
Baron Resort  ***** 
Prestížny hotel postavený v modernom architektonickom štýle leží uprostred krásnej zátoky 
Ras Nasrani Bay. Vďaka nádhernému podmorskému životu, dlhej piesočnatej pláži so 
vstupom do mora po móle,  prvotriednej gastronómii a špičkovým službám je vhodný aj pre 
tú najnáročnejšiu klientelu. Na svoje si tu prídu aj páry a rodiny s deťmi. Hotel disponuje 
vstupnou halou s recepciou, hlavnou reštauráciou, 4 á la carte reštauráciami, barom, snack 
barom, kaviarňou, diskotékou, kliniku s lekárom, bankomat a Wi-Fi pripojením v lobby bare 
zadarmo. V hoteli tiež nájdete nákupnú galériu, kaderníctvo, konferenčnú miestnosť, 
plavecký bazén , vnútorný bazén, detský bazén, vírivku so slanou vodou a výhľadom na 
more, miniklub, detské ihrisko a 2 tenisové kurty s osvetlením za poplatok. Krásne 
a moderne zariadené izby majú individuálne ovládateľnú klimatizáciu, telefón, TV so 
satelitným príjmom, minibar (dopĺňaný denne), set na prípravu čaju a kávy, vlastné sociálne 
zariadenie (kúpeľňa, sušič vlasov, WC, bidet), trezor, balkón alebo terasu. Hotel ponúka 24 
hodinové Premium all inclusive . Do centra Naama Bay vás dopraví zadarmo hotelový shuttle 
bus 2 za  deň.  

 
OBSADENOSŤ  IZIEB V HOTELI :  

 
Štandardná  izba superior (40m2) : dvojlôžková izba s možnosťou 2 prísteliek pre deti alebo 
1 dospelého 
Štandardná izba superior s výhľadom na more (40m2): dvojlôžková izba s možnosťou 2 
prísteliek pre deti alebo 1 dospelého 
Jednolôžková izba – na  vyžiadanie 

 
STRAVOVANIE: 

Hlavná reštaurácia „SINAI“ (v rámci PREMIUM All inclusive)    
RAŇAJKY                      od 06:30 do 10:00 
OBED                                                                od 12:30 do 15:00 
VEČERA                                                                          od 18:30 do 22:00 
 
A la  carte reštaurácie 
Egyptská a orientálna reštaurácia  
VEČERA                                                                       od 19:00 do 23:00  
(nutná rezervácia deň predtým) 
Rybia reštaurácia  „AL SAKIA“    od 19:00 do 23:00  
(nutná rezervácia deň predtým) 
BBQ reštaurácia „OASIS“      od 19:00 do 23:00  
(nutná rezervácia deň predtým) 
Talianska „BELLA“ reštaurácia       od 19:00 do 23:00 
(nutná rezervácia deň predtým) 
Indická reštaurácia „TAJ MAHAL“   



VEČERA                                           od 19:00 do 23:00                                           
(nutná rezervácia deň predtým, otvorená každý deň okrem piatka) 
Plážová reštaurácia "PALM"   
rôzne  špeciality dňa  a tropické koktejly                       od 10:00 do 24:00                                           
 

BARY 

Anglický BAR „NICHE“( nie je  v rámci  all inclusive) 
Exkluzívne koktejly                   od 17:00 do 02:00 
Kubánske cigary       
 
OASIS POOL BAR 
Horúce nápoje (káva, čaj, čokoláda)   od 10:00 do 23:00 
Džúsy, nealkoholické drinky, voda 
Snacky      od 12:00 do 16:00 
Zmrzlina       od 12:00 do 17:00 
 
PALM BEACH BAR  
Nápoje                    od 10:00 do 23:00 
Snacky                    od 16:00 do 18:00 
      
PANORAMA LOBBY BAR AND PIANO LOUNGE  BAR   
Alkoholické a nealkoholické nápoje   24 hodín  
(živá klavírna hudba, večer) 
 
BILLIARD BAR AND INTERNET CAFÉ                                od 12:00 do 23:00 
 
BEDUÍNSKY STAN                                                             od 17:00 
 
KHAN El  KHALILI  orientálna  kaviareň  (nie je v rámci  all inclusive)   
Orientálne teplé a studené nápoje                               od  19:00 do 24:00 
SHISHA       
 
NOW AND ZEN DANCE BAR                                             od 22:00 do 02:00 
 

• hotel vyžaduje na  večeru formálne oblečenie (muži dlhé nohavice na večeru) 
• zvieratá nie sú v hoteli povolené  

 

SLUŽBY ZAHRNUTÉ  V PRÉMIUM ALL INCLUSIVE PROGRAME: 

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

rum,  likéry, whisky, miešané nápoje)  
• počas dňa bohaté občerstvenie (ovocie, káva, zmrzlina, sendviče),  



• neobmedzené množstvo nealkoholických (filtrovaná káva, postmixové nápoje)  
• Wi-Fi pripojením v lobby bare zadarmo 

 

SLUŽBY NEZAHRNUTÉ V ALL INCLUSIVE  PROGRAME:  

 
• všetky importované alkoholické nápoje  
• všetky dovezené tvrdé likéry, dlhé nápoje, vína, šampanské a čerstvé džúsy 
• alkoholické nápoje vo fľašiach, čerstvé ovocné šťavy, turecká káva  
• SHISHA kútik  
• 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, Amex, Master Card,  Diners Club 
 

WEB STRÁNKA:  http: 

www.baronhotels.com 


