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OFERTA EG-016751-210923093320
valabila la data si ora 23 sept. 2021 09:33

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

Telefon:

Unitate cazare si locatia

Titanic Royal 5*, Hurghada, Egipt
Intrare in data

26 NOV. 2021

Iesire in data

03 DEC. 2021

Nr. nopti

7

PRETUL
* Toate preturile sunt exprimate in EUR

Standard Room | TOTAL = 1.168.00 EUR
þ 1DBL (2 adulti in camera dubla), ALL (All inclusive) = 1.168.00 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.Supliment Covid19 la

asigurarea medicala 6 euro si storno

20 euro/pers.
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INFORMATII TRANSPORT (AVION)

Plecare: 26 NOV. 2021 (Direct flight / Zbor direct)
Durata: 270 min(s) | Bagaj de mana: 8 kg | Bagaj de cala: 23 kg | Prezentarea in aeroport: 26 NOV. 2021 05:30

HISKY

H4 1525-

Plecare la ora / din

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

Sosire la ora / la

11:00 / HRG (HURGHADA, EGIPT)

Plecare: 03 DEC. 2021 (Direct flight / Zbor direct)
Durata: 150 min(s) | Bagaj de mana: 8 kg | Bagaj de cala: 23 kg | Prezentarea in aeroport: 03 DEC. 2021 10:00

HISKY

H4 1526-

Plecare la ora / din

12:00 / HRG (HURGHADA, EGIPT)

Sosire la ora / la

15:30 / CLJ (CLUJ-NAPOCA, ROMANIA)

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

NOTA: Orarul de zbor poate suferi modificari pana la data plecarii! Va rugam sa reveniti cu 14 zile inainte de

inceperea calatoriei pentru reconfirmare.

DESCRIERE HOTEL

Descriere hotel
Titanic Royal este un hotel nou de cinci stele, deschis în anul 2019 și se întinde pe o suprafață de 50.000 mp, în apropiere
de centrul orașului Hurghada. Acest complex luxos oferă oaspeților spații comune elegante, camere spațioase, personal
amabil și o vedere panoramică asupra mării. Titanic Royal este locul potrivit pentru a petrece o vacanță de vis împreună
cu familia sau gașca de prieteni.

Descriere hotel
Acces la internet Wi-Fi pe întreg domeniul hotelului, sală de fitness, program de animație, disco, muzica live.

Principalele puncte de atracție
Hotel nou, deschis în anul 2019 Internet 

Wi-fi gratuit pe întreg domeniul hotelului 

Tobogane acvatice pentru copii 

Acces gratuit la Titanic Resort & Aqua Park – 30 de tobogane

Cina Festiva de Craciun/Revelion este inclusa in tarife.

Regim de masă
All Inclusive: 

- Mic dejun, prânz şi cină - tip bufet 

- Mini-bar alimentat zilnic 

- Băuturi alcoolice și non-alcoolice locale 

- Acces la internet Wi-Fi pe întreg domeniul hotelului, sală de fitness, program de animație, disco, muzica live, acces
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gratuit la Titanic Resort & Aqua Park.

Locatia
Hotelul este situat la o distanță de 10 km de aeroportul din Hurghada și la 17 km de centrul orașului.

Soare si mare
180 m plajă proprie, cu nisip; Aqua Park cu 13 tobogane, piscina principală – 900 mp, piscina Pirates – 500 mp, piscină
Aqua – 500 mp, 2 piscine Centre – 700/ 638 mp, piscine private – 1962 mp, 13 tobogane acvatice pentru copii; acces
gratuit la Titanic Resort & Aqua Park – 30 de tobogane, situat la 200m; Șezlonguri, umbrele, saltele și prosoape gratuite
atât la plajă, cât și la piscină.

Restaurante si baruri
Restaurant principal ”The Diamond” – tip bufet, 

Restaurante a la carte cu specific: ”Santa Lucia” – italian, ”Far East Restaurant” – chinezesc și ”Mongolian”; 

Baruri: Lobby Bar, Vip Lounge, Shisha, Royal Beach Bar, Pool Bar, Fountain Bar, Disco.

Sport și relaxare
Centru Spa (baie de aburi, saună, baie turcească, jacuzzi VIP, tratamente corporale și faciale), coafor, Health Club, sală de
fitness, bowling, program de animație, disco, muzica live, sporturi nautice.

Facilități pentru copii
Mini Club (pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 4-12 ani, în intervalul orar 10:00-12:30 și 15:00-16:30), piscină cu
tobogane, spațiu de joacă, spectacole Miniland și Minimix, mini disco, baby sitting (contra cost, la cerere).

Facilități contra cost
Centru Spa (baie de aburi, saună, baie turcească, jacuzzi VIP, tratamente corporale și faciale), coafor, Health Club, shisha,
băuturi de import, bowling, biliard servicii de spălătorie, magazine, servicii medicale, sporturi nautice.

Bine de stiut
Dress code în restaurante

Accesul nu este permis cu animale de companie

Facilități si dotari camere
Hotelul dispune de un total de 387 camere, împărțite astfel: 

239 camere standard (cca. 42 mp)

28 camere swim up (cca. 42 mp)

44 camere promo cu vedere la gradina (cca. 42 mp)

72 camere family (cca. 55 mp)

4 suite junior (cca. 90 mp) 
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Dotări camere: baie proprie cu cadă/ duș, uscător de păr, TV satelit, telefon, mini-bar, seif, facilități pentru ceai/ cafea,

acces la internet Wi-Fi, aer condiționat, 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.

Conditiile de calatorie le gasiti accesand link-ul: https://www.amaratour.ro/RO/conditii-de-calatorie
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