King Tut Resort- Charter Avion Hurghada (Cluj) 2019 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;
Servicii neincluse: Viza - 25 $ /persoana.
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

19-05-2019

CLJ / Cluj Napoca - Avram Iancu

Intors

26-05-2019

HRG / Hurghada

Detalii transfer
Transfer aeroport - hotel - aeroport Hurghada

King Tut Resort

Preturi

Aterizare

Ora

Nr zbor

00:00

HRG / Hurghada

00:00

0B9273

00:00

CLJ / Cluj Napoca - Avram Iancu

00:00

0B9272

Aparat

Categorie camere

Board basis

Pret

Standard Room

All Inclusive

EUR 1,055.00
EUR 966.00

Avion Hotel

Sphinx Resort - Charter Avion Hurghada (Cluj) 2019 Duminica
Facilitatile hotelului:

Oaspeții au la dispoziție 3 restaurante, un centru spa şi 3 piscine. Pot admira vederea panoramică asupra
Marii Roşii în timp ce se delectează cu cocktailul preferat la barul Sunset. Există şi o cafenea unde se poate
fuma narghilea şi asista seara la programe de divertisment.
Resortul are pe acoperiș un centru spa cu vedere la mare cu saună şi o cadă cu hidromasaj. Echipa
internaţională de animatori organizează activități diverse, printre care spectacole de dansuri populare,
concerte de muzică live şi programe de discotecă.
:
Servicii incluse: Bilet avion cursă charter;
Taxe de aeroport – 95 €/pers.;
Transfer aeroport-hotel-aeroport;
Servicii neincluse: Viza - 25 $ /persoana.
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

Ora

Nr zbor

Dus

19-05-2019

CLJ / Cluj Napoca - Avram Iancu

Intors

26-05-2019

HRG / Hurghada

00:00

HRG / Hurghada

00:00

0B9273

00:00

CLJ / Cluj Napoca - Avram Iancu

00:00

0B9272

Detalii transfer
Transfer aeroport - hotel - aeroport Hurghada

Sphinx Resort
Hotelul este situat langa plajă. Complexul are vedere la plaja sa privată acoperită cu
nisip și oferă zone excelente pentru scufundări în Marea Roşie.

Preturi
Categorie camere

Board basis

Pret

Standard

All Inclusive

EUR 1,098.00
EUR 1,014.00

Avion Hotel

Aparat

Amwaj Blue Beach Resort&Spa Abu Soma- Charter Avion Hurghada (Cluj) 2019 Duminica
Localizare:
Hotelul este situat pe plaja, in Abu Soma – Hurghada. Aeroportul International Hurghada este la 4 km distanta de hotel.
Facilitati hotel:
Resortul dispune de teren de tenis, 2 piscine pentru adulti (incalzite iarna) si 2 piscine pentru copii, centru fitness, lectii aerobica si gimnastica,
jacuzzi, aqua park, mini club (4-12 ani), mini disco si mini club. Hotelul detine, de asemenea, 4 baruri, restaurant principal, restaurant a la
carte cu specific italian, bistro unde se poate servi micul dejun tarziu, snacks-uri si prajituri dupa amiaza, serviciu rent a car.
Facilitati cam ere:
Amw aj Resort este o proprietate de 5 stele, ce dispune de camere spatioase. Toate camerele sunt decorate intr-un stil modern, pentru a oferi
un sejur confortabil si memorabil pentru oaspetii hotelului. Sunt dotate cu dus , uscator de par, telefon, TV prin satelit, aer conditionat, seif si
balcon sau terasa.
Activitati/Divertism ent:
Pentru petrecerea timpului liber, hotelul va pune la dispozitie masaj, sauna, baie turceasca/baie de aburi, cada cu hidromasaj/jacuzzi, facilitati
de sporturi nautice (la unitatea de cazare), club de noapte/DJ, animatori, mini golf, snorkelling, calorie, scufundari, caiac, biblioteca, darts,
karaoke, tenis de masa, billiard, teren de joaca pentru copii, schi, pescuit, teren de tenis.
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

Ora

Nr zbor

Dus

19-05-2019

CLJ / Cluj Napoca - Avram Iancu

00:00

HRG / Hurghada

00:00

0B9273

Intors

26-05-2019

HRG / Hurghada

00:00

CLJ / Cluj Napoca - Avram Iancu

00:00

0B9272

Detalii transfer
Transfer aeroport - hotel - aeroport Hurghada

Amwaj Blue Beach Resort&Spa Abu Soma
Amw aj Resort este alegerea perfecta pentru cei care cauta relaxare intr-un cadru
linistit.

Preturi

Aparat

Categorie camere

Board basis

Pret

Standard Room

All Inclusive

EUR 1,166.00
EUR 1,046.00

Fam ily Room

All Inclusive

EUR 1,235.00
EUR 1,095.00

Avion Hotel

Red Sea Taj Mahal Resort (ex Al Nabila Makadi)- Charter Avion Hurghada (Cluj) 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: Blue Air
Zbor

Data

Decolare

Ora

Aterizare

Ora

Nr zbor

Dus

19-05-2019

CLJ / Cluj Napoca - Avram Iancu

Intors

26-05-2019

HRG / Hurghada

00:00

HRG / Hurghada

00:00

0B9273

00:00

CLJ / Cluj Napoca - Avram Iancu

00:00

0B9272

Aparat

Detalii transfer
Transfer aeroport - hotel - aeroport Hurghada

Red Sea Taj Mahal Resort (ex Al Nabila Makadi)

Preturi
Categorie camere

Board basis

Pret

Standard Room

All Inclusive

EUR 1,222.00
EUR 1,085.00

Avion Hotel

Sea Star Beau Rivage- Charter Avion Hurghada (Cluj) 2019 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

Ora

Nr zbor

Dus

19-05-2019

CLJ / Cluj Napoca - Avram Iancu

00:00

HRG / Hurghada

00:00

0B9273

Intors

26-05-2019

HRG / Hurghada

00:00

CLJ / Cluj Napoca - Avram Iancu

00:00

0B9272

Detalii transfer
Transfer aeroport - hotel - aeroport Hurghada

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 1,235.00
EUR 1,095.00

Sea Gull Beach- Charter Avion Hurghada (Cluj) 2019 Duminica
Servicii incluse: Bilet avion cursă charter;
Taxe de aeroport – 95 €/pers.;
Transfer aeroport-hotel-aeroport;
Servicii neincluse: Viza - 25 $ /persoana.
Asigurare medicală de călătorie și asigurarea storno;

Avion Hotel

Aparat

Taxele de intrare la obiectivele turistice;
Alte taxe și cheltuieli personale;
Programe opționale.

Detalii zbor
Companie aeriana: Blue Air
Zbor

Data

Decolare

Ora

Aterizare

Ora

Nr zbor

Dus

19-05-2019

CLJ / Cluj Napoca - Avram Iancu

Intors

26-05-2019

HRG / Hurghada

00:00

HRG / Hurghada

00:00

0B9273

00:00

CLJ / Cluj Napoca - Avram Iancu

00:00

0B9272

Aparat

Detalii transfer
Transfer aeroport - hotel - aeroport Hurghada

Sea Gull Beach
Localizare: Hotelul este situat la 8 km de aeroport, în centrul orasului Hurghada, pe
malul marii.
Facilitati: 5 restaurante (2 a la carte), 8 baruri, 3 piscine exterioare (una cu încalzire
iarna), 2 sali de conferinte (capacitate max. 80 si 140 pers.), spalatorie, curatatorie,
sala cinema, cabinet medical, coafor, internet- cafe (contra cost), magazine. Pentru
copii: piscina (fara încalzire), sectiune în piscina exterioara cu încalzire iarna), teren de
joaca, meniu pentru copii, scaune pentru copii în restaurant, miniclub (4 - 12 ani), minizoo, animatie pentru copii, baby cot (la cerere, la receptie, gratuit), baby-sitter (la
cerere, contra cost). Plaja: proprie, cu nisip. Umbrele, sezlonguri, saltele, prosoape de
baie - gratuit. La piscina: umbrele, sezlonguri, saltele -gratuit.
Camere: Dispune de 710 camere dotate cu baie proprie sau dus, foehn (în camera,
gratuit), mini-bar(gol), seif (la receptie, contra cost), aer conditionat central, TV Satelit, telefon, balcon sau terasa (nu, la toate camerele),
pardoseala – gresie, room-service (contra cost). În camera se face curatenie – zilnic. Asternuturile sunt schimbate - 3 ori pe saptamâna.
Sporturi si agrement: aerobic, aqua aerobic, volei pe plaja, fotbal de masa, darts, tenis de masa, mini-fotbal, muzica live, discoteca (bauturi,
contra cost). Contra cost: sauna, masaj, baie cu aburi, baie turceasca, jacuzzi, sala fitness, program de divertisment (2 ori pe saptamâna),
teren de tenis, inchiriere rachete de tenis, banana, squash, biliard, w indsurfing, centru diving, plimbari cu camila.

Preturi
Categorie camere

Board basis

Pret

Standard

All Inclusive

EUR 1,235.00
EUR 1,095.00

Avion Hotel

Jasmine Palace Resort- Charter Avion Hurghada (Cluj) 2019 Duminica
Localizare:
Hotelul este situat la 12 km de aeroport, pe plaja privata.
Facilitati hotel:
Restaurant principal , cabinet medical, coafor, rent a car, baby sitting, magazine, 3 piscine interioare pentru adulti si copii, sauna, mese si
teren de tenis, baschet, fotbal, volei, volei pe plaja, sporturile nautice care nu necesita carburanti, acestea sunt gratuite. Masajul, terenul de
tenis in nocturna, centrul de infrumusetare, scufundari, biliardul si toate sporturile nautice care necesita carburanti sunt contra cost. In
fiecarea seara in cadrul hotelului exista program de animatie. .
Servicii incluse: Bilet avion cursă charter;
Taxe de aeroport – 95 €/pers.;
Transfer aeroport-hotel-aeroport;
Servicii neincluse: Viza - 25 $ /persoana.
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

Ora

Nr zbor

Dus

19-05-2019

CLJ / Cluj Napoca - Avram Iancu

Intors

26-05-2019

HRG / Hurghada

00:00

HRG / Hurghada

00:00

0B9273

00:00

CLJ / Cluj Napoca - Avram Iancu

00:00

0B9272

Aparat

Detalii transfer
Transfer aeroport - hotel - aeroport Hurghada

Jasmine Palace Resort
Hotelul este situat la 12 km de aeroport, pe plaja privata.

Preturi
Categorie camere

Board basis

Pret

Standard Room

All Inclusive

EUR 1,280.00
EUR 1,126.00

Standard Pool View Room

All Inclusive

EUR 1,350.00
EUR 1,176.00

Standard Room SV

All Inclusive

EUR 1,419.00
EUR 1,225.00

Avion Hotel

Desert Rose- Charter Avion Hurghada (Cluj) 2019 Duminica
Localizare:
Hotelul este situat in inima statiunii Hurghada si se afla la 10 minute de mers cu masina pana la Aeroportul International Hurghada.
Facilitati hotel:
În incinta hotelului exista centru spa, piscina pentru copii si o plaja privata la malul Marii Rosii, snack bar, 3 piscina in aer liber amenajate cu
sezlonguri si umbrele de soare, un parc acvatic, 9 baruri, inclusiv barul Tropicana de la piscina, Bella Vista si Ali Baba, care servesc bauturi
orientale si shisha, Localul Fattoosh oferă preparate libaneze, restaurantul II Delfine serveste preparate din fructe de mare, Restaurantul
Dolce Vita oferă mâncăruri italiene, iar restaurantul principal Palm serveşte preparate tip buffet, sauna, spa și centru de w ellness, club pentru
copii, teren de joaca pentru copii, internet Wi-Fi gratuit in zonele publice, divertisment de seara, facilităţi de sporturi nautice (la unitatea de
cazare), club de noapte.
Facilitati cam ere:
Camerele sunt spatioase, luminoase si decorate in culori deschise, dotate cu TV cu ecran LCD cu canale prin satelit, internet Wi-Fi gratuit,
balcon privat cu vedere la reciful de corali, aer conditionat si minibar; unele camere au o zona de relaxare separata. Baia este dotată cu
articole de toaleta si uscator de par.

Activitati/Divertism ent:
Resortul pune la dispozitia turistilor aqua park divertisment de seara, club pentru copii, facilitati de sporturi nautice (la unitatea de cazare),
club de noapte/DJ, animatori, snorkelling, scufundari, caiac, darts, w indsurfing, tenis de masa, biliard, teren de joaca pentru copii, teren de
tenis.
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

Ora

Nr zbor

Dus

19-05-2019

CLJ / Cluj Napoca - Avram Iancu

Intors

26-05-2019

HRG / Hurghada

00:00

HRG / Hurghada

00:00

0B9273

00:00

CLJ / Cluj Napoca - Avram Iancu

00:00

0B9272

Detalii transfer
Transfer aeroport - hotel - aeroport Hurghada

Desert Rose
Hotelul este situat in inima statiunii Hurghada si se afla la 10 minute de mers cu masina
pana la Aeroportul International Hurghada.

Preturi
Categorie camere

Board basis

Pret

Standard Room

All Inclusive

EUR 1,308.00
EUR 1,174.00

Standard Room SSV

All Inclusive

EUR 1,378.00
EUR 1,228.00

Club Lagoon & Beach Front

All Inclusive

EUR 1,518.00
EUR 1,334.00

Club Suite Lagoon & Beach
Front

All Inclusive

EUR 1,659.00
EUR 1,442.00

Titanic Resort & Aqua Park- Charter Avion Hurghada (Cluj) 2019 Duminica

Avion Hotel

Aparat

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

Ora

Nr zbor

Dus

19-05-2019

CLJ / Cluj Napoca - Avram Iancu

Intors

26-05-2019

HRG / Hurghada

00:00

HRG / Hurghada

00:00

0B9273

00:00

CLJ / Cluj Napoca - Avram Iancu

00:00

0B9272

Aparat

Detalii transfer
Transfer aeroport - hotel - aeroport Hurghada

Titanic Resort & Aqua Park

Preturi
Categorie camere

Board basis

Pret

Standard Room

All Inclusive

EUR 1,348.00
EUR 1,176.00

Avion Hotel

Pyramisa Sahl Hasheesh- Charter Avion Hurghada (Cluj) 2019 Duminica
Localizare:
Hotelul Pyramisa Sahl Hasheesh 5* este situat pe tarmul Marii Rosii, cu acces privat pe plaja de nisip.
Servicii incluse: Bilet avion cursă charter;
Taxe de aeroport – 95 €/pers.;
Transfer aeroport-hotel-aeroport;
Servicii neincluse: Viza - 25 $ /persoana.
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

Ora

Nr zbor

Dus

19-05-2019

CLJ / Cluj Napoca - Avram Iancu

Intors

26-05-2019

HRG / Hurghada

00:00

HRG / Hurghada

00:00

0B9273

00:00

CLJ / Cluj Napoca - Avram Iancu

00:00

0B9272

Aparat

Detalii transfer
Transfer aeroport - hotel - aeroport Hurghada

Pyramisa Sahl Hasheesh
Hotelul Pyramisa Sahl Hasheesh 5* este situat pe tarmul Marii Rosii, cu acces privat pe
plaja de nisip.

Preturi
Categorie camere

Board basis

Pret

Standard Room

All Inclusive

EUR 1,470.00
EUR 1,192.00

Standard Room PV/SSV

All Inclusive

EUR 1,509.00
EUR 1,216.00

Standard Room SV

All Inclusive

EUR 1,552.00
EUR 1,242.00

Deluxe Fam ily

All Inclusive

EUR 1,677.00
EUR 1,319.00

Avion Hotel

Cleopatra Luxury Resort Makadi Bay- Charter Avion Hurghada (Cluj) 2019 Duminica
Localizare:
Hotelul are o locatie excelenta chiar pe o plaja privata orientata spre mare, langa orasul Hurghada. Aeroportul se afla la aproximativ 25 de km
de complex, Makady Bay este la 10 km, iar portul de agrement Hurghada este la 35 km. La o distanta de 20 de km se gasesc McDonalds, KFC
si Hard rock Café.
Facilitati hotel:
Hotelul Cleopatra dispune de plaja privata, piscine in aer liber (deschisa tot anul) amenajata cu sezlonguri si umbrele de soare, restaurant
buffet si a la carte, snack bar, club pentru copii, teren de joaca pentru copii, babysitting/servicii pentru copii, internet Wi-Fi gratuit, transfer de
la/la aeroport (contra cost), snorkelling, tenis de masa, club de noapte/DJ, centru SPA, baie turcească/baie de aburi, solar, sauna, sala de
fitness, facilitati de sporturi nautice (la unitatea de cazare), facilitati pentru persoane cu mobilitate redusa.
Facilitati cam ere:
Unitatile de cazare sunt spatioase si luminoase, decorate in nuante calde, avand o mica zona de relaxare, unele camera fiind cu vedere la
mare; sunt dotate cu TV cu ecran LCD cu canale prin satelit, internet Wi-Fi gratuit, balcon privat, aer conditionat si grup sanitar propriu dotat
cu articole de toaleta si uscator de par.
Activitati/Divertism ent:
Proprietatea ofera turistilor club pentru copii, facilitati de sporturi nautice (la unitatea de cazare), club de noapte/DJ, animatori, snorkelling,
calorie, scufundari, caiac, biblioteca, darts, w indsurfing, karaoke, tenis de masa, billiard, camera de jocuri, teren de golf (la maxim 3 km),
teren de tenis.
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

Ora

Nr zbor

Dus

19-05-2019

CLJ / Cluj Napoca - Avram Iancu

Intors

26-05-2019

HRG / Hurghada

00:00

HRG / Hurghada

00:00

0B9273

00:00

CLJ / Cluj Napoca - Avram Iancu

00:00

0B9272

Aparat

Detalii transfer
Transfer aeroport - hotel - aeroport Hurghada

Cleopatra Luxury Resort Makadi Bay
Hotelul are o locatie excelenta chiar pe o plaja privata orientata spre mare, langa orasul
Hurghada. Aeroportul se afla la aproximativ 25 de km de complex, Makady Bay este la
10 km, iar portul de agrement Hurghada este la 35 km.

Preturi
Categorie camere

Board basis

Pret

Standard Room

All Inclusive

EUR 1,448.00
EUR 1,281.00

Standard Room SV

All Inclusive

EUR 1,518.00
EUR 1,334.00

Beach Front Room

All Inclusive

EUR 1,588.00
EUR 1,388.00

Avion Hotel

Hilton Resort- Charter Avion Hurghada (Cluj) 2019 Duminica
Localizare:
Hilton Resort este situat pe tarmul marii, la 5 km de aeroportul din Hurghada.
Facilitati hotel:
Hotelul are 5 restaurante dintre care 4 a la carte (contra cost), 4 baruri, sala de conferinte, medic (la cerere, contra cost), spalatorie,
curatatorie, taxi la comanda, receptie 24 ore, internet cafe (contra cost), parcare (contra cost), 2 piscine exterioare cu sectiune pentru copii,
piscina interioara incalzita iarna, loc de joaca, mini club pentru copii intre 4 si 12 ani.
Facilitati cam ere:
Camerele beneficiaza de baie proprie cu cada sau dus, uscator de par, mini-bar, aer conditionat centralizat, TV-satelit, telefon, seif, balcon
sau terasa.
Activitati/Divertism ent:

Pentru iubitorii de sport, hotelul ofera sala de fitness, tenis de masa, volei pe plaja, sauna, jacuzzi, masaj, teren de tenis, squash, billiard,
hidrobicicleta, canoe, banana, w indsurfing, centru de diving.
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

Ora

Nr zbor

Dus

19-05-2019

CLJ / Cluj Napoca - Avram Iancu

00:00

HRG / Hurghada

00:00

0B9273

Intors

26-05-2019

HRG / Hurghada

00:00

CLJ / Cluj Napoca - Avram Iancu

00:00

0B9272

Aparat

Detalii transfer
Transfer aeroport - hotel - aeroport Hurghada

Hilton Resort
Hotelul Hilton Hurghada Resort este locul ideal pentru cei care sunt pasionati de
scufundari si pentru familii ce isi doresc un sejur linistit.

Preturi
Categorie camere

Board basis

Pret

Standard room

All Inclusive

EUR 1,490.00
EUR 1,313.00

Standard Sea View

All Inclusive

EUR 1,560.00
EUR 1,366.00

Avion Hotel

Titanic Palace- Charter Avion Hurghada (Cluj) 2019 Duminica
Localizare:
Hotelul este situat in Hurghada, in regiunea Marii Rosii, la 15 km de noul port de agreement si cel mai apropiat aeroport este aeroportul
international Hurghada aflat la o distanta de 11 km. Insula Giftun se afla la 18 km de Titanic Palace, iar birourile districtului Hurghada sunt
situate la 19 km de proprietate.
Facilitati hotel:

In incinta hotelului exista 6 restaurante dintre care 3 a la carte, menui masa pentru copii, 6 baruri , snack bar, piscina in aer liber amenajata cu
sezlonguri si umbrele de soare, saună, cadă cu hidromasaj, spa și centru de w ellness, piscine incalzita, jucarii pentru piscine, tobogan cu
apa, club pentru copii, teren de joaca pentru copii, echipament de joacă pentru exterior, babysitting/servicii pentru copii, divertisment de seara,
club de noapte, sala de conferinte (max 400 de persoane), shuttle bus spre oras (contra cost), coafor (contra cost), doctor la cerere (contra
cost), facilitati de sporturi nautice (la unitatea de cazare), acces imediat la plaja, zona de plaja privata, facilitati pentru persoane cu mobilitate
redusa.
Facilitati cam ere:
Camerele sunt spatioase si luminoase, amenajate in culori deschise, dotate cu TV cu ecran LCD cu canale prin satelit, balcon privat sau
terasa, aer conditionat si minibar. Baia este dotată cu articole de toaleta si uscator de par.
Activitati/Divertism ent:
In cadrul acestui complex oaspetii pot juca tenis si tenis de masa, iar zona este populara pentru snorkeling, scufundari si w indsurfing.
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

Ora

Nr zbor

Dus

19-05-2019

CLJ / Cluj Napoca - Avram Iancu

00:00

HRG / Hurghada

00:00

0B9273

Intors

26-05-2019

HRG / Hurghada

00:00

CLJ / Cluj Napoca - Avram Iancu

00:00

0B9272

Detalii transfer
Transfer aeroport - hotel - aeroport Hurghada

Titanic Palace

Preturi
Categorie camere

Board basis

Pret

Standard Room

All Inclusive

EUR 1,451.00
EUR 1,317.00

Avion Hotel

Aparat

Steigenberger Aqua Magic- Charter Avion Hurghada (Cluj) 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: Blue Air
Zbor

Data

Decolare

Ora

Aterizare

Ora

Nr zbor

Dus

19-05-2019

CLJ / Cluj Napoca - Avram Iancu

Intors

26-05-2019

HRG / Hurghada

00:00

HRG / Hurghada

00:00

0B9273

00:00

CLJ / Cluj Napoca - Avram Iancu

00:00

0B9272

Detalii transfer
Transfer aeroport - hotel - aeroport Hurghada

Steigenberger Aqua Magic

Preturi
Categorie camere

Board basis

Pret

Superior (old building)

All Inclusive

EUR 1,504.00
EUR 1,324.00

Deluxe Room

All Inclusive

EUR 1,575.00
EUR 1,378.00

Fam ily Suite

All Inclusive

EUR 1,644.00
EUR 1,430.00

Junior Suite

All Inclusive

EUR 1,714.00
EUR 1,484.00

Tropitel Sahl Hasheesh- Charter Avion Hurghada (Cluj) 2019 Duminica
Servicii incluse: Bilet avion cursă charter;
Taxe de aeroport – 95 €/pers.;
Transfer aeroport-hotel-aeroport;
Servicii neincluse: Viza - 25 $ /persoana.
Asigurare medicală de călătorie și asigurarea storno;
Taxele de intrare la obiectivele turistice;
Alte taxe și cheltuieli personale;
Programe opționale.

Detalii zbor

Avion Hotel

Aparat

Companie aeriana: Blue Air
Zbor

Data

Decolare

Ora

Aterizare

Ora

Nr zbor

Dus

19-05-2019

CLJ / Cluj Napoca - Avram Iancu

00:00

HRG / Hurghada

00:00

0B9273

Intors

26-05-2019

HRG / Hurghada

00:00

CLJ / Cluj Napoca - Avram Iancu

00:00

0B9272

Aparat

Detalii transfer
Transfer aeroport - hotel - aeroport Hurghada

Tropitel Sahl Hasheesh
Hotelul este situat in Sahl Hasheesh, pe plaja privata

Preturi
Categorie camere

Board basis

Pret

Deluxe Room

Elite All Inclusive

EUR 1,557.00
EUR 1,325.00

Deluxe Room SV

Elite All Inclusive

EUR 1,697.00
EUR 1,425.00

Superior

Elite All Inclusive

EUR 1,697.00
EUR 1,425.00

Club Deluxe Room

Elite All Inclusive

EUR 1,836.00
EUR 1,524.00

Avion Hotel

Old Palace Sahl Hasheesh- Charter Avion Hurghada (Cluj) 2019 Duminica
Servicii incluse: Bilet avion cursă charter;
Taxe de aeroport – 95 €/pers.;
Transfer aeroport-hotel-aeroport;
Servicii neincluse: Viza - 25 $ /persoana.
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

Ora

Nr zbor

Dus

19-05-2019

CLJ / Cluj Napoca - Avram Iancu

00:00

HRG / Hurghada

00:00

0B9273

Intors

26-05-2019

HRG / Hurghada

00:00

CLJ / Cluj Napoca - Avram Iancu

00:00

0B9272

Detalii transfer

Aparat

Transfer aeroport - hotel - aeroport Hurghada

Old Palace Sahl Hasheesh

Preturi
Categorie camere

Board basis

Pret

Standard Room

Ultra All Inclusive

EUR 1,585.00
EUR 1,345.00

Superior

Ultra All Inclusive

EUR 1,656.00
EUR 1,396.00

Deluxe

Ultra All Inclusive

EUR 1,754.00
EUR 1,465.00

Avion Hotel

Premier Le Reve - Charter Avion Hurghada (Cluj) 2019 Duminica
Localizare:
Hotelul Premier Le Reve se află în Golful Sahl Hasheesh, Hurghada, pe coasta
Acvariul şi Moscheea din Hurghada, la 22 km de aeroport şi la 25 km de centrul staţiunii Hurghada.

Mării

Roşii,

la

scurtă

distanţă

de

Facilitati hotel:
Hotelul Premier Le Reve le oferă oaspeţilor săi 5 restaurante, baruri, aer condiţionat, acces la internet, piscină în aer liber, grădină, terasă,
zonă de plajă privată, piscină interioară.
Facilitati cam ere:
Hotelul are 337 de camere de lux, din categoria Superior Deluxe şi Jacuzzi Deluxe. Toate au baie proprie şi aer condiţionat, TV, mini bar și
balcon.
Sport şi agreem ent: :
Hotelul detine patru piscine, centru Spa, sală de fitness, băi turceşti, cadă cu hidromasaj, saună, băi de aburi, jacuzzi, talasoterapie,
hammam, grădină, terase, biliard, tenis de masă, cameră de jocuri, bibliotecă.
Servicii incluse: Bilet avion cursă charter;
Taxe de aeroport – 95 €/pers.;
Transfer aeroport-hotel-aeroport;
Servicii neincluse: Viza - 25 $ /persoana.
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

Ora

Nr zbor

Dus

19-05-2019

CLJ / Cluj Napoca - Avram Iancu

00:00

HRG / Hurghada

00:00

0B9273

Intors

26-05-2019

HRG / Hurghada

00:00

CLJ / Cluj Napoca - Avram Iancu

00:00

0B9272

Detalii transfer
Transfer aeroport - hotel - aeroport Hurghada

Aparat

Premier Le Reve
Acest complex all inclusive de 5 stele din Golful Sahl Hasheesh oferta cazare de lux
fiind situat pe plaja privata de nisip.

Preturi
Categorie camere

Board basis

Pret

Standard Room GV

Ultra All Inclusive

EUR 2,148.00
EUR 1,744.00

Pool View Room

Ultra All Inclusive

EUR 2,245.00
EUR 1,814.00

Lim ited Sea View Room

Ultra All Inclusive

EUR 2,288.00
EUR 1,844.00

Full Sea View Room

Ultra All Inclusive

EUR 2,428.00
EUR 1,944.00

Avion Hotel

Steigenberger Al Dau Beach- Charter Avion Hurghada (Cluj) 2019 Duminica
Localizare:
Localizare: este situat pe plajă, lângă Marea Roşie în centrul Hurghada si oferă un refugiu de lux cu piscina sa mare şi cu facilităţi la
standarde internaţionale. Deschis in anul 2006, hotelul are o cladire principala cu 4 etaje si doua corpuri cu 2 etaje.

Facilitati cam ere:
Facilitatile camerelor: hotelul dispune de 388 camere impartite in 222 camere deluxe, 6 apartamente junior, 112 camere family, 2 apartamente
grand, 5 apartamente deluxe, 2 apartamente executive, 2 vile, camera spa, aparta, apartament presidential, 4 camere pentru invalizi. Exista si
camera pentru nefumatori si apartament nuptial. Camerele sunt foarte spatioase si dotate cu baie proprie cu dus, halat de baie, uscator de
par, internet w ireless, aer conditionat individual, seif, minibar, TV satelit, room-service.

Facilitati hotel:
Facilitatile hotelului: Hotelul detine mai multe restaurant si baruri care satisfac si cele mai pretentioase cereri. Restaurantul “Tamarind” este
restaurantul principal al hotelului avand specific international si seri tematice, Restaurantul “Alexander” ofera cina perfecta pe terasa intr-un
décor natural extraordinar, restaurantul “Bw ala”ofera pranzul si gustari a la carte, restaurantul “Tanga” situat pe plaja si multe baruri menite
sa creeze atmosfera perfecta de vacanta. Hotelul mai detine: camera de bagaje, magazine, sala de conferinte si petreceri, centru de afaceri,
spalatorie si curatatorie chimica, salon de infrumusetare, serviciu de calcat imbracaminte, schimb valutar, bancomat, inchrieri biciclete, doctor,
inchirieri limuzine, spalatorie auto, parcare.

Sport si agrem ent:
Sport si agrement: teren de tenis, saună, sală de fitness, teren de golf (la maxim 3 km), pescuit, cameră pentru jocuri, SPA & centru de
frumuseţe, masaj, biliard, tenis de masă, w indsurfing, darts, jacuzzi, caiac, ciclism, baie turcească/baie de aburi, diving, călărie, snorkelling,
minigolf. Centru de scufundari ofera lectii cu personal atestat atat pentru copii cat si pentru persoanele cu handicap si Parcul acvatic ofera
distractie pentru orice varsta.

Piscina:
Piscine: Hotelul are atat piscina interioara cat si piscina in aer liber, incalzite si cu apa de mare.

Facilitati copii:
Facilitati pentru copii: Club de copii “Simba”, baby-sitter, teren de joaca, piscine, patut la cerere (gratuit), scaune pentru copii la restaurant,
piscine, meniu pentru copii.

Plaja:
Plaja: Plaja proprie a hotelului este cu nisip si este lata de 400m. Plaja are un dig, iar prosoapele, sezlongurile si saltelele sunt gratuite.
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

Ora

Nr zbor

Dus

19-05-2019

CLJ / Cluj Napoca - Avram Iancu

Intors

26-05-2019

HRG / Hurghada

00:00

HRG / Hurghada

00:00

0B9273

00:00

CLJ / Cluj Napoca - Avram Iancu

00:00

0B9272

Aparat

Detalii transfer
Transfer aeroport - hotel - aeroport Hurghada

Steigenberger Al Dau Beach
Localizare: este situat pe plajă, lângă Marea Roşie în centrul Hurghada si oferă un
refugiu de lux cu piscina sa mare şi cu facilităţi la standarde internaţionale. Deschis in
anul 2006, hotelul are o cladire principala cu 4 etaje si doua corpuri cu 2 etaje.
Facilitatile camerelor: hotelul dispune de 388 camere impartite in 222 camere deluxe, 6
apartamente junior, 112 camere family, 2 apartamente grand, 5 apartamente deluxe, 2
apartamente executive, 2 vile, camera spa, aparta, apartament presidential, 4 camere
pentru invalizi. Exista si camera pentru nefumatori si apartament nuptial. Camerele sunt
foarte spatioase si dotate cu baie proprie cu dus, halat de baie, uscator de par,
internet w ireless, aer conditionat individual, seif, minibar, TV satelit, room-service.
Facilitatile hotelului: Hotelul detine mai multe restaurant si baruri care satisfac si cele
mai pretentioase cereri. Restaurantul “Tamarind” este restaurantul principal al hotelului
avand specific international si seri tematice, Restaurantul “Alexander” ofera cina perfecta pe terasa intr-un décor natural extraordinar,
restaurantul “Bw ala”ofera pranzul si gustari a la carte, restaurantul “Tanga” situat pe plaja si multe baruri menite sa creeze atmosfera
perfecta de vacanta. Hotelul mai detine: camera de bagaje, magazine, sala de conferinte si petreceri, centru de afaceri, spalatorie si
curatatorie chimica, salon de infrumusetare, serviciu de calcat imbracaminte, schimb valutar, bancomat, inchrieri biciclete, doctor, inchirieri
limuzine, spalatorie auto, parcare.
Sport si agrement: teren de tenis, saună, sală de fitness, teren de golf (la maxim 3 km), pescuit, cameră pentru jocuri, SPA & centru de
frumuseţe, masaj, biliard, tenis de masă, w indsurfing, darts, jacuzzi, caiac, ciclism, baie turcească/baie de aburi, diving, călărie, snorkelling,
minigolf. Centru de scufundari ofera lectii cu personal atestat atat pentru copii cat si pentru persoanele cu handicap si Parcul acvatic ofera
distractie pentru orice varsta.
Piscine: Hotelul are atat piscina interioara cat si piscina in aer liber, incalzite si cu apa de mare.
Facilitati pentru copii: Club de copii “Simba”, baby-sitter, teren de joaca, piscine, patut la cerere (gratuit), scaune pentru copii la restaurant,
piscine, meniu pentru copii.
Plaja: Plaja proprie a hotelului este cu nisip si este lata de 400m. Plaja are un dig, iar prosoapele, sezlongurile si saltelele sunt gratuite.

Preturi

Categorie camere

Board basis

Pret

Deluxe Room

All Inclusive

EUR 1,951.00
EUR 1,837.00

Fam ily room

All Inclusive

EUR 2,233.00
EUR 2,093.00

Avion Hotel

