Al Hamra Residence*****
Spojené arabské emiráty > Ras Al Khaimah

Rezidencia Al Hamra Residence and Village je situovaná na nedotknutých plážach Arabského zálivu a je ideálnym útočiskom pred každodenným stresom.
Komplex pozostáva z dvoch rôznych častí. Al Hamra Residence ponúka svojim hosťom 147 priestranných suít priamo na pláži, zatiaľ čo Al Hamra Village
poskytuje 219 izieb a suít v budove , ktorá sa nachádza len kúsok od 18-jamkového golfového ihriska Al Hamra Golf Course. Obe časti Al Hamra Residence a
Al Hamra Village, sú od seba vzdialené len 5 minút chôdze.
UBYTOVANIE V ČASTI AL HAMRA RESIDENCE

Suity s fascinujúcim výhľadom na more alebo na golfové ihrisko.
•
2 Penthouse
•
2 päťizbové suity
•
2 trojizbové suity
•
31 dvojizbových suít
•
57 jednoizbových suít
•
36 Deluxe suít
•
14 štandardných izieb

ŠPORTOVÉ AKTIVITY ZADARMO

Večerné animačné programy, detský klub, stolný tenis, detské ihrisko

ŠPORTOVÉ AKTIVITY ZA POPLATOK

Vodné športy na pláži, šípky, golfové ihrisko (cca3 km), tenisový kurt

AKCEPTOVANÉ PLATOBNÉ KARTY: VISA, MASTERCARD, AMEX

VYBAVENIE IZBY V ČASTI AL HAMRA RESIDENCE *****

Klimatizácia, TV so satelitným príjmom, telefón, trezor, kuchynka, pripojenie na internet
(za poplatok), minibar, vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, sušič vlasov, WC), žehlička,
žehliaca doska, detská postieľka (na vyžiadanie), balkón alebo terasa

STRAVOVANIE

POLPENZIA
raňajky a večere formou bufetu alebo výberu z menu v hlavnej reštaurácii s výberom
miestnych a medzinárodných jedál, pohár piva alebo vína k večeri
ALL INCLUSIVE
raňajky, obedy, večere, čaj a káva, voda, nealko nápoje (s výnimkou čerstvých štiav), pivo
a víno, alkoholické nápoje - gin, vodka, rum, whisky, brandy v čase 10:30 – 22:30 hod.,
zmrzlina pre deti od 11:00 hod.
LOBBY LOUNGE
Vychutnajte si kokteil pred večerou, po večeri si skočte na pohárik alebo si tu jednoducho užite príjemný večer.
Reštaurácia Sea Breeze - od 10:30 hod. - 22:30 hod. Ponúka široký výber jedál, medzinárodných špecialít i domácich lahôdok formou bufetu
Marjan Pool Bar & Restaurant - od 10:30 do 22:30, alebo až do západu slnka. Oddýchnite si a vychutnajte si svoj obľúbený kokteil zo širokej ponuky.
White Bar - Doprajte si osviežujúci nápoj alebo fantastický kokteil priamo na pláži s
nádherným výhľadom na pobrežie.
Reštaurácia s morskými plodmi - Doprajte si širokú škálu pokrmov z morských plodov
a započúvajte sa do šumu morských vĺn
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