
Baron Palace Sahl Hasheesh ****** 
Baron Palace Resort je  jediný 6* hotel v našej  ponuke a je umiestnený v srdci zálivu Sahl 
Hasheesh, ktorý je známy svojimi svetovými prírodnými pokladmi a dokonalým podmorským 
svetom. Samotný rezort je vzdialený 20 km od centra, kde  vás dovezie hotelový shuttle bus. 
Architektúra  hotela je inšpirovaná nádherou arabských palácov,  pri vchode vás očarí 
tradičný arabský dvor (sahn) a kvôli väzbe s egyptským štýlom sú včlenené krásne panely 
mashrabiya. V hlavná hala je poskytuje nádherný výhľad na záliv a jemnú pieskovú pláž . 
V hoteli nájdete  6 bazénov s celkovou  rozlohou 5000m2. (niekoľko je v zime vyhrievaných), 
nekonečný bazén tzv „infinity bazén detský bazén, jakuzzi, kaskádovitý, oddychový a hlavný 
bazén, ďalej rímsky amfiteáter, detské ihrisko, detský vodný park so šmykľavkami, 
kompletne vybavené  fitness centrum, SPA centrum, kino miestnosť, knižnica, klinika, banka 
a bankomat ATM, požičovňa áut, biliard, stolný tenis, 3 tenisové kurty a Wi- Fi pripojenie vo 
všetkých verejných priestoroch aj izbách zadarmo  Rezort je ideálnym miestom pre 
organizovanie svadieb a  konferencií. Hotel poskytuje ubytovanie v moderne a  luxusne 
zariadených  645 izbách, ktoré sú  vybavené posedením, telefónom, trezorom, minibarom, 
príslušenstvom na prípravu čaju a kávy, klimatizáciou, fénom, županmi, vaňou alebo 
sprchou, WC a balkónom alebo terasou. Minibar  je denne  dopĺňaný v rámci prémium all 
inclusive nealkoholickými plechovkovými nápojmi a vodou. Vynikajúcu  kuchyňu si  môžete  
vychutnať v 8 reštauráciách a 10 baroch. 
 

OBSADENOSŤ  IZIEB V HOTELI :  

Superior izba (45m2):  dvojlôžková izba s možnosťou 1 dospelého alebo dieťa 
Izba s výhľadom  na  more:  (45m2) - dvojlôžková izba s možnosťou 1 dospelého alebo dieťa  
Rodinná izba (52m2): 1 veľká izba s možnosťou 2 prísteliek pre deti  alebo 1 dospelého 
Izba s priamym vstupom do bazéna (52m2): dvojlôžková izba bez možnosti prístelky 
Jednolôžková izba –  na  vyžiadanie 
 

STRAVOVANIE: 

Hlavná reštaurácia „RED SEA " (v rámci all inclusive)    
RAŇAJKY                                   od 06:30 do 10:30 
- zahŕňa raňajky formou bufetu,  kávu, čaj 
NESKORÉ  RAŇAJKY        od 10:30 do 12:00 
OBED                                            od 12:30 do 15:00 
- zahŕňa medzinárodný bufet, ovocie, nealkoholické nápoje, a miestne rozlievané 

alkoholické nápoje, káva a čaj 
VEČERA                                                    od 18:30 do 22:00 
- zahŕňa medzinárodný bufet, ovocie, nealkoholické nápoje, a miestne  rozlievané 

alkoholické nápoje, káva a čaj 
 
A la carte reštaurácie 
„EGYPSKÁ " reštaurácia  (v rámci all inclusive)    



VEČERA                       od  19:00 do 23:00 
POLNOČNÝ SNACK                                    od 23:30 do 00:30 
(rezervácia nutná deň predtým, 1 x za pobyt v rámci  all inclusive zadarmo ) 
 
„YIAN and YANG“ reštaurácia                 od  19:00 do 23:00 
- ázijská kuchyňa  
(rezervácia nutná deň predtým, 1 x za pobyt v rámci  all inclusive zadarmo ) 
 
 „ BELLA  VISTA“ reštaurácia       od  19:00 do 23:00 
- talianska kuchyňa 
- iba pre dospelých  
(rezervácia nutná deň predtým, 1 x za pobyt v rámci  all inclusive zadarmo ) 
 
„ CHILLITOS“ reštaurácia        od  19:00 do 23:00 
- mexická kuchyňa 
(rezervácia nutná deň predtým, 1 x za pobyt v rámci  all inclusive zadarmo ) 
 
„MIKADO“ japonská reštaurácia (nie je v rámci all inclusive od 19:00 do 23:00 
-  Teppanyiaki a Shushi bar“ 
 (rezervácia nutná deň predtým) 
- iba pre dospelých z executieve a suites izieb 
 
„INFINITY POOL“ reštaurácia      od 19:00 do 23:00 
- morské špeciality a ryby 
- (rezervácia nutná deň predtým, 1 x za pobyt v rámci  all inclusive zadarmo ) 

 
„INFINITY POOL“ reštaurácia       od 19:00 do 23:00 
- Barbecue 
- (rezervácia nutná deň predtým, 1 x za pobyt v rámci  all inclusive zadarmo ) 
 

BARY: 

„LOBBY BAR “  (v rámci  all inclusive )      
niektoré importované nápoje podávané    24 hod 
 
INFINITY POOL BAR and LOUNGE “  (v rámci  all inclusive) 
niektoré importované nápoje podávané   od 10:00 do 24:00 
 
 „LA SALSA BAR  and CLUB “  (v rámci  all inclusive)      
niektoré importované nápoje podávané   od 19:00 do 24:00 
 
„BELLA VISTA ITALIAN LOUNGE “  (v rámci  all inclusive )   
- bar iba pre dospelých od 21 rokov 
- niektoré importované nápoje podávané  od 19:00 do 23:00 
    
„BARON CLUB LOUNGE“ (v rámci  all inclusive)  od 12:00 do 22:00 



- bar iba pre executieve a suites izby 
 

„THE NICHE BAR “  ( nápoje v rámci  all inclusive)      od 17:00 do 02:00 
- cigár bar iba pre dospelých od 21 rokov 
niektoré importované nápoje podávané  
 
„BARTEEN BAR“  (v rámci  all inclusive)                      od 19:00 do 22:00 
- bar pre  mladistvých „teenegerov“  
 

• hotel  striktne vyžaduje  na  večeru formálne  oblečenie 
 
 

 

SLUŽBY ZAHRNUTÉ  V ALL INCLUSIVE PROGRAME: 

 

• všetky miestne rozlievané alkoholické nápoje 
• -  niektoré importované nápoje podávané v sklených pohároch (whiskey, gin, vodka,    

rum, campari, martini a alkoholické koktejly)  
• Cola , Fanta, Sprite, Soda, Tonic, Minerálna voda, rôzne džúsy  
• čaj, americká káva a nescafé , miestne pivo a víno  
• minibar (dopĺňaný v rámci prémium all inclusive nealko plechovkovými nápojmi a vodou) 
• WI-FI pripojenie  zadarmo v celom areály hotela aj na  izbách  
• 1hod tenisový  kurt 1x  zadarmo počas pobytu  
• biliard od 10:00 do 17:00 v Salsa bare 
• vodný  bicykel alebo canoe  1 x zadarmo počas  pobytu 
• herná miestnosť (šípky,  stolný tenis) od 10:00 do 17:00 

 
 

SLUŽBY NEZAHRNUTÉ V ALL INCLUSIVE  PROGRAME:  

 
• ostatné zahraničné alkoholické nápoje okrem už uvedených 
• niektoré dovezené tvrdé likéry,  vína, šampanské a čerstvé džúsy  
• cigary v The Niche  bare 
• Shisha a Beduínsky stan 
• Spa služby  
• Kadernícky salón a Spa centrum 
• Diving centrum 
 

MOŽNOSŤ POSKYTNUTÝCH  ZĽIAV V HOTELI 



 
15% zľava na cigary podávané v „The Niche bare“ 
20%  zľava na  izbový servis 
15% zľava v reštaurácii „Mikado“  
 

AKCEPTÁCIA  KARIET:  

 
VISA, MASTER CARD 

 

WEB STRÁNKA:    

 
www.baronhotels.com  
 


