
Three Corners Fayrouz **** 
Hotelový komplex leží 1 km južne od centra Port Ghalib priamo na 600 metrov dlhej 
piesočnatej pláži s koralmi (vstup po móle). Časť pláže tvoria malé lagúny s koralovým 
podložím, nachádza sa tu však aj piesočnatý vstup do mora. Do Port Ghalib premáva 
pravidelne hotelový shuttle bus za poplatok. Oblasť je nesmierne obľúbená milovníkmi 
šnorchlovania a potápania všetkých vekových kategórií. Hotel má 471 vkusne vybavených 
izieb. K vybaveniu hotela patrí vstupná hala s recepciou, 5 reštaurácií a 5 barov, 2 bazény a 1 
detský bazén (v zime sú všetky vyhrievané), vonkajšia vírivka, lekár na zavolanie, stolný tenis, 
volejbal, šípky, Wi-Fi pripojenie je v lobby bare, na pláži, v Peanut bare a v okolí bazéna 
zadarmo. Izby sú s balkónom alebo terasou s vlastnou kúpeľňou, WC a fénom. Sú vybavené 
televízorom so satelitom, minibarom, trezorom. Pre aktívnych klientov hotel ponúka vodnú 
gymnastiku, vodné pólo, animačné a večerné programy, fitness, plážový volejbal. 

OBSADENOSŤ  IZIEB V HOTELI  

Štandardná izba (28 m2): dvojlôžková izba s možnosťou prístelky pre 1 dieťa alebo 1 
dospelého 
 
Rodinná izba (32m2): priestrannejšia izba oddelená posuvnými dverami s možnosťou 
prístelky pre 2 deti alebo 1 dospelého a 1 dieťa 
 
Jednolôžková izba: na vyžiadanie 

STRAVOVANIE: 

Hlavná reštaurácia  (v rámci all inclusive)    
RAŇAJKY                                    od 06:30 do 10:00 

- zahŕňa raňajky formou bufetu,  kávu, čaj 
OBED                       od 12:30 do 15:00 

- zahŕňa obed formou bufetu, rôzne druhy šalátov, sendviče a špecialít dňa 
VEČERA                                                                                            od 19:00 do 21:00 

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

- pre hostí sú pripravené tematické večere talianské, egyptské, európske a iné. 
- neskorý snack                     od 22:00 do 24:00 

 
Plážová reštaurácia (v rámci all inclusive) 
OBED                       od 12:00 do 14:30 

- zahŕňa obed formou bufetu, rôzne druhy šalátov, sendviče a špecialít dňa 
PO OBEDE 

- sendviče a polievky dňa                    od 15:00 do 17:30 
- poobedný čaj                      od 16:00 do 18:00 

 
A la  carte reštaurácie  
Belgická reštaurácia „CHEZ PASCAL“                



VEČERA                                                                                          od 19:00 do 22:00 
(nie je v rámci all inclusive – 30LE zľava, rezervácia nutná) 
 
Orientálna reštaurácia „MARHABA“                
VEČERA                                                                                           od 19:00 do 22:00 
(v rámci all inclusive, rezervácia nutná) 
 
Talianska reštaurácia „DOLCE VITA“                
VEČERA                                                                                           od 19:00 do 22:00 
(v rámci all inclusive, rezervácia nutná) 

BARY: 

 „Lobby Bar “  (v rámci all inclusive)    nápoje od 10:00 do 2:00 (po polnoci za poplatok)  
 
„Peanut Bar “               nápoje od 19:00 do 24:00  
     
„Pool Bar “                nápoje od 10:00 do 23:00 
                                                                
„Lagoona Beach Bar“               nápoje od 10:00 do 24:00 
            zmrzlina od 15:30 do 17:00 
 
„Dolphin Pool Bar“              nápoje od 10:00 do 23:00 (Cocktail Bar do západu   slnka) 

 

SLUŽBY ZAHRNUTÉ  V ALL INCLUSIVE PROGRAME: 

• všetky miestne rozlievané alkoholické nápoje (vodka, gin, rum, brandy) 
• cola , fanta, sprite, soda, tonic, minerálna voda  
• čaj, americká káva , horúca čokoláda, miestne  pivo a víno  
• minibar (1 fľaša vody na osobu) 
• stolný tenis, šípky, boccia, volejbal, a iné 
• wifi pripojenie v lobby bare, okolo bazéna, peanut baru a na pláži 
• ležadlá, slnečníky a osušky 
• miniklub pre deti od 4 -12 rokov (10:00 - 17:00) 
• animačné programy 
• stolný tenis 
• plážový volejbal 
• fitness, aerobik 
• futbal 

SLUŽBY NEZAHRNUTÉ V ALL INCLUSIVE  PROGRAME:  

• všetky zahraničné alkoholické nápoje  
• všetky dovezené tvrdé likéry, zahranične vína, šampanské a čerstvé džúsy  
• espreso, capuccino 



• minibar  doplnenie za  poplatok 
• wellness, sauna, vírivka, masáže  
• biliard 
• potápačské centrum 

AKCEPTÁCIA  KARIET:  

VISA,MASTER  CARD, AMEX 

WEB STRÁNKA:     

 https://threecorners.com/ 


