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HOTEL SUNNY DAYS EL 

PALACIO **** HURGHADA 
 

Szállás: szálloda****+ 

 

Távolság a tengerparttól:  

Közvetlenül a tengerparton 

 

Leírása: 

A 825 szobával rendelkező szálloda kb. 10 km-re 

található Hurghada repülőterétől, kb. 3 km-re Hurghada 

városközpontjától, közvetlenül a tengerparton. A hotel két tengerparti szakasszal rendelkezik, az egyik egy 

mesterségesen kialakított homokos, hirtelen mélyülő öböl, a másik, sekélyebb partszakasz mentén egy 

korallpad húzódik. A szálloda közelében kikötő található. A szórakozásról sport és animációs programok 

gondoskodnak. A kertben szabadtéri medence, gyermekmedence található. A napágyak, napernyők és 

strandtörölközők a medencénél és a tengerparton térítésmentesen állnak rendelkezésre. A szállodában 

központi étterem, két a’la carte étterem (hal és olasz – előzetes foglalás szükséges), bárok (lobby bár, 

medence bár, tengerparti bár) várja a vendégeket.  A szállodát fiataloknak ajánljuk, akik a városközponthoz 

közeli szállást keresnek. 

 

Szobák: 

DELUXE SZOBA 

Erkély, Hajszárító, Légkondiciónáló (egyéni), Minibár, Széf, Telefon, Televízió, WC, Zuhanyzó vagy 

fürdőkád, kb. 28 m² 

LAKOSZTÁLY 

Erkély, Kéthálószobás - ajtóval elválasztott, 

Légkondiciónáló (egyéni), Minibár, Széf, 

Telefon, Televízió, WC, Zuhanyzó vagy 

fürdőkád, kb. 72 m² 

STANDARD SZOBA 

Erkély, Légkondiciónáló (egyéni), Minibár, Széf, 

Telefon, Televízió, WC, Zuhanyzó vagy 

fürdőkád, kb. 28 m² 

Gyermekeknek 

Játszótér, Miniklub 

 

Szolgáltatások 

Diszkó bár, Internet kávézó (térítés ellenében), Külső medence, Lobby bár, Matrac (medencénél), Matrac 

(tengerparton), Mosoda (térítés ellenében), Napernyő (medencénél), Napernyő (tengerparton), Napágy 

(medencénél), Napágy (tengerparton), Orvosi ügyelet (térítés ellenében), Strandtörölköző, Szobaszerviz 

(térítés ellenében), Tengerparti bár, Üzletek (térítés ellenében) 

 

Szórakozás 

Animációs műsorok, Biliárd (térítés ellenében), Búvárközpont (térítés ellenében), Diszkó, Fitneszterem 

mailto:hedonexpress@yahoo.com


SC. HEDON EXPRESS SRL.Városháza tér 1/3 sz., 

535600 Székelyudvarhely, Románia 

Tel: +40-(0)-745-425-077; 0266-210133 

E-mail: hedonexpress@yahoo.com, www.hedon.ro 

 

 

Tengerpart 

Homokos tengerpart, Korallos part 

 

Wellness 

Gőzfürdő (térítés ellenében), Jakuzzi (térítés ellenében), Masszázs (térítés ellenében), SPA központ, Szauna 

(térítés ellenében) 

 

Ellátás 

All inclusive ellátás, mely 00:00-24:00 óra között áll 

rendelkezésre és az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: 

reggeli, ebéd, vacsora a központi étteremben svédasztalos 

rendszerben, kávé, tea, délutáni snack, helyi alkoholos és 

alkoholmentes italok. Az import alkoholos és 

alkoholmentes italok, a frissen facsart gyümölcslevek 

térítés ellenében állnak rendelkezésre. A standard 

szobákhoz az a’la carte étteremben egyszeri alkalommal 

50%-os kedvezmény tartozik, a superior szobákhoz 

egyszeri ingyenes fogyasztás, a deluxe szobák vendégei 

pedig korlátlanul használhatják az éttermeket. Az a’la 

carte éttermekhez előzetes foglalás szükséges.  
 

 

HOTEL SUNNY DAYS EL PALACIO **** 

Standard szoba, All Inclusive ellátás, szállítás 

repülővel, repülőtéri illetékek, transzfer 

(reptér – hotel - reptér) 

 

 

 499 euró/ fő 

Indulás: 

06.06.2021 

 

Indulási repülőtér: 

Kolozsvár 

(Transzfer lehetőség Székelyudvarhelyről!) 

Érkezés: 

13.06.2021 
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