
OASIS ATLANTICO BELORIZONTE **** 
Rozsiahly hotelový komplex pozostávajúci z hlavnej budovy a bungalovov rozmiestnených 
v tropickej záhrade je skvelým miestom pre romantickú i rodinnú dovolenku. Nachádza sa pri 
nádhernej bielej piesočnatej pláži obmývanej tyrkysovým oceánom, na ktorú sa dostanete 
po pár krokoch cez promenádu. Hotel prešiel v roku 2016 kompletnou rekonštrukciou 
a svojim hosťom poskytuje komfortné ubytovanie, športové vyžitie, animačné programy 
a vďaka jedinečnej polohe i blízkosť do centra mestečka Santa Maria, do ktorého sa 
dostanete príjemnou prechádzkou po promenáde. Ubytovanie je zabezpečené v hlavnej 
budove, bungalovoch alebo v superior bungalovoch. V areáli hotela nájdete tenisový kurt, 3 
bazény, 2 detské bazény, obchodíky, potápačské centrum, reštaurácie a bary. 

OBSADENOSŤ IZIEB V HOTELI: 

Bungalov: dvojlôžková izba s možnosťou dvoch prísteliek pre deti alebo 1 prístelky pre 
dospelú osobu. Prístelka pre 2 deti je formou poschodovej postele. 

Superior Bungalov: dvojlôžková izba s možnosťou jednej prístelky pre dieťa alebo dospelú 
osobu 

Izba v hlavnej budove: dvojlôžková izba s možnosťou jednej prístelky pre dieťa alebo 
dospelú osobu 

Jednolôžková izba: na vyžiadanie 

 

STRAVOVANIE: 

Hlavná reštaurácia „Santa Maria“ 
Raňajky  07:00-10:00 
Obed   12:30-14:30 
Večera   18:30-22:00 
Barbecue večer  pondelok a štvrtok  
Kapverdský večer utorok 
 
Á la carte reštaurácia/Bar „Grill Salinas“ 
Nutná rezervácia deň vopred 
Večera   19:00-21:30 
 
Reštaurácia „Flôr do Sal“ 
Raňajky  07:00-10:00 
Snack   10:30-11:30 
Obed   12:30-14:30 
Snack   15:30-17:00 
Večera   19:00-21:30 – Talianska á la carte, nutná rezervácia deň vopred 
 
 



Beach Bar á la carte 
Večera   19:00-22:00 – grill, nutná rezervácia deň vopred 
 
Nápoje zahrnuté v režime All Inclusive: miestne nápoje - voday, expresná káva, čaj, džúsy, 
nealkoholické nápoje, točené pivo, grogy a nápoje s grogu (caipirinhas, likéry, ponche atď.) 
Podávané od 08:00 do 24:00 hod. 

BARY 

Tropical Bar   10:00 – 17:00 
Fun Bar   08:00 – 23:00 
Salinas Bar   19:00 – 00:00 
Beach-Bar  09:00 – 17:00 
 

EXTRA: 

Internet  wifi v celom areáli za poplatok, cenník na recepcii 
Trezor    na izbe za poplatok  
Minibar  prázdny 
 

SLUŽBY ZAHRNUTÉ  V ALL INCLUSIVE PROGRAME: 

• Raňajky, obedy a večere formou bufetu, počas dňa ľahké občerstvenie, 
neobmedzené množstvo miestnych  nealkoholických a alkoholických nápojov. 
Možnosť čerpania na miestach a v časoch určených hotelom. Upozornenie: v hlavnej 
reštaurácii je obvykle vyžadovaný dress code: muži – dlhé nohavice. 

• Animačné a športové aktivity, aerobik, vodná gymnastika, lekcie tanca, živá hudba, 
plážový volejbal, vodné pólo, strečing, fitness 

SLUŽBY NEZAHRNUTÉ V ALL INCLUSIVE  PROGRAME:  

• Importované alkoholické nápoje 
• Nealkoholické a alkoholické nápoje podávané vo fľašiach, turecká káva, čerstvé 

ovocné šťavy 
• Motorizované a nemotorizované vodné športy na pláži, potápačské centrum 
• Masáže, salón krásy, biliard 

 

AKCEPTÁCIA  KARIET:  

VISA, MASTER CARD 

WEB STRÁNKA:      

https://www.oasisatlantico.com/en/belorizonte 

https://www.oasisatlantico.com/en/belorizonte

