Novotel Marsa Alam *****

Tento kvalitný značkový hotel je novinkou v našej ponuke a patrí medzi menšie a pokojnejšie
hotely v oblasti. Nachádza sa pri peknej piesočnatej pláži dlhej cca 700 metro, vstup do mora
je možný po móle. Je vhodný pre rodiny s menšími deťmi, pre ktoré je pripravený bohatý
animačný program, detské ihrisko a niekoľko bazénov. Odporúčame aj pre náročnejšiu
klientelu. Pri príchode privíta moderná vstupná hala s recepciou, bankomatom a Wi –fi
pripojením zadarmo. V rozľahlom areáli hotela sa nachádzajú 4 bazény, detský bazén, terasa
na opaľovanie s ležadlami a slnečníkmi zdarma, hlavná reštaurácia a talianska reštaurácia `a
la carte, obchodná arkáda, kaderníctvo .Ubytovanie je v poschodových blokoch s balkónom
alebo terasou s vlastnou kúpeľňou, sú vybavené TV so satelitom, minibarom. Pre aktívnych
klientov hotel ponúka vodnú gymnastiku, vodné pólo, animačné a večerné programy, fitness,
volejbal, boccia, šípky. Za poplatok je k dispozícii fitness, vodné športy, potápačské centrum.
Od letiska je hotel vzdialený 51 km.
OBSADENOSŤ IZIEB V HOTELI :
Štandardná izba - dvojlôžková izba s možnosťou prísteliek pre 2 deti alebo 1 dospelého
Jednolôžková izba - na vyžiadanie
STRAVOVANIE:
Hlavná reštaurácia „LA PALME " (v rámci all inclusive)
RAŇAJKY
od 07:00 do 10:00
- zahŕňa raňajky formou bufetu, kávu, čaj
OBED
od 13:00 do 15:00
- zahŕňa medzinárodný bufet, ovocie, nealkoholické nápoje, a miestne rozlievané
alkoholické nápoje, káva a čaj, domáce rozlievané víno
VEČERA
od 19:00 do 22:00
- zahŕňa medzinárodný bufet, ovocie, nealkoholické nápoje, a miestne rozlievané
alkoholické nápoje, káva a čaj, domáce rozlievané víno
A la carte reštaurácie
Talianska reštaurácia „AL DENTE“
od 19:00 do 22:00
(1x za pobyt zadarmo, rezervácia nutná deň predtým)

BARY:
„PAPYRUS LOUNGE “ (v rámci all inclusive)
neskoré raňajky
od 10:00 do 12:00
čas na čajové posedenie
od 17:00 do 18:00
„RAMLA BEACH BAR“ (v rámci all inclusive) od 18:00 do západu slnka

„ISLAND POOL BAR“ (v rámci all inclusive) od 10:00 do západu slnka
SLUŽBY ZAHRNUTÉ V ALL INCLUSIVE PROGRAME:

•
•
•
•
•
•
•

všetky miestne rozlievané alkoholické nápoje (Vodka, Gin, Rum, Brandy) podávané v
pohároch
Cola , Fanta, Sprite, Soda, Tonic, Minerálna voda
čaj, americká káva a nescafé , miestne pivo a víno
minibar (1 fľaša vody na osobu)
WI-FI pripojenie v lobby a celom areály zadarmo
ležadlá, slnečníky a osušky
miniklub pre deti od 4 -12 rokov (10:00 - 12:00 / 15:00 – 17:00)

SLUŽBY NEZAHRNUTÉ V ALL INCLUSIVE PROGRAME:

•
•
•
•
•
•
•

všetky zahraničné alkoholické nápoje
všetky dovezené tvrdé likéry, dlhé nápoje, zahranične vína, šampanské a čerstvé džúsy
espreso, capuccino
Spa služby
práčovňa
potápačské centrum, fitness
zahraničné a miestne telefónne hovory

AKCEPTÁCIA KARIET:

VISA
WEB STRÁNKA:

http://www.novotel.com

