Imperial Shams Abu
Soma
Safaga, Egipt

Descriere Imperial Shams Abu Soma 4*, Safaga, Egipt
Descriere hotel
Imperial Shams Abu Soma este amplasat pe malul Mării Roşii, fiind destinaţia perfectă atât pentru iubitorii de sporturi
nautice ca diving, windsurfing, kite surfing sau snorkeling, cât şi pentru adepţii unui sejur relaxant, petrecut pe plajă
sau la piscină.

Principalele puncte de atracție
Centru de diving
Centru Welness & Spa

Regim de masă
All Inclusive
-Mic dejun, prânz şi cină tip bufet
-Recepţie 24 H, sală de fitness, saună, baie cu aburi, jacuzzi, biliard, darts, fotbal de masă, tenis de masă, mini-golf,
mini-fotbal, teren de tenis, aerobic, aqua aerobic, volei pe plajă, programe de divertisment, muzică live

Locatia
Hotelul este localizat direct pe plajă, la o distanţă de 8 km de centrul oraşului Safaga, la 45 km de aeroportul din
Hurghada, la 50 km de centrul oraşului, la 210 km de Luxor şi la 550 km de Cairo.

Soare si mare
Plajă proprie, cu nisip; piscină exterioară. Umbrele, şezlonguri, saltele şi prosoape gratuite, atât la plajă cât şi la piscină.

Restaurante si baruri
Restaurant principal - “La Bombonera”, restaurant cu specific italian - “Portofino” şi oriental - “El Khan”, Coffee Shop “Il
Paso”, “Bonjour” Pool Grill & Bar, “La Siesta” Lobby Lounge, XUXU’s Pub, The Groove Disco

Sport și relaxare
Sală de fitness, biliard, darts, fotbal de masă, tenis de masă, mini-golf, mini-fotbal, teren de tenis, aerobic, aqua
aerobic, volei pe plajă, plimbări cu cămila, echitaţie, windsurfing, kite surfing, centru de diving.

Facilități pentru copii
Kid’s Club (pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 4-12 ani), spaţiu de joacă, piscină exterioară, meniu în restaurant,
mini-disco, animaţii, pătuţ (la cerere, gratuit).

Facilități gratuite

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (30.09.2022 07:03)

Sală de fitness, saună, baie cu aburi, jacuzzi, biliard, darts, fotbal de masă, tenis de masă, mini-golf, mini-fotbal, teren
de tenis, aerobic, aqua aerobic, volei pe plajă, programe de divertisment, muzică live.

Facilități contra cost
Centru Wellness & Spa, închiriere echipament pentru tenis, masaj, coafor, sală pentru evenimente şi conferinţe (max.
500 pers.), magazine, internet-café (contra cost), spălătorie, schimb valutar, taxi, shuttle-bus spre centrul oraşului,
plimbări cu cămila, echitaţie, windsurfing, kite surfing, centru de diving.

Facilități si dotari camere
Hotelul este format dintr-o clădire principală şi dispune un total de 322 camere, împărţite astfel: camere standard
(cca. 20-28 mp), camere family (interconectate), suitejunior, (dormitor+living+baie), suite de tip superior
(dormitor cu vedere la mare+ baie cu jacuzzi), camere de tipduplex.
Dotări camere: baie proprie cu cadă/duş, uscător de păr, TV satelit, telefon, acces la internet (contra cost), mini-bar,
seif, aer condiţionat central, balcon/terasă (la unele camere); curăţenie se face zilnic.

Detalii transport avion:
Cod zbor: H4 1525
Plecare: (CLJ) 21.12.2021 05:30:00 - (HRG) 21.12.2021 09:00:00
Intoarcere: (HRG) 28.12.2021 10:00:00 - (CLJ) 28.12.2021 13:30:00

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (30.09.2022 07:03)

