Faraana Heights ****

Faraana Heights sa nachádza v oblasti Nabq Bay na krásnej piesočnatej pláži s jedinečným
výhľadom na krištáľovo priezračné Červené more, ktoré je od hotela oddelené len miestnou
komunikáciou. Tento hotel s pôsobivou architektúrou je vhodný pre všetky vekové kategórie
a rodiny s deťmi. V hoteli sa nachádza pekná vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia s
detským kútikom, snack bar, bar pri bazéne, orientálna kaviareň, Wi-Fi pripojenie za
poplatok, nákupná galéria, konferenčná miestnosť, diskotéka, 3 bazény z toho sú 2 s detskou
časťou, detský klub (pre deti od 3 do 12 rokov), detské ihrisko, nákupná arkáda, amfiteáter ,
doktor, kaderníctvo a požičovňa áut. Každá izba je vybavená centrálne ovládateľnou
klimatizáciou, TV so satelitným príjmom, telefónom, vlastným sociálnym zariadením
(kúpeľňa, sušič vlasov, WC), trezor (zadarmo), minibar (za poplatok), balkón alebo terasa.
Hotel sa nachádza neďaleko nákupnej promenády, ktorá je vzdialená 20 min. pešej chôdze,
alebo máte možnosť využiť shuttle bus.
OBSADENOSŤ IZIEB V HOTELI :
Štandardná izba: dvojlôžková izba s možnosťou 2 prísteliek pre deti alebo 1 dospelého
Štandardná izba s bočným výhľadom na more : dvojlôžková izba s možnosťou 2 prísteliek
pre deti alebo 1 dospelého
Jednolôžková izba – na vyžiadanie
STRAVOVANIE:
Hlavná reštaurácia „CASCADA„ (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
NESKORÁ VEČERA
od 21:30 do 24:00
BARY:
MAYA POOL BAR
nápoje a snacky

od 10:00 do 23:00

THE BEACH BAR
nápoje (pivo a nealkoholické nápoje)

od 10:00 do západu slnka

AL HAMBRA POOL BAR
nápoje a snacky

od 10:00 do 23:00

ANDALUCIA LOBBY BAR (nie je v rámci all inclusive)
nápoje
od 07:00 do 01:00

VOODOO DISCO

od 23:00 do rána

KING`S FAROUK CAFE (nie je v rámci all inclusive)
Orientálna hudba,
Shisha
SNACK POINT
ľahké občerstvenie medzi obedom a večerou
SLUŽBY ZAHRNUTÉ V ALL INCLUSIVE PROGRAME:

•
•
•
•
•
•

víno je podávané iba v čase večere v hlavnej reštaurácii
všetky miestne rozlievané alkoholické nápoje podávané v pohároch (pivo, vodka,
rum, likéry, whisky, miešané nápoje)
Cola, Fanta, Sprite, Soda, Tonic, Minerálna voda
čaj, americká káva a nescafé
stolný tenis, mini futbal, šípky
športové aktivity v rámci animačného programu
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
internet
opatrovanie detí 5€/hod
masáže, biliard, vzdušný hokej, potápačské centrum ,Spa služby
motorizované i nemotorizované vodné športy na pláži za poplatok
AKCEPTÁCIA KARIET:

VISA, MASTER CARD
WEB STRÁNKA:
http://faraana-heights-resort.sharm-el-sheikh-hotels-eg.com/en/

