
SAMAKI LODGE ****+
Zanzibar > Uroa

OBSADENOSŤ IZIEB V HOTELI:
Štandardná izba: dvojlôžková izba pre 2 dospelé osoby, 
dvojlôžková izba pre 2 dospelé osoby s možnosťou 1 prí-
stelky pre 1 dieťa alebo s možnosťou 2 prísteliek pre deti, 
dvojlôžková izba s možnosťou 1 prístelky pre dospelú 
osobu alebo 2 prísteliek pre 2 dospelé osoby alebo dvoj-
lôžková izba s možnosťou prístelky pre 1 dospelú osobu a 
1 dieťa, jednolôžková izba na vyžiadanie za príplatok

Izba s výhľadom na more: dvojlôžková izba pre 2 
dospelé osoby, dvojlôžková izba pre 2 dospelé osoby s 
možnosťou 1 prístelky pre 1 dieťa alebo s možnosťou 2 
prísteliek pre deti, dvojlôžková izba s možnosťou 1 prí-
stelky pre dospelú osobu alebo 2 prísteliek pre 2 dospelé 
osoby alebo dvojlôžková izba s možnosťou prístelky pre 1 
dospelú osobu a 1 dieťa, jednolôžková izba na vyžiadanie 
za príplatok

STRAVOVANIE:
HLAVNÁ REŠTAURÁCIA
RAŇAJKY     08:00 – 10:00
OBED   13:00 – 14:30
VEČERA    20:00 – 21:30

Samaki Lodge  je menší 4 +- hviezdičkový butikový hotel  na  nádhernej pláži 
Uroa na východnom  pobreží Zanzibaru. Hotel má veľmi príjemnú atmosféru, 
patrí rovnakému majiteľovi ako susedný hotel Palumbo Reef, klienti môžu 
využívať aj jeho služby  a je vzdialený 35 km od letiska a 37 km od centra 
mesta Stone Town. 

Hotel sa nachádza priamo na súkromnej piesočnatej pláži s jemným koralovým 
pieskom a hosťom sú k dispozícii  ležadlá, slnečníky, plážové uteráky zadarmo. 

Rezort má celkovú kapacitu 32 izieb. Ponúkame Vám ubytovanie v štandardných 
izbách, v izbách s výhľadom na more. Všetky izby sú vkusne útulne zariadené 
so slamenými strechami, majú klimatizáciu, stropný ventilátor, TV, vlastnú 
kúpeľňu so sprchou, sušič vlasov, trezor zadarmo, malú chladničku ( prázdna), 

mini bar (na vyžiadanie), balkón alebo terasu. Klientom je k dispozícii Wi-Fi 
pripojenie na recepcii hotela zadarmo. 

V hoteli sa nachádza bazén so sladkou vodou, detský bazén, obchod so 
suvenírmi, masáže a SPA centrum, butik,  lekár, zmenáreň, práčovňa. V hoteli 
sa nachádza 1 reštaurácia s obsluhou a jedna na pláži. 

V reštaurácii hotela Palumbo Reeef si môžete vychutnať formou bufetu jedlá 
miestnej a medzinárodnej kuchyne. Počas dňa sa o zábavu postará animačný 
tím vo vedľajšom hoteli Palumbo Reef, klienti si môžu zahrať plážový volejbal, 
stolný tenis. V hoteli sa nachádza požičovňa áut, bicyklov a skútrov. 
Hotel odporúčame náročnejším klientom, ktorí si chcú vychutnať pokojnú 
dovolenku v menšom rodinnom hoteli.

TALIANSKA REŠTAURÁCIA  08:00 – 10:00
(Súčasť all inclusive)  13:00 – 14:30
   20:00 – 21:30

PLÁŽOVÁ REŠTAURÁCIA   (za poplatok)          
A LA CARTE REŠTAURÁCIE  (za poplatok) 
  
PIZZERIA GRILL   13:00 – 14:30
   20:00 – 21:30

NÁPOJE:
CAFETERIA/BAR    08:00 – 23:00
BAR     08:00 – 01:00
SNACK BAR     08:00 – 10:00
   13:00 – 14:30
    20:00 – 21:30 
 
LOBBY BAR
POOL  BAR
BEACH  BAR

STRAVOVANIE  V CENE:
Soft All inclusive: 10:00-22:00 je možné čerpať v čase 
a na miestach určených hotelom a zahŕňa raňajky, 
obedy, večere formou bufetu, neobmedzené množstvo 
rozlievaných nealkoholických nápojov vrátane čaju a 
filtrovanej kávy

STRAVOVANIE  ZA PRÍPLATOK:
V čase od 10:00-22:00 na miestach určených hotelom 
môžu v rámci tohto príplatku klienti neobmedzene 
konzumovať nasledovné miestne alkoholické  nápoje: 
miestne pivo, miestne biele a červené víno, miestny 
alkoholický nápoj (Konyaki).

PLATOBNÉ KARTY: 
VISA, MASTER CARD, AMEX

www.samakilodge.com
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