
Sunrise Select Royal Makadi Aqua 
Resort ***** 
Známy hotel z prestížnej hotelovej siete Sunrise Select - Royal Makadi Aqua Resort - ponúka 
všetkým svojím návštevníkom pestrú škálu aktivít, ktorými si malí aj veľkí hoteloví hostia 
môžu spestriť nádherné slnečné dni strávené pri pobreží Červeného mora. Aquapark s 
množstvom tobogánov a šmykľaviek, zábavné a súťažné hry v rámci animácií, bohatý all 
inclusive s možnosťou návštevy rôznych tematicky ladených reštaurácii, snack barov a pool 
barov ponúkajúcich osvieženie priamo z bazéna, to všetko je pripravené za účelom vyplnenia 
vašich dovolenkových snov. 
 
OBSADENOSŤ  IZIEB V HOTELI :  

Štandardná izba: dvojlôžková izba s možnosťou 1 prístelky pre dieťa alebo 1 dospelého  
Štandardná izba s výhľadom na more: dvojlôžková izba s možnosťou 1 prístelky pre dieťa 
alebo 1 dospelého  
Rodinná izba s výhľadom na bazén: dvojlôžková izba s možnosťou 2 prísteliek pre deti alebo 
1 dospelého 
Jednolôžková izba –  na  vyžiadanie 
 

STRAVOVANIE: 

Hlavná reštaurácia "SHAHRAZAD" (v rámci all inclusive)    
RAŇAJKY                        od 07:00 do 10:30 
OBED                                                   od 13:00 do 15:00 
VEČERA                                                            od 19:00 do 22:00 
 
Reštaurácia "AROUND THE WORLD" 
RAŇAJKY                        od 07:00 do 10:30 
OBED                                                   od 13:00 do 15:00 
 
Á la  carte reštaurácie  
Talianska reštaurácia "LA TRATTORIA"        
VEČERA                                                            od 19:00 do 22:00  
(nutná rezervácia) 
 
Ázijská reštaurácia "ASIA"        
VEČERA                                                            od 19:00 do 22:00 
(nutná rezervácia) 
 
Stredomorská reštaurácia "DALILA"   
VEČERA                                                            od 19:00 do 22:00 
(nutná rezervácia) 
 



Mexická reštaurácia "EL PASSO"   
VEČERA                                                            od 19:00 do 22:00 
(nutná rezervácia) 
 
Steaková reštaurácia "T-BONE‘S"   
VEČERA                                                            od 19:00 do 22:00 
(nutná rezervácia) 
 
"BEDOUIN RESTAURANT"   
VEČERA                                                            od 19:00 do 22:00 
(nutná rezervácia) 
 
Grécka reštaurácia "SIRENE"   
VEČERA                                                            od 19:00 do 22:00 
(nutná rezervácia) 

 

BARY: 

PYRAMID LOBBY BAR 
nápoje     24 hodín 
snacky     od 15:00 do 17:00 
neskoré snacky    od 23:30 do 01:00 
 
AQUA BAR      
nápoje     od 10:00 do 18:00 
snacky     od 12:00 do 17:00 
 
PERGOLA BAR     
nápoje     od 10:00 do 24:00 
snacky     od 12:00 do 17:00 
 
SULTANA CAFE      
nápoje     od 18:00 do 24:00 
 
VICTORIA PUB      
nápoje     od 18:00 do 24:00 
 
DISCO (AQUARIUS)      
nápoje      od 23:00 do 02:00 
 
SPORTS BAR      
nápoje      od 10:00 do 18:00 
 
BEACH BAR COUNTER      
nápoje      od 10:00 do 18:00 
 



ROYAL BAR      
nápoje      od 10:00 do 18:00 
 
FAMILY POOL BAR      
nápoje      od 10:00 do 18:00 
 
 
 
 

SLUŽBY ZAHRNUTÉ  V ALL INCLUSIVE PROGRAME: 

 

• všetky miestne rozlievané alkoholické nápoje podávané v pohároch (pivo, vodka, 
rum, víno,  likéry, whisky, miešané nápoje)   

• Cola, Fanta, Sprite, Soda, Tonic, Minerálna voda  
• čaj, americká káva a nescafé  
• aquapark 
• fitnesscentrum (od 16 rokov) 
• wi-fi (v lobby zadarmo) 
• plážový volejbal a futbal 
• tenisový kurt (osvetlenie za poplatok) 
• stolný tenis 
• aerobic a vodný aerobic 
• boccia 
• lukostreľba 
• minibar (doplnenie raz za týždeň, voda a soft drinky) 

 
 

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  
• biliard (od 12 rokov) 
• windsurfing 
• potápačské centrum 
• SPA centrum 
• Vírivka (od 16 rokov) 
 

AKCEPTÁCIA  KARIET:  

VISA, MASTER CARD 



 

WEB STRÁNKA:      

https://www.sunrise-resorts.com 


