
Hawaii Dreams **** 

Hotel Hawaii Dreams susedí s obľúbeným hotelom Hawaii Caesar Palace, v ktorom môžu 
klienti využívať väčšinu služieb. Hotel sa nachádza na krásnej piesočnatej pláži a svojim 
hosťom poskytuje kvalitný servis služieb. Ponúka elegantné ubytovanie, výbornú kuchyňu a 
množstvo voľnočasových aktivít. Odporúčame ho klientom všetkých vekových kategórií, 
predovšetkým rodinám s deťmi. Zariadenie hotela: vstupná hala s recepciou; hlavná 
reštaurácia; à la carte reštaurácia (za poplatok); bar; snack bar; bar pri bazéne; Wi-Fi na 
recepcii (zadarmo); obchodná galéria; konferenčná miestnosť; diskotéka; bazén (ležadlá, 
slnečníky a plážové osušky zadarmo); detský bazén; aquapark; detské ihrisko; mini klub. 
Vybavenie izieb: individuálne ovládateľná klimatizácia; TV so satelitným príjmom; minibar (za 
poplatok); vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, sušič vlasov, WC); trezor (zadarmo). Pláž je 
piesočnatá s pozvoľným vstupom do mora. Pre klientov sú k dispozícií ležadlá, slnečníky 
a plážové osušky zadarmo. 

OBSADENOSŤ IZIEB V HOTELI :  

Štandardná izba (32m2):  dvojlôžková izba s možnosťou 2 prísteliek pre deti alebo 1 
dospelého  
 
Bungalov (35m2): dvojlôžková izba pre 2 dospelé osoby 
 
Rodinná izba: dvojlôžková izba s možnosťou 2 prísteliek pre 1 dieťa a 1 dospelého alebo 2 
deti alebo 1 dospelého. Priestranejšia. 
 
Jednolôžková izba: na vyžiadanie 
 

STRAVOVANIE: 

Hlavná reštaurácia  (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 
 
A la carte reštaurácia  
Talianská reštaurácia  (za poplatok)  
VEČERA                                          od 19:00 do 22:00     
(nutná rezervácia deň predtým) 
 
Snacks 
 
POOL SNACK BAR                     od 14:30 do 17:00 
LOBBY BAR                      
( káva a koláče v popoludňajších hodinách)                        od 16:00 do 17:00 



BARY: 

LOBBY BAR     od 10:00 do 12:00 
TERACE BAR                                                   od 18:30 do 22:00 
POOL BAR      od 10:00 do  17:00 
BEACH BAR     od 10:00  do 17:00 
SNACK BAR      od 02:30 do  17:00 

SLUŽBY ZAHRNUTÉ V ALL INCLUSIVE PROGRAME: 

• animačné programy 
• aerobik 
• šípky 
• boccia 
• plážový volejbal 
• fitness 

SLUŽBY NEZAHRNUTÉ V ALL INCLUSIVE  PROGRAME:  

• wellness 
• sauna 
• masáže 
• salón krásy 
• stolný tenis 
• tenisový kurt 
• potápačské centrum 
• kite centrum 
• vodné športy na pláž 

AKCEPTÁCIA KARIET:  

VISA, MASTER CARD 

WEB STRÁNKA:     

www. hawaiiresorts-eg.com/indexDreems.html 


