RIU AHUNGALLA *****
Destinace: Srí Lanka - AHUNGALLA

5* resort řetězce RIU se nachází přímo u moře v letovisku Ahungalla a je vzdálený cca 115 Km od
mezinárodního letiště v Colombu. Hotel disponuje celkem 500 pokoji – základní typ pokoje je Junior suite
(38 m²). Ve všech pokojích najdete: satelitní TV, mini bar, trezor, wifi (za poplatek), telefon, stropní
ventilátor, centrální klimatizaci a balkón nebo terasu. Pokoje mají postele 1x king size (180x200 cm)
nebo 2x qeen size (135x200 cm). Najdete zde několik restaurací od hlavní „Riti Panna“ nebo „Ceylon“,
kde se podává jídlo formou bufetu po restaurace a la carte – „Kaori“ (asijská), „La forchetta“ (italská) a
několik barů – lobby bar, bar u bazénu „Flamingos“ a další. Hotel pořádá denní a večerní animační
programy jak pro děti, tak dospělé, najdete zde 3 bazény z toho jeden dětský, vířivku, posilovnu,
diskotéku s karaoke, lekce vodního aerobiku, strečinku, vodní sporty (některé jsou placené), dětské hřiště
a klub. V hotelu také najdete SPA (za poplatek), butik a dárkový obchod. V areálu hotelu je pakwifi
zdarma.
All Inclusive zahrnuje: Snídaně 07:00 – 10:00), obědy (12:30 – 15:00) a večeře 18:30 – 22:00), svačiny
během dne v místech určené hotelem, nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby 24 hodin/denně.
Doplňovaný minibar (voda a nealkoholické nápoje), posilovnu, denní a večerní aktivity.
Restaurace vyžadují u pánu předepsané oblečení: pánové nesmí do restaurací v tričku bez rukávu a do a
la carte restaurací jsou nezbytné dlouhé kalhoty.
*a la carte restaurace jsou otevřené většinou pouze na večeři, u některých je vyžadovaný formální oděv
a nemusí být zahrnuty do All Inclusive programu.
Hotel nepodává/neprodává alkohol a alkoholické nápoje v době tzv. dnů "Poya"

Změna služeb hotelu vyhrazena.
Další možnosti ubytovaní za příplatek:
Junior Suite s částečným výhledem na moře (38 m²), Junior Suite s výhled na moře (38 m²), Junior Suite
Superior (40 m²), Family Suite (77 m²), Suite (55 m²) a Senior Suite s výhledem na moře (88 m²).
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Název

Vzdálenost od hotelu

AHUNGALLA - STŘED MĚSTA

1,0 km

