Sharm Waterfalls (ex
Hilton Waterfalls)
Sharm El Sheikh, Egypt

Descriere Sharm Waterfalls (ex Hilton Waterfalls) 5*, Sharm El Sheikh, Egypt
Descriere hotel
Hilton Sharm Waterfalls Resort 5* deschis în anul 2000, este situat în regiunea Ras Om El Sid, pe malul mării. Anual au
loc renovări parțiale.

Principalele puncte de atracție
Acces la internet Wi-Fi pe întreg domeniul hotelului
Funicular ce face legătura între lobby, piscina principală și plajă
Recif de corali
Piscină Adults Only

Regim de masă
All Inclusive:
- Mic dejun, prânz şi cină - tip bufet;
- Sală de fitness, polo pe apă, tenis de masă, biliard, boccia, volei pe plajă, teren de tenis, teren de fotbal, program de
animație.

Locatia
Hotelul este amplasat la o distanță de 25 de minute de Aeroportul Internațional din Sharm El Sheikh.

Soare si mare
Plajă proprie; piscină principală, 2 piscine cu apă sărată, 2 piscine pentru copii; Șezlonguri, saltele, prosoape și umbrele
gratuite atât la plajă, cât și la piscină.

Restaurante si baruri
Restaurant principal, tip bufet - La Cascade Restaurant,Cafe Shalalat, Chillax Pool Bar (16 ani+), Health Club Bar,
Latinos Bar, Paradise Reef Restaurant, Shish Bish Restaurant, Tipsy Turtle Bar, Verdi Bistro.

Sport și relaxare
Hilton Fitness (saună, baie cu aburi, masaje, tratamente corporale și faciale), Sală de fitness, polo pe apă, tenis de
masă, biliard, boccia, volei pe plajă, teren de tenis, teren de fotbal, program de animație, centru de diving.

Facilități pentru copii
Mini club, spațiu de joacă, scaune în restaurante, meniu în restaurante, babysitting.

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (23.05.2022 17:00)

Facilități gratuite
Sală de fitness, polo pe apă, tenis de masă, biliard, boccia, volei pe plajă, teren de tenis, teren de fotbal, program de
animație.

Facilități contra cost
Hilton Fitness (saună, baie cu aburi, masaje, tratamente corporale și faciale), săli de conferință, centru de diving.

Facilități si dotari camere
Hotelul dispune de un total de 401 camere, împărţite astfel: camere guest (cca. 39 mp), camere deluxe (cca. 39
mp) și suite (cca. 81 mp – living, dormitor).
Dotări camere: baie cu cadă/ duş, uscător de păr, TV satelit, telefon, conexiune internet Wi-Fi de mare viteză, mini-bar,
facilităţi ceai/cafea, seif, aer condiţionat, balcon/terasă.

Detalii transport avion:
Cod zbor: HYS(H4)1537
Plecare: (CLJ) 12.09.2021 07:00:00 - (SSH) 12.09.2021 09:30:00
Intoarcere: (SSH) 19.09.2021 10:20:00 - (CLJ) 19.09.2021 16:10:00

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (23.05.2022 17:00)

