
Sunrise Resorts and Cruises a fost

înfiinþatã în 2002 de cãtre antre-

prenorul egiptean Hossam Gouda

El Shaer, care a creat astfel unul

dintre cele mai de succes lanþuri

de ospitalitate din regiune.

În prezent, Sunrise Resorts and

Cruises deþine ºi gestioneazã 13 re-

sorturi ºi 7 croaziere, împrãºtiate în

locaþiile cele mai autentice peste

tot în Egipt. Locaþii le oferã o

arhitecturã arabã modernã.

Sunrise Arabian Beach
Resort

Resortul decorat în stil arab are o

capacitate de 420 de camere ºi

apartamente. Plaja proprie este de

250 de metri cu un debarcader lung,

care oferã acces direct la apele lim-

pezi ºi frumoase în care puteþi des-

coperi minunãþiile Mãrii Roºii din

reciful de corali.

Potrivit domnului Ahmed Abd

El-Meguid, managerul general al

resortului, Sunrise Arabian Beach

Resort a contractat o firmã interna-

þionalã de audit pentru probleme

de securitate, pentru o mai bunã

înþelegere a problemelor.

În plus, hotelul are puncte de

control la intrare, precum cele din

aeroporturi.

Royal Villa

Pentru 5.000 de euro pe noapte,

turiºtii care ajung în Sharm el She-

ikh pot închiria o vilã privatã.

Aceastã vilã expansivã are cinci

dormitoare mari, fiecare cu baie

proprie, o bucãtãrie complet utila-

tã, un living mare. De asemenea,

sunt incluse o piscinã privatã ºi o

salã de gimnasticã.

Amplasatã pe plajã, cu o prive-

liºte spectaculoasã cãtre Marea

Roºie ºi Insula Tiran, vila este con-

struitã pe trei niveluri ºi are o tera-

sã spaþioasã, saunã, grãdinã cu pis-

cinã încãlzitã, jacuzzi.

Sunrise Diamond
Beach Resort

Cu o capacitate de 438 de came-

re ºi apartamente, resortul îºi

aºteaptã oaspeþii cu grãdini frumo-

ase ºi plajã privatã.

Pentru cã în Egipt este mereu se-

zon, Sunrise Diamond a închis o

parte din camere pentru renovare

ºi încearcã sã-ºi cazeze turiºtii cât

mai departe de aripa în care se lu-

creazã pentru a evita orice neplã-

cere. Anul viitor, hotelul sperã ºã-ºi
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HOTELIERII DIN SHARM EL SHEIKH:

"Douã treimi din hoteluri
au supravieþuit,

celelalte s-au închis"

Egiptul a avut de suferit în ultimii ani, dupã valul de turbulenþe sociale ºi criza politicã
cu care s-a confruntat, dar ºi din cauza prãbuºirii unui avion cu turiºti ruºi în Egipt.
În urma acestei crize în staþiunea Sharm el Sheikh, douã treimi din hoteluri au
supravieþuit, celelalte fiind închise, dupã cum a precizat Ahmed Abd El-Meguid,
managerul hotelului Sunrise Arabian Beach Resort.
Anul 2017 a fost mai bun din punct de vedere al turismului, iar pentru 2018 hotelierii
estimeazã cã în staþiunea de la Marea Roºie vor ajunge aproximativ 17.000 de
turiºti.
Ahmed Abd El-Meguid, managerul hotelului Sunrise Arabian Beach Resort, a
declarat: "Ce a fost mai greu a trecut, 2017 a fost în creºtere din punct de vedere al
numãrului de turiºti ºi aºteptãm sã vedem în continuare o ascendenþã. Sharm el
Sheikh se dezvoltã acum din punct de vedere al serviciilor".
Domnia sa a mai afirmat cã Guvernul restricþioneazã hotelierii din punct de vedere al
securitãþii, astfel cã nu elibereazã licenþa de funcþionare anualã dacã nu îndeplineºti
anumite condiþii de securitate (un numãr prestabilit de angajaþi pentru securitate, un
anumit numãr de camere de supraveghere).

(continuare în pagina 36)
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primeascã turiºtii în camere com-

plet reînnoite.

Rixos Seagate
Sharm

Complexul din lanþul hotelier

Rixos oferã un concept de Ultra All

inclusive ºi dispune de 783 spaþii

de cazare - camere, apartamente ºi

vile amenajate elegant.

Rixos Seagate Sharm are propriul

sãu recif de corali protejat, proiec-

tat pentru a oferi acces direct la lu-

mea subacvaticã de pe un dig lung

de 850 de metri.

Four Seasons Resort
Sharm El Sheikh

Amplasat în frumuseþea naturalã

a Sinaiului, Four Seasons Resort

Sharm El Sheikh Egipt este un ho-

tel special, ca o grãdinã de flori ºi

cu 1000 de palmieri. Hotelul oferã

136 de camere la malul Mãrii Roºii,

dintre care 27 de apartamente de

lux. În plus, 62 de apartamente re-

zidenþiale luxoase ºi 2 vile reziden-

þiale oferã spaþiu ºi facilitãþi sporite

pentru prieteni, familii ºi tovarãºi

de cãlãtorie. Toate camerele ºi

apartamentele hotelului de lux

oferã balcon sau terasã privatã -

cele mai multe cu vederi uimitoare

la Marea Roºie.
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Toate aceste hoteluri din
Sharm el Sheikh
seamãnã cu niºte grãdini,
cu corpuri de clãdire
rãspândite pretutindeni
pe suprafeþele generoase
de teren, unde plantele
sunt în voia lor, excelent
îngrijite ºi spectaculoase.
În majoritatea existã
servicii de transport
interne, unele cu maºini
electrice, care te duc în
diverse zone ale hotelului,
la plajã, la restaurante, la
recepþie sau la piscine.
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