Pickalbatros Royal Moderna *****

Pickalbatros Royal Moderna je rozľahlý hotelový komplex zložený z 2 častí (prvá časť sa
nachádza v zadnej časti areálu ďalej od mora), situovaných okolo bazénov, priamo pri
piesočnatej pláži v oblasti Nabq Bay. Vstup do mora je cez koralové podložie, odporúčame
obuv do vody. Hotel poskytuje množstvo športového vyžitia ako rôzne animačné programy,
večerné programy, záhradné šachy, stolný tenis, plážový volejbal, šípky, vodné pólo, aqua
aerobik, petanque, fitness, tenisový kurt (osvetlenie a vybavenie za poplatok), SPA centrum,
masáže, vírivka, salón krásy, biliard, turecké kúpele, minigolf, vodné športy na pláži,
potápačské centrum. Zariadenie hotela pozostáva zo vstupnej haly s recepciou, hlavnej
reštaurácie, 4 tematických reštaurácií (zadarmo), 2 á la carte reštaurácií (za poplatok), sushi
baru (za poplatok) rôznych barov, shisha kútiku (za poplatok), kaviarne, bankomatu, Wi-Fi
pripojenie v areály zadarmo, nákupnej galéria, lekáreň, diskotéky, 11 bazénov, z toho 4
vyhrievané v zimnom období, 7 pre dospelých (2 bazény so šmykľavkami) a 4 pre deti,
aquaparku (24 šmykľaviek pre deti), miniklub u a detského ihriska. Ubytovanie je
poskytované v 260 izbách z ktorých má každá, centrálne ovládateľnú klimatizáciu, TV so
satelitným príjmom, telefón, vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, sušič vlasov, WC), trezor
na izbe alebo na recepcii, minibar (voda dopĺňaná denne), set na prípravu čaju a kávy,
balkón alebo terasa . Tento hotel je vhodný pre všetky vekové kategórie.
OBSADENOSŤ IZIEB V HOTELI :
Štandardná izba (35m2) : dvojlôžková izba s možnosťou 1 prístelky pre dieťa alebo 1
dospelého
Rodinná izba (85m2): dve prepojené miestnosti s 1 kúpeľňou, možnosťou 2 prísteliek pre
deti alebo 1 dospelého (maximálna obsadenosť 3 dospelí a 1 dieťa)
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 15:00
VEČERA
od 18:00 do 21:00
NESKORÁ VEČERA
od 21:00 do 24:00
A la carte reštaurácie
Talianska reštaurácia "SOPRANO"
VEČERA
(nutná rezervácia deň predtým)
Orientálna reštaurácia "TAGINE"
VEČERA
(nutná rezervácia deň predtým)

od 18:00 do 21:00

od 18:00 do 21:00

Ázijská reštaurácia „L´ASIATIQUE“
VEČERA
(nutná rezervácia deň predtým na večeru)

od 18:00 do 21:00

Nemecká reštaurácia "ZUM KAISER"
VEČERA
(nutná rezervácia deň predtým)

od 18:00 do 21:00

Plážová reštaurácia „CLUB MAC“
OBED
Snaky
nápoje

od 12:00 do 14:30
od 11:00 do 17:00
od 12:00 do 17:00

Thaiská reštaurácia "WHITE ELEPHANT" (za poplatok )
VEČERA
od 18:30 do 21:30
(nutná rezervácia deň predtým)
FOOD COURT
OBED
Snaky

od 12:30 do 17:00
od 12:00 do 17:00

SUSHI BAR (za poplatok)
•
•

hotel vyžaduje na večeru formálne oblečenie
v prípade straty plážového uteráka účtuje hotel poplatok 20usd
BARY:

LOOBBY BAR
nápoje
zákusky
BEACH BAR
nápoje
COLUMBUS BAR
skoré raňajky
káva a čokoládové špeciality
zákusky
nápoje
ACTIVE POOL a RELAXING BAR
nápoje
AQUA PARK BAR BAR
nápoje
IRISH BAR
nápoje

od 10:00 do 24:00
od 15:00 do 18:00
od 10:00 do 17:00
od 05:00 do 07:00
od 05:00 do 07:00
od 15:00 do 18:00
od 10:00 do 24:00
od 10:00 do 18:00
od 10:00 do 18:00
od 21:00 do 02:00

SPORTS BAR
nápoje
OLYMPUS BAR
nápoje
MILLENNIUM BAR
nápoje
TERRACE BAR
nápoje
zmrzlina iba pre deti
WHITE ELEPHANT BAR ( za poplatok)
SHISHA kútik (za poplatok)

od 18:00 do 24:00
od 10:00 do 18:00
od 10:00 do 17:00
od 18:00 do 23:00
od 12:00 do 17:00

SLUŽBY ZAHRNUTÉ V ALL INCLUSIVE PROGRAME:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

všetky miestne rozlievané alkoholické nápoje podávané v pohároch (pivo, vodka,
rum, likéry, whisky, miešané nápoje)
víno je servírované iba počas večere
Cola, Fanta, Sprite, Soda, Tonic, Minerálna voda
čaj, americká káva a nescafé
športové aktivity, stolný tenis, detské kino
Aquaparku (8 šmykľaviek pre dospelých, 24 pre deti)
tenisový kurt (osvetlenie a rakety za poplatok)
Wi-Fi pripojenie v areály a na izbách zadarmo
výťah je iba v hlavnej budove
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 a platené bary
centrum vodných športov na pláži, potápačské centrum,
Spa služby, biliard, minigolf , minifotbal (vybavenie za poplatok )
motorizované i nemotorizované vodné športy na pláži za poplatok
doktor na zavolanie, nemocnica je neďaleko hotela
AKCEPTÁCIA KARIET

VISA, MASTER CARD, American expres
WEB STRÁNKA:
www.pickalbatros.com

