
Hotel leírás...vendég szemmel: 

1) Meli:  

A szállodában a kajánál volt mindig választék két féle hús több féle köret, vagy 8 féle saláta készen, 

sok féle saláta alap, sok féle édesség, gyümölcs, diétás sarok, választható olasz tésztaféleség,frissen 

sült hús minden nap más nemzetiség színeiben, sült krumpli, hamburger,rengeteg pék süti. 

Inni szinte csak mangó levet és vizet ittam..nyammiiii..de narancslé, guava lé,meg azt hiszem alma 

volt a szénsavas pepsi termékek mellet és persze az alkoholos koktélok amiről nem tudok nyilatkozni 

:D 

Wifi van a lobby bárban az étteremben és lent a parton is!! Reggel még használható, de délután,este 

már nem tudtam csatlakozni annyira leterhelt volt (nekem ez fontos opció volt hogy minden nap haza 

tudjak szólni) 

A mexikói és az olasz étteremben 1-1 lehet vacsizni, jó volt az is bár az íz világa egyiptomi volt azért a 

fűszerektől: D 

ingyenes shuttle busszal egyik este bementünk Hurghadára..hát a fix áras boltokat jobban kultiválom, 

mint a becsalogatós lehúzós alkudozókat...kb ennyi az összegzésem erről :D 

A parton korall van, a mólón lehet bejutni egy lagúnába ami kb 2 méter mély vagy egy másik lejárón a 

mély tengerbe. Délelőtt oda nem lehetett bemenni az apály miatt. Láttunk sok mindent bár 

emlékeim szerint Sharmon gazdagabb volt a tenger a szállodánál, de volt mit nézni itt is :) 

A napágyakat reggel időben le kell foglalni, mert 9-re mire jön a törcsi cserélős srác már kb minden 

napágy foglalt.  

Tisztaság volt mindenhol, oroszok voltak de hét közepére elfogytak vasárnapra megjöttek az arabok 

jó nagy számban. 

Találkoztunk LiliomTours Brigivel, amikor megbeszéltük a fakultatívakat. 

Voltunk városnézésen,a vörös-tengeri múzeumban, a zöldség piacon (a haza hozott mangónak 

nagyon nagy volt a sikere,isteni finom volt ;) ),hal piacon,mecsetnél. 2x mentünk hajós programra 

ahol mind a kettőször intrót merültünk, Brigi mindenhol ott volt és segített mindenben (búvár ruha 

választás, súly választás, elmagyarázta mit, hogyan ,merre az egész merülés alatt, jött és fotózott 

minket,mindenben számíthattunk rá) Tökéletes volt!! 


