ANCIENT SANDS GOLF
RESORT & RESIDENCES EL GOUNA
Hurghada

Descriere ANCIENT SANDS GOLF RESORT & RESIDENCES - EL GOUNA 4*,
Hurghada
Ancient Sands 5*- ALL INCLUSIVE
https://www.hotels.elgouna.com
LOCALIZARE: Situat la 25 km de aeroportul din Hurghada, la 2 km de centrul statiunii El Gouna..Situat în
orașul El Gouna pe varful unui deal cu vedere la apele turcoaz ale Mării Roșii. Oferind 145 de camere,
reședințe și vile, fiecare unitate este dotată cu toate facilitățile și serviciile esențiale.WIFI gratuit este
disponibil în toate camerele, apartamentele și vilele.
CAMERE:
Standard room(deluxe room):
33 m2, 1 pat matrimonal sau 2 paturi twin; wifi gratuit, 1 sticla de apa minerala reumpluta zilnic, telefon,
televizor cu LED de 32 ”sau 40” cu 60+ canale, mini-bar, uscător de păr, oglindă de machiaj, terasa, 1 apă
minerală mare, seif în cameră, AC, facilități pentru prepararea ceaiului și cafelei,servicii de menaj zilnic,
cabina de dus,
Suite Junior: 56 m2, 1 pat matrimonial sau 2 pturi twin, Bucătărie complet utilată incl. frigider, cuptor cu
microunde, cuptor, masina de spalat vase, masina de spalat, toaster, 1 sticla de apa minerală gratuită
reumplută zilnic, Baby cot pentru copii, perne alergene, telefon, televizor cu LED-uri de 40 ”în camera de zi,
televizor cu LED-uri de 32 ”în dormitor 0+ canale de televiziune internaționale, seif, cantar și uscător de
păr,AC, halat de baie, facilități pentru prepararea de ceai și cafea, servicii de menaj zilnic, terasa cu balcon,
dus sau cada spatioasa de marmura,
Family suite( apartament cu 1 camera): 77 m2, camera cu usa interconectata, 1 pat matrimonial sau 2
paturi single, WIFI gratuit, bucătărie complet utilată incl. frigider, cuptor cu microunde, cuptor, masina de
spalat vase, masina de spalat, toaster, 1 sticla de apa minerală gratuită reumplută zilnic, baby cot pentru
copii, perne alergene, telefon, televizor cu LED-uri de 40 ”în camera de zi, televizor cu LED-uri de 32 ”în
dormitor 0+ canale de televiziune internaționale, seif, cantar și uscător de păr ,AC, halat de baie, facilități
pentru prepararea de ceai și cafea, servicii de menaj zilnic, terasa cu balcon, dus sau cada spatioasa de
marmura,
PLAJA: Marina Beach (nisip, adancimi de pana la 200 m).Se ofera transfer gratuit la plaja.
FACILITATI: 2 restaurante, 2 baruri, 5 piscine exterioare, spalatorie, curatatorie, bancomat, magazine.
GRATUIT: sala de fitness, volei de plaja, tenis de masa, darts.

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (12.04.2021 22:37)

Contra cost: salon de imfrumusetare, masaj, jacuzzi, golf.

PRICE INCLUDES FLIGHT+TRANSFER+AIRPORT TAXES

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (12.04.2021 22:37)

