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CORA TRAVEL AGENCY SRL
CUI: 19112188; Loc: CLUJ NAPOCA

Telefon:

Unitate cazare si locatia

Serenity Makadi Beach 5*, Makadi Bay, Egipt
Intrare in data

07 MAI 2021

Iesire in data

14 MAI 2021

Nr. nopti

7

PRETUL
* Toate preturile sunt exprimate in EUR

Standard Room (ALL) | TOTAL = 1.018.00 EUR
þ 1DBL (2 adulti in camera dubla), ALL (All inclusive) = 1.018.00 EUR

NOTA: Tarifele sunt dinamice si sunt valabile la momentul ofertarii!

Descrierea si imaginile sunt cu titlu de prezentare.

Pretul include

Bilet avion, cazare cu tipul de masa specificat, transfer aeroport-hotel-

aeroport, taxe aeroport, asistenta turistica in limba romana. BONUS: excursia

city tour&shopping! Asigurarea medicala si storno!

Pretul NU include

Taxa de viza 28 euro/pers. Excursii

facultative. Excursii facultative.

Supliment Covid19 asigurare medicala

si storno.
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INFORMATII TRANSPORT (AVION)

Plecare: 07 MAI 2021 (Direct flight / Zbor direct)
Durata: 210 min(s) | Bagaj de mana: 5 kg | Bagaj de cala: 20 kg | Prezentarea in aeroport: 07 MAI 2021 05:00

HISKY

H4 1525

Plecare la ora / din

07:00 / CLJ (CLUJ-NAPOCA, ROMANIA)

Sosire la ora / la

09:30 / HRG (HURGHADA, EGIPT)

Plecare: 14 MAI 2021 (Direct flight / Zbor direct)
Durata: 210 min(s) | Bagaj de mana: 5 kg | Bagaj de cala: 20 kg | Prezentarea in aeroport: 14 MAI 2021 08:30

HISKY

H4 1542

Plecare la ora / din

10:30 / HRG (HURGHADA, EGIPT)

Sosire la ora / la

15:00 / CLJ (CLUJ-NAPOCA, ROMANIA)

Nota: transferul de grup aeroport-hotel-aeroport este inclus.

DESCRIERE HOTEL

Descriere hotel
Construit în anul 2007, în stil marocan, Serenity Makadi Beach se întinde pe o suprafaţă de 220.000 mp, pe malul Mării
Roşii, şi este înconjurat de vaste grădini şi spaţii verzi.

Principalele puncte de atracție
Centru de diving, snorkeling direct la hotel

Centru Wellness & Spa

Acces internet Wi-Fi

Regim de masă
All Inclusive 

-Mic dejun, prânz şi cină tip bufet

-Acces internet Wi-Fi (în lobby), sală de fitness, jacuzzi, aerobic, aqua aerobic, tenis de masă, darts, boccia, volei pe plajă,

teren de tenis, mini golf, mini-fotbal, polo pe apă, program de animaţii, show-uri, muzică live, shuttle-bus spre aqua park

Locatia
Hotelul este localizat în golful Makady Bay, la o distanţă de 34 km de aeroport, la 40 km de centrul oraşului Hurghada.

Soare si mare
320 m de plajă proprie, recif de corali; ponton; piscină principală, lagoon pool, piscină încălzită pe timp de iarnă - cu
secţiune pentru copii, 2 piscine cu apă de mare. Umbrele, şezlonguri, prosoape de plajă gratuite, atât la plajă cât şi la
piscină.

Restaurante si baruri
Restaurant principal, tip bufet - “Monalisa”; restaurante á la carte”Rossini” - cu specific italian şi mexican,”Royal Lounge”
- cu specific oriental şi asiatic; “Marbella” Pool Bar, 2 Relax Pool Bars, Beach Bar, Lobby Bar, Disco, Bedouin Café
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Sport și relaxare
Sală de fitness, aerobic, aqua aerobic, tenis de masă, darts, boccia, volei pe plajă, teren de tenis, mini-golf, mini-fotbal,
polo pe apă, fussball, centru de diving, echitaţie, plimbări cu cămila.

Facilități pentru copii
Kid’s Club (deschis în intervalul orar 10:00-12:00 şi 15:00-17:00), kids disco, secţiune în piscină.

Facilități gratuite
Sală de fitness, jacuzzi, aerobic, aqua aerobic, tenis de masă, darts, boccia, volei pe plajă, teren de tenis, mini golf, mini-
fotbal, polo pe apă, program de animaţii, show-uri, muzică live, shuttle-bus spre aqua park.

Facilități contra cost
Centru Wellness & Spa, saună, baie turcească, masaj, baie cu aburi, salon de înfrumuseţare, spălătorie, biliard, fussball,

închiriere rachete tenis şi nocturnă teren, centru de diving, echitaţie, plimbări cu cămila, închiriere maşini, shuttle-bus

(spre centrul oraşului Hurghada).

La Serenity Fun City: aqua park, Luna Park, cinema 6D, jocuri video.

Bine de stiut
Dress code obligatoriu în restaurant: Smart Casual.

Facilități si dotari camere
Hotelul dispune de un total de 551 camere, împărţite astfel: 355 camere standard (cca. 35-47 mp), 95 premium rooms

(cca. 47 mp), 60 deluxe rooms (cca. 47 mp), 28 family rooms (cca. 57 mp), 8 executive suites (cca. 75 mp), 4 luxury villas.

Dotări camere: baie proprie cu cadă/duş, uscător de par, TV satelit, telefon, mini-bar, seif, aer condiţionat centralizat,

balcon sau terasă; curăţenie se face zilnic.



Pagina 1 din 1

Exportat de / Data

Coratravel (CORA TRAVEL AGENCY SRL) / 16 MAR. 2021

TERMENE DE PLATA SI CONDITII DE PENALIZARE IN CAZ DE ANULARE A SEJURULUI

Termene de plata Early Booking Vara 2021

 5% in 5 zile de la confirmarea rezervarii

 25% pana la data de 31 Martie 2021

 70 % cu 30 de zile inainte de data plecarii

Conditii de anulare - oferta Early Booking / oferta standard

 Pentru rezervarile anulate pana in data de 31.03.2021, se va percepe o taxa de penalizare de 5% din valoarea

facturata.

 Pentru anularile cuprinse in intervalul 01.04.2021 si 30 zile calendaristice inainte de data plecarii, se va

percepe o taxa de penalizare de 30% din valoarea facturata.

 Pentru anularile cuprinse in intervalul 29 zile- 15 zile calendaristice inainte de data plecarii, se va percepe o

taxa de penalizare de 70% din valoarea facturata.

 Pentru anularile cuprinse in intervalul 14 zile- 2 zile calendaristice inainte de data plecarii, se va percepe o

taxa de penalizare de 90% din valoarea facturata.

 Pentru rezervarile anulate cu 1 zi inainte de data plecarii sau rezervarile No Show, se va percepe o taxa de

penalizare de 100% din valoarea facturata.


