MOSAIQUE EL GOUNA
El Gouna

Descriere MOSAIQUE EL GOUNA 4*, El Gouna
Descriere hotel
Mosaique Hotel face parte din categoria hotelurilor de patru stele și se află în stațiunea El Gouna. Este cunoscut și sub
numele de „The Kitesurf Hotel” fiind locul preferat de către împătimiții kitesurf-ului. Complexul oferă o atmosferă
liniștitoare și o priveliște incredibilă spre marea albastră. Este locul ideal pentru cupluri sau familii în căutare de liniște.
Oaspeții hotelului pot beneficia și de facilitățile hotelului Fanadir.
Principalele puncte de atracție
Acces internet Wi-Fi în zonele comune și în camere
Acces la Marina Beach Club
Facilități pentru persoanele cu dizabilități
Regim de masă
Mic dejun
Locatia
Hotelul este amplasat la o distanță de 25 km de Aeroportul Internațional din Hurghada.
Soare si mare
Plajă proprie;
Piscine pentru adulți și copii încălzite pe perioada iernii.
Restaurante si baruri
Restaurant principal „Manara” tip bufet;
Baruri: „Nagafa” Bar si „Fanara” Pool Bar.
Sport și relaxare
Centru SPA, salon de înfrumusețare, coafor, sală de fitness, tenis de masa, biliard, program de animație, sporturi
nautice.
Facilități pentru copii
Facilități și activități: spațiu de joacă, piscina pentru copii incalzita pe timpul iernii.
Facilități gratuite
Acces internet Wi-Fi în lobby, plaja privată, șezlonguri și umbrele la plajă.
Facilități contra cost
Centru de diving, sporturi nautice și mini golf
În apropierea hotelului: centru kitesurfing, diving și snorkeling, sală de fitness și centru SPA.
Bine de stiut
Hotelul dispune de facilități pentru persoanele cu dizabilități.
Facilități si dotari camere
Hotelul dispune de 26 camere:
Camere Standard – cca. 35 mp, pat dublu sau două paturi twin

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (29.01.2022 09:33)

Dotări camere: baie cu cadă / duș, uscător de păr, produse de igienă, internet, aer condiționat, seif (gratuit), mini-bar
(contra cost), TV, telefon, balcon/ terasă.

Informatii camera curenta: Copil 2-13 ani
Detalii transport avion:
Cod zbor: H4 1525
Plecare: (CLJ) 11.06.2022 06:00:00 - (HRG) 11.06.2022 08:30:00
Intoarcere: (HRG) 18.06.2022 09:30:00 - (CLJ) 18.06.2022 14:00:00

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (29.01.2022 09:33)

