TITANIC RESORT & AQUAPARK - 4STAR
Locatie: HURGHADA, EGIPT

Descriere
Localizare
Hotelul este situat pe o arie de 61.000 mp, la o distanta de 16 minute de centrul orasului Hurghada
si la 10 minute de aeroport.
Distanta pana la plaja privata este de 700 m.
In apropiere se gasesc:
- Sand City Hurghada 0,6 km
- Senzo Mall 1 km
- Jungle Aqua Park 1,5 km
- Hurghada Grand Aquarium 3,3 km
- Noua Marina 13,3 km
- Mini Egipt Park 13,4 km
- Hurghada Downtown - Piata Saqqala 13,9 km
- Makadi Bay Water World 14,4 km
- Statia de autobuz Gouna 14,9 km
- restaurant de peste 5 km

Cazare
Hotelul are un total de 331 camere si o capacitate a paturilor pentru 700 persoane.
Cladirile au 4 etaje iar din toate camerele, 2 sunt pentru persoanele cu dizabilitati.
Inaltimea balconului este de 110 cm.
Mini bar-ul este aprovizionat zilnic cu apa.
Camera Standard:
Are o dimensiune de 40 mp si are capacitatea maxima de 2 adulti +2 copii.
Camera poate fi situata la oricare dintre cele 4 etaje ale cladirii si are balcon/terasa, baie, dus,
uscator de par, telefon, aer conditionat, minibar, seif si tv prin satelit.
Camera PROMO :
Este echipata ca si camera standard insa este amplasata la parter (sau in zone mai defavorabile
ale hotelului), sau/si are suprafete mai mici sau/si nu are balcon.
Camera Family:
Are o dimensiune de 48 mp si are o capacitate maxima de 2 adulti+ 2 copii.
Camera poate fi situata la oricare dintre cele 4 etaje ale cladirii si are balcon/terasa, baie, dus,
uscator de par, telefon, aer conditionat, minibar, seif si tv prin satelit si are o usa de conexiune intre
cele 2 incaperi.

Servicii
Conceptul Hotelului TITANIC RESORT & AQUA PARK este ALL INCLUSIVE.
Complexul Titanic Aqua Park are un restaurant tip bufet si 6 baruri.

De asemenea, oaspetii se pot bucura de Restaurantul à la carte.
In incinta Hotelului se mai gasesc 3 restaurante : Fish/Grill/Italian.
Hotelul are unul dintre cele mai mari parcuri acvatice din Hurghada.
Zona parcului acvatic este in jur de 15 000 m2 si are 30 tobogane : 14 tobogane pentru adulti si
16 tobogane pentru copii.
Informatii utile:
· Toate activitatile de la piscina si de la plaja sunt supuse conditiilor meteorologice.
· Bauturile alcoolice sunt servite persoanelor cu varsta peste 18 ani.
· Toate restaurantele servesc bauturi in pahare - servirea in sticle este impotriva politicii hotelului.
· Programarile si locatiile pentru evenimente in aer liber sunt supuse conditiilor meteorologice.

· Managementul hotelului este pe deplin autorizat sa faca modificari
si / sau anulari privind orice aspect al serviciilor oferite.
Facilitati
-Bancomat
-Camera de bagaje
-Check-in/check-out express (cost suplimentar)
-Receptie deschisa nonstop
-Serviciu zilnic de menaj
-Serviciu de calcatorie (cost suplimentar)
-Curatatorie chimica (cost suplimentar)
-Spalatorie (cost suplimentar)
-Lounge/Camera cu TV comuna
-Zona pentru fumatori
-Aer conditionat
-Magazine (în unitatea de cazare)
-Seif
-Lift
- Facilitati VIP în camera (contra cost)
- Salon de infrumusetare
- Facilitati pentru persoane cu mobilitate redusa
-Camere pentru nefumatori
- Babysitting/servicii pentru copii (cost suplimentar)
INTERNET gratuit! Internet wireless este disponibil în întregul hotel si este gratuit.

Plaja si Piscine
Hotelul are plaja de nisip privata, la o distanta de 700m( la stânga hotelului Jasmin Beach).
Serviciul de transfer de la receptie la plaja este disponibil la fiecare 15 minute, in intervalul orar
08:00-17:00.
Lungimea plajei este 200 m si se gasesc pe plaja sezlonguri, saltele si umbrele de soare.
Hotelul are o piscina principala , o piscina pentru copii si Aqua Park- unul dintre cele mai mari din
Hurghada.
Zona parcului acvatic este in jur de 15 000 m2 si are 30 tobogane : 14 pentru adulti si 16 pentru
copii.
Atractii in parcul acvatic: piscina cu valuri artificiale, rau cu rafting, tobogan ZIG-ZAG, tobogan
"Flying Boat", tobogan Rafting, tobogan Tsunami, tobogan "Covorul zburator" etc.

Sporturi si Activitati
Dintre sporturile si activitatile de care se pot bucura oaspetii hotelului enumera:
- Aqua park
- divertisment de seara
- club pentru copii
- sporturi acvatice (contra cost)
- bowling (cost suplimentar)
- biblioteca
- tenis de masa (cost suplimentar)
- biliard (cost suplimentar)
- teren de joaca pentru copii
- camera de jocuri

Facilitati
Camere
PROMO ROOMS
Camera PROMO:
Este echipata ca si camera standard insa este amplasata la parter (sau in zone mai defavorabile
ale hotelului), sau/si are suprafete mai mici sau/si nu are balcon.

STANDARD ROOM..
Camera Standard:
Are o dimensiune de 40 mp si are capacitatea maxima de 2 adulti +2 copii.
Camera poate fi situata la oricare dintre cele 4 etaje ale cladirii si are balcon/terasa, baie, dus,
uscator de par, telefon, aer conditionat, minibar, seif si tv prin satelit.

FAMILY ROOM
Camera Family:
Are o dimensiune de 48 mp si are o capacitate maxima de 2 adulti+ 2 copii.
Camera poate fi situata la oricare dintre cele 4 etaje ale cladirii si are balcon/terasa, baie, dus,
uscator de par, telefon, aer conditionat, minibar, seif si tv prin satelit si are o usa de conexiune intre
cele 2 incaperi.

