Mercure Hurghada
Hurghada, Eg

Descriere Mercure Hurghada 4*, Hurghada, Eg
Descriere hotel
Mercure Hurghada a fost deschis în anul 1995 şi se întinde pe o suprafaţă de 80.000 mp, fiind amplasat pe malul Mării
Roşii.

Principalele puncte de atracție
Centru de diving
Centru Wellness & Spa
Acces internet Wi-Fi gratuit

Regim de masă
All Inclusive
-Mic dejun prânz şi cină tip bufet
-Mini-bar: o sticlă de apă/zi
-Băuturi alcoolice şi non-alcoolice locale, în intervalul orar 10:00-00:00
-Restaurant á la carte cu specific mediteranean: o cină/sejur gratuită, cu rezervare în prealabil
-Acces internet Wi-Fi (în lobby), sală de fitness, aerobic, aqua aerobic, tenis de masă, mini-golf, squash, fotbal, 4
terenuri de tenis şi închiriere echipament, volei pe plajă, program de animaţii, show-uri, muzică live

Locatia
Hotelul este amplasat direct pe plajă, la o distanţă de 5 km de aeroportul din Hurghada şi la 11 km de centrul oraşului.

Soare si mare
700 m de plajă proprie, cu nisip; 2 piscine exterioare, piscină pentru copii. Umbrele, şezlonguri, saltele şi prosoape
gratuite, atât la plajă cât şi la piscină.
Restaurante si baruri
Restaurant principal, tip bufet - “Diar El Andalous”, 2 restaurante á la carte cu specific egiptean -“Oriental Restaurant”
şi pescăresc - “Al Samaka”, Ultra Lounge, Shisha Corner, Azur Bar, Pool Bar, Beach Bar, Sharky Disco.

Sport și relaxare
Sală de fitness, aerobic, aqua aerobic, tenis de masă, mini-golf, squash, fotbal, tenis, volei pe plajă, diving center,
cursuri de scuba diving, windsurfing, kitesurfing, echitaţie.

Facilități pentru copii

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (03.08.2021 06:25)

Mini Club (pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 4-12 ani; deschis 6 zile/săptămână în intervalul orar 09:00-17:00),
spaţiu de joacă, animaţii, piscină, meniu în restaurant (la cerere), pătuţ (la cerere, gratuit).

Facilități gratuite
Acces internet Wi-Fi (în lobby), sală de fitness, aerobic, aqua aerobic, tenis de masă, mini-golf, squash, fotbal, 4
terenuri de tenis şi închiriere echipament, volei pe plajă, program de animaţii, show-uri, muzică live.
Facilități contra cost
Centru Wellness & Spa, saună, baie turcească, jacuzzi, masaj, biliard, sală pentru întâlniri şi conferinţe, diving center,
cursuri de scuba diving, windsurfing, kitesurfing, echitaţie, plimbări cu cămila.

Bine de stiut
Pentru urmatoarele activităţi este necesară efectuarea unei rezervări în prealabil: gimnastică, saună, jacuzzi, tenis,
squash, mini-golf, tenis de masă.

Facilități si dotari camere
Hotelul dispune de 312 camere, împărţite în 4 clădiri: camere standard (cca. 22 mp), camere superior (cca. 48
mp), camere family (cca. 48 mp).
Dotări camere: baie proprie cu cadă/duş, uscător de păr, TV satelit, telefon, acces internet, mini-bar (contra cost), seif,
aer condiţionat, balcon/terasă; curăţenie se face zilnic.

Detalii transport avion:
Cod zbor: H4 1585
Plecare: (TGM) 24.09.2021 16:30:00 - (HRG) 24.09.2021 19:00:00
Intoarcere: (HRG) 01.10.2021 11:00:00 - (TGM) 01.10.2021 15:30:00

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (03.08.2021 06:25)

