
OBSADENOSŤ IZIEB V HOTELI:
Štandardná izba: dvojlôžková izba pre 2 dospelé osoby, 
dvojlôžková izba pre 2 dospelé osoby s možnosťou 1 
prístelky pre 1 dieťa alebo s možnosťou 1 prístelky pre 
dospelú osobu, jednolôžková izba na vyžiadanie za 
príplatok

STRAVOVANIE:
HLAVNÁ REŠTAURÁCIA „AL RAHALA RESTAURANT „ – 
raňajky, obed, večera formou bufetu, alebo možnosť á 
la carte
INDICKÁ REŠTAURÁCIA „BANDHAN INDIAN RESTAU-
RANT“ – jedna z najlepších indických reštaurácii v RAK

Bin Majid Beach Hotel je príjemný 4* hotel situovaný priamo na jednej z 
najkrajších piesočných pláží emirátu Ras Al Khaimah, uprostred upravenej 
subtropickej záhrady. Hotel strednej kategórie ponúka komfortné ubytovanie 
a v kombinácii s tradičnou arabskou pohostinnosťou je ideálnym miestom pre 
strávenie pohodovej relaxačnej dovolenky. 

Nachádza sa 90 km od letiska v Dubaj a do centra Ras Al Khaimah je to 10 
minút jazdy, hotel zabezpečuje dopravu do vybraného nákupného centra. 
Hotel má celkovú kapacitu 136 komfortne zariadených izieb. Ponúkame vám 
ubytovanie v štandardných izbách s individuálne ovládateľnou klimatizáciou, 
izby sa nachádzajú na prvom a druhom poschodí hotela, majú veľké okná 
s výhľadom na palmy alebo na arabský záliv. Všetky ponúkajú satelitnú TV, 
telefón, minibar (za poplatok), trezor zadarmo, Wi-Fi zadarmo a vlastné 
sociálne zariadenie, sušič vlasov. Vo verejných priestoroch môžete využívať 
bezplatné Wi-Fi pripojenie na internet. 

Reštaurácia Al Rahala ponúka široký výber jedál medzinárodnej kuchyne 
a miestne špeciality. V hoteli sa nachádza kaviareň, 2 nočné kluby so živou 
hudbou, bar pri bazéne a Sport bar. Na pláži, ktorá je dostupná po pár schodoch 
sú ležadlá a slnečníky zadarmo. Súčasťou rekreačných zariadení hotela je 
bazén olympijskej veľkosti s ležadlami a slnečníkmi zadarmo a detsky bazén. 
Hostia si môžu zahrať volejbal, stolný tenis alebo navštíviť fitness centrum. O 
zábavu počas dňa postará animačný tím, po večeroch sa konajú nepravidelné 
večerné programy. 

Neďaleko hotela sa môžete venovať rekreačným aktivitám, ku ktorým patrí 
windsurfing a potápanie. Len 6 km od hotela sa nachádza golfové ihrisko 
Tower Links Golf Club a v okruhu 12 km je vybudovaný vodný park Ice Land. 

Hotel odporúčame klientom všetkým vekových kategórii a rodinám s deťmi.

NÁPOJE:
WAVES BEACH BAR – nápoje na pláži
AQUA BAR – nápoje pri bazéne
PEBBLES SPORT PUB – športbar so živou hudbou
AL WAHLA CAFÉ – tradičná arabská kaviareň
ARCADIA COFFEE SHOP – zákusky, snacky, bar otvorený 
do neskorých hodín
LEVEL NIGHT CLUB – nočný bar s koktailami a nočnou 
zábavou
STRAVOVANIE  V CENE:
Polpenzia: raňajky formou bufetu a večere formou 
bufetu alebo výberom z menu

STRAVOVANIE  ZA PRÍPLATOK:
All Inclusive: 11:00 – 23:00; zahŕňa raňajky formou 
bufetu, obedy a večere formou bufetu alebo výberom z 
menu, neobmedzené množstvo rozlievaných nealkoho-
lických a alkoholických nápojov. Možnosť čerpania na 
miestach a v časoch určených hotelom.

PLATOBNÉ KARTY:  
VISA, MASTER CARD, AMEX

www.binmajid.com
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