
Jaz Lamaya ***** 
Veľmi obľúbený hotel Jaz Lamaya Resort je súčasťou komplexu piatich hotelov. Nachádza sa 
pri krásnom prírodnom zálive v oblasti Madinat Coraya s ideálnymi podmienkami na 
potápanie a šnorchlovanie. Rezort je navrhnutý v marockom štýle a poskytuje ubytovanie v 
priestranných izbách s panoramatickým výhľadom na Červené more. Hostia môžu využívať 
veľmi pekný aquapark s atrakciami pre deti i dospelých, ktorý je súčasťou komplexu. Hotel je 
vhodný pre páry aj rodiny s deťmi. Vybavenie izieb: individuálne ovládateľná klimatizácia, 
telefón, TV so satelitným príjmom, minibar (za poplatok), set na prípravu kávy a čaju, vlastné 
sociálne zariadenie (kúpeľňa, sušič vlasov, WC), trezor, balkón alebo terasa. Zariadenie 
hotela: vstupná hala s recepciou; hlavná reštaurácia, 4 à la carte reštaurácie (talianska, 
orientálna, stredomorská a plážová reštaurácia za poplatok - nutná  rezervácia), bary, Wi-Fi 
(150 MB na izbu zadarmo, potom za poplatok), shisha kútik v bare pri bazéne (za poplatok), 
obchod so suvenírmi, 4 bazény - z toho 3 vyhrievané v zimnom období (ležadlá a slnečníky 
zadarmo), aquapark so šmykľavkami pre deti i dospelých vo vedľajšom komplexe Aqua 
Coraya (zadarmo), detské ihrisko, mini klub, obchodná galéria, bankomat, lekáreň, salón 
krásy a kadernícky salón, konferenčná miestnosť. Pláž je piesočnatá s pozvoľným vstupom do 
mora a koralovým podložím ( odporúčame obuv do vody). Vstup do mora je možný aj po 
móle a pre klientov je k dispozícií aj plážový bar. 

OBSADENOSŤ  IZIEB V HOTELI :  

izba s výhľadom do záhrady: dvojlôžková izba  
 
Rodinná izba s výhľadom na bazén: dvojlôžková izba s možnosťou prístelky pre 1 dospelého 
a 1 dieťa alebo 2 deti 
 
Rodinná izba s výhľadom na more: dvojlôžková izba s možnosťou prístelky pre 1 dospelého 
a 1 dieťa alebo 2 deti 
 
Jednolôžková izba:  na  vyžiadanie 

STRAVOVANIE: 

Hlavná reštaurácia „AL-DIWAN " (v rámci all inclusive)    
RAŇAJKY                    od 06:30 do 10:00 
OBED                                                      od 12:30 do 14:30 

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

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

alkoholické nápoje, káva a čaj 
 
A la carte reštaurácie 
Talianska reštaurácia "NINOS" (1x za týždeň zadarmo)      
VEČERA                                                                od 18:30 do 22:00 



 
Orientálna reštaurácia "SOFRA" (1x za týždeň zadarmo)            
VEČERA                                                              od 18:30 do 22:00 
 
Stredomorská reštaurácia "FAYROUZ" (1x za týždeň zadarmo)            
VEČERA                                                              od 18:30 do 22:00 

BARY: 

MAWAL - LOBBY BAR 
Miestne rozlievané alkoholické nápoje, nealkoholické nápoje, káva, čaj od 13:00 do 24:00 
 
NESMA - BEACH BAR 
Miestne rozlievané alkoholické nápoje, nealkoholické nápoje, káva, čaj od 12:00 do 24:00           
ZMRZLINA                 od 10:00 do 18:00 
 
MORGANA - BEACH BAR/RESTAURANT 
Miestne rozlievané alkoholické nápoje, nealkoholické nápoje, káva, čaj    od 10:00 do 18:00 
NESKORÉ RAŇAJKY                 od 11:00 do 12:00 
POOBEDNÝ SNACK                                                                                                 od 12:00 do 17:00 
COFFEE BREAK                                  od 15:00 do 17:00 
ZMRZLINA                  od 10:00 do 18:00 
 
BILLIARD BAR 
Miestne rozlievané alkoholické nápoje, nealkoholické nápoje, káva, čaj od 10:00 do 18:00 
 
AWTAR - DISCO BAR (za poplatok) 
nápoje                               od 23:00 do 02:00 

SLUŽBY ZAHRNUTÉ  V ALL INCLUSIVE PROGRAME: 

• všetky miestne rozlievané alkoholické nápoje podávané v pohároch (pivo, víno, 
vodka, rum, likéry, whisky, miešané nápoje) 

• Cola , Fanta, Sprite, Soda, Tonic, Minerálna voda  
• čaj, americká káva a nescafé  
• Stolný tenis 
• fitness 
• sauna 
• futbalové a volejbalové ihrisko 
• animačné programy 
• neobmedzený vstup do aquaparku Aqua Coraya (+ neobmedzené občerstvenie, 

doprava do aquaparku a hotela v cene) 

SLUŽBY NEZAHRNUTÉ V ALL INCLUSIVE  PROGRAME:  

• všetky zahraničné alkoholické nápoje  
• všetky dovezené tvrdé likéry, dlhé nápoje, vína, šampanské a čerstvé džúsy 



• alkoholické nápoje vo fľašiach, turecká káva a čerstvé ovocné šťavy  
• shisha kútik 
• izbový servis 
• letiskový transfer 
• wellness, masáže  
• tenisový kurt (osvetlenie za poplatok) 
• zvieratá nie sú povolené v hoteli 
• biliard 

AKCEPTÁCIA  KARIET:  

VISA, MASTER CARD 

WEB STRÁNKA:     

http://www.jaz.travel 


