SHERATON SOMA BAY
RESORT
Soma Bay, Egypt

Descriere SHERATON SOMA BAY RESORT, Soma Bay, Egypt
Amplasată în Soma Bay, Sheraton Soma Bay este o proprietate de 5 stele care are zonă de plajă privată cu șezlonguri
și umbrele de soare, 3 piscine exterioare și un centru spa care asigură servicii pentru un sejur extrem de relaxant.
Facilitățile de la Sheraton Soma Bay includ sală de fitness și teren de tenis. Proprietatea are recepție cu program non stop, unde clienții sunt întâmpinați cu ospitalitate în orice moment al zilei. Se oferă acces contra cost la internet Wi-fi în
spațiile publice. Parcarea este disponibilă la proprietate gratuit.
Sunt disponibile 326 camere. Unele camere au balcon cu vedere la mare sau la piscină. În camere există baie cu cadă
sau duș prevăzută cu foehn. Camerele confortabile de la Sheraton Soma Bay au pardoseală de gresie/ marmură, aer
condiționat și Tv cu canale prin satelit. Oaspeții au la dispoziție serviciul de room service pentru a servi masa sau
diverse băuturi. Oaspeții au acces la serviciul Wi-fi în camere contra cost. Curățenia in cameră se face zilnic.
La Sheraton Soma Bay oaspeții au la dispoziție 4 restaurante unde pot savura mâncăruri delicioase, în stil bufet sau à
la carte. Preparate din bucătăria internațională, italiană, precum și preparate pescărești așteaptă să fie degustate în
fiecare zi la micul dejun, prânz și cină. Masa poate fi servită atât în interior, cît si în aer liber, pe terasă, în funcție de
vreme. 4 baruri sunt disponibile cu o ofertă variată de băuturi răcoritoare și alcoolice.
Din facilitățile oferite de proprietate nu lipsește centrul de wellnes și spa, unde oaspeții se pot relaxa la masaj sau la
saună. Pentru cei interesați proprietatea oferă servicii de coafor. În cadrul proprietatății există 3 piscine în aer liber
pentru cei care doresc să se relaxeze și să se bronzeze.
Oaspeții au la dispoziție numeroase activități, atât ziua cât și seara. În timpul zilei, la Sheraton Soma Bay amatorii de
divertisment pot juca darts, biliard sau tenis de masă. Seara, Sheraton Soma Bay organizează discotecă.
Activitățile sportive sunt o altă opțiune de petrecere a timpului liber – fitness, aerobic, squash și tenis de câmp pot fi
practicate la proprietate de cei pasionați. În imediata apropiere se pot practica sporturi nautice, precum windsurfing,
caiac sau schi nautic.
Proprietatea este o alegere potrivită pentru familiile cu copii. Cei mici se pot distra în aer liber la piscina pentru copii,
prevăzută cu tobogan cu apă sau în locul de joacă special amenajat. Pentru orele toride cei mici pot opta pentru clubul
amenajat la interior, unde există jocuri și programe de animație.
Facilitățile de la proprietate cuprind și o cameră pentru depozitarea bagajelor. Printre alte servicii se regăsesc schimb
valutar și serviciul de spălătorie.
Sheraton Soma Bay dispune de plajă privată cu nisip. Pe plajă există șezlonguri, umbrele de plajă și prosoape gratuite.
Sheraton Soma Bay se află la 52 km de Orașul Hurghada și la 42 km de Aeroportul Internaţional Hurghada.
Cele mai apropiate atracții de Sheraton Soma Bay sunt: Golful Naama - 3,0 km, SOHO Square Sharm El Sheikh - 5,0
km, Fares Sea Food Restaurant - 8,0 km.
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