
Sea Star Beau 
Rivage Hotel  HOTEL  

Oficiálne hodnotenie: «««««

Poloha:Hotel je situovaný na okraji 
Hurghady na ploche 22 000 m2 • cca 2 
km od časti Dahar • cca 10 km od letiska v 
Hurghade • pri vlastnej  piesočnatej pláži s 
neďalekým koralovým útesom vhodným na 
šnorchlovanie

Ubytovanie: Štandardné 2-lôžkové izby s 
možnosťou 1 prístelky pre dospelú osobu 
alebo 2 prísteliek pre deti • individuálne 
nastaviteľná klimatizácia • telefón • SAT 
TV • wi-fi (za poplatok) • trezor • minibar 
(za poplatok) • set na prípravu kávy a čaju • 
vlastné príslušenstvo (kúpeľňa a WC, sušič 
vlasov) • balkón alebo terasa  

Vybavenie hotela:  Vstupná hala s recep-
ciou • hlavná reštaurácia „El Khyam“ • 2 a´la 
carte reštaurácie (talianska „La Nonna“ a 
rybia „Samakmak) • BBQ kútik • pizzeria 
(za poplatok) • bar pri bazéne • kaviareň 
otvorená 24 hod • orientálna kaviareň • 
plážový bar •  disco bar • 2 bazény z toho 
1 z nich s vyhradenou časťou pre deti 
(ležadlá, osušky a slnečníky pri bazénoch 
zdarma) • detský klub a detské ihrisko • 
nákupná arkáda s obchodíkmi • futbalové 
a volejbalové ihrisko • Health club –fitness, 
sauna jacuzzi, turecké kúpele, masáže (za 
poplatok) • bankomat • zmenáreň • služby 
práčovne a čistiarne • lekár (na vyžiadanie) 

• internet a wifi (za poplatok) 

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže:  široká a priestranná piesočnatá 
pláž s pozvoľným vstupom do vody s kora-
lovým podložím (ležadlá, osušky a slneční-
ky zdarma) • cca 50 m od brehu nádherný 
koralový útes vhodný na šnorchlovanie • 
na pláži služby potápačského centra a aqu-
acentra (za poplatok)

Šport a zábava: denné športové animácie 
s hotelovými animátormi • plážový volejbal 
• plážový futbal • vodné pólo • vodný 
aeorbic •stolný tenis • detská diskotéka • 
večerné show • diskotéka (nápoje po 24:00 
sú spoplatnené) • Potápačské centrum a 
Aqua centrum (za poplatok) • biliard (za 
poplatok) • minigolf (za poplatok)

 ULTRA ALL INCLUSIVE: raňajky, 
obedy a večere formou švédskych stolov 
vrátane nápojov • tématické večere • 
neskoré raňajky • neskoré večere, polnočné 
občerstvenie • popoludní zmrzlina pre deti 
• detské menu v hlavnej reštaurácii • káva 
a čaj • miestne alkoholické a nealkoholic-
ké nápoje a občerstvenie sú podávané v 
časoch stanovených hotelom • 1 x za pobyt 
večera v a´la carte reštaurácii „La Nonna“ 
(rezervácia vopred) • hotelový animač-
ný program • slnečníky, ležadlá, plážové 
osušky pri bazéne i na pláži 

Naša mienka: 5* hotel Vám vo svojom areáli poskytne kvalitné ubytovanie a služby za 

priaznivú cenu. Odporúčame všetkým vekovým kategóriám, nadšencom vyhrievania sa pod 

egyptským slnkom na pláži, milovníkom šnorchlovania ako i klientom, ktorí chcú stráviť svoju 

dovolenku v blízkosti centra diania starej časti Hurghady – Dahar. Ten Vás počas večernej 

prechádzky vtiahne do sveta typických egyptských obchodníkov a bazárov, kde sa oplatí 

zjednávať. 
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HurghadaEgypt

SEA STAR BEAU RIVAGE
| hotel        | 

HURGHADA – termíny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov
Kód zájazdu 8501 8502 8503 8504 8505 8506 8507 8508 8509 8510 8511 8512 8513 8514 8515 8516 8517 8518 8519 8520 8521

Dátum odletu BA 4.5. 11.5. 18.5. 25.5. 1.6. 8.6. 15.6. 22.6. 29.6. 6.7. 13.7. 20.7. 27.7. 3.8. 10.8. 17.8. 24.8. 31.8. 7.9. 14.9. 21.9.

Dátum príletu BA 11.5. 18.5. 25.5. 1.6. 8.6. 15.6. 22.6. 29.6. 6.7. 13.7. 20.7. 27.7. 3.8. 10.8. 17.8. 24.8. 31.8. 7.9. 14.9. 21.9. 28.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Ceny 8-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 550 580

dospelá osoba na 1. prístelke 520 550

1. dieťa do 14 rokov na prístelke 250 250

2. dieťa do 7 rokov na prístelke 250 250

2. dieťa 7 - 14 rokov na prístelke 350 380

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.  
Príplatok » za 1-lôžkovú izbu:  +15 € na izbu a noc pobytu.

PONÚKAME VÁM » 8-dňové letecké pobytové zájazdy do destiná-
cie Egypt.

LIETAME » leteckou spoločnosťou Air Cairo, priamymi letmi z Brati-
slavy (BTS) na letisko v Hurghade (HRG) 

POVINNÉ PRÍPLATKY » letiskové, palivové, emisné a servisné po-
platky, bezpečnostná taxa a transfery v cieľovej destinácii na osobu 
do 2 rokov 65 € a na osobu od 2 rokov 195 €.

PRÍPLATKY » komplexné cestovné poistenie 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 poistení nájdete na str. 449). V prípade, že si klient nezakúpi 
k zájazdu toto cestovné poistenie, zníži sa mu aktuálne platná zľava 
na zájazd o 2% » vstupné víza 25 € na osobu.


