
Jaz Grand Marsa (ex. Resta Grand) ***** 
Hotelový komplex skladajúci sa z piatich budov sa nachádza na udržiavanej záhrade priamo 
na piesočnatej pláži so vstupom do priezračného mora so vstupom iba po móle 
a jednoznačne odporúčame obuv do vody. Poloha hotela ponúka ideálne podmienky 
milovníkom potápania a šnorchlovania. Vzdialenosť z letiska je približne 5 km. Moderne 
zariadený hotelový komplex so službami na vysokej úrovni sa  nachádza v udržiavanej 
záhrade pri piesočnatej pláži. Hotel ponúka možnosť prežiť jedinečnú dovolenku plnú 
zábavy, športového vyžitia ale aj odpočinku a relaxácie. Pri príchode vás očarí veľká vstupná 
hala s recepciou a bočnou nákupnou arkádou. Ďalej sa v hoteli nachádza hlavná reštaurácia 
a 3 reštaurácie špeciálne zamerané na zahraničnú kuchyňu. V areáli hotela sa nachádzajú 3 
bary, obchodná arkáda či konferenčná miestnosť. V krásnej záhrade sú 2 bazény so sladkou  
vodou (1 v zime vyhrievaný ),detský bazén, bar pri bazéne spolu so ležadlami a slnečníkmi 
zadarmo. Hotel s kapacitou 396 moderných izieb, ponúka svojim hosťom izby s balkónom 
alebo terasou s vlastnou kúpeľňou a WC a fénom, izby sú taktiež vybavené televízorom so 
satelitom, minibarom a trezorom. Pre aktívnych klientov hotel ponúka fitness, vodné pólo, 
vodný aerobic, volejbal a rôzne animačné a večerné programy. Wifi- pripojenie je zadarmo 
v lobby bare.   

OBSADENOSŤ  IZIEB V HOTELI :  

Superior izba (14m2): dvojlôžková izba s možnosťou prístelky pre dieťa alebo dospelého  
 
Superior izba s výhľadom na more (14m2): dvojlôžková izba s možnosťou prístelky pre dieťa 
alebo dospelého  
 
Rodinná izba – izba s možnosťou prístelky pre 2 deti alebo 1 dospelého 
 
Jednolôžková izba – na vyžiadanie 

STRAVOVANIE: 

Hlavná reštaurácia „THE SPACE " (v rámci all inclusive)    
RAŇAJKY                    od 07:00 do 10:00 

- zahŕňa raňajky formou bufetu,  kávu, čaj 
OBED                                                         od 12:30 do 14:30 

- zahŕňa medzinárodný bufet, ovocie, nealkoholické nápoje, a miestne rozlievané 
alkoholické nápoje, káva a čaj, lokálne víno 

VEČERA                                                                   od 18:00 do 21:30 
- zahŕňa medzinárodný bufet, ovocie, nealkoholické nápoje, a miestne  rozlievané 

alkoholické nápoje, káva a čaj, lokálne víno 
A la carte reštaurácie  
Stredomorská reštaurácia  „ZEIT ZAITOUN“                
OBED                                                           od 12:30 do 14:30 

- (v rámci all inclusive, šaláty a pizza) 
VEČERA                                                                  od 19:00 do 22:00 



-  (nie je v rámci all inclusive, rezervácia nutná deň predtým)   
 
Rybia plážová reštaurácia „PLATEAU 
OBED                                          od 12:30 do 16:30 

- Snaky (v rámci all inclusive) 
VEČERA                                    od 19:00 do 22:00 

- (nie je v rámci all inclusive) 
 
Plážová reštaurácia (v rámci all inclusive) 
OBED                                 od  12:00 do 16:00 

BARY: 

- plážové a bazénove bary otváracia doba       od 10:00 do 17:30 
 

Lobby Bar, MARSA’S CLUB HOUSE (v rámci all inclusive)      
nápoje                     od 10:00 do 01:00 (po 24:00 za poplatok) 
 
Plážový Bar, AQUESTA (v rámci  all inclusive)      
nápoje                          od 10:00 do 17:00 
 
Bazénový Bar, PLATEAU  (v rámci  all inclusive)      
nápoje                          od 10:00 do 17:00 
    
„EL SALA PUB“ ( nie je v rámci all inclusive)      
nápoje                          od 10:00 do 17:00 
shisha              od 20:00 do 02:00 

SLUŽBY ZAHRNUTÉ  V ALL INCLUSIVE PROGRAME: 

• všetky miestne rozlievané alkoholické nápoje (whisky, gin, vodka, rum) 
• miestne víno je podávané iba pri obede a večeri 
• cola, fanta, sprite, soda, tonic, minerálna voda  
• čaj, americká káva, miestne stella pivo  
• minibar (2 fľaše vody, dopĺňané každodenne + set na prípravu kávy a čaju) 
• wi-fi pripojenie zadarmo iba v lobby 
• ležadlá, slnečníky a osušky 
• neobmedzený vstup do aquaparku Aqua Coraya (+ neobmedzené občerstvenie a 

doprava  
do aquaparku a hotela v cene) 

• animačné programy 
• večerné programy 
• stolný tenis 
• šípky, boccia, volejbal 
• vodné pólo, vodný aerobik 
• fitness 
• tenisový kurt (osvetlenie a vybavenie za poplatok) 



SLUŽBY NEZAHRNUTÉ V ALL INCLUSIVE  PROGRAME:  

• masáže 
• práčovňa 
• wi-fi pripojenie na izbe 
• Madinat Coraya Aqua park (v blízkosti hotela za poplatok) 
• zdravotnícke služby (lokálny doktor) 
• medzinárodné a miestne hovory 
• biliard 
• shisha  
• sauna 
• masáže 

AKCEPTÁCIA  KARIET:  

VISA 

WEB STRÁNKA:     

 http://www.restaresorts.com 


