
 
CLUB CALIMERA AKASSIA SWISS 
RESORT ***** 
 
Club Calimera Akassia sa nachádza na krásnom pobreží červeného mora v pokojnej oblasti El 
Qusier pri piesočnatej pláži. Hotelovému areálu dominuje veľká pekná  budova postavená z 
ručne vyrábaných tehál. Obľúbený hotel Club Calimera Akassia je rajom pre milovníkov 
vodných radovánok a hlavne rodiny s deťmi , lebo vedľa hotela sa nachádza rozľahlý 
aquapark, v rámci ktorého je k dispozícii niekoľko bazénov, šmykľaviek, toboganov a iných 
atrakcií. Všetky okrem Crazy river sú v zimnom období vyhrievané. Do aquaparku majú 
hoteloví hostia vstup zadarmo a v rámci All Inclusive majú k dispozícii iba nealkoholické 
nápoje a snack. Pri sesterskom hoteli LTI Akassia Beach môžu využívať bary a reštaurácie len 
za poplatok. Klienti, ktorí majú radi šnorchlovanie určite ocenia blízkosť krásneho koralu. V 
rámci hotela je k dispozícii veľká škála kvalitných služieb, zábavy, tiež niekoľko bazénov, z 
ktorých jeden má olympijské rozmery. Odporúčame rodinám s deťmi a náročnej klientele. 
V izbách je klimatizácia, telefón, TV so satelitným príjmom, minibar (za poplatok), trezor, set 
na prípravu čaju a kávy, vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, sušič vlasov, WC), balkón alebo 
terasa. Hotel má piesočnatú pláž (vstup do mora cez 2 móla, k dispozícii je aj piesočný vstup, 
umelo vytvorená lagúna), kde sú zadarmo k dispozícii ležadlá, slnečníky a osušky. Na pláži sa 
tiež nachádza reštaurácia a bar. Hotel má niekoľko bazénov, plavecký bazén olympijskej 
veľkosti, bazén s umelými vlnami, detské  bazény, vyhrievaný bazén v zimnom období,  už 
spomínaný aquapark s 22 atrakciami (osušky, slnečníky a ležadlá sú zadarmo). Pre 
najmenších je tu miniklub a detské ihrisko. Wi-Fi je dostupná v celom hotelovom komplexe 
zadarmo. 
 

OBSADENOSŤ IZIEB V HOTELI: 

 
Štandardná izba: dvojlôžková izba s možnosťou prístelky 2 deti alebo 1 dospelého 
Izba bližšie k moru: dvojlôžková izba s možnosťou prístelky 2 deti alebo 1 dospelého  
Rodinná izba: dvojlôžková izba s možnosťou až 4 prísteliek  ( maximálna  obsadenosť  izby je  
4 dospelí a 1 dieťa, 2 dospelí a 3 deti ) 
Jednolôžková izba : na vyžiadanie 
 

STRAVOVANIE: 

Hlavná reštaurácia „GREEN HOUSE“ 
RAŇAJKY    od 07:00 do 10:00 
OBED                                                     od 12:30 do 14:00 
VEČERA                                                od 19:00 do 22:00 
 



A la carte reštaurácie 
Reštaurácia „LA VISTA“  (nie je v rámci  all inclusive) 
-ponúka široký výber medzinárodných jedál  
(rezervácia nutná deň predtým) 
 
Orientálna reštaurácia  „PANORAMA „ 
-hostia z hotela  Calimera majú nárok na jednu večeru za pobyt,  
(rezervácia nutná deň predtým) 
 
Plážová reštaurácia „BARBECUE“ 
OBED                                           od 12:30 do 14:00 
-grilovanie spojené s príjemným relaxom na pláži     
 
LIALINA ORIENTAL TENT 
vodná fajka  miestne drinky  (za poplatok) 
 
SAHARA TENT 
večerné medzinárodné hudobné show 
 

BARY: 

POOL BAR 
nápoje              od 10:00 do 24:00  
Neskoré raňajky              od 10:00 – 12:00 
Zmrzlina a sladkosti               od 15:00 – 18:00 
 
HOTEL PUB 
s možnosťou biliardu, šípok a hudby 
 
SCARABEO BEACH DISCO  (nápoje  nie je  v rámci  all inslusive) 
disco v štýle „open air“ 
 

SLUŽBY ZAHRNUTE 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  

• Wi-Fi je dostupná v celom hotelovom komplexe 
• 1 hodina biliardu zadarmo  
• stolný tenis, lukostreľba , vodné pólo 
• plážový volejbal ,futbalové ihrisko 
• detské ihrisko, detský miniclub 
• 2 tenisové kurty  (osvetlenie a vybavenie za poplatok ) 



 

SLUŽBY NEZAHRNUTÉ V ALL INCLUSIVE PROGRAME: 

 
• všetky zahraničné alkoholické nápoje a drinky vo vybraných baroch 
• všetky bublinkové/fľaškové minerálne vody 
• klub zdravia s telocvičňou 

• Spa centrum  
• jazdenie na koňoch alebo ťavách 

 

 

AKCEPTÁCIA  KARIET:  

 

VISA, MASTER CARD 
 

WEB STÁNKA:   

 
http://www.akassia.com/ 


