
Onatti Beach Resort **** 
Štýlový hotelový rezort je situovaný na pokojnom mieste priamo pri krásnej piesočnatej pláži 
s bohatým podmorským životom, len 16 km od historického mestečka El Quseir. Tento 4-
hviezdičkový rezort pri Červenom mori bol postavený v modernom núbijskom štýle a môže sa 
pochváliť 130 metrov dlhou plážou a rozsiahlym vonkajším bazénom. Hotel odporúčame 
klientom všetkých vekových kategórií. 
 

OBSADENOSŤ  IZIEB V HOTELI :  

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

STRAVOVANIE: 

Hlavná reštaurácia (v rámci all inclusive)    
RAŇAJKY                 od 07:00 do 10:00 
OBED                                                     od 13:00 do 15:00 
VEČERA                                                             od 19:00 do 21:30 
Plážová reštaurácia (v rámci all inclusive)    
SNACKS     od 11:00 do 12:00 
A la carte reštaurácie: 
Talianska reštaurácia a rybia reštaurácia 
VEČERA                                                                         od 19:00 do 21:30 
(nutná rezervácia, 1x za pobyt zadarmo) 
Plážová reštaurácia 
VEČERA                                                                         od 19:00 do 21:30 
(nutná rezervácia, za poplatok) 

BARY 

LOBBY BAR     
nápoje                 24 hodín 
POOL BAR  
nápoje      od 10:00 do 23:00  
BEACH  BAR  
nápoje                 od 10:00 do západu slnka 
ANGLICKÝ BAR & DISCO ‘‘JACK SPARROW‘‘ (za poplatok)    
nápoje      od 23:00 do 02:00 



SLUŽBY ZAHRNUTÉ V ALL INCLUSIVE PROGRAME: 

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

• Cola , Fanta, Sprite, Soda, Tonic, Minerálna voda  
• Čaj, americká káva a nescafé  
• WI-FI pripojenie (v lobby)  
• Boccia, šípky, telocvičňa 
• Mini futbal a plážový volejbal 

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, špeciálna káva a čerstvé ovocné šťavy  
• Wellness  
• Minibar  
• Vodné športy 
• Tenisové kurty 
• Večera na pláži 

AKCEPTÁCIA KARIET:  

VISA, MASTER CARD 

WEB STRÁNKA:  

www.onatti.com 


