
Reef Oasis Blue Bay Resort ***** 
Reef Oasis Blue Bay Resort má jedinečnú polohu na útese, vďaka ktorej sa ponúka fascinujúci 
panoramatický pohľad na krištáľovo čisté Červené more, ktoré môžete pozorovať aj z 
bazénu. Na krásnu piesočnatú pláž sa dostanete po schodoch alebo chodníku. Tento rezort je 
postavený v modernom egyptskom štýle a poskytuje svojim klientom tie najkvalitnejšie 
služby. Animačné programy, večerné programy, stolný tenis, aerobik, šípky, sauna, volejbal, 
tenisový kurt (osvetlenie za poplatok), fitness, SPA centrum, masáže, salón krásy, biliard, 
vodné športy na pláži a potápačské centrum ulahodia každému. Odporúčame predovšetkým 
párom a milovníkom potápania. V hoteli sa nachádza pekná vstupná hala s recepciou, hlavná 
reštaurácia, á la carte reštaurácie (francúzska, talianska, rybia za poplatok), snack bar, bar pri 
bazéne, orientálna kaviareň (za poplatok), bary, café/bar disko, Wi-Fi v spoločných 
priestoroch zadarmo, nákupná galéria, 2 bazény (1 vyhrievaný v zimnom období, ležadlá, 
slnečníky a uteráky zadarmo), 3 vonkajšie jakuzy a 1 vnútorná, relaxačný bazén, detský 
bazén, šmykľavky, miniklub (pre deti 4-12 rokov). 

OBSADENOSŤ  IZIEB V HOTELI :  

 
Štandardná  izba  (40m2):  dvojlôžková izba (max  obsadenosť 2 dospelí alebo 1 dospelí a 1 
dieťa) 
Superior Izba (45 - 50m2): priestrannejšia dvojlôžková izba s výhľadom do  záhrady 
s možnosťou 1 prístelky pre dieťa alebo 1 dospelého 
Štandardná izba s výhľadom na more (40m2):  dvojlôžková izba s možnosťou 1 prístelky pre 
dieťa alebo 1 dospelého 
Izba De luxe (50m2):   : priestrannejšia a luxusnejšia dvojlôžková izba s možnosťou 1 prístelky 
pre dieťa alebo 1 dospelého 
Izba s výhľadom na more (40 -50m2):  : dvojlôžková izba s možnosťou 1prístelky pre dieťa 
alebo 1 dospelého 
Rodinná izba (70-80m2):  : dve  miestnosti s možnosťou 2 prísteliek pre deti alebo dospelého 
(maximálna  obsadenosť  3 dospelí a 1 dieťa) 
Jednolôžková izba:  na  vyžiadanie 

 
STRAVOVANIE: 

Hlavná reštaurácia „BAY  VIEW“ (v rámci all inclusive)    
RAŇAJKY                   od 07:00 do 10:00 
OBED                                                        od 12:30 do 14:30 
VEČERA                                                                         od 18:30 do 21:00 
 
A la  carte reštaurácie 
Talianska reštaurácia „ AL  DENTE“  
VEČERA                                                                          od 19:00 do 22:00  
(nutná rezervácia deň predtým, ) 
 



 
Francúzska reštaurácia „AL ROMANTIQUE“ (za poplatok) 
VEČERA                                     od 19:00 do 22:00                                           
(nutná rezervácia deň predtým,) 
 
Grill reštaurácia  „SUNSET COURT“   
VEČERA                                     od 19:00 do 22:00                                           
(nutná rezervácia deň predtým,) 
 
Reštaurácia „SEA BREEZE „ 
Raňajky a  Obed v časoch určených  hotelom 
 
Rybia reštaurácia „FISHERMAN“   (nie je v rámci  all inclusive)      
VEČERA                                           od 19:00 do 22:00                                                                             
(nutná rezervácia deň predtým) 
 

• hotel  vyžaduje na  večeru formálne  oblečenie 
• v prípade straty plážového uteráka účtuje hotel poplatok 20usd 

 

BARY: 

BLUE BEACH  BAR 
nápoje (pivo a  nealkoholické nápoje)    od 10:00 –do 18:00 
snacky                                                    
 
LOBBY LOUNGE BAR (za poplatok) 
nápoje       od 15:00 –do 24:00 
 
LEISURE and RELAX POOL BAR   
Nápoje a snacky      od  10:00 do 18:00 
 
 
SPORT PUB  (priame športové prenosy) 
Nápoje pivo a víno      od  09:00 do 24:00   
 
ARENA BAR   
nápoje       od  17:00 do 24:00   
 
HORIZON BAR       
Nápoje a snaky      od  09:00 -17:00 
 
PANORAMA  TERRACE 
nápoje       od  09:00 -17:00 
 
ENERGY  BAR  (nie je v rámci  all inclusive)                         od  10:00 do 20:00  
Vitamínové nápoje 



Orientálna kaviareň (za poplatok ) 
SHISHA        od  17:00 do 24:00   
 
CARIBBEAN CAFE  BAR      24hod  
Niektoré nápoje  za poplatok 
DISCO od 23:00 do rána 
 

SLUŽBY ZAHRNUTÉ  V ALL INCLUSIVE PROGRAME: 

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

rum,  likéry, whisky, miešané nápoje)   
• Wi-Fi pripojenie v spoločných priestoroch zadarmo 
• Cola, Fanta, Sprite, Soda, Tonic, Minerálna voda  
• čaj, americká káva a nescafé  
• športové aktivity, miniklub 
• WI-Fi pripojenie  v lobby bare  zadarmo 

 

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  
• centrum vodných športov na pláži, potápačské centrum, jazda na koni, golf (cca 3 

km),  
• Spa služby  
• motorizované i nemotorizované vodné športy na pláži za poplatok  

 

AKCEPTÁCIA  KARIET:  

 
VISA, MASTER CARD 
 

WEB STRÁNKA: 

www.reefoasisresorts.com 


