
Pickalbatros Beach Albatros Resort **** 
Veľmi príjemný a komfortne zariadený hotel je súčasťou obľúbenej hotelovej siete 
Pickalbatros, ktorá zaručuje kvalitné služby. V hotelovom komplexe sa nachádza hlavná 
budova s recepciou a priľahlé vedľajšie budovy v krásnej záhrade. Hotel má vlastnú pláž a 
niekoľko bazénov so šmykľavkami pre deti a dvomi toboganmi pre dospelých. Hotel je vhodný 
pre rodiny s deťmi, ale aj pre milovníkov windsurfingu, potápania a ďalších vodných športov 
a nachádza sa len 20 minút jazdy od centra (možnosť dopravy hotelovým minibusom. Hotel 
má pravidelné bohaté animačné programy pre deti aj dospelých večerné show a taktiež 
mnohé športové aktivity, motorizované i nemotorizované vodné športy na pláži. Rezort 
disponuje 727 peknými izbami a v každej izbe sa nachádza telefón, SAT TV, klimatizácia, 
minibar, rýchlovarná kanvica, trezor, kúpeľňa so sprchovacím kútom, sušič na vlasy, balkón 
alebo terasa. Klientom je k dispozícii vstupná hala s recepciou, 4 reštaurácie v rámci all 
inclusive, niekoľko barov, kaviareň, diskotéka (v hoteli Sea World alebo Albatros Palace – 
vstup zadarmo, nápoje za poplatok), Wi-Fi v lobby (zadarmo), nákupná galéria, kaderníctvo, 7 
bazénov z toho 3 vyhrievané v zimnom období + vonkajšia vírivka iba pre dospelých (ležadlá, 
slnečníky a osušky zadarmo), detský bazén, šmykľavky (len pre deti), 2 tobogány pre 
dospelých, miniklub, detské ihrisko. Wi-Fi pripojenie je možné v lobby bare zadarmo, 
bankomat ATM a doktor k dispozícii na zavolanie. 

OBSADENOSŤ IZIEB V HOTELI :  

Štandardná izba (24m2) - dvojlôžková izba s možnosťou prístelky pre dieťa alebo dospelého 
Izba s výhľadom na more (24m2) - dvojlôžková izba s možnosťou prístelky pre dieťa alebo 
dospelého 
Rodinná izba (48m2) – možnosťou prístelky pre 2 deti alebo 3 dospelých a 1 dieťa, 

- 2 prepojené miestnosti, oddelené dverami  
Jednolôžková izba – na vyžiadanie 

STRAVOVANIE: 

Orientálna reštaurácia „SI OMAR " (v rámci all inclusive)    
KONTINENTÁLNE RAŇAJKY                   od 04:00 do 07:00 
RAŇAJKY                    od 07:00 do 10:00 
NESKORÉ RAŇAJKY                                         od  10:00 do 11:00 
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 
NESKORÁ  VEČERA                                   od 22:30 do 24:00 
 
A la  carte reštaurácie 
Talianska reštaurácia "ALFREDO"       
RAŇAJKY                    od 07:00 do 10:00  



OBED                                                        od 12:30 do 14:30 
VEČERA                                                                od 18:00 do 21:00 
Stredomorská reštaurácia      
RAŇAJKY                    od 07:00 do 10:00 
OBED                                                       od 12:00 do 14:30 
VEČERA                                                                od 18:00 do 21:00 
Ázijská reštaurácia "L ASIATIQUE"        
OBED                                                         od 12:00 do 14:30 
VEČERA                                                                 od 18:00 do 21:00 
Nemecká reštaurácia "ZUM KAISER"  
VEČERA                                                                  od 18:00 do 21:00 
SNACK BAR „CLUB MC“   
Snaky        od  12:00 do 17:00 

BARY: 

COLUMBUS BAR   
Káva, čokoládové špeciality, voda       od  09:00 do 24:00 
JAZ BAR  
nápoje                                      od 10:00 do 24:00 
CINDERELLA BAR  
Nápoje iba nealko                       od 10:00 do 17:00 
zmrzlina                                       od 11:00 do 17:00 
MOCHA BAR  
nápoje                                       od 10:00 do 17:00 
CAPUČINO BAR  
nápoje                                       od 10:00 do 24:00 
AU MOKA BAR  
nápoje                                      od 10:00 do 24:00 
káva, čaj koláčiky                                       od 15:00 do 17:00 
palacinky                                       od 13:00 do 17:30 
zmrzlina                                        od 12:00 do 18:00 
RED SKY BAR  
nápoje                                       od 10:00 do 17:00 
snaky                                        od 12:30 do 16:00 
BILIARD A TIC TAC BAR     
nápoje                                       od 18:00 do 24:00  
"AFANDENA" Shisha Corner  (nie v rámci all inclusive)      od 18:00  do 24:00 

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 zadarmo iba v lobby bare 
• animačné programy 



• vonkajšia vírivka (iba pre dospelých) 
• 3 tenisové kurty (osvetlenie a vybavenie za poplatok) 
• stolný tenis 
• plážový volejbal 
• aerobik 
• gymnastika 
• vodné pólo 
• minigolf 
• fitness 
• maxi šachy 
• šípky 

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 
• tenisový kurt, biliard, elektrické hry, hracie automaty 
• wellness; sauna; turecké kúpele; masáže  
• Jazda  na koňoch 
• zvieratá nie sú povolené v hoteli 
• salón krásy 
• vodné športy na pláži 
• potápačské centrum 

AKCEPTÁCIA KARIET:  

VISA, MASTER CARD 

WEB STRÁNKA:      

www.pickalbatros.com 


