
Magic Beach Hotel **** 
Hotel sa nachádza v tichšej oblasti na okraji Hurghady a patrí medzi menšie hotely s rodinnou 
atmosférou, kde sa o pohodlie klientov stará sám majiteľ hotela. Je preto vhodnou voľbou pre 
strávenie pokojnej odpočinkovej dovolenky pre klientov všetkých vekových kategórií. Počas 
pobytu vás zabavia zaujímavé animačné programy a na pláži môžete vyskúšať vodné športy. 
Hotel taktiež ponúka svojim klientom à la carte reštauráciu s jedinečnými pokrmami. Ideálna 
poloha na vlastnej piesočnatej pláži ponúka panoramatický výhľad Červené more. Hotel má 
dokopy 122 izieb s balkónom, a sú vybavené individuálne nastaviteľnou klimatizáciou, 
vlastnou kúpeľňou so sprchou, WC a sušičom vlasov, satelitnou TV a telefónom. Zariadenie 
hotela: vstupná hala s recepciou; lobby bar; bar na pláži; à la carte reštaurácia s detským 
kútikom; Wi-Fi na recepcii (zadarmo); obchodná galéria; kaderníctvo; bazén; detský bazén. 
Vybavenie izieb: individuálne ovládateľná klimatizácia; TV so satelitným príjmom; telefón; 
minibar (za poplatok); vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, sušič vlasov, WC); trezor 
(zadarmo); balkón. Pláž je piesočnatá, s väčším odlivom .Pre klientov sú k dispozícií ležadlá, 
slnečníky a plážové osušky zadarmo. 

OBSADENOSŤ IZIEB V HOTELI :   

Štandardná izba: dvojlôžková izba s možnosťou prístelky pre 2 deti alebo 1 dospelého  
 
Junior Suita: dvojlôžková izba s možnosťou prístelky pre 2 deti alebo 1 dospelého 
 
Jednolôžková izba: na vyžiadanie 

STRAVOVANIE: 

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

- zahŕňa raňajky formou bufetu,  kávu, čaj 
 
OBED                                                      od 13:00 do 14:30 

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

 
VEČERA                                                              od 18:30 do 21:00 

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

BARY: 

„BEACH BAR “  (v rámci  all inclusive) servírované 24 hodín     
 
„IL PASO“ kaviareň  (v rámci  all inclusive)      
snaky                 od 11:00 do 12:30 
poobedne snaky                 od 16:00 do 17:00 



nápoje       od 11:00 do 23:00 
 
„LOBBY BAR“  (v rámci  all inclusive)      
nápoje a snaky  počas  dňa                            od 11:00 do 23:00 (po 23:00 za poplatok) 

 

SLUŽBY ZAHRNUTÉ V ALL INCLUSIVE PROGRAME: 

• všetky miestne rozlievané alkoholické nápoje  
• Cola , Fanta, Sprite, Soda, Tonic, Minerálna voda  
• čaj, americká káva a nescafé , miestne  pivo a víno  
• Wi-Fi pripojenie v lobby zadarmo 
• animačné programy 
• stolný tenis 
• šnorchlovanie 
• boccia 

 

SLUŽBY NEZAHRNUTÉ V ALL INCLUSIVE PROGRAME:  

• všetky zahraničné alkoholické nápoje  
• všetky dovezené tvrdé likéry, dlhé nápoje, vína, šampanské a čerstvé džúsy  
• cappuccino, cafe latte, espresso 
• naplnenie minibaru 
• lekár na zavolanie 
• kaderníctvo 
• vodné športy na pláži 
• biliard 

 

AKCEPTÁCIA KARIET: 

VISA 

WEB STRÁNKA:     

www.magicbeachhotels.com  

http://www.magicbeachhotels.com/

