King Tut Resort - Charter Avion Hurghada (Bucuresti) 2018 Duminica
Localizare:
Hotelul este situat la aproximativ 5 km fata de aeroportul din Hurgada si dispune de o piscina mare și acces direct la plaja.
Facilitățile hotelului:
In incinta hotelului exista 3 restaurante, printre care Love Boat, care ofera mese romantice si vedere panoramica la Marea Rosie, zona de
plaja private, snack bar, piscina in aer liber amenajata cu sezlonguri si umbrele de soare, saună, cadă cu hidromasaj, spa și centru de
w ellness, club pentru copii, teren de joaca pentru copii, babysitting/servicii pentru copii, internet Wi-Fi gratuit, divertisment de seara, facilităţi
de sporturi nautice (la unitatea de cazare).
Facilitățile cam erelor:
Camerele sunt spatioase si luminoase, dotate cu mobilier de culoare inchisa, TV cu ecran LCD cu canale prin satelit, internet Wi-Fi gratuit,
balcon privat cu vedere la reciful de corali, aer conditionat si minibar. Baia este dotată cu articole de toaleta si uscator de par.
Activitati/Divertism ent:
Pentru petrecerea timpului liber, hotelul pune la dispozitie oaspetilor facilitati de sporturi nautice (snorkelling, w indsurfing, scufundari), aqua
park, divertisment de seara, club de noapte/DJ, teren de tenis, camera de jocuri, biliard, karaoke, tenis de masa.
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: Blue Air
Zbor

Data

Decolare

Ora

Dus

06-01-2019

OTP / Bucuresti Otopeni - Henri Coanda

00:00

HRG / Hurghada

00:00 0B9271

HRG / Hurghada

00:00

OTP / Bucuresti Otopeni - Henri Coanda

00:00 0B9270

Intors 13-01-2019

Detalii transfer
Transfer aeroport - hotel - aeroport Hurghada

King Tut Resort

Aterizare

Ora

Nr zbor Aparat

Preturi
Categorie camere

Board basis

Pret

Standard Room

All Inclusive

EUR 1,197.00
EUR 997.00

Avion Hotel

Panorama Bungalows Hurghada - Charter Avion Hurghada (Bucuresti) 2018 Duminica
Localizare::

Hotelul Panorama Bungalows Hurghada este amplasat la 21 km de aeroportul din Hurghada, la 8 km de centrul orasului
vechi, pe malul marii. Hotelul a fost construit in anul 2007 si renovat in anul 2011.
Facilitati hotel::
Hotelul detine 4 restaurante, 3 piscine exterioare, o piscina pentru copii si 2 tobogane. Programele de animatie includ jocuri la piscina, aerobic,
gimnastica acvatica, w ater polo, volei pe plaja, competitii si programe artistice in cursul serii. Hotelul este format dintr-o cladire principala si un
complex de bungalow -uri cu un etaj. Programele de animatie includ jocuri la piscina, aerobic, gimnastica acvatica, w ater polo, volei pe plaja,
competitii si programe artistice in cursul serii.
Hotelul dispune de plaja cu nisip, sezlongurile si umbrelele find gratuite.
Facilitati cam ere::
Camerele sunt dotate cu baie cu dus, feon (in camera, gratuit), minibar (contra cost), seif (gratuit), aer conditionat individual, TV prin satelit,
telefon, balcon (nu la toate camerile), pardoseala – gresie, room service (contra cost), curatenie in camera – zilnic, schimbarea lenjeriei –
zilnic (la cerere).
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: Blue Air
Zbor

Data

Decolare

Ora

Dus

06-01-2019

OTP / Bucuresti Otopeni - Henri Coanda

00:00

HRG / Hurghada

00:00 0B9271

HRG / Hurghada

00:00

OTP / Bucuresti Otopeni - Henri Coanda

00:00 0B9270

Intors 13-01-2019

Aterizare

Ora

Nr zbor Aparat

Detalii transfer
Transfer aeroport - hotel - aeroport Hurghada

Panorama Bungalows Hurghada

Preturi
Categorie camere

Board basis

Pret

Standard Room

All Inclusive

EUR 1,212.00
EUR 1,052.00

Avion Hotel

Sunny Days El Palacio - Charter Avion Hurghada (Bucuresti) 2018 Duminica
Localizare:
Hotelul este situat la 10 km de aeroport, in centrul orasului Hurghada, pe malul marii.
Facilitati hotel:
Hotelul are 3 restaurante, un restaurant principal “Mirette” cu bucatarie international si cu seri tematice si 2 restaurante A la carte: “Aldante”
(Italian) si “Orca Fish” (pescaresc), 4 baruri in interiorul complexului, menite sa satisfaca toate gusturile. Alte facilitate ale hotelului: spalatorie,
curatatorie, cabinet medical, coafor, schimb valutar, apelare taxi, parcare, magazine, internet-cafe (contra cost).
Facilitati cam ere:
Hotelul dispune de 825 camere, un aprtament royal si 5 apartamente executive. Toate camerele au vedere la mare si sunt dotate cu baie,
foehn (la cerere, la receptie, gratuit), mini-frigider, seif (in camera, gratuit), aer conditionat individual, TV satelit, telefon, acces internet (dialup, contra cost), balcon sau terasa (nu, la fiecare camera), pardoseala – gresie, room - service (contra cost), patut sau pat suplimentar la
cerere. In camera se face curatenie – zilnic, asternuturile sunt schimbate – zilnic. Toate camerele sunt pentru nefumatori.
Piscina:
Hotelul detine o piscine exterioara fara incalzire, pentru adulti si copii. Umbrele, sezlonguri si saltele sunt gratuite.
Facilitati copii:
piscina (fara incalzire), loc de joaca, scaune in restaurant, club (4 - 12 ani), babysitter (la cerere, contra cost), patut (la cerere la receptie,
gratuit);
Activitati/Divertism ent:
sala de fitness, aerobic, aqua-aerobic, volei pe plaja, darts, tenis de masa, discoteca (bauturile, contra cost), show -program, muzica live.
Contra cost: sauna, masaj, baie cu abur, biliard, w indsurfing, centru de diving, plimbare pe camile, teren de tenis (Sunny Days Mirette),
inchiriere mingi de tenis (Sunny Days Mirette), squash (Sunny Days Mirette).
Plaja:
Proprie, nisip, recif de corali. Se recomanda incaltaminte speciala. Umbrele, sezlonguri, saltele - gratuit. Prosoape de plaja - gratuit. Pentru
pierderea cartelei de plaja se plateste o amenda de 10$!
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: Blue Air
Zbor

Data

Decolare

Ora

Aterizare

Dus

06-01-2019

OTP / Bucuresti Otopeni - Henri Coanda

00:00

HRG / Hurghada

00:00 0B9271

HRG / Hurghada

00:00

OTP / Bucuresti Otopeni - Henri Coanda

00:00 0B9270

Intors 13-01-2019

Detalii transfer
Transfer aeroport - hotel - aeroport Hurghada

Sunny Days El Palacio
Sunny Days El Palacio a fost deschis in anul 2002 si in fiecare an se face o renovare

Ora

Nr zbor Aparat

partiala.

Preturi
Categorie camere

Board basis

Pret

Standard Room

All Inclusive

EUR 1,241.00
EUR 1,081.00

Avion Hotel

Sea Star Beau Rivage - Charter Avion Hurghada (Bucuresti) 2018 Duminica
Localizare:
Hotelul este situat pe o plajă privată cu nisip, iar Aeroportul Internaţional din Hurghada este la o distanta de 10 km si Sakkala-centrul modern al
oraşului Hurghada se afla la 2 km.
Facilitati hotel:
Complexul are 4 restaurante si 6 baruri, o zona de plaja private, bar si snack bar, piscina in aer liber amenajata cu sezlonguri si umbrele de
soare, club pentru copii, internet Wi-Fi, snorkelling, tenis de masa, centru SPA, sala de fitness, facilităţi de sporturi nautice (la unitatea de
cazare).
Facilitati cam ere:
Camerele sunt modern mobilate si luminoase, dotate cu TV cu ecran LCD cu canale prin satelit, internet Wi-Fi, balcon privat, aer conditionat si
grup sanitar propriu dotat cu articole de toaleta si uscator de par.
Activitati/Divertism ent:
Oaspetii acestui hotel se pot bucura de facilitati de sporturi nautice, snorkelling, squash, scufundari, w indsurfing, darts, karaoke, mini golf,
billiard, sau tenis de masa.
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: Blue Air
Zbor

Data

Decolare

Ora

Aterizare

Dus

06-01-2019

OTP / Bucuresti Otopeni - Henri Coanda

00:00

HRG / Hurghada

00:00 0B9271

HRG / Hurghada

00:00

OTP / Bucuresti Otopeni - Henri Coanda

00:00 0B9270

Intors 13-01-2019

Detalii transfer
Transfer aeroport - hotel - aeroport Hurghada

Ora

Nr zbor Aparat

Sea Star Beau Rivage
Hotelul este situat pe plaja privata cu nisip, la 2 km de Hurghada.

Preturi
Categorie camere

Board basis

Pret

Standard Room

All Inclusive

EUR 1,297.00
EUR 1,137.00

Avion Hotel

Seagull - Charter Avion Hurghada (Bucuresti) 2018 Duminica
Localizare:
Hotelul este situat la 10 minute de aeroportul din Hurgada, pe plaja privata.
Facilitati hotel:
restaurant, bar, mic dejun în cameră, restaurant, restaurant, snack bar, piscina in aer liber, gradina, terasa, terasa la soare, aqua park, sauna,
sala de fitness, spa & centru de w ellness, masaj, camera de jocuri, biblioteca, teren de joaca pentru copii, animatori, club de noapte/DJ, club
pentru copii, divertisment de seara.
Facilitati cam ere:
Camerele sunt spaţioase si sunt decorate în nuanţe calde, fiind dotate cu TV cu ecran plat cu canale prin satelit şi minibar. Baia este dotată cu
articole de toaletă şi uscător de păr.
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: Blue Air
Zbor

Data

Decolare

Ora

Aterizare

Dus

06-01-2019

OTP / Bucuresti Otopeni - Henri Coanda

00:00

HRG / Hurghada

00:00 0B9271

HRG / Hurghada

00:00

OTP / Bucuresti Otopeni - Henri Coanda

00:00 0B9270

Intors 13-01-2019

Detalii transfer
Transfer aeroport - hotel - aeroport Hurghada

Ora

Nr zbor Aparat

Seagull
Hotelul este situat la 10 minute de aeroportul din Hurgada, pe plaja privata.

Preturi
Categorie camere

Board basis

Pret

Standard Room

All Inclusive

EUR 1,297.00
EUR 1,137.00

Avion Hotel

Caribbean World Resort Soma Bay - Charter Avion Hurghada (Bucuresti) 2018 Duminica
Localizare: :
Hotelul Caribbean Resort Soma Bay este situat chiar pe plajă, în Golful Soma, la 7 km distanţă de centrul oraşului Safaga şi de magazine, 20
km de Golful Makadi şi la 45 km sud de aeroport.
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: Blue Air
Zbor

Data

Decolare

Ora

Dus

06-01-2019

OTP / Bucuresti Otopeni - Henri Coanda

00:00

HRG / Hurghada

00:00 0B9271

HRG / Hurghada

00:00

OTP / Bucuresti Otopeni - Henri Coanda

00:00 0B9270

Intors 13-01-2019

Detalii transfer
Transfer aeroport - hotel - aeroport Hurghada

Caribbean World Resort Soma Bay

Preturi

Aterizare

Ora

Nr zbor Aparat

Categorie camere

Board basis

Pret

Standard Room

All Inclusive

EUR 1,383.00
EUR 1,223.00

Deluxe SV

All Inclusive

EUR 1,525.00
EUR 1,365.00

Avion Hotel

Titanic Resort & Aqua Park - Charter Avion Hurghada (Bucuresti) 2018 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: Blue Air
Zbor

Data

Decolare

Ora

Aterizare

Dus

06-01-2019

OTP / Bucuresti Otopeni - Henri Coanda

00:00

HRG / Hurghada

00:00 0B9271

HRG / Hurghada

00:00

OTP / Bucuresti Otopeni - Henri Coanda

00:00 0B9270

Intors 13-01-2019

Ora

Nr zbor Aparat

Detalii transfer
Transfer aeroport - hotel - aeroport Hurghada

Titanic Resort & Aqua Park

Preturi
Categorie camere

Board basis

Pret

Standard Room

All Inclusive

EUR 1,518.00
EUR 1,230.00

Serenity Fun City - Charter Avion Hurghada (Bucuresti) 2018 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.

Avion Hotel

Detalii zbor
Companie aeriana: Blue Air
Zbor

Data

Decolare

Ora

Aterizare

Dus

06-01-2019

OTP / Bucuresti Otopeni - Henri Coanda

00:00

HRG / Hurghada

00:00 0B9271

HRG / Hurghada

00:00

OTP / Bucuresti Otopeni - Henri Coanda

00:00 0B9270

Intors 13-01-2019

Ora

Nr zbor Aparat

Detalii transfer
Transfer aeroport - hotel - aeroport Hurghada

Serenity Fun City

Preturi
Categorie camere

Board basis

Pret

Standard Room

All Inclusive

EUR 1,398.00
EUR 1,238.00

Ultra All Inclusive

EUR 1,540.00
EUR 1,380.00

All Inclusive

EUR 1,610.00
EUR 1,450.00

Ultra All Inclusive

EUR 1,754.00
EUR 1,594.00

Fam ily Room

Avion Hotel

Jaz Aquamarine Resort - Charter Avion Hurghada (Bucuresti) 2018 Duminica
Localizare:
Hotelul Jaz Aquamarine Hurghada 5* este situat la 12,5 km de aeroportul din Hurghada, pe plaja privata.
Facilitati hotel:
bar, restaurant (bufet), snack bar, minibar, piscina in aer liber, terasa, terasa la soare, balcon, zona de plaja privata, piscină interioara,
receptie deschisa nonstop, schimb valutar, divertisment de seara, magazin de suveniruri, ziare, seif, magazine, spalatorie, curatatorie chimica
Facilitati cam ere:
Camerele hotelului Jaz Aquamarine sunt dotate cu TV, minibar, telefon, AC. Unele camere au o zonă separată de living, cu canapele.
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: Blue Air

Zbor

Data

Decolare

Ora

Dus

06-01-2019

OTP / Bucuresti Otopeni - Henri Coanda

00:00

HRG / Hurghada

00:00 0B9271

HRG / Hurghada

00:00

OTP / Bucuresti Otopeni - Henri Coanda

00:00 0B9270

Intors 13-01-2019

Aterizare

Ora

Nr zbor Aparat

Detalii transfer
Transfer aeroport - hotel - aeroport Hurghada

Jaz Aquamarine Resort
Hotelul Jaz Aquamarine Hurghada 5* este situat la 12,5 km de aeroportul din Hurghada,
pe plaja privata.

Preturi
Categorie camere

Board basis

Pret

Standard Room

All Inclusive

EUR 1,709.00
EUR 1,306.00

Superior Room

All Inclusive

EUR 1,750.00
EUR 1,333.00

Fam ily Room

All Inclusive

EUR 1,890.00
EUR 1,426.00

Deluxe Fam ily Room

All Inclusive

EUR 1,932.00
EUR 1,454.00

Avion Hotel

Baron Palace Sahl Hasheesh - Charter Avion Hurghada (Bucuresti) 2018 Duminica
Localizare: :
Hotelul Baron Palace Sahl Hasheesh este situat la doar 18 km sud de aeroport și 20 km sud de oraşul Hurghada.
Facilităţi hotel: :
Hotelul dispune de piscină în aer liber cu şezlonguri, umbrele de soare şi prosoape, 1 piscină încălzită pe timp de iarnă, jacuzzi, piscină pentru
copii, centru de afaceri, cameră de bagaje, salon de înfrumusețare, Wi-fi gratuit în zonele publice, aer condiţionat, restaurante, baruri, teren
de joacă pentru copii, discotecă, programe de animaţie.
Facilităţi cam ere: :
Toate camerele sunt spaţioase, moderne, elegante şi frumos mobilate. Camerele sunt dotate cu balcon/terasă, seif, aer condiţionat, mini bar
alimentat zilnic, telefon, TV satelit cu canale de muzică, acces la internet, facilităţi de ceai şi cafea.
Sport şi agreem ent: :
Centru de diving şi snorkeling, teren de tenis, teren de golf, tenis de masă, biliard, caiac, ciclism, sală de fitness, aqua park, Spa şi centru
w ellness, masaj, saună, baie turcească, duşuri tropicale, calde, reci.
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: Blue Air
Zbor

Data

Decolare

Ora

Aterizare

Dus

06-01-2019

OTP / Bucuresti Otopeni - Henri Coanda

00:00

HRG / Hurghada

00:00 0B9271

HRG / Hurghada

00:00

OTP / Bucuresti Otopeni - Henri Coanda

00:00 0B9270

Intors 13-01-2019

Ora

Nr zbor Aparat

Detalii transfer
Transfer aeroport - hotel - aeroport Hurghada

Baron Palace Sahl Hasheesh

Preturi
Categorie camere

Board basis

Pret

Classic room

Premium All Inclusive

EUR 2,782.00
EUR 2,433.00

Standard SV

Premium All Inclusive

EUR 3,126.00
EUR 2,735.00

Avion Hotel

