
Steigenberger Al Dau Beach ***** 
Luxusný hotelový resort leží v južnej časti Hurghady na novo vzniknutej pešej zóne v 
bezprostrednej blízkosti kaviarní a obchodíkov. Hotel je situovaný priamo na brehu mora v 
záhrade s palmami pri vlastnej 400 m dlhej piesočnatej pláži. Ležadlá a slnečníky sú zadarmo 
a na pláži je možné využiť pestrú ponuku vodných športov na poplatok. Centrum mesta je 
vzdialené 5 km, vzdialenosť od letiska je asi 6 km. Hoteloví hostia môžu zadarmo využívať 
shuttle bus do centra Hurghady a späť a taktiež vstup do aquaparku v hoteli Steigenberger 
Aqua Magic vrátane konzumácie jedál a nápojov počas celého dňa. V hoteli sa nachádza 
veľkolepá vstupná hala s recepciou a zmenáreň, lobby, niekoľko barov, 6 reštaurácií, 
kaviareň, kaderníctvo, nákupná pasáž, internetový kútik, konferenčná miestnosť a business 
centrum, práčovňa, hotelový lekár na zavolanie, wellness centrum s vnútorným bazénom. V 
záhrade sa nachádza rozľahlá sústava bazénov (5000 m2), časť je v zime vyhrievaná, ktorej 
súčasťou je bazén so slanou vodou, bar pri bazéne, lenivá rieka, jacuzzi alebo terasa na 
opaľovanie. Hostia môžu využiť Thalasso Spa (kúpele, sauna, vírivka, masáže, salón krásy, 
jacuzzi). Pre deti je určený detský bazén. Súčasťou komplexu je 9 jamkové golfové ihrisko s 
Aqua Driving Range a Putting Green. Hosťom je k dispozícii pestrá škála možností ako je 
športové vyžitie, zábava, živá hudba v lobby, raz za týždeň večerná folklórna a tanečná show, 
fitness, aerobik, vodná gymnastika, plážový volejbal, stolný tenis, kanoe. Nadštandardne 
zariadenie priestranné izby s balkónom alebo terasou majú vlastné sociálne zariadenie 
(sprcha alebo vaňa, WC, fén na vlasy, župany), sú klimatizované individuálne ovládanou 
klimatizáciou, televízorom so satelitným príjmom, telefónom, trezorom, minibarom (denne 
dopĺňaný vodou a nealko nápojmi) a hotel umožňuje pripojenie na internet zadarmo v lobby 
a business centre.  

 

OBSADENOSŤ IZIEB V HOTELI :  

Izba Deluxe: dvojlôžková izba s možnosťou 1 prístelky pre dieťa alebo dospelého 
 
Rodinná izba: dvojlôžková izba s možnosťou 1 prístelky pre dieťa alebo dospelého 
 
Jednolôžková izba –  na vyžiadanie 

 

STRAVOVANIE: 

Hlavná reštaurácia  „TAMARIND " (v rámci all inclusive)    
RAŇAJKY                   od 07:00 do 10:30 
OBED                                                       od 13:00 do 15:00 
VEČERA                                                               od 18:00 do 22:30 
 
A la carte reštaurácie 
reštaurácia „BWALA“ 



A LA CARTE OBED                                                od 13:00 do 16:00 
ZMRZLINA                                                            od 12:00 do západu slnka 
 
Libanonská reštaurácia „TANGA“    
OBED                                                                    od 12:00 do 56:00 
A LA CARTE OBED                                              od 13:00 do 16:00 
ZMRZLINA                                                           od 12:00 do západu slnka 
VEČERA                                                                od 18:30 do 22:00 
(rezervácia nutná deň predtým, 1 x za pobyt v rámci all inclusive zadarmo ) 
 
Stredomorská a francúzska reštaurácia „ALEXANDERS“    
VEČERA                                                                  od 18:00 do 22:30 
(rezervácia na  večeru nutná deň predtým) 
 
Tri Azijské reštaurácie „SHUSI BAR“ – „SUMO HOUSE“ –  „SAMURAI“  
VEČERA                                                                    od 18:00 do 23:30 
(rezervácia na večeru nutná deň predtým) 

 

BARY 

CARIBU LOBBY  BAR  
Skoré raňajky          od 05:00 do 07:00 
Neskoré raňajky                                 od 10:30 do 12:00 
Čajové posedenie                        od 16:00 do 18:00 
Neskorá večera          od 22:30 do 00:30 
Nočný snack                                        od 00:30 do 05:00 
 
UKUMBI CAFE 
zmrzlina                          od 10:00 do 24:00 
 
TANGA BAR 
nápoje           od 09:00 do 17:00 
  
ALEXANDERS BAR                         
nápoje            od 13:00 do 23::00 
 
DEWAN BAR 
nápoje             od 18:00 do 23:00 
 
SHANGALULU BAR 
nápoje             od 18:00 do 24:00 
 

• hotel striktne 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  
• minibar (denne dopĺňaný vodou a nealko nápojmi) 
• čaj, americká káva a nescafé , cappuccino, 
• vstup do aquaparku v hoteli Steigenberger Aqua Magic od 09:00 -17:00 
• voľná konzumácia jedál a nápojov počas celého dňa v hoteli Steigenberger Aqua 

Magic 
• biliard, stolný tenis a bicykle zadarmo 2 hod/pobyt 
• Wi-Fi pripojenie zadarmo v business centre a areály hotela 

 

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 a čerstvé ovocné šťavy  
• SHISHA kútik,  
• konzumácia nápojov a jedál v  „Element Nite Spot“ 
• a la carte reštauráciu "ALEXANDERS 
• golfové ihrisko pre registrovaných golfistov od 07:30do západu slnka  
• wellness 

 

AKCEPTÁCIA  KARIET: 

VISA, MASTER CARD 

 

MOŽNOSŤ POSKYTNUTÝCH ZLIAV V HOTELI 

• 25% zľava na a la carte reštauráciu "ALEXANDERS“" 
• 25% zľava na konzumáciu nápojov a jedál do „Element Nite Spot“ 
• 5€ zľava na masáž  

 

WEB STRÁNKA:    

www.steigenbergeraldaubeach.com 


