
Hilton Long Beach  **** 
Hotel leží priamo pri dlhej piesočnatej pláži s pozvoľným vstupom do mora v južnej časti 
Hurghady, vzdialený od  centra Sakkaly, 18 km. Hosťom je za poplatok k dispozícii hotelový 
autobus, ktorý ich dopraví do centra a späť. Hotel je vybavený vstupnou halou s recepciou, 
hostia majú k dispozícii dve reštaurácie, plážový bar, snack bar pri bazéne, sport bar alebo 
typický "shisha" kútik. V rezorte sa nachádzajú obchody so suvenírmi a minimarket. Hostia 
hotela môžu využívať 7 vonkajších bazénov, z toho 3 sú v zime vyhrievané. Slnečníky a 
ležadlá na pláži a pri bazéne sú zadarmo s možnosťou dennej výmeny uterákov. Dlhá 
piesočná pláž sa nachádza v bezprostrednej blízkosti hotela. Hosťom je k dispozícii centrum 
vodných športov a potápačské centrum. Hotelový komplex ponúka možnosť ubytovania vo 
vilkách v krásne rozľahlej záhrade alebo v hlavnej budove či rodinných izbách svlastným 
bazénom. Komfortne zariadené klimatizované izby s vlastnou kúpeľňou a WC sú vybavené 
televízorom so satelitom, fénom, minibarom a trezorom, žehliacou doskou a rýchlovarnou 
kanvicou. Majú balkón, terasu alebo panoramatické okno. Je tu možnosť jednej alebo dvoch 
prísteliek.  Pre hostí s deťmi hotel poskytuje možnosť využitia detského ihriska, miniklubu 
alebo za príplatok ponúka stráženie detí. V hoteli je k dispozícii lekárska služba na zavolanie, 
lekáreň, internetový kútik a práčovňa. Pre športové vyžitie hotel ponúka štyri tenisové kurty 
s umelým osvetlením, fitness, squash, minigolf, plážový volejbal, stolný tenis, masáže, 
diskotéku a amfiteáter. Väčšina športových aktivít je na 1hod/ izbu zadarmo. Ďalej hotel 
zaisťuje denné a večerné animačné programy a možnosť dopravy do centra hotelovým 
taxíkom. 

OBSADENOSŤ  IZIEB V HOTELI :  

Štandardná izba sa nachádza v depandanoch asi 500 -800 od  mora  
-  dvojlôžková izba  s možnosťou prístelky pre 2 deti  alebo 1 dospelého 
Izba hlavnej  budove - dvojlôžková izba  s možnosťou prístelky pre 2 deti  alebo 1 dospelého 
- (v izbe je  žehliaca doska a rýchlovarná kanvica) 
Rodinná izba – samostatne  stojace  bloky s vlastným bazénom aj barom pre deti možnosťou 
prístelky pre 2 deti  alebo 3 dospelí a 1 dieťa,  asi 800 od  mora 
- sú to 2 samostatné miestnosti s jednou kúpeľnou    

Jednolôžková izba –  na  vyžiadanie 
 

STRAVOVANIE: 

Hlavná reštaurácia „LOTUS " (v rámci all inclusive)    
RAŇAJKY                             od 06:30 do 11:00 

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

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

VEČERA                                                          od 18:30 do 22:00 
- zahŕňa medzinárodný bufet, ovocie, nealkoholické nápoje, a miestne  rozlievané 

alkoholické nápoje, káva a čaj 



 
A la carte reštaurácie 
Orientálna reštaurácia „MARHABA“ 
“ (rezervácia nutná deň predtým 
Stredomorská reštaurácia „AL DENTE“   
“ (rezervácia nutná deň predtým 
 
Kuchárska show reštaurácia „PODIUM“    od 18:30 do 22:30 
 (rezervácia nutná deň predtým) 
 

BARY: 

 „AQUA LOUNGE“  (v rámci  all inclusive)      
nápoje              od 10:30 do 24:00 
snaky                                                              od 10:30 do 13:00  
 
„POOL BAR A BEACH BAR“  (v rámci  all inclusive)      
nápoje                             od 10:00 do západu slnka  
snaky                                                               od 12:00 do 16:00  
zmrzlina                                            od 12:00 -13:30 a od  15:00- 16:30 
čaj a káva  podávané spolu s koláčikmi         od 16.00-17:00 
 
„VIENA BAR“  (v rámci  all inclusive)      
nápoje               od 10:30 do 19:00 
    
„DISCO BAR „  ( nápoje v rámci  all inclusive) od 22:00 do 23:00 
 

• v prípade  straty plážového uteráku si hotel účtuje  75LE 
 

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 (denne 1 fľašou vody) 
• biliard, fitness, 
• tenisový  kurt , squash (vybavenie  za  poplatok) 
• Minigolf a stolný tenis  sa  nachádza v rodinnej  časti  
• 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 „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, MASTER CARD 
 

WEB STRÁNKA:     

 
www3.hilton.com/ 


