
THREE CORNERS HAPPY LIFE  **** 
Obľúbený hotel Happy Life Resort, ktorý bol postavený v roku 2010 v tradičnom núbijskom 
štýle, sa nachádza priamo pri vlastnej piesočnatej pláži s koralovým podložím (vstup cez 
mólo) v oblasti Abu Dabbab . Centrum Marsa Alam je vzdialené cca 37 km severne od hotela. 
Hotel disponuje vstupnou halou s recepciou, zmenárňou a lobby barom, bankomatom, 
hlavnou reštauráciou, niekoľkými ďalšími reštauráciami (talianska a la carte reštaurácia, rybí 
a la carte reštaurácia), ovocným barom, plážovým barom, barom pri bazéne, maurskou 
kaviarňou, obchodmi, minimarketom, konferenčnou miestnosťou, spoločenskou 
miestnosťou s TV, práčovňou, čistiarňou, diskotékou alebo nočným klubom, amfiteátrom, 
internetovým kútikom, potápačským centrom Lagona Divers. Hotel zabezpečuje službu lekár 
na zavolanie za poplatok. Klub zdravia ponúka vírivku, masáže, saunu, parné a turecké 
kúpele, kozmetické procedúry. V krásnej palmovej záhrade sa nachádzajú dva bazény (jeden 
s integrovanou časťou určenou na potápanie, druhý s tromi toboganmi), lenivá rieka, detský 
bazén, slnečná terasa a bar - ležadlá, slnečníky a osušky sú zdarma. Pre športovcov je 
pripravená herňa (šípky, biliard, stolný futbal), plážový volejbal, fitness centrum s 
telocvičňou, potápačské centrum Lagona Divers či vodné športy na pláži (veslovanie, 
kanoistika, šnorchlovanie, potápanie).Pre deti je pripravený mini klub (4-12 rokov), 
samostatný detský bazén so šmýkačkami, ihrisko, diskotéka, špeciálne detské menu v 
reštaurácii a rôzne animačné programy a súťaže počas dňa. V hoteli je celkom 185 komfortne 
zariadených izieb a všetky izby sú vybavené vlastným sociálnym zariadením (sprcha alebo 
vaňa, toaleta, fén, toaletné potreby), telefónom, individuálne nastaviteľnou klimatizáciou, 
satelitným TV, minibarom, trezorom a balkónom alebo terasou s posedením a s výhľadom na 
bazén, záhradu alebo na more.  

OBSADENOSŤ IZIEB V HOTELI: 

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

STRAVOVANIE: 

Hlavná reštaurácia „BUFFET RESTAURANT“ 
RAŇAJKY        od 07:00 – 10:00 
NESKORÉ RAŇAJKY      od 10:00 – 10:30 
OBED        od 12:30 – 14:30 
VEČERA        od 18:30 – 21:30  
 

• Ak máte bezlepkovú stravu kontaktujte managera reštaurácie 
 
A la  carte reštaurácie 
Talianska reštaurácia „DOLCE VITA“  



VEČERA                                                                       19:00 – 21:30 
 (rezervácia nutná deň predtým, nie je v rámci  all inclusive 40LE/os)    
 

BARY: 

POOL BAR 
nápoje                  od 10:00  do západu slnka 
snaky                   od 15:00 do 16:00 
čas na posedenie pri čaji               od 16:00 do 17:00 
LOBBY BAR       
nápoje                  od 18:00 do 24:00 
 
BEACH BAR            
nápoje                  od 10:00 - do západu slnka 
 
• hotel vyžaduje na  večeru formálne  oblečenie 
           

SLUŽBY ZAHRNUTÉ V ALL INCLUSIVE PROGRAME: 

 
• všetky miestne rozlievané alkoholické nápoje (pivo, víno, vodka, rum, likéry, whisky, 

miešané nápoje) 
• Cola , Fanta, Sprite, Soda, Tonic, Minerálna voda  
• zmrzlina na v určených baroch 
• espreso, capuccino, nescafé  
• WI-FI pripojenie zadarmo iba v lobby bare 

 
 

SLUŽBY NEZAHRNUTÉ V ALL INCLUSIVE PROGRAME: 

• všetky zahraničné alkoholické nápoje  
• alkoholické nápoje vo fľašiach, turecká káva a čerstvé ovocné šťavy 
• všetky dovezené tvrdé likéry, dlhé nápoje, vína, šampanské a čerstvé džúsy  
• doktor na  zavolanie za  poplatok  
 

AKCEPTÁCIA  KARIET:  

VISA 
 

WEB STÁNKA:     

 https://www. threecorners.com 

https://www/

