
Titanic Palace ***** 
Je rozľahlý päťhviezdičkový rezort postavený v impozantnom antickom štýle. Hotel sa 
rozkladá na ploche 102 tisíc metroch štvorcových v budove s 3 poschodiami. Dokopy má 593 
izieb. Leží priamo pri krásnej piesočnatej pláži, ktorá lemuje krištáľovo čisté Červené more. 
Nájdete tu jeden z najväčších a najvybavenejších aquaparkov v Hurghade, profesionálne 
fitness centrum alebo relaxačné SPA centrum. Tento luxusný rezort je obľúbený pre svoje 
služby na najvyššej úrovni – odporúčame pre strávenie vynikajúcej dovolenky pre páry aj 
rodiny s deťmi. Zariadenie hotela: vstupná hala s recepciou; 2 hlavné reštaurácie; 6 à la carte 
reštaurácií (1 x za pobyt zadarmo, nutná rezervácia); 5 barov; snack bar; bar pri bazéne; Wi-
Fi (zadarmo); obchodná galéria; konferenčná miestnosť; diskotéka; bazén (ležadlá, slnečníky 
a plážové osušky zadarmo); detský bazén; detské ihrisko; mini klub. Vybavenie izieb: 
individuálne ovládateľná klimatizácia; TV so satelitným príjmom; minibar; vlastné sociálne 
zariadenie (kúpeľňa, sušič vlasov, WC); trezor (zadarmo); balkón alebo terasa (väčšina izieb). 
Pláž je piesočnatá s pozvoľným vstupom do mora. Pre klientov je k dispozícií aj plážový bar. 

 

OBSADENOSŤ IZIEB V HOTELI  

Štandardná izba (48m2): dvojlôžková izba s možnosťou prístelky pre 2 deti alebo 1 
dospelého 
 
Bungalov izba (48m2): dvojlôžková izba bez možnosti prístelky  

- iba pre 2 dospelých 
 
Rodinná izba (55m2): dvojlôžková izba s možnosťou prístelky pre 2 deti alebo 1 dospelého 
a 1 dieťa 

- priestrannejšia miestnosť 
 
Izba Swim up: dvojlôžková izba s možnosťou prístelky pre 1 dieťa alebo 1 dospelého 

-  iba pre deti staršie ako 16 rokov 
 
Jednolôžková izba: na vyžiadanie 

 

STRAVOVANIE: 

Hlavná reštaurácia  „ANTONIO“                
RAŇAJKY                   od 07:00 do 10:00 

- zahŕňa raňajky formou bufetu,  kávu, čaj 
NESKORÉ RAŇAJKY    od 10:00 do 11:00 
OBED      od 12:30 do 14:30 

- zahŕňa obed formou bufetu, kávu a čaj 
VEČERA                                                                           od 18:00 do 21:00 



- zahŕňa medzinárodný bufet, kávu a čaj 
NESKORÁ VEČERA                   od 21:30 do 24:00 
A la carte reštaurácie  
Japonská reštaurácia „TAPANYAKI“                
VEČERA                                                                          od 18:30 do 20:30 
(v rámci all inclusive, rezervácia nutná) 
Čínska reštaurácia „CHINESE“                
VEČERA                                                                          od 18:30 do 21:00 
(v rámci all inclusive, rezervácia nie je nutná) 
Indická reštaurácia „TANDORY“                
VEČERA                                                                          od 18:30 do 21:00 
(v rámci all inclusive, rezervácia nie je nutná) 
Mexická reštaurácia „SOMBRERO“                
VEČERA                                                                          od 18:30 do 21:00 
(v rámci all inclusive, rezervácia nie je nutná) 
Mongolská reštaurácia „MONGOLIAN“                
VEČERA                                                                          od 18:30 do 21:00 
(v rámci all inclusive, rezervácia nie je nutná) 

 

BARY: 

„Lobby Bar“                                    nápoje od 24 hodín denne 
      sendviče od 24:00 do 6:00 
„Pool Bar“                                    nápoje od 10:00 do 17:00 
Bar pri bazéne     snacky od 12:30 do 16:00 
„Beach Bar“                                    nápoje od 10:00 do 17:00 
Bar na pláži     snacky od 12:30 do 16:00 
„Waves disco bar“                     od 22:00 do 2:00 
disco bar                                     
„Alexander bar“     importované alkoholické nápoje    
bar (za poplatok)                                   džúsy z čerstvého ovocia 
      popcorn, zmrzlina a cukrová vata  

SLUŽBY ZAHRNUTÉ V ALL INCLUSIVE PROGRAME: 

• mieste alkoholické nápoje (vodka, rum, gin, brandy,...) 
• nealkoholické nápoje (cola, fanta, sprite, tonic, minerálna voda,...) 
• služby sesterského hotela Titanic Beach (reštaurácie, bary, bazény a Aquapark) 
• plážové osušky a uteráky 
• detský klub pre deti od 4 do 12 rokov 
• telocvičňa 
• Aquapark (od 10:00 do 17:00) 
• Wi-Fi 
• animačné programy 
• tenisový kurt (osvetlenie a vybavenie za poplatok) 



• plážový volejbal 
• minigolf 
• šípky 
• fitness 

SLUŽBY NEZAHRNUTÉ V ALL INCLUSIVE PROGRAME:  

• importované alkoholické nápoje 
• džúsy z čerstvého ovocia 
• wellness, sauna, turecké kúpele  
• windsurfing centrum 
• telefonické hovory mimo recepciu 
• klinika (24 hodín lekár na telefóne) 
• shisha kútik 
• biliard 
• stolný tenis 
• potápanie 
• vodné športy na pláži 

AKCEPTÁCIA  KARIET:  

VISA,MASTER  CARD 

WEB STRÁNKA:      

www.titanicgroup.com 


