
Ocean Breeze Sahl Hasheesh **** 
Elegantný hotel sa nachádza priamo pri pláži s privátnou promenádou a bazénom s morskou 
vodou. Moderne navrhnutý hotel ponúka svojim hosťom štýlové ubytovanie, oddelenú 
relaxačnú zónu, rozličné druhy reštaurácií, niekoľko bazénov, súkromnú pláž, obchodnú pasáž, 
bary a nočný klub. Klientom ponúka príjemné prostredie na oddych, ale aj aktívnu zábavu. 
Centrum Hurghady je od hotela vzdialené 28 km a dostanete sa tam taxíkom alebo miestnou 
dopravou. Zariadenie hotela: hlavná reštaurácia; lobby bar; bar na pláži; bar pri bazéne; 6 á la 
carte reštaurácií (z toho 3 za poplatok); Wi-Fi v lobby (zadarmo); 7 bazénov (1 je v zime 
vyhrievaný); salón krásy; detské ihrisko; detský bazén; bankomat. Vybavenie izieb: telefón; TV 
so satelitným príjmom; klimatizácia; trezor (za poplatok); set na prípravu kávy a čaju; varná 
kanvica; balkón; vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, sušič vlasov, WC); minibar. Pláž je 
piesočnatá klientom sú k dispozícií ležadlá, slnečníky a plážové osušky zadarmo. 

OBSADENOSŤ IZIEB V HOTELI : 

Štandardná izba: dvojlôžková izba  s možnosťou prístelky pre 2 deti  alebo 1 dospelého 

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

Rodinná izba: dvojlôžková izba s možnosťou prístelky pre 2 deti alebo 1 dospelého 

Jednolôžková izba: na vyžiadanie 

STRAVOVANIE: 

Hlavná reštaurácia (v rámci all inclusive) 
SKORÉ RAŇAJKY  od 06:00 do 07:00 
RAŇAJKY  od 07:00 do 10:00 
OBED       od 12:30 do 15:00 
VEČERA               od 18:30 do 22:00 
NESKORÁ VEČERA  od 22:00 do 23:00 

A la  carte reštaurácie 
Talianská reštaurácia „La Piazza“   
NESKORÉ RAŇAJKY od 10:00 do 11:30 
SNACKS  od 12:30 do 17:00 
ZMRZLINA od 15:30 do 17:30 
VEČERA (nutná rezervácia, bez poplatku)  od 18:30 do 22:00 

Orientálna reštaurácia „Al Khedive“ 
VEČERA (nutná rezervácia, bez poplatku) od 18:30 do 22:00 

Brazílska & Mexická reštaurácia „Ginga“ 
VEČERA (nutná rezervácia, bez poplatku) od 18:30 do 22:00 



 
Reštaurácia „Akina“  
VEČERA (nutná rezervácia,nie je zahrnutá v all inclusive)  od 18:30 do 22:00 

BARY: 

LOBBY BAR „La Wien“      24 hod. 
PLÁŽOVÝ & BAR PRI BAZÉNE „Splash“   od 10:00 do 12:00 
DISCO „Carina Pub“     od 23:00 do 02:00 
BALKÓNOVY BAR „Al Khedive“    od 10:00 do 18:00 
SHISHA kútik       od 17:00 do 11:00 
      

SLUŽBY ZAHRNUTÉ V ALL INCLUSIVE PROGRAME: 

• všetky miestne rozlievané alkoholické nápoje  
• Cola , Fanta, Sprite, Soda, Tonic, Minerálna voda  
• čaj, americká káva a nescafé , miestne  pivo a víno  
• Wi-Fi pripojenie v lobby zadarmo 
• animačné programy 
• stolný tenis 
• šnorchlovanie 
• boccia 

SLUŽBY NEZAHRNUTÉ V ALL INCLUSIVE  PROGRAME:  

• všetky zahraničné alkoholické nápoje  
• všetky dovezené tvrdé likéry, dlhé nápoje, vína, šampanské a čerstvé džúsy  
• cappuccino, cafe latte, espresso 
• naplnenie minibaru 
• lekár na zavolanie 
• kaderníctvo 
• vodné športy na pláži 
• biliard 

AKCEPTÁCIA KARIET: 

VISA 

WEB STRÁNKA:     

https://hotelsgravity.com/ 

https://hotelsgravity.com/

