
Titanic Palace ***** 
Titanic Palace je rozľahlý päťhviezdičkový rezort postavený v impozantnom antickom štýle. 
Hotel sa rozkladá na ploche 102 tisíc metroch štvorcových v budove s 3 poschodiami. Dokopy 
má 593 izieb. Leží priamo pri krásnej piesočnatej pláži, ktorá lemuje krištáľovo čisté Červené 
more. Nájdete tu jeden z najväčších a najvybavenejších aquaparkov v Hurghade, 
profesionálne fitness centrum alebo relaxačné SPA centrum. Tento luxusný rezort je 
obľúbený pre svoje služby na najvyššej úrovni – odporúčame pre strávenie vynikajúcej 
dovolenky pre páry aj rodiny s deťmi. 
 

OBSADENOSŤ  IZIEB V HOTELI  

Štandardná izba (48m2):  dvojlôžková izba  s možnosťou prístelky pre 2 deti  alebo 1 
dospelého 
Bungalov izba (48m2): dvojlôžková izba bez možnosti prístelky (iba pre dospelých) 
Rodinná izba (55m2): dve prepojené izby s možnosťou prístelky pre 2 deti  alebo 1 
dospelého 
Jednolôžková izba:  na vyžiadanie 
 

STRAVOVANIE: 

Hlavná reštaurácia  „ANTONIO“                
RAŇAJKY                   od 07:00 do 10:00 

- zahŕňa raňajky formou bufetu,  kávu, čaj 
NESKORÉ RAŇAJKY    od 10:00 do 11:00 
OBED      od 12:30 do 14:30 

- zahŕňa obed formou bufetu, kávu a čaj 
VEČERA                                                                           od 18:00 do 21:00 

- zahŕňa medzinárodný bufet, kávu a čaj 
NESKORÁ VEČERA                   od 21:30 do 24:00 
 
A la  carte reštaurácie  
Japonská reštaurácia „TAPANYAKI“                
VEČERA                                                                          od 18:30 do 20:30 
(v rámci all inclusive, rezervácia nutná) 
 
Čínska reštaurácia „CHINESE“                
VEČERA                                                                          od 18:30 do 21:00 
(v rámci all inclusive, rezervácia nie je nutná) 
 
Indická reštaurácia „TANDORY“                
VEČERA                                                                          od 18:30 do 21:00 
(v rámci all inclusive, rezervácia nie je nutná) 
 



Mexická reštaurácia „SOMBRERO“                
VEČERA                                                                          od 18:30 do 21:00 
(v rámci all inclusive, rezervácia nie je nutná) 
 
Mongolská reštaurácia „MONGOLIAN“                
VEČERA                                                                          od 18:30 do 21:00 
(v rámci all inclusive, rezervácia nie je nutná) 

BARY: 

„Lobby Bar“                                    nápoje od 24 hodín denne 
      sendviče od 24:00 do 6:00 
 
„Pool Bar“                                    nápoje od 10:00 do 17:00 
Bar pri bazéne     snacky od 12:30 do 16:00 
 
„Beach Bar“                                    nápoje od 10:00 do 17:00 
Bar na pláži     snacky od 12:30 do 16:00 
 
„Waves disco bar“                   od 22:00 do 2:00 
disco bar                                     
                            
„Alexander bar“     importované alkoholické nápoje    
bar (za poplatok)                                   džúsy z čerstvého ovocia 
      pop-corn, zmrzlina a cukrová vata  
 

SLUŽBY ZAHRNUTÉ  V ALL INCLUSIVE PROGRAME: 

 
• mieste alkoholické nápoje (vodka, rum, gin, brandy,...) 
• nealkoholické nápoje (cola, fanta, sprite, tonic, minerálna voda,...) 
• služby sesterského hotela Titanic Beach (reštaurácie, bary, bazény a Aquapark) 
• plážové osušky a uteráky 
• detský klub pre deti od 4 do 12 rokov 
• tenis a minigolf (od 8:00 do západu slnka, osvetlenie za poplatok) 
• telocvičňa 
• Aquapark (od 10:00 do 17:00) 
 

SLUŽBY NEZAHRNUTÉ V ALL INCLUSIVE  PROGRAME:  

 
• importované alkoholické nápoje 
• džúsy z čerstvého ovocia 
• Spa centrum  
• potápačské centrum a windsurfing centrum 



• telefonické hovory mimo recepciu 
• klinika (24 hodín lekár na telefóne) 
• vodná fajka 
• Wi-Fi 

 
 

AKCEPTÁCIA  KARIET:  

 
VISA,MASTER  CARD 
 

WEB STRÁNKA:      

 
www.titanicgroup.com 


