
Stella Di Mare Makadi Bay***** 
Hotelový komplex Stella Di Mare je situovaný v pokojnej zátoke Makadi Bay, na krásnej 
piesočnatej pláži s výhľadom na krištáľovo čisté Červené more. Cez mólo sa dostanete k 
nádhernému útesu, kde môžete pozorovať rozmanitosť podmorského života. Tento rezort je 
postavený v modernom arabskom štýle, ponúka služby na vysokej úrovni a je vhodný nielen 
k aktívnemu odpočinku, ale i k relaxu. Odporúčame ho klientom všetkých vekových kategórií. 
Animačné programy pre deti aj dospelých sa postarajú o zábavu počas celého dňa. V každej 
izbe sa nachádza, klimatizácia, telefón, TV so satelitným príjmom, minibar, vlastné sociálne 
zariadenie (kúpeľňa, sušič vlasov, WC), trezor, balkón alebo terasa. Klientom je k dispozícii 
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, 2 reštaurácie s obsluhou, 7 barov a kaviarní, 
diskotéka (vstup zadarmo, nápoje za poplatok), nákupná galéria, kaderníctvo, bazény – 2 
detské, 2 hlavné, 1 vyhrievané, 1 bazén s vlnobitím, 1 bazén patriaci k aquaparku. Miniklub, 
detské ihrisko. Wi-Fi pripojenie je možné vo verejných priestoroch zadarmo, bankomat ATM 
v lobby bare a doktor k dispozícii na zavolanie. 

OBSADENOSŤ IZIEB V HOTELI :  

Štandardná  izba  - dvojlôžková izba s možnosťou prístelky pre 1 dospelého alebo 1 dieťa 
 
Izba s výhľadom na more- dvojlôžková izba s možnosťou prístelky pre 1 dospelého alebo 1 
dieťa 
 
Izba s výhľadom na bazén: dvojlôžková izba s možnosťou prístelky pre 1 dospelého alebo 1 
dieťa 
 
Jednolôžková izba – na vyžiadanie 

STRAVOVANIE: 

Hlavná reštaurácia „ANDALUS " (v rámci all inclusive)    
RAŇAJKY                 od 07:00 do 10:00 
NESKORÉ RAŇAJKY               od 11:00 do 12:00 
OBED                                                     od 12:30 do 15:00 

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

VEČERA                                                             od 18:30 do 21:30 
- zahŕňa medzinárodný bufet, ovocie, nealkoholické nápoje, a miestne rozlievané 

alkoholické nápoje, káva a čaj 
 
Plážová reštaurácia „SEA BREEZE " (v rámci all inclusive)    
OBED                                                     od 12:30 do 15:00 

- čerstvé šaláty, pizza, čerstvé ovocie, sendviče, mini burger 
 
A la carte reštaurácie 
Talianska reštaurácia "CASA MIA" (1x za týždeň zadarmo)      



VEČERA                                                             od 18:30 do 20:30 
 
Indická reštaurácia "TAJ MAHAL" (1x za týždeň zadarmo)            
VEČERA                                                            od 18:30 do 20:30 

BARY: 

MAZAZEEK BAR – LOBBY BAR 
Miestne rozlievané alkoholické nápoje, nealkoholické nápoje, káva, čaj od 10:00 do 23:00 
 
MAIN POOL BAR 
Miestne rozlievané alkoholické nápoje, nealkoholické nápoje, káva, čaj od 10:00 do 18:00           
 
RELAXING POOL BAR 
Miestne rozlievané alkoholické nápoje, nealkoholické nápoje, káva, čaj od 10:00 do 18:00 
 
POOL BAR  
Miestne rozlievané alkoholické nápoje, nealkoholické nápoje, káva, čaj od 10:00 do 18:00 
 
BEDUÍNSKY STAN 
Čaj, káva, shisha (za poplatok)                od 10:00 do 18:00 
 
DISCO BAR 
Vstup zadarmo, nápoje za poplatok                od 23:00 do 2:00 

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 iba na recepcii 
• Shuttle bus  

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, nápoje na diskotéke  
• biliard 
• wellness  
• zvieratá nie sú povolené v hoteli 
• vodné športy 

 



AKCEPTÁCIA KARIET:  

VISA, MASTER CARD 

WEB STRÁNKA:     

www.stelladimare.com/beach_resort/ 


