
Grand Plaza Hotel **** 
Pekný komplex v príjemnom prostredí, nachádzajúci sa priamo pri piesočnatej pláži v krásnej 
zátoke s pozvoľným vstupom do mora s ležadlami a slnečníkmi zadarmo na promenáde 
s množstvom obchodov. U klientov je hotel obľúbený najmä pre svoje bohaté animačné 
programy, dobré služby a pekné kúpanie. V prípade, že si na pláži  želáte  byť nerušený 
plážovými predavačmi je  možné si spolu s uterákmi na pláž vyzdvihnúť vlajočku na ležadlo 
s oznamom“ nerušiť“.Klienti môžu využívať malý aquapark (3 šmykľavky)  v sesterskom hoteli 
Grand Plaza Resort, ktorý je od hotela oddelený len miestnou komunikáciou a taktiež sú 
oprávnení využívať aj drinky v tomto hoteli. Hotel odporúčame najmä párom, milovníkom 
vodných radovánok a rodinám s deťmi.  Hotelové izby sú menšie, ale zato  pekne zariadené, 
vybavené satelitnou TV,  klimatizáciou, sprchou, WC, telefónom, sušičom vlasov, minibarom 
(pri prílete dostanete 2 fľašky vody, potom denne 1 veľkú fľašu), sejfom, rýchlovarnou 
kanvicou s čajom a kávou . V hoteli sa nachádza AMT bankomat, Wi-fi pripojenie 
a internetová kaviareň je za poplatok, ďalej obchodná arkáda, salón krásy, práčovňa, doktor 
na zavolanie a 2 konferenčné miestnosti. Hotel disponuje 3 bazénmi (1 vyhrievaný v zime) 
a pre aktívnych športovcov je k dispozícii tenisový  kurt s antukou a nočným osvetlením, 
stolný tenis, biliard, bicykle, windsurfing, kanoe a fitnes centrum. 
  

OBSADENOSŤ  IZIEB V HOTELI :  

Štandardná  izba: dvojlôžková izba s možnosťou prístelky pre  2 deti  alebo 1 dospelého a 1 
dieťa 
Rodinná izba: s možnosťou prístelky pre  2 deti  alebo 1 dospelého a 1 dieťa 
Jednolôžková izba – na  vyžiadanie 
 

STRAVOVANIE: 

Hlavná reštaurácia „LA PALMA " (nepodáva sa v nej obed)    
RAŇAJKY        od 07:00 do 10:30 

- zahŕňa raňajky formou bufetu,  kávu, čaj 
VEČERA                                                                  od 18:30 do 22:00 

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

NESKORÁ VEČERA                     od 23:00 do 01:00 
 
reštaurácia „CATAMARAN“ 
OBED                                                          od 13:00 do 15:30 

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

SNAKY                                    od 15:30 do 17:00 
 
A la carte reštaurácie 
reštaurácia „CASA MIA“ 



VEČERA   ( nie je v rámci all inslusive)                 od 19:00 do 22:00 
 -  každý štvrtok – večera s morskými plodmi  a živá hudba (250LE/os)  
 -  každý utorok – beduínka orientálna  večera (140LE/os)   
SNAKY - PIZZA      od 15:00 do 17:00 
 

BARY: 

„LOBBY BAR –CAFE DE  PARIS“  (v rámci  all inclusive)      
nápoje                      od 10:30 do 24:00 
miestne alkoholické nápoje                    od 11:00 do 24:00 
snaky                                                                      od 10:30 do 13:00  
 
„POOL BAR –  „SEA BREEZE“  (v rámci  all inclusive)      
nápoje                      od 09:00 do 17:00 
nápoje miestne alkoholické                    od 11:00  
snaky                                                                      od 10:30 do 13:00  
zmrzlina                                                    od 15:30 -17:00 
 
„SHISHA KÚTIK „  ( nie je rámci  all inclusive)     od 19:00 do 23:00 
 
„LAYALI  BAR „ (iba v zime)                                  od 20:00 do 23:00 
 
„DISCO LE  BOPUCHON“ –  vstup voľný             od 23:00 do 03:00 
 Nápoje nie sú v rámci all inclusive 
 

• hotel  vyžaduje  na  večeru formálne  oblečenie 
• v prípade  straty plážového uteráku si hotel účtuje  100LE 

 

SLUŽBY ZAHRNUTÉ  V ALL INCLUSIVE PROGRAME: 

 
• klienti sú oprávnení využívať drinky v sesterskom hoteli Grand  Plaza Resort 4* 
• všetky miestne rozlievané alkoholické nápoje podávané v plastových pohároch  
• Cola , Fanta, Sprite, Soda, Tonic, Minerána voda  
• čaj, americká káva a nescafé , miestne  pivo a víno  
• minibar (denne 1 veľkú fľašu vody) 
• tenisový  kurt (platí sa za osvetlenie a vybavenie 20LE) 
• fitnes od 09:00-20:00 
• - Mini Aquapark (3 šmykľavky) otvorené od  11:00 -13:00 o od  15:00 - 17:00 

 

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 
• wi-fi pripojenie 6 dní /240LE 
• reštaurácia „CASA MIA (večera za poplatok) 
• Shisha  kútik 
• biliard 30 LE/hod  
• bicykle 08.00-17:00 , 30 LE/hod , 4 hod 90LE 
• Spa služby  
• Kadernícky salón 

 

AKCEPTÁCIA  KARIET:  

 
VISA 
 

WEB STRÁNKA:      

 
www.grand-plaza.net 


