BRAYKA BAY REEF *****

Veľmi obľúbený hotelový rezort, skladajúci sa z niekoľkých obytných blokov ležiacich v
peknej záhrade, sa nachádza pri piesočnatej pláži v zálive s pozvoľným vstupom do
mora. Niektoré služby môžu hostia využívať v sesterskom hoteli Brayka Bay. Vstup do mora
je piesočnatý, prechádzajúci do koralov. Odporúčame obuv do vody. Hotel je vhodný najmä
pre rodiny s deťmi, pre milovníkov potápania a všetkých tých, ktorí chcú stráviť relaxačnú
dovolenku a vychutnať si pekné kúpanie. Izby sú vybavené klimatizáciou, telefónom, TV so
satelitným príjmom, minibarom (za poplatok), trezorom (časť izieb má trezor, ostatné na
recepcii), vlastným sociálnym zariadením (kúpeľňa, sušič vlasov, WC), balkónom alebo
terasou. Je tu piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora prechádzajúca do koralov
(odporúčame obuv do vody), na pláži sú ležadlá, slnečníky a osušky (zadarmo). Hotel má
niekoľko bazénov, vyhrievaný krytý bazén a detský bazén so šmykľavkami. Taktiež sa tu
nachádza internetová kaviareň za poplatok, nočný klub, konferenčná miestnosť. Dostupné je
aj detské ihrisko a miniklub pre deti (4-12 rokov). Letovisko Marsa Alam sa nachádza cca 18
km a medzinárodné letisko Marsa Alam je vzdialené cca 45 km.
OBSADENOSŤ IZIEB V HOTELI:
Štandardná izba: dvojlôžková s možnosťou prístelky pre 1 dieťa alebo 1 dospelú osobu
Izba Superior: dvojlôžková s možnosťou prístelky pre 1 dieťa alebo 1 dospelú osobu
Izba bližšie k moru: dvojlôžková s možnosťou prístelky pre 1 dieťa alebo 1 dospelú osobu
Rodinná izba: dvojlôžková s možnosťou 2 prísteliek pre deti alebo 1 dospelú osobu
Jednolôžková izba – na vyžiadanie
STRAVOVANIE:
Hlavná reštaurácia „ZEST“
RAŇAJKY
OBED
VEČERA

od 07:00 do 10:00
od 12:30 do 14:30
od 18:30 do 21:00

A la carte reštaurácie
Arabská reštaurácia "TAMARA" (arabská kuchyňa)
OBED
od 12:30 do 14:30
pizza
od 15:00 – 17:00
palacinky
od 17:00 – 18:00
VEČERA
od 19:00 – 21:30
(rezervácia nutná deň predtým, nie je v rámci all inclusive)
Rybia reštaurácia „GAMBERINI“
VEČERA

19:00 – 21:30

(rezervácia nutná deň predtým, nie je v rámci all inclusive)
Romantická večera na pláži V reštaurácii „VIEWS“
VEČERA
19:00 – 21:30
(rezervácia nutná deň predtým, nie je v rámci all inclusive)
BARY:
TIFFANY ´S BAR
nápoje
neskoré raňajky

od 10:00 do 23:00
od 10:00 do 12:00

BEACH BAR SAILOR´S
nápoje
Zmrzlina

od 10:00 do západu slnka
od 12:30 – 15:00

BALCONY LOBBY BAR
(nápoje v rámci all inclusive do 23:00)
nápoje
24 h bar
(nachádza sa v hlavnej budove Royal Brayky)
LA PLAJ BEACH BAR
nápoje

od 10:00 do západu slnka

BLUES POOL BAR
nápoje
(pri hlavnom bazéne Royal Brayky)

od 10:00 do 23:00

INFINITY POOL AND SWIN –UP BAR
nápoje
(pri hlavnom bazéne Royal Brayky)

od 10:00 do 23:00

TAMARA ORIENTAL BAR
(Shisha Corner)

od 18:00 – 01:00 (za poplatok)

PULSE DISCO BAR

od 22:00 do 02:00

SLUŽBY ZAHRNUTÉ V ALL INCLUSIVE PROGRAME:

•
•
•

všetky miestne rozlievané alkoholické nápoje podávané v plastových pohároch
čaj, káva a voda v baroch Brayka Resorts Complex
zmrzlina v časoch určených hotelom

•
•
•

vodná gymnastika
tenis (osvetlenie a vybavenie za poplatok, nutná rezervácia)
trať na behanie pozdĺž pláže (1300 m)
SLUŽBY NEZAHRNUTÉ V ALL INCLUSIVE PROGRAME:

•
•
•
•

všetky zahraničné alkoholické nápoje
všetky dovezené tvrdé likéry, dlhé nápoje, vína, šampanské a čerstvé džúsy
espresso, cappuccino, turecká káva
SPA centrum
• potápačské centrum
• Wi-Fi za poplatok (v celom Brayka Resorts Complex + internetová kaviareň)
AKCEPTÁCIA KARIET:

VISA
WEB STRÁNKA:

http://www.braykaresorts.com/

