Aqua Mondo Abu Soma
Soma Bay, Egipt

Descriere Aqua Mondo Abu Soma 5*, Soma Bay, Egipt
Descriere hotel
Hotelul deschis în 2022, situat în centrul orașului Abu Soma, este o alegere excelentă nu doar pentru pasionații de
surfing, kite boarding și scufundări (ponton către recif de coral), dar și recomandat pentru vacanțele în familie. Turiștii
au acces facil către terenul de golf care este situat în apropierea hotelului.
Principalele puncte de atracție
Aquapark cu 6 tobogane
4 baruri
1 restaurant A la Carte, specific italian
Acces Wi-Fi gratuit in spațiile publice
Regim de masă
All Inclusive: mic dejun, prânz și cină, băuturi alcoolice și răcoritoare proveniență locală, apa și specialități ceai/cafea.
Locatia
Este situat la 8 km distanță de orașul Safaga și la la 40 km distanță de Aeroportul Hurghada.
Soare si mare
Plajă privată cu nisip (intrare lină în mare), umbrele // şezlonguri gratuite, beach restaurant.
Restaurante si baruri
Restaurant principal, specific internațional. 3 restaurante A la Carte, specific Asiatic // Libanez // Italian, dress code
pentru cină. NOTA momentan este functional doar restaurantul a la carte specific Italian.
4 baruri, beach restaurant.
Sport și relaxare
3 piscine, piscină principală (încălzită), volei de plajă, aerobic.
Facilități pentru copii
Aquapark cu 6 tobogane, piscină, sală de jocuri, club pt copii vârsta 5-12 ani, animație.
Facilități gratuite
Acces internet Wi-Fi ăn spațiile publice (recepție, restaurant principal și piscină), (open activity pool - încălzită),
programe de animație și divertisment, dicotecă, tenis de masă, biliard.
Facilități contra cost
spălătorie, închiriere maşini, Room service (24 de ore). În imediata apropiere se pot practica sporturi nautice, precum
windsurfing, scufundări și kite surfing.
Bine de stiut
Restaurantele á la Carte – cu rezervare în prealabil, acces gratuit 1 dată/ sejur/ restaurant.
Facilități si dotari camere
Hotelul dispune de 309 camere, împărţite astfel:
Standard Room Pool View // Sea View (227), aprox. 25 mp.
Connected Room (50)

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (03.10.2022 02:20)

Family Room (32) 2 dormitoare interconectate, aprox. 30 mp.
Dotări camere: baie proprie cu cadă/duş, uscător de păr, TV satelit, telefon, mini-bar, seif (gratuit), aer condiţionat,
facilități ceai /cafea, balcon/terasă.

Detalii transport avion:
Cod zbor: H4 1525
Plecare: (CLJ) 15.10.2022 06:00:00 - (HRG) 15.10.2022 08:30:00
Intoarcere: (HRG) 22.10.2022 18:30:00 - (CLJ) 22.10.2022 23:00:00

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (03.10.2022 02:20)

