
Hawaii Caesar Palace**** 
 
Hotel sa nachádza pri vlastnej piesočnatej pláži s fascinujúcim panoramatickým 
výhľadom na krištáľovo priezračné Červené more. V hoteli sa  nachádza vstupná 
hala s recepciou, hlavná reštaurácia, bar, snack bar, bar pri bazéne, Wi-Fi na 
recepcii zadarmo, minimarket, nákupná galéria, diskotéka, kaderníctvo, 13 bazénov 
(ležadlá, slnečníky a plážové osušky zadarmo), 2x vyhrievaný bazén v zimnej 
sezóne, 2x detský bazén, aquapark, šmykľavky, tobogán, miniklub, a detské ihrisko. 
Piesočnatá pláž je s veľmi pozvoľným vstupom do mora. Ubytovanie 
 je poskytované  v pekných  izbách , z ktorých má  každá individuálne ovládateľnú 
klimatizáciu, telefón, TV so satelitným príjmom, minibar (za poplatok), vlastné 
sociálne zariadenie (kúpeľňa, sušič vlasov, WC), trezor na recepcii (zadarmo).  

OBSADENOSŤ  IZIEB V HOTELI :  

Štandardná izba (34 m2): dvojlôžková izba s možnosťou 2 prísteliek pre deti alebo 1 prístelky 
pre dospelého 
 
Izba s výhľadom na more (34 m2): dvojlôžková izba s možnosťou 2 prísteliek pre deti alebo 1 
prístelky pre dospelého 
 
Jednolôžková izba –  na  vyžiadanie 

STRAVOVANIE: 

Hlavná reštaurácia „CEASAR“ (v rámci all inclusive)    
RAŇAJKY                                     od 07:00 do 10:00 
OBED                                                                 od 12:30 do 14:30 
VEČERA                                                                               od 18:30 do 21:00 
NESKORÁ  VEČERA             od 22:30 do 00:30 
 
Reštaurácia "BON APETIT"        
RAŇAJKY                                     od 07:00 do 10:00 
OBED                                                                od 12:30 do 14:30 
VEČERA                                                                              od 19:00 do 21:00 
 
Plážová reštaurácia "SUN SET"   
SNACKY                                     od 12:30 do 17:00 
 
A la carte reštaurácie: 
Talianska reštaurácia „CAPRI“          od  19:00 do 21:00 
(rezervácia nutná deň predtým) 
 
Ázijská reštaurácia „DRAGON“         od  19:00 do 21:00 
(rezervácia nutná deň predtým) 



Rybia reštaurácia „BARACUDA“                od  19:00 do 21:00 
(rezervácia nutná deň predtým) 

BARY 

DAY and NIGHT LOBBY BAR 
nápoje       od 10:00 do 24:00 
 
AQUA POOL BAR  
nápoje       od 10:00 do 17:00 
 
DOLPHIN BAR    
nápoje       od  10:00 do 17:00 
 
SUN SET BEACH BAR 
nápoje       od 10:00 do 17:00 
 
COOL TERACE BAR 
nápoje       od 18:00 do 24:00 
 
SPORT  ROOM BAR (za poplatok) 
nápoje       od 17:00 do 24:00 
 
FUN PUB DISCO (vstup zadarmo) 
Nápoje za poplatok     od 17:00 do 24:00 
 

SLUŽBY ZAHRNUTÉ V ALL INCLUSIVE PROGRAME: 

• všetky miestne alkoholické nápoje podávané v pohároch (pivo, vodka, rum,  likéry, 
whisky, miešané nápoje) 

• víno je podávané iba v čase obeda a večere v reštaurácii   
• cola, fanta, sprite, soda, tonic, voda  
• čaj, americká káva a nescafé  
• tenisový kurt (osvetlenie a vybavenie za poplatok), stolný tenis (zadarmo od 12:00-

16:00), biliard (zadarmo od 12:00-16:00), šípky, plážový volejbal, fitness 
• detský  klub s rôznymi aktivitami pre deti  
• wi-fi pripojenie v lobby bare zadarmo 
• animačné programy 

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 
• kite centrum 



• potápačské centrum 
• wellness, sauna, turecké kúpele, vírivka, masáže 
• práčovňa  
• salón krásy 
• klinika 
• wellness 
• maxi šachy  

AKCEPTÁCIA  KARIET:  

VISA, MASTER CARD 

WEB STRÁNKA:      

www.caesarpalace-hotel.com  

http://www.caesarpalace-hotel.com/

