
 
 

Shine a light 

 )خدمة االغذية والمشـروبات(
 (بوفيه) الزهراء مطعم
  10:00 الي 7:000 من       الفطار

         15:00 الي 12:30 من        الغذاء

 22:00 الي 18:30 من    العشاء

 17:00 الي 10:00 من   السباحة  حمام بار -

 17:00 الي 10:00 من   الشاطيء  بار -

 00:00 الي 10:00 من                   اللوبي بار-

 

 الماكينة من المياه-بيبسي-فانتا-سبرايت والعصائر الغازيه المشروبات
 التية – كابتشينو – اسبريسو– شاي  الساخنة المشروبات

 ظهرا   12:00 الساعه المغادرة وقت مع والمشروبات االغذيه خدمه تنتهي
 للغرفة يوميا مياه زجاجة

 

 (واالنشطة الترفيه)
 .17:00 الي 8:00 من  والشاطىء السباحة حمام مواعيد

 17:00 الى14:00 ومن    12:30 الى 10:00من    االكوابارك مواعيد

 الباربيكيو  مطعم علي 17: 00 الساعه الي 15:00 الساعه من     الخفيفه الوجبات

 .ظهرا   12:00الغرفة   مغادره موعد          14:00 الغرفة استالم موعد
 اضافية  رسوم بدون ايضا االستقبال قسم في أو الغرفة في خزنه متواجد
 والتراس  بار واللوبي االستقبال منطقة في مجانية االنترنت خدمه
   01280714521الصيانهو الداخلي االشراف رقم

 01014842314  االستقبال رقم

 .19:00 الساعة الى 18:00 الساعه من   يوميا البحر فوط تغيير

 

 السباحة  حمام  استخدام تعليمات
 مساء   05:00 وحتي صباحا 08:00 الساعة من   يوميا مفتوح السباحة حمام* 
 الميعاد  هذا بعد مسئولة غير واالدارة   

 ذويهم بدون  سنه 14 من اقل األطفال تواجد ممنوع* 

 السباحة  حمام في الغوص باتأ منعا   ممنوع* 
  مادة او المياه مع تتفاعل خامات ذات بمالبس النزول قطعيا   ويمنع بها المسموح السباحة بمالبس األلتزام ضرورة* 
 بالنزالء األضرار لعدم الكلور   

  مياه معالجة الفترة هذة خالل يتم حيث صباحا   الثامنه وحتي مساء   الخامسة الساعة من السباحة لحمام النزول يحظر* 
 والعين  الجلد علي خطورة تشكل كيماوية بمواد السباحة حمام   

 المرجانية  والشعب الصخور من للحمايه البحر حذاء ارتداء برجاء* 

 عامة تعليمات

 . للفرد جنيه 100 بتكلفه الشامله  االقامه لنظام االيطالي المطعم في العشاء وجبه تناول متاح*

 .الغرفة خارج متعلقات اي فقدان عن مسؤول غير والفندق الغرفة خارج المالبس ترك ممنوع* 

  اي بدون االستقبال قسم في خاصة  خزينة ويوجد, بالغرفة الخاصة الخزينة خارج الثمينة المتعلقات ترك عن مسؤول غير الفندق* 

 .اضافية رسوم   

 .المطعم خارج مشروبات او مأكوالت بأي الخروج يمنع كما البحر بمالبس المطعم دخول ممنوع* 

 .سالمتهم علي حفاظا ذويهم بدون المطاعم في االطفال تواجد ممنوع* 
 .الغرفه من الخروج  عند مستمره بصوره يعمل الهواء مكيف ترك عدم برجاء* 
 

 !سعيدة أجازة لكم نتمني


