AA Amwaj Oyoun Hotel-Charter Avion Sharm El Sheikh (Bucuresti) 2019 duminica
Localizare: :
Hotelul este situat in Nabq Bay, la aproximativ 9 km de aeroportul din Sharm el Sheikh si la 20 km de Naama Bay.
Facilitati cam ere: :
Hotelul dispune de 298 de camere standard, 286 camere de lux si 12 suite, toate dotate cu balcon sau terasa, aer conditionat individual,
uscator de par, tv satelit, seif, telefon, minibar, facilitate pentru prepararea ceaiului/cafelei, room service (contra cost).
Facilitati hotel: :
Restaurant principal, 2 restaurante a la carte cu specific italian si pescaresc, cafenea, bar pe plaja, 2 baruri la piscine, bar cu speficic
African, cafenea cu specific arabesc, rent a car, medic (la cerere), schimb valutar, centru spa, baie cu aburi, sauna, jacuzzi, magazin de
souveniruri, programe de animatie, conexiune Wi-Fi in cladirea principal si la piscina.
Sporturi si activitati: :
Tenis, volei pe plaja, polo acvatic, fotbal pe plaja, gimnastica, aerobic, centru fitness. Contra cost: biliard, tenis de masa, tenis nocturn, scuba
diving, centru de scufundari.

Facilitati pentru copii: :
Kids club, loc de joaca, sectiune in piscine destinata celor mici.

Servicii incluse: Bilet avion cursă charter;
Taxe de aeroport – 95 €/pers.;
Transfer aeroport-hotel-aeroport;
7 nopți cazare;
Masa în funcție de hotelul ales;
Asistență turistică.
Servicii neincluse: Viza - 25 $ /pax
Asigurare medicală de călătorie și asigurarea storno;
Taxele de intrare la obiectivele turistice;
Alte taxe și cheltuieli personale;
Programe opționale.

Detalii zbor
Companie aeriana: Flight Airline
Zbor

Data

Decolare

Ora

Dus

02-06-2019

OTP / Bucuresti Otopeni - Henri Coanda

00:00

SSH / Sharm El Sheikh Ophira

00:00 FA7878

SSH / Sharm El Sheikh Ophira

00:00

OTP / Bucuresti Otopeni - Henri Coanda

00:00 FA7879

Intors 09-06-2019

Aterizare

Detalii transfer
Transfer aeroport - hotel - aeroport Sharm

AA Amwaj Oyoun Hotel
Este situat in Nabq Bay, la aproximativ 9 km de aeroportul din Sharm el Sheikh si la 20
km de Naama Bay.

Ora

Nr zbor Aparat

Preturi
Categorie camere

Board basis

Pret

Standard (Sport Area)

All Inclusive

EUR 1,194.00
EUR 1,106.00

Superior (Main Building)

All Inclusive

EUR 1,233.00
EUR 1,137.00

Avion Hotel

Aurora Oriental Resort-Charter Avion Sharm El Sheikh (Bucuresti) 2019 duminica
Localizare:
Aurora Oriental Resort are vedere la Insula Tiran și se află la aproximativ 25 de minute de mers cu mașina de Golful Naama. Aeroportul
Internațional Sharm el-Sheikh este situat la 11 km de proprietate. Complexul se află în fața mallului si centrului de divertisment La Strada din
zona Nabq.
Cele mai populare atracții din zona sunt reprezentate de: La Strada Mall si Hard Rock Cafe Nabq Bay (200 m), Nabq Bay (1,4 km), Porto
Sharm (2,4 km), Pataya Beach Club (8,7 km), SOHO Square Sharm El Sheikh (9,9 km), Formula 1 Ghibli (16,2 km), Sinai Grand Casino (16,7
km), Space Sharm (17,5 km).
Facilitati hotel:
Acest hotel se află situat pe malul mării și oferă camere spațioase și moderne, cu vedere la Marea Roșie sau la piscină. Restaurantul cu
tematică mediteraneană oferă mic dejun tip bufet, zone de relaxare confortabile si un sistem de iluminat discret. Complexul dispune de
urmatoarele servicii si facilitati, precum: acces imediat la plajă, terasă la soare, zonă de plajă privată, grădină, piscina in aer liber, 3
restaurante (dintre care 2 a la carte- contra cost), bar, snack bar, internet Wi-Fi (contra cost), parcarea privată gratuit la proprietate (nu este
necesară rezervare), serviciu de concierge, bancomat, cameră de bagaje, birou de turism, schimb valutar, recepţie deschisă nonstop,
transfer de la/ la aeroport (cost suplimentar), aer condiţionat, încălzire, seif, lift, room service, medic (disponibil, la cerere), personal multilingv
(engleza standard, franceza, germana, araba, rusa, italiana).
Facilitati cam ere:
Hotelul dispune de camere spatioase, confortabile si luminoase, modern mobilate si amenajate si includ aer conditionat individual, televizor,
telefon, mini-bar (contra cost), seif (în camera, la receptie gratuit), balcon sau terasa cu vedere la Marea Roșie, la Insula Tiran sau la piscină,
room service nonstop, baie privata cu cada sau dus, uscator de par, ventilator, menajul in camere si schimbatul asternuturilor se face zilnic.
Facilitati cam ere:
In cadrul complexului, oaspetii au la dispozitie pentru relaxare si divertisment, urmatoarele: sala fitness, piscina in aer liber, aerobic, aqua
aerobic, darts, volei pe plaja, mini-fotbal, polo, tenis de masa, discoteca, programe de divertisment (zilnic), teren de tenis (seara, contra cost)gratuit, iar contra cost- jacuzzi, sauna, baie cu aburi, masaj, centru spa si w ellness, biliard, închiriere echipament sportiv, squash, sporturi
acvatice, cursuri scuba diving.
Facilitati pentru copii:
Oaspetii cei mici beneficiaza de urmatoarele: piscina (sectiune în piscina principala), teren de joaca, meniu pentru copii, mini-club (de la 4 - 11
ani), baby-sitter (contra cost), patut pentru copii.
Servicii incluse: Bilet avion cursă charter;
Taxe de aeroport – 95 €/pers.;
Transfer aeroport-hotel-aeroport;
7 nopți cazare;
Masa în funcție de hotelul ales;
Asistență turistică.
Servicii neincluse: Viza - 25 $ /pax
Asigurare medicală de călătorie și asigurarea storno;
Taxele de intrare la obiectivele turistice;
Alte taxe și cheltuieli personale;
Programe opționale.

Detalii zbor
Companie aeriana: Flight Airline
Zbor

Data

Decolare

Ora

Dus

02-06-2019

OTP / Bucuresti Otopeni - Henri Coanda

00:00

SSH / Sharm El Sheikh Ophira

00:00 FA7878

SSH / Sharm El Sheikh Ophira

00:00

OTP / Bucuresti Otopeni - Henri Coanda

00:00 FA7879

Intors 09-06-2019

Aterizare

Ora

Nr zbor Aparat

Detalii transfer
Transfer aeroport - hotel - aeroport Sharm

Aurora Oriental Resort

Preturi
Categorie camere

Board basis

Pret

Standard Garden View

All Inclusive

EUR 1,256.00
EUR 1,134.00

Standard Pool View

All Inclusive

EUR 1,297.00
EUR 1,164.00

Standard Sea Side View

All Inclusive

EUR 1,324.00
EUR 1,184.00

Avion Hotel

Regency Plaza -Charter Avion Sharm El Sheikh (Bucuresti) 2019 duminica
Localizare:
Avand o locatie ideala, in inima Peninsulei Sinai din Golful Nabq, resortul Regency Plaza Aqua Park se afla la doar 8 minute de mers pe jos fata
de plaja cu apa turcoaz, amplasat in mijlocul unor gradini luxuriante. Centrul golfului Naama Bay este situat la 27 minute de mers cu masina (25
km) și la 15 km de Aeroportul Internațional Charm El-Sheikh.
In zona in care este situat hotelul, se gasesc urmatoarele puncte de atractie: La Strada Mall (1,9 km), Porto Sharm (2 km), Hard Rock Cafe
Nabq Bay (2,2 km), Pataya Beach Club (13 km), SOHO Square Sharm El Sheikh (13,5 km), Nabq Bay (15 km), Formula 1 Ghibli (17 km), Sinai
Grand Casino (22,9 km), International Congress Center - Jolie Ville Hotels (24,4 km), Space Sharm (24,7 km).
Facilitati hotel:
Resortul pune la dispozitia oaspetilor 12 restaurante care le da posibilitatea de a savura preparate din toata lumea (de exemplu bucatarie
italiana, egipteana, orientala, etc.), snack bar, 3 piscine in aer liber, piscina pentru copii inconjurata de un loc de joaca, gradina, terasa la
soare, acces imediat la plaja, zona de plaja privata, internet Wi-Fi (contra cost), parcarea privată gratuit la proprietate, serviciu de concierge,
cameră de bagaje, schimb valutar, recepţie deschisă nonstop, serviciu de transfer de la si/ sau la aeroport (cost suplimentar), aer condiţionat,
încălzire, închirieri auto, magazin de suveniruri/cadouri (în unitatea de cazare), seif, facilităţi VIP în cameră, bărbier/salon de frumuseţe, room
service, personal multilingv (engleza standard, germana, italiana, rusa).
Facilitati cam ere:
Camerele de la Regency Plaza Aqua Park and Spa Resort sunt decorate în culori calde, confortabile, spatioase si luminoase. Acestea dispun
de balcon sau terasă, baie de lux cu marmură, uscator de par, seif, mini-frigider, TV LCD, telefon pe mai multe linii, aer conditionat cu control
individual și un aparat de ceai/cafea. Unele camere oferă vedere panoramică la Marea Roşie sau la piscina.
Activitati/Divertism ent:
Pentru relaxare si divertisment oaspetii au la dispozitie teren de tenis, tenis de masa, w indsurfing, darts, centru spa si w ellness, masaj, baie
turceasca, zona de plaja privata, cameră de jocuri, 3 piscine în aer liber. La centrul de scufundări al hotelului sunt disponibile o gamă largă de
sporturi de apă, precum și safari cu barca. Rainbow GalaOur Aqua oferă 5 tobogane diferite pentru adulți, de la cele cu dificultate scazuta, la
cele cu dificultate maxima.
La parterul hotelului exista o sală de gimnastică bine echipată, zonă de jacuzzi și de dușuri, baie turcească tradițională cu hamam (încălzită) si
sală de tratamente.
Oaspetii mai tineri dispun de teren de joaca pentru copii, club special amenajat cu personal de supraveghere, programe zilnice de

divertisment. Exista si un tobogan cu dificultate redusa, fiind atractia populara pentru copii.
Servicii incluse: Bilet avion cursă charter;
Taxe de aeroport – 95 €/pers.;
Transfer aeroport-hotel-aeroport;
7 nopți cazare;
Masa în funcție de hotelul ales;
Asistență turistică.
Servicii neincluse: Viza - 25 $ /pax
Asigurare medicală de călătorie și asigurarea storno;
Taxele de intrare la obiectivele turistice;
Alte taxe și cheltuieli personale;
Programe opționale.

Detalii zbor
Companie aeriana: Flight Airline
Zbor

Data

Decolare

Ora

Dus

02-06-2019

OTP / Bucuresti Otopeni - Henri Coanda

00:00

SSH / Sharm El Sheikh Ophira

00:00 FA7878

SSH / Sharm El Sheikh Ophira

00:00

OTP / Bucuresti Otopeni - Henri Coanda

00:00 FA7879

Intors 09-06-2019

Aterizare

Ora

Nr zbor Aparat

Detalii transfer
Transfer aeroport - hotel - aeroport Sharm

Regency Plaza
Hotelul este situat la 10 minute de mers cu masina de Aeroportul Internațional El-Sheikh.

Preturi
Categorie camere

Board basis

Pret

Standard Room

All Inclusive

EUR 1,233.00
EUR 1,137.00

Deluxe Pool View

All Inclusive

EUR 1,301.00
EUR 1,191.00

Fam ily Room

All Inclusive

EUR 1,369.00
EUR 1,244.00

Avion Hotel

Dreams Beach -Charter Avion Sharm El Sheikh (Bucuresti) 2019 duminica
Localizare:
Dreams Beach este situat la doar 7 minut de mers pe jos față de plajă. Complexul este situat la aproximativ 10 min de mers cu masina (8 km)
de popularul golf Naama, unde se pot găsi numeroase restaurante şi magazine si de Centrul Internaţional de Convenţii, iar Aeroportul Sharm el
Sheikh se află la aproximativ 12 minute de mers cu maşina (18 km).
Cele mai populare puncte de atractie sunt reprezentate de: Alf Leila Wa Leila (2,5 km), Al Fanar Light House (2,6 km), Il Mercato Mall (3,4 km),

Fares Sea Food Restaurant (3,9 km), Formula 1 Ghibli (6,1 km), International Congress Center - Jolie Ville Hotels si Golful Naama (7,6 km),
SOHO Square Sharm El Sheikh (17,5 km), Parcul Naţional Ras Mohammed (33,4 km).
Facilitati hotel:
Oaspetii au la dispozitie 6 restaurante cu bucatarii diferite, printre care italiana, mexicana, asiatica si Pub unde pot savura diferite cocktailuri.
Resortul include zona de plaja privata, terasa, gradina, restaurant a la carte si bufet, internet Wi-Fi contra cost, parcarea privată gratuit la
proprietate, serviciu de concierge, bancomat, schimb valutar, recepţie deschisă nonstop, serviciu de transfer de la si/ sau la aeroport (cost
suplimentar), aer condiţionat, magazine (în unitatea de cazare), închirieri auto, seif, camere de familie, bărbier/salon de frumuseţe, facilităţi
pentru persoane cu mobilitate redusă, room service, personal multilingv (araba, engleza standard, italiana, rusa).
Facilitati cam ere:
Camerele hotelului Dreams Beach sunt confortabile, spatioase si luminoase, decorate in nuante de maro si albastru, dotate cu mobilier colorat
și aer conditionat, mini-bar, facilitati de cafea/ ceai, baie privata cu cada, halat de baie si papuci, uscator de par, TV cu canale prin satelit,
internet Wi-Fi (contra cost), pardoseala cu gresie si geamuri din pavan pana in podea, balcon/ terasa cu vedere la zona inconjuratoare.
Activitati/Divertism ent:
Hotelul Dreams Beach Resort include si numeroase servicii specfice, prin intermediul carora oaspetii se pot relaxa si distra, ca de exemplu:
facilităţi de sporturi nautice (la unitatea de cazare), club de noapte/DJ (cost suplimentar), mini golf, snorkelling, scufundări (cost suplimentar),
tenis de masă, biliard (cost suplimentar), teren de joacă pentru copii, teren de tenis.
Oaspetilor mai tineri hotelul le ofera divertisment prin locurile de joaca special amenajate, piscinele cu valuri si tobogane si de asemenea clubul
Paradise.
Servicii incluse: Bilet avion cursă charter;
Taxe de aeroport – 95 €/pers.;
Transfer aeroport-hotel-aeroport;
7 nopți cazare;
Masa în funcție de hotelul ales;
Asistență turistică.
Servicii neincluse: Viza - 25 $ /pax
Asigurare medicală de călătorie și asigurarea storno;
Taxele de intrare la obiectivele turistice;
Alte taxe și cheltuieli personale;
Programe opționale.

Detalii zbor
Companie aeriana: Flight Airline
Zbor

Data

Decolare

Ora

Dus

02-06-2019

OTP / Bucuresti Otopeni - Henri Coanda

00:00

SSH / Sharm El Sheikh Ophira

00:00 FA7878

SSH / Sharm El Sheikh Ophira

00:00

OTP / Bucuresti Otopeni - Henri Coanda

00:00 FA7879

Intors 09-06-2019

Aterizare

Ora

Nr zbor Aparat

Detalii transfer
Transfer aeroport - hotel - aeroport Sharm

Dreams Beach

Preturi
Categorie camere

Board basis

Pret

Standard Room

All Inclusive

EUR 1,390.00
EUR 1,233.00

Front Sea View

All Inclusive

EUR 1,593.00
EUR 1,383.00

Avion Hotel

Hilton Sharm Waterfalls-Charter Avion Sharm El Sheikh (Bucuresti) 2019 duminica
Localizare:
Hilton Sharm Waterfalls este situat la aproximativ noua minute de mers pe jos pana la plaja si la 6,4 km de centrul oraşului. Golful Naama se
afla la maxim 10 km, iar aici se pot găsi numeroase restaurante şi magazine, iar Aeroportul Sharm el Sheikh se află la aproximativ 23 minute de
mers cu maşina (20 km). La Strada Mall este situat la maxim 30 km fata de resort (cca. 32 min de mers cu masina).
In zona in care este situat resortul se gasesc urmatoarele puncte de atractie: Alf Leila Wa Leila (500m), Al Fanar Light House (800 m), Farsha
Café (1,7 km), Piaţa Veche (2 km), Il Mercato Mall (2,2 km), Formula 1 Ghibli (8 km), International Congress Center - Jolie Ville Hotels (9,5 km),
SOHO Square Sharm El Sheikh (19,5 km), Parcul Naţional Ras Mohammed (32,3 km).
Facilitati hotel:
Hotelul a fost construit in anul 2000, ultima renovare avand loc in anul 2003. Este alcatuit din 15 corpuri cu un etaj si dispune de 401 camere.
Acest complex pune la dispozitie sapte piscine dintre care doua incalzite, un centru de scufundari, o plaja privata si un debarcader privat,
terasa, gradina, cinci restaurante, printre care Paradise Reef, care ofera vedere la piscina principala si serveste preparate traditionale arabe,
sau Verdi Bistro, care serveste mancaruri din bucataria italieneasca contemporana, meniuri cu diete speciale (la cerere), patru baruri, internet
Wi-Fi gratuit in zonele publice, serviciu de concierge, bancomat, camera de bagaje, serviciu de vanzare bilete, birou de turism, schimb valutar,
receptie deschisa nonstop, serviciu de transfer de la si/ sau la aeroport(cost suplimentar), zona pentru fumatori, aer conditionat, magazine (in
unitatea de cazare), incalzire, inchirieri auto, pranz la pachet, magazin de suveniruri/ cadouri, seif, lift, facilitati VIP in camera, barbier/salon de
frumusete, room service, personal multilingv (araba, engleza standard, rusa, italiana).
Facilitati cam ere:
Hilton Sharm Waterfalls pune la dispozitia oaspetilor camere spatioase, confortabile si luminoase, avand geamurile de la balcon din tavan pana
in podea si includ baie privata, uscator de par, aer conditionat individual, televizor, telefon, mini-bar (contra cost), set pentru ceai, cafea, seif
(în camera - gratuit), pardoseala - gresie, balcon sau terasa, room service 24 de ore pe zi. In camere se face curatenie si se schimba
asternuturile zilnic.
Camerele au balcon privat cu vedere la Marea Roşie sau la grădini.
Activitati/Divertism ent:
Gratuit: jacuzzi, discoteca, aerobic, aqua aerobic, programe de divertisment, muzica live, tenis de masa, volei pe plaja, mini-fotbal.
Contra cost: baie cu aburi, sauna, masaj, sala fitness, teren de tenis, inchiriere echipament sportiv, biliard, cursuri scuba diving.
Facilitati pentru copii:
Serviciu pentru Babysitting, centrul de ingrijire a copilului, meniul pentru copii, patuturi, scaune inalte, loc de joaca special amenajat si de
interior si de exterior.
Servicii incluse: Bilet avion cursă charter;
Taxe de aeroport – 95 €/pers.;
Transfer aeroport-hotel-aeroport;
7 nopți cazare;
Masa în funcție de hotelul ales;
Asistență turistică.
Servicii neincluse: Viza - 25 $ /pax
Asigurare medicală de călătorie și asigurarea storno;
Taxele de intrare la obiectivele turistice;
Alte taxe și cheltuieli personale;
Programe opționale.

Detalii zbor
Companie aeriana: Flight Airline
Zbor

Data

Decolare

Ora

Aterizare

Dus

02-06-2019

OTP / Bucuresti Otopeni - Henri Coanda

00:00

SSH / Sharm El Sheikh Ophira

00:00 FA7878

SSH / Sharm El Sheikh Ophira

00:00

OTP / Bucuresti Otopeni - Henri Coanda

00:00 FA7879

Intors 09-06-2019

Detalii transfer
Transfer aeroport - hotel - aeroport Sharm

Ora

Nr zbor Aparat

Hilton Sharm Waterfalls

Preturi
Categorie camere

Board basis

Pret

Standard

Premier All Inclusive

EUR 1,459.00
EUR 1,284.00

Standard PV

Premier All Inclusive

EUR 1,559.00
EUR 1,359.00

Standard SV

Premier All Inclusive

EUR 1,626.00
EUR 1,408.00

Avion Hotel

Rixos Sharm el Sheikh-Charter Avion Sharm El Sheikh (Bucuresti) 2019 duminica
Localizare:
Complexul Rixos Sharm El Sheikh este situat în zona Nabq, pe plaja privata cu nisip alb.
Facilitati hotel:
bar, mic dejun în cameră, restaurant, piscina în aer liber (deschisă tot anul), grădina, terasa, terasa la soare, restaurant (bufet), snack bar,
ziare, seif, magazine, mini-market propriu, lift, servicii pentru copii, spălătorie.
Facilitati cam ere:
Toate camerele de la Rixos au balcon, TV cu ecran plat, minibar, sifonier si telefon.
Servicii incluse: Bilet avion cursă charter;
Taxe de aeroport – 95 €/pers.;
Transfer aeroport-hotel-aeroport;
7 nopți cazare;
Masa în funcție de hotelul ales;
Asistență turistică.
Servicii neincluse: Viza - 25 $ /pax
Asigurare medicală de călătorie și asigurarea storno;
Taxele de intrare la obiectivele turistice;
Alte taxe și cheltuieli personale;
Programe opționale.

Detalii zbor
Companie aeriana: Flight Airline
Zbor

Data

Decolare

Ora

Aterizare

Dus

02-06-2019

OTP / Bucuresti Otopeni - Henri Coanda

00:00

SSH / Sharm El Sheikh Ophira

00:00 FA7878

SSH / Sharm El Sheikh Ophira

00:00

OTP / Bucuresti Otopeni - Henri Coanda

00:00 FA7879

Intors 09-06-2019

Detalii transfer
Transfer aeroport - hotel - aeroport Sharm

Rixos Sharm el Sheikh
Complexul Rixos Sharm El Sheikh este situat în zona Nabq, oferind servicii de cea mai
inalta calitate.

Ora

Nr zbor Aparat

Preturi
Categorie camere

Board basis

Pret

Superior Room

All Inclusive

EUR 2,157.00
EUR 1,925.00

Deluxe room

All Inclusive

EUR 2,293.00
EUR 2,038.00

Avion Hotel

Rixos Seagate-Charter Avion Sharm El Sheikh (Bucuresti) 2019 duminica
Servicii incluse: Bilet avion cursă charter;
Taxe de aeroport – 95 €/pers.;
Transfer aeroport-hotel-aeroport;
7 nopți cazare;
Masa în funcție de hotelul ales;
Asistență turistică.
Servicii neincluse: Viza - 25 $ /pax
Asigurare medicală de călătorie și asigurarea storno;
Taxele de intrare la obiectivele turistice;
Alte taxe și cheltuieli personale;
Programe opționale.

Detalii zbor
Companie aeriana: Flight Airline
Zbor

Data

Decolare

Ora

Aterizare

Dus

02-06-2019

OTP / Bucuresti Otopeni - Henri Coanda

00:00

SSH / Sharm El Sheikh Ophira

00:00 FA7878

SSH / Sharm El Sheikh Ophira

00:00

OTP / Bucuresti Otopeni - Henri Coanda

00:00 FA7879

Intors 09-06-2019

Ora

Nr zbor Aparat

Detalii transfer
Transfer aeroport - hotel - aeroport Sharm

Rixos Seagate

Preturi
Categorie camere

Board basis

Pret

Deluxe Room

Ultra All Inclusive

EUR 2,363.00
EUR 2,096.00

Superior Room

Ultra All Inclusive

EUR 2,473.00
EUR 2,187.00

Avion Hotel

