HURGHADA

Hurghada - fost sat pescaresc pe
tarmul Marii Rosii, a devenit inca
din anii 1980 un important centru
turistic al Egiptului.
Insumeaza 60.000 locuitori dintre
care aprox. 10.000 locuiesc fara
aprobarea administratiei locale asadar ilegal.
In prezent se contureaza ca un
lung sir de hoteluri dispus pe circa
40 km, de-a lungul coastei; cu o
arhitectura orientala, iar in
apropiere se afla aeroportul
international.

Administrativ este impartita in trei zone:
1. Downtown (El Dahar) - partea veche ce include
bazarul, obictivele turistice de referinta si zona
portului.
2. Sekalla - partea moderna, evidentiata de hotelurile
de 4* si respectiv 5*
3. El Korra Road - cea mai recenta.

In El Dahar poate fi admirata si vizitata marea moschee a
orasului - “Al Mina” cu cele 2 minarete, pozitionata chiar
pe tarmul marii.

PARTICULARITATI
Hurghada se evidentiaza prin caracteristicile aparte
conferite de:
- cadrul natural si incidenta coordonatelor climatice
(destinatie de vacanta pentru intreaga perioada a anului).

In cea mai rece luna (februarie), apa din apropierea
coastei se raceste pana la 18C - 20C; temperatura aerului
fiind de aproximativ 23C - 25C, pe cand in luna august
temperatura apei atinge 28C, iar temperatura aerului
aproximativ 35C.

- prin posibilitatile de petrecere a timpului liber, ceea
ce creaza conditii propice pentru toate tipologiile de
turisti:
- de la cei care doresc sa sa se odihnească linistit pe
plajele locale sau sa experimenteze un safari in desert,

- la cei dornici de distractii atat pe timpul zilei
(impatimiti ai sporturilor pe apa), cat si pe cel al
noptii (pot fi accesate numeroase cluburi in regiune)
- pana la pasionatii jocurilor de noroc care pot
incerca Casinoul Intercontinental.

SCUBA DIVING & SNORKELING
Caracterul generos al marii din punct de vedere al
biodiversitatii acvatice, ofera oportunitati excelente
impatimitilor pentru scufundari sau snorkeling, dar si
celor mai putin experimentati care pot incerca
plimbarea cu vasul al carui fund transparent permite
explorarea recifilor de corali.

Centre pentru scufundari renumite: PDL, Ilios si Red
Sea Dive Point.

SAHL HASHEESH
Este regiunea etalon a Hurghadei, situata
la doar 15 min. de aeroportul
international, pe o fasie de litoral lunga
de 12.5 km.
Detinuta de compania de resorturi
egiptene (ERC) din 1995, obiectivul
declarat al constructorului a fost acela de
a crea un oras integrat cu functionalitate
mixta, totul fiind proiectat cu mare
atentie in ceea ce priveste infrastructura
si planificarea urbana - scopul fiind
obtinerea durabilitatii economice si de
mediu pe termen lung.
În 2009 Sahl Hasheesh a fost evaluata ca
fiind una dintre cele mai luxoase statiuni
din Orientul Mijlociu si a castigat primul
loc in Trip Advisors 2016 Travellers
Choice Award.

Caracteristici:
-orasul vechi este zona unde se
desfasoara majoritatea activitatilor
cotidiene si unde se intalnesc:
barurile pe plaja, cluburile de
noapte si restaurantele care servesc
fructe de mare.
-golful protejat ofera conditii excelente
pentru plaja si pentru practicarea
sporturilor
pe
apa:
kitesurfing,
windsurfing, parasiling.
-in regiune sunt organizate sistematic
turnee ecvestere, de pescuit, evenimente
muzicale, de raliu sau triatlon; toate de
anvergura internationala.

BARON PALACE 5*
Cu suprafata de 100.000 mp dintre care 60.500 mp
spatii verzi, este localizat in mijlocul golfului Sahl
Hasheesh.
Hotelul este construit in stil clasic mediteraneean cu
influente din palatele arabe - interiorul avand tematica
orientala, stilul elegant impunand materiale pretioase.
Plaja privata insumeaza 600m.

www.baronhotels.com

PREMIER LE REVE 5*
Hotelul este situat pe plaja si la 25 km distanta de
Hurghada.
Concenptul de ultra all inclusive asigura prin
intermediul Lobby Bar-ului deschis 24h, muzica
ambientala si 6 sortimente de bauturi alcoolice din
import.
Vitamin Bar-ul: situat langa piscina de pe acoperis,
confera relaxare, confort si o priveliste captivanta.

www.preleve.com

SUNRISE ROMANCE 5*
Hotelul a fost renovat in anul 2018 si are in total ~ 250
de camere.
Serviciile includ: 7 restaurante, 8 baruri, plaja privata de
120 m si piscina pentru relaxare.

www.sunrise-resorts.com

SUNRISE CRYSTAL BAY 5*
Localizat la 19 km de centrul statiunii si la 15 km de
aeroport, pe plaja privata de 452 m.
Face parte dintr-un complex hotelier apartinand lantului
“Sunrise” - alaturi de Sunrise Garden Beach Resort si
Sentido Mamlouk Palace Resort.

www.sunrise-resorts.com

JAZ AQUAMARINE 5*
Pozitionat in partea de sud a statiunii, cu acces direct
la plaja privata.
Cuprinde 18 piscine exterioare dintre care 4 sunt
pentru copii, 3 parcuri acvatice - cu 14 tobogane
pentru adulti si 8 pentru copii.
De asemenea detine un centru de echitatie cu camile.

www.jazhotels.com

MERAKI RESORT 4*
Primul hotel ce pune accent pe “clubbing” din Orientul
Mijlociu. Amenajat in stil boem si pentru meditatie; pro
hand-made si reciclare, detine un teritoriu larg si cea
mai lunga plaja din regiune de 2.5 km..

www.merakiresort.com

In momentul check-in-ului oaspetii primesc un cod pe
care il vor scana, avand apoi acces la o aplicatie pe
telefonul mobil de unde pot efectua diverse comenzi /
rezervari la barurile si reastaurantele A la Carte din
cadrul resortului.

RECOMANDARI:
-

-

a se consuma doar apa imbuteliata si este indicat sa se evite bauturile care contin
gheata.
se poate achita in moneda locala (lire egiptene), insa sunt restaurante si magazine care
accepta eur sau dolari; (pot fi acceptate si cartile de credit de standard international; cu
toate acestea se va percepe o taxa pentru operatiuni fara numerar de 5-7%).
se percepe o taxa de intrare in cluburile de noapte; de cele mai multe ori din banii
achitati pe taxa se pot consuma gratuit bauturi la bar.
pentru rent a car e necesar permis de conducere recunoscut international si de un card
de credit, pentru depozit/garantie - persoanele cu varsta sub 25 de ani si conducatorii
auto cu o experienta de conducere mai mica de un an pot fi refuzati (se accepta depozit si
in numerar, insa masina va trebui predata cu cel putin o zi inaintea plecarii)

