
Labranda Club Makadi  ***** 
Obľúbený hotel Labranda Club sa nachádza v krásnom zálive Makadi Bay. Je obklopený 
subtropickou záhradou a piesočnatou plážou, ktorá poskytuje výhľad na krištáľovo čisté 
Červené more. Hostia si môžu dokonale oddýchnuť pri bazéne alebo vo wellness centre. Pre 
rodiny s deťmi je k dispozícii mini klub, detský klub a detský bazén. Tento hotel s príjemnou 
atmosférou je vhodnou voľbou pre všetky vekové kategórie klientov, najmä pre milovníkov 
potápania, vodných športov a rodiny s deťmi). Zariadenie hotela: vstupná hala s recepciou; 
hlavná reštaurácia; 4 à la carte reštaurácie (burger reštaurácia zadarmo, čínska, kubánska, 
grécka - za poplatok, nutná rezervácia, vyžadované formálne oblečenie); lobby bar; bar pri 
bazéne; Wi-Fi v lobby (zadarmo); Shisha kútik (za poplatok); konferenčná miestnosť; obchodná 
galéria; 2 bazény, 1 vyhrievaný v zimnom období (slnečníky, ležadlá a plážové osušky 
zadarmo); detský bazén; detské ihrisko; mini klub (pre deti 4-12 rokov). Vybavenie izieb: 
centrálne ovládaná klimatizácia; TV so satelitným príjmom; minibar (za poplatok); set na 
prípravu kávy a čaju; vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, sušič vlasov, WC); trezor (zadarmo); 
balkón alebo terasa. Pláž je piesočnatá, pre klientov sú k dispozícií ležadlá, slnečníky a plážové 
osušky zadarmo. 

OBSADENOSŤ  IZIEB V HOTELI :  

Izba Superior (22m2) : dvojlôžková izba s možnosťou prístelky pre 1 dospelého alebo 1 dieťa 
 
Izba Superior s výhľadom na bazén (22m2): dvojlôžková izba s možnosťou prístelky pre 1 
dospelého alebo 1 dieťa  
 
Rodinná izba (30m2):  priestrannejšia, dvojlôžková izba s  možnosťou 2 prísteliek pre deti 
(maximálna obsadenosť izby je 2 dospelí a 2 deti, alebo 3 dospelí a 1 dieťa ) 
 
Jednolôžková izba –  na  vyžiadanie 

 

STRAVOVANIE: 

Hlavná reštaurácia (v rámci all inclusive)    
RAŇAJKY                                   od 06:30 do 10:00 
NESKORÉ RAŃAJKY                     od 10:00 do 11:00 
VEČERA                                                                               od 18:30 do 22:00 
 
Reštaurácia na pláži „MAKADI BEACH ART DECO“ 
OBED                                    od 12:00 do 15:00 
TEPLÉ SNACKY                                                                            od 15:00 do 17:00 
PIZZA/ PASTA „ Talianská a la carte večera“                   od 19:00 do 22:00 
 
A la carte reštaurácie 
Orientálna reštaurácia  



VEČERA                                                                                       od 19:00 do 22:30 
(vyžaduje sa formálne oblečenie, nutné rezervovať dopredu) 
 
Rybia reštaurácia       od 19:00 do 22:00 
(nutné rezervovať dopredu) 
 
Kubánska reštaurácia      od 19:00 do 22:00 
(nutné rezervovať dopredu) 
 
Rock & Roll Burger House      od 18:30 do 22:00 
(nutné rezervovať dopredu) 
 
Ázijská reštaurácia & Bar      od 19:00 do 22:00 
(nutné rezervovať dopredu) 
Café Cairo                      od 16:00 do 22:30 

- ponuka pastry a nápojov 
ORIENTÁLNY SNACK                     od 12:00 do 16:00 
 
ZMRZLINA „Giardino delle Rose“                    od 17:00 do 22:00  

 

BARY 

LOBBY BAR                 24hod. 
SNACKY          od 11:00 do 12:00 
           od 15:00 do 17:00 
NÁPOJE          od 10:00 do 00:00 

-            nápoje za poplatok od 00:00 do 10:00 
 

BAR PRI BAZÉNE            od 10:00 do západu slnka  
 
BAR NA PLÁŽI            od 10:00 do západu slnka  

 

SLUŽBY ZAHRNUTÉ  V ALL INCLUSIVE PROGRAME: 

• animačné programy 
• plážový volejbal 
• biliard 
• boccia 
• tenisový kurt (osvetlenie za poplatok) 
• stolný tenis 
• aerobik 
• vodné pólo 
• šípky 



• fitness 

 

SLUŽBY NEZAHRNUTÉ V ALL INCLUSIVE  PROGRAME:  

• wellness 
• sauna 
• vírivka 
• masáže 
• squash 
• jazda na koni 
• vodné športy na pláži 
• potápačské centrum 

 

AKCEPTÁCIA  KARIET:  

VISA, MASTER CARD 

 

WEB STRÁNKA:     

https://www.labranda.com/en/hotel/labranda-club-makadi.html 

https://www.labranda.com/en/hotel/labranda-club-makadi.html

