
Steigenberger Aqua Magic **** 
Luxusný hotelový rezort patriaci do hotelovej siete Steigenberger leží len 400 m od krásnej 
piesočnatej pláže (dostupná pešo), približne 8 km južne od centra Hurghady. Klientom sú k 
dispozícii služby plážového baru, reštaurácie, sprchy a ležadlá so slnečníky zadarmo. Hotel 
ponúka exkluzívny aquapark pre deti aj dospelých. Klienti môžu využívať 9-jamkové golfové 
ihrisko nachádzajúce sa v sesterskom hoteli Al Dau. Hotel je  vhodný pre náročnú klientelu,  
pre páry aj rodiny s deťmi. Nákupné možnosti a zábavu majú hostia v bezprostrednej 
blízkosti  a letisko je vzdialené 6 km. Štýlový hotelový rezort disponuje 703 izbami 
rozmiestnenými v niekoľkých zaujímavo architektonicky riešených budovách obklopených 
starostlivo udržiavanou rozľahlou záhradou. Klientom je k dispozícii priestranná vstupná hala 
s recepciou, zmenárňou (bankomat a zmenáreň vo vedľajšom sesterskom hoteli) a lobby 
barom, hlavná reštaurácia, niekoľko barov a reštaurácií, tradičný arabský bazár s orientálnym 
tovarom, práčovňa, služba lekára, veľký vonkajší bazén (v zime vyhrievaný), detský bazén, 
slnečná  terasa (ležadlá a slnečníky zdarma), aquapark pre dospelých a deti (tečúca rieka, 
šmýkačky, tobogany), štýlový bazén na streche hotela (len pre dospelých), WiFi v lobby 
zdarma, internetový kútik (za poplatok), obchodná arkáda, spoločenská miestnosť so 
satelitným TV, fitness centrum, potápačské centrum. Milovníci golfu ocenia 9-jamkové 
golfové ihrisko v tesnej blízkosti hotela (vybavenie za poplatok). Na relaxáciu je určené 
moderné wellness centrum s množstvom procedúr ako napr. sauna, vírivka, parné kúpele, 
masáže, kozmetické ošetrenie, telové zábaly, reflexná terapia, balneoterapia. Luxusné, 
štýlovo zariadené priestranné dvojlôžkové izby s možnosťou prístelky sú vybavené vlastným 
sociálnym zariadením (WC, sprcha, fén), telefónom, individuálne nastaviteľnou klimatizáciou, 
rádiom, satelitným TV, minibarom (denne zdarma doplňované 2 fľaše vody a 2 vybrané 
alkoholické nápoje), trezorom a balkónom alebo terasou.  
 

OBSADENOSŤ  IZIEB V HOTELI :  

Izba Deluxe - dvojlôžková izba s možnosťou 1 prístelky pre dieťa 
Izba Superior - dvojlôžková izba s možnosťou 1 prístelky pre dieťa 
Rodinná izba - dvojlôžková izba s možnosťou prístelky pre 2 deti  alebo 1 dospelého  
Jednolôžková izba – na vyžiadanie 
 

STRAVOVANIE: 

Hlavná reštaurácia  „ MAGIC FLAVORS " (v rámci all inclusive)    
RAŇAJKY                od 07:00 do 10:30 
OBED                                                    od 13:00 do 15:00 
VEČERA                                                            od 18:00 do 22:30 
 
Detská reštaurácia „ MAGIC KIDS " (v rámci all inclusive)    
OBED                                                    od 12:00 do 65:00 
VEČERA                                                            od 18:00 do 21:30 
NESKORÁ  VEČERA               od 22:30 do 24:00 



(rezervácia na  večeru nutná deň predtým) 
 
 
 
 
reštaurácia „MAGIC SOUK“ 
SNAKY                                              od 17:00 do 23:00 
SHISHA                                                              od 12:00 do západu slnka 
(shisha nie je vrámci all inclusive) 
 
reštaurácia „MAGIC BLUE “  
OBED                                                                  od 12:00 do 17:00 
ZMRZLINA                                                         od 12:00 do 17:00 
  
A la  carte reštaurácie 
reštaurácia „MAGIC PALAPPA“    
KONTINENTÁLNE  RAŇAJKY              od 08:00 do 10:00 
NESKORÉ RAŇAJKY                             od 10:30 do 12:00 
JEDNODUCHÝ OBED                             od 13:00 do 16:00 
VEČERA                                                             od 18:00 do 22:30 
(rezervácia na  večeru nutná deň predtým) 
 

BARY: 

MAGIC LOBBY  BAR  
nápoje                  24 hodín 
Skoré raňajky                 od 05:00 do 07:00 
Nočný snack                  od 00:00 do 05:00 
MAGIC SPLASH BAR 
nápoje                  od 09:00 do západu slnka 
zmrzlina                                od 12:00 do 17:00 
MAGIC BREEZE BAR 
nápoje                  od 09:00 do západu slnka 
zmrzlina                  od 12:00 do 17:00 
MAGIC  BLUE BAR                          
nápoje                   od 09:00 do západu slnka 
MAGIC SKY BAR 
nápoje                   od 17:00 do 23:00 
Čas na čaj    od 17:00 do 18:00 
Shisha (nie je  v rámci all inclusive)    od 18:00 
 

• hotel  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  
• čaj, americká káva a nescafé  
• minibarom (denne zdarma doplňované 2 fľaše vody a 2 vybrané alkoholické nápoje), 
• 2 x za pobyt večera v jednej z a la carte reštaurácií 
• biliard, stolný tenis  
• - WI-FI pripojenie zadarmo v lobby bare 

 

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 a čerstvé ovocné šťavy  
• SHISHA kútik,  
• golfové ihrisko pre  registrovaných  golfistov od 07:30 do západu slnka v hoteli 

Steigenberger Al  Dau Beach 
• vodné športy na pláži za poplatok (napr. loďky, šliapadlá, windsurfing, vodné lyžovanie, 

paragliding, motorové člny, jazdy na banánoch, šnorchlovanie).   
• SPA centrum 
 

AKCEPTÁCIA  KARIET:  

 
VISA, MASTER CARD 
 

MOŽNOSŤ POSKYTNUTÝCH  ZĽIAV V HOTELI 

 
• 25% zľava na a la  carte reštauráciu "ALEXANDERS“ Tanga a Shusi reštaurácie 
• 25% zľava na  konzumáciu  nápojov a jedál  do „Element Nite  Spot“ 
• 10 € zľava  na  masáž vo Vista Spa 

 

WEB STRÁNKA:   

 
 http://www.steigenbergeraquamagic.com 


