THREE CORNERS SEA BEACH ****

Hotel postavený v tradičnom štýle výborne zapadá do svojho okolia. Rezort leží v udržiavanej
záhrade pri širokej piesočnatej pláži. Vstup do vody je po móle cez koralové podložie.
Odporúčame obuv do vody. Hotel je vhodný pre všetky vekové kategórie i pre rodiny s
deťmi, pre ktoré sa nachádzajú v mori lagúny na kúpanie. Hotel sa nachádza 0,5 km od
letiska a 6 km od prístavu Port Ghalib, kde je možnosť prechádzok a nákupné možnosti.
Hotel pozostáva z 3 budov, každá má z nich má prízemie a 3 poschodia, hosťom je k
dispozícii vstupná reštaurácia s recepciou, konferenčná miestnosť, lobby bar, hotelová
reštaurácia, dva bary, reštaurácie a'la carte , obchodná pasáž lekáreň a knihovňa
s internetom, a lekár. Súčasťou hotelového vybavenia sú dva vonkajšie bazény (jeden
vyhrievaný) a bar pri bazéne. Deťom je určený samostatný detský bazén s 3 toboganmi,
šmykľavkami, pomalou riekou a detským klubom. Hosťom je k dispozícii ihrisko na pláži,
volejbal, stolný tenis alebo fitness. Za poplatok potápačské centrum, biliard, masáže alebo
služby wellness a beauty centra. Internetové pripojenie WiFi v priestoroch lobby a
internetový kútik je možné využiť za poplatok.
OBSADENOSŤ IZIEB V HOTELI:
Štandardná izba: dvojlôžková s možnosťou prístelky pre 1 dieťa alebo 1 dospelú osobu
Rodinná izba: dvojlôžková s možnosťou 2 prísteliek pre deti alebo 1 dospelú osobu a 1 dieťa
Jednolôžková izba – na vyžiadanie

STRAVOVANIE:
Hlavná reštaurácia „MAIN BUFFET RESTAURANT“
RAŇAJKY
od 07:00 – 10:00
OBED
od 12:30 – 15:00
VEČERA
od 18:30 – 21:30
BARY:
POOL BAR
nápoje

od 10:00 - do západu slnka

LOBBY BAR
nápoje

od 10:00 do 24:00

BEACH BAR
nápoje

od 10:00 - do západu slnka

AQUA PARK BAR
nápoje
PEANUTS BAR
nápoje

od 10:30 do 13:00 a od 15:00 do 17:00
od 17:00 – do polnoci,
od 17:00 – do24:00

KAVIAREŇ
(nie je v rámci all inclusive)
Shisha a orientálne nápoje
DISKOTÉKA ( nápoje nie sú v rámci all inclusive)

SLUŽBY ZAHRNUTÉ V ALL INCLUSIVE PROGRAME:

•
•
•
•
•

všetky miestne rozlievané alkoholické nápoje (pivo, víno, vodka, rum, likéry, whisky,
miešané nápoje)
Cola , Fanta, Sprite, Soda, Tonic, Minerálna voda
zmrzlina na v určených baroch
espreso, capuccino, nescafé
WI-FI pripojenie zadarmo iba v lobby bare

SLUŽBY NEZAHRNUTÉ V ALL INCLUSIVE PROGRAME:
•
•
•

všetky zahraničné alkoholické nápoje
alkoholické nápoje vo fľašiach, turecká káva a čerstvé ovocné šťavy
všetky dovezené tvrdé likéry, dlhé nápoje, vína, šampanské a čerstvé džúsy
AKCEPTÁCIA KARIET:

VISA
WEB STÁNKA:
https://www. threecorners.com/hotels/sea-beach-resort/

