
Labranda Club Makadi  **** 
Labranda Club Makadi sa nachádza v peknom zálive Makadi Bay, obkolesenom krásnou 
záhradou a piesočnatou plážou, ktorá ponúka pohľad na krištáľovo čisté more. Tento hotel s 
útulnou atmosférou je vhodnou voľbou pre všetky vekové kategórie klientov, pre milovníkov 
potápania, vodných športov a tiež pre rodiny s deťmi. V malom centre, ktoré vzniklo ako 
zázemie hotelov v tejto oblasti, nájdete množstvo zábavných a nákupných možností. Do 
centra Hurghady vás za poplatok dopraví denne hotelový minibus. Hotel má 339 izieb 
v dvojpodlažných budovách v peknej záhrade, ktoré  sú vybavené klimatizáciou, telefónom, 
TV so satelitným príjmom, trezorom, minibarom denne dopĺňaným vodou, rýchlovarnou 
kanvicou, kúpeľnou so sprchou alebo vaňou, fén na vlasy, WC). V hoteli sa  nachádza vstupná 
hala s recepciou, a la carte  reštaurácie, minimarket, kaviareň, niekoľko barov, obchod so 
suvenírmi, bazén s vyhrievanou časťou v zimnom období (lehátka a slnečníky zadarmo), 
detský bazén s 2 toboganmi, detské ihrisko, Spa centrum, bankomat, wi-fi v lobby bare 
zadarmo, konferenčná miestnosť bilard, šípky, miniklub a detské ihrisko, diskotéka a doktor 
na zavolanie. 
 

OBSADENOSŤ  IZIEB V HOTELI :  

Superior  izba(22m2) : dvojlôžková izba s možnosťou 2 prísteliek pre deti alebo 1 dospelého 
(maximálna  obsadenosť  izby je 2 dospelí a 2 deti  alebo 3 dospelí) 
Superior  izba s výhľadom na bazén (22m2): dvojlôžková izba s možnosťou 2 prísteliek pre 
deti alebo 1 dospelého (maximálna  obsadenosť  izby je 2 dospelí a 2 deti  alebo 3 dospelí) 
Rodinná izba(30m2)- 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 07:00 do 10:00 
OBED                                                    od 12:00 do 15:00 
VEČERA                                                            od 19:00 do 22:00 
 
Plážová reštaurácia „ ART DECO“ 
TEPLÝ SNACK                              od 15:00 do 17:00 
VEČERA                                                             od 19:00 do 22:00 
 
A la carte reštaurácie 
Orientálna reštaurácia ( v rámci all inclusive)  
VEČERA                                                             od 19:00 do 22:00 
(nutná rezervácia deň predtým) 
 
Reštaurácie na MAKADI  promenáde (nie sú v rámci  all inclusive) 



Grécka taverna „PAROS“ 
VEČERA                                                                         od 19:00 do 22:00 
(odporúčame  rezervovať dopredu) 
 
Kubánska reštaurácia „PEQUENA HABANA“ 
VEČERA                                                                         od 19:00 do 20:30 
(odporúčame  rezervovať dopredu) 
 
Reštaurácia „ROCK AND  ROLL BURGER HOUSE“ 
VEČERA                                                                         od 19:00 do 20:30 
(odporúčame  rezervovať dopredu) 
 
Ázijská reštaurácia „YUM ASIAN KITCHEN AND BAR“ 
VEČERA                                                                          od 19:00 do 20:30 
(odporúčame  rezervovať dopredu) 
 
„CAFE CAIRO“               od 17:00 do 22:00 
 tradičné egyptské jedlá, shisha 
 teplé a studené orientálne  nápoje 
                                                                      
zmrzlináreň „GIARDINO DELLE ROSE“            od 10:00 do 22:00 
 

BARY 

LOBBY BAR    
nápoje                24 hodina 
alkoholické nápoje               od 10:00 do 24:00 
snaky                 od 10:00 do 12:00 a od  15:00 do 17:00 
 
POOL BAR  
nápoje                od 10:00 do západu slnka  
 
BEACH  BAR  
nápoje                od 10:00 do západu slnka 
 
• hotel vyžaduje na  večeru formálne  oblečenie 
• v prípade straty plážového uteráku si hotel účtuje 50 LE 

 
 

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  
• minibar (denne dopĺňaný  vodou) 
• čaj, americká káva a nescafé  
• WI-FI pripojenie zadarmo v lobby bare 
• stolný tenis, fitness, biliard 
• Squash – iba časovo obmedzený čas 
• -tenisové kurty- iba časovo obmedzený čas 

 
 

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  
• A la carte reštaurácie na MAKADI promenáde  
• Spa služby  
• Zvieratá nie sú povolené 
 
 

AKCEPTÁCIA  KARIET:  

VISA, MASTER CARD, AMEXCO 
• Hotel po príjazde  vyžaduje  kreditnú kartu alebo peňažnú zálohu 
 

WEB STRÁNKA:     

www.labranda.com 
 


