Titanic Royal Resort *****

Novopostavený hotel, ktorý sa pýši špičkovým servisom služieb a krásnou piesočnatou plážou.
Z trojice Titanic hotelov je tým najluxusnejším. Je vhodný pre rodiny s deťmi, páry, ale aj pre
náročnú klientelu. Hotel denne ponúka svojim klientom bezplatný transfer do sesterského
hotela Titanic Aquapark, kde môžu hostia zadarmo využívať jeden z najväčších aquaparkov v
Hurghade. Zariadenie hotela: vstupná hala s recepciou; hlavná reštaurácia s terasou; 4
tematické reštaurácie; lobby bar; bar pri bazéne; bar na pláži; Aqua bar; Wi-Fi na recepcii a vo
verejných priestoroch (zadarmo); nákupná galéria; konferenčná miestnosť; bazény (ležadlá,
slnečníky a plážové osušky zadarmo); detský bazén so šmykľavkami pre deti; aquapark (v
sesterskom hoteli Titanic Aquapark - shuttle bus zadarmo). Vybavenie izieb: centrálne
ovládaná klimatizácia; TV so satelitným príjmom; minibar (denne dopĺňaný vodou a
nealkoholickými nápojmi); set na prípravu kávy a čaju; vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa,
sušič vlasov, WC); balkón alebo terasa. Pláž je piesočnatá, klientom je k dispozícií aj plážový
bar.
OBSADENOSŤ IZIEB V HOTELI
Štandardná izba(42m2): dvojlôžková izba s možnosťou prístelky pre 2 deti alebo 1 dospelého
Rodinná izba (55m2): dvojlôžková izba s možnosťou prístelky pre 2 deti alebo 1 dospelého a 1
dieťa
- Priestrannejšia miestnosť
Izba Swim up (42m2): 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 „DIAMOND“
RAŇAJKY
NESKORÉ RAŇAJKY
OBED
SNACK
VEČERA
A la carte reštaurácie
Talianska reštaurácia „SANTA LUCIA“
VEČERA
(v rámci all inclusive, rezervácia nutná)
Čínska reštaurácia „CHUNG YING“
VEČERA
(v rámci all inclusive, rezervácia nie je nutná)
Mongloská reštaurácia „KHAN“
VEČERA
(v rámci all inclusive, rezervácia nie je nutná)

od 07:00 do 10:00
od 10:00 do 11:00
od 12:30 do 15:00
od 12:30 do 16:00
od 19:00 do 22:00
od 18:30 do 21:30
od 18:30 do 21:30
od 18:30 do 21:30

BARY:
„Lobby Bar“
„Pool Bar“
Bar pri bazéne
„Royal Beach Bar“
Bar na pláži
snacky
„Vanilla“
„Fountain Bar“
„Disco“

nápoje od 24 hodín denne
nápoje od 10:00 do západu slnka
nápoje od 10:00 do západu slnka
od 12:30 do 16:00
nápoje od 10:00 do 24:00
nápoje od 10:00 do 22:30
nápoje od 22:00 do 02:00

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 Aquapark
plážové osušky
detský klub pre deti od 4 do 12 rokov
telocvičňa
Aquapark (od 10:00 do 17:00) a shuttle bus do Titanic Aquapark
Wi-Fi
animačné programy
vodné pólo
šípky, basketbal
plážový volejbal
SLUŽBY NEZAHRNUTÉ V ALL INCLUSIVE PROGRAME:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

importované alkoholické nápoje
džúsy z čerstvého ovocia
wellness sauna, vírivka, masáže
potápačské centrum a windsurfing centrum
telefonické hovory mimo recepciu
klinika (24 hodín lekár na telefóne)
shisha kútik
bowling
biliard
vodné športy na pláži
AKCEPTÁCIA KARIET:

VISA,MASTER CARD
WEB STRÁNKA:
www.titanicgroup.com

