Pickalbatros Albatros
Beach Club Abu Soma
Soma Bay, Egipt

Descriere Pickalbatros Albatros Beach Club Abu Soma 4*, Soma Bay, Egipt
Descriere hotel
Pickalbatros Albatros Beach Club (ex. Amwaj Blue Beach) este ultimul hotel premium din lantul hotelier Pickalbatros, ce
ofera o noua dimensiune a luxului și relaxării, un resort unic prin locatia spectaculoasa direct la malul marii. Resortul
oferă o ambianță plăcută, activități sportive și de divertisment precum sporturi nautice, diving, volei, tenis sau sală de
fitness. Oaspeții se pot relaxa la centrul de spa și wellness, pentru un sejur de neuitat.

Principalele puncte de atracție
Acces gratuit la NEVERLAND SHOW (transfer şi cină incluse)
Fostul hotel Amwaj, preluat de lantul hotelier Pickalbatros
Renovat 2019-2020
Servicii Premium
Acces internet Wi-Fi gratuit in spatiile publice
Centru Wellness & Spa

Regim de masă
All Inclusive:
Mic dejun, prânz și cină tip bufet
Lobby Bar 24H
Băuturi alcoolice și non-alcoolice locale
Acces internet Wi-Fi, sală de fitness, aerobic, stretching, lecţii de dans, tenis de masă, darts, boccia, volei pe
plajă, aqua gym, polo pe apă, program de animaţii, show-uri, muzică live
Locatia
Hotelul este amplasat la o distanță de 5 km de oraşul Safaga, la 15 km de Makadi Bay şi la 45 km de aeroportul din
Hurghada.

Soare si mare
Plajă proprie, cu nisip; 2 piscine exterioare; 1 piscină interioară.
Șezlonguri umbrele și prosoape gratuite atât la plajă cât şi la piscină.

Restaurante si baruri
Restaurant principal, tip bufet – „The View”, restaurant cu specific italian – „Paparazzi”, restaurant cu specific
pescăresc şi sushi – „Duetto”, „Bedouin Tent”

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (09.01.2023 22:06)

Baruri: Lobby Bar-„Le Bistro”, Pool Bar-„The Bridge”, Oriental Café, Diving and Sports Bar, Spa Bar-„Refresh”, Beach
Bar-„Rendez Vouz”, Vitamin Bar (contra cost), Aquarius Club Disco

Sport și relaxare
Acces internet Wi-Fi, sală de fitness, aerobic, stretching, lecţii de dans, tenis de masă, darts, boccia, volei pe plajă,
aqua gym, polo pe apă, program de animaţii, show-uri, muzică live, centru wellness & Spa, masaj, jacuzzi, saună,
hammam, duş Vichy, servicii medicale, servicii de spălătorie, magazine, biliard, tenis, închiriere maşini, centru de
diving, sporturi nautice

Facilități pentru copii
Kiko Club (deschis în intervalul orar 10:30-12:30 şi 15:00-16:30; pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 4-11 ani), pătuţ
(la cerere, gratuit), mini disco.

Facilități gratuite
Acces internet Wi-Fi, sală de fitness, aerobic, stretching, lecţii de dans, tenis de masă, darts, boccia, volei pe plajă,
aqua gym, polo pe apă, program de animaţii, show-uri, muzică live.

Facilități contra cost
Centru Wellness & Spa, masaj, jacuzzi, saună, hammam, duş Vichy, servicii medicale, servicii de spălătorie, magazine,
biliard, tenis, închiriere maşini, centru de diving, sporturi nautice.

Bine de stiut
Hotelul dispune de facilități pentru persoanele cu dizabilități.

Facilități si dotari camere
Hotelul dispune de un total de 371 camere, dispuse astfel: 211 camere standard (cu vedere la piscină sau la mare),
59 camere family (2 camere standard interconectate; cu vedere la piscină sau la mare), camere deluxe şi suite cu
vedere spre mare (1 dormitor + 1 living + 1 baie).
Dotări camere: baie cu cadă / duș, uscător de păr, aer condiționat, seif, mini-bar, facilităţi ceai/cafea, TV satelit,
acces internet Wi-Fi, balcon / terasă.

Detalii transport avion:
Cod zbor: H4 1525
Plecare: (CLJ) 11.02.2023 07:00:00 - (HRG) 11.02.2023 10:30:00
Intoarcere: (HRG) 18.02.2023 11:20:00 - (CLJ) 18.02.2023 14:50:00

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (09.01.2023 22:06)

