Utopia Beach Club ***

Rozľahlý hotel v krásnej záhrade umiestnený priamo pri dlhej piesočnatej pláži s pozvoľným
vstupom do mora leží v oblasti El Quseir, približne 20 km južne od mestečka El Quseir a asi
54 km od letiska Marsa Alam. Hotelová pláž je jednou z najkrajších pláží v Marsa Alam a
rozprestiera sa v nádhernej zátoke, kde máte možnosť vidieť korytnačky, murény a morskú
kravu. Hostia majú možnosť využiť hotelový shuttle bus do mestečka El Quseir (jazdí asi 2x
týždenne
za
poplatok).
OBSADENOSŤ IZIEB V HOTELI :
Štandardná izba: dvojlôžková izba s možnosťou 1 prístelky pre dieťa alebo 1 dospelého
Superior izba: dvojlôžková izba s možnosťou 1 prístelky pre dieťa alebo 1 dospelého
Rodinná izba Superior: dvojlôžková izba s možnosťou 3 prísteliek pre deti alebo 1 dospelého
a 2 deti
Jednolôžková izba – na vyžiadanie
STRAVOVANIE:
Hlavná reštaurácia "SULTANA" (v rámci all inclusive)
RAŇAJKY
od 06:30 do 09:30
VEČERA
od 18:30 do 21:00
reštaurácia "EL FAYROUZ BEACH GRILL"
OBED
Pizza

od 12:00 do 14:15
od 14:30 do 15:30

BARY:
SHALEL POOL & BAR
nápoje a snacky
neskoré raňajky
hamburgery a hotdogy

od 10:00 do 24:00
od 10:00 do 11:00
od 12:00 do 14:15

SHOROUK BAR
nápoje
sendviče

od 10:00 do 24:00
od 22:00 do 23:00

LAGOON BEACH POOL BAR
nápoje
coffee break

od 10:00 do 24:00
od 16:00 do 17:00

THE BEDOUIN TENT
nápoje

od 15:00 do 02:00

SLUŽBY ZAHRNUTÉ V ALL INCLUSIVE PROGRAME:

•
•
•
•
•
•
•

všetky miestne rozlievané alkoholické nápoje podávané v pohároch (pivo, vodka,
rum, víno, likéry, whisky, miešané nápoje)
Cola, Fanta, Sprite, Soda, Tonic, Minerálna voda
čaj, americká káva a nescafé
stolný tenis, tenis
plážový volejbal
fitness
minibar (voda)
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
masáže a kúpeľné procedúry
potápačské centrum, vodné športy na pláži
motorizované i nemotorizované vodné športy na pláži
AKCEPTÁCIA KARIET:

VISA, MASTER CARD
WEB STRÁNKA:
http://www.utopiabeachclub.com/

