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OFERTA EG-014759-210519093120
valabila la data si ora 19 mai 2021 09:31

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

Telefon:

Unitate cazare si locatia

Hilton Plaza 5*, Hurghada, Egipt
Intrare in data

11 IUN. 2021

Iesire in data

18 IUN. 2021

Nr. nopti

7

PRETUL
* Toate preturile sunt exprimate in EUR

Standard Room | TOTAL = 1.146.00 EUR
þ 1DBL (2 adulti in camera dubla), ALL (All inclusive) = 1.146.00 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:Asigurarea medicala si storno!

Pretul NU include

Taxa de viza 28 euro/pers. Excursii

facultative. Excursii facultative.

Supliment Covid19 la asigurarea

medicala 6 euro si storno 20

euro/pers.
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INFORMATII TRANSPORT (AVION)

Plecare: 11 IUN. 2021 (Direct flight / Zbor direct)
Durata: 210 min(s) | Bagaj de mana: 8 kg | Bagaj de cala: 23 kg | Prezentarea in aeroport: 11 IUN. 2021 05:30

HISKY

H4 1525

Plecare la ora / din

07:30 / CLJ (CLUJ-NAPOCA, ROMANIA)

Sosire la ora / la

10:00 / HRG (HURGHADA, EGIPT)

Plecare: 18 IUN. 2021 (Direct flight / Zbor direct)
Durata: 210 min(s) | Bagaj de mana: 8 kg | Bagaj de cala: 23 kg | Prezentarea in aeroport: 18 IUN. 2021 18:00

HISKY

H4 1526

Plecare la ora / din

20:00 / HRG (HURGHADA, EGIPT)

Sosire la ora / la

00:30 / CLJ (CLUJ-NAPOCA, ROMANIA)

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

DESCRIERE HOTEL

Descriere hotel
Hilton Hurghada Plaza se încadrează în categoria de lux a portofoliului Hilton, oferind oaspeţilor posibilitatea de a
petrece un sejur de vis. Hotelul a fost renovat complet în anul 2019 și este situat în apropiere de centrul orașului
Hurghada, într-o zonă animată, bogata în magazine, baruri şi restaurante. Deasemenea, hotelul se află la o distanţă de 20
minute de mers pe jos de portul de agrement, punct de plecare spre insula Giftun. Hotelul este recomandat atât
familiilor cu copii cât şi tinerilor dornici de distracţie, punând la dispoziţia turiştilor numeroase facilităţi pentru
petrecerea unui sejur relaxant într-un cadru modern, recent renovat, bucurându-se în acelaşi timp de o vedere
spectaculoasă asupra Mării Roşii.

Principalele puncte de atracție
Hotel renovat complet în anul 2019

Acces internet Wi-Fi pe întreg domeniul hotelului

Teren de golf în apropierea hotelului

Amplasat în apropierea restaurantelor, barurilor și cluburilor

Recomandat pentru un sejur activ

Regim de masă
All Inclusive:

Mic dejun, prânz și cină tip bufet

Cină în restaurantele á la carte, o dată pe sejur cu rezervare în prealabil

Băuturi alcoolice și non-alcoolice locale

Mini-bar alimentat cu băuturi răcoritoare în ziua sosirii

Acces internet Wi-Fi pe întreg domeniul hotelului, sală de fitness, aerobic, yoga, tenis de masă, darts, teren de tenis,

muzică live, program de animație, karaoke

Locatia
Hotelul este amplasat pe malul Mării Roşii, la o distanță de 1 km de centrul orașului Hurghada și la 13 km de Aeroportul
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Internațional din Hurghada. La distanţă de 9 km de hotel se găseşte Hurghada Marine Museum & Aquarium, la 21 km
este amplasat Senzo Mall, la 300 km de hotel se află oraşul Luxor, iar la 470 km se află capitala Cairo.

Soare si mare
Plajă proprie cu nisip, pavilioane;

Piscină exterioară, piscină cu tobogane;

Umbrele, șezlonguri, saltele și prosoape gratuite atât la plajă, cât și la piscină.

Restaurante si baruri
Restaurant principal tip bufet „Rostrata”-luminos şi spaţios, oferind oaspeţilor o largă selecţie de meniuri internaţionale şi

seri tematice;

Restaurante á la carte cu specific:

„Lophelia” pescăresc - acest restaurant este locaţia ideală pentru iubitorii de fructe de mare, pe care le vor servi proaspete,

însoţite de o selecţie de băuturi, din care aceştia pot alege vinul sau cocktailul preferat;

 Asiatic - oferă ospeţilor posibilitatea de a experimenta puţin din gustul Asiei în inima Hurghadei, de a se bucura de

savoarea preparatelor asiatice autentice, proaspete, însoţite de o selecţie de vinuri atent alese;

Baruri:

„Coquina” Lobby Bar - locaţia ideal pentru a începe seara savurând o bere rece, un pahar de vin sau un cocktail proaspăt

preparat;

„Anaconda” Lounge Bar – swim-up bar amplasat în imediata apropiere a piscinei principale, ce oferă oaspeţilor

posibilitatea de a se bucura de o bere rece sau de un cocktail in timp ce se admiră o privelişte spectaculoasă asupra mării;

„Sands” Beach Bar – un snack-bar classy, amplasat în aer liber, ce oferă oaspeţilor posibilitatea de a savura o selecţie de

băuturi racoritoare locale, la malul mării;

„Moray” Bar

„Bluefin” Bar

„Delphine” Bar – oferă turiştilor o varietate de snack-uri, fiind locaţia ideală pentru momentele de relaxare din tinmpul

dupa-amiezii;

„Poseidon” Coffee Shop - alegerea perfectă pentru a savura o ceaşcă de cafea sau un suc de fructe proaspat stors, într-o

atmosferă vibrantă şi modenă.

Sport și relaxare
Centru Wellness & Spa, baie turcească, masaje, salon de înfrumusețare, sală de fitness, aerobic, yoga, tenis de masă,
darts, teren de tenis, teren de squash, muzică live, program de animație, karaoke, sporturi nautice: snorkeling,
windsurfing.

Facilități pentru copii
Clown Fish Kids Aqua, meniu și scaune înalte în restaurante, spațiu de joacă, babysitter (contra cost).
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Facilități gratuite
Acces internet Wi-Fi pe întreg domeniul hotelului, sală de fitness, aerobic, yoga, tenis de masă, darts, teren de tenis,
muzică live, program de animație, karaoke.

Facilități contra cost
Centru Wellness & Spa, baie turcească, masaje, salon de înfrumusețare; săli pentru intalniri si conferință, servicii de
spălătorie, teren de squash, magazine, sporturi nautice: snorkeling, windsurfing.

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

Facilități si dotari camere
Hotelul dispune de 495 camere, distribuite astfel:

Camere Guest – cca. 33 mp, pat dublu sau două paturi twin;

Camere Deluxe – cca. 33 mp, pat dublu sau două paturi twin;

Camere Superior – cca. 44 mp, pat dublu sau două paturi twin;

Camere Premium – cca. 44 mp, pat dublu sau două paturi twin;

Suite Familiale – cca. 48 mp, pat dublu, living cu canapea extensibilă;

Suite Premium Duplex – cca. 74 mp, pat dublu, living, chicinetă;

Suite Plaza – cca. 73 mp, pat dublu, living, chicinetă, zonă de luat masa, două băi, terasă cu jacuzzi;

Suite Panoramic – cca. 88 mp, pat dublu, living, chicinetă;

Suite Marina – cca. 70 mp, pat dublu living cu zonă de luat masa, chicinetă, două băi;

Suite Blue Bay – cca. 75 mp, pat dublu, living, chicinetă, două băi;

Suite Infinity – cca. 127 mp, două camere cu pat dublu și două paturi twin, living cu zonă de luat masa, trei băi;

Suite Aqua Duplex – cca. 114 mp, două camere cu pat dublu și două paturi twin, trei băi, living cu zonă de luat

masa, chicinetă;

Suite Presidential – cca. 147 mp, pat dublu, living cu zonă de luat masa, bucătărie, birou;

Vile Royal – cca. 132 mp, pat dublu, living cu zonă de luat masa, chicinetă.

Dotări camere: baie cu cadă / duș, uscător de păr, aer condiționat, seif, mini-bar, TV, telefon, acces internet Wi-Fi

(gratuit), facilități ceai / cafea, balcon / terasă.
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TERMENE DE PLATA SI CONDITII DE PENALIZARE IN CAZ DE ANULARE A SEJURULUI

Termene de plata Early Booking Vara 2021

 30% in 3 zile de la confirmarea rezervarii

 70 % cu 45 de zile inainte de data plecarii

Conditii de anulare - oferta Early Booking / oferta standard

· Pentru rezervarile anulate dupa data confirmarii, se va percepe o taxa de penalizare de 30% din valoarea

facturata.

· Pentru anularile cuprinse in intervalul 45 zile - 30 zile calendaristice inainte de data plecarii, se va percepe o

taxa de penalizare de 50% 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- 5 zile calendaristice inainte de data plecarii, se va percepe o taxa

de penalizare de 90% din valoarea facturata.

· Pentru rezervarile anulate in intervalul 4 zile - 0 zile inainte de data plecarii sau rezervarile No Show, se va

percepe o taxa de penalizare de 100% din valoarea facturata.

Conditii de modificare a rezervarilor dupa data confirmarii:

Modificare de nume: se va percepe o taxa de 25 euro/persoana cu pastrarea tarifului daca ne permite hotelul,

in caz contar se va actualiza tariful la momentul modificarii.

Modificare data de nastere: gratuita.

Modificare tip de camera/regim de masa: gratuit, cu actualizarea tarifului la momentul modificarii

Modificare data de plecare: se vor aplica conditiile de anulare a rezervarii si actualizarea tarifului la momentul

modificarii.

CONDITII DE CALATORIE IN EGIPT!

 Toti pasagerii sunt obligati sa prezinte la punctele de trecere a frontierei un test molecular negativ

(tip PCR) pentru infectia cu SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore anterior prezentarii la
frontiera egipteana.

 Testul trebuie sa intruneasca urmatoarele cerinte:

- detinut in varianta fizica (tiparit) si vizibil (falsurile se pedepsesc conform legislatiei in vigoare)
- emis in limba engleza
- eliberat de un laborator acreditat, sa contina stampila acestuia, data si ora recoltarii probelor,
precum si seria si numarul pasaportului persoanei respective.
Copiii sub varsta de pana la 6 ani sunt exceptati de la prezentarea testului molecular negativ (PCR)
pentru infecția COVID-19.

 Pentru a calatori in Egipt este nevoie de pasaport valabil cel putin 6 luni de la data intrarii in Egipt.

 Posibilitatea de testare la sosire:

Ca o masura ajutatoare, toti pasagerii au posibilitatea testarii si la sosire, direct pe aeroport, pentru
costul de 30 USD/persoana, iar in acest caz se vor aplica urmatoarele masuri:
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-In momentul check-inului de pe aeroportul din Romania pasagerii trebuie sa declare ca nu detin un
test molecular negativ (PCR) pentru infecția COVID-19
-La sosirea in Egipt, pasagerii fara test molecular negativ (PCR) pentru infectia COVID-19 vor fi
debarcati din aeronaval si transferati separat, in zonele special amenajate pentru testare.
          Dupa prelevarea probelor, turistii:
- sunt transferati la hotelul rezervat, unde sunt obligati sa stea in izolare in camera, pana la
primirea rezultatelor. Rezultatele testelor se emit in interval de 24-48 de ore, timp in care
carantinarea este obligatorie.
- in cazul unui rezultat pozitiv, turistul (cu forma usoara de boala) este obligat sa stea in carantina
in camera, in hotelul initial rezervat, pana la primirea unui rezultat negativ, urmand tratamentul
prescris de medici. In cazul unor forme mai grave de boala, turistul va fi transportat la spitalul din
Hurghada pentru investigatii si tratament.
- in cazul in care zborul de retur nu este posibil conform rezervarii initiale, detaliile si zborul de
repatriere se vor discuta la caz concret cu agentul de travel.

 Pentru intrarea in Egipt este obligatorie completarea formularului de localizare al pasagerilor (PLF).

Acest formular trebuie completat de catre fiecare turist in parte inainte de imbarcarea in avion.

 La retur este obligatorie infolierea bagajelor de cala, aceasta fiind responsabilitatea pasagerilor.

Aeroportul din Hurghada/Sharm El Sheikh dispune de aparat de infoliat (aprox. 5 EUR sau 5
USD/bagaj).
 
Mai multe detalii gasiti pe pagina oficiala a Ministerului Afacerilor
Externe: https://www.mae.ro/node/52005 


