
Palm Royale Soma Bay ***** 
Veľmi príjemný hotelový areál skladajúci sa z 3 budov, niekoľkých viliek a bungalovov leží 
priamo pri jednej z najkrajších pláží Červeného mora dlhej viac ako 1 kilometer, v zátoke 
Soma Bay, medzi letoviskami Makadi a Safaga. Rozkladá sa na ploche 70000m2 a má 445 
izieb. K vybaveniu izby patrí balkón, terasa alebo  francúzske okno, kúpeľňa so sprchovacím 
kútom alebo vaňou, set na prípravu kávy a čaju, trezor a iné. Hotel je ideálnym miestom na 
trávenie pokojnej dovolenky v krásnom prostredí so službami na výbornej úrovni. 
Odporúčame rodinám s deťmi. Zariadenie hotela: vstupná hala s recepciou; hlavná 
reštaurácia; à la carte reštaurácia s medzinárodnou i miestnou kuchyňou (1 x za pobyt 
zadarmo; nutná rezervácia); niekoľko barov; bar na pláži; kaviareň; diskotéka; obchodná 
galéria; 3 konferenčné miestnosti; Wi-Fi (zadarmo); kaderníctvo; bazén (1 vyhrievaný v 
zimnom období, ležadlá, slnečníky a plážové osušky zadarmo); detský bazén; stráženie detí 
(za poplatok); mini klub (pre deti 4-12 rokov). Pláž je piesočnatá, klientom je k dispozícií aj 
plážový bar. All inclusive končí v posledný deň o 12.00 a klientom dávajú dole náramky. 

OBSADENOSŤ IZIEB V HOTELI  

Superior izba dvojlôžková izba s možnosťou prístelky pre 1 dieťa alebo 1 dospelého 
 
Izba Superior s výhľadom na bazén: dvojlôžková izba s možnosťou prístelky pre 1 dieťa 
alebo 1 dospelého 
 
Superior izba s výhľadom na more: dvojlôžková izba s možnosťou prístelky pre 1 dieťa alebo 
1 dospelého 
 
Rodinná izba: dvojlôžková izba s možnosťou prístelky pre 2 deti alebo 1 dospelého a 1 dieťa 

- Priestrannejšia miestnosť 
 

Jednolôžková izba: na vyžiadanie 

STRAVOVANIE: 

Hlavná reštaurácia  „CAFE STELLA“                
RAŇAJKY                                 od 06:30 do 10:30 

- zahŕňa raňajky formou bufetu,  kávu, čaj 
OBED                                 od 12:00 do 15:00 

- zahŕňa obed formou bufetu, kávu a čaj 
VEČERA                                                                                            od 19:00 do 22:00 

- zahŕňa medzinárodný bufet, kávu a čaj,  2 tematické menu 
 
A la carte reštaurácie  
Ázijská reštaurácia „ASIAN DELIGHTS“                
VEČERA                                                                                           od 19:00 do 22:00 
(v rámci all inclusive, rezervácia nutná) 
 



Arabská reštaurácia „EL TANNOUR“                
VEČERA                                                                                           od 19:00 do 22:00 
(v rámci all inclusive, rezervácia nutná) 
Talianska reštaurácia „IL PORTICO“                  
VEČERA                                                                                                        od 19:00 do 22:00 
(v rámci all inclusive, rezervácia nutná) 
Grécka reštaurácia „TAVERNA BARBA KIRIAKO‘S“                
VEČERA                                                                                          od 19:00 do 22:00 
(v rámci all inclusive, rezervácia nutná) 
Egyptská reštaurácia „LA TERRACE“                
VEČERA                                                                                           od 19:00 do 22:00 
(v rámci all inclusive, rezervácia nutná) 

BARY: 

„Atrium Bar“                                                       nápoje od 10:00 do 12:00 
               čaje a koláče od 15:00 do 18:00 
„Johnny’s Bar“                                        nápoje od 17:00 do 12:00 
„Azur Bar“                                          nápoje od 10:00 do západu slnka 
            zmrzlina od 10:00 do západu slnka 
„Pool Bar“                                                                          nápoje od 10:00 do západu slnka 
„Captain Nemo’s Bar“                             nápoje od 10:00 do západu slnka            
„Water Sports Bar“                              nápoje a sendviče od 12:00 do západu slnka 
„Shisha Corner“                                                     od 18:00 do 23:00 
„Cleopatra Disco“                                           od 23:00 do 02:00 
                             

SLUŽBY ZAHRNUTÉ V ALL INCLUSIVE PROGRAME: 

• animačné programy 
• fitness; tenisový kurt (1 hodina denne zadarmo počas dňa) 
• biliard (1 hodina denne zadarmo počas dňa) 
• minigolf 
• vodné pólo 
• aerobik 
• plážový volejbal 
• futbal 
• petanque 

SLUŽBY NEZAHRNUTÉ V ALL INCLUSIVE  PROGRAME:  

• wellness 
• salón krásy 
• masáže 
• sauna 
• vírivka 
• potápačské centrum 



• vodné športy na pláži 

AKCEPTÁCIA KARIET:  

VISA,MASTER CARD 

WEB STRÁNKA:      

www.palmroyaleresort.com 
 

http://www.palmroyaleresort.com/

