
Riadh Palms  **** 
Obľúbený hotel sa nachádza priamo pri pláži, neďaleko centra Sousse (rušná komunikácia), 
kam sa jednoducho dostanete príjemnou prechádzkou. Hotel má peknú, vkusne upravenú 
záhradu, ktorá obklopuje krásny bazén. Izby sú vybavené klimatizáciou, telefónom, TV so 
satelitným príjmom, minibarom (na vyžiadanie, za poplatok), trezorom (za poplatok), 
vlastným sociálnym zariadením (kúpeľňa, WC), balkónom. Hotel má niekoľko bazénov, krytý 
bazén a detský bazén. Taktiež sa tu nachádza maurská kaviareň, diskotéka, kaderníctvo, 
obchod so suvenírmi. Dostupné je aj detské ihrisko a miniklub. Výborná poloha hotela 
poskytuje ideálne podmienky pre nakupovanie a rušný nočný život.  

OBSADENOSŤ  IZIEB V HOTELI :  

Štandardná  izba: dvojlôžková izba s možnosťou 2 prísteliek pre 2 deti alebo 2 dospelých 

Izba s výhľadom na more: dvojlôžková izba s možnosťou 2 prísteliek pre 2 deti alebo 2 
dospelých 

STRAVOVANIE: 

Hlavná reštaurácia “ Oasis“ (v rámci all inclusive)    

RAŇAJKY:                  od 06:00 do 10:00 

OBED:                                                       od 12:30 do 15:00 

VEČERA:                                                                        od 18:30 do 21:30 

Reštaurácia “ Azis“ (v rámci all inclusive) 

NESKORE RAŇAJKY:      od 10:00 do 12:00 

NESKORÁ VEČERA      od 22:00 do 24:00 

Reštaurácia “Neptune“ (v rámci all inclusive) 

OBED:                                                       od 12:30 do 15:00 

SNAKS:       od 15:00 do 17:30 

A la carte reštaurácie 

“ Venezia“  ( v rámci all inclusive)  

VEČERA                                                                           od 19:00 do 22:00 

(1x za pobyt, nutná rezervácia deň predtým) 

“ Sidi Bou “  ( v rámci all inclusive)  

VEČERA                                                                           od 19:00 do 22:00 

(1x za pobyt, nutná rezervácia deň predtým) 



“ Pecheur “  ( v rámci all inclusive)  

VEČERA                                                                           od 19:00 do 22:00 

(1x za pobyt, nutná rezervácia deň predtým) 

BARY: 

LOBBY BAR      od 09:00 do 24:00   

POOL & BEACH BAR      od 09:00 do 18:00 

SNACK BAR       od 16:00 do 18:00 

Moorish Café      od 19:00 do 24:00 

DISCO BAR      od 23:00 

SLUŽBY ZAHRNUTÉ  V ALL INCLUSIVE PROGRAME (10:00-24:00): 

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

• WI-FI pripojenie na recepcii 
• ležadlá a slnečníky, plážové uteráky  
• miniklub od 4 – 10 rokov 
• plážový volejbal, aerobik, tenisový kurt, fitness 
• animačné programy 

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, špeciálna káva a čerstvé ovocné šťavy  
• SPA centrum, kaderníctvo, salón krásy  

 

AKCEPTÁCIA  KARIET: 

 
VISA, MASTER CARD 
 

WEB STRÁNKA: 

www.hotelriadhpalms.com/en/home  
                                                                           

 

 

http://www.hotelriadhpalms.com/en/home

