
Sunrise Select Crystal Bay Resort ***** 
Luxusný hotel Sunrise Grand Select Crystal Bay Resort, ktorý sa skladá z hlavnej budovy a 
niekoľkoposchodových viliek postavených v tradičnom núbijskom štýle, je obklopený 
rozľahlou subtropickou záhradou s bazénmi a nachádza sa priamo na piesočnato-
okruhliakovej pláži v malej lagúne. Do centra letoviska Hurghada cca 20 km Vás na 
požiadanie odvezie hotelový minibus. Rezort sa  zároveň nachádza asi 5 minút jazdy od 
nákupného centra Senzo Mall. 
 
OBSADENOSŤ  IZIEB V HOTELI :  

Deluxe izba: dvojlôžková izba s možnosťou 2 prísteliek pre deti alebo 1 dospelého  
Jednolôžková izba –  na  vyžiadanie 
 

STRAVOVANIE: 

Hlavná reštaurácia "RAINBOW" (v rámci all inclusive)    
RAŇAJKY                        od 07:00 do 10:30 
OBED                                                   od 13:00 do 15:00 
VEČERA                                                            od 19:00 do 22:00 
 
Á la  carte reštaurácie  
Stredomorská reštaurácia "PANORAMA"        
VEČERA                                                            od 19:00 do 22:00  
(nutná rezervácia) 
 
Indická reštaurácia "MASALA"        
VEČERA                                                            od 19:00 do 22:00 
(nutná rezervácia) 
 
Reštaurácia "POSEIDON GRILL HOUSE"   
VEČERA                                                            od 19:00 do 22:00 
(nutná rezervácia) 
 
Rybia reštaurácia "FELUCCA"  (za poplatok) 
OBED     od 13:00 do 15:00 
VEČERA                                                            od 19:00 do 22:00 
(nutná rezervácia) 
 
 

 

 

 



BARY: 

PYRAMID LOBBY BAR 
nápoje     24 hodín 
snacky     od 15:00 do 17:00 
neskoré snacky    od 22:30 do 01:00 
 
POSEIDON BEACH BAR      
nápoje     od 10:00 do 18:00 
snacky     od 12:00 do 17:00 
 
ILLUSION PUB     
nápoje     od 23:00 do 02:00 
 
COCKTAIL BAR & LOUNGE      
nápoje     od 18:00 do 24:00 
 
CHAMPION SPORTS BAR      
nápoje     od 12:00 do 24:00 
 
ALF LELA SHISHA CAFE      
nápoje      od 12:00 do 12:00 
 
SUNRISE POOL BAR      
nápoje      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  
• plážový volejbal 
• futbalové ihrisko (5x5 m) 
• stolný tenis 
• biliard 
• šípky 
• boccia 
• vodné pólo  
• aerobik a aqua aerobik 
• wi-fi 
• minibar (po príchode naplnený a každý 4. deň 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  
• potápačské centrum 
• windsurfing 
• spa centrum 

 
 

AKCEPTÁCIA  KARIET:  

VISA, MASTER CARD 
 

WEB STRÁNKA:      

https://www.sunrise-resorts.com 


