
Coral Beach  **** 
Tento rozsiahly hotelový komplex skladajúci sa z prízemných bungalovov leží v udržiavanej 
záhrade pri krásnej a dlhej piesočnatej pláži. Od letiska je vzdialený 20 kilometrov a do 
centra Hurghady vás odvezie hotelový shuttle bus. Hotel je vhodný najmä pre vášnivých 
potápačov, ale tiež pre rodiny s deťmi. Hotel má 369 izieb vybavené kúpeľňou, klimatizáciou, 
telefónom, minibarom, satelitnou TV a sušičom vlasov. 

OBSADENOSŤ  IZIEB V HOTELI  

Štandardná izba:  dvojlôžková izba  s možnosťou prístelky pre 1 dieťa  alebo 1 dospelého 
Štandardná izba s výhľadom na more: dvojlôžková izba  s možnosťou prístelky pre 1 dieťa  
alebo 1 dospelého 
Štandardná izba bližšie k moru: dvojlôžková izba  s možnosťou prístelky pre 1 dieťa  alebo 1 
dospelého 
Rodinná izba: priestrannejšia izba s možnosťou prístelky pre 2 deti  alebo 1 dospelého a 1 
dieťa 
Jednolôžková izba:  na vyžiadanie 
 

STRAVOVANIE: 

Hlavná reštaurácia  (v rámci all inclusive)    
RAŇAJKY                    od 07:00 do 10:00 

- zahŕňa raňajky formou bufetu,  kávu, čaj 
OBED       od 12:30 do 15:00 

- zahŕňa obed formou bufetu, kávu a čaj 
VEČERA                                                                            od 19:00 do 22:00 

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

 
A la  carte reštaurácie  
Talianska reštaurácia „ANDIAMO“                
VEČERA                                                                           od 19:00 do 22:00 
(v rámci all inclusive, rezervácia nutná) 

BARY: 

„Blue Moon Bar “               nápoje od 10:00 do 2:00 (alkoholické nápoje od 12:00 do polnoci) 
 
„Aquarius Pool Bar “  nápoje od 10:00 do 18:00  
     
„Infinity Beach Bar “  nápoje od 10:00 do 18:00 
                                                                
 „Vitamin Bar “  (za poplatok)   čerstvé džúsy a zmzrlina od 10:00 do 18:00                           
 



 

SLUŽBY ZAHRNUTÉ  V ALL INCLUSIVE PROGRAME: 

 
• všetky miestne rozlievané alkoholické nápoje (Vodka, Gin, Rum, Brandy) 
• Cola , Fanta, Sprite, Soda, Tonic, Minerálna voda  
• čaj, americká káva , horúca čokoláda, miestne  pivo a víno  
• stolný tenis a biliard (30 minút zadarmo na pobyt) 
• WiFi pripojenie v lobby a na terase 
• ležadlá, slnečníky a osušky 
• shuttle bus do Hurghady (1x za pobyt zadarmo, rezervácia nutná) 
• - volejbal, šípky, boccia 
 

SLUŽBY NEZAHRNUTÉ V ALL INCLUSIVE  PROGRAME:  

 
• všetky zahraničné alkoholické nápoje  
• fľaškové nápoje a nápoje v plechovke 
• minibar 
• Spa služby  
• jazda na štvorkolke, ťave a koni 
• potápačské centrum 
• služby čistiarne a lekáreň 
• vodná fajka 
 

AKCEPTÁCIA  KARIET:  

VISA,MASTER  CARD 
 

WEB STRÁNKA:  

 www.coralbeachhotelhurghada.com 


