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Naša mienka: Počas pobytu v Concorde Moreen Beach Resort, luxusnom  5*  plážo-

vom rezorte so súkromnou plážou v oblasti zálivu Abu Dabbab, si môžete užiť nád-

herný panoramatický výhľad na Červené more, objavovať čarovný podmorský svet 

či pozorovať delfíny, ktoré sú tu veľmi častými návštevníkmi. V tomto areáli zažijete 

ozajstný relax  a  že je tu klient a jeho spokojnosť v každom ohľade na prvom mieste, 

svedčí množstvo priaznivých recenzií a ocenení od vychýrených cestovateľských 

portálov. Tento skvelý hotelový rezort je pre Vás tou správnou voľbou, v prípade, že si  

chcete nechať počas dovolenky rozmaznávať všetky Vaše zmysly.

HOTELOVÝ KOMPLEX  
Concorde Moreen 

 Beach Resort & Spa

od 397 € 
8 dní
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Oficiálne hodnotenie: «««««

Poloha: priamo pri súkromnej piesočna-
tej pláži •  v oblasti zálivu Abu Dabbab •  v 
prekrásnej hotelovej záhrade plnej paliem • 
cca 22 km južne od medzinárodného letiska 
Marsa Alam • cca 19 km od Port Ghalib s mno-
hými obchodmi, promenádou a jachtárskym 
prístavom 

Ubytovanie: 2 – lôžkové izby s možnosťou 
2 prísteliek • izby s výhľadom na more (za 
príplatok) •  SAT TV •  telefón •  trezor •  minibar 
(za poplatok) •  set na prípravu kávy a čaju •  
trezor •  individuálne nastaviteľná klimatizácia 
•  vlastné príslušenstvo (kúpeľňa s WC, sušič 
na vlasy) •  balkón alebo terasa s pohodlným 
posedením  

Vybavenie hotelového komplexu: priestran-
ná moderná vstupná hala s recepciou a  
posedením  •  2 bary  •   hlavná reštaurácia 
s panoramatickým výhľadom  „The View“ 
•  2 a´la carte reštaurácie – rybia /jedlá z rýb 
a morských plodov/ a orientálna (obe a´la 
carte reštaurácie za poplatok) •  2 bazény 
pre dospelých • 2 detské bazény • zmenáreň 
•  amfiteáter •  bankomat •  služby práčovne  
(za poplatok) •  24-hodinový izbový servis (za 
poplatok) • spa centrum, sauna, parný kúpeľ, 
masáže, vírivka   (za poplatok) •  salón krásy 
a kaderníctvo (za poplatok) •  konferenčná 
miestnosť •  obchodík so suvenírmi •  nákupná 
arkáda •  knižnica •  WiFi pripojenie 

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže:   krásna súkromná piesočnatá pláž s 
koralovým podložím •  vstup do mora možný 
aj z móla •  ležadlá, slnečníky i plážové osušky 
zdarma 

Šport a zábava:  telocvičňa s výhľadom na 
more •  šipky •   biliard  •   stolný tenis •   šach 
• plážový volejbal •  aerobik •  kurz tanca •  
bohatý medzinárodný hotelový animačný 
program zameraný na športové aktivity * •  
denné a večerné predstavenia •  detský klub 
pre deti vo veku 4 – 12 rokov • škola potápania 
a šnorchlovania (za poplatok) 

 ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a večere 
formou bohatých švédskych stolov vrátane 
nápojov v hlavnej hotelovej reštaurácii, 
možnosť výberu z jedál medzinárodnej, ako 
aj typicky egyptskej kuchyne • detské menu 
• počas večerí tzv. show cooking – kuchárske 
šou  a tematické večere • lokálne nealkoholic-
ké a alkoholické nápoje • snacky a občer-
stvenie počas dňa v hotelom vyhradených 
hodinách •  polnočné občerstvenie •  zmrzlina  
• slnečníky,  ležadlá,  plážové osušky pri bazé-
ne a na pláži zdarma • medzinárodné hotelové 
animácie  •  detský klub •  WiFi pripojenie v 
hlavnej budove

Cenník » 11     video
na našich

weboch
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Fayrouz Plaza HOTEL  
  Beach Resort

Oficiálne hodnotenie: «««««

Poloha: priamo pri súkromnej piesočnatej plá-
ži v oblasti Port Ghalib • v prekrásnej hotelovej 
záhrade •  6 km od letiska Marsa Alam • 4 km 
južne od Port Ghalib s promenádou, obchodmi 
a svetoznámym jachtárskym prístavom • 
spojenie s Port Ghalib miestnou kyvadlovou 
dopravou 

Ubytovanie: 2 – lôžkové izby s možnosťou 1 
prístelky • rodinné izby - 2 miestnosti oddelené 
posuvnými dverami  (za príplatok) •  SAT TV 
•  telefón •  trezor • minibar (za poplatok) •  
individuálne nastaviteľná klimatizácia • vlastné 
príslušenstvo (kúpeľňa s WC, sušič vlasov) •  
balkón alebo terasa s posedením  

Vybavenie hotelového komplexu: hlavná 
budova a hotelové vilky v priestrannej záhrade 
• vstupná hala s recepciou a posedením • 5 
barov •  hlavná reštaurácia Panorama • plážová 
reštaurácia  •  3 a´la carte reštaurácie (za popla-
tok) • 2 bazény • 1 detský bazén • vonkajšia ví-
rivka • bankomat • služby práčovne  (za popla-
tok) • spa centrum, sauna, parný kúpeľ, masáže 
(za poplatok) • salón krásy a kaderníctvo (za 
poplatok) • konferenčná miestnosť • niekoľko 

obchodíkov • lekár • lekáreň • WiFi pripojenie v 
lobby bare a  Peanuts bare zdarma 

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: krásna súkromná piesočnatá pláž s 
koralovým útesom a lagúnou • vstup do mora 
aj  z móla • ležadlá, slnečníky i plážové osušky 
zdarma • sprchy a toalety na pláži 

Šport a zábava: fitnes centrum • šipky • 
boccia • stolný tenis • volejbal • vodné športy 
na pláži • animačný program • detský klub 
pre deti vo veku 4 – 12 rokov • detské ihrisko •  
jazda na koňoch a  ťavách (za poplatok) • škola 
potápania a šnorchlovania (za poplatok) 

ULTRA ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy 
a večere formou bohatého bufetu vrátane 
nápov • počas večerí tzv. show cooking – 
kuchárske šou  a tématické večere • lokálne 
nealkoholické a alkoholické nápoje • káva, čaj, 
koláčiky a snacky a občerstvenie počas dňa 
v hotelom vyhradených hodinách • slnečníky, 
ležadlá, plážové osušky zdarma • plážová 
reštaurácia • medzinárodné hotelové animácie 
• detský klub • WiFi pripojenie v lobby 

Cenník » 11

Naša mienka: Vyhľadávaný a oceňovaný rezort,  ležiaci len na skok od svetoznámeho prístavu 

Port Ghalib, Vám ponúkne rujúci výhľad na Červené more. Jedinečnosťou je jeho poloha neďaleko 

zálivu Mubarak s výskytom morských korytnačiek a vzácneho dugonga,  ku ktorému sa dostane-

te po pár minútach chôdze.  V kombinácii s komfortom rezortu, športovým vyžitím, perfektnými 

možnosťami pre potápanie, chutnou a pestrou stravou a šikovnými animátormi, prežijete krásnu 

dovolenku pod egyptským slnkom.

od 462 € 
8  dní
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Happy Life HOTEL   
    Beach Resort

Oficiálne hodnotenie: ««««

Poloha: v udržiavanej hotelovej záhrade 
priamo pri pláži •  29 km od medzinárodného 
letiska Marsa Alam • 5 km severne od zátoky 
Abu Dabbab   

Ubytovanie: izby v hlavnej budove a priľahlých 
budovách  umiestnených v prekrásnej záhrade 
• 2–lôžkové izby s možnosťou prístelky • 
väčšie rodinné izby s možnosťou 2 prísteliek 
(za príplatok) • SAT TV •   WiFi  (za poplatok ) 
• trezor • minibar (denne fľaša vody na izbu) •  
klimatizácia • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa s 
WC, sušič vlasov) • balkón alebo terasa 

Vybavenie hotelového komplexu: vstupná 
hala s recepciou v hlavnej budove •  hlavná 
reštaurácia s otvorenou terasou • 2 a´la carte 
reštaurácie - belgická a talianska  s vonkajším 
posedením a výhľadom na pláž (za poplatok) 
• 3 bary • tzv. „shisha corner“  (za poplatok) 
•  2 bazény • detský bazén • 3 tobogany • lazy 
river •  bankomat • welness centrum - masáže, 
sauna, parný kúpeľ, vírivka (za poplatok) 
fitnes centrum •  kaderníctvo (za poplatok) •  
obchodná arkáda • lekáreň • WiFi pripojenie v 
lobby zdarma  • detský klub Trixie •  lekár (za 
poplatok) 

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže:   široká pláž s koralovým podložím pria-
mo pri hoteli • vstup do mora z móla • ležadlá, 
slnečníky a osušky na pláži i pri bazéne zdarma 

Šport a zábava:  plážový volejbal • šipky • 
vodné pólo • aerobik • stolný tenis • boccia 
•  biliard  • medzinárodné hotelové animácie • 
detský klub Trixie pre deti vo veku 4 - 12 rokov • 
detské ihrisko • škola potápania a šnorchlova-
nia  Lagoona Divers (za poplatok)

 ALL INCLUSIVE:  raňajky, obedy a večere 
formou bohatých  a chutných bufetových 
stolov vrátane nápojov v hlavnej reštaurácii  • 
tematické večere • lokálne nápoje (nealkoho-
lické a teplé nápoje, miestne pivo,  miestne 
alkoholické nápoje, koktejly, lokálne víno len v 
hlavnej reštaurácii počas obedov a večerí)  • 
neskoré raňajky, snacky, zmrzlina a občer-
stvenie počas dňa v hotelom vyhradených 
hodinách • slnečníky, ležadlá, plážové osušky 
pri bazéne a na pláži • animačný program • 
detský klub • WiFi pripojenie v lobby

Cenník » 11

Naša mienka: Hotel renomovanej siete Three Corners - Happy Life Beach Resort - ponúka celý 

rad dovolenkového vyžitia s dôrazom na šport, ako aj relax a odpočinok. Elegantný a rozľahlý 

areál, upravená záhrada s bazénmi a toboganom, priestranné izby, all inclusive služby, pestrý vý-

ber doplnkových aktivít, čisté more a pohodová atmosféra, iste oslovia všetky vekové kategórie 

klientov, nevynímajúc rodiny s deťmi a milovníkov šnorchlovania.

od 312 € 
8 dní
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HOTEL  
Novotel Marsa Alam

Oficiálne hodnotenie: «««««

Poloha: priamo pri súkromnej pláži • približne 
30 minút jazdy alebo 55 km severne od letiska 
• cca 19 km južne od El Quseir 

Ubytovanie: moderné a priestranné 2 – 
lôžkové izby s možnosťou až 2 prísteliek • TV • 
telefón •  WIFI  • trezor • minibar (denne fľaša 
vody zdarma) •  klimatizácia • set na prípravu 
kávy a čaju • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa s 
WC, sušič vlasov) • balkón alebo terasa 

Vybavenie hotelového komplexu: nový 
hotelový komplex tvorený hlavnou budovou 
a priľahlými budovami v areáli • priestranná 
vstupná hala s recepciou • lobby bar • hlavná 
reštaurácia s výhľadom na more a priestran-
nou terasou • a´la carte reštaurácia Al Dente s 
výhľadom na more (za poplatok) • Island bar 
pri bazéne • Ramla Beach Bar – bar na pláži 
•   3 bazény pre dospelých • detský bazén •  
bankomat •  spa centrum - masáže, sauna, ví-
rivka  (za poplatok) • salón krásy  (za poplatok) •   
škola potápania (za poplatok) • WiFi pripojenie 
v lobby (zdarma) • internet • 24 hod. izbový 
servis (za poplatok) • niekoľko obchodíkov •      

4 konferenčné miestnosti 

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže:  široká súkromná piesočnatá pláž s ko-
ralovým  podložím • ležadlá, slnečníky a osušky 
na pláži i pri bazéne zdarma • plážový bar 

Šport a zábava:  plážový volejbal • vodné pólo 
• aerobik • boccia •  medzinárodné denné a 
večerné hotelové animácie pre deti i dospelých 
• detský klub pre deti vo veku 4 – 12 rokov •  
detské ihrisko • škola potápania a šnorchlova-
nia (za poplatok) 

ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a večere 
formou bohatých bufetových stolov vrátane 
nápojov • tematické večere • alkoholické a 
nealkoholické nápoje miestnej produkcie • sna-
cky, ľahké občerstvenie a zmrzlina počas dňa v 
hotelom vyhradených hodinách • plážový bar 
• slnečníky, ležadlá, plážové osušky pri bazéne 
a na pláži • bohatý medzinárodný animačný 
program • detský klub • WiFi pripojenie v lobby  
a na izbách   

Cenník » 11

Naša mienka: V minulosti neznáma oblasť Marsa Alam sa po otvorení medzinárodného letiska 

stala svetoznámou turistickou destináciou, o čom sa môžete presvedčiť i Vy a dopriať si luxus 

novopostaveného 5* hotela Novotel Marsa Alam. Šum Červeného mora, veľkolepé koralové útesy 

a rozmanitý podmorský život sú lákadlom pre všetkých milovníkov potápania a šnorchlovania, 

kým uctievači slnečných lúčov si môžu užiť širokú a prekrásnu pláž. Zatiaľ čo deti sa dosýtosti 

vyšantia v detskom klube, rodičia sa môžu nechať rozmaznávať v spa centre. Pokiaľ si za cieľ 

svojej dovolenky vyberiete práve tento skvelý hotel, iste neoľutujete.

od 416 € 
8 dní
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Hilton Marsa HOTEL   
Alam Nubian Resort

Oficiálne hodnotenie: «««««

Poloha: v kľudnej oblasti v hotelovej záhrade 
•  cca 300 m od svetoznámej pláže  zálivu Abu 
Dabbab dostupnej i hotelovým vláčikom •     
30 km od letiska Marsa Alam

Ubytovanie: 2 – lôžkové izby v nubijskom 
štýle s možnosťou 1 prístelky • väčšie rodinné 
izby (za príplatok) • SAT TV • telefón • rádio • 
pripojenie na internet (za poplatok) • trezor • 
minibar (za poplatok) • set na prípravu kávy a 
čaju • klimatizácia • vlastné príslušenstvo (kú-
peľňa s WC, sušič vlasov) • balkón alebo terasa 
s príjemným posedením  

Vybavenie hotelového komplexu: priestran-
ná vstupná hala s recepciou • lobby bar 24 hod 
• hlavná reštaurácia • 3 a´la carte reštaurácie 
(za poplatok) • beduínska kaviareň (za popla-
tok) • bar pri bazéne • plážový bar • 4 bazény • 
detský bazén • zmenáreň • bankomat • služby 
práčovne  (za poplatok) • fitnes centrum • 
masáže (za poplatok) • salón krásy a kaderníc-
tvo (za poplatok) • konferenčná miestnosť •  
obchodík so suvenírmi • nákupná arkáda • WiFi 
pripojenie • stráženie detí (za poplatok) 

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže:  hotelová piesočnatá pláž s koralovým 
podložím cca 300 m od hotela (od bazéna 
premáva na pláž hotelový vláčik) • ležadlá, 
slnečníky a osušky (zdarma)

Šport a zábava: fitnes centrum • biliard 
•  stolný tenis • plážový volejbal • aerobik • 
medzinárodné hotelové animácie • detský klub 
• detské ihrisko • škola potápania a šnorchlova-
nia (za poplatok)

ULTRA ALL INCLUSIVE:  raňajky, obedy 
a večere formou bohatých bufetových stolov  
v hlavnej hotelovej reštaurácii vrátane nápojov 
• možnosť detského menu • počas večerí tzv. 
show cooking – kuchárske šou  a tématické 
večere • lokálne nealkoholické a alkoholické 
nápoje • snacky a občerstvenie počas dňa 
v hotelom vyhradených hodinách • plážový 
bar • bar pri bazéne • polnočné občerstvenie 
• zmrzlina • slnečníky, ležadlá, plážové osušky 
pri bazéne a na pláži • hotelový vláčik na pláž 
•  animačný program • detský klub • WiFi 
pripojenie v areáli

Cenník » 11

Naša mienka: Objavte nedotknuté koralové útesy i krásne piesočnaté pláže zálivu Abu Dabbab  

pri pobyte v hoteli Hilton Marsa Alam Nubian Resort. Tento luxusný all inclusive resort známej 

hotelovej siete Hilton si Vás získa vysokým štandardom služieb ako aj vysoko profesionálnym 

prístupom personálu.  Hotel odporúčame rodinám s deťmi, ale i nadšencom  šnorchlovania,  

ktorí môžu pozorovať úžasný podmorský svet aj s tzv. morskými kravami  „dugong“ či morskými 

korytnačkami. 

od 462 € 
8 dní
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HOTELOVÝ KOMPLEX  
Sea Beach Resort

Oficiálne hodnotenie: ««««

Poloha: v udržiavanej hotelovej záhrade •  8 
km od letiska Marsa Alam • 10 km od svetozná-
meho jachtárskeho prístavu Port Ghalib  

Ubytovanie: 2 – lôžkové izby s možnosťou 1 
prístelky • priestorovo väčšie rodinné izby (za 
príplatok) • SAT TV • telefón • WiFi  (za poplatok) 
•  trezor • minibar (za poplatok) • klimatizácia 
• vlastné príslušenstvo (kúpeľňa s WC, sušič 
vlasov) • balkón alebo terasa 

Vybavenie hotelového komplexu: priestran-
ná vstupná hala s recepciou a lobby barom  • 
hlavná reštaurácia • a´la carte reštaurácia (za 
poplatok) • 4 bary • 2 bazény • detský bazén •  
bankomat • fitnes centrum • masáže, sauna, 
vírivka  (za poplatok) •  salón krásy  (za popla-
tok) • nákupná arkáda • WiFi pripojenie v lobby 
zdarma • herňa pre deti • detský klub Trixie pre 
deti vo veku 4 - 12 rokov • aquapark  so šmy-
kľavkami a toboganmi s časťou vyhradenou 
pre deti v tesnej blízkosti hotela 

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: široká súkromná piesočnatá pláž s 
koralovým podložím • vstup do mora z móla • 

ležadlá, slnečníky a plážové osušky na pláži i pri 
bazéne zdarma   

Šport a zábava:  plážový volejbal • šipky • 
vodné pólo • aerobik • stolný tenis • boccia 
• aquapark so šmykľavkami a toboganmi  •  
biliard  (za poplatok) •  medzinárodné hotelové 
animácie pre deti i dospelých • detský klub • 
herňa pre deti a detské ihrisko • škola potápa-
nia a šnorchlovania (za poplatok) 

ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a večere 
formou bohatých bufetových stolov vrátane 
nápojov v hlavnej hotelovej reštaurácii • 
tématické večere • nealkoholické a alkoho-
lické nápoje miestnej výroby podávané v 
jednotlivých baroch v areáli hotela - víno, pivo, 
koktejly, teplé nápoje • snacky a občerstvenie 
počas dňa v hotelom vyhradených hodinách 
• zmrzlina pre deti • slnečníky, ležadlá, plážové 
osušky pri bazéne a na pláži • bohatý animačný 
program pre deti i dospelých • detský klub • 
WiFi pripojenie v lobby • vstup do aquaparku 

Cenník » 11

Naša mienka: Či už máte v pláne objavovať krásu podmorského sveta Červeného mora, užívať 

si dosýtosti zábavu v aquaparku alebo lúče úžasného egyptského slnka v subtropickej záhrade 

pri bazénoch či na pláži hotela  Sea Beach Resort je tým pravým miestom pre všetkých, od 

najmenších až po tých najstarších.  Nie nadarmo je tento obľúbený hotel  nositeľom ocenení 

od mnohých významných cestovateľských portálov. Zárukou skvelej dovolenky Vám bude jeho 

príslušnosť k známej a prestížnej hotelovej sieti Three Corners.

od 319 € 
8 dní
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Sunny HOTELOVÝ KOMPLEX   
    Beach Resort

Oficiálne hodnotenie: ««««

Poloha: v udržiavanej exotickej hotelovej 
záhrade • pri vlastnej pláži s mólom •  medzi 
letoviskami Hurghada a El Gouna • cca 8 km od 
El Gouny • 12 km od letiska v Hurghade

Ubytovanie: priestranné a vkusne zariade-
né  izby v tradičnom štýle:  2-lôžkové izby s 
možnosťou 1 prístelky • väčšie rodinné izby s 
možnosťou 1-2 prísteliek (za príplatok) • telefón 
• SAT TV • trezor • minibar (za poplatok) •  klima-
tizácia • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa s WC, 
sušič vlasov) • balkón alebo terasa 

Vybavenie hotelového komplexu: hotelové 
budovy vsadené do prekrásnej záhrady • 
vstupná hala s recepciou • lobby bar • hlavná 
hotelová rešťaurácia Soleil • a´la carte reštaurá-
cia (za poplatok)  • bar pri bazéne • plážový bar 
• aquapark  (šmykľavky, gejzíry,...) •  2 bazény • 
detský bazén • posilňovňa • spa centrum (víriv-
ka, masáže, sauna – za poplatok) • kaderníctvo 
a salón krásy (za poplatok) • nákupná arkáda s 
obchodíkmi • WiFi pripojenie zdarma  • služby 
práčovne (za poplatok) 

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: široká piesočnatá pláž s veľmi pozvoľ-
ným vstupom do mora (odporúčame obuv 
do vody) • vhodná i pre neplavcov a malé detI 
• vstup do mora možný aj z móla • ležadlá, 
slnečníky a osušky na pláži i pri bazéne zdarma 
• plážový bar 

Šport a zábava: volejbal • plážový volejbal • 
boccia • kroket • zumba • vodné pólo • šipky 
• karaoke • večerné predstavenia • minigolf • 
aerobik • golf (za poplatok) • hotelové animač-
né programy pre dospelých i deti • večerné 
vystúpenia • aquapark • posilňovňa • detský 
klub Trixie pre deti vo veku 4 – 12 rokov • detské 
ihrisko • škola potápania a šnorchlovania (za 
poplatok ) 

ALL INCLUSIVE:  raňajky, obedy a večere 
formou bohatých a mimoriadne chutných 
bufetových stolov vrátane nápojov • tematické 
večere • nápoje miestnej produkcie (nealkoho-
lické, alkoholické, víno, pivo) • neskoré raňajky, 
snacky, zmrzlina a občerstvenie počas dňa v 
hotelom vyhradených hodinách • slnečníky, 
ležadlá, plážové osušky • animačný program • 
detský klub • WiFi pripojenie • plážový bar

Cenník » 11

Naša mienka: Populárny hotelový komplex Three Corners Sunny Beach Resort s aquaparkom 

a palmami lemovaným areálom sa nachádza medzi vyhľadávanými strediskami Hurghada a El 

Gouna. Očarí Vás uvoľnenou eleganciou, majestátnou architektúrou, typickou pohostinnosťou a 

pohodovým prostredím. V kombinácii s nekonečnými možnosťami pre šantenie detí či už v det-

skom klube alebo aquaparku, výbornými podmienkami na šnorchlovanie aj windsurfing  celkom 

určite prispeje k splneniu Vašich dovolenkových snov. 

od 312 € 
8 dní
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Pyramisa HOTEL  
    Beach Resort

Oficiálne hodnotenie: «««««

Poloha: v pokojnej oblasti Sahl Hasheesh pri 
prekrásnom zálive • priamo na pláži •  v rozľah-
lej hotelovej záhrade na ploche cca 120 000 
m2 • 23 km od letiska v Hurghade  

Ubytovanie: pekné a priestranné 2 – lôžkové 
izby s možnosťou až 2 prísteliek • SAT TV • te-
lefón • trezor • minibar (denne fľaša vody) • set 
na prípravu kávy a čaju • klimatizácia • vlastné 
príslušenstvo (kúpeľňa s WC, sušič vlasov) • 
balkón alebo terasa s posedením

Vybavenie hotelového komplexu: budovy 
umiestnené  vo veľkolepej záhrade s palmami 
•  priestranná a vzdušná vstupná hala s 
recepciou a posedením  • lobby bar • kaviareň 
v lobby otvorená 24 hod •  hlavná reštaurácia • 
niekoľko tematických a´la carte reštaurácií (1x 
za pobyt 1 z nich zdarma – nutná rezervácia)  
• 2 bary pri bazéne • plážový bar • disco bar •  
shisha bar (za poplatok) •  2 vonkajšie bazény 
• 2 detské bazény • malý aquapark (tobogany 
a šmykľavky, 6 pre dospelých, 4 pre deti)  • 
zmenáreň • služby čistiarne a práčovne  (za 
poplatok) • fitnes centrum • sauna, vírivka a 
masáže (za poplatok)  • salón krásy a kaderníc-
tvo (za poplatok) • konferenčné miestnosti  • 
obchodíky •  WiFi pripojenie v lobby zdarma • 

internetová kaviareň (za poplatok) • stráženie 
detí (za poplatok)

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže:  široká piesočnatá pláž priamo pri hoteli 
• plážový bar • ležadlá, matrace, slnečníky a 
osušky (zdarma)

Šport a zábava: aerobic • vodný aerobik • 
tenis (za poplatok) • stolný tenis • lukostreľba • 
šipky • boccia • plážový volejbal • plážový fut-
bal • biliard (za poplatok) • lekcie tanca • široká 
paleta vodných športov na pláži  – katamarán, 
vodný banán, škola potápania (za poplatok) 
•  fitnes centrum  •  medzinárodné hotelové 
animácie pre deti i dospelých • detský klub pre 
deti vo veku 4 – 12 rokov • detské ihrisko  

ULTRA ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy 
a večere formou bohatých bufetových stolov 
vrátane nápojov v hlavnej reštaurácii  - jedlá 
miestnej, ako i medzinárodnej kuchyne • 
možnosť detského menu • rôzne lokálne 
alkoholické a nelkoholické nápoje • snacky a 
občerstvenie počas dňa v hotelom vyhrade-
ných hodinách • plážový bar • bar pri bazéne • 
slnečníky, ležadlá, plážové osušky • animačný 
program • detský klub • WiFi pripojenie v lobby 

Cenník » 11

Naša mienka: Vynikajúci  hotelový rezort, vsadený do rozľahlej záhrady plnej paliem na lukratív-

nom mieste zálivu Sahl Hasheesh je miestom, kde si oddýchnu detskí i dospelí klienti.  Jedinečná 

atmosféra, priestranné a moderné priestory, krásna pláž a komplexné hotelové služby na vysokej 

úrovni robia tento hotel atraktívnym pre všetkých milovníkov pokojnej dovolenky, strávenej 

mimo rušných miest.

od 338 € 
8 dní
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11CENNÍK LETO 2017 ~ EGYPT
PONÚKAME VÁM » 8 a 15-dňové letecké 
pobytové zájazdy do destinácie Egypt - 
Marsa Alam.

LIETAME » leteckou spoločnosťou Air Cairo, 
priamymi letmi z Bratislavy (BTS) na letisko 
v Marsa Alam (RMF).

POVINNÉ PRÍPLATKY » letiskové, palivové, 

emisné a servisné poplatky, bezpečnost-
ná taxa a transfery v cieľovej destinácii 
na osobu do 2 rokov 59 € a na osobu od 2 
rokov 199 €. 

DETSKÉ CENY» Zľavy sa nevzťahujú na 
uvedené ceny pre deti na prístelkách.

PRÍPLATKY » komplexné cestovné pois-
tenie KOMFORT (2,70 € na osobu a deň 

zájazdu) alebo PLUS (3,70 € na osobu a deň 
zájazdu) vrátane poistenia stornopoplatkov 
a asistenčných služieb (bližšie info o poiste-
ní nájdete v katalógu LETO 2017). V prípade, 
že si klient nezakúpi k zájazdu toto cestov-
né poistenie, zníži sa mu aktuálne platná 
zľava na zájazd o 2% » vstupné víza 25 € 
na osobu.

DOPLNKOVÁ PONUKA HOTELOV - HURGHADA » pre oblasť Hurghada platia podmienky a poplatky uvedené v cenníku katalógu LETO 
2017. 
Nižšia cenová úroveň (tmavozelená zóna) platí pre odlety od 5.5. do 30.6.2017 (kód zájazdu 8501-8508) a vyššia cenová úroveň (bledozele-
ná zóna) platí pre odlety 30.6.-27.10.2017 (kód zájazdu 8509-8525). Na uvedené detské ceny sa neuplatňuje žiadna ďalšia zľava. 

THREE CORNERS HAPPY LIFE **** » strana 5

UVÁDZACIA CENA - 35%

THREE CORNERS SEA BEACH R.
 **** +» strana 8

UVÁDZACIA CENA - 35%

CONCORDE MOREEN BEACH 
RESORT ***** » strana 2

UVÁDZACIA CENA - 35%

HILTON M. ALAM NUBIAN 
RESORT ***** » strana 7

UVÁDZACIA CENA - 35%

THREE CORNERS SUNNY 
BEACH R.  **** » strana 9

UVÁDZACIA CENA - 35%

NOVOTEL MARSA ALAM ***** » strana 6

UVÁDZACIA CENA - 35%

FAYROUZ PLAZA BEACH R. ***** » strana 4

UVÁDZACIA CENA - 35%

PYRAMISA BEACH RESORT ***** » strana 10

UVÁDZACIA CENA - 35%

Ceny 8 dňových leteckých 
zájazdov

dospelá osoba 480 510 520

312 332 338

dospelá osoba na 1. prístelke 450 480 490

1. dieťa do 14 rokov prístelka 149

2. dieťa do 14 rokov** 149

** v rodinnej izbe.; príplatok za rodinnú izbu (4 os.) » 20 EUR na izbu a noc 

 Ceny 8 dňových leteckých 
zájazdov

dospelá osoba 490 520 540

319 338 351

dospelá osoba na 1. prístelke 460 490 510

1. dieťa do 14 rokov prísteľka 149

2. dieťa do 14 rokov** 149

** v rodinnej izbe; príplatok za rodinnú izbu (4 os.) » 20 EUR na izbu a noc 

 Ceny 8 dňových leteckých 
zájazdov

dospelá osoba 610 640 660

397 416 429

dospelá osoba na 1. prístelke 580 610 630

1. dieťa do 12 rokov prístelka 149

2. dieťa do 12 rokov 149

Príplatok za izbu s výhľadom na more » 20 EUR na izbu a noc 

 Ceny 8 dňových leteckých 
zájazdov

dospelá osoba 710 730 750

462 475 488

dospelá osoba na 1. prístelke 680 700 720

1. dieťa do 14 rokov prísteľka 149

2. dieťa od 2 do 6 rokov 149

2. dieťa od 6 do 14 rokov v rod. izbe 299

 Ceny 8 dňových leteckých 
zájazdov

dospelá osoba 480 520

312 338

dospelá osoba na 1. prístelke 450 490

1. dieťa do 14 rokov prístelka 149

2. dieťa do 14 rokov** 149

** v rodinnej izbe ; príplatok za rodinnú izbu (4 os.) » 15 EUR na izbu a noc 

 Ceny 8 dňových leteckých 
zájazdov

dospelá osoba 640 660 680

416 429 442

dospelá osoba na 1. prístelke 610 630 650

1. dieťa do 14 rokov prístelka 149

2. dieťa od 2 do 7 rokov 149

2. dieťa od 7 do 14 rokov 249

 Ceny 8 dňových leteckých 
zájazdov

dospelá osoba 710 730 790

462 475 514

dospelá osoba na 1. prístelke 680 700 760

1. dieťa do 14 rokov prístelka 149

2. dieťa do 14 rokov** 149

** v rodinnej izbe; príplatok za rodinnú izbu (4 os.) » 20 EUR na izbu a noc 

 Ceny 8 dňových leteckých 
zájazdov

dospelá osoba 520 560

338 364

dospelá osoba na 1. prístelke 590 530

1. dieťa do 14 rokov prístelka 149

2. dieťa do 7 rokov** 149

MARSA ALAM – termíny 8 dňových leteckých zájazdov
Kód zájazdu 8601 8602 8603 8604 8605 8606 8607 8608 8609 8610 8611 8612 8613 8614 8615 8616 8617 8618 8619 8620 8621 8622 8623 8624 8625 8626
Dátum odletu BA 7.5. 14.5. 21.5. 28.5. 4.6. 11.6. 18.6. 25.6. 2.7. 9.7. 16.7. 23.7. 30.7. 6.8. 13.8. 20.8. 27.8. 3.9. 10.9. 17.9. 24.9. 1.10. 8.10. 15.10 22.10 29.10
Dátum príletu BA 14.5. 21.5. 28.5. 04.6. 11.6. 18.6. 25.6. 2.7. 9.7. 16.7. 23.7. 30.7. 6.8. 13.8. 20.8. 27.8. 3.9. 10.9. 17.9. 24.9. 1.10. 8.10. 15.10 22.10 29.10 5.11.
Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
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KOŠICE
AUPARK
Nám. Osloboditeľov 1 
055 / 286 32 13 
0915 841 775
auparkke@seneca.sk

Alžbetina 27 
055 / 286 32 10 
0915 841 781
kosice@seneca.sk

LEVICE
Mlynská 7 
036 / 634 52 96
levice@seneca.sk

LUČENEC
Železničná 1 
047 / 433 13 95 
0911 883 817
lucenec@seneca.sk

MARTIN
Námestie SNP 5 
budova Allianz 
043 / 422 37 88 
0907 020 007
martin@seneca.sk

NÁMESTOVO
Štefánikova 210 
0948 449 891 
0948 785 000 
namestovo@seneca.sk

NOVÉ MESTO  
NAD VÁHOM
Hviezdoslavova 20 
032 / 771 51 22
novemesto@seneca.sk

NOVÉ ZÁMKY
Komárňanská 16 
035 / 640 30 90
novezamky@seneca.sk

PEZINOK
Galaxia centrum 
M. R. Štefánika 27 
0905 546 373
pezinok@seneca.sk

POPRAD
Partizánska 677/17 
hotel Poprad 
052 / 788 52 31 
0903 621 614 
poprad@seneca.sk

PREŠOV
Hlavná 79 
051 / 772 20 67 
0915 841 907
presov@seneca.sk

Hlavná 137  
051 / 772 06 61 
0950 646 419 
presov@seneca.sk

centrála 
Blumentálska 11

811 07  Bratislava
tel.: 02 / 52 49 49 46-7 

0915 841 991
seneca@seneca.sk

provízne oddelenie
Blumentálska 11
811 07 Bratislava 

tel.: 0905 437 051 
02 / 52 62 21 01

touroperator@seneca.sk

internetový predaj
tel.: 02 / 52 49 49 47 

0915 841 991
objednavky@seneca.sk

BRATISLAVA
Blumentálska 11
02 / 52 49 49 46 
0915 841 991  
ba1seneca@seneca.sk

Dunajská 16
02 / 20 86 32 11 
0915 841 854
ba2seneca@seneca.sk

BARDEJOV
Radničné námestie 25 
054 / 472 62 73 
0911 142 575
bardejov@seneca.sk

BREZNO
M. R. Štefánika 32/26
048 / 419 32 30  
0907 379 122
brezno@seneca.sk

ČADCA
Malá 67
0915 841 768 
0915 841 615
cadca@seneca.sk

DETVA
M. R. Štefánika 70 
045 / 545 96 96 
0907 412 788
detva@seneca.sk

DOLNÝ KUBÍN
Aleja slobody 2203 
043 / 5863 251 
0905 599 336
dolnykubin@seneca.sk

DUBNICA 
NAD VÁHOM
OS Máj Centrum I
042 / 442 68 04 
0911 297 792
dubnica@seneca.sk

HLOHOVEC
M. R. Štefánika 3 
0907 425 611
hlohovec@seneca.sk

KEŽMAROK
Dr. Alexandra 40 
0918 485 042 
kezmarok@seneca.sk

RIMAVSKÁ SOBOTA
Hlavné námestie 5  
047 / 581 17 37 
0905 224 513
rimavskasobota@seneca.sk

RUŽOMBEROK
Podhora 37, Panská 
044 / 430 00 24 
0907 559 297
ruzomberok@seneca.sk

SENEC 
Lichnerova 22 
02 / 45 92 30 63 
0905 940 716
senec@seneca.sk

SEREĎ
M. R. Štefánika 1152/18  
0948 728 242
sered@seneca.sk

SPIŠSKÁ NOVÁ VES
Zimná 58 
0904 407 934 
0904 408 684
spisska@seneca.sk

STARÁ ĽUBOVŇA
Popradská 6 
052 / 432 66 20
staralubovna@seneca.sk

TOPOĽČANY
M. R. Štefánika 6 
Pasáž CENTRUM
038 / 3811 038 
0918 370 035
topolcany@seneca.sk

TREBIŠOV
M. R. Štefánika 1632/39 
056 / 668 57 10 
0915 857 234 
trebisov@seneca.sk

VRANOV NAD TOPĽOU
Námestie Slobody 969 
057 / 44 3 11 30 
0905 815 008 
vranov@seneca.sk

ZVOLEN
Námestie SNP 3 
045 / 533 35 93 
0907 193 367 
zvolen@seneca.sk

novinky a aktuálne zľavy aj na 
 facebook.com/SENECAtours      

seneca.sk

LETO
plnÉ

zážitkov

2017

Tento leták je dodatkom číslo 3/2017 
ku katalógu LETO 2017 cestovnej 

kancelárie SENECA TOURS, spol. s r.o. 
(IČO 17640270). Cestovná kancelária 
si vyhradzuje právo na zmenu ceny 
a termínu v prípade tlačovej chyby.

Informácie uvedené v Dodatku 
č. 3/2017 sú aktuálne a platné k dátu-

mu tlače letáku, t.j. k 24.2.2017.




