
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

STRAVOVANIE:
HLAVNÁ REŠTAURÁCIA
Oasis Restaurant (International) – raňajky, obed, večera 
formou bufetu, alebo možnosť á la carte
Al Nakheel Coffee Shop (Coffee shop) – poobedná káva, 
čaj, zákusky, večerné koktaily a mixované nápoje a 
vodná fajka (Shisha)
Waikiki Pool bar (bar) – nápoje pri bazéne
Beach Bar – nápoje na pláži
Cabana Bar (bar) – nápoje pri „ Cabana“ bazéne
Zulu Bar (bar) – nápoje v nočnom bare 

Bin Majid Beach Resort je obľúbený 4* rezort ležiaci na 800 m dlhej súkromnej 
pláži s bielym pieskom. Medzinárodné letisko v Dubaji je vzdialené 75 km a 
od centra Ras Al Khaimah je hotel vzdialený 25 km. Neďaleko sa nachádza 
nákupné centrum Al Hamra Mall a je vzdialené asi 10 minút jazdy. 

Hotel má celkovú kapacitu 173 izieb a  ponúka ubytovanie v pokojnom 
prostredí  v bungalovoch a je obklopený tropickou záhradou. Elegantné 
bungalovy poskytujú dostatok pokoja a súkromie. Izby sú zariadené moderným 
dreveným nábytkom a je v nich individuálne nastaviteľná klimatizácia, telefón, 
TV, minibar (nealko a pivo zadarmo), vlastné sociálne zariadenie, sušič vlasov, 
set na prípravu kávy a času,  trezor a Wi-Fi zadarmo. 

Hotel poskytuje viaceré možnosti stravovania v hlavnej reštaurácii a môžete 
pochutiť na širokom výbere jedál medzinárodnej kuchyne. K dispozícii je 

tiež arabská kaviareň s vodnými fajkami a nočný klub so živou hudbou a 
minimarket. Na pláži a pri 3 samostatných bazénoch sú k dispozícii ležadlá, 
slnečníky a uteráky zadarmo,  pre deti  detský bazén. Počas dňa a večera sa 
organizujú animačné programy. 

Neďaleko hotela sa nachádza vodný park Ice Land a priamo v hoteli bol 
otvorený malý aquapark s tromi tobogánmi. Môžete sa venovať aj rekreačným 
aktivitám ako tenis, volejbal, futbal, stolný tenis a fitness, vodným športom na 
pláži za poplatok a využiť môžete aj saunu, vírivku a oddýchnuť si v tureckých 
kúpeľoch  alebo pri masáži. Hotel je situovaný 4 km od golfového klubu Al 
Hamra. 

Hotel odporúčame klientom všetkých vekových kategórií a rodinám s deťmi. 

STRAVOVANIE  V CENE:
All Inclusive: 24 hod, raňajky formou bufetu, obedy a 
večere formou bufetu alebo výberom z menu, popoludní 
káva a čaj, polnočný snack, počas dňa neobmedzené 
množstvo rozlievaných nealkoholických a alkoholických 
nápojov podľa ponuky hotela. Možnosť čerpania na 
miestach a v časoch  určených hotelom.

PLATOBNÉ KARTY:  
VISA, MASTER CARD, AMEX

www.binmajid.com
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Bin Majid Beach Resort ****
Spojené arabské emiráty > Ras Al Khaimah


