
Caribbean World  ***** 
Rozľahlý hotelový komplex s niekoľkými bazénmi a vírivkou je postavený v karibskom štýle a 
leží v krásne udržiavanej záhrade ponúkajúcej miesta k relaxovaniu v hojdacích sieťach. 
Rozprestiera sa na 140 000 m2, priamo na krásnej piesočnatej pláži Soma Bay s pozvoľným 
vstupom do mora. Hotel odporúčame klientom všetkých vekových kategórií.  Od centra 
Hurghady je hotel vzdialený 40 km a odvezie  vás tam  hotelový shuttle  bus za poplatok Pri 
príchode  vás  očarí veľká  vstupná hala s recepciou a bočnou  nákupnou arkádou. Ďalej sa  
v hoteli nachádza hlavná reštaurácia s oddelenou časťou pre deti, niekoľko barov, talianska 
reštaurácia á la carte, kaderníctvo, business centrum, salón krásy, práčovňa a lekár. V krásnej 
záhrade  sú  3 bazény  (1 v zime vyhrievaný ), bar pri bazéne, detský bazén, terasa na 
opaľovanie s ležadlami a slnečníkmi zdarma a malý aquapark s 3 šmykľavkami. Ubytovanie  je 
v poschodových blokoch s balkónom alebo terasou vo veľkých priestranných superior izbách 
s vlastnou kúpeľňou,  TV so satelitom, minibarom a trezorom. Pre aktívnych klientov hotel 
ponúka fitness, stolný tenis, plážový volejbal a rôzne vodné športy na  pláži. Wifi- pripojenie 
zadarmo na recepcii.   

OBSADENOSŤ  IZIEB V HOTELI :  

Superior  izba - dvojlôžková izba  s možnosťou prístelky pre 2 deti  alebo 1 dospelého 
Izba s výhľadom na more - dvojlôžková izba  s možnosťou prístelky pre 2 deti  alebo 1 
dospelého 
Rodinná izba – možnosťou prístelky pre 2 deti  alebo 3 dospelí a 1 dieťa, 

- sú to 2 samostatné miestnosti s jednou kúpeľnou    
Jednolôžková izba –  na  vyžiadanie 
 

STRAVOVANIE: 

Hlavná reštaurácia „CARIBBEAN " (v rámci all inclusive)    
RAŇAJKY                             od 07:30 do 10:30 

- zahŕňa raňajky formou bufetu,  kávu, čaj 
NESKORÉ RAŇAJKY                                     od  11:00 do 12:00 
OBED                                                   od 12:30 do 14:30 

- zahŕňa medzinárodný bufet, ovocie, nealkoholické nápoje, a miestne rozlievané 
alkoholické nápoje, káva a čaj 

VEČERA                                                           od 18:30 do 21:00 
- zahŕňa medzinárodný bufet, ovocie, nealkoholické nápoje, a miestne  rozlievané 

alkoholické nápoje, káva a čaj 
NESKORÁ  VEČERA                             od 23:00 do 24:00 
 
Plážová reštaurácia  „TORTUGA BEACH  GRILL“  
NESKORÉ RAŇAJKY                                     od  11:00 do 12:00 
OBED                                                   od 12:30 do 15:00 
SNAKY                              od 15:30 do 17:00   
 



A la carte reštaurácie 
reštaurácia „BARBECUE“                              od  19:00 do 21:30 
(rezervácia nutná deň predtým, v zime nie je v rámci  all inclusive)   
 
Rybia reštaurácia „FISH CORNER“               od  19:00 do 21:30 
(rezervácia nutná deň predtým, v zime nie je v rámci  all inclusive 
 
 Talianska reštaurácia „LA PALMA“            od  19:00 do 21:30 
(rezervácia nutná deň predtým, 1 x za pobyt v rámci  all inclusive zadarmo ) 

BARY: 

 „ALOHA  LOBBY BAR “  (v rámci  all inclusive)      
nápoje                             od 10:00 do 24:00  
 
 „ALADIN CAFÉ“  (v rámci  all inclusive)      
studené a teplé  orientálne  nápoje            od 18:00 do 24:00 
Shisha (3€ )                                                     od 18:00 do 24:00  
  
„CUBA  BEACH BAR“  (v rámci  all inclusive)      
nápoje               od 10:00 do západu slnka  
zmrzlina                                                          od 15:00 do 17:00 
snaky                    od 15:30 do 17:00 
 
„MELODY GAZEBO BAR“  (v rámci  all inclusive)      
nápoje              od 15:00 do 24:00 
 
„JAMAIKA POOL BAR“  (v rámci  all inclusive)      
nápoje              od 10:00 do západu slnka 
 
„CARIBBEANO LOUNGE A DISCO BAR „      od 23:00 do 02:00 
vstup možný až od  21 rokov 
nápoje v rámci all inclusive  iba do 24:00  
 

• v prípade  straty plážového uteráku si hotel účtuje  100 LE 
 

SLUŽBY ZAHRNUTÉ  V ALL INCLUSIVE PROGRAME: 

 
• všetky miestne rozlievané alkoholické nápoje podávané v plastových pohároch  
• Cola , Fanta, Sprite, Soda, Tonic, Minerálna voda  
• čaj, americká káva a nescafé , miestne  pivo a víno  
• minibar (pri prílete  1 fľaša vody) 
• WI-FI pripojenie  zadarmo iba  v lobby bare 

 
 



SLUŽBY NEZAHRNUTÉ V ALL INCLUSIVE  PROGRAME:  

 
• všetky zahraničné alkoholické nápoje  
• všetky dovezené tvrdé likéry, dlhé nápoje, vína, šampanské a čerstvé džúsy  
• espreso, capuccino, turecká káva 
• reštaurácia „BARBECUE a FISH CORNER“ (večera za poplatok) 
• internetové pripojenie spoplatnené podľa  minút (od 30min/37LE -7dní /400LE) 
• Shisha (3€) 
• Spa služby  
• Kadernícky salón 
 

AKCEPTÁCIA  KARIET:  

VISA, MASTER CARD 
 

WEB STRÁNKA:      

http://www.caribbeanworldresorts.com/ 


