
Pickalbatros Sea World Marsa Alam ***** 
Pickalbatros Sea World je novým jedinečným konceptom oázy, pripomínajúci luxusne 
vybavené moderné satelitné mestečko. Je situovaný pri krásnej dlhej piesočnatej pláži, ktorú 
obmýva krištáľovo priezračné Červené more. Tento rezort uspokojí potreby najnáročnejších 
klientov nielen vďaka vysokej kvalite, ale aj širokej ponuke poskytovaných služieb. Nájdete tu 
prvotriedne wellness centrum, fitness a aquapark, ktorý poteší najmä detskú časť klientov. Je 
ideálnou voľbou pre všetkých, ktorí chcú stráviť nezabudnuteľnú dovolenku. Vybavenie izieb: 
individuálne ovládateľná klimatizácia; telefón, TV so satelitným príjmom, minibar (vybrané 
nealkoholické nápoje zadarmo), trezor, Wi-Fi (zadarmo), vlastné sociálne zariadenie 
(kúpeľňa, sušič vlasov, WC), balkón alebo terasa. Zariadenie hotela: vstupná hala s recepciou, 
hlavná reštaurácia, 3 à la carte reštaurácie (talianska, nemecká, čínska), lobby bar, kaviareň, 
bar pri bazéne, bar na pláži, shisha kútik (za poplatok), Wi-Fi (zadarmo), obchodná galéria, 
kaderníctvo, 13 bazénov - bazén len pre dospelých s integrovanými 5 vírivkami, 3 relaxačné 
bazény, 3 detské bazény (1 so šmykľavkami, 2 vyhrievané v zimnom období), ležadlá, 
slnečníky a plážové osušky (zadarmo); aquapark, detské ihrisko, mini klub (pre deti 4-12 
rokov). Pláž je piesočnatá, klientom je k dispozícií aj plážový bar. 

 

OBSADENOSŤ  IZIEB V HOTELI :  

Štandardná  izba: dvojlôžková izba s možnosťou prístelky pre 1 dospelého alebo 1 dieťa 
 
Izba s výhľadom na more: dvojlôžková izba s možnosťou prístelky pre 1 dospelého alebo 1 
dieťa 
 
Rodinná izba: dvojlôžková izba s možnosťou prístelky pre 1 dospelého alebo 1 dieťa a 1 
dospelého 
 
Jednolôžková izba: na vyžiadanie 

 

STRAVOVANIE: 

Hlavná reštaurácia (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 

- 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 22:00 do 24:00 



A la  carte reštaurácie 
Talianska reštaurácia (1x za týždeň zadarmo)      
VEČERA                                                                               od 18:30 do 21:30 
 
Čínska reštaurácia (1x za týždeň zadarmo)            
VEČERA                                                                               od 18:30 do 21:30 
 
Nemecká reštaurácia (1x za týždeň zadarmo)             
VEČERA                                                                          od 18:30 do 21:30 
 

BARY: 

LOBBY BAR 
Miestne rozlievané alkoholické nápoje, nealkoholické nápoje, káva   nonstop 
 
POOL BAR 
Miestne rozlievané alkoholické nápoje, nealkoholické nápoje, káva               od 10:00 do 17:00           
ZMRZLINA                      od 11:00 do 16:00  
       
BEACH BAR 
Miestne rozlievané alkoholické nápoje, nealkoholické nápoje, káva               od 10:00 do 17:00       
SNACKS                       od 12:30 do 17:00 
 
SPORTS CAFE 
Miestne rozlievané alkoholické nápoje, nealkoholické nápoje, káva               od 12:00 do 24:00 
 
SHISHA CORNER 
Nápoje a shisha                   od 18:00 do23:00 

 

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  
• stolný tenis 
• animačné programy 
• vodné pólo  
• aerobik 
• plážový volejbal 
• šípky, boccia, minifutbal; futbalové ihrisko (podľa štandardov fifa), minigolf; šach; fitness 
• tenisový kurt (osvetlenie za poplatok) 
• aquapark (4 tobogany pre dospelých a 15 toboganov pre deti) 



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 
• izbový servis 
• biliard 
• jazda na koni 
• wellness; sauna; turecké kúpele; hammam; masáže  
• zvieratá nie sú povolené v hoteli 
• 3 plavecké bazény 
• biliard 
• vodné športy na pláži, potápačské centrum 

 

AKCEPTÁCIA  KARIET:  

VISA, MASTER CARD 

 

WEB STRÁNKA:     

http://www.pickalbatros.com 


