Sea Star Beau Rivage ****

Hotel je situovaný na okraji Hurghady, priamo pri piesočnatej pláži s krásnym koralovým
útesom. Hotel sa rozprestiera na rozlohe 22000m2, pozostáva z jednej budovy a na 5
poschodiach sa nachádza 293 izieb. Hotel je zariadený v účelnom a príjemnom štýle. Ponúka
svojim klientom bohaté športové vyžitie alebo oddych vo wellness centre. Centrum
Hurghady je od hotela vzdialené cca 25 minút pešej chôdze. Odporúčame milovníkom
kúpania v príjemnom prostredí. Zariadenie hotela: vstupná hala s recepciou; hlavná
reštaurácia; 2 a la carte reštaurácie (rybia - za poplatok, talianska - 1 x za pobyt zadarmo,
nutná rezervácia); pizzeria; bar pri bazéne; kaviareň; diskotéka; mini disco; bazén s
vyhrievanou časťou v zimnom období, (ležadlá, slnečníky a plážové osušky zadarmo); detský
bazén; mini klub (pre deti 4-12 rokov); detské ihrisko. Vybavenie izieb: individuálne
ovládateľná klimatizácia; telefón; TV so satelitným príjmom; Wi-Fi (za poplatok); trezor na
izbe (zadarmo); minibar (za poplatok); vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, sušič vlasov,
WC); balkón alebo terasa.
OBSADENOSŤ IZIEB V HOTELI
Štandardná izba: dvojlôžková izba s možnosťou prístelky pre 1 dieť alebo 1 dospelého a 1
dieťa
Štandardná izba s výhľadom na more: dvojlôžková izba s možnosťou prístelky pre 1 dieťa
alebo 1 dospelého a 1 dieťa
Jednolôžková izba: na vyžiadanie
STRAVOVANIE:
Hlavná reštaurácia „EL KHAYAM“
RAŇAJKY
- zahŕňa raňajky formou bufetu, kávu, čaj
NESKORÉ RAŇAJKY
OBED
- zahŕňa obed formou bufetu, kávu a čaj
VEČERA
- zahŕňa obed formou bufetu, kávu a čaj
NESKORÁ VEČERA
A la carte reštaurácie
Talianska reštaurácia „LA NONNA“
OBED
(za poplatok, rezervácia nutná)
VEČERA
(za poplatok, rezervácia nutná)
Rybia reštaurácia „SAMAKMAK“
OBED
(za poplatok, rezervácia nutná)
VEČERA
(za poplatok, rezervácia nutná)

od 07:00 do 10:00
od 10:00 do 11:00
od 13:00 do 15:00
od 19:00 do 22:00
od 23:00 do 01:00
od 13:00 do 15:00
od 19:00 do 21:30
od 13:00 do 15:00
od 18:30 do 21:30

„GRILL CORNER“
OBED
(za poplatok)
SNACK
„PIZZA CORNER“
OTVORENÉ DENNE
(za poplatok)

od 13:00 do 15:00
od 12:00 do 14:00
od 10:00 do 21:30

BARY:
„Star“ - coffee shop
„Subway “ - disco bar
Pool Bar “
„Italian Restaurant Bar“
„Pool Area“ - BBQ obedy a snacky
„Ice Cream Corner“ - zadarmo pre deti od 1-14 rokov
„Tea Time Corner“
„On The Rocks Pub“ - za poplatok
„Fish Restaurant Bar“ – za poplatok
„Sisha Corner“ - za poplatok

od 10:00 do 24:00 (nápoje)
od 23:00 do 24:00 (nápoje)
od 10:00 do západu slnka
od 10:00 do 24:00 (nápoje)
od 12:30 do 14:30
od 12:00 do 14:00
od 16:00 do 17:00 (nápoje)
od 20:30 do 01:30 (nápoje)
od 10:00 do 01:00 (nápoje)
od 16:00 do 01:00

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

všetky miestne rozlievané alkoholické nápoje (Vodka, Gin, Rum, Brandy)
Cola , Fanta, Sprite, Soda, Tonic, Minerálna voda
čaj, káva, miestne pivo a víno
stolný tenis
futbalové a volejbalové ihrisko (na piesku)
SLUŽBY NEZAHRNUTÉ V ALL INCLUSIVE PROGRAME:

•
•
•
•
•
•
•

všetky zahraničné alkoholické nápoje
minibar
salón krásy
masáže, sauna,
vnútroštátne a medzinárodné telefonické hovory
jazda na ťave
biliard, minigolf
AKCEPTÁCIA KARIET:

VISA,MASTER CARD
WEB STRÁNKA:
www.seastarbeaurivage.com

