
Palm Beach Resort **** 
Hotel v severnej časti Hurghady je medzi klientmi veľmi obľúbený. Skladá sa z hlavnej budovy 
a 5 blokov, situovaných v udržiavanej záhrade. Väčšina izieb má balkón alebo terasu 
s výhľadom na pláž, záhradu alebo bazén a každá izba je vybavená satelitnou TV,  
klimatizáciou, sprchou, WC, telefónom, sušičom vlasov, minibarom a sejfom. Na pláži je 
potápačské centrum, ktoré ponúka kurzy potápania a lodné výlety za potápaním, slnečníky 
a ležadlá zadarmo. Hotel je známy tým, že k nemu priplávajú delfíny, ktorý sa bežne hrajú 
s ľuďmi v mori. Hotel poskytuje služby na dobrej úrovni a disponuje niekoľkými reštauráciami 
a barmi a o vašu zábavu sa počas dňa postará animačný tím. Hotel má bezbariérový prístup a 
je vhodný pre rodiny s deťmi. Do centra Hurghady sa dostanete miestnym taxíkom. Hotel má 
2 bazény so sladkou vodou ( oba sú v zime vyhrievané), 1 z bazénov má 2 šmykľavky pre deti, 
detský bazén, detské ihrisko, mini klub pre deti od 5 -12 rokov. V hoteli sa nachádza aj 1 
tenisový kurt, kompletne zariadené fitnes centrum, wellness , stolný tenis, biliard a Wi-Fi na 
recepcii zadarmo. 

OBSADENOSŤ IZIEB V HOTELI :  

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

STRAVOVANIE: 

Hlavná reštaurácia „LAS  PALMAS " (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 
VEČERA                                                              od 18:30 do 21:30 
- zahŕňa medzinárodný bufet, ovocie, nealkoholické nápoje, a miestne  rozlievané 

alkoholické nápoje, káva a čaj 
POLNOČNÝ SNACK                    od 23:00 do 01:00 
 
A la carte reštaurácie  
Medzinárodná reštaurácia „PALAVRION“ ponúka  panoramatický  výhľad 
VEČERA                                                              od 19:00 do 20:00 
NESKORÁ VEČERA                                             od 23:00 do 02:00 

BARY: 

LAGUNA BAR (v rámci  all inclusive)      
nápoje                  od 10:00 do 24:00   
Neskoré raňajky                                                od 10:00 do 12:00 
Čas na čaj                 od 16:00 do 18:00 



OASIS POOL BAR (v rámci all inclusive)      
nápoje                  od 10:00 do 17:30 & 
       od 19:30 do 24:00 
snaky                                                                 od 12:00 do 16:00  
LA SIESTA POOL BAR (v rámci  all inclusive)      
nápoje            od 10:00 do 17:30 & od 19:30 do 24:00           
coffee break                                                      od 16:00 do 17:00 
SWAN LOUNGE  BAR                                       od 15:00 do 24:00 

SLUŽBY ZAHRNUTÉ V ALL INCLUSIVE PROGRAME: 

• všetky miestne rozlievané alkoholické nápoje podávané v pohároch  
• víno, pivo, ouzo, rum, destiláty 
• miestne koktejly 
• Cola , Fanta, Sprite, Soda, Tonic, , Minerána voda  
• americká káva, čaj od  10:00- 24:00  
• animačné programy 
• tenisový kurt (osvetlenie za poplatok) 
• stolný tenis 
• plážový volejbal 
• futbal 
• fitness 

SLUŽBY NEZAHRNUTÉ V ALL INCLUSIVE PROGRAME:  

• všetky zahraničné alkoholické nápoje  
• všetky dovezené tvrdé likéry, dlhé nápoje, vína, šampanské, pivo (fľaše / poháre) & 

čerstvé džúsy  
• A la carte reštaurácia ( Palavrion) 
• wellness : turecké kúpele, hammam, jakuzzi, masáže 
• biliard 
• potápačské centrum 
• vodné športy na pláži 

AKCEPTÁCIA KARIET:  

VISA 

WEB STRÁNKA:     

www.palmbeach-hurghada.com 


