
2) Fruzsi:  

Szoba 

Már másodszor voltunk a szállodában, így én az utazás előtti napon írtam egy emailt, hogy érkezünk 

és milyen szobát szeretnénk. Hogy elolvasták-e vagy sem, azt nem tudom, de azt kaptuk, amit 

kértünk. Nem adtunk baksist a szobáért. Az útlevelem láttán megkérdezte a recepciós, hogy 

másodszorra jöttünk, ugye? Mondtam, hogy igen Már oda volt készítve a szobakulcs és a tudnivalók 

külön egy kis borítékban. 

Medencére néző szobánk volt, az erkélyről még netezni is tudtunk.  

Azon kívül, hogy az ágy egy kicsit nyikorgott, nem volt sok változás a 2012-es élményekhez képest. 

Minden ugyanolyan szép volt, nem volt leharcolva sem a szoba, sem a szálloda. 

 

Étkezések 

Reggeli 7-10ig van, bőséges választékkal. Pék sütik, felvágottak, sajtok, gabonapelyhek, müzlik, aszalt 

gyümölcsök, legalább 4-5 féle joghurt. Tojás, virsli, amerikai palacsinta, fánk, lekvárok, 

mogyorókrémek, csoki öntetek. Az utolsó 4 napon minden reggel friss füstölt lazac és sushi is volt 

(wasabival, szójaszósszal). 

Ebéd 12:30-15ig van, szintén mindenféle étellel. Mindig volt csirke, hal, marha valamilyen formában. 

Tészták (lasagne, bolognai, penne), köretek (rizs, párolt zöldség, krumpli, kuszkusz), rengeteg saláta. 

Volt előre elkészített salátából legalább 8 fajta, plusz a zöldségek és öntetek külön-külön is kint 

voltak, így magadnak is állíthatsz össze belőle. A szokásos pék sütik is kint voltak, illetve rengeteg 

desszert, gyümölcsök. 

Vacsora 18:30-22ig. Pék sütik, felvágottak, sajtok, saláták. Főtt étel, husik, leves, köretek, minden, 

ami ebédnél is volt. 

Minden nagyon finom volt. Én elég válogatós vagyok, de minden nap találtam kedvemre valót. Óriási 

a választék. 

 

Medence, Pool bár, Animátorok 

Már 2012-ben is voltak animátorok, de az elég kezdetleges jelleggel működött a mostanihoz képest. 

10-kor indult a nap egy közös tánccal, aztán a nap folyamán végig voltak programok. Hastánc, vízi 

torna, vízilabda, gyerekfoglalkozások, streching. Kedvesek, aranyosak, nem nyomulósak voltak. 

A medencénél a napernyőket én már reggel lefoglaltam, de aki később érkezett, az is találhatott azért 

helyet. 8-kor nyit a törölközős fiú, így negyed 9-re már elkelnek a jobb helyek :) Talán a törölközőkre 

ráférne egy csere, egyik-másik kicsit kopottabb/foszlott, de csak ha nagyon kekeckednék, akkor 

zavarna, nekem nem volt gondom vele. 

A Pool bár is 8-9 körül nyit, újítás, hogy már szervíroznak is italokat, nem csak ott helyben lehet kérni. 

Koktélok, kávék, üdítők, sör, víz van, délutánonként pedig fagyi és snack. 

 

 



Part, sznori 

A parton érvényesül az apály-dagály, reggel magasabban van a víz, délután visszahúzódik. Az elején 

kicsi víz van, szerintem max térdig érhet, de én sosem sétáltam benne, inkább a mólót használtam. 

A mólónak két lejárata van, az első egy kis öbölbe vezet, itt nem olyan mély a víz, maximum 3 méter 

körül, de az elején például leér a lábam. Vannak itt is korallok, láttam ráját, polipot, van azért mit 

nézni. A második lejárat pedig a nyílt tenger, itt egészen hosszú korallfal van mindkét irányba, talán 

8-10 méteres lehet a víz, itt is lehet nézelődni.  

A 11 nap alatt 2 nap volt, amikor nagyon fújt a szél, akkor a mély vízbe nem is lehetett bemenni, csak 

az öbölbe, de olyan nagy hullámok voltak, hogy igazából zavaró volt, de ennyi belefér :) 

A parton is napágyak, fa napernyők vannak, van itt is törölköző cserére lehetőség, illetve itt van a 

Beach bár is, ugyanazokkal a lehetőségekkel, mint a Pool bár. 

 

Oriental Cafe 

Ez a személyes kedvencünk lett, itt dolgozik Hassan, a sishás fiú :D Nagyon szép a kilátás fentről és 

kellemes a hely, a sisha 5 dollár (vagy 30LE), mi kétnaponta fent ejtőztünk vacsora után. 

 

Sahl Hasheesh öböl 

Az öböl végig van kövezve a part mentén így lehet rajta sétálni, meg lehet nézni a környező 

hoteleket. Lehetőség van biciklibérlésre is, ezt nem próbáltuk ki. Viszont golfautót béreltünk (ez elég 

menő amúgy, este nagy a forgalom a sétányon). 1 órára 20 dolllár (vagy 140 LE). Mi kétszer is 

béreltünk, bementünk a vízeséshez nézelődni. Az Old Town részen is vannak üzletek, éttermek, lehet 

nézelődni, sétálgatni, jó esti program. 

 

Shuttle 

A hotelnek ingyenes shuttle járata van, amire előző nap kell feliratkozni. 19:45-kor indul és a Little 

Buddháig visz be. Este pedig onnan indul vissza 22:30-kor. 

 

Fakultatív 

Városnézésen és Orange bay-en voltunk Liliomtours Brigivel. Nem akarok ömlengeni, de minden 

fillért megérnek a fakultatívjai. Nem véletlenül annyi, amennyi. Tényleg úgy éreztük, hogy kapunk 

valamit a pénzünkért, nem csak feldobnak egy buszra 10 orosszal együtt és puszi. A városnézésen 

például csak ketten voltunk a férjemmel, Brigi értünk jött a megbeszélt időpontra a hotelhez a saját 

céges autójával és megmutatta nekünk a várost, a mecsetet, a halpiacot, szárazdokkot, 

gyümölcspiacot, stb.. Orange bay szintén jó volt, nagyon szép hely, aki teheti, nézze meg  :) 


