
 
 

 
 

 
 
 
Шановний гість,  
Ми хотіли б привітати Вас і подякувати за вибір Coral Sea Sensatori Sharm EL-Sheikh в якості місця для вашого
відпочинку. 
Нижче наведено короткий огляд наших послуг і вашої системи All-inclusive:  

 
 
 

Спорт, фітнес і розваги 
Безкоштовне використання:  

• Гірки в сімейному басейні “Family pool”  з 10:00 до 16:00 
• Настільний теніс 
• Пляжний волейбол 
• Багатофункціональний корт 
• Тенісний корт 
• Тренажерний зал (тільки для дорослих) з 06:30 до 20:00
• Денні заходи та заходи для дітей, вечірні розваги. Будь ласка, перевірте розклад програм з Анімаційною 

командою 
“Chavana”СПА  з 10:00 до 20:00 
Сауна, парна, критий басейн, джакузі під відкритим небом та різноманітні види масажу для дітей (всі СПА-послуги за 
додаткову плату). 
Інші послуги та Загальна інформація: 

• Wi-Fi: безкоштовний 1 Гб впродовж перебування у готелi. Ви можете використовувати той самий пароль максимум 
для 5 пристроїв, проте лише 2 пристрої одночасно. (Будь ласка, прочитайте інструкцію, щоб найкращим чином 
використовувати Інтернет).  
Якщо Ви використали Ваш безкоштовний пакет, Ви можете придбати за додаткову плату Інтернет пакет на добу або 
безлімітний Інтернет пакет до кінця Вашого перебування. 

• Сейф: Будь ласка, користуйтесь сейфом у кімнаті, тому що готель не несе відповідальності за втрату 
будь-яких цінностей. 

• Вечірній дрес-код для чоловіків у будь-якому ресторані - святково-повсякденний одяг (smart casual). Допускаються 
шорти в стилі Casual, не допускаються шорти для купання і в'єтнамки. 

• Час виселення з кімнати – 12:00. Будь ласка, поверніть ключ від кімнати на Ресепшн, інакше це автоматично буде 
вважатися пізнім виселенням, за яке буде нарахована додаткова плата. Для пізднього висилення, будь ласка, 
перевірте спочатку дану можливість на Ресепшн.    

• Будь ласка, не знімайте ваш браслет до фактичного виїзду з готелю. 

Бажаємо приємного відпочинку 

Напої:  
• Лобі-бар   цілодобово 
• Бар “Piano”  з 18:00 до півночі 
• Бар біля головного басейну “Main pool bar”  з 10:00 до заходу сонця 
• Бар біля сімейного басейну “Family pool bar” з 10:00 до 16:00 
• Бар “Clubhouse”   з 12:00 до 22:00 
• Ресторани під час прийому їжі 

Всі алкогольні і безалкогольні напої за системою “Все включено” подаються 24 години, крім з 06:00 до 10:00 – 
тільки безалкогольні напої  
 
 

Харчування: 
• Сніданок у ресторані “Fountain View” з 07:00 до 10:00 
• Легкі закуски у ресторані “Tiran Diner”  з 11:00 до 12:00 
• Обід у ресторані “Fountain View”   з 12:30 до 14:30 
• Обідні закуски та морозиво у ресторані “Tiran Diner” з 13:00 до 16:00 

 • Час чаю в барі “Club House” з 16:00 до 18:00 
• Вечеря у ресторані “Fountain View” з 18:30 до 22:00 
• Вечеря у ресторані а-ля карт “Marhaba” (Близькосхідний) з 18:30 до 22:00 
• Вечеря у ресторані а-ля карт “Tiran Diner” (Американський)   з 18:30 до 22:00 
• Опівнічні закуски в Лобі барі  з 00:00 до 02:00 

Одне безкоштовне відвідування одного з А-ля карт ресторанів (один з двох ресторанів на вибір), входить в вашу 
систему All-inclusive, подальші відвідування за додаткову плату. 
Будь ласка, зробіть бронювання столика за 24 години до відвідування. 


