LABRANDA CLUB
PARADISO EL GOUNA
El Gouna, Egipt
El Gouna - Red Sea - Egypt 84513

Descriere LABRANDA CLUB PARADISO EL GOUNA 4*, El Gouna, Egipt
Descriere hotel
Labranda Club Paradisio este un hotel de patru stele situat în stațiunea El Gouna.

Principalele puncte de atracție
Acces internet Wi-Fi pe întreg domeniul hotelului
Recomandat pentru un sejur activ
Terenul de golf situat în apropierea hotelului

Regim de masă
All Inclusive:
Mic dejun, prânz și cină tip bufet
Băuturi alcoolice și non-alcoolice locale
Acces internet Wi-Fi pe întreg domeniul hotelului, sală de fitness, saună, baie cu aburi, aerobic, bibliotecă,
biliard, tenis de masă, darts, boccia, tir cu arcul, teren de tenis, teren de squash, teren de volei, teren de
fotbal, program de animație, muzică live

Locatia
Hotelul este amplasat la o distanță de 1 km de centrul orașului El Gouna, la 2 km de Marina Abu Tig, la 25 km de
Aeroportul din Hurghada, la 65 km de Safaga și la 290 km de Luxor.

Soare si mare
Plajă proprie; Trei piscine – două dintre ele sunt încălzite pe timpul iernii, piscină pentru copii. Șezlonguri, saltele,
umbrele și prosoape gratuite atât la plajă, cât și la piscină.

Restaurante si baruri
Restaurant principal „Marco Polo” – tip bufet, Beach Bistro „Morgan`s”;
Baruri: Lobby Bar, Pool Bar, Beach Bar, Disco Bar „Pharaon”.

Sport și relaxare
Centru Wellness & SPA, masaje, tratamente faciale și corporale, sală de fitness, saună, baie cu aburi, aerobic,
bibliotecă, biliard, tenis de masă, darts, boccia, tir cu arcul, teren de tenis, teren de squash, teren de volei, teren de
fotbal, program de animație, muzică live, sporturi nautice: kite surfing, wind surfing, diving, snorkeling, catamaran,
caiac.

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (09.01.2023 16:29)

Facilități pentru copii
Kids Club Paradisio (pentru copii cu vârsta cuprinsă între 4-11 ani), mini disco, babysitter (contra cost).

Facilități gratuite
Acces internet Wi-Fi pe întreg domeniul hotelului, sală de fitness, saună, baie cu aburi, aerobic, bibliotecă, biliard, tenis
de masă, darts, boccia, tir cu arcul, teren de tenis, teren de squash, teren de volei, teren de fotbal, program de
animație, muzică live.

Facilități contra cost
Centru Wellness & SPA, masaje, tratamente faciale și corporale, servicii medicale, nocturnă terenuri, sporturi nautice:
kite surfing, wind surfing, diving, snorkeling, catamaran, caiac.

Bine de stiut
Hotelul dispune de camere interconectate.
Sunt disponibile facilități pentru persoanele cu dizabilități.

Facilități si dotari camere
Hotelul dispune de 239 camere, distribuite astfel:
Camere Club – cca. 21-26 mp, pat dublu sau două paturi twin;
Suite Junior – cca. 45 mp, pat dublu sau două paturi twin, halate și papuci de baie;
Suite – cca. 50 mp, dormitor cu living, pat dublu sau două paturi twin, aparat espresso, halate și papuci de
baie, două balcoane;
Suite Paradise – cca. 80 mp, două dormitoare cu pat dublu și două paturi twin, două living-uri, aparat
espresso, halate și papuci de baie, două balcoane.
Dotări camere: baie cu cadă / duș, uscător de păr, aer condiționat, seif, mini-bar, TV, telefon, facilități ceai / cafea,
camere fumători / nefumători, balcon / terasă.

Detalii transport avion:
Cod zbor: H4 1597
Plecare: (OMR) 25.09.2021 15:00:00 - (HRG) 25.09.2021 17:30:00
Intoarcere: (HRG) 02.10.2021 09:30:00 - (OMR) 02.10.2021 14:00:00

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (09.01.2023 16:29)

