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Oferta 1Oferta 1

KierunekKierunek HotelHotel KategoriaKategoria WylotWylot TerminTermin Cena za osobęCena za osobę

EgiptEgipt
HurghadaHurghada Red Sea The Makadi SpaRed Sea The Makadi Spa  KatowiceKatowice 26.08.202126.08.2021

02.09.202102.09.2021 31993199   PLNPLN

Podróż tam:Podróż tam: Wylot zWylot z  KatowiceKatowice   do do HurghadaHurghada dnia dnia 26.08.202126.08.2021  godz.  godz. 20:00 - 00:1520:00 - 00:15
Powrót:Powrót: Wylot zWylot z  HurghadaHurghada  do do KatowiceKatowice dnia dnia 02.09.202102.09.2021  godz.  godz. 14:45 - 19:0014:45 - 19:00
Wyżywienie:Wyżywienie: All InclusiveAll Inclusive Hotel w mieście: Hotel w mieście: Makadi BayMakadi Bay
Zakwaterowanie:Zakwaterowanie: JUNIOR SUITE-DOPPELZIMMERJUNIOR SUITE-DOPPELZIMMER Odległość od plaży: Odległość od plaży: 114 m114 m

PołożeniePołożenie: : 
Hotel Makadi Spa położony jest w centrum Makadi Bay, bezpośrednio przy szerokiej, prywatnej plaży z dostępem do pięknej rafy koralowej (zalecane obuwie ochronne). Obiekt połączony jest promenadą zHotel Makadi Spa położony jest w centrum Makadi Bay, bezpośrednio przy szerokiej, prywatnej plaży z dostępem do pięknej rafy koralowej (zalecane obuwie ochronne). Obiekt połączony jest promenadą z
terenem należącym do siostrzanych hoteli; Makadi Palace, Grand Waterworld Makadi oraz Grand Makadi. Resort zlokalizowany jest ok. 25 km od lotniska w Hurghadzie oraz 35 km od samej Hurghady. terenem należącym do siostrzanych hoteli; Makadi Palace, Grand Waterworld Makadi oraz Grand Makadi. Resort zlokalizowany jest ok. 25 km od lotniska w Hurghadzie oraz 35 km od samej Hurghady. 
WyposażenieWyposażenie: : 
Hotel Makadi Spa jest idealnym połączeniem elementów arabsko-bizantyjskiej architektury. Koncepcja ta stworzyła idealne miejsce spokoju i wypoczynku dla osób dorosłych. Resort dysponuje 282 eleganckoHotel Makadi Spa jest idealnym połączeniem elementów arabsko-bizantyjskiej architektury. Koncepcja ta stworzyła idealne miejsce spokoju i wypoczynku dla osób dorosłych. Resort dysponuje 282 elegancko
urządzonymi suitami. W przestronnym lobby (bezpłatne Wi-Fi) znajduje się recepcja oraz nowoczesne centrum biznesowe z widokiem na basen i lobby bar. Obiekt dysponuje dwoma eleganckimi basenamiurządzonymi suitami. W przestronnym lobby (bezpłatne Wi-Fi) znajduje się recepcja oraz nowoczesne centrum biznesowe z widokiem na basen i lobby bar. Obiekt dysponuje dwoma eleganckimi basenami
ze słodką wodą (w tym jeden podgrzewany sezonowo). Pływając w jednym z basenów (typu infinity) można rozkoszować się wspaniałym widokiem na Morze Czerwone, słuchać odgłosów wodospadu ize słodką wodą (w tym jeden podgrzewany sezonowo). Pływając w jednym z basenów (typu infinity) można rozkoszować się wspaniałym widokiem na Morze Czerwone, słuchać odgłosów wodospadu i
delektować się pysznym drinkiem. Parasole, leżaki, materace przy basenie i na plaży udostępniane są bezpłatnie. Ręczniki kąpielowe czekają na gości w pokojach w praktycznych torbach plażowych. Nadelektować się pysznym drinkiem. Parasole, leżaki, materace przy basenie i na plaży udostępniane są bezpłatnie. Ręczniki kąpielowe czekają na gości w pokojach w praktycznych torbach plażowych. Na
terenie hotelu znajduje się kompleks restauracji a la carte oraz kilka barów. UWAGA - hotel przeznaczony tylko dla osób powyżej 18 roku życia. terenie hotelu znajduje się kompleks restauracji a la carte oraz kilka barów. UWAGA - hotel przeznaczony tylko dla osób powyżej 18 roku życia. 
PokojePokoje: : 
Przestronne suity rozmieszczone na 5 piętrach, wyposażone w klimatyzację (sezonową), TV sat., płaski ekran LCD, sejf, telefon, minibar (napoje bezalkoholowe w cenie), zestaw do parzenia kawy/herbaty,Przestronne suity rozmieszczone na 5 piętrach, wyposażone w klimatyzację (sezonową), TV sat., płaski ekran LCD, sejf, telefon, minibar (napoje bezalkoholowe w cenie), zestaw do parzenia kawy/herbaty,
łazienkę z wanną lub prysznicem, WC, suszarkę do włosów, balkon lub taras. Wszystkie pomieszczenia są elegancko urządzone z widokiem na morze, basen lub ogród. Junior suite (DZJ/EZJ) o pow. ok. 46łazienkę z wanną lub prysznicem, WC, suszarkę do włosów, balkon lub taras. Wszystkie pomieszczenia są elegancko urządzone z widokiem na morze, basen lub ogród. Junior suite (DZJ/EZJ) o pow. ok. 46
m2, Grand suite (DSD/ESD) o pow. ok. 71 m2 z bezpośrednim widokiem na morze, Pool suite (DSU/ESU) o pow. takiej jak standardowe z dodatkowym, prywatnym basenem na tarasie. Wszystkie pokojem2, Grand suite (DSD/ESD) o pow. ok. 71 m2 z bezpośrednim widokiem na morze, Pool suite (DSU/ESU) o pow. takiej jak standardowe z dodatkowym, prywatnym basenem na tarasie. Wszystkie pokoje
mają łóżka typu king size. W pokoju mogą być zakwaterowane maks. 2 osoby dorosłe. mają łóżka typu king size. W pokoju mogą być zakwaterowane maks. 2 osoby dorosłe. 
Sport i rozrywkaSport i rozrywka : : 
Za opłatą; tenis, piłka nożna, fitness club w Makadi Mall. W siostrzanych hotelach wieczorny program rozrywkowy z muzyką na żywo oraz dyskoteka. Niedaleko obiektu znajduje się szkoła nurkowa AquariusZa opłatą; tenis, piłka nożna, fitness club w Makadi Mall. W siostrzanych hotelach wieczorny program rozrywkowy z muzyką na żywo oraz dyskoteka. Niedaleko obiektu znajduje się szkoła nurkowa Aquarius
Diving Club. Diving Club. 
WyżywienieWyżywienie: : 
Śniadania, obiady i kolacje w formie bogatego bufetu w restauracji The Cove, lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe dostępne w godz. 10;00-24;00. Dodatkowo lunch serwowany w restauracjachŚniadania, obiady i kolacje w formie bogatego bufetu w restauracji The Cove, lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe dostępne w godz. 10;00-24;00. Dodatkowo lunch serwowany w restauracjach
Parilla (a la carte menu) oraz Chill Out (lekkie przekąski). Kolacja dostępna również w restauracjach a la carte; Mariscos (rybna), Parilla (Steak House) oraz Shimmer's (orientalna - otwarta w poszczególneParilla (a la carte menu) oraz Chill Out (lekkie przekąski). Kolacja dostępna również w restauracjach a la carte; Mariscos (rybna), Parilla (Steak House) oraz Shimmer's (orientalna - otwarta w poszczególne
dni) - do wszystkich wymagana jest wcześniejsza rezerwacja (wybrane dania za opłatą). W Makadi Mall możliwość zjedzenia kolacji w restauracjach a la carte (wymagana jest wcześniejsza rezerwacja -dni) - do wszystkich wymagana jest wcześniejsza rezerwacja (wybrane dania za opłatą). W Makadi Mall możliwość zjedzenia kolacji w restauracjach a la carte (wymagana jest wcześniejsza rezerwacja -
napoje oraz wybrane dania płatne); • La Maison de Paris – kuchnia francuska (otwarta w piątki) • Golden Dragon – kuchnia chińska (otwarta w poniedziałki i czwartki) • Mumbai – kuchnia indyjska (otwartanapoje oraz wybrane dania płatne); • La Maison de Paris – kuchnia francuska (otwarta w piątki) • Golden Dragon – kuchnia chińska (otwarta w poniedziałki i czwartki) • Mumbai – kuchnia indyjska (otwarta
w soboty i wtorki) • Mafia – kuchnia włoska • Tam Tam – kuchnia orientalna (otwarta w niedziele i środy) Uwaga; do kolacji obowiązuje strój formalny. Noszenie opasek hotelowych jest obowiązkowe.w soboty i wtorki) • Mafia – kuchnia włoska • Tam Tam – kuchnia orientalna (otwarta w niedziele i środy) Uwaga; do kolacji obowiązuje strój formalny. Noszenie opasek hotelowych jest obowiązkowe.
Szczegółowy program all inclusive oraz wykaz innych usług dostępny jest na miejscu w hotelu. Szczegółowy program all inclusive oraz wykaz innych usług dostępny jest na miejscu w hotelu. 
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, większa dostępnościmierzenie temperatury przez personel hotelowy (np. przed wejściem do hotelu, restauracji), zasłanianie twarzy w miejscach, w których zachodzi ryzyko kontaktu z większą liczbą osób, większa 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.


