
Serenity Fun City ***** 
Tento rozsiahly hotelový komplex sa nachádza v zálive Makadi Bay, v krásnej záhrade za 
sesterským hotelom Serenity Makadi Beach, cez ktorý sa dostanete na pláž alebo môžete 
využiť hotelový shuttle bus. Hotel sa rozkladá na ploche 150 tisíc metroch štvorcových a bol 
otvorený v roku 2012. Hotel má 515 priestranných a komfortne zariadených izieb. V areáli 
hotela sa nachádza veľký aquapark a tiež lunapark, pre golfových nadšencov je v blízkosti 
hotela 18-jamkové golfové ihrisko Madinat Makadi. Odporúčame ho klientom všetkých 
vekových kategórií aj pre rodiny s deťmi. Zariadenie hotela: vstupná hala s recepciou; hlavná 
reštaurácia; 2 à la carte reštaurácie (talianska a orientálna - za poplatok, nutná rezervácia); 
lobby bar; bar pri bazéne; Wi-Fi pripojenie (za poplatok); obchod so suvenírmi; lekár; bazén 
(ležadlá, slnečníky a plážové osušky zadarmo); detský bazén; aquapark pre deti; detské 
ihrisko; mini klub (pre deti od 5 do 12 rokov); stráženie detí (za poplatok). Vybavenie izieb: 
individuálne ovládateľná klimatizácia; TV so satelitným príjmom; telefón; minibar; set na 
prípravu kávy a čaju; vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, sušič vlasov, WC); trezor na izbe; 
balkón, terasa alebo francúzsky balkón. Pláž je piesočnato-kamienková so vstupom do mora 
cez korálové podložie.  

 

OBSADENOSŤ IZIEB V HOTELI  

Štandardná izba (35m2): dvojlôžková izba s možnosťou prístelky pre 1 dieťa alebo 1 
dospelého 
Deluxe izba: dvojlôžková izba s možnosťou prístelky pre 1 dieťa alebo 1 
 
Rodinná izba (57m2): dve prepojené izby s možnosťou prístelky pre 2 deti alebo 1 dospelého 
a 1 dieťa 

- Priestrannejšia miestnosť 
 
Jednolôžková izba: na vyžiadanie 

 

STRAVOVANIE: 

Hlavná reštaurácia  „LE MONDE“                
RAŇAJKY                    od 07:00 do 10:00 

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

- zahŕňa obed formou bufetu, kávu a čaj 
VEČERA                                                                            od 18:30 do 21:30 

- zahŕňa medzinárodný bufet, kávu a čaj 
A la carte reštaurácie  
Ázijská reštaurácia „SAYONARA“                
VEČERA                                                                           od 18:30 do 20:30 



(za poplatok, rezervácia nutná) 
 
Orientálna reštaurácia „ANDALUCIA“                
VEČERA                                                                           od 18:30 do 20:30 
(za poplatok, rezervácia nutná) 
 
Talianska reštaurácia „AL DENTE“                
VEČERA                                                                           od 18:30 do 20:30 
(za poplatok, rezervácia nutná) 

BARY: 

„Shamandoura“                                       nápoje od 10:00 do 18:00 
Pool bar & Restaurant     
 
„Salut“                                      nápoje od 10:00 do 23:00 
Lobby bar 
 
„Bristol“                                      nápoje od 18:00 do 24:00 
English pub     
 
„Le Pacha“ 
Bar                                      nápoje od 18:00 do 24:00                           

SLUŽBY ZAHRNUTÉ V ALL INCLUSIVE PROGRAME: 

• mieste alkoholické nápoje (vodka, rum, gin, brandy,...) 
• nealkoholické nápoje (cola, fanta, sprite, tonic, minerálna voda,...) 
• Aquapark (otvorený od 10:00) 
• detský klub (od 10:00-12:00 a od 15:00-17:00) 
• tenis (vybavenie a osvetlenie za poplatok) 
• Wi-Fi (v lobby zadarmo, na heslo) 
• telocvičňa (9:00-19:00) 
• shuttle bus na pláž (od 9:00 každých 15 minút) 
• minibar (denne dopĺňaný vodou) 

SLUŽBY NEZAHRNUTÉ V ALL INCLUSIVE PROGRAME:  

• importované alkoholické nápoje 
• luna Park, 6D kino a videohry 
• fľaškové nápoje a džúsy z čerstvého ovocia 
• biliard 
• wellness salón krásy 
• potápačské centrum 
• telefonické hovory mimo recepciu 
• klinika (24 hodín lekár na telefóne) 
• shuttle bus do Hurghady 



AKCEPTÁCIA KARIET:  

VISA,MASTER  CARD 

WEB STRÁNKA:      

www.serenity-resorts.com 


