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Opis wycieczki
POŁOŻENIE:
Hotel położony w zatoce Sharks Bay, 15 km od centrum Naama Bay, 3 km. Od lotniska Sharm El Sheik, prywatna
piaszczysta plaża znajduje się około 800 m od hotelu. - zobacz na mapie google
HOTEL OFERUJE:
Obiekt składa się z dwóch budynków, posiada 4 restauracje, kawiarnie, 3 baseny, przestronne lobby z barem, recepcją 24h i
miejscem do wypoczynku, przechowalnie bagażu, pralnię,
bankomat, centrum konferencyjne oraz sklepy z pamiątkami.
Ponadto hotel posiada piękny ogród oraz taras słoneczny, salon urody z licznymi zabiegami na ciało, opiekę lekarską (na
życzenie Klienta – dodatkowo płatne) oraz kawiarenkę internetową (dodatkowo płatne).
POKOJE:
Wszystkie (246) komfortowo wyposażone, 32 pokoje łączone, 6 pokoi typu family posiadają: łazienkę z prysznicem oraz
suszarką do włosów, tv-sat, telefon, dodatkowo płatny minibar, sejf oraz indywidualnie sterowaną klimatyzację. Każdy pokój
posiada balkon lub taras.
WYŻYWIENIE:
All Inclusive zawiera: śniadania, obiady oraz kolację serwowane w restauracji głównej, orzeźwiające napoje bezalkoholowe
oraz alkoholowe lokalnej produkcji podawane są w barze w lobby, przy basenie, barze na plaży, w wyznaczonych godzinach
w barze przy basenie podawane są przekąski, kawa, herbata oraz ciasta. Dodatkowo płatne: alkohole importowane, fajka
wodna w „Shisha Corner”oraz restauracja a'la carte.
SPORT I ROZRYWKA:
W hotelu znajdują się 3 baseny przy których organizowane są zajęcia z aerobiku, aerobiku wodnego oraz animacje, ponadto
Goście mają do dyspozycji stół to tenisa, bilard, rzutki, dwa korty tenisowe, na plaży hotelu Sun Rise Island View znajduje
się baza nurkowa oraz centrum sportów wodnych, a niedaleko hotelu pole golfowe (dodatkowo płatne).
DZIECI:
Najmłodszym hotel oferuje plac zabaw, brodzik, animację w ciągu dnia oraz wieczorne przedstawienia.
NASZYM ZDANIEM:
Hotel jest doskonale przygotowany na przyjęcie rodzin z dziećmi, osób wyjeżdżających na wypoczynek jak również
lubiących aktywnie spędzać czas. Smakowita kuchnia, profesjonalna obsługa oraz ciekawy program animacyjny to
niewątpliwe atuty tego kurortu.

Biuro Podróży Hawajskie Aloha posiada pozwolenie Organizatora Imprez Turystycznych na cały świat, numer ewidencyjny 8300,
zaświadczenie 1399 dokument wydany przez Urząd Marszałkowski woj. Mazowieckiego. Posiadamy również aktualną gwarancje
ubezpieczeniową spełniająca rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16.12.2010r. w sprawie sumy gwarancji ubezpieczeniowej
wymaganej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą jako Organizator Usług Turystycznych. Dokumenty firmy są
dostępne na stronie internetowej www.hawajskiealoha.pl zakładka firma / dokumenty.

1/1

