
Marriott Hurghada ***** 
Hotelový komlex, patriaci do vyhláseného medzinárodného reťazca hotelov Marriott, s 
tradične skvelou kvalitou služieb. Hotel sa skladá z jednej 6 poschodovej budovy a má 283 
izieb. Pre hostí sú pripravené krásne zariadené izby a veľké množstvo zábavného a 
športového vyžitia, ako napríklad fitness, tenisové kurty, squash, masáže, vírivka a mnoho 
ďalšieho. Hotel odporúčame najnáročnejším klientom. Zariadenie hotela: vstupná hala s 
recepciou; hlavná reštaurácia; talianska reštaurácia; bary; internetová kaviareň (za 
poplatok); obchodná galéria; konferenčná miestnosť; diskotéka; požičovňa áut; lekársky 
servis; bazén (ležadlá a slnečníky zadarmo); vyhrievaný bazén v zimnom období; detský 
bazén; stráženie detí; mini klub. Vybavenie izieb: individuálne ovládateľná klimatizácia; 
telefón; TV so satelitným príjmom; minibar; vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, sušič 
vlasov, WC); trezor na izbe; výhľad na more; balkón, terasa alebo francúzsky balkón. Pláž je 
piesočnatá, klientom sú k dispozícií ležadlá, slnečníky a plážový bar zadarmo. 

OBSADENOSŤ IZIEB V HOTELI  

Štandardná izba: dvojlôžková izba s možnosťou prístelky pre 2 deti alebo 1 dospelého 
 
Izba Deluxe s výhľadom na more: dvojlôžková izba s možnosťou prístelky pre 2 deti alebo 1 
dospelého 
 
Jednolôžková izba: na vyžiadanie 

STRAVOVANIE: 

Hlavná reštaurácia   
RAŇAJKY                   od 06:30 do 11:00 

- zahŕňa raňajky formou bufetu,  kávu, čaj a pečivo 
 
VEČERA                                                                           od 18:30 do 22:00 

- zahŕňa raňajky formou bufetu,  kávu, čaj a pečivo 
 
Plážová reštaurácia 
OBED (all inclusive za poplatok)                od 12:00 do západu slnka 

- zahŕňa obed formou bufetu (šaláty, polievky a hlavné jedlá), kávu a čaj 
 
A la  carte reštaurácie  
Talianska reštaurácia „TUSCANY“                
VEČERA                                                                          
(za poplatok, rezervácia nutná) 
 

BARY (V ALL INCLUSIVE ZADARMO): 

„Surf & Turf “                                                        nápoje od 11:00 do 24:00  



„Sunshine Bar & Beach Front “                      nápoje od 10:00 do 24:00      
„Patio Cafe “                                   nápoje od 17:00 do 23:30 
„Sunset Bar “             nápoje od 18:30 do 23:30                           

SLUŽBY ZAHRNUTÉ V ALL INCLUSIVE PROGRAME: 

• všetky miestne rozlievané alkoholické nápoje (Vodka, Gin, Rum, Brandy) 
• Cola , Fanta, Sprite, Soda, Tonic, Minerálna voda  
• čaj, káva, miestne  pivo a víno  
• tenis a squash (vybavenie zadarmo) 
• biliard, stolný tenis, šípky, plážový volejbal 
• ležadlá, slnečníky a osušky 
• Wi-Fi zadarmo vo verejných priestoroch 
• salón krásy (25 percent zľava pre dámy) 

• animačné programy 
• plážový volejbal 
• fitness 
• stolný tenis 
• sauna 
• vírivka 

SLUŽBY NEZAHRNUTÉ V ALL INCLUSIVE PROGRAME:  

• všetky zahraničné alkoholické nápoje  
• internet na izbe 
• Island bar a Marrnet Cafe 
• minibar 
• tenisový kurt 
• biliard 
• squash 
• masáže 
• potápačské centrum 
• vodné športy na pláži 

AKCEPTÁCIA KARIET:  

VISA,MASTER  CARD 

WEB STRÁNKA:      

www.hurghadamarriott.com 


