
Long Beach Resort **** 
Hotel leží priamo pri dlhej piesočnatej pláži s pozvoľným vstupom do mora v južnej časti 
Hurghady, vzdialený od centra Sakkaly, 22 km. Hotel je vybavený vstupnou halou s 
recepciou, hostia majú k dispozícii dve reštaurácie, plážový bar, snack bar pri bazéne, sport 
bar alebo typický "shisha" kútik. V rezorte sa nachádzajú obchody so suvenírmi a 
minimarket. Hostia hotela môžu využívať 7 vonkajších bazénov, z toho 3 sú v zime 
vyhrievané. Slnečníky a ležadlá na pláži a pri bazéne sú zadarmo s možnosťou dennej výmeny 
osušiek. Dlhá piesočná pláž sa nachádza v bezprostrednej blízkosti hotela. Hosťom je k 
dispozícii centrum vodných športov a potápačské centrum. Hotelový komplex ponúka 
možnosť ubytovania vo vilkách v krásne rozľahlej záhrade alebo v hlavnej budove či 
rodinných izbách. Komfortne zariadené klimatizované izby s vlastnou kúpeľňou a WC sú 
vybavené televízorom so satelitom, fénom, minibarom a trezorom, žehliacou doskou 
a rýchlovarnou kanvicou. Majú balkón, terasu alebo panoramatické okno. Je tu možnosť 
jednej alebo dvoch prísteliek.  Pre hostí s deťmi hotel poskytuje možnosť využitia detského 
ihriska, mini klubu alebo za príplatok ponúka stráženie detí. V hoteli je k dispozícii lekárska 
služba na zavolanie, lekáreň, internetový kútik a práčovňa. Pre športové vyžitie hotel ponúka 
štyri tenisové kurty s umelým osvetlením, fitness, squash, minigolf, plážový volejbal, stolný 
tenis, masáže, diskotéku a amfiteáter. Ďalej hotel zaisťuje denné a večerné animačné 
programy a možnosť dopravy do centra hotelovým taxíkom. 

OBSADENOSŤ IZIEB V HOTELI :  

Štandardná izba: sa nachádza v depandansoch asi 500 -800 od mora  
- dvojlôžková izba s možnosťou prístelky pre 2 deti alebo 1 dospelého 
 
Štandardná izba v hlavnej budove: dvojlôžková izba s možnosťou prístelky pre 2 deti alebo 1 
dospelého 
 
Rodinná izba: izba s možnosťou prístelky pre 2 deti alebo 1 dospelého a 1 dieťa.  
 
Jednolôžková izba – na vyžiadanie 

 

STRAVOVANIE: 

Hlavná reštaurácia „LOTUS " (v rámci all inclusive)    
RAŇAJKY                               od 07:00 do 10:30 

- zahŕňa raňajky formou bufetu,  kávu, čaj 
 
OBED                                                     od 12:30 do 15:00 

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

 
VEČERA                                                            od 18:30 do 22:00 



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

 
NESKORÁ VEČERA    od 22:30 do 00:00 

 
A la carte reštaurácie  
Talianska reštaurácia „LA Casina“    od 18:30 do 22:00 
“ (rezervácia nutná deň predtým) 
 
Kuchárska show reštaurácia „PODIUM“      od 18:30 do 22:00 
 (rezervácia nutná deň predtým) 

BARY: 

BAR PRI PLÁŽI      
Pizza       od 12:00 do 16:00 
Čaj a káva     od 16:00 do 17:00 
Zmrzlina      od 12:00 do 13:30 & 15:00 do 16:30 
 
PALM BEACH & MARINA BEACH    
Snack       od 12:00 do 16:00 
Čaj a káva     od 16:00 do 17:00 
Zmrzlina      od 12:00 do 13:30 & 15:00 do 16:30 
 
RODINNÝ BAR PRI BAZÉNE     
Čaj a káva     od 16:00 do 17:00 
 
SWIM UP BAR PRI BAZÉNE     
Čaj a káva     od 16:00 do 17:00 
 
WATERDO (aqua park)     
Snack       od 12:00 do 16:00 
Čaj a káva     od 16:00 do 17:00 
Zmrzlina      od 12:00 do 13:30 & 15:00 do 16:30 
 
Aqua Lounge      
Aqua Bar      od 10:00 do 19:00 

SLUŽBY ZAHRNUTÉ V ALL INCLUSIVE PROGRAME: 

• všetky miestne alkoholické nápoje podávané v plastových pohároch  
• cola , Fanta, Sprite, Soda, Tonic, Minerálna voda  
• čaj, americká káva a nescafé , miestne  pivo a víno  
• minibar (denne 1 fľaša vody) 
• biliard (zadarmo od 10:00-18:00), fitness, 
• minigolf a stolný tenis  sa  nachádza v rodinnej  časti  
• Wi-Fi pripojenie  zadarmo iba  v lobby bare 



• animačné programy 
• stolný tenis 
• tenisový kurt (iba cez deň - 1 hodina denne na izbu zadarmo, prenájom rakiet za 

poplatok) 
• squash (1 hodina denne na izbu zadarmo, prenájom rakiet za poplatok) 
• plážový volejbal 
• fitness 

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 
• reštaurácie MARHABA/PODIUM (večera za poplatok) 
• shisha  kútik 
• biliard 50 LE/hod (od 18:00-24:00) 
• Spa služby: sauna, vírivka, masáže  
• doktor (24hod. na telefóne) 
• salón krásy 
• biliard 
• vodné športy na pláži 

AKCEPTÁCIA  KARIET:  

VISA, MASTER CARD 

WEB STRÁNKA:     

www.longbeachhurghada.com/ 
 

https://longbeachhurghada.com/

