
Ali Baba Palace **** 
Hotelový rezort sa nachádza v krásnej udržiavanej záhrade približne 13 km od centra novej 
časti Hurghady a asi 10 km od letiska (je možné využiť hotelový bus do centra za poplatok). 
Hotel sa nachádza priamo na piesočnatej pláži, ktorá je v niektorých úsekoch kamenistá, s 
pozvoľným vstupom do mora alebo je prístupná zostupom z móla. Hotel ponúka ubytovanie 
v 675 izbách. Priestorné dvojlôžkové izby umiestnené v dvoch a trojposchodových budovách 
v záhrade, majú vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, WC), klimatizáciu, telefón, malú 
chladničku, TV/SAT a balkón alebo terasu s výhľadom na more či na bazén. Rodinné izby 
pozostávajú z 2 dvojlôžkových izieb prepojených dverami. Komplex troch hotelov (Aladdin, 
Ali Baba a Jasmin Village) umožňuje klientom využívať služby na pláži všetkých troch 
hotelových rezortov. Hosťom je k dispozícii vstupná hala s recepciou, niekoľko barov vrátane 
baru na pláži, hlavná reštaurácia, reštaurácia a'la carte, konferenčný sál, nákupná pasáž, 
zmenáreň, čistiareň, salón krásy, diskotéka, vnútorný bazén, kaderníctvo a požičovňa. V 
záhrade sa nachádza rozsiahla sústava bazénov (2700 m2, z toho je časť vyhrievaná), detský 
bazén, bar pri bazéne, terasa na opaľovanie, miniklub a detské ihrisko. V hoteli sa nachádza 
bankomat ATM, banka. Klienti môžu využívať zadarmo trezor na recepcii, keďže na izbe sa 
nenachádza. Lekár je na zavolanie za poplatok. 

OBSADENOSŤ IZIEB V HOTELI: 

Štandardná izba- dvojlôžková izba s možnosťou prístelky pre 1 dospelého a 1 dieťa alebo 2 
deti 

Rodinná izba- dve dvojlôžkové izby s prepojenými dverami. Dvojlôžková izba s možnosťou 
prístelky až pre 3 dospelých , alebo 2 dospelí a 2 deti  

Izba Deluxe- dvojlôžková izba s možnosťou prístelky pre 1 dieťa alebo 2 deti 

Jednolôžková izba- na vyžiadanie 

STRAVOVANIE: 

Hlavná reštaurácia „SHAHBOUR“ (v rámci all inclusive) 
RAŇAJKY    od 07:00 do 10:00 
NESKORÉ RAŇAJKY Ali Baba Lounge   od 10:00 do 11:00 
OBED         od 12:30 do 14:30 

- zahŕňa medzinárodný bufet, ovocie, nealkoholické nápoje, a miestne rozlievané
alkoholické nápoje, káva a čaj

VEČERA                od 18:00 do 21:00 
- zahŕňa medzinárodný bufet, ovocie, nealkoholické nápoje, a miestne  rozlievané

alkoholické nápoje, káva a čaj

A la carte reštaurácie 
Talianska reštaurácia „MORGANA“ (1x za týždeň zadarmo)     



OBED                                                     od 12:30 do 14:30 
VEČERA                                                                  od 18:30 do 21:00 
Orientálna reštaurácia „ZOMORODAH“ 
 (1x za týždeň zadarmo)      
OBED                                                     od 12:30 do 14:30 
VEČERA                                                                  od 18:30 do 21:00 
NESKORÁ VEČERA                 od 21:00 do 00:00 

BARY: 

LOBBY BAR 
Miestne rozlievané alkoholické nápoje (6 druhov), nealkoholické nápoje, káva, čaj   
Nápoje        od  09:00 do 00:30 
BEACH BAR  
Miestne rozlievané alkoholické nápoje (6 druhov), nealkoholické nápoje, káva, čaj  
Nápoje        od  09:00 do 18:00       
Obed (pizza,hot-dog,hranolky,hamburger)         od 12:30 do 16:00 
Snack          od 12:00 do 16:00 
Sladký snack (donuts, palacinky, koláče)                           od 16:00 do 17:00 
POOL BAR  
Miestne rozlievané alkoholické nápoje, nealkoholické nápoje, káva, čaj   
Nápoje (v zime)        od  09:00 do 17:00 
Nápoje          od  09:00 do 23:00       
Obed (pizza,hot-dog,hranolky,hamburger)          od 12:30 do 16:00 
Snack           od 12:00 do 16:00 
Sladký snack (donuts, palacinky, koláče)                                        od 16:00 do 17:00 
DISCO BAR „BLACKOUT“ (nápoje v rámci  all inclusive  do 23:00) 
Nápoje (v zime)        od  21:00 do 01:00 
Moorish Café (Shisha) (za poplatok)       od  17:00 do 01:00 
Ali Baba Lounge  (za poplatok)       od  18:00 do 01:00 
Vitamin Bar (za poplatok )      24 hodín 
 

• všetky nápoje sú podávané rozlievané v pohároch 

SLUŽBY ZAHRNUTÉ V ALL INCLUSIVE PROGRAME: 

• všetky miestne rozlievané alkoholické nápoje podávané v pohároch (pivo, víno, vodka, 
rum, likéry, whisky, miešané nápoje)   

• cola, fanta, sprite, soda, tonic, minerálna voda  
• denne dopĺňaný minibar na izbe vodou 
• čaj, americká káva a nescafé  
• bowling 
• klzisko 
• stolný tenis, fitness, minigolf 
• futbalové ihrisko (trávnatý povrch) 
• 2 tenisové kurty s tvrdým povrchom (umelé osvetlenie za poplatok 
• detská postieľka  



• animačné programy 
• tenisový kurt (osvetlenie a vybavenie za poplatok) 
• plážový volejbal, kriket, fitness, mini futbal 

SLUŽBY NEZAHRNUTÉ V ALL INCLUSIVE PROGRAME:  

• všetky zahraničné alkoholické nápoje  
• všetky dovezené tvrdé likéry, dlhé nápoje, vína, šampanské a čerstvé džúsy 
• alkoholické nápoje vo fľašiach, turecká káva a čerstvé ovocné šťavy  
• wi-fi pripojenie  
• internetový kútik  
• shisha kútik 
• izbový servis 
• biliard, herňa, šípky 
• wellness, sauna, vírivka, masáže  
• salón krásy 
• práčovňa, požičovňa aut 
• zvieratá nie sú povolené v hoteli 
• bowling, ľadové klzisko,  
• potápačské centrum a požičovňa potápačských potrieb 
• vodné športy na pláži 

 

AKCEPTÁCIA KARIET:  

VISA, EURO- MASTER CARD 

WEB STRÁNKA:     

www.ali-baba-palace.hotelshurghada.com/cs/ 


