
Marina Beach Resort**** 
Novo zrekonštruovaný útulný hotel s priateľskou atmosférou je postavený v tradičnom 
núbijskom štýle a hrdí sa nádhernou dlhou a širokou piesočnatou plážou s lagúnami a 
mólom. Ponúka nádherné panoramatické výhľady na Červené more s nezabudnuteľným 
pohľadom na východ slnka a okolité hory vo vnútrozemí. V hoteli je bohatá ponuka 
animačných a večerných programov a preto hotel môžeme odporučiť hlavne rodinám s 
deťmi, ale aj milovníkom šnorchlovania všetkých vekových kategórií. Vybavenie izieb: 
individuálne ovládateľná klimatizácia, telefón, TV so satelitným príjmom, minibar (za 
poplatok), vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, sušič vlasov, WC), trezor, balkón alebo 
terasa. Zariadenie hotela: vstupná hala s recepciou; hlavná reštaurácia, rybia reštaurácia (za 
poplatok, nutná rezervácia), lobby bar, bar pri bazéne, Shisha kútik (za poplatok), Wi-Fi na 
recepcii (zadarmo); bazén (ležadlá, slnečníky a plážové osušky zadarmo), detský bazén, 
šmykľavky, miniklub (pre deti 4-12 rokov).  

 

OBSADENOSŤ  IZIEB V HOTELI :  

Štandardná izba - dvojlôžková izba s možnosťou prístelky pre 1 dospelého a 2 deti 
 
Rodinná izba - dvojlôžková izba s možnosťou prístelky pre 1 dospelého a  1 dieťa alebo 2 deti 
 
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 

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

VEČERA                                                                                od 19:00 do 21:00 
- zahŕňa medzinárodný bufet, ovocie, nealkoholické nápoje, a miestne  rozlievané 

alkoholické nápoje, káva a čaj 
 
A la carte reštaurácie 
Rybia reštaurácia (za poplatok)      
VEČERA                                                                                od 19:00 do 21:00 

 

 
 



BARY: 

LOBBY BAR 
Miestne rozlievané alkoholické nápoje, nealkoholické nápoje, káva, čaj        od 10:00 do 23:00 
 
BEACH BAR 
Miestne rozlievané alkoholické nápoje, nealkoholické nápoje, káva, čaj       od  10:00 do 18:00       
SNACKS, PIZZA                      od 15:00 do 17:00 
 
POOL BAR 
Miestne rozlievané alkoholické nápoje, nealkoholické nápoje, káva, čaj        od 10:00 do 18:00 
NESKORÉ RAŇAJKY                     od 10:00 do 12:00 
PALACINKY                      od 17:00 do 18:00 
 

SLUŽBY ZAHRNUTÉ  V ALL INCLUSIVE PROGRAME: 

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

• cola , fanta, sprite, soda, tonic, minerálna voda  
• čaj, americká káva a nescafé  
• wi-fi pripojenie  zadarmo iba na recepcii 
• stolný tenis 
• animačné programy 
• večerné programy 
• plážový volejbal 
• plážový tenis 
• minifutbal 

 

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  
• shisha kútik 
• lekár 
• biliard 
• wellness  
• potápačské centrum 
• zvieratá nie sú povolené v hoteli 

AKCEPTÁCIA  KARIET:  

VISA, MASTER CARD 



 

WEB STRÁNKA:     

http://www.sunnydaysegypt.com 


