
Hawaii Le Jardin ***** 
 

Hawaii Le Jardin sa nachádza severne od Hurghady a je  zasadený do krásnej palmovej 
záhrady na pobreží krištáľovo priezračného Červeného mora s vlastnou piesočnatou plážou. 
Tento novo zrekonštruovaný rezort svojim hosťom ponúka kvalitné služby na vysokej úrovni 
s možnosťou využitia bohatej ponuky športových aktivít alebo relaxovania v SPA centre. 
Zariadenie hotela tvorí vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, snack bar, lobby bar, 
shisha bar (za poplatok), Wi-Fi pripojenie v lobby zadarmo, nákupná galéria, kaderníctvo, 
mini ZOO, diskotéka, konferenčná miestnosť, 2 bazény (ležadlá, slnečníky a uteráky 
zadarmo), aquapark, detský bazén, detské ihrisko, miniklub (pre deti 3-12 rokov). Ubytovanie  
je  poskytované v niekoľkých  typoch izieb z ktorých má každá klimatizáciu, TV so satelitným 
príjmom, telefón, vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, sušič vlasov, WC), trezor, set na 
prípravu čaju a kávy, balkón alebo terasu. Odporúčame klientom všetkých vekových kategórií 
a rodinám s deťmi. 

 

OBSADENOSŤ  IZIEB V HOTELI :  

Štandardná izba : dvojlôžková izba s možnosťou 1 prístelky pre dieťa alebo dospelého 
Izba s výhľadom na more: dvojlôžková izba s možnosťou 1 prístelky pre dieťa alebo 
dospelého  
Rodinná izba: sú dve prepojené miestnosti (bez dverí)  s možnosťou 2 prísteliek pre deti 
alebo 1 prístelky. Iba  má terasu alebo balkón   
pre dospelého 
Bungalov: dvojlôžková izba s možnosťou 2 prísteliek pre deti alebo 1 prístelky, bungalov má 
terasu  
pre dospelého 
Jednolôžková izba:  na  vyžiadanie 
 
 

STRAVOVANIE: 

Hlavná reštaurácia  (v rámci all inclusive)    
RAŇAJKY                                   od 07:00 do 10:00 
OBED                                                               od 12:30 do 14:30 
VEČERA                                                                       od 18:30 do 21:00 
 
 

BARY 

LOBBY BAR 
nápoje      od 10:00 -24:00 



 
POOL BAR  
nápoje      od 10:00 do 18:00 
 
BEACH BAR 
nápoje      od  10:00  do 18:00 
 

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, voda  
• čaj, americká káva a nescafé  
• stolný tenis (1hod./izba/deň), plážový volejbal, futbal, šípky, petanque,  

detský  klub s rôznymi aktivitami pre deti  
• Wi-Fi pripojenie vo verejných priestoroch zadarmo 

 
 

SLUŽBY NEZAHRNUTÉ V ALL INCLUSIVE  PROGRAME:  

 

• 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  
• centrum vodných športov na pláži, kite centrum, potápačské centrum, Spa služby  
• motorizované i nemotorizované vodné športy na pláži za poplatok 
• práčovňa  

 

AKCEPTÁCIA  KARIET:  

VISA, MASTER CARD 
 

WEB STRÁNKA:      

www.newhawaii-resorts.com/cs-cz 


