Amarina Abu Soma
Resort & Aqua Park
Soma Bay, Egipt

Descriere Amarina Abu Soma Resort & Aqua Park 5*, Soma Bay, Egipt
Descriere hotel
Amarina Soma Resort & Aqua Park a fost renovat complet in anul 2019.

Principalele puncte de atracție
Acces internet Wi-Fi pe întreg domeniul hotelului
Mini Aqua Park, Aqua Park cu șapte tobogane
Diversitate culinară
Recomandat pentru un sejur activ

Regim de masă
All Inclusive:
Mic dejun, prânz și cină tip bufet
Cină în restaurantele a la carte cu rezervare în prealabil
Băuturi alcoolice și non-alcoolice locale
Mini-bar alimentat zilnic cu apă
Acces internet Wi-Fi pe întreg domeniul hotelului, sală de fitness, aerobic, aqua-gym, polo pe apă, tenis de
masă, biliard, darts, boccia, teren de tenis, volei pe plajă, program de animație
Locatia
Hotelul este amplasat la o distanță de 45 minute de Aeroportul din Hurghada.

Soare si mare
Plajă proprie cu nisip; Mini Aqua Park, Aqua Park cu șapte tobogane; Cinci piscine – 2.300 mp, piscine pentru copii;
Șezlonguri, saltele, umbrele și prosoape gratuite atât la plajă, cât și la piscină.

Restaurante si baruri
Restaurant principal tip bufet „Elements”, Snack Bar „Aqua Fun”, Beach Snack Bar „Caribbean”;
Restaurante a la carte cu specific: „Luca Toni” italian, „Zeina” Oriental, „Chopsticks” asiatic, „Amarina Club
” internațional;
Baruri: Lobby Bar „Turquoise”, Pool Bar „Tropicana”, Pool Bar „Sea Shark”, „London” Pub, „Pirates” Bar, „Sky”
Lounge, „German” Beergarden, Shisha.

Sport și relaxare
Centru SPA: masaje, jacuzzi, saună, baie cu aburi, baie turcească, salon de înfrumusețare, coafor; sală de fitness,
aerobic, aqua-gym, polo pe apă, tenis de masă, biliard, darts, boccia, teren de tenis, volei pe plajă, program de

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (09.01.2023 18:50)

animație, sporturi nautice, diving.

Facilități pentru copii
Mini Club ( pentru copii cu vârsta cuprinsă între 4-7 ani), spațiu de joacă, piscină cu tobogane, jocuri video (contra
cost), meniu și scaune înalte în restaurant, pătuț, babysitter (contra cost).

Facilități gratuite
Acces internet Wi-Fi pe întreg domeniul hotelului, sală de fitness, aerobic, aqua-gym, polo pe apă, tenis de masă,
biliard, darts, boccia, teren de tenis, volei pe plajă, program de animație.

Facilități contra cost
Centru SPA: masaje, jacuzzi, saună, baie cu aburi, baie turcească, salon de înfrumusețare, coafor; echipament și
nocturnă teren de tenis, servicii de spălătorie, servicii medicale, magazine, sporturi nautice, diving.

Bine de stiut
Hotelul dispune de facilități pentru persoanele cu dizabilități.
Se recomandă papucii de apă.

Facilități si dotari camere
Hotelul dispune de următoarele tipuri de cameră:
Camere Standard – cca. 30-35 mp, pat dublu sau două paturi twin;
Camere Quadruple – cca. 35-40 mp, patru paturi twin;
Camere Superior – cca. 35-40 mp, pat dublu și canapea;
Camere Standard Familiale – cca. 32-36 mp, pat dublu și două paturi twin;
Camere Superior Familiale – cca. 36-42 mp, pat dublu, canapea și două paturi twin;
Camere Deluxe – cca. 36-42 mp, pat dublu și canapea;
Suite – cca. 65-90 mp, un dormitor sau două dormitoare și living.
Dotări camere:baie cu cadă / duș, uscător de păr, oglindă de make-up, aer condiționat, seif, mini-bar (contra cost),
TV, telefon, acces internet Wi-Fi, facilități ceai / cafea, balcon / terasă.

Informatii camera curenta: Copil 2-13 ani + Copil 2-7 ani
Detalii transport avion:
Cod zbor: UJ 3001
Plecare: (CLJ) 01.05.2021 11:30:00 - (HRG) 01.05.2021 14:00:00
Intoarcere: (HRG) 08.05.2021 06:00:00 - (CLJ) 08.05.2021 10:30:00
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