
Panorama Hurghada **** 
Rezort Panorama Hurghada sa nachádza v severnej časti mesta Hurghada, asi 10 km severne 
od centra mesta, kam sa dá dopraviť pravidelnou autobusovou dopravou. Hotel sa 
rozprestiera na ploche 22 tisíc metroch štvorcových a má 434 izieb. Poskytuje ubytovanie v 
priestranných účelne zariadených izbách s balkónom, súkromnou piesočnatou plážou s 
priezračnou vodou s veľmi pozvoľným vstupom do vody, niekoľko bazénov. Hotel je vhodný 
pre klientov, ktorí preferujú jednoduchší hotel a dovolenku za výhodných cenových 
podmienok. Oficiálna kategória hotela je 4*, naše hodnotenie je 3*+. 
 

OBSADENOSŤ  IZIEB V HOTELI  

Štandardná izba (28m2):  dvojlôžková izba  s možnosťou prístelky pre 2 deti  alebo 1 
dospelého a 1 dieťa 
Bungalov izba (25m2): dvojlôžková izba bez možnosti prístelky (iba pre dospelých) 
Rodinná izba (42m2): dve spálne s možnosťou prístelky pre 2 deti  alebo 1 dospelého a 1 
dieťa 
Jednolôžková izba:  na vyžiadanie 
 

STRAVOVANIE: 

Hlavná reštaurácia   
RAŇAJKY                   od 07:00 do 10:00 

- zahŕňa raňajky formou bufetu,  kávu, čaj 
NESKORÉ RAŇAJKY    od 10:30 do 11:30 
OBED      od 12:00 do 15:00 

- zahŕňa obed formou bufetu, kávu a čaj 
VEČERA                                                                           od 18:00 do 21:30 

- zahŕňa medzinárodný bufet, kávu a čaj 
 
A la  carte reštaurácie  
Mongolská reštaurácia  
VEČERA                                                                          od 18:30 do 20:30 
(v rámci all inclusive, rezervácia nutná) 
 
Rybia reštaurácia 
plážová reštaurácia  
VEČERA                                                                          od 18:30 do 21:00 
(v rámci all inclusive, rezervácia nie je nutná) 
 
Talianska reštaurácia  
VEČERA                                                                          od 18:30 do 21:00 
(v rámci all inclusive, rezervácia nie je nutná) 
 



BARY: 

„Irish Bar“                                    nápoje od 24 hodín denne 
Lobby bar      
 
„Pool Bar“                                    nápoje od 10:00 do 19:00 
Bar pri bazéne     zmrzlina od 12:00 do 15:00 
 
„Beach Bar“                                    nápoje od 10:00 do západu slnka 
Bar na pláži      
 

SLUŽBY ZAHRNUTÉ  V ALL INCLUSIVE PROGRAME: 

• mieste alkoholické nápoje (vodka, rum, gin, brandy,...) 
• nealkoholické nápoje (cola, fanta, sprite, tonic, minerálna voda,...) 
• detský klub od 3 do 12 rokov 
• Wi-Fi (v lobby, pri bazénoch a na pláži) 
• uteráky a osušky 
• trezor na izbe 
• aquapark 8:00 do 17:00 
 

SLUŽBY NEZAHRNUTÉ V ALL INCLUSIVE  PROGRAME:  

• importované alkoholické nápoje 
• džúsy z čerstvého ovocia 
• telocvičňa (10USD/izba/pobyt) 
• Spa centrum 
• lekáreň (lekár 24 hodín na telefóne) 
 

 

AKCEPTÁCIA  KARIET:  

 
VISA,MASTER  CARD 
 

WEB STRÁNKA:      

 
www.panorama-resorts.com 


