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Oferta 1Oferta 1

KierunekKierunek HotelHotel KategoriaKategoria WylotWylot TerminTermin Cena za osobęCena za osobę

EgiptEgipt
Sharm El SheikhSharm El Sheikh Red Sea Ghazala BeachRed Sea Ghazala Beach  KatowiceKatowice 10.08.202110.08.2021

17.08.202117.08.2021 23102310   PLNPLN

Podróż tam:Podróż tam: Wylot zWylot z  KatowiceKatowice   do do Szarm el-SzejkSzarm el-Szejk dnia dnia 10.08.202110.08.2021  godz.  godz. 20:50 - 01:0020:50 - 01:00
Powrót:Powrót: Wylot zWylot z  Szarm el-SzejkSzarm el-Szejk  do do KatowiceKatowice dnia dnia 17.08.202117.08.2021  godz.  godz. 13:30 - 19:5013:30 - 19:50
Wyżywienie:Wyżywienie: Śniadania i obiadokolacjeŚniadania i obiadokolacje Hotel w mieście: Hotel w mieście: Szarm el-SzejkSzarm el-Szejk
Zakwaterowanie:Zakwaterowanie: STANDARD-DOPPELZIMMERSTANDARD-DOPPELZIMMER Odległość od plaży: Odległość od plaży: 150 m150 m

PołożeniePołożenie: : 
Hotel Ghazala Beach zlokalizowany jest bezpośrednio przy nadmorskiej promenadzie Naama Bay, która prowadzi do licznych sklepów, barów, restauracji oraz lokali rozrywkowych. Obiekt dysponuje swojąHotel Ghazala Beach zlokalizowany jest bezpośrednio przy nadmorskiej promenadzie Naama Bay, która prowadzi do licznych sklepów, barów, restauracji oraz lokali rozrywkowych. Obiekt dysponuje swoją
własną plażą oraz pomostem. Czas transferu z lotniska Sharm El Sheikh wynosi ok. 15 minut. własną plażą oraz pomostem. Czas transferu z lotniska Sharm El Sheikh wynosi ok. 15 minut. 
WyposażenieWyposażenie: : 
Obiekt wyróżnia się pięknym ogrodem na terenie, którego znajduje się budynek główny, a w nim; lobby z recepcją (Wi-Fi w lobby bezpłatne), bar, salon, kawiarenka internetowa (płatna dodatkowo), przyObiekt wyróżnia się pięknym ogrodem na terenie, którego znajduje się budynek główny, a w nim; lobby z recepcją (Wi-Fi w lobby bezpłatne), bar, salon, kawiarenka internetowa (płatna dodatkowo), przy
restauracji głównej mała galeria handlowa. Na zewnątrz piękny teren z dużym basenem i brodzikiem dla dzieci oraz kolejny z podgrzewaną wodą (sezonowo). Orzeźwiające drinki i koktajle serwowane sąrestauracji głównej mała galeria handlowa. Na zewnątrz piękny teren z dużym basenem i brodzikiem dla dzieci oraz kolejny z podgrzewaną wodą (sezonowo). Orzeźwiające drinki i koktajle serwowane są
w barze przy basenie (za opłatą). Restauracja główna w formie bufetu proponuje dania kuchni międzynarodowej, natomiast restauracje a la carte specjalizują się w kuchni orientalnej (Tam Tam), włoskiejw barze przy basenie (za opłatą). Restauracja główna w formie bufetu proponuje dania kuchni międzynarodowej, natomiast restauracje a la carte specjalizują się w kuchni orientalnej (Tam Tam), włoskiej
(De Franco) oraz chińskiej i japońskiej (Kokai). Beach Bar zaprasza na przekąski i chłodne drinki w porze lunchu, a wieczorem proponuje dania rybne przy muzyce na żywo. W Ice Cream Corner w ciągu dnia(De Franco) oraz chińskiej i japońskiej (Kokai). Beach Bar zaprasza na przekąski i chłodne drinki w porze lunchu, a wieczorem proponuje dania rybne przy muzyce na żywo. W Ice Cream Corner w ciągu dnia
jest możliwość zakupu pysznych lodów. Wszystkie restauracje oraz bary dodatkowo płatne (poza główną, gdzie w podanych godzinach serwowane są śniadania i obiadokolacje). Leżaki, parasole i ręcznikijest możliwość zakupu pysznych lodów. Wszystkie restauracje oraz bary dodatkowo płatne (poza główną, gdzie w podanych godzinach serwowane są śniadania i obiadokolacje). Leżaki, parasole i ręczniki
przy basenie i na plaży udostępniane są bezpłatne. przy basenie i na plaży udostępniane są bezpłatne. 
PokojePokoje: : 
POKOJE STANDARDOWE (DZ/EZ) znajdują się w bungalowach lub w budynku głównym. BUNGALOWY (DPB/EPB) rozmieszczone są wokół basenu (bez bezpośredniego zejścia do wody). Wszystkie pokojePOKOJE STANDARDOWE (DZ/EZ) znajdują się w bungalowach lub w budynku głównym. BUNGALOWY (DPB/EPB) rozmieszczone są wokół basenu (bez bezpośredniego zejścia do wody). Wszystkie pokoje
posiadają; klimatyzacje (sezonową), sejf, TV sat., telefon, lodówkę, balkon lub taras, łazienkę – prysznic, WC, suszarka do włosów. Przy rezerwacji pokoju standardowego dla 2 osób dorosłych i 1 dziecka lubposiadają; klimatyzacje (sezonową), sejf, TV sat., telefon, lodówkę, balkon lub taras, łazienkę – prysznic, WC, suszarka do włosów. Przy rezerwacji pokoju standardowego dla 2 osób dorosłych i 1 dziecka lub
3 osób dorosłych, na wyposażeniu pokoju będzie podwójne łóżko i dostawka. 3 osób dorosłych, na wyposażeniu pokoju będzie podwójne łóżko i dostawka. 
Sport i rozrywkaSport i rozrywka : : 
Tennis stołowy, bilard, siatkówka plażowa. Za opłatą; Grand SPA – klub odnowy biologicznej z siłownią, sauną, masażami, jacuzzi oraz salonem piękności, centrum nurkowe Sinai Divers. W centrum NaamaTennis stołowy, bilard, siatkówka plażowa. Za opłatą; Grand SPA – klub odnowy biologicznej z siłownią, sauną, masażami, jacuzzi oraz salonem piękności, centrum nurkowe Sinai Divers. W centrum Naama
Bay wiele restauracji, kawiarni, barów, sklepów oraz dyskotek. Bay wiele restauracji, kawiarni, barów, sklepów oraz dyskotek. 
WyżywienieWyżywienie: : 
Śniadania i obiadokolacje serwowane w formie urozmaiconego bufetu w restauracji głównej, napoje płatne. Dodatkowo za opłatą możliwość skorzystania z; lunchu w restauracjach; Tam Tam (orientalna),Śniadania i obiadokolacje serwowane w formie urozmaiconego bufetu w restauracji głównej, napoje płatne. Dodatkowo za opłatą możliwość skorzystania z; lunchu w restauracjach; Tam Tam (orientalna),
Da Franco (pizzeria), Kokai (chińskie i japońskie specjały) oraz w restauracji głównej, przekąsek w Beach Bar, Pool Bar, lodów w Movenpick Ice Cream Corner, napoi w barach; Beach Bar, Pool Bar oraz LobbyDa Franco (pizzeria), Kokai (chińskie i japońskie specjały) oraz w restauracji głównej, przekąsek w Beach Bar, Pool Bar, lodów w Movenpick Ice Cream Corner, napoi w barach; Beach Bar, Pool Bar oraz Lobby
Bar. Bar. 
DzieciDzieci : : 
Plac zabaw, brodzik, wysokie krzesełka w restauracji. Plac zabaw, brodzik, wysokie krzesełka w restauracji. 
Warunki korzystania z formuły All Inclusive oraz obostrzenia w okresie zagrożenia epidemiologicznegoWarunki korzystania z formuły All Inclusive oraz obostrzenia w okresie zagrożenia epidemiologicznego: : 
Formuła AlI inclusive w hotelach Red Sea w związku z regulacjami i zaleceniami Ministerstwa Zdrowia Egiptu oraz wymogami wynikającymi z certyfikacji hoteli może być czasowo zmieniana. Dotyczy toFormuła AlI inclusive w hotelach Red Sea w związku z regulacjami i zaleceniami Ministerstwa Zdrowia Egiptu oraz wymogami wynikającymi z certyfikacji hoteli może być czasowo zmieniana. Dotyczy to
dostępności niektórych barów, restauracji, w tym restauracji a la carte, ograniczeń w zakresie animacji hotelowych, dyskotek oraz palarni shishy. Niedostępne są również kluby dla dzieci. Przypominamy teżdostępności niektórych barów, restauracji, w tym restauracji a la carte, ograniczeń w zakresie animacji hotelowych, dyskotek oraz palarni shishy. Niedostępne są również kluby dla dzieci. Przypominamy też
o zasadach dotyczących odstępu społecznego, w tym separacji stolików w restauracjach, utrzymywaniu dystansu w kolejkach (np. w oczekiwaniu na stolik w restauracji, do recepcji), Standardem jesto zasadach dotyczących odstępu społecznego, w tym separacji stolików w restauracjach, utrzymywaniu dystansu w kolejkach (np. w oczekiwaniu na stolik w restauracji, do recepcji), Standardem jest
mierzenie temperatury przez personel hotelowy (np. przed wejściem do hotelu, restauracji), zasłanianie twarzy w miejscach, w których zachodzi ryzyko kontaktu z większą liczbą osób, większsa dostępnościmierzenie temperatury przez personel hotelowy (np. przed wejściem do hotelu, restauracji), zasłanianie twarzy w miejscach, w których zachodzi ryzyko kontaktu z większą liczbą osób, większsa dostępności
płynów dezynfekujących w toaletach oraz częściach wspólnych hotelu. Więcej informacji dotyczących podróżowania do Egiptu i obowiązującego reżimu sanitarnego w związku z COVID-19 znajduje się napłynów dezynfekujących w toaletach oraz częściach wspólnych hotelu. Więcej informacji dotyczących podróżowania do Egiptu i obowiązującego reżimu sanitarnego w związku z COVID-19 znajduje się na
www.e�-podroze.pl/prasa-2/zalecenia-i-wytyczne-podczas-podrozy-do-egiptuwww.e�-podroze.pl/prasa-2/zalecenia-i-wytyczne-podczas-podrozy-do-egiptu

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.


