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Hotel Desert Rose ***** 

Hurghada 
 

 

Szállás:  

szálloda 

***** 

 

Távolság a tengerparttól:  

Közvetlenül a tengerparton 

 

A strand megközelítése:  

A szálloda közvetlenül a tengerparton fekszik. 

 

Fekvés: 

A 2011-ben felújított, 320.000 m2-en elterülő szálloda, 16 km-re található hurgahada központjától, 12 km-re 

a repülőtértől, közvetlenül a homokos tengerparton 

helyezkedik el.  

 

Elhelyezés: 

912 szobával rendelkezik, melyből 763 standard szoba, 85 

standard tengerre néző és 64 club szoba és lakosztály. A 

szobák légkondicionálóval, telefonnal, szatellit tv-vel, mini 

bárral, fürdőszoba/wc-vel, hajszárítóval, széffel (ingyenes), 

terasszal felszereltek. Babaágy ingyenesen kérhető. Internet 

elérhetőség térítés ellenében adott a szobában. 

 

Étel és ital: 

All inclusive ellátás, korai reggeli (03:00-06:00), reggeli (07:00–10:00), ebéd (12:30–14:30), vacsora (18:30–

21:30), későI vacsora (22:00-00:00), éjféli snack (00:30-03:00), helyi alkoholos és alkoholmentes italok. 

Napközben snack ételek (különböző szendvicsek, pizza, hot dog és saláta), fagylalt (16:00-18:00) 

fogyasztható. A szálloda vendégei számos étterem és bár közül választhatnak, többek között az il delphino 

halételeket kínáló étterem, és a dolce vita olasz étterem nyújt gasztronómiai élményeket, különleges italokkal 

pedig a piano-, sun set-, lagoon-, bella vista bár áll a vendégek rendelkezésére. 

 

Sport és szabadidő: 

Két medence, külön medence a kikapcsolódni vágyó felnőtt vendégek részére, asztalitenisz, színház, 

strandröplabda, biliárd, darts, fitneszterem, három teniszpálya, aerobik, sakk, masszázs, szauna, tengerparton 

vízi sportok, szörf, kajak, búvárközpont. Napközben és este különböző animációs műsorokkal várják a 

vendégeket, illetve a gyermekek a mini klubban (3-12 éves korig) szórakozhatnak. 
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Egyéb információ: 

24 órás recepció, szobaszerviz, mosoda, szépség központ, orvosi ügyelet, atm automata, internetkávézó. 

Térítés ellenében naponta háromszor ingajárat közlekedik hurghada központjába. A napernyők, napágyak és 

matracok ingyenesen állnak a vendégek rendelkezésére a tengerparton és medence mellett. A strandtörülköző 

a tengerparton ingyenes, törülköző kártya ellenében kérhető, elvesztése esetén ki kell fizetni. 

 

DESERT ROSE ***** 

Standard szoba, All Inclusive ellátás, szállítás 

repülővel, repülőtéri illetékek, transzfer 

(reptér – hotel - reptér) 

 

 

 546 euró/ fő 

Indulás: 

06.06.2021 

 

Indulási repülőtér: 

Kolozsvár 

(Transzfer lehetőség Székelyudvarhelyről!) 

Érkezés: 

13.06.2021 
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