
Serenity Makadi Beach ***** 
Hotel Serenity sa rozprestiera v zálive Makadi Bay a môže sa pochváliť najkrajšími plážami v 
oblasti Hurghady. Na svoje si prídu hlavne milovníci pekného kúpania, potápania 
a šnorchlovania, keďže iba pár metrov od brehu sa v mori rozprestierajú koralové 
ostrovčeky, kde môžete pozorovať nádherný podmorský život. Vstup do mora je po móle. Do 
centra Hurghady Vás za poplatok dopraví hotelový minibus. Hotel je obklopený krásnou 
záhradou a je postavený v marockom štýle a ponúka ubytovanie v piatich krídlach v celom 
komplexe v 2 až 3 poschodových budovách. Hotel je vhodnou voľbou pre milovníkov golfu a 
nachádza sa v blízkosti golfového ihriska Madinat Makadi. Hotel odporúčame klientom 
všetkých vekových kategórií a aj rodinám s deťmi. Hosťom je k dispozícii vstupná hala s 
recepciou, hlavná reštaurácia, talianska reštaurácia (nutná rezervácia), reštaurácia s 
obsluhou (orientálna, talianska – za poplatok, nutná rezervácia), 2 bary, kaviareň, čajovňa, 
diskotéka (za poplatok), obchod so suvenírmi, obchodná arkáda, konferenčná miestnosť, 
pripojenie na internet (za poplatok), Wi-Fi pripojenie v lobby (zadarmo), 7 bazénov (ležadlá, 
slnečníky a osušky zadarmo) z toho 2 bazény so slanou vodou, a 1 vyhrievaný, vírivka, 
miniklub, detské ihrisko, wellness. Oproti hotelu sa nachádza Fun Serenity hotel, kde za 
poplatok 8€/os alebo 150LE/os na deň môžu klienti využívať Aquapark. 

OBSADENOSŤ IZIEB V HOTELI :  

Štandardná  izba : dvojlôžková izba s možnosťou 1 prístelky pre dieťa alebo 1 dospelého  
 
Deluxe izba: dvojlôžková izba s možnosťou 1 prístelky pre dieťa alebo 1 dospelého  
 
Rodinná izba- dvojlôžková izba s možnosťou 2 prísteliek pre deti (maximálna obsadenosť  
izby je 3 dospelí a 1 dieťa)    

- Priestrannejšia miestnosť 
 
Jednolôžková izba – na vyžiadanie 

STRAVOVANIE: 

Hlavná reštaurácia „MONALISA " ( v rámci all inclusive)    
RAŇAJKY              od 07:00 do 10:00 
OBED                                                  od 13:00 do 16:00 
VEČERA                                                          od 19:00 do 22:00 
 
A la  carte reštaurácie 
Reštaurácia  ROYAL LOUNGE“  
VEČERA                                                           od 19:00 do 22:00 
(nutná rezervácia deň predtým) 
  
Rybia reštaurácia „BAY WATCH  (v rámci all inclusive) 
VEČERA                                                           od 19:00 do 20:30 
(nutná rezervácia deň predtým)BARY 



LOBBY BAR  
nápoje              od 10:00 do 23:00 
 
BEACH BAR  
nápoje              od 10:00 do západu slnka 
snaky               od 12:00 do 16:00 
 
MARBELA POOL BAR  
nápoje              od 10:00 do západu slnka 
snaky               od 12:00 do 16:00 
zmrzlina              od 13:00 do 15:00 
 
BEDOUIN CAFÉ ( nie je v rámci all inclusive) 
Orientálne nápoje                             od 17:00 do 01:00 
Shisha Corner  ( v rámci all inclusive)            od 17:00 do 01:00 

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  
• WI-FI pripojenie zadarmo v lobby bare 
• fitness 
• tenisový kurt ( osvetlenie a vybavenie za  poplatok) 
• 8 jamkový minigolf 
• Shisha  

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  
• wellness  
• Fun Serenity hotel –Aquapark  8€/os alebo 150LE/os na deň  

AKCEPTÁCIA  KARIET:  

VISA, MASTER CARD 

 

WEB STRÁNKA:    

www.serenity-resorts.com 


