Pickalbatros Aqua Park ****

Pickalbatros Aqua Park je novozrekonštruovaný rezort postavený v útulnom modernom
egyptskom štýle. Na krásnu piesočnatú pláž vzdialenú asi 900m (spolu so sesterským
hotelom Aqua Blu)sa dostanete príjemnou prechádzkou alebo shuttle busom. Tento rezort je
veľmi obľúbený vďaka svojim službám na vysokej úrovni a vybavenému rozsiahlemu
aquaparku. Odporúčame ho klientom všetkých vekových kategórií, hľadajúcich výborné
služby, aktívnu a hlavne nezabudnuteľnú dovolenku. Zariadenie hotela pozostáva zo
vstupnej haly s recepciou, hlavnej reštaurácie, á la carte reštaurácií, niekoľko barov,
zmrzlinovému baru, Wi-Fi pripojenia zadarmo na izbách aj v areály hotela, doktor, 7
bazénov, 4 vyhrievaných bazénov v zimnom období, 4x detských bazénov, miniklubu,
detského ihriska a veľkého aquaparku. Ubytovanie je poskytované v 260 izbách z ktorých má
každá, centrálne ovládateľnú klimatizáciu, TV so satelitným príjmom, telefón, vlastné
sociálne zariadenie (kúpeľňa, sušič vlasov, WC), trezor (zadarmo), minibar (nealko nápoje
zadarmo), balkón alebo terasu.
OBSADENOSŤ IZIEB V HOTELI :

Štandardná izba (45m2) : dvojlôžková izba s možnosťou 1 prístelky pre dieťa alebo 1
dospelého
Rodinná izba (55m2): priestranná izba oddelená prepážkou, s možnosťou 2 prísteliek pre
deti alebo 1 dospelého (maximálna obsadenosť 3 dospelí a 1 dieťa)
Jednolôžková izba – na vyžiadanie
STRAVOVANIE:
Hlavná reštaurácia „CAVE DU ROI„ (v rámci all inclusive)
RAŇAJKY
od 07:00 do 11:00
OBED
od 12:00 do 14:30
VEČERA
od 18:30 do 21:30
A la carte reštaurácie
Stredomorská reštaurácia
SKORÉ RAŇAJKY
RAŇAJKY
OBED
VEČERA
NESKORÁ VEČERA
Talianska reštaurácia
VEČERA
(nutná rezervácia deň predtým)

od 01:00 do 06:30
od 07:00 do 11:00
od 12:00 do 14:30
od 18:30 do 21:30
od 22:00 do 24:00
od 18:30 do 21:30

Marocká reštaurácia
RAŇAJKY
OBED
VEČERA
(nutná rezervácia deň predtým na večeru)

od 07:00 do 11:00
od 12:00 do 14:30
od 18:30 do 21:30

„CLUB MAC“
OBED
nápoje

od 12:00 do 17:00
od 12:00 do 17:00

FOOD COURT (A la carte za poplatok)
OBED

od 12:30 do 17:00

•
•
•

hotel vyžaduje na večeru formálne oblečenie
zvieratá nie sú v hoteli povolené
v prípade straty plážového uteráka účtuje hotel poplatok 20usd
BARY

LOOBBY BAR
nápoje
POOL BAR
nápoje
snacky
BEACH BAR
nápoje
COLUMBUS BAR a LA CANNELLE BAR
nápoje
AU MOKA CAFE
nápoje
palacinky
zmrzlina
GOOFY BAR
nápoje
SPORTS BAR
nápoje
LAGOON BAR
zmrzlina iba pre deti
JAZZ BAR
nápoje
KIDS POOL BAR
nápoje
zmrzlina iba pre deti
LA VERADNDA CAFE
nápoje

24 hod,
po 24:00 neakoholické nápoje
od 10:00 do 17:00
od 12:30 do 15:00
od 10:00 do 17:00
od 10:00 do 24:00
od 10:00 do 24:00
od 15:00 do 18:00
od 12:00 do 18:00
od 10:00 do 18:00
od 12:00 do 24:00
od 10:00 do 17:00
od 18:00 do 24:00
od 10:00 do 17:00
od 12:00 do 17:00
od 10:00 do 21:00

SHISHA CORNER (za poplatok)
SLUŽBY ZAHRNUTÉ V ALL INCLUSIVE PROGRAME:
•
•
•
•
•
•
•

všetky miestne rozlievané alkoholické nápoje podávané v pohároch
(pivo, vodka, rum, likéry, whisky, miešané nápoje)
víno je servírované iba počas večere
Cola, Fanta, Sprite, Soda, Tonic, Minerálna voda
čaj, americká káva a nescafé
športové aktivity, petanque, minigolf, fitness
Aquapark (4 bazény pre dospelých, 18 toboganov, 8 bazénov pre deti,
29 detských šmykľaviek, 76 vodných hier)
tenisový kurt (osvetlenie a rakety za poplatok)
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, turecká káva a čerstvé ovocné šťavy
centrum vodných športov na pláži, potápačské centrum,
Spa služby, biliard,
diskotéka
motorizované i nemotorizované vodné športy na pláži za poplatok
AKCEPTÁCIA KARIET:

VISA, MASTER CARD, Euro-Master card

WEB STRÁNKA:
www.pickalbatros.com

