
AMC Royal hotel **** 
Elegantný hotelový rezort je situovaný na pokojnom mieste priamo pri krásnej súkromnej 
piesočnatej pláži so vstupom po móle a širokou ponukou motorizovaných i 
nemotorizovaných vodných športov sa nachádza 11 km od známeho letoviska Hurghada a 13 
km od El Gouna. Nákupné možnosti a zábavu majú hostia priamo v hoteli alebo v centre 
Hurghady, ktoré je pohodlne dostupné miestnou dopravou alebo lacným  taxi. Hotelový 
rezort disponuje 395 izbami rozmiestnenými v modernej budove rozdelenej do 2 blokov 
obklopených krásnou udržiavanou záhradou. Klientom sú k dispozícii priestranná vstupná 
hala s recepciou, zmenárňou a lobby barom, hlavná reštaurácia, talianska a la carte 
reštaurácia (vynikajúce rybacie špeciality), orientálna kaviareň, kaderníctvo, nočný klub, 
vonkajší bazén (ležadlá a slnečníky zadarmo), slnečná terasa, snack bar, bar pri bazéne a na 
pláži, detský bazén, detské ihrisko, miniklub, konferenčná miestnosť s moderným vybavením, 
fitness centrum, kaderníctvo, masážny salón, wellness, obchod so suvenírmi, potápačské 
centrum, internetový kútik (za poplatok) a parkovisko. Veľmi komfortne zariadené 
priestranné izby sú vybavené vlastným sociálnym zariadením (sprcha, WC, fén), telefónom, 
klimatizáciou, kanvicou na prípravu kávy a čaju, satelitným TV, minibarom, balenou vodou, 
trezorom a balkónom alebo terasou s výhľadom na more, bazén alebo do záhrady. V hoteli 
sa organizujú pravidelné animačné programy pre deti (súťaže, kreatívne dielne, mini klub, 
ihrisko, detský bazén) a dospelých a zábavné večerné show, množstvo športových aktivít ako 
aerobik, vodná gymnastika, vodné pólo, stolný tenis, minifutbal, biliard a motorizované i 
nemotorizované vodné športy na pláži za poplatok (napr. loďky, šliapadlá, windsurfing, 
vodné lyžovanie, paragliding, motorové člny, jazdy na banánoch, šnorchlovanie).  
 

OBSADENOSŤ IZIEB V HOTELI :  

Štandardná izba: dvojlôžková izba s možnosťou prístelky pre 1 dospelého a 1 dieťa alebo 2 
deti 
 
Rodinná izba: dvojlôžková izba s možnosťou prístelky pre 1 dospelého a 1 dieťa alebo 2 deti 
 
Jednolôžková izba – na vyžiadanie 

 

STRAVOVANIE: 

Hlavná reštaurácia „BLUELAGOON“ (v rámci all inclusive)    
SKORÉ RAŇAJKY (kontinentálne)                od 05:00 do 07:00 
RAŇAJKY                    od 07:00 do 10:00  
OBED                                                        od 13:00 do 15:30 

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

VEČERA                                                                od 19:00 do 22:30 



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

Plážová reštaurácia „PALM ISLAND“       
OBED       od 12:30 do 15:30 
VEČERA                                                                od 18:30 do 21:00 
Talianska reštaurácia „CESAR “ (nie je vrámci all inclusive) 
VEČERA                                                                od 18:30 do 22:30 
NESKORÁ VEČERA                    od 21:00 do 00:00 

BARY: 

LOBBY BAR „SPHINX“ 
- Miestne rozlievané alkoholické nápoje, nealkoholické nápoje, káva, čaj   

Nápoje        od 10:00 do 01:00 
Čerstvé koláčiky        od 10:30 do 17:00 
Neskorá večera                                                                                   od 22:30 do 01:00 
 
PALM ISLAND BEACH BAR  

- miestne rozlievané alkoholické nápoje,  nealkoholické nápoje, káva, čaj  
Nápoje        od 10:00 do 17:00  
 
„AQUARIUS“ POOL BAR      od 15:00 do 17:00      

- neskorší snack, zmrzlina  
 

DAIQUIRI POOL BAR  
- miestne rozlievané alkoholické nápoje, nealkoholické nápoje, káva, čaj   

 
SHOTS FUN PUB BAR  

- miestne rozlievané alkoholické nápoje , nealkoholické nápoje, káva, čaj  
Nápoje        od 18:00 do 01:00  
 
ORIENTÁLNY „ CAFÉ“ CORNER    od 18:00 do 01:00  

- miestne rozlievané alkoholické nápoje, nealkoholické nápoje, káva, čaj 
  

DISKOTÉKA „CRESCENDO“     od 23:00 do 01:00  
- 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  
• stolný tenis, fitness, minigolf 
• šlapadlá, šípky, boccia 
• wi-fi pripojenie na recepcii 



• animačné programy 
• večerné programy 
• šípky 
• plážový volejbal 
• aerobik 

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  
• shisha kútik 
• izbový servis 
• wellness - sauna, masáže  
• práčovňa, požičovňa áut 
• zvieratá nie sú povolené v hoteli 
• biliard 
• vodné športy na pláži 

AKCEPTÁCIA  KARIET:  

VISA, MASTER CARD, AMEX 

WEB STRÁNKA:     

www.amcroyalhotel.info/es/ 


