
Pickalbatros  White  Beach ***** 
Luxusný White Beach hotel je najmladší z rodiny obľúbeného reťazca hotelov Pickalbatrosov 
a je postavený  na 8 hektároch pri krásnej pieskovej pláži na pobreží Červeného mora. 
Komfortne vybavený hotel s kvalitnými službami odporúčame predovšetkým rodinám 
s deťmi, pre ktoré je tu pestré vyžitie v úžasne vybavených bazénoch s aquaparkom. Hotel je 
postavený v marockom štýle a ponúka svojim hosťom jedinečnú atmosféru a zaručuje 
prežitie príjemnej dovolenky plnej zábavy, pokoja a odpočinku v luxusnom prostredí. Izby 
poskytujú maximálny komfort  v každom smere a preto je  ideálnou voľbou pre rodiny 
s deťmi aj najnáročnejšiu klientelu. V každej  izbe sa nachádza, klimatizácia, telefón, TV so 
satelitným príjmom, minibar (denne  dopĺňaný  vodou a nealko nápojmi), rýchlovarná  
kanvica, vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, sušič vlasov, WC), trezor, balkón alebo terasa 
(väčšina izieb). Klientom je k dispozícii vstupná hala s recepciou; 4 tematické reštaurácie, 
(ázijská, orientálna a talianska, Wow ); 7 barov,  minimarket; obchodná arkáda; 6 bazénov (2 
pre dospelých, 4 pre  deti so šmykľavkami), 5 z nich je vyhrievaných. Pre deti je k dispozícii 16 
šmykľaviek a 2 whirpool bazény. Ležadlá, slnečníky a uteráky sú samozrejme zadarmo. 
V celom hoteli je Wi-Fi pripojenie zadarmo vrátane izieb, bankomat ATM v lobby bare 
a doktor k dispozícii na  zavolanie. Hotel je exkluzivita iba v našej cestovnej kancelárii. 
 

Obsadenosť  izieb v hoteli :  

Štandardná  izba (40m2) - dvojlôžková izba s možnosťou prístelky pre dieťa alebo dospelého  
Štandardná izba s výhľadom na more (40m2) - dvojlôžková izba s možnosťou prístelky pre 
dieťa alebo dospelého 
Junior Suite (70m2)- dvojlôžková izba s možnosťou 2 prísteliek pre deti alebo 1 dospelého 
a 1 dieťa  
Jednolôžková izba –  na  vyžiadanie 
 

STRAVOVANIE: 

Talianska reštaurácia  „SOPRANO " (v rámci all inclusive)    
SKORÉ  RAŇAJKY               od 05:00 do 07:00 
RAŇAJKY                od 07:00 do 10:00 
NESKORÉ RAŇAJKY                                      od  10:00 do 11:00 
VEČERA                                                            od 18:30 do 21:30 
NESKORÁ  VEČERA                              od 21:30 do 24:00 
 
A la  carte reštaurácie 
Orientálna  reštaurácia "SAFFRON"       
RAŇAJKY                 od 07:00 do 10:00  
OBED                                                     od 12:30 do 14:30 
VEČERA                                                             od 18:30 do 21:30 
 
Ázijská reštaurácia "L ASIATIQUE"        



OBED                                                     od 12:30 do 14:30 
VEČERA                                                             od 18:30 do 21:30 
 
A la carte  reštaurácia „WOW“    
VEČERA                                                             od 19:00 do 20:30 
(nutná rezervácia deň predtým) 
 
SNACK „FOOT  COURT“   
Snaky                  od  12:30 do 17:00 
 

BARY 

OLYMPUS BAR 
nápoje                  od 11:00 do 17:00 
 
WOW BAR  (od  polnoci sa nápoje platia) 
nápoje iba nealko a koktejly                od 19:00 do 02:00 
 
SPORT BAR   
nápoje iba nealko a koktejly   od 10:00 do 02:00 
 
WHITE  BAR   
nápoje     od 11:00 do 17:00 
 
MILENNIUM  BAR  
nápoje     od 10:00 do 18:00 
 
RED SKY BAR  
nápoje     od 18:00 do 24:00 
Shisha Corner  (nie v rámci  all inclusive)          od 18:00  do 24:00 
 

• hotel  striktne vyžaduje na  večeru formálne  oblečenie 
 

SLUŽBY ZAHRNUTÉ  V ALL INCLUSIVE PROGRAME: 

• všetky miestne rozlievané alkoholické nápoje podávané v pohároch (pivo, víno, 
vodka, rum, likéry, whisky, miešané nápoje)   

• Cola , Fanta, Sprite, Soda, Tonic, Minerálna voda  
• minibar (denne dopĺňaný  vodou a nealko nápojmi) 
• čaj, americká káva a nescafé  
• WI-FI pripojenie  zadarmo vo verejných  priestoroch aj izbách 

 
 
 



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  
• SHISHA kútik,  
• biliard,  
• Spa služby  
 

AKCEPTÁCIA  KARIET:  

 
VISA, MASTER CARD 
 

WEB STRÁNKA:      

 
www.pickalbatros.com 
 


