Hilton Sharks Bay
SHARM AIRPORT, Egipt

Descriere Hilton Sharks Bay 4*, SHARM AIRPORT, Egipt

Localizare
Complexul de lux se află la aproximativ 5 km de Aeroportul Sharm El Sheikh, iar Golful Naama la 16 km (aproximativ
20 min de mers cu masina). Mallil si centrul de divertisment La Sreada se ggaseste la o distanta de 12 km fata de hotel.
Cele mai populare atractii sunt reprezentate de: SOHO Square Sharm El Sheikh (700 m), Pataya Beach Club (2,1 km),
Formula 1 Ghibli (7,4 km), Porto Sharm (7,9 km), International Congress Center - Jolie Ville Hotels (9,7 km), Nabq Bay
(10,7 km), Il Mercato Mall (14,5 km), Alf Leila Wa Leila (14,8 km), Piaţa Veche (15,2 km).
Facilitati hotel
Înconjurat de palmieri, complexul pune la dispoziție plajă privată, acces imediat la plajă, terasă la soare, zonă de plajă
privată, grătar (cost suplimentar), grădină, restaurant (à la carte şi bufet), bar, snack bar, meniu masă pentru copii,
meniuri cu diete speciale (la cerere), serviciu de concierge, bancomat, cameră de bagaje, birou de turism, schimb
valutar, check-in/check-out express, recepţie deschisă nonstop, livrări de alimente (cost suplimentar), transfer de la/ la
aeroport (cost suplimentar), zonă pentru fumători, aer condiţionat, magazine (în unitatea de cazare), încălzire,
închirieri auto, prânz la pachet, capelă/altar, magazin de suveniruri/cadouri, seif, lift, suită nupţială, facilităţi VIP în
cameră, camere de familie, bărbier/salon de frumuseţe, facilităţi pentru persoane cu mobilitate redusă, room service.
Complexul dispune de 13 restaurante și baruri care servesc mâncăruri dintr-o gamă larga de bucătării.
Facilitati camere
Hilton Sharks Bay pune la dispozitia turistilor camere spatioase, luminoase si confortabile, modern mobilate si decorate
in nuante de maro. Acestea include aer conditionat central, televizor, telefon, acces la internet (la receptie), mini
frigider, seif (în camera, gratuit), ceainic (ceai, cafea, gratuit), balcon sau terasa, room service (24 h), baie privata,
uscator de par. In camere menajul se face zilnic, asternuturile sunt schimbate de asemenea zilnic.
Activitati/Divertisment
Pentru distractie si relaxare, oaspetii au la dispozitie, gratuit: muzica live, sala fitness, baie cu aburi, jacuzzi, sauna,
aerobic, volei pe plaja, programe de divertisment, darts, biliard, tenis de masa, squash, 2 terenuri de tenis (seara contra cost) si contra cost: închirierea echipamentului sportiv, masaj, mini, golf, cursuri scuba diving.
Facilitati pentru copii
Complexul ofera familiilor urmatoarele beneficii, precum: babysitting/servicii pentru copii (cost suplimentar), centrul de
îngrijire a copilului, activități pentru copii, meniul pentru copii, patuturi, scaune înalte, loc de joaca, echipament de
joacă pentru exterior, piscina, tobogan, mini club (4-12 ani, 6 ori pe saptamâna, 10:00-18:00).

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (01.08.2021 15:48)

