LONG BEACH RESORT HURGHADA - 4STAR
Locatie: HURGHADA, EGIPT

Descriere
Localizare
Situat pe malul Marii Rosii, Hurghada Long Beach Resort se afla la 16 km de New Marina, la 20 de
minute de mers cu masina de Aeroportul International Hurghada si la 25 minute de mers cu masina
de centrul orasului Hurghada. Locatie la malul mării, cu plaja privată si port.

Cazare
Long Beach Resort, ofera oaspetilor camere spatioase si luminoase cum ar fi:
Camera standard,cu suprafata de 36 mp, Family Room cu suprafata de 38 mp, Villa Area cu
suprafata de 65 mp si Main Building cu suprafata de 40 mp. Camerele pot avea ori terasa ori balcon
cu vedere la gradina sau la mare, camera este dotata cu aer conditionat, mini-bar, seif, TV, telefon,
uscator de par, fier de calcat, birou, facilitati de calcat, articole de toaleta gratuit, toaleta, baie
privata, incalzire, canale TV prin satelit, cada sau dus, canapea, TV cu ecran plat, fierbator electric,
uscator de haine, garderoba sau dulap, terasa, prosoape, lenjerie de pat.

Servicii
Hotelul dispune de trei restaurante cu preparate de calitate superioara si cinci baruri elegante.
Puteti savura preparate din bucataria italiana la Restaurantul Al Dente iar, la Restaurantul Marhaba
puteti incerca mancaruri egiptene in timp ce va bucurati de vedere la mare.

Sporturi si Activitati
Complexul are sase piscine si sase tobogane care au fost date in folosinta la inceputul sezonului
2019, amplasate pe toata suprafata, cele mai multe dintre piscine ofera cate un compartiment
separat pentru copii. Piscina principala este legata de celelalte piscine prin canale de apa. În special
pentru oaspeti noștri juniori, clubul pentru copii ofera numeroase jocuri distractive si activitati
supravegheate. Complexul detine doua locuri de joaca pentru copii, unul adiacent clubului si celalalt
pe plaja privata.
Prezentand ultima generatie de echipamente de antrenament, centrul fitness are o abordare
personalizata pentru a va ajuta sa va simtiti cel mai bine în timpul sejurului dumneavoastra.Puteti
incepe ziua cu un antrenament energizant sau un joc de squash. Dupa aceea, va puteti relaxa la
sauna, camera de aburi, baia turceasca sau jacuzzi sau, bucurandu-va de un masaj relaxant.

Facilitati
Camere
FAMILY ROOM
MAIN BUILDING
VILLA ROOM (FIRST ROW)
STANDARD ROOM..
DELUXE ROOM MAIN BUILDING
SUPERIOR FAMILY ROOM

