
Pickalbatros Jungle Aqua Park ***** 
Rozľahlý hotelový komplex, ktorý patrí do siete Pickalbatros a nachádza sa v južnej časti 
Hurghady v blízkosti sesterského hotela Alf Leila Wa Leila. Klienti môžu využívať dlhú 
piesočnatú pláž s pozvoľným vstupom do mora pri hoteli Dana Beach Resort 5*, ktorá sa 
nachádza cca 700 metrov od hotela (každých 30 minút jazdí zdarma hotelový autobus). Do 
centra Hurghady, ktoré je vzdialené 17 km, je možné dostať sa za poplatok hotelovou 
kyvadlovou dopravou . Letisko je vzdialené 10 km od hotela a najbližšie nákupné možnosti sú 
v bezprostrednej blízkosti hotela. Hotel zaručuje hosťom komfort v každom smere, poskytuje 
izby a apartmány navrhnuté so skutočným zmyslom pre detail a preto je ideálnou voľbou pre 
rodiny s deťmi aj náročnejšiu klientelu. Hotel poskytuje ubytovanie v celkom 436 izbách 
zariadených v modernom egyptskom štýle, bungalovy sú situované v krásnej rozľahlej 
záhrade. Izby majú vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa,WC) a sú vybavené individuálne 
ovládateľnou klimatizáciou, TV so satelitným príjmom, minibarom (za poplatok) fénom, 
terasou alebo balkónom. Hosťom je k dispozícii priestranná vstupná hala s recepciou, 
zmenáreň, 4 hotelové reštaurácie, 8 barov rozmiestnených v celom hotelovom areáli. 
Súčasťou komplexu je najväčší aquapark v Hurghade so 16 bazénmi (z toho 2 sú v zime 
vyhrievané a 9 z nich s detskou časťou), 3 detské bazény s množstvom šmýkačiek a toboganov 
pre rôzne vekové kategórie, jazero, riečka okolo bazénov, vodné atrakcie, veľmi pestrá škála 
športových aktivít, zábavy a relaxácie. K dispozícii je stolný tenis, tenisové ihrisko s možnosťou 
požičania výbavy a večerného osvetlenia za poplatok, minigolf, biliard (za poplatok), fitness 
alebo masáže (za poplatok). Deti môžu využiť miniklub a minidisko. Súčasťou areálu je vonkajší 
amfiteáter s večerným programom. Ležadlá, slnečníky a osušky pri bazéne môžu hostia 
využívať bezplatne. Doktor je na zavolanie, v hoteli nachádza lekáreň aj ATM bankomat. 

OBSADENOSŤ IZIEB V HOTELI :  

Štandardná  izba: dvojlôžková izba s možnosťou prísteliek pre 1 dieťa alebo 2 deti alebo 1 
dospelého 
 
Rodinná izba: možnosťou prístelky pre 2 deti alebo 3 deti alebo 1 dospelého, 

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

STRAVOVANIE: 

Hlavná reštaurácia „MEDITERRANEAN " (v rámci all inclusive)    
RAŇAJKY                   od 07:00 do 10:00 
NESKORÉ  RAŇAJKY                     od 10:00 do 11:00 
OBED                                                       od 12:30 do 14:30 
VEČERA                                                                          od 18:00 do 21:00 
 
 
A la  carte reštaurácie 
Talianska reštaurácia "ALFREDO"       



VEČERA                                                                           od 18:30 do 21:30 
 
Ázijská reštaurácia "L ASIATIQUE"        
RAŇAJKY                   od 07:00 do 10:00 
OBED                                                        od 12:30 do 14:30 
VEČERA                                                                           od 18:30 do 21:30 
 
Orientálna reštaurácia "TAGINE"     
RAŇAJKY                   od 07:00 do 10:00 
OBED                                                       od 12:30 do 14:30    
VEČERA                                                                           od 18:30 do 21:00 
NESKORÁ  VEČERA                                                       od 22:00 do 24:00 
 
Nemecká reštaurácia "ZUM KAISER"  
RAŇAJKY                  od 07:00 do 10:00 
OBED                                                      od 12:30 do 14:30 
VEČERA                                                                          od 18:30 do 21:00 
 
Medzinárodná reštaurácia "LE  MARCHE"        
RAŇAJKY                   od 07:00 do 10:00 
OBED                                                       od 12:30 do 14:30 
VEČERA                                                                          od 18:30 do 21:00 
 
Pekáreň „LA BRIOCHE“                         od 07:00 do 10:00 
Koláčiky a dezerty                                                             od 18:30 do 21:30 
Horúce nápoje                      od 15:00 do 17:00  

BARY 

COLUMBUS BAR   
Nápoje                      od 09:00 do 24:00 
JAZZ BAR  
Nápoje                      od 09:00 do 02:00 
BEACH BAR ( na  pláži v hoteli Dana Beach)  
Nápoje                      od 10:00 do 17:00 
ORANGE BAR   
Nápoje                      od 10:00 do 17:00 
LA VERDANA   BAR 
Nápoje       od 10:00 do 17:00 
AQUA PARK BAR  
Nápoje                     od 10:00 do 17:00 
THE  COLONIES BAR  
Nápoje                      od 09:00 do 24:00 
           
INDIGO  BAR   (po 24:00 za spoplatnené) 
Nápoje                     od 22:00 do 02:00 
JUNGE  BAR   ( po 24:00 za spoplatnené)                            otvorený  24 /7            



            
WHITE ELEPHANT BAR  
nápoje                                                   od 10:00 do 17:00 
II GELATO   
zmrzlina        od 12:00 do 21:00 
LE PASHA BAR /DISCO  (po polnoci sa  nápoje  platia) 
nápoje   od 17:00 do 02:00 
„LA  VERDANA“ 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 (rakety a osvetlenie za poplatok) 
• stolný tenis 
• minigolf 
• fitness 
• šachy 
• plážový volejbal 
• minifutbal 
• šípky 
• boccia 

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 
• biliard, elektrické hry, hracie automaty 
• wellness sauna, masáže, vírivka  
• zvieratá nie sú povolené v hoteli 
• biliard 
• potápačské centrum 
• vodné športy na pláži 

AKCEPTÁCIA KARIET:  

VISA, MASTER CARD 

WEB STRÁNKA:      



www.pickalbatros.com 


