Kempinski Soma Bay
Hurghada, Dahab

Descriere Kempinski Soma Bay 5*, Hurghada, Dahab
Resortul The Kempinsky Soma Bay este situat in faimosul golf Soma, fiind una dintre cele mai frumnoase locatii ale
statiunii Hurghada, o peninsula naturala, splendida, aflata pe tarmurile estice ale Egiptului, la Marea Rosie. Complexul
oferă 2 baruri şi 4 restaurante gourmet, care servesc o selecţie de preparate internaţionale.
Localizare
Complexul se află între Hurghada şi Port Safaga, la 40 de minute de mers cu maşina de Aeroportul Internaţional din
Hurghada. Proprietatea oferă un serviciu de transfer cu limuzina de la/la aeroport, la un cost suplimentar.
Facilitati Hotel
Resortul Kempinsky Soma Bay oferă unităţi de cazare exclusiviste pe malul mării şi are vedere la una dintre cele mai
frumoase plaje din golful Soma. Are mai multe piscine amenajate printre lagune, un râu leneş, un centru de fitness şi
spa cu saună şi cadă cu hidromasaj, precum şi facilităţi de masaj. Resortul dispune de 4 restaurante ( in care turistii
pot opta pentru preparate cu specific mediteranean, asiatic, italian, egiptean) si 3 baruri, are plaja privata cu nisip( 400
m), la doar cativa pasi de hotel, unde turistii pot gasi o gama larga de facilitati pentru diverse distractii legata de
sporturile de apa. Atractia hotelului consta in piscinele din aer liber cu o suprafata de 7000mp( piscina pentru familie,
piscina pentru copii incalzita pe timp de iarna si Lazy River pentru copii).
La Kempinski Soma Bay, oaspeţii pot practica o serie de activităţi în aer liber, inclusiv scufundări, snorkelling,
windsurfing, squash şi tenis. La mai puţin de 1 km de proprietate puteţi găsi un teren de golf.
Facilitati Camere
Camerele hotelului sunt prevăzute cu aer condiţionat si TV cu ecran plat cu canale prin satelit. Toate au o zonă de
relaxare, cadă sau dus, balcon sau o terasă cu vedere la lagune sau la Marea Roşie.
Facilitati in camera: televizor LCD, aparat de preparare a ceaiului/cafelei, birou de lucru, zona de relaxare, balcon sau
terasa, room service, aer conditionat, seif, wifi gratuit, pat suplimentar ( la cerere), baie cu cada sau dus, articole de
toaleta, uscator de par.
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