
  

Dokončeno v lednu 2012  

Dolphin Resort 

 

Dolphin Resort se nachází 10 km severně od Hurghady, v lokalitě El Ahyaa, 15 km od 

mezinárodního letiště v Hurghádě.  

 

Dolphin Resort je luxusní resort přímo u moře s vlastní pláží, velkými bazény o délce 350 m a 

tropickými zahradami, je postavený na pozemku 12000 m2, zastavěná plocha 4000 m2. V 

resortu je 378 apartmánů různého typustudia a apartmány s 1 ložnicí, obývacím pokojem, 

kuchyní, koupelnou s WC a terasou či balkónem.  

Dolphin Resort se skládá z 18 bloků, blok A & B hotel  



Bloky C, D, E, F 5 podlaží  
apartmány se nacházejí ve všech podlažích, v přízemí s terasou, 1.4.patro s balkónem a výhledem 

na moře, každý blok má samostatný vchod a výtah. Nacházejí se zde studia a apartmány s 1 ložnicí 

hotelového typu různých velikostí.  

 

Bloky G, H, I, J, K 4 podlaží  
apartmány se nacházejí ve všech podlažích, v přízemí s terasou, 1.3.patro s balkónem a výhledem 

na moře, každý blok má samostatný vchod. Nacházejí se zde studia a apartmány s 1 ložnicí 

hotelového typu různých velikostí.  

 

Bloky L, M, N, O3, O2, O1, P 3 podlaží  
apartmány se nacházejí ve všech podlažích, v přízemí s terasou, 1.2.patro s balkónem a výhledem 

na moře, každý blok má samostatný vchod. Nacházejí se zde studia(14) a apartmány s 1 ložnicí (5-

8).  

 



Kontakt:  

V případě jakýchkoli otázek nám neváhejte napsat, zatelefonovat, nebo nás navštívit v naší 

pražské kanceláři. Budeme se snažit, aby se Vám dostala ta nejlepší péče k vaší maximální 

spokojenosti.  

EUROCONT REALITY PRAHA & EGYPT 
Vodičkova 28, 110 00 Praha 1 
Tel: 604 239 006, 604 686 666 
Email: reality@eurocont.eu 
www.egypt-reality.cz 

 

 

 

Studia různého typu a velikosti:  
• 1 obývací místnost  

• kuchyňský kout  

• koupelna s WC  

• balkon či terasa  

Apartmány různého typu a velikosti:  
• obývací místnost s jídelnou  

• 1 ložnice  

• kuchyňský kout  

• koupelna s WC  
• balkon či terasa  

Dle přání klienta lze spojit studiové apartmány na apartmány se 2 či 3 ložnicemi.  

Způsob platby:  
10% při rezervaci 20% 

při podpisu smlouvy 60% 

v průběhu dvou let 10% 

při předání klíčů  

Poplatek za služby: 3.000LE (cca 600$) /rok  

Stav apartmánů při předání  
-aluminová okna, dřevěné dveře  

-dlažba a obklady  

-sanita v koupelně a kuchyni  

-vymalované zdi  

-elektrické zásuvky a vypínače, zásuvky na TV, satelit, telefon a internet  

-před instalace k připojení klimatizace  

Servis a služby  
-soukromá pláž  

-aqua centrum a diving centrum  

-přístav  
-tenisové kurty  

-velký bazén o délce 350m  

-dětské hřiště  

-restaurace, kavárny  

-plážová diskotéka  

-supermarket  

-lékárna  

-lékařská klinika  

-prádelna  
-posilovna, salon krásy  

-security 24h  

-každý den úklidová služba  

-střešní terasa ( BBQ, pergola, jacuzzi, lehátka a slunečníky)  

Poznámka: ceny jsou dány developerem v LE, ceny v Kč dle aktuálního kurzu.  
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