SHERATON SOMA BAY 5 *
Soma Bay

Descriere SHERATON SOMA BAY 5 * 5*, Soma Bay
Descriere hotel
Sheraton Soma Bay este situat la o distanță de 800 metri de plaja cu nisip fin. Arhitectura hotelului este inspirat din
cea a templului Karnak.

Principalele puncte de atracție
Hotel situat pe pmalul mării
Acces internet Wi-Fi pe întreg domeniul hotelului
Soma Splash Aqua Park
Centru Thalasoterapie „The Cascades” – 7.500 mp
Golf Academy și „The Cascades” teren de golf
Recomandat pentru un sejur activ

Regim de masă
All Inclusive:
Mic dejun, prânz și cină tip bufet
Băuturi alcoolice și non-alcoolice locale în intervalul 10:00 – 18:00
Mini-bar alimentat cu băuturi răcoritoare
Acces internet Wi-Fi pe întreg domeniul hotelului, sală de fitness, saună, aqua-gym, stretching, tenis de masă,
biliard, darts, mini-fotbal, trei terenuri de tenis, teren de squash, teren de volei pe plajă, program de animație,
muzică live
Accesul la Aqua Park este gratuit pentru toti clientii hotelului, insa mancarea si bauturile din incinta Aqua Parkului sunt contra cost, inclusiv pentru clientii care platesc pentru facilitati de All Inclusive.
Locatia
Hotelul este amplasat la o distanță de 45 km de Aeroportul Internațional din Hurghada.

Soare si mare
Plajă proprie cu nisip; „Soma Splash” Aqua Park; Două piscine încălzite, piscină pentru copii; Șezlonguri, saltele și
umbrele gratuite atât la plajă, cât și la piscină. Prosoape – contra cost.
Accesul la Aqua Park este gratuit pentru toti clientii hotelului, insa mancarea si bauturile din incinta Aqua Park-ului sunt
contra cost, inclusiv pentru clientii care platesc pentru facilitati de All Inclusive.

Restaurante si baruri
Restaurant principal tip bufet „L`Abydos”, Restaurant a la carte cu specific: „L` Emporio” Italian, „Sea view beach”

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (09.01.2023 09:10)

grill; Baruri: „Solar Bay” Bar, „Al Farafra Oasis” Pool Bar, „Sea Breeze Beach” Bar, „Watersports Surfers” Bar, „Stars
Studio” Disco.

Sport și relaxare
Centru Thalasoterapie „The Cascades” – 7.500 mp, masaje, sală de fitness, saună, aqua-gym, stretching, tenis de
masă, biliard, darts, mini-fotbal, trei terenuri de tenis, teren de squash, teren de volei pe plajă, program de animație,
muzică live, Golf Academy, „The Cascades” teren de golf, sporturi nautice: windsurf, catamaran, sailing, snorkeling,
plimbări cu barca, banana, hidrobicicletă; Centru de Diving.

Facilități pentru copii
Kids Club (pentru copii cu vârsta cuprinsă între 4-12 ani), spațiu de joacă, piscină, scaune și meniu în restaurant, pătuț.

Facilități gratuite
Acces internet Wi-Fi pe întreg domeniul hotelului, sală de fitness, saună, aqua-gym, stretching, tenis de masă, biliard,
darts, mini-fotbal, trei terenuri de tenis, teren de squash, teren de volei pe plajă, program de animație, muzică live.
Accesul la Aqua Park este gratuit pentru toti clientii hotelului, insa mancarea si bauturile din incinta Aqua Park-ului sunt
contra cost, inclusiv pentru clientii care platesc pentru facilitati de All Inclusive.

Facilități contra cost
Centru Thalasoterapie „The Cascades” – 7.500 mp, masaje, sală de conferințe, servicii medicale, magazine închiriere
mașini, Golf Academy, „The Cascades” teren de golf, sporturi nautice: windsurf, catamaran, sailing, snorkeling,
plimbări cu barca, banana, hidrobicicletă; Centru de Diving.
Accesul la Aqua Park este gratuit pentru toti clientii hotelului, insa mancarea si bauturile din incinta Aqua Park-ului sunt
contra cost, inclusiv pentru clientii care platesc pentru facilitati de All Inclusive.

Bine de stiut
- suplimentul pentru adulti si copii la Aqua park-ul Makadi Water World cu 50 de jocuri si tobogane acvatice este
Gratuit;
- intrarea este limitata, in intervalul orar 10:00-13:00 si 14:00-17:00;
- contra cost: apa, suc, cafea, bauturi non-alcoolice locale, snackuri, pizza, prajituri
Accesul la Aqua Park este gratuit pentru toti clientii hotelului, insa mancarea si bauturile din incinta Aqua Park-ului sunt
contra cost, inclusiv pentru clientii care platesc pentru facilitati de All Inclusive.

Facilități si dotari camere
Hotelul dispune de 326 camere, distribuite astfel:
114 camere Classic – cca. 35 mp;
76 camere Standard – cca. 35 mp;
85 camere Direct Sea View – cca. 35 mp;
9 Suite Junior – cca. 65 mp;
12 Suite Executive – cca. 74 mp;
5 Suite Beach – cca. 80 mp;
11 Suite Beach Front – cca. 80 mp;
12 Suite Deluxe Beach – cca. 85 mp;
2 Suite Royal – cca. 160 mp.
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Dotări camere:baie cu cadă / duș, uscător de păr, halate și papuci de baie, oglindă de make-up, produse cosmetice,
aer condiționat, seif, mini-bar (contra cost), TV, telefon, acces internet Wi-Fi, facilități ceai / cafea, balcon / terasă.

Detalii transport avion:
Cod zbor: H4 1525Plecare: (CLJ) 13.10.2023 11:00:00 - (HRG) 13.10.2023 13:30:00
Intoarcere: (HRG) 20.10.2023 14:30:00 - (CLJ) 20.10.2023 19:00:00
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