Sultan Gardens
Sharm El Sheikh, Egypt

Descriere Sultan Gardens 5*, Sharm El Sheikh, Egypt
Descriere hotel
Sultan Gardens Resort este amplasat pe malul Mării Roşii, în apropiere de centrul oraşului Sharm El Sheikh şi este o
proprietate certificată eco, ce oferă o privelişte feerică asupra Insulei Tiran.

Principalele puncte de atracție
Centru de diving acreditat PADI
Centru Wellness & Spa
Acces internet Wi-Fi

Regim de masă
All Inclusive
-Mic dejun, prânz şi cină tip bufet
-Acces internet Wi-Fi (în lobby), sală de fitness, aerobic, aqua gym, darts, tenis de masă, hamace, boccia, bibliotecă,
amfiteatru, mini-golf, mini-fotbal, teren de tenis, teren de volei, program de animaţii, show-uri, muzică live

Locatia
Hotelul este amplasat pe plajă, la o distanţă de 6 km de aeroportul din Sharm El Sheikh şi la 15 km de Naama Bay.
Lucrări de renovare au loc anual.

Soare si mare
230 m de plajă proprie cu nisip; recif de corali; ponton; 2 piscine principale, 1 quiet pool, 1 piscină cu tobogane şi
secţiune pentru copii; tobogane acvatice. Umbrele, şezlonguri şi prosoape gratuite, atât la plajă cât şi la piscină.

Restaurante si baruri
Restaurant principal - tip bufet “Linah”; “Dana”- adults only; “Casa Mia”- cu specific italian; “Fish Market”- cu specific
pescăresc; “Le Fleur De Lys”- steakhouse; “House of Spice” - cu specific indian, Al Shalal Pool Snack Bar, Rock Pool
Bar, Tiran Bar, Sultan Gardens, El Dar Lobby Bar 24 H, Lord’s Inn Lobby Bar, Oasis Bar, discotecă

Sport și relaxare
Sală de fitness, aerobic, aqua gym, darts, tenis de masă, hamace, boccia, bibliotecă, amfiteatru, mini-golf, mini-fotbal,
teren de volei, centru de sporturi nautice, centru de diving acreditat PADI.

Facilități pentru copii
Mini-club (pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 4-12 ani; deschis în intervalul orar 10:00-13:00 şi 15:00-16:30), spaţiu
de joacă, tobogane, show-uri interactive, secţiune în piscina exterioară, scaune în restaurant, pătuţ (la cerere), baby-
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sitter (contra cost).

Facilități gratuite
Sală de fitness, aerobic, aqua gym, darts, tenis de masă, hamace, boccia, bibliotecă, amfiteatru, mini-golf, mini-fotbal,
teren de volei, program de animaţii, show-uri, muzică live.

Facilități contra cost
Centru Wellness & Spa, saună, masaj, baie cu aburi, salon de înfrumuseţare, biliard, 2 săli pentru întâlniri şi conferinţe,
magazine, spălătorie, centru de sporturi nautice, centru de diving acreditat PADI, shuttle-bus (spre centrul oraşului).

Bine de stiut
Dress Code obligatoriu în restaurant: tricou cu mânecă şi pantaloni care să acopere genunchiul.

Facilități si dotari camere
Hotelul dispune de un total de 520 camere, împărţite astfel: premium luxury pool view suites, premium luxury
sea view rooms, villas, family rooms, suites, select rooms.
Dotări camere: baie proprie cu cadă/duş, uscător de păr, TV satelit, telefon, mini-bar, seif, aer condiţionat,
balcon/terasă; curăţenie se face zilnic.

Detalii transport avion:
Cod zbor: HYS(H4)1537
Plecare: (CLJ) 19.09.2021 07:00:00 - (SSH) 19.09.2021 09:30:00
Intoarcere: (SSH) 26.09.2021 10:20:00 - (CLJ) 26.09.2021 16:10:00
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