
Jolie Beach (ex. El Nada Resort)  **** 
Hotel Jolie Ville Nada Resort je novo zrekonštruovaný štvorhviezdičkový rezort postavený v 
núbijskom štýle s krásnou panensky nedotknutou plážou, dlhou 450 metrov. Celý komplex sa 
nachádza iba 28 kilometrov južne od medzinárodného letiska v Marsa Alam. Hotel ponúka 
ubytovanie pre mladšie i staršie páry a tiež pre rodiny s deťmi. Vybavenie izieb: individuálne 
ovládateľná klimatizácia; telefón; TV so satelitným príjmom; minibar; vlastné sociálne 
zariadenie (kúpeľňa, sušič vlasov, WC); trezor na recepcii (zadarmo), balkón alebo terasa. 
Zariadenie hotela: vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, á la carte reštaurácia 
(stredomorská, za poplatok), bar pri bazéne, bar na pláži, lobby bar, Wi-Fi(za poplatok), 
diskotéka, konferenčná miestnosť, bazén, detský bazén, detské ihrisko, detský klub (pre deti 
od 4 do 12 rokov). Pláž je piesočnatá s korálovým podložím, vstup do mora po móle. 

OBSADENOSŤ  IZIEB V HOTELI :  

Štandardná  izba: dvojlôžková izba s  možnosťou 1 prístelky pre dospelého alebo 2 deti 
 
Rodinná izba: dvojlôžková izba s  možnosťou 1 prístelky pre dospelého alebo 2 deti a 1 
dospelého 
 
Jednolôžková izba: na vyžiadanie 

STRAVOVANIE: 

Hlavná reštaurácia (v rámci all inclusive)    
RAŇAJKY                   od 07:00 do 10:00 
OBED                                                       od 12:30 do 14:30 
VEČERA                                                               od 18:30 do 21:00 
 
A la carte reštaurácie: 
Steak House reštaurácia 
VEČERA                                                                           od 19:00 do 22:00 
(nutná rezervácia, za poplatok) 

BARY 

LOBBY BAR ‘‘SAKOURI‘‘    
nápoje                  od 11:00 do 23:00  
 
POOL BAR  
nápoje             od 10:00 do západu slnka     
snack      od 11:00-12:00 a od 15:00-16:00 
 
BEACH  BAR  
nápoje                  od 10:00 do západu slnka 
snack      od 11:00-12:00 a od 15:00-16:00 



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  
• telocvičňa 
• tenisový kurt (osvetlenie za poplatok) 
• stolný tenis, volejbal, futbal 
• animačné programy 
• večerné programy 
• plážový volejbal, vodné pólo 
• šípky, aerobik, fitness 

 

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, špeciálna káva a čerstvé ovocné šťavy  
• biliard  
• minibar  
• beduínsky stan 
• vodné športy 
• pripojenie na internet 
• masáže 
• sauna 
• turecké kúpele 
• vírivka 

 

AKCEPTÁCIA  KARIET:  

VISA, MASTER CARD 

 

WEB STRÁNKA:     

www.nadamarsaallam.com 
 


