Barcelo Tiran Sharm Resort *****

Veľmi kvalitný hotel prestížnej hotelovej siete Barcelo, sa nachádza na pobreží Nabq Bay, v
severnej časti Sharm El Sheikh, na krásnej súkromnej piesočnatej pláži so slnečníkmi
a ležadlami zadarmo. Jedinečná poloha hotela poskytuje nádherný výhľad na záliv Aqaba,
obmývaný krištálovo-priezračným Červeným morom. Hosťom je k dispozícii vstupná hala s
recepciou, Wifi pripojenie v lobby bare zadarmo, internetový kábel na izbe, hlavná
reštaurácia a ďalších 8 reštaurácií a barov, ako je plážový bar, lobby bar, bary pri bazéne,
obchody, bankomat, doktor a Spa centrum. Súčasťou hotelového vybavenia sú 2 vonkajšie
bazény (1 z nich je vyhrievaný) jacuzzi bazén, detský bazén, volejbalové a futbalové ihrisko,
tenisové kurty s možnosťou nočného osvetlenia a dobre vybavené fitnes centrum. Hotel
poskytuje ubytovanie v 345 moderne zariadených izbách s vlastným sociálnym zariadením
(kúpeľňa, fén na vlasy, WC) klimatizácia, TV/SAT, telefón a trezor, minibar, žehlička a žehliaca
doska. Izby majú balkón alebo terasu a internetový kábel. Na pláži je potápačské centrum
a centrum ponúkajúce vodné športy. Hotel odporúčame všetkým klientom, obľubujúcim
potápanie a dobré služby all inclusive.
OBSADENOSŤ IZIEB V HOTELI :
Izba Superior (50 m2) : dvojlôžková izba s možnosťou 1prístelky pre dieťa alebo 1 dospelého
Izba Superior s výhľadom na more (50m2): dvojlôžková izba s možnosťou 1prístelky pre
dieťa alebo 1 dospelého
Rodinná izba: oddelená posuvnými dverami s výhľadom do záhrady: dvojlôžková izba
s možnosťou 2 prísteliek pre deti alebo dospelého
Jednolôžková izba – na vyžiadanie
STRAVOVANIE:
Hlavná reštaurácia „La BRISTA“ (v rámci all inclusive)
RAŇAJKY
od 07:00 do 10:00
OBED
od 13:00 do 15:00
VEČERA
od 19:00 do 22:00
A la carte reštaurácie (nie sú v rámci all inclusive)
Stredomorská reštaurácia "BYBLOS"
OBED
od 13:00 do 15:00
VEČERA
od 19:00 do 22:00
(nutná rezervácia deň predtým, možnosť návštevy 1 x za 7 dní)
Rybia reštaurácia "BARRACUDA"
VEČERA
od 19:00 do 22:00
(nutná rezervácia deň predtým, možnosť návštevy 1 x za 7 dní)
ĽAHKÝ OBED
od 13:00 do 16:00
Plážová reštaurácia "SUN SET"

RAŇAJKY
OBED

od 07:00 do 10:00
od 12:30 do 14:30

hotel vyžaduje na večeru formálne oblečenie
v prípade straty plážového uteráka účtuje hotel poplatok 20usd
BARY
BARIO LOBBY BAR
nápoje
neskoré raňajky
snack
EL BONITO BEACH BAR
nápoje
snacky
zmrzlina pre deti
El BARCO POOL BAR
nápoje

24 hod
10:00 -13:00
15:00 -17:00 a 22:00- 24:00
10:00 do západu slnka
od 10:30 do 12:00 a od 15:00 17:00
15:00- 16:00
od 10:00 - do západu slnka

BUENA VISTA PREMIUM LOUNGE (iba pre prémium all inclusive hostí)
Nápoje (importované aj miestne alkoholické nápoje)
24 hodín
Snacky
THEATRE BAR
nápoje
SLUŽBY ZAHRNUTÉ V ALL INCLUSIVE PROGRAME:

•
•
•
•
•
•

všetky miestne rozlievané alkoholické nápoje podávané v pohároch (pivo, vodka,
rum, likéry, whisky, miešané nápoje)
Cola, Fanta, Sprite, Soda, Tonic, voda
čaj, americká káva a nescafé
športové aktivity
detský klub s rôznymi aktivitami pre deti
wi fi pripojenie v lobby bare zadarmo

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
centrum vodných športov na pláži, potápačské centrum, jazda na koni, golf (cca 3
km),
• Spa služby
• motorizované i nemotorizované vodné športy na pláži za poplatok
• opatrovanie detí 15€/hodina
•
•
•
•

AKCEPTÁCIA KARIET:
VISA, MASTER CARD
WEB STRÁNKA:
www.barcelo.sharm3d.com

