
Bella Vista *** 
Veľmi dobrý  3* hotel Bella Vista so službami all inclusive sa nachádza priamo v centre 
Hurghady na Sakkale iba 10 minúť cesty od letiska. Hotel pri vlastnej menšej piesočnatej 
pláži s lehátkami a slnečníkmi, so súkromným prístavom a s pozvoľným vstupom do mora  je 
vhodný pre  klientov hľadajúcich odpočinok,  ale aj bezprostrednú blízkosť nákupných 
možností spojenú s príjemnými večernými prechádzkami v centre  mesta. Resort disponuje 
celkovo 270 izbami v dvoch štvorposchodových blokoch s vlastnou  kúpeľnou, chladničkou, 
trezorom za poplatok , balkónom alebo terasou a možnosťou bezplatného pripojenia wi/fi na 
recepcii. V hoteli sa nachádza 1 bazén (v zime vyhrievaný) , ktorý je prepojený s detským 
bazénom, slnečnou panoramatickou terasou, vnútorným detským klubom s vonkajším 
ihriskom, herňou a diskotékou. K dispozícii je 24-hodinová izbová služba, práčovňa, non stop 
lekár, kaderníctvo, masáže, sauna, vírivka, stolný tenis, biliard, fitnes a  potápačské centrum 
ponúkajúce vodné športy a lodné výlety.  
 

OBSADENOSŤ  IZIEB V HOTELI :  

Štandardná  izba: dvojlôžková izba  s možnosťou prístelky pre  2 deti  alebo 1 dospelého a 1 
dieťa 
Rodinná izba: s možnosťou prístelky pre  2 deti  alebo 1 dospelého a 1 dieťa 
Jednolôžková izba: na  vyžiadanie 
 

STRAVOVANIE: 

 
Hlavná reštaurácia "SULTANA"    
RAŇAJKY     od 07:00 do 10:00 
- zahŕňa raňajky formou bufetu, šťavy, kávu, čaj a čokoládu 
OBED :                                         od 13:00 do 14:30 
- zahŕňa medzinárodný bufet, ovocie, nealkoholické nápoje, miestne víno a pivo, káva a čaj 
VEČERA                                                                od 19:00 do 22:00 
- zahŕňa medzinárodný bufet s občasnou  kuchárskou show, ovocie, nealkoholické nápoje, 

miestne víno a pivo, káva a čaj 
                                                                            od 22:00 do 23:00 
 

BARY: 

POOL BAR   
nápoje                  od 10:00 do západu slnka  
neskoré raňajky                  od 10:00 do 11:00 
 
BEACH BAR  "PARADISE"                        
nápoje                  od 11:00 do 23:00 



 
LOBBY BAR                                                   od 11:00 do 23:00 
nápoje                  od 11:00 do 23:00 
snaky                   od 16:00 - 19:00 
zmrzlinu len pre  deti                                        od 16:00 do 17:00 
večerné snaky                 od 22:00 do 23:00 
 
 

SLUŽBY ZAHRNUTÉ  V ALL INCLUSIVE PROGRAME: 

 
• všetky miestne rozlievané alkoholické nápoje podávané v pohároch 
• všetky animačné hry, šípky, detská noha, plážový volejbal 
• naplnený  minibar (1 malá  voda os/deň) 
• pripojenie wi/fi na recepcii zadarmo 

 

SLUŽBY NEZAHRNUTÉ V ALL INCLUSIVE  PROGRAME:  

 
• všetky zahraničné alkoholické  
• všetky dovezené tvrdé likéry, dlhé nápoje, vína, šampanské, pivo (fľaše / poháre) & 

čerstvé džúsy  
• špeciálna káva (Espresso, Cappuccinos, Café latte), orientálny čaj, čerstvé šťavy 
• Fizz nápoje (šumivá voda, tonická voda a sóda) 
• Biliard a stolný tenis 
• Spa služby 

 

MOŽNOSŤ POSKYTNUTÝCH  ZĽIAV V HOTELI 

 
• 10% zľava na "Caribbean Bar" 
• 15% zľava v reštaurácii "La Luna" (talianska reštaurácia) 

 

AKCEPTÁCIA  KARIET:  

 
VISA 
 

WEB STRÁNKA:      

 
www.bellavista-hurghada.com 



 
 


