
Marsa alaM

sahl hasheesh
hurgada

egypt
hlavné mesto Káhira

rozloha | obyvateľstvo 1 001 449 km² | 85 tisíc tisíc obyvateľov

jazyk arabčina, na komunikáciu: angličtina, ruština

mena egyptská libra, 
 akceptovaná mena v obchodoch: dolár, euro, britská libra

časový posun +1 hodina

voda nepitná (z vodovodného systému)

tradičné jedlá a nápoje  kebab, falafel, hummus, švarmu (jahňacina opekaná 
 na zvislom ražni), kofta (vyprážané pikantné guličky 
 z mletého jahňacieho mäsa), baklava, košari (špecialita 
 z cestovín, ryže, šošovice a paradajkovej omáčky), 
 karkadi (ibištekový nápoj)

čas trvania letu 3 hod. 50 min.

Zažite na vlastnej koži 
atmosféru Egypta a kochajte sa 

krásami podmorského sveta. 



Sahl
haSheeSh
Sahl Hasheesh je už 
niekoľko sezón hitom 
dovolenkujúcich  
v Egypte. Toto ne-
dávno vybudované 
stredisko možno ozna-
čiť za klenot pobrežia 
Červeného mora  
v jednej z jeho najkraj-
ších zátok.

MarSa alaM
Raj pre potápačov 
a ideálna voľba pre 
všetkých, ktorí sa chcú 
ponoriť do sveta ticha 
a obdivovať krásu 
života pod hladinou.

ŠNOrChlOVaNIe
orientačná cena 35€

OrIeNT CITY TOUr
orientačná cena 30€

POTáPaNIe
orientačná cena 40€
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oficiálne
hodnotenie

oficiálne
hodnotenie

egypt | HurgHada, SaHl HaSHeeSH egypt | HurgHada, SaHl HaSHeeSH

poloha
Hotel je situovaný priamo na pláži v tesnej blízkosti 
pešej promenády s farebnými fontánami v oblasti 
Sahl Hasheesh. Od medzinárodného letiska v Hur-
ghade je vzdialený 24 km. Do Hurghady sa môžete 
komfortne dostať bezplatným hotelovým shuttle 
busom, jeho rezervácia je však nutná vopred. Mož-
nosti nákupov sú priamo v hoteli. 

VYBaVeNIe
3- poschodová budova, 79 izieb, recepcia s WiFi, 
hlavná reštaurácia, 2 a‘la carte reštaurácie  
(talianska, čínska), 4 bary, Espresso Cafe bar, bazén, 
sauna a jacuzzi na terase hotela. 
Za poplatok: Spa, sauna v Spa, jacuzzi, turec-
ké kúpele, obchody, fitnes, Espresso Cafe bar 
13:00 – 24:00, čistiareň, požičovňa áut

uBYToVaNIe | leN dospelí
2- lôžkové superior izby (29 m2, nie všetky izby 
majú balkón/terasu), v hoteli je možné ubytovať 
iba osoby od 16 r. (vrátane), deluxe izby, indi-
viduálna klimatizácia, kúpeľňa, vaňa, WC, LCD  
TV/SAT, telefón, trezor, minibar (denne dopĺňaný 
vodou), set na čaj.

sTraVoVaNIe
All inclusive formou bufetu.

plÁŽ
Priamo pred hotelom sa rozprestiera nádherná 
pláž s bielym pieskom s miernym vstupom do 
mora v oblasti Sahl Hasheesh, kde sa môžete ne-
obmedzene prechádzať po celom pobreží. Plážový 
servis – ležadlá s baldachýnmi, plážové osušky 
a plážový bar (10:00 – 17:00) je k dispozícii v rámci 
all inclusive zadarmo. Pre milovníkov podmorského 
sveta je tu tiež možnosť šnorchlovania.

poloha
Premiere Le Reve Hotel & SPA je situovaný priamo 
na pláži v luxusnej oblasti Sahl Hasheesh, ktorá 
ponúka nespočetné možnosti oddychu, relaxu, ro-
mantických prechádzok po pláži. Nákupné možnosti 
v bezprostrednej blízkosti ubytovania. Od medzi-
národného letiska v Hurghade je vzdialený 22 km. 

VYBaVeNIe
5- poschodová budova, 339 izieb, lobby s WiFi, 
recepcia, 5 výťahov, hlavná reštaurácia, 5 a‘la carte 
reštaurácií (talianska, rybia, japonská, indická, čínska), 
5 barov, bazén so sladkou vodou, vonkajší bazén 
so slanou vodou, vnútorný bazén, fitnes, denné 
a večerné animácie, plážový volejbal, plážový futbal. 
Za poplatok: Spa, sauna, parné kúpele, jacuzzi (vstup 
pre hostí de luxe izieb a suít zadarmo), masáže, tu-
recké kúpele, kaderníctvo, salón krásy, požičovňa áut 
a bicyklov, doktor, lekáreň, čistiareň, room service.

uBYToVaNIe | leN dospelí
2- lôžkové štandardné izby s možnosťou 1 prístel-
ky (49 m2, izby s výhľadom do záhrady, na bazén, 
s čiastočným výhľadom na more alebo s priamym 
výhľadom na more), izby s priamym vstupom do 
bazéna na vyžiadanie, v hoteli je možné ubytovať 
iba osoby od 16 r., individuálna klimatizácia, kúpeľ-
ňa, vaňa, WC, sušič na vlasy, LCD TV/SAT, telefón, 
minibar (denne dopĺňaný vodou, v deluxe izbách 
denne dopĺňaný aj ďalšími nealkoholickými nápoj-
mi), set na čaj, balkón/terasa, trezor. 
Za poplatok: WiFi (v deluxe izbách zadarmo).

sTraVoVaNIe
24 hod. Ultra all inclusive formou bufetu.

plÁŽ
Hotel sa nachádza na prekrásnej súkromnej pie-
sočnatej pláži s vplyvom odlivu (odporúčame 
obuv do vody). Plážový bar, ležadlá, slnečníky 
a plážové osušky v rámci ultra all inclusive progra-
mu zadarmo.

Jedinečná atmosféra tohto 
luxusného hotela, unikátny dizajn  
a čarovná pláž s bielym pieskom  
a ležadlami pod baldachýnmi.

doprajte si luxus na svetovej 
úrovni. Nádherný areál s exotickou 
záhradou v kombinácii s kvalitnými 
službami ocenia aj náročnejší klienti.

all INclusIVe
Raňajky 07:00 – 10:00, obedy 13:00 – 15:00, 
večere 19:30 – 22:00, neskoré raňajky 10:00 – 11:00, 
ľahké občerstvenie počas dňa 11:00 – 17:00, 
vybrané miestne alkoholické a nealkoholické 
nápoje 10:00 – 24:00, hotel vyžaduje dress code 
(páni – dlhé nohavice). 
Za poplatok: čerstvé ovocné šťavy, zmrzlina, vybra-
né druhy káv, importované alkoholické a fľaškové 
nápoje, a‘la carte reštaurácie (1x vstup za pobyt 
v talianskej zadarmo, 1x vstup za pobyt v čínskej 
zadarmo, rezervácia nutná vopred), aktuálny pod-
robný rozpis all inclusive konceptu dostanete na 
recepcii pri ubytovaní.

24 hod. ulTra all INclusIVe 
Raňajky 07:00 – 11:00, obedy 12:30 – 15:00, večere 
18:30 – 21:30, občerstvenie počas dňa, polnočné 
občerstvenie 23:30 – 01:00, miestne alkoholické  
a nealkoholické nápoje a vybrané zahraničné alkoho-
lické nápoje, hotel vyžaduje dress code (páni – dlhé 
nohavice). Za poplatok: a‘la carte reštaurácie (1x vstup 
za pobyt do talianskej a 1x vstup za pobyt do čínskej a‘la 
carte reštaurácie zadarmo, rezervácia nutná vopred), 
VIP ultra all inclusive, aktuálny podrobný rozpis all 
inclusive konceptu dostanete na recepcii pri ubytovaní.

pláž 0m

ležadlá 
a slnečníky

zadarmo

animácie

wifi zadarmo

all inclusive

plážový bar
zadarmo
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24 hod. ultra 
all inclusive

plážový bar
zadarmo

len dospelí
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egypt | HurgHada, SaHl HaSHeeSH egypt | MarSa alaM, port gHalib

poloha
Hotelový rezort je situovaný priamo na pláži v lu-
xusnej oblasti Sahl Hasheesh. Najbližšie nákupné 
možnosti sú nie len priamo v hoteli, ale aj v 10 km 
vzdialenom nákupnom centre Senzo Mall. Medzi-
národné letisko v Hurghade sa nachádza 17 km 
a samotné centrum Hurghady 20 km od hotela.

VYBaVeNIe
3- poschodová budova, 615 izieb, lobby s WiFi, re-
cepcia, hlavná reštaurácia, 7 a‘la carte reštaurácií,  
8 barov, 3 vonkajšie bazény, detský bazén, vnútorný 
bazén, 2 bazény so slanou vodou, detské ihrisko, mi-
niklub (1 – 17 r.), tobogany, minidisco, fitnes, animácie, 
amfiteáter, 3 tenisové kurty, plážový volejbal, aerobik, 
stolný tenis, biliard, jacuzzi, sauna, parné kúpele. 
Za poplatok: osvetlenie kurtu, 1x za pobyt 20-mi-
nútová masáž krku a ramien zadarmo, 1x turecké 
kúpele zadarmo, 1x kajak alebo vodný bicykel za-
darmo, Spa, masáže, babysitting. 

uBYToVaNIe
2- lôžkové štandardné izby s možnosťou 1 prí-
stelky (45 m2), „Baron club“ izby s výhľadom na 
more (max 2+0), rodinné izby (52 m2, 2 miestnosti, 
max. 2+2), „swim up“ suity (52 m2, pre dospelých, 
s priamym vstupom do bazéna, max 2+0), indivi-
duálna klimatizácia, kúpeľňa, sprcha, WC, sušič na 
vlasy, LCD TV/SAT, telefón, trezor, minibar (denne 
nealko a pivo), set na čaj, balkón/terasa. 
Za poplatok: WiFi.

sTraVoVaNIe
24 hod. Premium all inclusive formou bufetu.

plÁŽ
Hotel sa rozprestiera priamo pred krásnou súkrom-
nou piesočnatou plážou s miernym vplyvom odlivu. 
Medzi hotelom a plážou je súkromná promenáda 
ideálna na jogging, alebo prechádzky popri po-
breží. Na pláži sa nachádzajú ležadlá, slnečníky 
a plážové osušky, ktoré hotel poskytuje v rámci 
premium all inclusive zadarmo.

poloha
Luxusný rezort sa nachádza v stredisku Port Ghalib, 
necelé 4 km od novopostaveného prístavu s ka-
viarňami, promenádou a jachtárskym prístavom. 
Centrum Letoviska Marsa Alam je vzdialené 70 km 
a medzinárodné letisko Marsa Alam len 5 km.

VYBaVeNIe
Hlavná budova, vilky v záhrade, 471 izieb, recepcia, 
lobby s WiFi, reštaurácia, 3 a‘la carte reštaurácie 
(belgická, orientálna, talianska), 5 barov, 2 bazény  
(1 cez zimu vyhrievaný), detský bazén, terasa na 
slnenie s ležadlami a slnečníkmi, denné a večerné 
animácie, tanečné vystúpenia, živá hudba, karaoke, 
stolný tenis, biliard, aerobik, šípky, plážový volejbal, 
vodné polo, plážový futbal, boccia. 
Za poplatok: masáže, škola potápania, práčovňa, 
kaderníctvo, lekáreň.

uBYToVaNIe
2- lôžkové štandardné izby s možnosťou 1 prístelky 
(28m2), rodinné izby (32m2, 2 miestnosti oddelené 
posuvnými dverami), superior izby (2 samostatné 
prepojené izby), individuálne riadená klimatizácia, 
kúpeľňa, sprcha, WC, sušič na vlasy, chladnička, 
trezor, SAT TV, telefón, balkón, detská postieľka 
na vyžiadanie. 
Za poplatok: minibar.

sTraVoVaNIe
All inclusive formou bufetu.

plÁŽ
Priamo pri hoteli sa rozprestiera 800m dlhá pie-
sočnatá pláž s koralovým útesom a‘lagúnou, kde 
sú vhodné podmienky na šnorchlovanie. Slnečníky, 
ležadlá aj plážové osušky sú k dispozícii v rámci 
all inclusive zadarmo, podobne ako aj plážová 
reštaurácia. Pre klientov sú tiež k dispozícii sprchy 
a toalety. Pre milovníkov potápania je za poplatok 
k dispozícii škola potápania, aj požičovňa výstroje.

Kópia slávneho egyptského 
paláca kráľa Farouka z alexandrie 
a špičkové služby hotela Vám dajú 
pocítiť ako sa mali naozajstní králi.

hotelový komplex je neďaleko 
centra strediska port ghalib  
s promenádou, obchodmi  
a jachtárskym prístavom.

24 hod. preMIuM all INclusIVe
Raňajky 06:30 – 10:30, obedy 12:30 – 15:00, večere 
18:30 – 22:00, a‘la carte obed v reštaurácii pri bazéne, 
zmrzlina, čerstvé ovocie, miestne alkoholické a ne-
alkoholické nápoje a vybrané importované nápoje, 
hotel vyžaduje dress code (páni- dlhé nohavice). 
Za poplatok: a‘la carte reštaurácie 19:00 – 23:00 
(väčšina 1x za pobyt zadarmo, rezervácia vopred), 
fľaškové nápoje, aktuálny podrobný rozpis all inclu-
sive konceptu dostanete na recepcii pri ubytovaní.

all INclusIVe 
Raňajky 06:30 – 10:00, obedy 12:30 – 15:00, večere 
19:00 – 22:00, croisanty 10:00 – 11:00, snack 
15:00 – 17:30, káva, čaj, koláčiky 16:00 – 18:00, ne-
skorý snack 22:00 – 24:00, zmrzlina 15:30 – 17:00, 
nealkoholické a alkoholické nápoje miestnej pro-
dukcie. Za poplatok: importované nápoje, čerstvé 
ovocné šťavy, a‘la carte reštaurácie. Podrobný 
rozpis all inclusive dostanete na recepcii pri uby-
tovaní.

pláž 0m

ležadlá 
a slnečníky

zadarmo

animácie
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egypt | MarSa alaM egypt | MarSa alaM, port gHalib

poloha
Hotelový rezort je vybudovaný na jednej z najkraj-
ších pláži v Marsa Alam s ideálnymi podmienkami 
na šnorchlovanie v zátoke Jabal Rossas Bay, kde je 
možnosť pozorovať bohatý podmorský svet plný 
koralov, farebných rýb a korytnačiek. Samotné 
centrum strediska Marsa Alam je od hotela vzdia-
lené 20 km a medzinárodné letisko 45 km. 

VYBaVeNIe
2- poschodová hlavná budova, 3-poschodové vilky 
v záhrade, 312 izieb, recepcia, lobby, hlavná reštau-
rácia, 2 a‘la carte reštaurácie, 3 bary, 4 bazény 
(1 v zime vyhrievaný), futbal, volejbal, basketbal, 
stolný tenis, biliard, šípky, obrie šachy, boccia, 
fitnes, miniklub, amfiteáter, animácie, disco. 
Za poplatok: masáže, turecké kúpele, sauna, WiFi, 
obchody, potápačské centrum.

uBYToVaNIe | dIeťa do 14 roKoV zadarMo
2-lôžkové izby s možnosťou 1 prístelky, rodinné 
izby, superior izby, individuálne riadená klimatizá-
cia, kúpeľňa, sprcha, WC, sušič na vlasy, telefón, 
SAT/TV, minibar (fľaša vody pri príchode), trezor, 
balkón/terasa. 
Za poplatok: WiFi.

sTraVoVaNIe
All inclusive formou bufetu.

plÁŽ
Hotel je vzdialený neďaleko pláže s možnosťou po-
tápania a šnorchlovania vďaka koralovým útesom 
(odporúča sa obuv do vody). Plážový servis ako 
ležadlá, slnečníky a matrace sú k dispozícii v rámci 
all inclusive zadarmo.

poloha
Hotel je situovaný na pobreží Červeného mora, 
v stredisku Port Ghalib. Centrum je vzdialené cca 
8 km a  medzinárodné letisko 6 km. 

VYBaVeNIe
396 izieb, recepcia, lobby, hlavná reštaurácia, 3 a’la 
carte reštaurácie, 4 bary, bazén s vyhrievanou 
časťou a časťou pre deti, miniklub (4 – 12 r.), mini-
disco, fitnes, detské ihrisko, stolný tenis, volejbal, 
minifutbal, šípky, boccia, vodné pólo, vodný ae-
robik, tenisový kurt, animácie. 
Za poplatok: WiFi, salón krásy, masáže, sauna, 
lekcie tanca, biliard, vodná fajka, tenis, denný 
transfer do Port Ghalib (5 €), práčovňa, doktor, 
babysitting.

uBYToVaNIe | dIeťa do 14 roKoV zadarMo
2- lôžkové štandardné izby s možnosťou 1 alebo 
2 prísteliek (36 m2), rodinná izba (45 m2, max.  
5 osôb), bezbariérové izby, individuálna klimati-
zácia, kúpelňa, WC, sušič na vlasy, TV/SAT, trezor, 
minibar (denne dopĺňaný vodou), set na kávu a čaj, 
balkón/terasa. 
Za poplatok: WiFi, minichladnička.

sTraVoVaNIe
All inclusive formou bufetu.

plÁŽ
Hotel sa nachádza priamo na súkromnej piesoč-
natej pláži s koralovým podložím. Vstup do mora 
je možný po móle a odporúčame aj obuv do 
vody. Na pláži sa nachádzajú k dispozícii ležadlá, 
slnečníky a plážové osušky zadarmo. Šnorchlovanie 
a potápanie je za poplatok. 

hotel situovaný na jednej 
z najkrajších pláži v Marsa alam 
s ideálnymi podmienkami 
na šnorchlovanie.

objavte krásu pestrého 
podmorského sveta a prežite 
nezabudnuteľné chvíle v hoteli 
resta grand resort. 

all INclusIVe
Raňajky 07:00 – 10:00, obedy 13:00 – 15:00, večere 
19:00 – 21:00, snack ( pizza, sendviče, šalát, ovocie) 
10:30 – 14:30, lobby bar 10:00 – 23.00, bar pri 
bazéne, disko bar 21:00 – 23:00, alkoholické a ne-
alkoholické nápoje miestnej produkcie. 
Za poplatok: importované nápoje, a‘la carte  
reštaurácie.

24 hod. ulTra all INclusIVe 
Raňajky 07:00 – 10:00, neskoré raňajky 
11:00 – 13:00, obedy 13:00 – 15:00, večere 
19:00 – 22:00, nočné občerstvenie 22:30 – 00:00, 
zmrzlina 13:30 – 15:30, bar pri bazéne 10:00 – 17:30, 
snack pri bazéne 15:00 – 17:00, vodná fajka 
18:00 – 00:00. Podrobný rozpis all inclusive kon-
ceptu dostanete na recepcii pri ubytovaní. 

pláž 0m

ležadlá 
a slnečníky

zadarmo
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