
Tropitel Sahl Hasheesh  ***** 
Hotel s výbornou polohou pri vlastnej piesočnatej pláži s mólom sa nachádza v oblasti Sahl 
Hasheesh, 26 km južne od Hurghady. Vysoký štandard služieb, priateľský personál a tiež široká 
ponuka doplnkových aktivít je zárukou príjemného strávenia ako relaxačnej, tak i aktívnej 
dovolenky v rámci hotelového rezortu. V rámci rozľahlého krásneho komplexu je k dispozícii 
niekoľko reštaurácií, bazénov a hotelové wellness centrum. Hotel ponúka all inclusive služby 
na dobrej úrovni a je hotel vhodný aj pre veľmi náročných klientov. V areáli hotela sa 
nachádzajú 3 bazény pre dospelých,1 pre deti so šmykľavkami, vonkajšia jakuzi, detské ihrisko, 
detský klub, nákupná arkáda, video hracia miestnosť, konferenčné miestnosti, požičovňa 
bicyklov, diving a centrum, bilard, stolný tenis a tenisový kurt. Wi-Fi pripojenie a bankomat 
ATM je zadarmo na recepcii. V každej izbe sa nachádza, individuálna klimatizácia, telefón, LCD 
TV so satelitným príjmom, vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa s vaňou alebo so sprchou, sušič 
vlasov, WC), trezor, minibar, set na prípravu kávy a čaju, balkón, terasa alebo francúzske okno. 

OBSADENOSŤ IZIEB V HOTELI :  

Izba Deluxe- dvojlôžková izba s možnosťou prístelky pre 2 deti alebo 1 dospelého  
 
Izba Deluxe s výhľadom na more - dvojlôžková izba s možnosťou prístelky pre 2 deti alebo 1 
dospelého 
 
Jednolôžková izba – na vyžiadanie 

STRAVOVANIE: 

Hlavná reštaurácia  „THE  PALM " (v rámci all inclusive)    
RAŇAJKY                   od 07:00 do 10:00 
OBED                                                       od 12:30 do 15:00 
VEČERA                                                               od 18:30 do 22:00 
 
A la carte reštaurácie 
Talianska reštaurácia „IL POMODORO“ 
OBED                                                       od 13:00 do 15:00 
VEČERA                                                               od 18:00 do 22:00 
(rezervácia na  večeru nutná deň predtým, 1 x za pobyt v rámci  all inclusive zadarmo ) 
Mexická  reštaurácia     
VEČERA                                                               od 18:00 do 22:00 
(rezervácia nutná deň predtým, 1 x za pobyt v rámci  all inclusive zadarmo ) 
Indická reštaurácia      
VEČERA                                                               od 18:30 do 21:30 
(rezervácia na  večeru nutná deň predtým, nie je  v rámci  all inclusive zadarmo ) 

BARY 

LOBBY BAR  



polnočný snack        od 24:00 do 01:00 
nápoje       od 10:00 do 18:00 
POOL a BEACH BAR 
nápoje       od 09:00 do západu slnka 
pizza a sendviče      od 12:00 do 17:00 
zmrzlina       od 12:00 do 7:00 
ORIENTAL CAFE (nie v rámci all inclusive)                        
nápoje       od 18:00 do 24:00 
shisha corner   
• hotel vyžaduje na večeru formálne oblečenie 
• v prípade straty plážovej osušky si hotel účtuje 100 LE 
• v prípade straty karty od izby si hotel účtuje 30 LE 

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  
• minibar (denne dopĺňaný  vodou a nealko nápojmi) 
• čaj, americká káva a nescafé  
• WI-FI pripojenie zadarmo v lobby bare 
• animačné programy, vonkajšia vírivka 
• plážový volejbal, šípky, šnorchlovanie 
• fitness, biliard a stolný tenis, tenisový kurt (osvetlenie za poplatok) 
• boccia, aerobik, požičovňa bicyklov 

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  
• SHISHA kútik, turecká  káva  
• biliard, stolný tenis a bicykle nad  rámec 2hod za  pobyt  
• tenisový kurt – osvetlenie a vybavenie 
• wellness, masáže, sauna 
• potápačské centrum 
• vodné športy na pláži 
• kitesurfing 
• windsurfing 

AKCEPTÁCIA KARIET:  

VISA, MASTER CARD 

WEB STRÁNKA:    

http://sahlhasheesh.tropitelhotels.com 


