
Cestovní kancelář Blue Style s.r.o. se sídlem v Praze působí na trhu cestovního ruchu již od roku 1997. V současné době se řadí mezi nejvýznamnější 
tuzemské touroperátory. Nabízí zájezdy do Egypta, Tuniska, Turecka, Řecka, Španělska a Maroka. Pobočky má v Praze 1, Praze 6, Letiště Václava 
Hlavla Praha,  Mostě, Brně, Českých Budějovicích, ve Zlíně, Olomouci, Karlových Varech, Ostravě a Jihlavě. Každoročně pro své klienty připravuje 
zájezdy za atraktivní ceny a snaží se své již tradičně kvalitní služby neustále zdokonalovat. Kromě zavedeného Blue Clubu rozšiřuje i počet hotelů s již 
zavedeným dětským Croco Clubem, po nichž se poptávka stále zvyšuje. V obou typech zábavných programů mají nejmenší klienti možnost ve 
vybraných hotelech využít služeb česky mluvících animátorů. 
NOVINKA: CK Blue Style přišla pro letošní sezonu s jedinečnou cestovní aplikací (k dispozici pro iPhone i Android). Ke stažení na Apps Store nebo 
Google Play 

 

 

Egypt - aktuálně  

S ohledem na vydané varování MZV ČR ze dne 16.8.2013 necestovat do Egypta CK Blue Style 

pozastavila téhož dne z preventivních důvodů všechny nejbližší odlety do Egypta.  Dnes, tedy 

26.8.2013, odletěli poslední klienti naší cestovní kanceláře z destinace Marsa Alam a Hurghada zpět 

do České republiky a v současné chvíli již v Egyptě žádné klienty na dovolené nemáme.  

 

Jsme v neustálém spojení s našimi delegáty a celou situaci koordinujeme taktéž s dalšími evropskými 

cestovními kancelářemi, respektive se zahraničním partnerem v destinaci.  Bezpečnostní situace je 

denně vyhodnocována na základě informací z Egypta a informací z MZV ČR.  

- Klientům s plánovanými odlety do konce srpna byla nabídnuta bezplatná změna destinace 
nebo vrácení plné částky, kterou za svou dovolenou zaplatili. 
- Klienti, kteří mají plánovaný odlet v září a říjnu do Egypta, mají možnost posunutí termínu 
na jiný odlet do Egypta nebo mají možnost bezplatné změny destinace. 

  

V tuto chvíli plánujeme první let do Egypta v průběhu září, nicméně znovuotevření letů do této 

destinace bude záviset na aktuální bezpečnostní situaci v Egyptě a doporučení a stanovisku MZV ČR. 

V Praze dne 26.8.2013 

Martin Slaný 
Head of Customer Service Department 
Blue Style s.r.o. 

 


