
Seagull Resort **** 
Rozsiahly komplex je situovaný priamo v  srdci Hurghady pri dvoch piesočnatých plážach so 
službami all inclusive. Hotelový komplex sa skladá z dvoch budov, staršieho Resortu a 
novšieho Clubu. Originálnym prvkom hotela je klimatizovaný bar postavený na 12 metrov 
vysokej veži, ktorý ponúka výhľad na okolie. Hotel je vhodný pre milovníkov nočného života, 
večerných prechádzok, nočného života a nákupov. Izby sú vybavené satelitnou TV, 
klimatizáciou, sprchou alebo vaňou, WC, telefónom, sušičom vlasov, minibarom (denne 
dopĺňaný 2 fľaškami vody) , sejfom. Hotel má 5 bazénov pre dospelých ( 2 sú v zime 
vyhrievané), detský aquapark s 9 šmykľavkami s vyhrievaným bazénom, 3 detské bazény, 2 
detské ihriská a mini Zoo v klubovej časti. Dve hotelové pláže poskytujú ležadlá a slnečníky 
zadarmo majú vlastné plážové bary, potápačské centrum, a aqua centrum s množstvom 
vodných športov za poplatok. V hoteli sa nachádza niekoľko barov, reštaurácií,2 diskotéky, 2 
kiná, konferenčné miestnosti, divadlo na animačné programy, wellness centrum, 24 
hodinová lekárska služba a nákupná arkáda. Pre milovníkov športu hotel ponúka squashový a 
tenisový kurt, stolný tenis, biliardové stoly futbalové a volejbalové ihrisko. K dispozícii je 24 
hodín doktor. Klienti môžu na recepcii a reštaurácii využívať bezplatne Wi-fi od 08:00- 18:00, 
v ostatných priestoroch je Wi-fi za poplatok.  
 

OBSADENOSŤ IZIEB V HOTELI :  

Štandardná  izba : dvojlôžková izba s možnosťou prístelky pre 2 deti alebo 1 dospelého a 1 
dieťa 
 
Jednolôžková izba – na  vyžiadanie 

STRAVOVANIE: 

Hlavná reštaurácia „CLEOPATRA " (nepodáva sa v nej obed)    
SKORÉ RAŇAJKY                                                          od 05:00 do 07:00 
 
RAŇAJKY            od 07:00 do 10:00 
- zahŕňa raňajky formou bufetu, kávu, čaj 
 
VEČERA                                                                        od 19:00 do 22:00 
- zahŕňa medzinárodný bufet, ovocie, nealkoholické nápoje, a miestne rozlievané 

alkoholické nápoje, káva a čaj 
 
reštaurácia „NEFERTITI“ 
RAŇAJKY             od 07:00 do 10:00 
- zahŕňa raňajky formou bufetu, kávu, čaj 
OBED                                                               od 13:00 do 15:00 
- zahŕňa medzinárodný bufet, ovocie, nealkoholické nápoje, a miestne rozlievané 

alkoholické nápoje, káva a čaj 
VEČERA                                                                        od 19:00 do 22:00 



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

NESKORÁ VEČERA                                                       od 00:00 do 02:00 
 
reštaurácia „FISHERMAN“ (v rámci all inclusive) 
OBED                                                              od 13:00 do 15:00 
VEČERA (1 x za pobyt na spätnú rezerváciu)            od 19:00 do 22:00 
 
 ČÍNSKA a la carte reštaurácia (nie je v rámci all inclusive)  od 13:00 do 22:00 
 
„CAPTAN NEMO“ a la carte reštaurácia (nie je v rámci all inclusive) otvorená každú stredu 
a nedeľu  
VEČERA                                                                      od 13:00 do 22:00 (20€/os) 
 
FOOD COURTY: Talianky, orientálny, indický a čínsky 

BARY: 

OASIS BAR (v rámci all inclusive)      
nápoje                      od 10:00 do 17:00 
snaky                                                                       od 11:00 do 13:00 a od 16:00 do 17:00 
zmrzlina                                                     od 12:00 do 13:00 a od 15:00 do 17:00 
coffee break                                                            od  16:00 -17:00 
 
DOLHPIN BEACH  BAR (v rámci all inclusive)      
nápoje                      od 10:00 do 17:00 
snaky                                                                       od 11:00 do 13:00 a od 16:00 do 17:00 
zmrzlina                                                   od 12:00 do 13:00 a od 15:00 do 17:00 
coffee break                                                            od  16:00 -17:00 
 
RAMSES  LOBBY BAR a BUDHA LOBBY BAR (v rámci all inclusive)      
nápoje                      od 9:00-24:00 
coffee break                                                          od  16:00 -17:00 
 
MARC ANTHONY POOL BAR (v rámci all inclusive)      
nápoje                      od 10:00 do 17:00 
snaky                                                                      od 11:00 do 13:00 a od 16:00 do 17:00 
zmrzlina                                                   od 12:00 do 13:00 a od 15:00 do 17:00 
 
SCOOBY DOO POOL BAR (v rámci all inclusive)      
nápoje                     od 10:00 do 17:00 
snaky                                                                         od 11:00 do 13:00 a od 16:00 do 17:00 
TUT DISCO                                                            od 23:00 do 03:00 
Nápoje nie sú zahrnuté v rámci all inclusive 

 

SLUŽBY ZAHRNUTÉ V ALL INCLUSIVE PROGRAME: 



• všetky miestne rozlievané alkoholické nápoje podávané v pohároch  
• vodka, gin, whisky, rum, brandy, tequila, Bacardi, víno, pivo, ouzo 
• Cola , Fanta, Sprite, Soda, Tonic, Minerána voda  
• čaj, káva , miestne  pivo a víno minibar (denne dopĺňaný 2 fľaškami vody) 
• zmrzlina v časoch učených hotelom 
• 2 hod. biliardu na pobyt zadarmo 
• 2 hod. tenisu na pobyt zadarmo 
• 2 hod. squashu na pobyt zadarmo 
• Fitness centrum na 30min denne zadarmo 
• Wi-Fi od  08:00- 18:00 v oblasti food courtu a zadarmo   

SLUŽBY NEZAHRNUTÉ V ALL INCLUSIVE PROGRAME:  

• všetky zahraničné alkoholické nápoje  
• všetky dovezené tvrdé likéry, dlhé nápoje, vína, šampanské, pivo (fľaše/poháre), čerstvé 

džúsy  
• A la carte reštaurácie (Captan nemo a Čínska reštaurácia) 
• reštaurácia „FISHERMAN‘‘ 
• nápoje na diskotéke TUT King 
• Spa služby : turecké kúpele, hammam, vírivka, masáže 
• Kadernícky salón 
• Orientálny stan s vodnou fajkou 
• Wi-Fi 

AKCEPTÁCIA KARIET:  

VISA 

WEB STRÁNKA:     

www.hurghadaseagull.com 
 


