
Pickalbatros Citadel Sahl Hasheesh ***** 
Veľmi špecifický a rozľahlý hotel, ktorý je terasovito rozložený s výhľadom na Červené more 
v oblasti Sahl Hasheesh sa vypína priamo nad 1,6 km dlhou piesočnatou súkromnou plážou 
s koralovým podložím. V hoteli sú k dispozícii umelé morské lagúny jedna s pekným 
piesočnatým vstupom, 6 vonkajších víriviek, 3 bazény so sladkou vodou ( 2 z toho v zime 
vyhrievané), 1 detský bazén (nie je vyhrievaný )a vnútorný bazén. Luxusne a výborne 
vybavený hotel nesklame ani najnáročnejšiu klientelu. Odporúčame ho všetkým a hlavne 
milovníkom šnorchlovania. Rezort ponúka 514 komfortných izieb a apartmánov, ktoré sú 
špecificky zariadené ( pripomínajúce ubytovanie v hrade ) vybavené klimatizáciou, 
telefónom, TV so satelitným príjmom, minibarom (dopĺňaný denne vodou a nealko nápojmi), 
setom na prípravu čaju a kávy, vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, sušič vlasov, WC), trezor 
(zadarmo), balkón alebo terasa. Wi-Fi pripojenie zadarmo je v lobby a miestach určených 
hotelom. Ďalej sa v hoteli nachádza amfiteáter, biliard, stolný tenis, play station, stolný 
futbal a ďalšie hry na žetóny, plážový šach, 2 tenisové kurty, 2 detské ihriská, diskotéka, 
bankomat ATM, lekáreň, súkromný prístav pre jachty, nákupná arkáda a v rámci areálu hostí 
povozí vláčik, vzhľadom na veľké vzdialenosti kvôli rozľahlosti hotela.  

OBSADENOST IZIEB V HOTELI :  

Štandardná izba (60m2)- dvojlôžková izba s možnosťou prístelky pre 1 dospelého alebo 1 
dieťa 
 
Deluxe  izba(70m2) - dvojlôžková izba s možnosťou prístelky pre 1 dospelého alebo 1  
 
Jednolôžková izba – na vyžiadanie 

STRAVOVANIE: 

Hlavná reštaurácia „CITADEL  " (v rámci all inclusive)    
RAŇAJKY                             od 07:00 do 10:00 

- zahŕňa raňajky formou bufetu,  kávu, čaj 
VEČERA                                                           od 18:00 do 21:00 

- zahŕňa medzinárodný bufet, ovocie, nealkoholické nápoje, a miestne alkoholické 
nápoje, káva a čaj 

 
reštaurácia „ HARBOR INN“   
OBED                                                               od 12:30 do 15:30 

- zahŕňa medzinárodný bufet, ovocie, nealkoholické nápoje, a miestne alkoholické 
nápoje, káva a čaj    

SNAKY         od 15:00 do 17:00 
 
 A la carte reštaurácie 
Talianska reštaurácia „LA  GONDOLA“         od 19:00 do 22:00 
(rezervácia nutná deň predtým) 
 



Brazílska reštaurácia „EL GAUCHO“        od 19:00 do 22:00 
(rezervácia nutná deň predtým) 
Ázijská reštaurácia                   od 18:30 do 21:00 

BARY: 

„LOBBY BAR “  (v rámci  all inclusive)      
skoré  raňajky                                     od 05:00 do 07:00 
alkoholické nápoje                                       od 10:00 do 02:00 
nealko nápoje, voda, káva, čaj                           24 hodín 
„CAFE MOZART “  (v rámci  all inclusive)     
zmrzlina       od 12:00 do 17:00 
zákusky       od 11:00 do 17:00   
„INFINITY BAR“  (v rámci  all inclusive)         od 10:00 do 18:00      
alkoholické a nealkoholické nápoje               
„ PALM POOL BAR“  (v rámci  all inclusive)         od 10:00 do 18:00 
alkoholické a nealkoholické nápoje   
„BEACH  BAR 1, 2 a 3“  (v rámci  all inclusive) 
nápoje                     od 10:00 do 18:00  
„COLUMBUS CAFE“    (v rámci  all inclusive)    
nápoje                     od 12:00 do 24:00  
zákusky       od 12:00 do 24:00 
„SHISHA CORNER – SHESH BESH‘‘  ( nie je  v rámci  all  inclusive)    
Shisha a orientálne nápoje                                   od 12:00 do 24:00 
 

• hotel  vyžaduje  na  večeru formálne  oblečenie. 

SLUŽBY ZAHRNUTÉ V ALL INCLUSIVE PROGRAME: 

• všetky miestne alkoholické nápoje podávané v plastových pohároch  
• Cola , Fanta, Sprite, Soda, Tonic, Minerálna voda  
• čaj, americká káva a nescafé , miestne pivo a víno  
• minibarom (dopĺňaný denne vodou) , 
• Wi-Fi pripojenie zadarmo v lobby  
• biliard 
• animačné programy 
• 2 tenisové kurty (osvetlenie a vybavenie za poplatok) 
• stolný tenis 
• biliard 
• vírivka 
• plážový volejbal 
• fitness 

 

 



SLUŽBY NEZAHRNUTÉ V ALL INCLUSIVE PROGRAME:  

• všetky zahraničné alkoholické nápoje  
• všetky dovezené tvrdé likéry, dlhé nápoje, vína, šampanské a čerstvé džúsy  
• fľaškové nápoje 
• premium zmrzlina 
• internetové pripojenie na  izbách  
• shisha v orientálnom kútiku 
• wellness masáže, sauna   
• potápanie 
• salón krásy 
• šnorchlovanie 

WEB STRÁNKA:     

https://www.pickalbatros.com/citadel-azur-sahl-hasheesh/ 
 

https://www.pickalbatros.com/citadel-azur-sahl-hasheesh/

