
UGODNEJE ZA IMETNIKE KARTICE MOZAIK PODJETNIH!
Počitnice ob Rdečem morju – Hurgada

 

Hotel AMWAY BLUE BEACH 5*
 Letovišče vam ponuja prijetno preživljanje počitnic s pogledom na Rdeče morje in lastno zasebno plažo.
 
Lega: v zalivu Soma Bay, ob lastni peščeni plaži, 45 km od letališča in 50 km od središča Hurgade.
Hotelska ponudba: recepcija, internet  (doplačilo), glavna restavracija s tematskimi večerjami, restavracija Sunset ob plaži, lobby bar, 
bar na plaži in ob bazenu, frizerski in kozmetični salon, recepcija odprta 24 ur dnevno, vrt, terasa, shramba za prtljago, trgovine v hotelu, 
klimatizirano, 2 bazena obdana z vrtovi, ležalniki in senčniki ter pomol na plaži preko katerega lahko gostje dostopajo do koralnega grebena, 
spa center (za doplačilo), shisha kotiček, diskoteka Aquarius, trgovinice.
Sobe: elegantne, prostorne in udobno opremljene, klimatizirane, mini bar, sat TV, sef, kopalnica, sušilnik za lase, balkon ali terasa;  
Družinske sobe - enako opremljene kot standardne sobe, z dvema dodatnima ležiščema v ločenem prostoru.
Športna ponudba: odbojka na mivki in igre z žogo, vodna aerobika in gimnastika, tenis (nočna razsvetljava za doplačilo); za doplačilo: aqua center 
vodni park in vodni športi, spa (masaža, parna kopel, lepotni tretmaji, savna), biljard, potapljaški center Barakuda, mini golf, namizni tenis.

Ponudba za najmlajše: mini klub (4-12 let), otroško igrišče, otroški bazen, otroška animacija.

Spletna stran: www.amwajhotelsint.com

CENA VKLJUČUJE: letalsko vozovnico na relaciji Ljubljana-Hurgada-Ljubljana, letališke in varnostne pristojbine, 7 x nočitev in allinclusive, 
IZLET HURGADA »CITY TOUR«, Kompasovega predstavnika, prevoz letališče-hotel-letališče. 
OBVEZNO DOPLAČILO OB PRIJAVI: VIZUM 30 €/os, katerega dobite ob vstopu v državo.

Odhod: 28. 2. 2015
Storitev: 7x all inclusive
Redna cena na osebo: 645 €
Cena za imetnike kartice Mozaik podjetnih: 559 € 
+ brezplačni izlet “Hurgada city tour”
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Informacije in rezervacije: Poslovalnice  Kompas d.d. , 
01 2006 111 • info@kompas.si, www.kompas.si, www.mozaikpodjetnih.si
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