
Be Live Collection Saidia ***** 
Obľúbený hotel vynikajúcej hotelovej siete Be Live sa nachádza pri krásnej 14 km dlhej 
piesočnatej pláži, ktorá sa môže pochváliť modrou vlajkou. Luxusný hotel s príjemnou 
atmosférou bol navrhnutý tak, aby uspokojil všetkých klientov vyhľadávajúcich pokojnú 
dovolenku s nádychom exotiky. Hotel disponuje wellnss centrom kde môžete využiť saunu, 
vírivku, parný kúpeľ, exkluzívne procedúry, masáže a oveľa viac čo budete potrebovať pre 
váš oddych. Izby sú vybavené klimatizáciou, telefónom, TV so satelitným príjmom, 
minibarom, vlastným sociálnym zariadením (kúpeľňa so sprchou a vaňou, WC, sušič vlasov), 
trezor na izbe (zadarmo), balkónom. Hotel má niekoľko bazénov, krytý bazén. Dostupné je aj 
detské ihrisko a miniklub. V blízkosti hotela nájdete 18 jamkové golfové ihrisko, ako i prístav 
mestečka Saidia. Do prístavu s Medinou, obchodíkmi so suvenírmi, reštauráciami i 
kaviarňami sa dostanete príjemnou prechádzkou cca 2,5 km po promenáde. Hotelový areál 
poskytuje široké spektrum kvalitných služieb, ktoré uspokoja požiadavky najnáročnejšej 
klientely všetkých vekových skupín. 

 

Obsadenosť izieb v hoteli: 

Štandardná izba: dvojlôžková s možnosťou prístelky pre 1 dieťa alebo 1 dospelú osobu 

Izba Suite: dvojlôžková izba s možnosťou prístelky pre 2 deti alebo 1 dospelú osobu 

 

Stravovanie: 

Hlavná reštaurácia SAFRAN 

Raňajky              od 07:30 do 10:30 

Obed                                                      od 13:00 do 15:00 

Večera                                                                 od 19:00 do 21:30 

 

A la  carte reštaurácia: 

Reštaurácia SIRENE   od 19:30 do 21:00 

Reštaurácia KSAR ASNI   od 19:30 do 21:00 

Reštaurácia BLANC   od 20:00 do 22:00 

 

Bary: 

SNACK BAR BLANC   od 10:30 do 17:30 



LOBBY BAR ATLAS    od 10:00 do 23:00 

MARROCAN RIF BAR   od 15:00 do 23:00 

TEATRE DISCO BAR   od 20:00 do 23:30 

SPORT BAR    od 18:00 do 05:00 

Snack (rôzne sendviče a ovocie) 

 

SLUŽBY ZAHRNUTÉ V ALL INCLUSIVE PROGRAME:  

• All Inclusive: raňajky, obedy a večere formou bohatých bufetových stolov, počas dňa 
ľahké občerstvenie, neobmedzené množstvo nealkoholických a alkoholických 
nápojov miestnej výroby. Možnosť čerpania na miestach a v časoch určených 
hotelom. 

• Športové aktivity – Aerobik, basketbal, futbal, stolný tenis, tenis, volejbal, fitness 
• Detský klub ( 8 – 12 rokov, 13 – 17 rokov), miniklub (4 – 7 rokov) 
• Wi-Fi v priestoroch hotela zadarmo 
• Ležadlá a slnečníky, uteráky 

 

 

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, špeciálna káva a čerstvé ovocné šťavy  
• Masáže, sauna, vírivka, biliard, SPA centrum, golf (v blízkosti hotela, 18 jamiek), vodné 

športy na pláži, štvorkolky, požičovňa bicyklov 

 

AKCEPTÁCIA  KARIET: 

Eurocard, Mastercard, Visa 

WEB STRÁNKA: 

 https://www.belivehotels.com 

 

 

 

https://www.belivehotels.com/

