
Sentido Mamlouk Palace ***** 
Hotelový komplex Sentido Mamlouk Palace Resort & Spa, ktorý je postavený v orientálnom 
štýle a umiestnený v krásnej záhrade s dvomi bazénmi, sa nachádza na pokojnom mieste 
priamo pri dlhej piesočnatej pláži. Naproti hotelu nájdete jeden z najnovších klubov v 
Hurghade "Havana Club" s unikátnou kubánskou atmosférou. Do centra Hurghady je to cca 
15 km (hotel zaisťuje platenú kyvadlovú dopravu) a na letisko cca 10 km. Rezort sa nachádza 
v tesnej blízkosti "Sunrise Select Garden Beach Resort & Spa", v ktorom hostia môžu rovnako 
využívať niektoré ponúkané služby. 
 
OBSADENOSŤ  IZIEB V HOTELI :  

Štandardná izba: dvojlôžková izba s možnosťou 2 prísteliek pre deti alebo 1 dospelého a 1 
dieťa 
Rodinná izba: dvojlôžková izba s možnosťou 2 prísteliek pre deti alebo 1 dospelého a 1 dieťa 
Jednolôžková izba –  na  vyžiadanie 
 

STRAVOVANIE: 

Hlavná reštaurácia "SHAHRAZAD" (v rámci all inclusive)    
RAŇAJKY                        od 07:00 do 10:30 
NESKORÉ RAŇAJKY   od 10:00 do 12:30 
OBED                                                   od 13:00 do 15:00 
VEČERA                                                            od 19:00 do 22:00 
 
Plážová reštaurácia "GAMILA ARABIAN BEACH RESTAURANT" 
otváracie hodiny    od 12:00 do 16:00 
     od 13:00 do 19:00 
 
Á la  carte reštaurácie  
Maxická reštaurácia "EL PASO"        
VEČERA                                                            od 19:00 do 22:00  
(nutná rezervácia) 
 
Ázijská reštaurácia "ASIA"        
VEČERA                                                            od 19:00 do 22:00 
(nutná rezervácia) 
 
"GRILL HOUSE"  (za poplatok)      
VEČERA                                                            od 19:00 do 22:00 
(nutná rezervácia) 
 

 

 



BARY: 

LOBBY BAR 
nápoje     24 hodín 
snacky     od 15:00 do 17:00 
 
SPLASH POOL BAR      
nápoje     od 10:00 do 18:00 
snacky     od 12:00 do 17:00 
 
THE TERRACE SHISHA LOUNGE (za poplatok)     
nápoje a shisha    od 13:00 do 24:00 
 
BEATS CLUB      
nápoje     od 18:00 do 02:00 
 
THE NUBIAN TENT      
nápoje     od 18:00 do 24:00 
 
ISLAND POOL BAR      
nápoje a snacky    od 10:00 do 18:00 
 
CHIRINGUITO BEACH BAR      
nápoje a snacky    od 10:00 do 18:00 
 
 

SLUŽBY ZAHRNUTÉ  V ALL INCLUSIVE PROGRAME: 

 

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

• Cola, Fanta, Sprite, Soda, Tonic, Minerálna voda  
• čaj, americká káva a nescafé  
• Aqua Park (v hoteli Sunrise Garden Beach Resort) 
• Plážový volejbal 
• Futbalové ihrisko 
• 2 tenisové kurty (osvetlenie za poplatok) 
• Stolný tenis 
• Šípky 
• Boccia 
• Vodné pólo 
• Lukostreľba 
• Fitnesscentrum 
• Wi-fi 
• Minibar (denne dopĺňaný, voda a soft drinky) 



 
 

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  
• jazda na koni 
• biliard (v hoteli Sunrise Garden beach Resort) 
• potápačské centrum 
• windsurfing 
• sauna, masáže, turecké kúpele 

 

AKCEPTÁCIA  KARIET:  

VISA, MASTER CARD 
 

WEB STRÁNKA:      

https://www.sentidohotels.com/en/hotels/sentido-mamlouk-palace-resort 


