
Pickalbatros Albatros Palace ***** 
Rozľahlý luxusný rezort leží v južnej časti Hurghady priamo pri súkromnej piesočnatej pláži. 
Hotel je postavený v marockom štýle ponúka svojim hosťom jedinečnú atmosféru a zaručuje 
prežitie príjemnej dovolenky plnej zábavy, pokoja a odpočinku v luxusnom prostredí. Hotel 
zaručuje hosťom komfort v každom smere, poskytuje izby a apartmány navrhnuté so 
skutočným zmyslom pre detail. Na svoje si tu prídu milovníci windsurfingu, potápania a 
ďalších vodných športov. Animačné programy pre deti aj dospelých sa postarajú o zábav  
počas celého dňa. V každej izbe sa nachádza, klimatizácia, telefón, TV so satelitným príjmom, 
minibar, vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, sušič vlasov, WC), trezor, balkón alebo terasa 
(väčšina izieb). Klientom je k dispozícii vstupná hala s recepciou, 8 výťahov, 7 reštaurácii, 8 
barov a kaviarní, diskotéka(vstup zadarmo, nápoje za poplatok), nákupná galéria, 
kaderníctvo, 4 bazény z toho 2 vyhrievané v zimnom období , 3 pre dospelých a 1 pre deti, 2 
šmykľavky pre deti, whirpool bazén s 5 menšími vírivkami pre dospelých, miniklub, detské 
ihrisko. Wi-Fi pripojenie je možné vo verejných priestoroch zadarmo, bankomat ATM v lobby 
bare a doktor k dispozícii na zavolanie. 

OBSADENOSŤ IZIEB V HOTELI :  

Štandardná  izba (36m2) - dvojlôžková izba s možnosťou prístelky pre 1 dospelého alebo 1 
dieťa 
 
Izba s výhľadom na more (36m2) - dvojlôžková izba s možnosťou prístelky pre 1 dospelého 
alebo 1 dieťa 
 
Jednolôžková izba – na vyžiadanie 

 

STRAVOVANIE: 

Hlavná reštaurácia „MEDITERRANEAN " (v rámci all inclusive)    
RAŇAJKY                    od 07:00 do 10:00 
OBED                                                        od 12:30 do 14:30 

- 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 
 
A la  carte reštaurácie 
Talianska reštaurácia "II CAMINETTO"       
RAŇAJKY                    od 07:00 do 10:00  
OBED                                                        od 12:30 do 14:30 
VEČERA                                                               od 18:30 do 21:30 
NESKORÁ  VEČERA                                   od 22:00 do 24:00 



Mexická reštaurácia "SALSA"           
SKORÉ  RAŇAJKY                  od 05:00 do 07:00 
RAŇAJKY                   od 07:00 do 10:00 
NESKORÉ RAŇAJKY                                         od 10:00 do 11:00 
VEČERA                                                               od 18:30 do 21:30 
 
Ázijská reštaurácia "L ASIATIQUE"        
VEČERA                                                               od 18:30 do 21:30 
 
Orientálna reštaurácia "TAGINE"        
VEČERA                                                               od 18:30 do 21:30 
 
Nemecká reštaurácia "ZUM KAISER"  
SKORÉ  RAŇAJKY                  od 05:00 do 07:00 
RAŇAJKY                   od 07:00 do 10:00 
NESKORÉ RAŇAJKY                                         od  10:00 do 11:00 
VEČERA                                                               od 18:30 do 21:30 
 
SNACK „ SPLASH BEACH BAR“   
Snaky                    od 12:30 do 17:00 

BARY: 

COLUMBUS BAR   
Káva, čokoládové špeciality, voda                    od 10:00 do 24:00 
 
ORIENTAL PALACE  BAR 
Nápoje iba nealko a koktejly                  od 10:00 do 24:00 
           
TERRACE  BAR   
nápoje iba nealko a koktejly                  od 10:00 do 24:00 
zmrzlina                     od 20:30 do 22:00 
 
CAFE  MOCAMBO BAR (nie v rámci  all inclusive)                        
iba čerstvé džúsy a šťavy                  od 10:00 do 15:00 &  
       od 18:00 do 22:00 
POOL BAR  
nápoje                                od 11:00 do 17:00 
palacinky                                 od 11:00 do 16:00 
zmrzlina                                  od 11:00 do 16:00 
 
LE  PASHA BAR /DISCO  (po polnoci sa  nápoje  platia) 
nápoje                                 od 17:00 do 02:00 
 
"AFANDENA" Shisha Corner  (nie v rámci  all inclusive)           od 18:00  do 24:00 
 

• hotel vyžaduje na  večeru formálne  oblečenie 



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 zadarmo iba vo verejných priestoroch 
• animačné programy 
• tenisový kurt v susednom hoteli Beach Albatros (osvetlenie a vybavenie za poplatok) 
• stolný tenis 
• plážový volejbal 
• fitness 
• šachy 
• vodné pólo 
• aerobik 
• šípky 
• petanque 
•  

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  
• SHISHA kútik, nápoje na diskotéke po polnoci 
• wellness, masáže vírivka sauna   
• Jazda na koňoch 
• zvieratá nie sú povolené v hoteli 
• salón krásy 
• biliard 
• jazda na ťave 
• jazda na koňoch 
• potápačské centrum 
• vodné športy na pláži 

AKCEPTÁCI KARIET:  

VISA, MASTER CARD 

 

WEB STRÁNKA:    

www.pickalbatros.com 


