
Sunrise Select Garden Beach Resort 
***** 
Exkluzívny rezort patriaci do prestížnej hotelovej siete Sunrise Resorts, ponúka svojim 
hosťom služby najvyššej úrovne. Poloha hotela, v južnej časti Hurghady, v blízkosti 
nákupného centra Senzo Mall a zároveň pri nádhernej piesočnatej pláži s pozvoľným 
vstupom do vody, poskytuje maximálny komfort a dovolenkové vyžitie pre všetky vekové 
kategórie aj náročných klientov. 
 
OBSADENOSŤ  IZIEB V HOTELI :  

Štandardná izba: dvojlôžková izba s možnosťou 2 prísteliek pre deti alebo 1 dospelého  
Štandardná izba s bočným výhľadom na more: dvojlôžková izba s možnosťou 2 prísteliek 
pre deti alebo 1 dospelého 
Štandardná izba s výhľadom na more: dvojlôžková izba s možnosťou 2 prísteliek pre deti 
alebo 1 dospelého 
Rodinná izba: dvojlôžková izba s možnosťou 2 prísteliek pre deti alebo 1 dospelého 
Jednolôžková izba –  na  vyžiadanie 
 

STRAVOVANIE: 

Hlavná reštaurácia "GIARDINO" (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  
Talianska reštaurácia "BASILICO"        
VEČERA                                                            od 19:00 do 22:00  
(nutná rezervácia) 
 
Arabská reštaurácia "GAMILA"        
VEČERA                                                            od 19:00 do 22:00 
(nutná rezervácia) 
 
"NASAYA" (za poplatok)   
VEČERA                                                            od 19:00 do 24:00 
(nutná rezervácia) 
 
 

 

 



BARY: 

SUN RAY LOBBY BAR 
nápoje     24 hodín 
snacky a káva    od 15:00 do 17:00 
 
AQUA BAR      
nápoje     od 10:00 do 18:00 
snacky     od 12:00 do 17:00 
 
OASIS POOL BAR     
nápoje     od 10:00 do 18:00 
 
NASAYA BEACH BAR      
nápoje     od 18:00 do 18:00 
 
AMUSE BILLIARD BAR      
nápoje     od 18:00 do 24:00 
 
VICTORIA PUB      
nápoje      od 18:00 do 02:00 
 
THE NUBIAN SHISHA TENT  (za poplatok)    
nápoje      od 12:00 do 24:00 
 
 

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  
• aquapark (od 10:00-12:00 a 15:00-17:00) 
• plážový volejbal 
• futbalové ihrisko 
• 2 tenisové kurty (osvetlenie za poplatok) 
• Stolný tenis 
• Lukostreľba 
• Šípky 
• Boccia 
• Aerobik a aqua aerobik 
• Vodné pólo 
• minibar (doplnenie raz za týždeň, 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  
• biliard 
• windsurfing 
• potápačské centrum 
• SPA centrum 
• Jazda na koni 
 

AKCEPTÁCIA  KARIET:  

VISA, MASTER CARD 
 

WEB STRÁNKA:      

https://www.sunrise-resorts.com 


