
Mirage Bay **** 
Rozľahlý rezort v ktorom nájdete zmenšené architektonické prvky chrámu v Karnaku 
umiestnené v krásnej záhrade pri piesočnatej pláži lemovanej krištáľovo priezračným 
Červeným morom. Skladá sa z hlavnej budovy, 8 priľahlých budov a komplexom bungalovov. 
Dokopy má hotel 300 izieb, ktoré majú väčšinou výhľad do záhrady. Tento rezort svojim 
hosťom ponúka služby na dobrej úrovni, kde si na svoje prídu nielen milovníci vodných 
radovánok, rodiny s deťmi, ale aj tí, ktorí vyhľadávajú odpočinkovú dovolenku. Zariadenie 
hotela: vstupná hala s recepciou; hlavná reštaurácia; à la carte reštaurácia (orientálna a 
talianska - 1 x za pobyt zadarmo); à la carte reštaurácia (ázijská - za poplatok); snack bar; lobby 
bar; bar pri aquaparku; bar; Wi-Fi v lobby (zadarmo); 2 bazény (ležadlá, slnečníky a plážové 
osušky zadarmo); aquapark; detský bazén; mini klub; mini disco; detské ihrisko. Vybavenie 
izieb: centrálne ovládaná klimatizácia; TV so satelitným príjmom; telefón; set na prípravu kávy 
a čaju (pri príchode zadarmo, ďalšie doplnenie za poplatok); minibar (doplnenie za poplatok); 
trezor; vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, sušič vlasov, WC); balkón alebo terasa. Pláž je 
piesočnatá s pozvoľným vstupom do mora. Pre klientov je k dispozícií aj plážový bar. 

OBSADENOSŤ IZIEB V HOTELI  

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

STRAVOVANIE: 

Hlavná reštaurácia „Karnak“                                   
RAŇAJKY                   od 07:00 do 10:00 
- zahŕňa raňajky formou bufetu,  kávu, čaj 
 
OBED      od 13:00 do 15:00 
- zahŕňa obed formou bufetu, kávu a čaj 
 
VEČERA                                                                           od 19:00 do 21:00 
- zahŕňa medzinárodný bufet, kávu a čaj 
 
NESKORÁ VEČERA                   od 22:30 do polnoci 
 
A la  carte reštaurácie  
Talianska reštaurácia „Dolce Vita“                                  
RAŇAJKY                   od 07:00 do 10:00 
- zahŕňa raňajky formou bufetu,  kávu, čaj 
OBED      od 12:30 do 15:00 



- zahŕňa obed formou bufetu, kávu a čaj 
VEČERA                                                                          od 19:00 do 21:00 
(v rámci all inclusive) 
Orientálna reštaurácia „El Prince Omar“                                  
VEČERA                                                                          od 19:00 do 21:00 
(v rámci all inclusive) 
Brazílska reštaurácia „Via Brazil“                                   
VEČERA                                                                          od 19:00 do 21:00 
(v rámci all inclusive, rezervácia nie je nutná) 

BARY: 

„Caesar“                                                    
 Nápoje                                                                                                   24 hodín denne  
lobby bar                                                                       (zadarmo od 10:00 do polnoci) 
čaj, káva, pečivo a zákusky od                                                              10:00 do 3:00 
       
„Salsa Bar“                                     
Nápoje                                                                                              od 10:00 do 12:00 
bar pri bazéne zmrzlina                                                                od 15:00 do 17:00 
snacky                                                                                           od 16:00 do 17:00 
neskoré raňajky                                                                               od 11:00 do 12:00 
čaj, káva, pečivo a zákusky od                                                                 16:00 do 17:00 
 
„Andalus Bar“                                    nápoje od 10:00 do 17:00 
„Tango Bar“                                    nápoje od 10:00 do 17:00 
pri aquaparku 
„Mojito Bar“          
bar pri bazéne                                                   nápoje od 10:00 do 17:00                           

SLUŽBY ZAHRNUTÉ V ALL INCLUSIVE PROGRAME: 

• mieste alkoholické nápoje (vodka, rum, gin, brandy,...) 
• nealkoholické nápoje (cola, fanta, sprite, tonic, minerálna voda,...) 
• minibar (denne dopĺňaný vodou) 
• šípky, aerobik, plážový volejbal 
• tenis (vybavenie za poplatok) 
• Wi-Fi (v lobby) 
• detský klub 
• animačné programy 
• aerobik 
• plážový volejbal 
• šípky 
• tenisový kurt (vybavenie za poplatok) 

 
 



SLUŽBY NEZAHRNUTÉ V ALL INCLUSIVE  PROGRAME:  

• importované alkoholické nápoje 
• džúsy z čerstvého ovocia 
• stolný tenis, biliard 
• wellness, sauna, masáže 
• potápačské centurm 
• salón krásy 
• lekáreň 
• biliard 
• stolný tenis 
• vodné športy na pláži 

AKCEPTÁCIA KARIET:  

VISA,MASTER CARD 

WEB STRÁNKA:      

www.mirage-bay.com 


