
Magic Tulip Beach Resort  **** 
Rezort Magic Tulip Beach je útulný komplex niekoľkých jednoposchodových budov. Hotel sa 
vyznačuje priateľskou atmosférou a susedí so sesterským hotelom Royal Tulip Beach Resort. 
Oba hotely majú spoločnú piesočnatú pláž s mólom a koralovým útesom. Leží na ploche 75 
tisíc m2 a má 250 metrov dlhú pláž s vlastným mólom. Je vhodnou voľbou pre milovníkov 
kitesurfingu alebo k stráveniu odpočinkovej dovolenky, rovnako je obľúbeným miestom pre 
vyznávačov kitesurfingu. 
 

OBSADENOSŤ  IZIEB V HOTELI:  

Štandardná izba:  dvojlôžková izba  s možnosťou prístelky pre 2 deti  alebo 1 dospelého 
Štandardná izba s výhľadom na more:  dvojlôžková izba  s možnosťou prístelky pre 2 deti  
alebo 1 dospelého 
Jednolôžková izba:  na vyžiadanie 
 

STRAVOVANIE: 

Hlavná reštaurácia  (v rámci all inclusive)    
RAŇAJKY                    od 07:00 do 10:00 

- zahŕňa raňajky formou bufetu,  kávu, čaj 
OBED      od 12:30 do 14:30 

- zahŕňa obed formou bufetu, rôzne druhy šalátov 
VEČERA                                                                               od 18:30 do 21:00 

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

 
Plážová reštaurácia (v rámci all inclusive) 
SNACKY                    10:00 do 12:00 
      12:30 do 17:00 
 
A la  carte reštaurácie  
Plážová reštaurácia 
VEČERA                                                                              od 19:00 do 22:00 
(nie je v rámci all inclusive, rezervácia nutná) 
 
 

BARY: 

 „Lobby Bar “  (v rámci all inclusive)     nápoje od 10:00 do 24:00  
 
„Beach Bar “ (v rámci all inclusive)      nápoje od 10:00 do 18:00 
     



„Pool Bar “  (v rámci all inclusive)      nápoje od 10:00 do 24:00 
                                                                
„Disco Bar – English Pub & Disco “  (za poplatok)     nápoje od 23:00 do 02:00 
 
 
 

SLUŽBY ZAHRNUTÉ  V ALL INCLUSIVE PROGRAME: 

 
• všetky miestne rozlievané alkoholické nápoje (Vodka, Gin, Rum, Brandy) 
• Cola , Fanta, Sprite, Soda, Tonic, Minerálna voda  
• čaj, americká káva, miestne  pivo a víno 
• detský klub 
• plážový volejbal a futbal 

 

SLUŽBY NEZAHRNUTÉ V ALL INCLUSIVE  PROGRAME:  

 
• všetky zahraničné alkoholické nápoje  
• všetky dovezené tvrdé likéry, zahranične vína, šampanské a čerstvé džúsy  
• zmrzlina 
• tenisové kurty 
• Wi-Fi za poplatok 
• Spa centrum 
• potápačské centrum 
• jazda na koni 
 

AKCEPTÁCIA  KARIET:  

 
VISA,MASTER  CARD 
 
 


