Meraki Resort (adults
only)
Hurghada, Egypt

Descriere Meraki Resort (adults only) 4*, Hurghada, Egypt
Descriere hotel
Meraki Resort Adults Only 16+ este situat pe malul Mării Roșii, în apropiere de centrul orașului Hurghada. Acesta oferă
turiștilor cea mai întinsă plajă de pe malul Mării Roșii. Resortul beneficiază de camere moderne, amenajate cu un
design special care asigură un sejur cu adevărat plăcut. De asemenea, resortul oferă activități și facilități atât pentru
cei care vor să petreacă o vacanță dinamică, cât și pentru cei care aleg un sejur de relaxare.

Principalele puncte de atracție
Hotel Adults Only 16+
Acces internet Wi-Fi pe întreg domeniul hotelului
Centru de diving
Varietate culinară
Recomandat pentru un sejur activ
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, aerobic, aquagym, polo pe apă, darts, tenis de masă, boccia, teren
de tenis, teren de fotbal, volei pe plajă, kayak.

Locatia
Hotelul este amplasat la 10 km de aeroportul din Hurghada.

Soare si mare
Resortul cu cea mai lunga plajă proprie din Hurghada: 2.6 km; piscina Vibe – 381 mp, piscina Euphoria – 292 mp,
piscina Floaters – 414 mp; tobogan pe plajă; jacuzzi – 9 mp; Umbrele, şezlonguri, saltele şi prosoape gratuite, atât la
plajă cât şi la piscină.

Restaurante si baruri
Restaurant principal, tip bufet ”Munchery International Restaurant”, restaurant arăbesc ”Mumm”, restaurant asiatic
”Manzoku”, Snack Bar pe plajă ”Adagio”, ”Burger Boulevard”, ”The Noodle Tribe”, restaurant și bar pe plajă cu specific
grecesc ”Yades”, restaurant pescăresc ”Felucca”, Lobby Bar ”Ophelia”, Pool Bar ”Floaters”, Pool Bar ”Euphoria”, Beach
Bar ”Utopia”, Bar & Lounge ”Latitude”, Meraki Club, Carpe Diem Club, Pub ”Fiction”, Beans n` Cream, Velocity Sports
Bar, Underground Club.

Sport și relaxare
Health Club, aerobic, aquagym, polo pe apă, darts, tenis de masă, biliard, boccia, teren de tenis, teren de fotbal, volei
pe plajă, kayak, centru de diving, windsurfing, scuba diving, parasailing, snorkeling, excursii cu barca

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (06.07.2022 00:43)

Facilități pentru copii
Adults Only 16+

Facilități gratuite
Acces internet Wi-Fi pe întreg domeniul hotelului, aerobic, aquagym, polo pe apă, darts, tenis de masă, boccia, teren
de tenis, teren de fotbal, volei pe plajă, kayak.

Facilități contra cost
Health Club, biliard, centru de diving, windsurfing, scuba diving, parasailing, snorkeling, excursii cu barca.

Bine de stiut
Dress code în restaurante: casual.

Facilități si dotari camere
Hotelul dispune de 270 camere, împărțite astfel: 30Double Trouble Room (cca. 25 mp), 162 Triple Trouble Room
(cca. 36 mp), 24 Gypster Room (cca. 27 mp), 46 Merakilous Room (cca. 35 mp), 1 Livin`it Up Suite (cca. 45 mp),
3 The Party Never End Suite (cca. 65 mp) și 1 Hall of Fame Suite (cca. 81 mp).
Dotări camere: baie proprie cu cadă/duş, uscător de păr, produse de toaletă, LCD TV satelit, telefon, acces internet
Wi-Fi, facilități pentru ceai/ cafea, mini-bar, seif, aer condiționat individual, balcon/ terasă.

Detalii transport avion:
Cod zbor: H4 1585
Plecare: (TGM) 16.09.2022 20:00:00 - (HRG) 16.09.2022 22:30:00
Intoarcere: (HRG) 23.09.2022 14:30:00 - (TGM) 23.09.2022 19:00:00

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (06.07.2022 00:43)

