
Mercure **** 
Hotel Mercure sa skladá z hlavnej budovy a niekoľkých dvoch či troch poschodových viliek 
umiestnených v krásnej záhrade s bazénom. Hotel si získa svojich klientov svojou výhodnou 
polohou priamo na piesočnatej pláži a je situovaný cca 12 km od nového centra Sakkala a 5 
km od letiska. Hotel zabezpečí za poplatok shuttle bus a taktiež pravidelné animačné 
programy pre deti, dospelých a večerné zábavné show. Ubytovanie je ponúkane v 312 
komfortne zariadených izbách, apartmánoch alebo vo vilách, ktoré sú vybavené vlastnou 
kúpeľňou (sprcha, WC, fén, toaletné potreby), 1 manželskou posteľou alebo 2 oddelenými 
posteľami, individuálne nastaviteľnou klimatizáciou, pripojením na internet, sat TV, 
trezorom, minibarom, pracovným stolom, balkónom alebo terasou s výhľadom do záhrady či 
na more. Hotel disponuje hlavnou budovou so vstupnou halou s 24 hodinovou recepciou, 
zmenárňou, lobby barom, hlavnou reštauráciou, dvoma ďalšími reštauráciami (orientálna, 
rybia) a bary, plážovým barom, kaviarňou, obchodom so suvenírmi, minimarketom, 
konferenčné miestnosti pre 120 osôb, spoločenskou miestnosťou s TV, práčovňou, 
čistiarňou, diskotékou či nočným klubom, amfiteátrom, parkoviskom. V hotelovej záhrade sa 
nachádzajú 2 bazény (z toho jeden v zime vyhrievaný), so širokou slnečnou terasou a barom - 
lehátka, slnečníky a osušky sú zadarmo. Pre klientov využívajúcich športové aktivity je 
pripravený tenisový a squashový kurt, volejbalové ihrisko, biliard, šípky, stolové hry, fitnes 
centrum s telocvičňou, pétanque, stolný tenis, minigolf. Golfové ihrisko je vzdialené cca 3 
km. Pre deti je k dispozícii mini klub (4-12 rokov), detský bazén, ihrisko a herňa.  

OBSADENOSŤ IZIEB V HOTELI :  

Štandardná izba (22m2):  dvojlôžková izba s možnosťou 1 prístelky pre dieťa alebo 1 
dospelého 
 
Izba s výhľadom na more: dvojlôžková izba s možnosťou 2 prísteliek pre deti alebo 1 
dospelého 
 
Rodinná izba: dvojlôžková izba s možnosťou 2 prísteliek pre deti alebo 1 dospelého  
 
Jednolôžková izba: na vyžiadanie 

STRAVOVANIE: 

Hlavná reštaurácia „EL DAR ANDALUS „ (v rámci all inclusive)    
RAŇAJKY                  od 07:00 do 10:00 
NESKORÉ RAŇAJKY                                         od 10:00 do 12:00 
OBED                                                       od 12:00 do 15:00 
SNACK       od 13:00 do 17:00 
TEA TIME      od 17:00 do 18:00 
VEČERA                                                               od 19:00 do 22:00 
 
A la carte reštaurácie 
Stredomorská reštaurácia "MEDITERRANEAN"        



VEČERA                                                                          
(nutná rezervácia deň predtým,  1 x za pobyt v a la carte reštaurácii) 
 
Orientálna reštaurácia   
VEČERA                                                                          
(nutná rezervácia deň predtým,  1 x za pobyt v a la carte reštaurácii) 
 
Rybia reštaurácia "SAMAKA"  (nie je v rámci  all inclusive)      
VEČERA                                                                          
(nutná rezervácia deň predtým,  1 x za pobyt v a la carte reštaurácii) 
 

• hotel  vyžaduje na  večeru formálne  oblečenie  

BARY 

AL AZUR  BAR 
nápoje                od  10:00 do 24:00 
neskoré raňajky                                od  10:00 do 12:00 
čas na čaj                               od  17:00 do 18:00 
 
ULTRA LOUNGE BAR  
nápoje                od  10:00 do 24:00 
neskoré raňajky                                od  10:00 do 12:00 
 
POOL BAR   
nápoje                od  10:00 do 17:00 
 
BEACH BAR   
nápoje                od  10:00 do 17:00 
 
SHARKY DISCO  ( nápoje nie sú v rámci  all inclusive)  od 23:00 do rána 
 
SHISHA  CORNER  (nie je v rámci  all inclusive)    od  19:00 do 17:00 
Orientálne nápoje 
Shisha 

SLUŽBY ZAHRNUTÉ V ALL INCLUSIVE PROGRAME: 

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

• víno je servírované iba počas večere v hlavnej reštaurácii 
• Cola, Fanta, Sprite, Soda, Tonic, Minerálna voda  
• minibar (denne dopĺňaný  vodou a nealko nápojmi) 
• čaj, americká káva a nescafé  
• Wi-Fi-pripojenie zadarmo v lobby a na terase 
• večerné programy 
• fitness 



• sauna 
• vírivka 
• squash 
• stolný tenis 
• 4 tenisové kurty (osvetlenie za poplatok) 
• minigolf 

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,  
• minibar je zásobený denne s malou fľašu s vodou,  
• biliard, internet,  
• wellness  
• potápačské centrum 
• windsurfing centrum 
• vodné športy na pláži 
• jazda na koni 
• biliard 

AKCEPTÁCIA KARIET:  

VISA, MASTER CARD 

WEB STRÁNKA:      

www.mercure.com 


