Stella Di Mare Garden
Makadi Bay, Egipt

Descriere Stella Di Mare Garden 4*, Makadi Bay, Egipt
Descriere hotel
Stella di Mare Gardens Resort & Spa este situat pe a doua linie de la mare și la o distanță de 10 minute de Stella di
Mare Beach, în stațiunea Makadi Bay, într-o zonă bogată în corali, fiind astfel destinaţia perfectă pentru diving sau
snorkeling.

Principalele puncte de atracție
Acces internet Wi-Fi în spaţiile comune ale hotelului
Facilități comune cu hotelul Stella di Mare Beach
Piscina cu 2 tobogane
Recomandat pentru un sejur activ

Regim de masă
All Inclusive:
- Mic dejun, prânz şi cină, tip bufet
- Băuturi alcoolice şi non-alcoolice locale, în intervalul orar 10:00-23:00
- Acces internet Wi-Fi (în spaţiile comune ale hotelului), sală de fitness, program de animație, teren de tenis (la Stella di
Mare Beach), tenis de masă, disco.

Locatia
Hotelul este situat pe malul Mării Roşii, în golful Makadi, la o distanţă de 33 km de aeroportul din Hurghada şi la 41 de
km de centrul oraşului.

Soare si mare
Situat la 1 km de plajă; Shuttle bus gratuit; Piscină exterioară, jacuzzi, piscina cu 2 tobogane acvatice, piscină cu
valuri, piscină relax, piscină pentru copii; piscinele sunt încălzite în timpul iernii, Șezlonguri, saltele, umbrele și
prosoape la piscină.

Restaurante si baruri
Restaurant principal, tip bufet - “Aqua Marine Restaurant”, restaurant pe plajă ”Sea Breeze”, restaurant a la carte
”Layali Beirut & Royal Wok”, Snacks Corner, Lobby Bar, Cocktail Bar, Slide Pool Bar, Waves Pool Bar, Heated Pool Bar.

Sport și relaxare
Centru Wellness & Spa ( saună, baie cu aburi, jacuzzi, masaje, talasoterapie, zonă de relaxare cu vedere la mare, sală
de fitness, salon de înfrumusețare), sală de fitness, mini golf (la Stella di Mare Beach), biliard, teren de tenis (la Stella
di Mare Beach), tenis de masă, disco, sporturi nautice (la Stella di Mare Beach).

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (27.11.2022 00:11)

Facilități pentru copii
Mini Club (pentru copiii cu vârstă cuprinsă între 4-12 ani; în intervalul orar 10:00-13:00 și 15:00-17:00)

Facilități gratuite
Acces internet Wi-Fi (în spaţiile comune ale hotelului), sală de fitness, program de animație, teren de tenis (la Stella di
Mare Beach), tenis de masă, disco.

Facilități contra cost
Centru Wellness & Spa ( saună, baie cu aburi, jacuzzi, masaje, talasoterapie, zonă de relaxare cu vedere la mare, sală
de fitness, salon de înfrumusețare), mini golf (la Stella di Mare Beach), biliard, servicii de curățătorie, shuttle bus către
Hurghada, sporturi nautice (la Stella di Mare Beach).

Bine de stiut
-maxim 1 extra bed-acesta este intotdeauna pat pliant

Facilități si dotari camere
Hotelul dispune de 721 camere, distribuite astfel: 234 camere cu vedere la grădină, 464 camere cu vedere la
piscină și 23 camere familiale.
Dotări camere: baie cu cadă/ duş, uscător de păr, TV satelit, telefon, mini-bar (contra cost), seif, aer condiţionat,
balcon/ terasă.

Informatii camera curenta: Copil 7-14 ani + Copil 7-14 ani
Detalii transport avion:
Cod zbor: H4 1527
Plecare: (CLJ) 16.04.2022 15:45:00 - (HRG) 16.04.2022 18:15:00
Intoarcere: (HRG) 23.04.2022 19:19:00 - (CLJ) 23.04.2022 23:45:00

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (27.11.2022 00:11)

