
Mövenpick Soma Bay  ***** 
Luxusný hotelový komplex, ponúkajúci vysoký štandard služieb sa rozprestiera priamo pri 
piesočnatej pláži, 45 km od letiska v Hurghade. Vďaka rozlohe 1,5 km2 ponúka úžasné zázemie 
ako pre aktívnu, tak aj pre oddychovú dovolenku. Nájdete tu niekoľko bazénov, wellness, 
saunu, či vyžitie pre milovníkov potápania a windsurfingu. Klientom je tiež k dispozícii 
konferenčná miestnosť o rozlohe 500 m2 – ideálne pre organizovanie stretnutí, osláv a ďalších 
akcií. Hotel odporúčame pre klientov všetkých vekových kategórií. Zariadenie hotela: vstupná 
hala s recepciou; hlavná reštaurácia; 2 à la carte reštaurácie (1 x za pobyt, nutná rezervácia); 
niekoľko barov; Wi-Fi (zadarmo); konferenčná miestnosť; 3 bazény (ležadlá, slnečníky a 
plážové osušky zadarmo); detský bazén; detské ihrisko; mini klub. Vybavenie izieb: 
individuálne ovládateľná klimatizácia; TV so satelitným príjmom; minibar; set na prípravu kávy 
a čaju; vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, sušič vlasov, WC); trezor na izbe (zadarmo); 
balkón - väčšina izieb s francúzskym oknom. Pláž je piesočnatá, klientom je k dispozícií plážový 
bar. All inclusive končí v posledný deň o 12.00 a klientom dávajú dole náramky. 

OBSADENOSŤ IZIEB V HOTELI :  

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

STRAVOVANIE: 

Hlavná reštaurácia „ BAY VIEW“ (v rámci all inclusive)    
RAŇAJKY                   od 07:00 do 10:00 
OBED                                                       od 13:00 do 15:00 
VEČERA                                                               od 18:30 do 21:30 
 
A la carte reštaurácie: 
Talianska reštaurácia „IL PESCE“ 
VEČERA                                                                           od 18:30 do 21:30 
(nutná rezervácia, 1x za pobyt zadarmo) 
 
Orientálna reštaurácia „AL JAZEERA“ 
VEČERA                                                                           od 18:30 do 21:30 
(nutná rezervácia, 1x za pobyt zadarmo) 

 



BARY 

LOBBY BAR „SOMA“    
nápoje                  od 10:00 do 23:00 
neskoré raňajky       od 11:00 do 12:00 
snack       od 16:00 do 16:45 
čokoláda       od 17:00 do 17:45 
POOL BAR  
nápoje             od 10:00 do západu slnka  
zmrzlina (za poplatok)     od 12:00 do 13:00 & 
       od 15:00 do 16:00 
BEACH BAR  
nápoje                  od 10:00 do západu slnka 
zmrzlina (za poplatok)     od 12:00do 13:00 & 
       od 15:00 do 16:00 

SLUŽBY ZAHRNUTÉ V ALL INCLUSIVE PROGRAME: 

• animačné programy 
• tenisový kurt (osvetlenie za poplatok) 
• stolný tenis 
• biliard 
• plážový volejbal 
• vodný aerobik 
• tanečné hodiny 

fitness 

SLUŽBY NEZAHRNUTÉ V ALL INCLUSIVE PROGRAME:  

• masáže 
• salón krásy 
• sauna 

AKCEPTÁCIA KARIET:  

VISA, MASTER CARD 

WEB STRÁNKA:     

www.movenpick.com 
 


