Bel Air Azur
Hurghada, Egipt

Descriere Bel Air Azur 4*, Hurghada, Egipt
Descriere hotel
Bel Air Azur Resort este un hotel de patru stele situat în stațiunea Hurghada, având acces la plajă cu nisip. Resortul
oferă numeroase facilități de relaxare și activități de divertisment menite să bucure fiecare oaspete.
Principalele puncte de atracție
Hotel Adults Only +18
Acces internet Wi-Fi în lobby
Acces la restaurantele și barurile hotelului Arabia Azur Resort
Recomandat pentru un sejur activ

Regim de masă
All Inclusive:
Mic dejun, prânz și cină tip bufet
Băuturi alcoolice și non-alcoolice locale
Mini-bar alimentat cu băuturi răcoritoare
Acces internet Wi-Fi în lobby, sală de fitness, biliard, tenis de masă, teren de tenis, teren de squash, volei pe
plajă, fotbal pe plajă, muzică live, program de animație, seri tematice

Locatia
Hotelul este amplasat la o distanță de 3 km de centrul orașului Hurghada și la 7 km de Aeroportul din Hurghada.

Soare si mare
Plajă proprie; Piscină exterioară încălzită pe durata sezonului de iarnă;
Șezlonguri, saltele, umbrele și prosoape gratuite atât la plajă, cât și la piscină.

Restaurante si baruri
Restaurant principal tip bufet „Diamond ”, „Bel Air” Pool Restaurant, „Arabia Marina” Restaurant;
Restaurant a la carte: „Bordiehn`s”;
Baruri: Lobby Bar, Biliard Bar, Lounge Bar, Pool Bar, „Arabia” Pool Side Bar, „Arabia East” Bar, Beach Bar.

Sport și relaxare
Saună, baie cu aburi, jacuzzi, masaje, sală de fitness, jocuri video, bowling, biliard, tenis de masă, teren de tenis, teren
de squash, volei pe plajă, fotbal pe plajă, muzică live, program de animație, seri tematice, sporturi nautice,

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (09.01.2023 14:59)

hidrobicicletă, banana, windsurf, diving, snorkeling.

Facilități pentru copii
Hotel Adults Only +18.

Facilități gratuite
Acces internet Wi-Fi în lobby, sală de fitness, biliard, tenis de masă, teren de tenis, teren de squash, volei pe plajă,
fotbal pe plajă, muzică live, program de animație, seri tematice.

Facilități contra cost
Saună, baie cu aburi, jacuzzi, masaje, jocuri video, bowling, nocturnă teren de tenis, servicii de spălătorie, servicii
medicale, închiriere mașini, magazine, sporturi nautice, hidrobicicletă, banana, windsurf, diving, snorkeling.

Facilități si dotari camere
Hotelul dispune de 215 camere, distribuite astfel:
Camere Standard – cca. 42 mp;
Suite Junior – cca. 74 mp.
Dotări camere: baie cu cadă / duș, uscător de păr, produse cosmetice, aer condiționat, seif, mini-bar, TV, telefon,
facilități ceai / cafea, balcon / terasă.

Detalii transport avion:
Cod zbor: H4 1597
Plecare: (OMR) 09.09.2023 15:00:00 - (HRG) 09.09.2023 17:30:00
Intoarcere: (HRG) 16.09.2023 09:30:00 - (OMR) 16.09.2023 14:00:00

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (09.01.2023 14:59)

