
Titanic Aquapark Resort **** 
Rozsiahly hotelový rezort si získa svojich hostí polohou priamo, pestrou ponukou služieb, 
dobrou úrovňou a pokojnou prázdninovou atmosférou. Je situovaný priamo pri krásnej dlhej 
piesočnatej pláži Marshall s veľmi pozvoľným vstupom do vody vzdialenej 750 m od hotela a 
dostanete sa na ňu krátkou príjemnou prechádzkou, alebo môžete využiť hotelový shuttle 
bus.  Nákupné možnosti majú klienti priamo v hoteli alebo v neďalekom centre Hurghady. 
Hotel odporúčame rodinám s deťmi a milovníkom vodných radovánok. Obľúbený 
prázdninový rezort s najväčším aquaparkom v Hurghade disponuje 593 izbami 
rozmiestnenými v dvojposchodových budovách obklopených bazénovým komplexom a 
udržiavanou záhradou. Moderne zariadené priestranné dvojlôžkové izby s možnosťou až 
troch prísteliek sú vybavené vlastným sociálnym zariadením (sprcha, toaleta, fén), 
telefónom, individuálne nastaviteľnou klimatizáciou, rádiom, satelitným TV, minibarom 
(denne dopĺňaným vodou), trezorom a balkónom alebo terasou. Hotel má niekoľko izieb 
prispôsobených handicapovaným klientom (na vyžiadanie). Klientom je k dispozícii vstupná 
hala s recepciou, zmenárňou, bankomatom, tematicky zameranými reštauráciami a 
barmi, obchodíkmi so suvenírmi, minimarketom, spoločenskou miestnosťou, kaderníctvom, 
diskotékou, niekoľkými bazénmi (z toho 1 vyhrievaný), detské bazény, internetová kaviareň a 
WiFi pripojenie (za poplatok), športovisko, fitness centrum, mini klub, detské ihrisko a 
wellness centrum. Hotel zaisťuje pravidelné animačné programy pre deti i dospelých, 
zábavné večerné show a športové aktivity ako napr. tenis, stolný tenis, cvičenie vo fitness, 
minigolf, aerobik, vodnú gymnastiku, vodné pólo, boccia, volejbal a za poplatok biliard, 
bowling, služby potápačského centra a motorizované i nemotorizované vodné športy na pláži 
za poplatok  (napr. loďky, šliapadlá, windsurfing, vodné lyžovanie, paragliding, motorové 
člny, jazdy na banánoch, šnorchlovanie). 

OBSADENOSŤ  IZIEB V HOTELI :  

Štandardná  izba - dvojlôžková izba s možnosťou 2 prísteliek pre deti alebo dospelého 
Rodinná izba- 2 samostatné  miestnosti a 1 kúpeľňa, dvojlôžková izba s možnosťou 2 
prísteliek pre deti alebo dospelého (maximálna  obsadenosť  3 dospelí a 1 dieťa) 
Jednolôžková izba –  na  vyžiadanie 
 

STRAVOVANIE  

Hlavná reštaurácia  (v rámci all inclusive)    
RAŇAJKY                od 07:00 do 10:00 
NESKORÉ RAŇAJKY                                      od  10:00 do 11:00 
OBED                                                    od 12:30 do 14:30 
VEČERA                                                            od 18:00 do 21:00 
NESKORÁ  VEČERA                               od 21:30 do 24:00 
 
Reštaurácia „ANTONIO“        
RAŇAJKY                 od 07:00 do 10:00  
OBED                                                     od 12:30 do 14:30 



VEČERA                                                             od 18:00 do 21:00 
 
A la  Carte reštaurácie: 
Čínska reštaurácia "CHINESE"        
VEČERA                                                              od 18:30 do 21:00 
(nie je nutná rezervácia deň predtým) 
 
Indická reštaurácia "TANDORI"        
VEČERA                                                               od 18:30 do 21:00 
(nie je nutná rezervácia deň predtým) 
 
Japonská reštaurácia "TAPANYAKI"        
VEČERA                                                                od 18:30 do 22:00 
(nutná rezervácia deň predtým,  1 x za pobyt v a la carte reštaurácii) 
 
Mexická reštaurácia „SOMBRERO“    
VEČERA                                                                 od 18:30 do 21:00 
(nie je nutná rezervácia deň predtým) 
 
Libanonská reštaurácia „LEBANESE“    
VEČERA                                                                   od 18:30 do 22:00 
(nutná rezervácia deň predtým,  1 x za pobyt v a la carte reštaurácii) 
 
reštaurácia „THE GRILL“    
VEČERA                                                                   od 18:30 do 22:00 
(nutná rezervácia deň predtým,  1 x za pobyt v a la carte reštaurácii 
 

• hotel  vyžaduje na  večeru formálne  oblečenie 
• v prípade  straty all inclusive náramku si hotel účtuje  20 EUR 
• v prípade  straty plážového uteráku si hotel účtuje  10 EUR 

 
 

BARY 

POOL BAR 
nápoje                      od  10:00 do 17:00 
snaky         od  12:30 do 16:00 
 
BEACH  BAR  
nápoje         od  10:00 do 17:00 
snaky          od  12:30 do 16:00 
 
LOBBY BAR   
nápoje          24 hodín 
nočné snaky          od  24:00 do 06:00 
posedenie pri čaji          od  16:00 do 18:00 



 
AQUA BAR   
nápoje          od 12:00 do 17:00 
popkorn, cukríky, zmrzlina, čokoláda (nie je v rámci  all inclusive) 
 
ALEXANDER  BAR  (nie je v rámci  all inclusive) 
Importované nápoje        od  10:00 do 17:00 
popkorn, cukríky, zmrzlina, čokoláda                      od  12:30 do 16:00 
čerstvé džúsy 
 
 
 
 

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  
• minibar (denne dopĺňaný  vodou a nealko nápojmi) 
• čaj, americká káva a nescafé  
• WI-FI pripojenie  zadarmo vo verejných  priestoroch  

 

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  
• SHISHA kútik,  
• biliard, bowling  
• Spa služby  
• motorizované i nemotorizované vodné športy na pláži za poplatok  
 

AKCEPTÁCIA  KARIET: 

 
VISA, MASTER CARD 
 

WEB STRÁNKA:    

 
www.titanicgroup.com 


