
Monte Carlo Sharm Resort & Spa ***** 
Tento luxusný rezort sa skladá z dvoch častí Monte Carlo a Royal Monte Carlo. Nachádza sa 
priamo pri krásnej piesočnatej pláží so vstupom do krištáľovo čistého Červeného mora po 
móle a ponúka služby ultra all inclusive . Architektúra rezortu spája luxus s moderným 
egyptským štýlom. A nádherná udržiavaná záhrada, ktorou je obklopený, pripomína raj na 
zemi. Zariadenie hotela 
pozostáva zo vstupnej haly s recepciou, hlavnej reštaurácie, á la carte reštaurácie (čínska, 
libanonská, indická, BBQ - rezervácia nutná), lobby baru, baru pri bazéne, 2 barov pri pláži, 
sky baru, Wi-Fi pripojenia za poplatok, nákupnej galérie, 2 konferenčných miestností, 6 
bazénov - 1 vyhrievaný v zimnom období pre dospelých a 1 vyhrievaný v zimnom období pre 
deti (ležadlá, slnečníky a plážové uteráky zadarmo), 3 šmykľavky pre dospelých a 5 
šmykľaviek pre deti, umelá rieka, miniklub (pre deti 5-12 rokov), detská diskotéka. 
Hotel disponuje rôznymi typmi izieb a každá izba je vybavená centrálne ovládateľnou 
klimatizáciou, TV so satelitným príjmom, telefón, vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, sušič 
vlasov, WC, bidet, župan, papuče), trezor (zadarmo), minibar, set na prípravu čaju a kávy. 
Hotel  ponúka rôzne  
animačné programy a večerné programy, plážový volejbal, tenisový kurt (osvetlenie za 
poplatok), vodné pólo, aerobik, šípky, šmykľavky, fitness  
Služby na veľmi vysokej úrovni ocenia aj tí najnáročnejší klienti. Odporúčame všetkým, ktorí 
chcú zažiť nezabudnuteľnú dovolenku. 
 

OBSADENOSŤ  IZIEB V HOTELI :  

Štandardná izba (50m2): dvojlôžková izba s možnosťou 1 prístelky pre dieťa alebo 1 
dospelého 
Štandardná izba superior s výhľadom na more: (50m2): dvojlôžková izba s možnosťou 1 
prístelky pre dospelého ale 2 deti 
Štandardná izba s výhľadom na  bazén (50m2): dvojlôžková izba s možnosťou 1 prístelky pre 
dospelého ale 2 deti 
Rodinná izba: sú to dve  prepojené  izby, s možnosťou ubytovania až  4 dospelých osôb a 1 
dieťa, alebo  2 dospelých a 4 detí 
Jednolôžková izba –  na  vyžiadanie 
 

STRAVOVANIE: 

Hlavná reštaurácia „LE CAFÉ„ (v rámci all inclusive)    
 
RAŇAJKY                od 07:00 do 10:00 
OBED                                                                od 13:00 do 15:00 
VEČERA                                                                      od 18:30 do 21:00 
 
 
 



Reštaurácia "WAVES"        
Skoré raňajky        od 05:00 do 07:00 
Neskoré raňajky       od 10:00 do 12:00 
Snack            od 12:00 do 17:00 
 
A la  carte reštaurácie (v rámci  all inclusive) 
Čínska reštaurácia "BLUE GINGER"        
VEČERA                                    od 19:00 do 21:30                                          
NESKORÁ  VEČERA                   od 22:00 do 05:00 
 (nutná rezervácia deň predtým) 
Orientálna a Libanonská reštaurácia „FAYROUZ“ (v rámci  all inclusive) 
  VEČERA                                    od 19:00 do 21:30                                           
(nutná rezervácia deň predtým 
Indická reštaurácia (v rámci  all inclusive)      
VEČERA                                         od 19:00 do 21:30                                                                             
(nutná rezervácia deň predtým) 
Grill reštaurácia „BBQ“  (v rámci  all inclusive)      
VEČERA                                         od 19:00 do 21:30                                                                             
(nutná rezervácia deň predtým) 
Rybia reštaurácia "WAVES"  (nie je  v rámci  ultra all inclusive) 
VEČERA                                         od 19:00 do 21:30                                                                             
(nutná rezervácia deň predtým) 
Talianska reštaurácia "LA LUNA"  (nie je  v rámci  ultra all inclusive) 
VEČERA                                         od 19:00 do 21:30                                                                             
(nutná rezervácia deň predtým) 
      

• hotel  vyžaduje na  večeru formálne  oblečenie 
  

BARY: 

SKY BAR 
nápoje      24 hod 
 
Pool bar „ THE PYRAMIDS“  
nápoje      od 10:00 do17:00 
zmrzlina                          od 12:00 do17:00 
 
Beach Bar „SEA VIEW“   
nápoje      od 10:00 do17:00 
zmrzlina                          od 12:00 do17:00 
 
Lobby bar   
nápoje      24 hod 
 
 
 



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, Minerálna voda  
• čaj, americká káva a nescafé  
• športové aktivity, tenisový kurt (osvetlenie za poplatok) 
• Wi-Fi pripojenie za poplatok  
• tenisový kurt (osvetlenie za poplatok) 
• fitness (iba pre starších ako 16 rokov), 

 

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, potápačské centrum, 
•  jazda na koni, golf (cca 3 km), biliard 
• Spa služby- sauna a vírivka (rezervácia nutná, len pre starších ako 16 rokov) 
• motorizované i nemotorizované vodné športy na pláži za poplatok  

 

AKCEPTÁCIA  KARIET:  

VISA, MASTER CARD 
 

WEB STRÁNKA:     

www.montecarloresortegypt.com 


