
Hilton Marsa Nubian ***** 
Hotel známeho reťazca Hilton má jedinečnú polohu priamo pri pláži Abu Dabbab Bay svojim 
hosťom zaručuje už tradične vysoký štandard služieb a pozorný, priateľský prístup personálu. 
Tento hotel odporúčame k stráveniu nielen aktívnej, ale aj relaxačnej dovolenky 
s možnosťou objavovania podmorského sveta na najkrajšej pláži Abu Dabab, kde na jedinom 
mieste v Marsa Alam môžete pozorovať a plávať s obrovskými korytnačkami a morskými 
kravami. Hotelový vláčik Vás od bazéna dovezie až na hotelovú pláž s barom a piesočnatý 
vstup do mora je vzdialený necelých 600 m od hotela. (priamo pri hoteli nie je možný vstup 
do vody, kvôli koralom)V  hoteli sa nachádza hlavná reštaurácia a ďalšie 3 reštaurácie `a la 
carte, obchod so suvenírmi, orientálny kútik, kde ponúkajú za poplatok známu egyptskú 
shishu. V hotelovom komplexe sa nachádzajú 4 bazény (2 v zime vyhrievané ), okolo bazénu 
je veľký priestor na opaľovanie s ležadlami a slnečníkmi zadarmo. Pre deti sa v záhrade 
nachádza detské ihrisko a zaujímavý program sa postará miniklub. Ubytovanie je 
v poschodových blokoch s balkónom alebo terasou v štandardných izbách s vlastnou 
kúpeľňou a WC, fénom plus sú vybavené televízorom so satelitom, minibarom a trezorom. 
Pre aktívnych klientov hotel ponúka fitness, aerobik, vodné pólo, stolný tenis, futbal, šípky, 
plážový volejbal, šnorchlovanie. Wifi- pripojenie je zadarmo na recepcii.   

OBSADENOSŤ IZIEB V HOTELI :  

Štandardná izba: dvojlôžková izba s možnosťou prístelky pre 1 dieťa alebo 1 dospelého 
 
Izba s výhľadom na bazén: dvojlôžková izba s možnosťou prístelky pre 1 dieťa alebo 1 
dospelého 
Izba s bočným výhľadom na more: dvojlôžková izba s možnosťou prístelky pre 1 dieťa alebo 
1 dospelého 
 
Izba Deluxe: dvojlôžková izba s možnosťou prístelky pre 1 dieťa alebo 1 dospelého 
 
Rodinná izba: dvojlôžková izba s možnosťou prístelky pre 2 deti alebo 1 dospelého a 1 dieťa 
- sú to 2 samostatné miestnosti s jednou kúpeľnou    

 
Jednolôžková izba: na vyžiadanie 

STRAVOVANIE: 

Hlavná reštaurácia „MARSA RESTAURANT " (v rámci all inclusive)    
RAŇAJKY                                 od 06:30 do 10:30 

- zahŕňa raňajky formou bufetu,  kávu, čaj 
 
OBED                                                      od 13:00 do 15:00 

- zahŕňa medzinárodný bufet, ovocie, nealkoholické nápoje, a miestne rozlievané 
alkoholické nápoje, káva a čaj 

 
VEČERA                                                                 od 18:30 do 22:30 



- zahŕňa medzinárodný bufet, ovocie, nealkoholické nápoje, a miestne  rozlievané 
alkoholické nápoje, káva a čaj 

 
A la carte reštaurácie 
Medzinárodná reštaurácia  „BREEZES“  
SNAKY                                  od 13:00 do 15:00  
VEČERA                    od 19:00 do 22:00  
 (rezervácia nutná deň predtým, 1 x za pobyt v rámci  all inclusive zadarmo ) 
Reštaurácia  „NOBA BAR & LOUNGE“  
KÁVA                   od 11:00 do 12:00  
VEČERA                   od 18:30 do 22:00  
 (rezervácia nutná deň predtým, 1 x za pobyt v rámci  all inclusive zadarmo ) 
 
Orientálna reštaurácia  „SOUK CAFE“  
VEČERA                 od 18:30 do 22:00  
 (rezervácia nutná deň predtým, 1 x za pobyt v rámci  all inclusive zadarmo ) 

• rezervácie sú nutné vykonať v reštaurácií „NOBA BAR & LOUNGE“ od 10:00 do 12:00 

BARY: 

 „AXIS BAR “  (v rámci  all inclusive)      
  poobedný čaj a koláč                                 od 16:00 do 17:00  
 
 „CORAL BEACH BAR“  (v rámci all inclusive) 
 nápoje                                                                 od 09:00 do západu slnka 
 snaky                                                               od 13:00 do 15:00  
 zmrzlina                                  od 13:00 do 17:00 
 
 „BREEZES  POOL BAR“ 
  nápoje                    od 09:00 do 22:00 
  snaky                                                               od 13:00 do 15:00  
  zmrzlina                                 od 13:00 do 17:00 
 
„WAVES POOL & BAR“ 
  nápoje                                                             od 09:00 do západu slnka 
 
„KUSH BAR“ 
  nápoje                                                             od 11:00 do 24:00 

SLUŽBY ZAHRNUTÉ V ALL INCLUSIVE PROGRAME: 

• všetky miestne rozlievané alkoholické nápoje (gin, rum, vodka, whisky, brandy, tequila, 
ouzo)  

• cola , fanta, sprite, soda, tonic, minerálna voda  
• čaj, americká káva a nescafé , miestne  pivo a víno  
• minibar (1 fľaša vody denne) + set na prípravu kávy a čaju 
• wi-fi pripojenie zadarmo iba na recepcii 



• fitness centrum 
• animačné programy 
• plážový volejbal 
• aerobik 
• vodné pólo 
• šnorchlovanie 
• futbal, šípky, stolný tenis 

SLUŽBY NEZAHRNUTÉ V ALL INCLUSIVE PROGRAME:  

• všetky zahraničné alkoholické nápoje  
• všetky dovezené tvrdé likéry, dlhé nápoje, vína, šampanské a čerstvé džúsy  
• espreso, cappuccino, turecká káva 
• reštaurácia „BARBECUE a FISH CORNER“ (večera za poplatok) 
• internetové pripojenie  
• Shisha kútik (od  18:00 do 24:00) 
• masáže 
• potápačské centrum 

 

AKCEPTÁCIA KARIET:  

VISA, MASTER CARD 

 

WEB STRÁNKA:     

 http://www.marsaalamnubian.hilton.com 


