
Labranda Royal Makadi  ***** 
LABRANDA Royal Makadi (bývalý Royal Azur Resort ) ponúka vysokú úroveň kvality a služieb. 
Hotelový komplex je situovaný priamo na piesočnatej pláži s pozvoľným vstupom do mora 
(lehátka a slnečníky zadarmo) a vyznačuje sa  krásou podmorského sveta. Medzi športové 
aktivity, ktoré hotel ponúka patrí, posilňovňa, basketbal, plážový volejbal, biliard, boccia, 
squash, tenis, stolný tenis, šípky, vodné športy, potápanie, vodná gymnastika. Zabaviť sa 
môžete aj pri denných animáciách alebo pri večerných šou,  živej hudbe alebo oddýchnuť si  
v SPA centre. Hotel  má priestrannú halu s recepciou, zmenáreň, obchodnú arkádu, Wi-Fi v 
lobby bare za poplatok, hlavnú bufetovú reštauráciu, bary, diskotéku, kaderníctvo, dva 
vonkajšie bazény so sladkou vodou a krásny veľký  bazén so slanou vodou.Všetky izby sú 
vybavené veľmi komfortne s balkónom alebo terasou, klimatizáciou, kúpeľňou s vaňou alebo 
sprchovacím kútom a WC,  rýchlovarnou kanvicou , trezorom a minibarom. Na svoje si prídu 
aj milovníci jedla, pretože hotelové reštaurácie pripravujú hosťom rozmanité kulinárske 
špeciality v 3 á la carte reštauráciách (talianska, rybia a orientálna).  

OBSADENOSŤ  IZIEB V HOTELI :  

Štandardná  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) 
Štandardná  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 „BLUE  LAGOON“ (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 „TRATTORIA IL MAR ROSSO“ 
TEPLÝ SNACK                od 15:00 do 17:00 
VEČERA                                                             od 19:00 do 22:00 
 
A la carte reštaurácie 
Talianska reštaurácia“ IL RONDO“ ( 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 

TROPICANA  BAR    
koktajlové nápoje            od 10:00 do západu slnka 
 
TERACCE BAR  
koktajlové nápoje            od 19:00 -23:00 
 
ROCK POOL BAR  
nápoje             od 10:00 do západu slnka 
 
GOLDEN SUN BAR A SNACK BAR  ( nie je v rámci all inclusive) 
Exotické koktajly, šampanské, šumivé vína a importovaný alkohol    24 hodín 
 
• 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  

 

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 
• 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 


