
Titanic Beach Spa & Aqua Park 
Rozsiahly rezort umiestnený priamo pri krásnej piesočnatej pláži. Je veľmi obľúbený hlavne u 
rodín s deťmi a to vďaka jednému z najvybavenejších aquaparkov v Hurghade. Tento luxusný 
rezort je obľúbený pre svoje služby na najvyššej úrovni, vynikajúcu gastronómiu a široké 
spektrum zábavného a športového vyžitia. Zariadenie hotela: vstupná hala s recepciou; 
hlavná reštaurácia; 6 à la carte reštaurácií ( 1 x zadarmo počas pobytu, nutná rezervácia); 3 
bary; Wi-Fi v lobby zadarmo; obchodná galéria; bazén (ležadlá a slnečníky zadarmo); detský 
bazén; aquapark (časť toboganov pre deti nad 120 cm); miniklub (pre deti 4-12 rokov); 
detské ihrisko. Vybavenie izieb: individuálne ovládateľná klimatizácia; TV so satelitným 
príjmom; telefón; Wi-Fi (za poplatok); minibar (za poplatok); vlastné sociálne zariadenie 
(kúpeľňa, sušič vlasov, WC); trezor (zadarmo); balkón alebo terasa (niektoré izby s 
francúzskym oknom).  

OBSADENOSŤ IZIEB V HOTELI: 

Štandardná izba- dvojlôžková izba s možnosťou prístelky pre 1 dospelého a 1 dieťa alebo 2 
deti 

Rodinná izba- dvojlôžková izba s možnosťou prístelky pre 1 dospelého alebo 2 deti. 

Jednolôžková izba- na vyžiadanie 

STRAVOVANIE: 

Hlavná reštaurácia „ROSE RESTAURANT“  
RAŇAJKY    od 07:00 do 10:00 
NESKORÉ RAŇAJKY    od 10:00 do 11:00 
OBED          od 12:30 do 14:30 
VEČERA         od 18:00 do 21:00 
A la carte reštaurácie 
Talianska reštaurácia (1x za týždeň zadarmo)  
VEČERA         od 18:30 do 21:00 
Grill reštaurácia 
(1x za týždeň zadarmo)      
VEČERA          od 18:30 do 21:00 
Čínska reštaurácia 
(1x za týždeň zadarmo)      
VEČERA         od 18:30 do 21:00 
Orientálna reštaurácia 
(1x za týždeň zadarmo)      
VEČERA         od 18:30 do 21:00 
Mongolská reštaurácia 
(1x za týždeň zadarmo)      
VEČERA         od 18:30 do 21:00 



BARY: 

LOBBY BAR        
Miestne rozlievané alkoholické nápoje, nealkoholické nápoje, káva, čaj   24 hod 
BEACH BAR a REŠTAURÁCIA 
Nápoje        od  09:00 do 18:00       
Obed (pizza,hot-dog,hranolky,hamburger)         od 12:30 do 16:00 
Snack          od 12:00 do 16:00 
Sladký snack (donuts, palacinky, koláče)                           od 16:00 do 17:00 
POOL BAR  
Miestne rozlievané alkoholické nápoje, nealkoholické nápoje, káva, čaj   
Nápoje          od  09:00 do 17:00 
       
VIP Lounge  (za poplatok)        od  18:00 do 01:00 
Shisha Bar (za poplatok )        od  18:00 do 01:00 
DISCO Bar (za poplatok)        od  22:00 do 04:00 

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  
• animačné programy 
• minigolf 
• tenisový kurt (osvetlenie za poplatok 
•  fitness 
• volejbal 

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  
• wellness, sauna, vírivka, masáže 
• biliard 
• potápačské centrum 
• vodné športy na pláži 

 

AKCEPTÁCIA KARIET:  

VISA, EURO- MASTER CARD 

 

WEB STRÁNKA:     



www://titanic-beach.com/language/en/recreation.html 

http://titanic-beach.com/language/en/recreation.html

