
Rixos Sharm El Sheikh ***** 
Hotel Rixos Sharm El Sheikh je nádherný, moderný a luxusný hotelový komplex otvorený v 
roku 2012 , ktorý patrí do prestížnej hotelovej siete RIXOS poskytujúci 24 hodinový ultra all 
inclusive. Vďaka nádhernému podmorskému životu, dlhej piesočnatej pláži so vstupom do 
mora po móle a špičkovým službám je vhodný aj pre tú najnáročnejšiu klientelu. Hotel 
disponuje vstupnou halou s recepciou, hlavnou reštauráciou, á la carte reštauráciami (sushi, 
rybia, talianska, indická, turecká, ázijská, egyptská - zadarmo, rezervácia nutná, 
medzinárodná reštaurácia á la carte Executive Lounge (za poplatok), lounge bar, piano bar, 
konferenčná miestnosť, 2 bary pri bazéne, 2 bary na pláži, nočný klub, klub na pláži, Wi-Fi v 
celom hoteli zadarmo, nákupná galéria, 7 bazénov (3 vyhrievané v zimnom období), detský 
bazén, šmykľavky, miniklub (pre deti 4-12 ). Krásne a moderne zariadené izby majú 
individuálne ovládateľnú klimatizáciu, TV so satelitným príjmom, vlastné sociálne zariadenie 
(kúpeľňa, sušič vlasov, bidet, WC), telefón, trezor zadarmo, set na prípravu čaju a kávy, 
minibar (nealko nápoje a pivo zadarmo), balkón alebo terasa 
Vďaka prvotriednym službám, športovému vyžitiu a oddychu v hotelovom SPA centre je 
tento hotel ako stvorený pre aktívnu aj odpočinkovú dovolenku. Odporúčame aj pre náročnú 
klientelu. 

OBSADENOSŤ  IZIEB V HOTELI :  

 
Štandardná izba superior (37m2) : dvojlôžková izba s možnosťou 2 prísteliek pre deti alebo 1 
dospelého 
Izba De luxe (50m2): dvojlôžková izba s gaučom a s možnosťou 1prístelky pre dieťa alebo 1 
dospelého 
Rodinná izba (50m2): dve  samostatné  izby s možnosťou 2 prísteliek pre deti alebo 1 
dospelého (maximálna  obsadenosť  3 dospelí a 1 dieťa, alebo 4 dospelí) 
Jednolôžková izba – na  vyžiadanie 
 
 

STRAVOVANIE: 

Hlavná reštaurácia „ZODIAC and NEFERTITI“*(v rámci all inclusive)    
RAŇAJKY                    od 07:00 do 10:00 
NESKORÉ  RAŇAJKY (Zodiac)       od 10:00 do 11:00 
OBED                                                          od 12:30 do 14:30 
VEČERA                                                                         od 18:30 do 21:30 
NESKORÁ  VEČERA (Zodiac)       od 23:00 do 02:00 

*Nefertiti časť je len pre deti od 12 rokov 
 
A la  carte reštaurácie 
SUSHI  reštaurácia "SAKURA"        
VEČERA                                                                         od 18:30 do 21:30  
(nutná rezervácia deň predtým,  1 x za pobyt) 



Orientálna reštaurácia „PAPYRUS“   
VEČERA                                    od 18:30 do 21:30                                           
(nutná rezervácia deň predtým,  1 x za pobyt) 
Rybia reštaurácia "HATMEHIT"        
VEČERA                                          od 18:30 do 21:30                                                                             
(nutná rezervácia deň predtým,  1 x za pobyt) 
Indická reštaurácia "TAJ MAHAL"        
VEČERA                                          od 18:30 do 21:30                                                                             
(nutná rezervácia deň predtým,  1 x za pobyt) 
Osmanská reštaurácia "LALEZAR"        
VEČERA                                          od 18:30 do 21:30                                                                             
(nutná rezervácia deň predtým,  1 x za pobyt) 
Talianska reštaurácia "CALLAINA"        
VEČERA                                          od 18:30 do 21:30                                                                             
(nutná rezervácia deň predtým,  1 x za pobyt) 
FENG SHUI reštaurácia  
VEČERA                                          od 18:30 do 21:30                                                                             
(nutná rezervácia deň predtým,  1 x za pobyt) 
Medzinárodná  reštaurácia    (za poplatok )     
VEČERA                                          od 07:00 do 24:30                                                                             
 

• hotel  vyžaduje na  večeru formálne  oblečenie 
• v prípade straty plážového uteráka účtuje hotel poplatok 20usd 
• víno je servírované  iba v reštauráciách, importovaný alkohol je  servírovaný v baroch  
• špeciálne požiadavky na stravu  je vyžiadanie 

  

BARY: 

PIANO BAR  
nápoje      24 hod 
koláčiky a zákusky     od 16:00 do 17:00 
živá hudba 3x do týždňa     od 20:00 -22:00                                                                             
LOBBY BAR 
nápoje      od 09:00 do 24:00                                                                             
koláčiky a zákusky     od 16:00 do 17:00                                                                             
LAGOON  a OASIS BAR  
nápoje      od 10:00 do 24:00                                                                             
koláčiky a zákusky     od 16:00 do 17:00                                                                             
snaky      od 11:00 do 17:00                                                                             
TIRAN ISLAND BEACH BAR   
nápoje      od  09:00 do 24:00 
TIDES BEACH SNACK   
snaky      od 11:00 do 17:00                                                                             
 
CAFE DE  NUIT (za poplatok) 
teplé nápoje     od  12:00 do 24:00 



koláčiky a zákusky     od  12:00 do 24:00                         
BILIARD BAR     od  09:00 do 24:00                         
RIXOS NIGHT BAR  (nápoje  za  poplatok)  od 23:00  
EXECUTIVE LOUNGE (VIP hostia)   od 07:00 do 24:00 
BLUE X (plážový klub s hudbou) otvorený 2 x do týždňa  od 22:00 do 24:00 
 

SLUŽBY ZAHRNUTÉ  V ALL INCLUSIVE PROGRAME: 

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

• nealko nápoje podávané vo fľašiach sú servírované iba v reštauráciách vnútorných 
baroch 

• výber zahraničných alkoholických nápojov, likérov, spirit..  
• Wi- Fi pripojenie zadarmo vo všetkých priestoroch  
• kino pre deti, detský klub, tobogany  
• Cola, Fanta, Sprite, Soda, Tonic, Minerálna voda  
• čaj, americká káva a nescafé  
• športové aktivity, minigolf, tenis 
 
 

SLUŽBY NEZAHRNUTÉ V ALL INCLUSIVE  PROGRAME:  

• výber zahraničných alkoholických nápojov  
• výber dovezených tvrdých likérov, šampanské a čerstvé džúsy 
• alkoholické nápoje vo fľašiach, turecká káva a čerstvé ovocné šťavy  
• centrum vodných športov na pláži, potápačské centrum,  
• Spa služby, masáž, sauny, kozmetické služby  
• motorizované i nemotorizované vodné športy na pláži za poplatok 
• plážové domčeky s vlastným servisom, mini chladničkou a TV 
• shuttle bus do Naama Bay 2x do  týždňa  
• požičovňa áut 
 

AKCEPTÁCIA  KARIET: 

 
VISA, MASTER CARD 
 

WEB STRÁNKA:      

www.rixos.com/sharmelsheikh 


