
Club El Faraana **** 
Rozľahlý hotelový komplex so službami all inclusive sa nachádza v oblasti Ras Om Em Sid na 
útese, priamo nad vlastnou dlhou piesočnatou plážou, ktorá patrí k najkrajším v oblasti. Na  
pláži sa nachádza  bar, ktorý poskytuje  iba  nealko nápoje. Piesočnatý pozvoľný vstup do 
mora je ideálny pre rodiny s deťmi a blízkosť koralov uspokojí najmä milovníkov 
šnorchlovania a potápania. Hotel má niekoľko bazénov, jeden z nich poskytuje umelé 
vlnobitie, obchodnú  zónu, doktora v hoteli, SPA centrum, detský  klub, konferenčnú  
miestnosť, divadlo,  Hotel disponuje 558 izbami s individuálne ovládateľnou klimatizáciou, 
telefónom, TV so satelitným príjmom, minibarom, vlastným sociálnym zariadením (kúpeľňa, 
sušič vlasov, WC), trezor, balkón alebo terasa. Hotel  má dobrý  animačný tím a svojim 
hosťom  ponúka možnosť využitia športových aktivít ako tenis, stolný tenis, biliard a rôzne 
vodné športy  na pláži. Hotel  je  vhodnou  voľbou pre  všetkých klientom, neodporúčame 
klientom s pohybovými tažkosťami. 

OBSADENOSŤ  IZIEB V HOTELI :  

Štandardná  izba:  dvojlôžková izba s možnosťou 2 prísteliek pre deti alebo 1 dospelého 
Štandardná izba bližšie k moru: dvojlôžková izba s možnosťou 2 prísteliek pre deti alebo 1 
dospelého 
Izba s bočným výhľadom na more: dvojlôžková izba s možnosťou 2 prísteliek pre deti alebo 1 
dospelého 
Suite: dvojlôžková izba s možnosťou 2 prísteliek pre deti alebo1 dospelého a 1 dieťa 
(maximálna  obsadenosť 3 dospelí a 1 dieťa) 
Jednolôžková izba –  na  vyžiadanie 
 

STRAVOVANIE: 

Hlavná reštaurácia „CLUB „ (v rámci all inclusive)    
RAŇAJKY                         od 07:30 do 10:00 
OBED                                                     od 13:00 do 14:30 
VEČERA                                                             od 19:30 do 21:30 
NESKORÁ  VEČERA                 od 21:30 do 24:00 
 
A la carte reštaurácie 
Grill reštaurácia  
OBED                                                     od 13:00 do 14:30 
VEČERA                                                             od 19:30 do 21:00  
(nutná rezervácia v ten deň počas raňajok v hlavnej reštaurácii) 
 

BARY 

ZODIAK SALON BAR 
nápoje               24 hod 



 
THE BRIDGE POOL BAR  
tanečný disko bar s latinskou  muzikou 
  
LOBBY BAR (nie je zahrnuté v all inclusive)   
nápoje               od  09:00 do 24:00 
 
AFRICAN POOL BAR    
nápoje                od  09:00 do 24:00 
snacky      od  10:30 do 12:30, od  16:00 do 18:00, od 23:00 do 24:00 
 
CORAL BAR  (živá hudba od 21:30 -24:00) 
nápoje a snacky                                           od  09:00 do 18:00 
 
BEACH  BAR (nie je podávaný tvrdý  alkohol)    
nápoje a snacky              od  09:00 do 18:00 
 
SNACK  POINT (rôzne druhy  malého občerstvenia)      od  13:00 do 15:00 
 
DISCO                od 24:00 do 02:00 
 

• zvieratá nie sú v hoteli povolené  
• v prípade straty all inclusive náramku si hotel účtuje 2€ za nový 

 

SLUŽBY ZAHRNUTÉ  V ALL INCLUSIVE PROGRAME: 

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

rum,   likéry, whisky, miešané nápoje)   
• Cola, Fanta, Sprite, Soda, Tonic, Minerálna voda  
• čaj, americká káva a nescafé  
• stolný tenis, mini futbal, šípky 

 

SLUŽBY NEZAHRNUTÉ V ALL INCLUSIVE  PROGRAME:  

 
• víno je  podávané iba v čase večere v hlavnej reštaurácii  
• všetky zahraničné alkoholické nápoje  
• všetky dovezené tvrdé likéry, dlhé nápoje, vína, šampanské a čerstvé džúsy 
• alkoholické nápoje vo fľašiach, turecká káva a čerstvé ovocné šťavy  
• talianska káva  nie je  v rámci all inclusive 
• biliard, vzdušný hokej, opatrovanie detí  
• internet  
• centrum vodných športov na pláži, potápačské centrum, jazda na koni, golf (cca 3 

km),  



• Spa služby –masáže, kaderníctvo, sauny, jacuzzi 
motorizované i nemotorizované vodné športy na pláži za poplatok  

 

AKCEPTÁCIA  KARIET:  

VISA, MASTER CARD 
 

WEB STRÁNKA:   

www.faraanareef.com 
 


