Twoje usługi:



PAKIETY:

Sentido Palm Royale Soma Bay

Cena: 6693.00 PLN

F - WAW - HRG
Cz 27.04 - Cz 04.05 (7 nocy)
Wylot: Warszawa, Zakwaterowanie: POKÓJ SUPERIOR, Wyżywienie: Half Board Osoby: 2 osoby dorosłe
27.04 - 04.05

Szczegóły
PAKIET 1:

Sentido Palm Royale Soma Bay 

Opis hotelu:
KATEGORIA: 5*
REGION: Hurghada
W ekskluzywnym hotelu PALM ROYALE SOMA BAY zlokalizowanym w pięknym, zielonym ogrodzie, przy
długiej, piaszczystej plaży, spędzą Państwo wspaniały urlop. Lazurowe morze, odkryte baseny, komfortowe i
przestronne pokoje, atrakcyjne centrum SPA, salon piękności, bogate zaplecze sportowe, to gwarancja
udanego wypoczynku w niepowtarzalnej atmosferze.
hotel:
kategoria hotelu: 5*
kategoria lokalna hotelu: 5*
opis hotelu:
Data otwarcia: 2004 r. Odnowiony w 2011 r.
Na terenie znajdują 5 restauracji, 7 barów, 5 sal konferencyjnych, centrum biznesowe (płatne), room service
(płatny), pralnia (płatna), winda, sejf w recepcji (bezpłatny), pralnia (płatna), 2 baseny odkryte. Urozmaicony
program animacyjny oraz rozbudowane zaplecze rekreacyjno-sportowe dla osób aktywnych.
rabaty i zniżki: 1. dziecko do 14 lat pobyt w hotelu gratis
internet: Wi-Fi w lobby bezpłatne, Wi-Fi w pokojach bezpłatne
bezpłatne Wi-Fi w lobby dla gości AI
plaża: przy hotelu, prywatna, piaszczysta, 1200 m długości. Parasole, leżaki, materace i ręczniki - bezpłatne.
pokoje: Wyposażone są w klimatyzację centralną, WC, wannę, minibar (w All Inclusive napoje
bezalkoholowe - bezpłatne), sejf (bezpłatny), suszarkę, telefon, TV, balkon lub taras.
Typy pokoi:
w 5 piętrowym budynku głównym i w aneksie:
pokoje standardowe club dla max 3 os. ,
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pokoje dla niepełnosprawnych dla max 3 os. ,
pokoje superior dla max 3 os. ,
pokoje superior beach frontdla max 3 os. ,
pokoje superior swim up dla max 3 os. (przy basenie) ,
pokoje rodzinne dla max 4 os. (2 pokoje połączone drzwiami) ,
junior suite dla max 4 os. (2 pokoje połączone drzwiami) ,
executive suite dla max 4 os. ,
royal suite dla max 6 os.
Wyżywienie: restauracja główna, 4 restauracje a la carte, kilka barów
śniadanie i obiadokolacja: Formuła zawiera:śniadanie (06:30-10:30), obiadokolacje (18:00-22:30),
wybrane napoje bezalkoholowe do śniadania , pakiety dla nowożeńców (na życzenie), pakiety urodzinowe
(na życzenie)
All Inclusive
(10:00-00:00)
Formuła zawiera: śniadanie (07:00-10:30), późne śniadanie (10:30-11:30), obiad (12:00-15:00), kolacja
(18:00-22:30), w formie bufetu w restauracji głównej, przekąski, podwieczorek i lody w wyznaczonych
barach, lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe , sok pomarańczowy do śniadania, pakiety dla
nowożeńców (na życzenie), pakiety urodzinowe (na życzenie)
Formuła nie zawiera:napoi importowanych , espresso, capuccino
- płatne. Wymagana rezerwacja.grecka "Barba Kiriako", włoska " Il Portico", libańska " El Tannouri", azjatycka
" Asian Delights"
z myślą o dzieciach: mini klub dla dzieci w wieku 4-12 lat, dzieci w wieku 1-3 lat mogą przebywać na
terenie mini klubu tylko pod opieką rodzica/opiekuna, plac zabaw, brodzik, menu i krzesełka dla dzieci w
restauracji głównej
możliwość wypożyczenia wózka za opłatą i w miarę dostępności, łóżeczko dla dziecka do 2 lat (na
zamówienie przed przyjazdem), opiekunka (płatna), animacje
aktywnie i animacyjnie:
w cenie: siłownia (dla gości All Inclusive),aerobik, boisko do mini piłki nożnej, sauna, jacuzzi, tenis stołowy,
rzutki, tenis ziemny (1 h/dzień gratis dla gości AI), siatkówka plażowa, dyskoteka (wstęp), animacje, mini golf
(w dzień)
płatne: salon piękności, centrum SPA, masaż, 4 korty tenisowe, oświetlenie kortów, rakiety i piłki do tenisa,
lekcje tenisa, oświetlenia boisko do mini piłki nożnej, sporty wodne na plaży, centrum nurkowe, bilard
Aktualizacja opisu: 21.12.2016 15:53
usługi dostępne w hotelu: Hotel rodzinny
Wi-Fi
Przy plaży
SPA
Disco
Siłownia
Tenis
Mini Klub
All Inclusive
Nota:
Wylot: Warszawa, Zakwaterowanie: POKÓJ SUPERIOR, Wyżywienie: Half Board Osoby: 2 osoby dorosłe 27.04
- 04.05
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