
Reef Oasis Beach Resort **** 
Rozsiahly komplex pozostávajúci z dvoch samostatných hotelov Reef Oasis Beach Resort a 
Reef Oasis Senses Resort, sa nachádza v krásnej záhrade na vyvýšenine, priamo nad 400 m 
dlhou piesočnatou plážou. Oblasť, v ktorej hotel leží, patrí k jednej z najkrajších v celom 
Sharm El Sheikhu. Koralový útes Templ Reef v tesnej blízkosti pláže, ponúka ideálne 
podmienky na potápanie. Hotel je vhodný pre páry, ale aj rodiny s deťmi, ktorým umožní 
strávenie nezabudnuteľnej dovolenky so  službami all inclusive V hoteli sa nachádza vstupná 
hala s recepciou, 3 á la carte reštaurácie (grill a talianska zadarmo, rybia za poplatok) snack 
bar, lobby bar, bary, shisha kútik, Wi-Fi pripojenie na recepcii zadarmo, nákupná galéria, 
konferenčná miestnosť, 11 bazénov (z toho 1 vyhrievaný v zimnom období, ležadlá, slnečníky 
a plážové uteráky zadarmo), aquapark, 2 detské bazény, detské ihrisko, miniklub (pre deti 4-
12 rokov), bankomat, doktor. Každá izba poskytuje individuálne ovládateľná klimatizácia, 
telefón, TV so satelitným príjmom, minibar za poplatok), vlastné sociálne zariadenie 
(kúpeľňa, sušič vlasov, WC), trezor zadarmo, balkón alebo terasa. 
 

OBSADENOSŤ  IZIEB V HOTELI :  

 
Štandardná izba s výhľadom na more (40m2): dvojlôžková izba s možnosťou 1prístelky pre 
dieťa alebo 1 dospelého 
Preffered  izba (40 -60m2): priestrannejšia izba s výhľadom na bazén alebo do záhrady s 
možnosťou 1 prístelky pre dieťa alebo 1 dospelého 
Jednolôžková izba:  na  vyžiadanie 
 

STRAVOVANIE: 

Hlavná reštaurácia „CITADEL„ (v rámci all inclusive)    
RAŇAJKY                  od 07:00 do 10:00 
OBED                                                       od 12:00 do 15:00 
VEČERA                                                                        od 18:30 do 21:00 
 
A la  carte reštaurácie 
Talianska reštaurácia „LA GIACONDA“ 
VEČERA                                                                         od 18:30 do 21:30  
(nutná rezervácia deň predtým,) 
 
Grill  reštaurácia „CIBUM“ 
VEČERA                                    od 18:30 do 22:00                                           
(nutná rezervácia deň predtým,) 
 
Rybia reštaurácia „MOONLIGHT“ (nie je v rámci  all inclusive)      
VEČERA                                          od 19:00 do 22:00  
(denne okrem pondelka, nutná rezervácia deň predtým ) 



Plážová reštaurácia "SUN SET"   
RAŇAJKY          od 07:00 do 10:00 
OBED                                              od 12:30 do 14:30 
VEČERA          od 18:00 do 21:30 
 

• hotel  vyžaduje na  večeru formálne  oblečenie 
• v prípade straty plážového uteráka účtuje hotel poplatok 100LE 
• neskorý  check out do 18:00 40USD, do 21:00 60USD 

  

BARY: 

BEACH BAR 
nápoje      od 09:00 do 18:00 
teplé snaky      od 11:00 do 17:00 
pizza       od 11:00 do 18:00 
AQUA BAR 
nápoje      od 10:00 do 12:00 a 14:00-16:00 
PIAZZA BAR  
nápoje      24hod 
pizza                                                         od  15:00 do 18:30 a  21:30 do 02:00 
snacky      od 17:00 do 02:00, 02:00-11:00 
RAMA BAR 
nápoje      od 10:00 do 18:00  
snacky      od 10:00 do 18:00       
CORAL BAR   
nápoje      od  09:00 do 18:00 
COLOMBO BAR   
nápoje      od  09:00 do 02:00 
snacky      od 09:00 do 18:00  
GARDEN BAR   
nápoje      od  18:00 do 22:30 
AQUA BAR   
snacky      od 14:00 do 16:00  
DISCO- v COLOMBO BARE    od 24:00 do 02:00 
(okrem pondelka) 
 
 

SLUŽBY ZAHRNUTÉ  V ALL INCLUSIVE PROGRAME: 

 
• všetky miestne rozlievané alkoholické nápoje podávané v pohároch (pivo, vodka, 

rum,  likéry, whisky, miešané nápoje)   
• tenis (1 hod. denne zadarmo, osvetlenie za poplatok), stolný tenis, futbal, volejbal, 

šípky, fitness, aerobik, detská diskotéka, fitness centrum od 07:00-19:00 
• Aquapark od 10:00 -12:00 , 14:00-16:00 



• Wi-Fi pripojenie na recepcii zadarmo 
• Cola, Fanta, Sprite, Soda, Tonic, Minerálna voda  
• čaj, americká káva a nescafé  

 

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  
• SPA centrum, masáže, vírivka, sauna, salón krásy,  
• centrum vodných športov na pláži, potápačské centrum,  
• biliard, potápačské centrum 
• motorizované i nemotorizované vodné športy na pláži za poplatok  
 

AKCEPTÁCIA  KARIET:  

VISA, MASTER CARD 

 

WEB STRÁNKA:      

www.reefoasisresorts.com 
 


