
Amwaj Blue Beach Resort **** 
Hotel je situovaný v bezprostrednej blízkosti piesočnatej pláže s pozvoľným vstupom do 
mora, slnečníky a ležadlá sú zadarmo. Hotel pozostáva z dvoch  4 poschodových budov 
umiestnených v záhrade. Hosťom je k dispozícii vstupná hala s recepciou, výťahy, internetová 
kaviareň za poplatok, hlavná reštaurácia, talianska reštaurácia, plážový bar a reštaurácie, 
lobby bar, bary pri bazéne, disko bar, obchody, práčovňa, kaderníctvo a lekárska služba. 
Súčasťou hotelového vybavenia sú dva vonkajšie bazény (1 z nich je vyhrievaný) 2 detské 
bazény, tenis s možnosťou nočného osvetlenia, stolný tenis, hodiny tanca, aerobik, volejbal, 
šípky, biliard, minifutbal, fitness, kurzy surfingu a potápania. Hotel poskytuje ubytovanie v 
dvojlôžkových izbách s vlastným sociálnym zariadením (kúpeľňa, fén na vlasy, WC) 
klimatizácia, TV/SAT, telefón a trezor a chladnička, žehlička a žehliaca doska. Izby majú 
balkón alebo terasu. Hotel sa  nachádza asi 45 km od centra Hurghady, do ktorého sa  
môžete dostať  shuttle busom za  poplatok. 

OBSADENOSŤ  IZIEB V HOTELI :  

Štandardná  izba (32m2) :  dvojlôžková izba s možnosťou 1prístelky pre dieťa alebo 1 
dospelého 
Štandardná izba s výhľadom na more (32m2): dvojlôžková izba s možnosťou 1prístelky pre 
dieťa alebo 1 dospelého 
Izba De luxe : dvojlôžková izba s možnosťou 1prístelky pre dieťa alebo 1 dospelého 
Rodinná izba s výhľadom do záhrady: dvojlôžková izba s možnosťou 2 prísteliek pre deti 
alebo dospelého (maximálna  obsadenosť  3 dospelí a 1 dieťa) 
Jednolôžková izba –  na  vyžiadanie 
 

STRAVOVANIE: 

Hlavná reštaurácia „THE  VIEW„ (v rámci all inclusive)    
RAŇAJKY                od 07:00 do 10:00 
OBED                                                     od 12:30 do 14:30 
VEČERA                                                                       od 18:30 do 21:00 
NESKORÁ  VEČERA                 od 21:30 do 24:00 
 
A la  carte reštaurácie 
Talianska reštaurácia "PAPARAZZI"        
OBED                                                     od 12:30 do 14:30 
VEČERA                                                                        od 18:30 do 21:00  
(nutná rezervácia deň predtým, nápoje nie sú  v rámci all inclusive) 
 
Orientálna reštaurácia „BEDUÍNSKY STAN“   
VEČERA                                   od 18:30 do 21:00                                           
(nutná rezervácia deň predtým, nápoje a shisha nie sú  v rámci all inclusive) 
 
rybia reštaurácia "DUETTO"  (nie je v rámci  all inclusive)      



VEČERA                                        od 19:00 do 21:00                                                                             
(nutná rezervácia deň predtým,  1 x za pobyt v a la carte reštaurácii) 
 
 Plážová reštaurácia "SUN SET"   
RAŇAJKY                od 07:00 do 10:00 
OBED                                                          od 12:30 do 14:30 
 

• hotel  vyžaduje na  večeru formálne  oblečenie 
• v prípade straty plážového uteráka účtuje hotel poplatok 20usd 
• víno je servírované iba  k večery  

 
  

BARY 

LE  BISTRO 
nápoje      24 hod 
 
THE  BRIDGE POOL BAR  
nápoje      od 09:00 do západu slnka 
snacky                                                  od  10:30 do 12:00 a od 15:00 17:00 
 
RANDEZ VOUS BEACH BAR   
nápoje      od  09:00 do západu slnka 
 
REFRESH SPA BAR   
nápoje      od  09:00 do západu slnka 
 
VITAMIN BAR (nie je  v rámci  all inclusive) od  09:00 do západu slnka 
 
SHISHA  CORNER  (nie je v rámci  all inclusive)   od  19:00 do 23:30 
Orientálne nápoje 
SHISHA 
 
DISCO od 23:00 do rána 
 

• hotel vyžaduje na  večeru formálne  oblečenie 
 
 

SLUŽBY ZAHRNUTÉ  V ALL INCLUSIVE PROGRAME: 

 
• všetky miestne rozlievané alkoholické nápoje podávané v pohároch (pivo, vodka, 

rum,  likéry, whisky, miešané nápoje)   
• víno je servírované  iba  počas  večere  



• Cola, Fanta, Sprite, Soda, Tonic, Minerálna voda  
• čaj, americká káva a nescafé  
• športové aktivity 

 

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  
• internet  
• centrum vodných športov na pláži, potápačské centrum, jazda na koni, golf (cca 3 km),  
• Spa služby  
• motorizované i nemotorizované vodné športy na pláži za poplatok  

 

AKCEPTÁCIA  KARIET:  

 
VISA, MASTER CARD 
 

WEB STRÁNKA:      

 
www.amwajhotels.com 
 

http://www.amwajhotels.com/

