Stella Di Mare Beach & Spa *****

Hotel Stella Di Mare Beach & Spa sa nachádza v známej oblasti Naama Bay, priamo pri
vlastnej piesočnatej pláži, z ktorej sa ponúka nádherný výhľad na krištáľovo priezračné
Červené more. Tento luxusný hotel s osobitým štýlom si klientov získava svojou
pohostinnosťou a službami na vysokej úrovni. Odporúčame ho nielen milovníkom golfu, ale
aj
rodinám
s
deťmi.
OBSADENOSŤ IZIEB V HOTELI :
Štandardná izba: dvojlôžková izba
Deluxe izba: dvojlôžková izba s možnosťou 1 prístelky pre dieťa alebo 1 dospelého
Jednolôžková izba – na vyžiadanie
STRAVOVANIE:
Hlavná reštaurácia "LA TERRAZZA" (v rámci all inclusive)
RAŇAJKY
od 07:00 do 10:30
OBED
od 12:30 do 15:00
VEČERA
od 18:30 do 22:30
Á la carte reštaurácie
Stredomorská reštaurácia "CORALO ROSSO"
VEČERA
od 18:30 do 22:30
Ázijská reštaurácia "LA SCOGLIERA"
OBED
VEČERA

od 12:00 do 16:00
od 18:00 do 22:00

BARY:
BELLA VISTA LOBBY LOUNGE
nápoje a snacky

od 08:00 do 01:00

LA DOLCE VITA GELATERIA & BAR
nápoje, koktejly a zmrzlina

od 10:00 do západu slnka

CHILL OUT POOL BAR
nápoje a koktejly

od 10:00 do západu slnka

BEACH BAR
nápoje a koktejly

od 10:00 do západu slnka

RITROVO BAR

nápoje a snacky

od 18:00 do 01:00

SLUŽBY ZAHRNUTÉ V ALL INCLUSIVE PROGRAME:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

všetky miestne rozlievané alkoholické nápoje podávané v pohároch (pivo, vodka,
rum, víno, likéry, whisky, miešané nápoje)
Cola, Fanta, Sprite, Soda, Tonic, Minerálna voda
čaj, americká káva a nescafé
športové aktivity v rámci animačných programov
šípky
stolný tenis, tenis
plážový volejbal
fitness
Wi-Fi v lobby
vonkajšia vírivka
minibar (denne voda a nealkoholické nápoje)
hotelový bus do Naama Bay
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
minibar (alkoholické nápoje a čokoláda)
masáže a kúpeľné procedúry
potápačské centrum, vodné športy na pláži
motorizované i nemotorizované vodné športy na pláži
AKCEPTÁCIA KARIET:

VISA, MASTER CARD
WEB STRÁNKA:
http://www.stelladimare.com/beach_hotel/

