
Imperial Shams  **** 
Imperial Shams Resort je situovaný na pobreží Červeného mora v pokojnom stredisku na 
juhu  v oblasti Abu Soma. Vzhľadom k svojej polohe je tu možné nájsť bohatý podmorský 
život, lebo oblasť  Ras Abu Soma  ponúka  nie len  množstvo potápačských  aktivít, ale je aj 
jedným z najlepších miest  na windsurfing a kite surfing. Svojim návštevníkom umožňuje 
strávenie nezabudnuteľných slnečných dní na prekrásnej piesočnatej pláži s bohatou 
ponukou vodných športov, v blízkosti ktorej sa nachádzajú roztrúsené koralové útesy. 
Vzdialenosť  od Hurghady je 60km a od mesta Safaga 1 km a hosťom je za  poplatok k 
dispozícii hotelový autobus, ktorý ich dopraví do centra a späť. Hotel disponuje 322 izbami 
s výhľadom na  more, alebo bazén s balkónom alebo terasou. Každá izba má klimatizáciu, TV, 
vlastnú kúpeľňu a WC, fén, minibar a trezor. V hoteli sa  nachádza banka, lekár  na zavolanie, 
práčovňa, internetový  kútik za poplatok, 3 bazény (1 so slanou vodou)  a detský bazén 
v zime vyhrievaný. Wi-fi pripojenie v lobby bare zadarmo.  

OBSADENOSŤ  IZIEB V HOTELI :   
Štandardná izba:  dvojlôžková izba  s možnosťou prístelky pre 2 deti  alebo 1 dospelého a 1 
dieťa 
Superior  izba : priamy výhľad na  more, dvojlôžková izba s možnosťou prístelky pre 2 deti  
alebo 1 dospelého 
Jednolôžková izba –  na  vyžiadanie 

 

STRAVOVANIE: 

Hlavná reštaurácia „LA BONBONIERA " (v rámci all inclusive)    
RAŇAJKY                             od 07:00 do 10:00 

- zahŕňa raňajky formou bufetu,  kávu, čaj 
OBED                                                   od 13:00 do 15:30 

- zahŕňa medzinárodný bufet, ovocie, nealkoholické nápoje, a miestne rozlievané 
alkoholické nápoje, káva 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 „PORTOFINO“ (rezervácia nutná deň predtým) 
 Orientálna reštaurácia „ALLA DIN“ (rezervácia nutná deň predtým) 
 

BARY: 

„LA SIESTA LOBBY BAR “  (v rámci  all inclusive) servírované 24 hodín     
 
„IL PASO“ kaviareň  (v rámci  all inclusive)      



možnosť obeda              od 13:00 do 15:30 
čaj a káva               od 13:00 do 16:00 
 
„BONJOUR GRILL BAR“  (v rámci  all inclusive)      
nápoje  snaky  počas  dňa                           od 10:00 do západu slnka 
 
„VICTORIA PUB“    
nápoje a koktejly počas dňa 
 
„XUXU PUB A GROOVE DISCO „    (nápoje nie sú v rámci  all inclusive) od 21:00      

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  
• -  Wi-fi pripojenie v lobby bare zadarmo 

 

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 
• a la carte reštaurácie (večera za poplatok) 
• Spa služby  
• Windsurfing( Club Mistral) 
• Kite surfing (Sky Riders) 
 

AKCEPTÁCIA  KARIET: 

VISA 
 

WEB STRÁNKA:     

  
www.shamshotel.com 


