
Balina Paradise Abu Soma *** 
Jednoduchší prázdninový komplex navrhnutý v atraktívnom štýle priamo pri piesočnatej pláži. 
Izby sú príjemne a funkčne zariadené. Fantastický podmorský svet v tejto oblasti láka všetkých 
milovníkov potápania. Hotel odporúčame predovšetkým rodinám s deťmi a klientom, ktorí 
uprednostňujú aktívnu dovolenku. Zariadenie hotela: vstupná hala s recepciou; hlavná 
reštaurácia; lobby bar; bar pri bazéne; bar; diskotéka (nápoje za poplatok); Wi-Fi v lobby 
(zadarmo); salón krásy; bazén (ležadlá, slnečníky a plážové osušky zadarmo); detský bazén; 
detské ihrisko; orientálna kaviareň (za poplatok). Vybavenie izieb: individuálne ovládaná 
klimatizácia; telefón; TV so satelitným príjmom; minibar (doplnenie za poplatok, fľaša vody 
dopĺňaná denne na izbu; trezor (zadarmo); set na prípravu kávy a čaju; vlastné sociálne 
zariadenie (kúpeľňa, sušič vlasov, WC); balkón alebo terasa. Pláž je piesočnatá s pozvoľným 
vstupom do mora. Oficiálne hodnotenie hotela je 4* . 

OBSADENOSŤ IZIEB V HOTELI :  

Štandardná izba: dvojlôžková izba s možnosťou prísteliek pre dieťa alebo 1 dospelého 
 
Izba s výhľadom na more: dvojlôžková izba s možnosťou prísteliek pre dieťa alebo 1 dospelého 
 
Izba bližšie k moru: dvojlôžková izba s možnosťou prísteliek pre dieťa alebo 1 dospelého 
 
Rodinná izba: dvojlôžková izba s možnosťou prísteliek pre 2 deti alebo 2 dospelé osoby 

- priestrannejšia miestnosť 
 
Jednolôžková izba – na vyžiadanie 

 

STRAVOVANIE: 

Hlavná reštaurácia    
RAŇAJKY  07:00 -10:00                  
OBED                        13:00- 15:00                                
VEČERA                     18:00  -21:00                                         
Bella Naboli – Pizzeria 
OBED                                                        
VEČERA       
DIVING CENTRE SNACKS 
(za poplatok)                                                          
 

BARY 

PARADISEO       LOBBY BAR      
POOL BAR          10.00- 17.30 



BEACH BAR            10.00- 17.30  
Zmrzlina pre deti od       16.30 -17.30  
Čajové posedenie od        16.30- 17.30  
DISCO BAR 
( nápoje za poplatok ) 
SHISHA BAR       
(za poplatok) 

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  
• WI-FI pripojenie zadarmo v lobby bare 
• animačné programy 
• plážový volejbal 
• minigolf 
• fittness 
• šípky 

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, turecká  káva  
• wellness, masáže, sauna 
• vodné športy na pláži 
• biliard 

AKCEPTÁCIA KARIET:  

VISA, MASTER CARD 

WEB STRÁNKA:    

/www.balinaparadise.com/balina-paradise-abu-soma/ 


