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International Travel 
Quality Standard (ITQ) 
Naše cestovní kancelář po-
skytuje ve spolupráci s ERV 
Evropskou pojišťovnou všem 
svým klientům mezinárodní 
standard kvality cestovních 
služeb. Uplatňujeme tzv. ITQ 
Standard, který je dlouhodo-
bě používán na vyspělých tr-
zích západní Evropy. Tento 
systém je založen na trans-
parentním a  jednotném ře-
šení případných reklama-
cí služeb cestovní kanceláře.

Blue Style k.s. 
je členem Asociace 
cestovních kanceláří

Lenka Pátek
Obchodní ředitelka CK Blue Style

Vaše nezapomenutelná dovolená

bude Blue Style
VV

Chvíle pohody i odpočinku, nové zážitky, nová přátelství i zkušenosti, nové chutě i poznávání 
cizokrajných vůní. To vše jsou nejčastější pocity, pod kterými si většina z nás představuje
dovolenou. Už dvě desítky let se snažíme připravovat výběr toho nejlepšího z nejrůznějších
destinací a již dvacet let usilujeme o to vyjít vstříc těm nejrůznějším představám o dovolené.
Vždy se snažíme připravit takové produkty, které mohou našim klientům přinést to, co od
dovolené očekávají. Někdo rád prolenoší svou dovolenou na pláži, někdo jiný si zase užije
při výletech na zajímavá místa a  jiný si nedovede představit dovolenou bez all inclusive.
Neutuchající přízeň vás, našich klientů, nás utvrzuje v tom, že jsme před dvěma dekádami
vykročili správným směrem a i díky tomu se dnes můžeme řadit k trojce nejsilnějších cestovních
kanceláří na trhu.

Za uplynulých dvacet let jsme nasbírali obrovské množství zkušeností, podnětů i rad a díky
tomu dokážeme pochopit většinu přání a nároků, které lidé na dovolenou mají. Jsme schopni
zařídit celou škálu nadstandardních služeb, ať už jde o privátní transfer z letiště v destinaci,
nebo o láhev vína na pokoji až po doporučení těch nejzajímavějších výletů přesně podle vašeho
gusta. Troufneme si dokonce zařídit i ten nejkrásnější den vašeho života, kterým má být svatba.
Pokud i vás láká představa, že řeknete své drahé polovičce „ano“ pod vzrostlými palmami, na
běloskvoucí pláži s šumícím mořem, ve spolupráci s našimi svědomitými zahraničními partnery 
pro vás navrhneme optimální řešení tohoto dokonalého dne.

Trvalkou v naší nabídce jsou kvalitní a prověřené hotely, v nichž máme Blue a Croco Cluby. To
nejlepší z naší nabídky právě držíte v ruce, ale celou řadu dalších skvělých hotelů nabízíme také
on-line. Neváhejte se proto podívat na internetové stránky www.blue-style.cz, kde naleznete
další informace o každé zemi, kompletní nabídku termínů, výletů, cen i hotelů. Anebo za námi
rovnou přijďte osobně na některou z našich poboček po celé republice, kde můžeme připravit
vaši nezapomenutelnou dovolenou…
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INFORMACE + CENY + ROZŠÍŘENÁ FOTOGALERIE a VIDEA  ―  na www.blue-style.cz
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INFORMACE + CENY + ROZŠÍŘENÁ FOTOGALERIE a VIDEA  ―  na www.blue-style.cz

Kluby Pouze 
dospělí Název hotelu Kategorie Letovisko Strava 1. dítě 

zdarma
2. dítě 

zdarma Strana

ŘECKO 30
RHODOS
BC MITSIS RODOS MARIS RESORT & SPA ***** Kiotari UAI 13 13 36–37

BC LINDOS IMPERIAL RESORT & SPA ***** Kiotari UAI 12 – 38–39

AKTI IMPERIAL DELUXE SPA RESORT ***** Ixia UAI 18 18 40

CALYPSO BEACH ****+ Faliraki AI – – 41

EVITA SUN RESORT **** Faliraki AI 12 – 42

SUNSHINE RHODES **** Ialyssos AI 14 14 43

CC OLIVE GARDEN **** Lardos AI 13 – 44–45

LUTANIA BEACH **** Kolymbia AI 18 18 46

LARISA BOUTIQUE & RESORT ***+ Kalithea AI 12 – 47

CC ELLIA *** Lardos AI 13 – 48–49

ISLAND RESORTS MARISOL ***+ Rhodos AI 13 – 50

AFANDOU BLU ***+ Afandou AI 8 8 51

LARDOS BAY *** Lardos LAI 13 – 52

KOS
BC MITSIS NORIDA BEACH ***** Kardamena UAI 13 – 56–57

MITSIS RAMIRA BEACH ***** Psalidi UAI 17 – 58

KIPRIOTIS MARIS ***** Psalidi AI 14 – 59

MICHELANGELO RESORT & SPA ***** Agios Fokas PP, AI 12 – 60

DIMITRA BEACH ****+ Psalidi PP, AI 12 – 61

EUROVILLAGE ACHILLEAS **** Mastichari AI 6 6 62

CARAVIA BEACH & BUNGALOWS ****+ Marmari AI 12 – 63

BC | CC KIPRIOTIS VILLAGE ****+ Psalidi AI 14 14 64–65

CC AKTI BEACH CLUB ****+ Kardamena UAI 15 – 66–67

 KIPRIOTIS HIPPOCRATES **** Psalidi AI – – 68

AEOLOS BEACH **** Lambi PP, AI 12 – 69

ATLANTIS **** Lambi AI 13 – 70

MAYA ISLAND RESORT *** Kardamena AI 12 – 71

SACALLIS INN BEACH *** Kefalos BS, S, PP 12 – 72

SEVERNÍ A JIŽNÍ KRÉTA
BC | CC ARMINDA HOTEL & SPA ****+ Hersonissos AI – – 76–77

BC | CC ALDEMAR CRETAN VILLAGE **** Hersonissos AI 14 – 78–79

SEZNAM 
HOTELŮ
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NEJKRATŠÍ CESTA K VAŠÍ DOVOLENÉ  ―  226 036 036 nebo www.blue-style.cz

SEZNAM HOTELŮ

RETHYMNO MARE & WATER PARK ***** Skaleta AI 13 – 80

BOMO RETHYMNO BEACH **** Stavromenos UAI – – 81

MAGDA **** Gouves AI – – 82

STAR BEACH VILLAGE **** Hersonissos AI 14 – 83

EUROPA BEACH **** Analipsis AI 10 – 84

ERI BEACH & VILLAGE ***+ Hersonissos AI 12 – 85

JO-AN BEACH **** Adelianos Kampos PP, AI 13 – 86

MARAVEL LAND ***+ Adelianos Kampos PP, PLP, AI 12 – 87

TRITON *** Malia PP, AI 12 – 88

LISA MARY *** Bali AI 14 – 89

MATALA BAY **+ Matala PP 15 – 90

ZAFIRIA ** Matala S, PP – – 90

KRÉTA – CHANIA
PORTO PLATANIAS BEACH RESORT & SPA ***** Platanias PP, AI 13 – 93

AVRA IMPERIAL ***** Kolymbari PP, PLP 12 12 94

SOLIMAR AQUAMARINE **** Gerani AI, PAI 12 – 95

CC BELLA PAIS **** Maleme AI 13 – 96–97

CHRYSSANA BEACH *** Kolymbari S, PP – – 98

HERMES *** Kissamos AI 12 12 99

NONTAS & APARTMENTS *** Daratsos BS, S 12 – 100

GOLDEN SUN ** Daratsos S 12 – 100

ZAKYNTHOS
SELYRIA RESORT ***** Tsilivi AI 13 – 104

WHITE OLIVE PREMIUM **** Laganas AI 12 – 105

CC BELUSSI BEACH **** Kypseli AI 13 – 106–107

ASTIR PALACE **** Laganas AI 7 – 108

TSAMIS ZANTE SPA RESORT **** Kypseli AI 12 – 109

KARRAS **** Laganas AI 13 – 110

APOLLON *** Planos – Tsilivi S, PP 12 – 111

ASTIR BEACH *** Laganas S, PP, AI 7 – 112

 GLORIA MARIS *** Porto Koukla S, PP – – 113

APOLLO *** Alykes PP 13 – 114

UTOPIA ** Alykes BS, S, PP 12 – 114

KEFALONIE
APOLLONION RESORT & SPA ***** Lixouri PP 12 12 118

PORTO SKALA HOTEL VILLAGE **** Skala PP, AI 12 – 119

BC | CC IONIAN SEA HOTEL & VILLAS AQUAPARK **** Kounopetra AI 13 13 120–121

REMETZO VILLAGE ***+ Vrahinari S, PP, PLP 12 – 122

PHAEDRA SUITES ***+ Lixouri S, PP 12 12 123

KARAVADOS BEACH HOTEL *** Karavados PP, PLP – – 124

SIORA MARY MAISONNETTES **+ Lixouri – Xi Beach S 13 13 125

VITORATOS KATERINA´S STUDIOS *** Kounopetra BS, S, PP 15 15 125

SEA BREEZE *** Lixouri BS, S, PP 13 13 126

TERRA MARE **+ Lixouri PP, PLP 12 – 126

SAMOS
 PROTEAS BLU RESORT ***** Pythagorion PP – – 130

DORYSSA SEASIDE RESORT ***** Pythagorion PP, AI – – 131

BLUE STYLE RESORT **** Samos AI 12 – 132

SAMIAN MARE SUITES & SPA **** Karlovasi AI 12 – 133

CC KAMPOS VILLAGE RESORT ***+ Votsalakia – Kampos AI 12 – 134–135

SAMAINA INN **** Karlovasi AI 7 – 136

Kluby Pouze 
dospělí Název hotelu Kategorie Letovisko Strava 1. dítě 

zdarma
2. dítě 

zdarma Strana
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INFORMACE + CENY + ROZŠÍŘENÁ FOTOGALERIE a VIDEA  ―  na www.blue-style.cz

SEZNAM HOTELŮ

HYDRELE BEACH **** Potokaki AI 12 – 137

INO ***+ Samos – Kalami S, PP 12 – 138

MARITSA BAY *** Pythagorion S, PP 14 – 138

ERATO *** Karlovasi S, AI 6 – 139

MAGDA **+ Votsalakia – Kampos BS 15 – 140

STELLA APARTMENTS **+ Votsalakia – Kampos BS 15 – 141

SOFIA **+ Votsalakia – Kampos S 15 – 142

PELAGOS STUDIOS & APARTMENTS ** Votsalakia – Kampos BS 12 – 142

KORFU
BC | CC LABRANDA SANDY BEACH RESORT **** Agios Georgios AI 12 – 146–147

SUNSHINE CORFU HOTEL & SPA **** Nissaki AI 13 13 148

MAREBLUE BEACH RESORT **** Agios Spiridon AI 12 – 149

IONIAN PARK **** Gouvia AI 12 – 150

BELVEDERE *** Agios Ioannis Peristeron AI 13 – 151

SUMMERTIME *** Sidari AI 13 – 152

EGYPT 156
HURGHADA

BC | CC CLUB MAGIC LIFE KALAWY IMPERIAL ***** Safaga 24H AI 14 7 162–163

BC | CC SUNRISE ROYAL MAKADI RESORT & SPA ***** Makadi Bay UAI 14 6 164–165

BC | CC SENTIDO MAMLOUK PALACE RESORT & SPA ***** Hurghada UAI 14 6 166

BC | CC SUNRISE GARDEN BEACH RESORT & SPA ***** Hurghada UAI 14 6 167

SHERATON SOMA BAY RESORT ***** Safaga – Soma Bay AI 14 7 168–169

BC | CC LABRANDA ROYAL MAKADI ***** Makadi Bay 24H UAI 14 7 170–171

 SUNRISE ROMANCE SAHL HASHEESH ***** Sahl Hasheesh AI – – 172

SUNRISE CRYSTAL BAY RESORT ***** Hurghada UAI 14 7 173

 SUNRISE HOLIDAYS RESORT ***** Hurghada AI – – 174

MADINA MAKADI JAZ MAKADINA ***** Makadi Bay – Madinat Makadi AI 12 3 175

BC | CC CRYSTAL BEACH & AQUAPARK **** Hurghada AI 14 9 176–177

BC | CC K BEACH HOTEL & AQUAPARK ****+ Hurghada AI 14 9 178

BC | CC EMERALD RESORT & AQUAPARK ****+ Hurghada AI 14 9 179

FORT ARABESQUE RESORT & SPA ****+ Makadi Bay AI 13 6 180–181

PALM BEACH RESORT **** Hurghada AI 14 7 182–183

TITANIC PALACE & AQUAPARK ****+ Hurghada AI 14 14 184

TITANIC BEACH SPA & AQUAPARK ****+ Hurghada AI 14 14 185

 MERAKI RESORT **** Hurghada AI – – 186–187

GRAND SEAS RESORT HOSTMARK **** Hurghada AI 14 7 188–189

SPHINX AQUA PARK BEACH RESORT **** Hurghada AI 14 7 190

SINDBAD CLUB ****+ Hurghada AI 15 7 191

LE PACHA RESORT **** Hurghada AI 14 7 192

MARSA ALAM
BC | CC SUNRISE MARIN RESORT PORT GHALIB ***** Port Ghalib UAI 14 7 196–197

FANTAZIA RESORT ***** Marsa Alam AI 14 14 198–199

BC | CC MADINAT CORAYA JAZ SOLAYA ***** Madinat Coraya AI 14 6 200–201

BC | CC GARDEN DREAM LAGOON BEACH RESORT ***** Marsa Alam AI 14 7 202–203

ROYAL TULIP BEACH RESORT & AQUAPARK ****+ Marsa Alam AI, 24H AI 14 7 204

GORGONIA BEACH RESORT ***** Marsa Alam AI 14 7 205

MAGIC TULIP BEACH RESORT & SPA **** Marsa Alam AI 14 7 206–207

CLUB CALIMERA AKASSIA SWISS RESORT ***** El Quseir AI 14 6 208

DREAMS BEACH MARSA ALAM ****+ El Quseir AI 14 7 209

BC | CC MALIKIA BEACH RESORT ABU DABBAB ****+ Marsa Alam AI 14 7 210–211

Kluby Pouze 
dospělí Název hotelu Kategorie Letovisko Strava 1. dítě 

zdarma
2. dítě 

zdarma Strana
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NEJKRATŠÍ CESTA K VAŠÍ DOVOLENÉ  ―  226 036 036 nebo www.blue-style.cz

SEZNAM HOTELŮ

BC | CC AURORA BAY RESORT **** Marsa Alam AI 15 15 212–213

BC | CC UTOPIA BEACH CLUB **** El Quseir AI 14 7 214–215

BLUE REEF RESORT **** Marsa Alam AI 14 7 216

SHAMS ALAM BEACH RESORT **** Marsa Alam AI 15 7 217

PENSÉE ROYAL GARDEN ***+ El Quseir AI 15 15 218

SHARM EL SHEIKH
BC | CC CLUB MAGIC LIFE SHARM EL SHEIKH IMPERIAL ***** Nabq Bay 24H AI 14 7 222–223

SUNRISE DIAMOND BEACH RESORT ***** Ras Um El Seid Hills AI 14 7 224–225

BC | CC GRAND ROTANA RESORT & SPA ***** Sharks Bay AI 14 7 226–227

SUNRISE ARABIAN BEACH RESORT ***** Sharks Bay AI 14 7 228

CHARMILLION CLUB RESORT ***** Nabq Bay AI 14 14 229

BARCELÓ TIRAN SHARM RESORT ***** Nabq Bay AI 14 7 230

NUBIAN VILLAGE ***** Nabq Bay AI 14 7 231

REGENCY PLAZA AQUAPARK & SPA ***** Nabq Bay AI 14 7 232

CHARMILLION CLUB AQUAPARK & SPA **** Nabq Bay AI 14 7 233

AURORA ORIENTAL RESORT **** Nabq Bay AI 15 7 234

LAGUNA VISTA BEACH RESORT **** Nabq Bay AI 12 6 235

HAPPY LIFE VILLAGE *** Dahab PP, AI 14 7 236

TUNISKO 238
DJERBA

BC | CC CLUB MAGIC LIFE PENELOPE BEACH IMPERIAL & AQUAPARK ****+ Sidi Mahrez 24H AI 12 7 244–245

BC | CC CARIBBEAN WORLD DJERBA ****+ Sidi Mahrez AI 12 – 246–247

 MAGIC HOTEL PALM BEACH PALACE ***** Sidi Mahrez AI – – 248

MAGIC HOTEL PALM BEACH CLUB DJERBA **** Sidi Mahrez AI 12 7 249

BC MENINX RESORT & AQUAPARK ***+ Midoun AI 12 6 250–251

BC FIESTA BEACH ****+ Sidi Mahrez 24H AI 12 – 252–253

BC SEABEL ALADIN DJERBA **** Aghir AI 12 – 254–255

BC | CC MAGIC HOTEL ILIADE & AQUAPARK ****+ Sidi Yati AI 12 6 256–257

BC | CC ALJAZIRA BEACH & SPA **** Sidi Yati AI 12 – 258–259

WELCOME MERIDIANA DJERBA ****+ Sidi Yati 24H AI 12 – 260

WELCOME BAYA BEACH THALASSO & AQUAPARK **** Midoun AI 12 – 261

YADIS DJERBA GOLF THALASSO & SPA ****+ Midoun AI 12 6 262

MAGIC HOTEL DJERBA MARE **** Midoun AI 12 6 263

TELEMAQUE BEACH & SPA ****+ Sidi Yati AI 12 – 264

SEABEL RYM BEACH **** Sidi Yati 24H AI 12 – 265

HOLIDAY BEACH DJERBA & AQUAPARK **** Midoun AI 12 – 266

TUNISKO PEVNINA
BC MAGIC HOTEL HOLIDAY VILLAGE MANAR & AQUAPARK ***** Hammamet AI 12 7 270–271

MEDINA SOLARIA & THALASSO ***** Yasmine Hammamet AI – – 272

MEDINA DIAR LEMDINA **** Yasmine Hammamet AI – – 272

MEDINA BELISAIRE & THALASSO **** Yasmine Hammamet AI – – 273

BC | CC MAGIC HOTEL SKANES FAMILY RESORT & AQUAPARK ****+ Skanes Monastir AI 12 7 274–275

BC ONE RESORT JOCKEY & AQUAPARK ****+ Skanes Monastir 24H AI 12 6 276–277

BC | CC MAGIC HOTEL VENUS BEACH & AQUAPARK **** Hammamet AI 12 7 278–279

BC | CC CLUB SALAMMBO HAMMAMET & AQUAPARK **** Hammamet AI 12 – 280–281

BC | CC MAGIC HOTEL CARIBBEAN WORLD MAHDIA **** Mahdia AI 12 6 282–283

BC PRIMASOL EL MEHDI & AQUAPARK **** Mahdia 24H AI 12 – 284–285

JAZ TOUR KHALEF ***** Sousse AI – – 286

 MAGIC HOTEL SCHEHERAZADE ****+ Sousse AI – – 286

SKANES SERAIL & AQUAPARK **** Skanes Monastir 24H AI 12 12 287

Kluby Pouze 
dospělí Název hotelu Kategorie Letovisko Strava 1. dítě 

zdarma
2. dítě 

zdarma Strana
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SEZNAM HOTELŮ

MAGIC HOTEL CARIBBEAN WORLD MONASTIR RESORT & AQUAPARK **** Skanes Monastir AI 12 6 288

LE SOLEIL BELLA VISTA **** Skanes Monastir 24H AI 12 6 289

VINCCI NOZHA BEACH **** Hammamet AI 12 – 290

COOEE PRESIDENT & AQUAPARK **** Hammamet AI 12 6 290

PRIMASOL OMAR KHAYAM ***+ Hammamet AI 12 – 291

CC CLUB TROPICANA & KIDS AQUAPARK ***+ Skanes Monastir AI 12 – 292–293

SAMIRA CLUB & AQUAPARK *** Hammamet AI 12 6 294

TURECKO – TURECKÁ RIVIÉRA 296
BC | CC MAGIC LIFE MASMAVI ***** Belek UAI 13 7 302–303

CC CLUB ASTERIA BELEK ***** Belek HC AI 13 13 304–305

CC SUNMELIA BEACH RESORT HOTEL & SPA ***** Kizilağaç AI 13 13 306–307

MAGIC LIFE WATERWORLD ***** Belek 24H AI 13 13 308

ARCANUS SIDE RESORT ***** Side – Sorgun UAI 15 15 309

BC | CC PEGASOS WORLD ****+ Side – Sorgun AI 13 13 310–311

BC | CC CLUB TURTAS **** Alanya – Konakli AI 12 12 312–313

BC DAY & NIGHT CONNECTED CLUB HYDROS ***** Kemer AI 13 13 314–315

LYCUS BEACH ***** Alanya – Okurcalar AI 12 – 316

GYPSOPHILA HOLIDAY VILLAGE ***** Alanya – Okurcalar AI 12 12 317

GALERI RESORT ***** Alanya – Okurcalar 24H AI 12 7 318

SIMENA SUN CLUB ***** Kemer-Çamyuva UAI 12 – 319

ALBA RESORT ***** Side – Çolakli 24H AI 13 13 320

INSULA RESORT ***** Alanya – Konakli 24H AI 12 – 321

CLUB DIZALYA **** Alanya – Konakli AI 13 – 322

CARETTA BEACH **** Alanya – Konakli AI 12 12 323

MONART CITY **** Alanya AI 12 – 324

BULHARSKO 326
SLUNEČNÉ POBŘEŽÍ

BC PARADISE BEACH ***** Elenite AI 12 – 332–333

DIT EVRIKA BEACH CLUB HOTEL ****+ Slunečné pobřeží AI – – 334

SIENA PALACE ****+ Primorsko S, PP 12 – 335

FESTA VIA PONTICA ****+ Pomorie UAI 13 – 336

IBEROSTAR SUNNY BEACH RESORT ****+ Slunečné pobřeží AI 13 – 336

BLUE ORANGE **** Sozopol AI 13 – 337

BC | CC WELA **** Slunečné pobřeží AI 6 – 338–339

PLAMENA PALACE **** Primorsko S, PP 14 – 340

KOTVA **** Slunečné pobřeží S, AI 12 – 341

RIVA PARK / RIVA **** / *** Slunečné pobřeží AI 13 – 342

SAINT GEORGE PALACE ***+ Svatý Vlas AI 7 – 343

ZORNICA RESIDENCE **** Slunečné pobřeží AI 12 12 344

BIJOU *** Ravda PP 13 – 345

VARNA
BERLIN GOLDEN BEACH **** Zlaté Písky AI 14 – 347

BC PRESTIGE HOTEL & AQUAPARK **** Zlaté Písky AI 12 – 348–349

LILIA **** Zlaté Písky PP, AI 12 – 350

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY 352
RAS AL KHAIMAH

THE VILLAGE AT THE COVE ROTANA RESORT ***** Ras Al Khaimah UAI – – 358

THE COVE ROTANA RESORT ***** Ras Al Khaimah S, PP, AI – – 359

RIXOS BAB AL BAHR ***** Ras Al Khaimah UAI – – 360

Kluby Pouze 
dospělí Název hotelu Kategorie Letovisko Strava 1. dítě 

zdarma
2. dítě 

zdarma Strana
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SEZNAM HOTELŮ

ZKRATKY STRAVOVÁNÍ: S: snídaně | PP: polopenze | PP+: polopenze plus | PLP: plná penze | LAI: lehké all inclusive | AI: all inclusive | PAI: premium all inclusive
24h AI: all inclusive 24 hodin denně | UAI: ultra all inclusive | 24h UAI: ultra all inclusive 24 hodin denně | HC AI: high class all inclusive

SMARTLINE BIN MAJID BEACH RESORT **** Ras Al Khaimah AI, PAI – – 361

BIN MAJID BEACH HOTEL **** Ras Al Khaimah AI – – 362

DUBAJ
ARMADA BLUEBAY **** Dubaj S, PP – – 363

CITYMAX AL BARSHA AT THE MALL *** Dubaj S, PP, PLP – – 364

CITYMAX BUR DUBAI *** Dubaj S, PP, PLP – – 364

FUJAIRAH
FUJAIRAH ROTANA RESORT & SPA ***** Fujairah S, PP, AI – – 365

RADISSON BLU RESORT FUJAIRAH ***** Fujairah S, PP, PLP, AI – – 366

ABU DHABI
KHALIDIYA PALACE RAYHAAN BY ROTANA ***** Abu Dhabi S, PP, PLP, AI – – 367

AJMAN
RAMADA BEACH HOTEL AJMAN **** Ajman S, PP, LAI – – 368

ŠPANĚLSKO – MALLORCA 370
HSM CALAS PARK ***+ Calas De Mallorca AI 7 – 376

ELEGANCE VISTA BLAVA *** Cala Millor AI – – 377

MIX COLOMBO *** S´illot AI 7 – 378–379

ILUSION CALMA *** Can Pastilla AI – – 380

ILUSION MARKUS PARK *** Can Picafort AI – – 381

BLUE SEA GRAN PLAYA *** Sa Coma AI – – 382

BLUE SEA DON JAIME *** Calla Millor AI – – 383

IPANEMA PARK / BEACH *** El Arenal PP, AI – – 384

ITÁLIE 386
KALÁBRIE

CC CLUB MAGIC LIFE CALABRIA ****+ Pizzo AI 12 – 392–393

TIRRENO **** Parghelia S, PP 3 – 394

SCOGLIO DEL LEONE **** Zambrone PP 7 – 395

VALEMARE *** Tropea PP 5 – 396

RESIDENCE ESPERIA ** Capo Vaticano BS, S – – 396

SICÍLIE
CLUB FONTANE BIANCHE **** Cassibile AI 12 – 400

ATAHOTEL NAXOS BEACH **** Giardini Naxos PP, PLP, AI – – 401

VILLAGGIO ALKANTARA *** Giardini Naxos BS, S, PP 4 – 402

CLUB HELIOS *** Noto PLP 4 – 403

DA PEPPE *** Letojanni S, PP – – 404

MAROKO 406
POZNÁVACÍ OKRUHY 410–411

RIU PALACE TIKIDA AGADIR ***** Agadir AI 13 – 413

IBEROSTAR FOUNTY BEACH ****+ Agadir AI 15 – 414

RIU TIKIDA DUNAS **** Agadir AI 13 – 415

LABRANDA AMADIL BEACH **** Agadir PP, AI 12 – 416

LABRANDA LES DUNES D´OR ****+ Agadir AI 12 – 417

ROYAL DEKAMERON TAFOUKT **** Agadir AI 12 – 418

LTI AGADIR BEACH CLUB **** Agadir PP, AI 12 – 419

KENZI EUROPA **** Agadir AI 6 – 420

ALLEGRO AGADIR **** Agadir AI 12 – 420

Kluby Pouze 
dospělí Název hotelu Kategorie Letovisko Strava 1. dítě 

zdarma
2. dítě 

zdarma Strana
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Vyberte si dovolenou
z pohodlí vašeho domova!

NAJDETE NÁS TAKÉ NA

Twitter LinkedInGoogle+

www.youtube.com/user/ckBlueStyle

Podívejte se na videa na YouTube
 Skvělá videa z destinací a hotelů

Buďte s námi on-line. To se vám rozhodně vyplatí! www.blue-style.cz

Sledujte nás na Instagramu
 Inspirace na dovolenou
 Sdílejte své zážitky

www.instagram.com/ckbluestyle

www.facebook.com/CestovniKancelarBlueStyle/

Přidejte se k nám na Facebooku
 Živé vysílání a fotky z destinací
 Akční nabídky, novinky a soutěže

Vybírejte
ze široké 

nabídky hotelů

Prohlédněte si 
videa

a fotogalerii

Sledujte 
novinky, akce
a mnohem víc

VAŠE 
DOVOLENÁ 
ON-LINE
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TRIPADVISOR
U většiny hotelů pro váš snadnější výběr 
využíváme hodnocení a recenze TripAdvi-
soru, největšího cestovního webu na světě, 
který sdružuje více než 500 milionů recenzí 
od samotných cestovatelů a turistů. Sou-
částí hodnocení jsou parametry jako: úroveň 
služeb, lokalita, čistota hotelu atd. Uvede-
ná hodnocení jsme čerpali z TripAdvisoru 
v době tisku katalogu.

POUZE PRO DOSPĚLÉ
V takto označených ubytovacích zařízeních 
je ubytování možné pro osoby až od určitého 
věku. Výše věku je uvedená vždy nad hlavní 
fotkou hotelu. Tyto hotely jsou vhodné ze-
jména pro ty, kteří hledají klidnější, či naopak 
svéráznější dovolenou. Více informací na-
leznete v popisech hotelů, které jsou touto 
ikonou označeny.

DÁRKOVÉ ŠEKY
Udělejte radost svým blízkým, obchodním 
partnerům nebo přátelům dárkovým šekem 
na dovolenou dle vlastního výběru. Dárko-
vé šeky jsou v nominální hodnotě 1 000 Kč, 
2 000 Kč, 5 000 Kč nebo 10 000 Kč, popř. je 

STRAVOVÁNÍ
S: snídaně | PP: polopenze 
PP+: polopenze plus | PLP: plná penze
LAI: lehké all inclusive | AI: all inclusive
PAI: premium all inclusive 
24h AI: all inclusive 24 hodin denně 
UAI: ultra all inclusive
24h UAI: ultra all inclusive 24 hodin denně
HC AI: high class all inclusive

BLUE CLUB  |  BC
To je dovolená se spoustou legrace, sportu 
a zábavných aktivit za asistence česky mlu-
vícího animátora pro všechny.

Takto označené ubytovací zařízení nabízí 
animace pro děti i dospělé.

Více info na stranách 20, 24 a 25

QR KÓD
AKTUÁLNÍ INFORMACE A CENY

CO SE DOZVÍTE POMOCÍ QR KÓDU?
Nejaktuálnější a kompletní informace nejen 
o hotelu, ale i aktuální ceny a termíny.

CO POTŘEBUJETE K „PŘEČTENÍ“ QR KÓDU?
Stačí chytrý mobilní telefon s nainstalova-
nou aplikací ke „čtení“ QR kódů a připojení 
k internetu.

JAK „PŘEČTETE“ QR KÓD?
Po spuštění aplikace zaostříte na QR kód 
a  budete automaticky přesměrováni na 
danou internetovou stránku s aktuálními 
a kompletními informacemi.

Všechno pro váš 
lepší přehled

CROCO CLUB  |  CC 
Koncept klubové dovolené pro rodiny s dět-
mi, zábava pro děti a relax pro dospělé.

Takto označené ubytovací zařízení nabízí 
animace v češtině pro děti 4–12 let. 

Více info naleznete na stranách 21–25

11

Dovolená je na obzoru S námi se neztratíte!

možné speciálně zařídit hodnotu dle vašeho 
přání. Hodnota šeku bude odečtena z celkové 
ceny při koupi zájezdu.

IKONY 
V NAŠEM 

KATALOGU
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Vaše
rodinná dovolená

SLEVY A VÝHODY

  Všechny nabídky uvedené na stránkách 12–17 platí pro odlety od 1. 5. 2019 z nabídky Léto 2019. Více informací o všech slevách a výhodách uvedených
na stránkách 12–17 a podmínkách jejich využití naleznete v tomto katalogu na stránkách Slevy a výhody na str. 422–423, 

Parkování u letiště na str. 16, Dárky na First Minute na str. 17. Aktuální informace naleznete také na www.blue-style.cz.

Konečná cena
rozhoduje!

Skočte na www.blue-style.cz a zjistěte, 
co všechno pro vás máme. Vyberte 

si dovolenou v těch nejoblíbenějších 
hotelech na trhu a spočítejte si to 
nejdůležitější, KONEČNOU CENU

vaší dovolené.

BUDE BLUE STYLE



Až 2 děti zdarma | Možná, ale sledujte naše webové stránky

Menší slevy pro dospělé | Ale pořád to stojí za to

UŽ VYŠŠÍ ZÁLOHA NA OSOBU 7 000 Kč

ZMĚNA
DOVOLENÉ

ZDARMA

1 DÁREK
Dle výběru: poukázka FAnn,

TSA visací zámek nebo batůžek, 
pouze do 31. 12. 2018

PARKOVÁNÍ
PRO VŠECHNY

Ale už si za něj něco zaplatíte

NAVÍC

Hotely s česky mluvícími animátory 
Unikátní dětský koncept Croco Club a skvělý koncept Blue Club pro všechny

13
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Slevy pro stálé klienty Slevy pro seniorySkupinové slevy

NAVÍC

Konečná cena rozhoduje!
ZÁRUKA BEZKONKURENČNÍCH CEN!

AŽ 2 DĚTI ZDARMA
Moře dětí s námi letí do vybraných hotelů a destinací zdarma! POZOR: kapacita je omezena

Pro dospěláky s „dětmi zdarma“ slevy od 10 %

NÍZKÁ 
ZÁLOHA

NA OSOBU
1 500 Kč

PARKOVÁNÍ
U LETIŠTĚ
ZDARMA

ZMĚNA 
DOVOLENÉ 

ZDARMA

2 DÁRKY
Poukázka FAnn 

a TSA visací zámek 
nebo batůžek pro 
každou rezervaci

Slevy pro seniorySlevy pro stálé klienty Skupinové slevy

Unikátní koncept s česky mluvícími animátory
Dětský koncept Croco Club a skvělý koncept Blue Club pro všechny

DO 31. 10. 2018

1. 11. 2018 až 30. 4. 2019

Slevy pro
dospěláky
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Vaše
letní dovolená

BUDE BLUE STYLE

SLEVY A VÝHODY

Konečná cena
rozhoduje!

Skočte na www.blue-style.cz a zjistěte, 
co všechno pro vás máme. Vyberte 

si dovolenou v těch nejoblíbenějších 
hotelech na trhu a spočítejte si to 
nejdůležitější, KONEČNOU CENU

vaší dovolené.

INFORMACE + CENY + ROZŠÍŘENÁ FOTOGALERIE a VIDEA  ―  na www.blue-style.cz
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  Všechny nabídky uvedené na stránkách 12–17 platí pro odlety od 1. 5. 2019 z nabídky Léto 2019. Více informací o všech slevách a výhodách uvedených 
na stránkách 12–17 a podmínkách jejich využití naleznete v tomto katalogu na stránkách Slevy a výhody na str. 422–423, 

Parkování u letiště na str. 16, Dárky na First Minute na str. 17. Aktuální informace naleznete také na www.blue-style.cz.

Menší slevy pro dospělé | Ale pořád to stojí za to

UŽ VYŠŠÍ ZÁLOHA NA OSOBU 7 000 Kč

1. 11. 2018 až 30. 4. 2019

ZMĚNA
DOVOLENÉ

ZDARMA

1 DÁREK
Dle výběru: poukázka FAnn,

TSA visací zámek nebo batůžek, 
pouze do 31. 12. 2018

PARKOVÁNÍ
PRO VŠECHNY

Ale už si za něj něco zaplatíte

NAVÍC

Nabídka hotelů pouze pro dospělé
Užijte si relax bez přítomnosti dětí, každý to občas potřebuje

Slevy pro stálé klienty Slevy pro seniorySkupinové slevy

NAVÍC

Konečná cena
rozhoduje!

ZÁRUKA BEZKONKURENČNÍCH CEN!
Slevy pro dospěláky od 21 %

NÍZKÁ 
ZÁLOHA

NA OSOBU
1 500 Kč

PARKOVÁNÍ
U LETIŠTĚ
ZDARMA

ZMĚNA 
DOVOLENÉ 

ZDARMA

2 DÁRKY
Poukázka FAnn 

a TSA visací zámek 
nebo batůžek pro 
každou rezervaci

Slevy pro seniorySlevy pro stálé klienty Skupinové slevy

Nabídka hotelů pouze pro dospělé
Užijte si dovolenou bez dětí, každý to občas potřebuje

DO 31. 10. 2018

NEJKRATŠÍ CESTA K VAŠÍ DOVOLENÉ  ―  226 036 036 nebo www.blue-style.cz
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LETIŠTĚ

OSTRAVA

PŘÍBOR

Albrechtičky

Mošnov

PARKOVIŠTĚ

BRNO
Šlapanice

TuřanyHolásky

KROMĚŘÍŽ

PARKOVIŠTĚ

LETIŠTĚ

Tuchoměřice

KLADNO

PRAHA

Buštěhrad

3 Km

PARKOVIŠTĚ

LETIŠTĚ

PRAHA – AIR PARKING
R7, Exit 7, Kladenská 683, Buštěhrad

Tel.: +420 605 298 743
www.air-parking.cz

BRNO – LETIŠTĚ TUŘANY
přímo na letišti

Tel.: +420 545 521 175-6
www.letenkybrno.info/parkoviste.html

OSTRAVA – LETIŠTĚ LEOŠE JANÁČKA 
přímo na letišti – Parkoviště P3

Tel.: +420 597 471 162, 597 471 148
www.airport-ostrava.cz/cz/page-parkovani

PARKOVÁNÍ
U LETIŠTĚ

Parkování zcela zdarma

Prosíme, abyste se na parkoviště dostavili vždy v dostatečném časovém předstihu před vaším plánovaným odletem. Využití akce Parkování zcela zdarma musí být vždy uplatněno nejpozději při uzavření smlouvy o zájezdu. 
V případě pozdějšího doobjednání parkování bude cena za parkování účtovaná dle aktuálně platného ceníku parkování (platí také v případě zakoupení zájezdu na First Minute do 31. 10. 2018). Doobjednávka parkovacího 
místa je možná nejpozději 2 pracovní dny před plánovaným odletem, a to dle aktuální ceny za parkovací místo. V případě nevyužití parkovacího místa a/nebo zrušení parkovacího místa není nárok na vrácení peněz. Kompletní 
informace o nabídce Parkování u letiště naleznete na www.blue-style.cz. Poznámka: V případě parkování u letiště v Praze – Air Parking je možné, že v hlavní sezóně dojde k naplnění kapacity hlavního parkoviště 
P1 a budete přesměrování na doplňkovou parkovací plochu P2, která je vzdálena cca 3 km od hlavního parkoviště. Upozorňujeme, že čekací doba na přesun mezi terminálem a parkovištěm závislá na vytíženosti vozidel 
zajišťujících transfer. Z důvodu urychlení budete vyzvednuti vždy u Terminálu 1 (přílety, východ D, přes dva přechody na ploše placeného parkoviště Letiště Praha). Reklamace v případě poškození vozidel je potřeba řešit na 
místě s provozovatelem parkoviště. Blue Style nenese zodpovědnost za jakékoliv poškození vašeho vozidla. Cenu za parkování klienti hradí současně s cenou zájezdu. Cena za parkování bude uvedena ve smlouvě o zájezdu. 
Parkovišti, kde jste si zakoupili parkovací místo, již nic předem nehlásíte. Vše vyřídíme za vás! Po příjezdu na parkoviště se pouze prokážete voucherem na parkování, který bude součástí cestovních dokumentů, ve kterých 
budete mít tuto službu uvedenou. Po předložení voucheru na parkování budete na parkoviště vpuštěni. V případě odstoupení od smlouvy o zájezdu vám Blue Style poskytne jiný dokument, který vás bude opravňovat 
k využití vámi zakoupeného parkovacího místa ve vámi rezervovaném termínu. Při odjezdu z parkoviště po návratu z vaší dovolené opět předložíte tyto cestovní dokumenty a parkoviště vám již nic účtovat nebude.

Při závazné
rezervaci do

31. 10. 2018*

1  PARKOVÁNÍ ZCELA ZDARMA platí pro prvních 
1 000 rezervací klientů Blue Style, kteří si svůj zá-
jezd spolu s parkováním závazně zarezervují z na-
bídky Léto 2019 do 31. 10. 2018, pro odlety z Brna 
a Ostravy platí tato nabídka pouze pro odlety v dél-
ce 1–9 dní (pro odlety na více než 9 dní platí cena za 

First Minute parkování). Po vyčerpání nabídky par-
kování Zdarma platí ceník First Minute parkování.

2  BLUE STYLE FIRST MINUTE PARKOVÁNÍ platí pro 
všechny klienty, kteří si svůj zájezd spolu s parko-
váním závazně zarezervují v době do 31. 10. 2018 

a/nebo po vyčerpání kapacity parkovacích míst 
zdarma. Cenu za First Minute parkování uhradí kli-
enti Blue Style současně s cenou zájezdu. 

3  Ceník BLUE STYLE ZVÝHODNĚNÉ PARKOVÁNÍ od 
1. 11. 2018 naleznete na www.blue-style.cz

Platí pro prvních 1 000 rezervací
Po vyčerpání kapacity parkovacích míst zdarma platí parkovaní za First Minute cenu.

Blue Style
FIRST MINUTE PARKOVÁNÍ

platí při závazné rezervaci
do 31. 10. 2018

(nebo po vyčerpání kapacity parkování zdarma)

Výše uvedené nabídky jsou platné vždy pro 1 osobní automobil a jsou platné pouze pro odlety od 1. 5. 2019 z nabídky Léto 2019.
Při využití nabídky parkování zcela zdarma platí: jedna smlouva o zájezdu = 1 osobní automobil

CENÍK FIRST MINUTE PARKOVÁNÍ
PRAHA  |  BRNO  |  OSTRAVA

1–5 dní 6–9 dní 10–12 dní 13–15 dní

300 Kč 400 Kč 600 Kč 800 Kč
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BATŮŽEK
Jedinečný batůžek, který je nenahraditel-
ným společníkem pro děti, teenagery, ale 
i  pro dospělé! Rád vás bude doprovázet 
u moře, na výletech nebo jen tak čekat, až 
přijde čas ke správnému využití.

Rozměr: 32 x 42 cm

TSA VISACÍ ZÁMEK
Speciální TSA zámek na zavazadlo, který 
lze otevřít bezpečnostním klíčem (označe-
né znakem červeného diamantu), zajistí, že 
vaše zavazadlo nebude poškozeno při ná-
hodné detekční kontrole na letišti.

S námi máte vždy něco navíc!

Každý, kdo si závazně zarezervuje zájezd z nabídky
LÉTO 2019 do 31. 10. 2018, obdrží jako dárek pou-
kázku FAnn v hodnotě 500 Kč a dále TSA visací zá-
mek nebo jeden z batůžků. 

Každý, kdo si závazně zarezervuje zájezd z nabídky
Léto 2019 od 1. 11. 2018 do 31. 12. 2018

získává možnost vybrat si 1 z těchto dárků: pou-
kázka FAnn v hodnotě 500 Kč, TSA visací zámek 
nebo batůžek.

Pro vyzvednutí dárků/dárku zdarma na pobočce 
Blue Style na letišti v den svého odletu je nutné se 
prokázat cestovními dokumenty. Pokud si svůj dá-

rek nevyzvednete v den odletu, nárok na dárek zani-
ká. Blue Style si vyhrazuje právo rozhodnout o pod-
mínkách poskytnutí dárku. Požadavek na výměnu 
dárku nebo změnu nebo vyplacení ceny dárku ne-
může být akceptován. Dárky jsou neprodejné a jsou 
určeny pro reklamní účely. Nabídky platí do vyčer-
pání zásob. Jedna smlouva o zájezdu = jeden dárek.

POUKAZ FAnn
Dárkovou poukázku v hodnotě 500 Kč mů-
žete využít například na zakoupení lahod-
ného Microdrinku waterdrop™. Dopřejte 
svému tělu dostatek vitamínů a extraktů 
ze superpotravin díky osvěžujícímu nápoji 
z šumivé kostky! Microdrink je plný těch nej-
lepších živin a podporuje zdravý životní styl. 

DÁRKY 
NA FIRST 

MINUTE
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PARKOVÁNÍ
NA LETIŠTI 
V PRAZE

Více informací o možnosti parkování přímo na Letišti Václava Havla 
naleznete na www.blue-style.cz.

Parkovací domy nabízejí krytá stání s nonstop 
ostrahou a řadou doplňkových služeb, třeba 
mytí vozidel nebo čistění interiérů. Zaparkovat 
v parkovacích domech mohou i majitelé vozidel 
s pohony na LPG či CNG. Nejnáročnější zákazníky 
potěší VIP parkování s denním tiskem, asistencí 
se zavazadly a dalšími nadstandardními službami.

ZAPARKUJTE
své auto pohodlně

přímo na Letišti 
Václava Havla

v Praze!

a zápasíte s časem?

Odlétáte
na dovolenou
Odlétáte
na dovolenou

Vaše pohodlné cestování
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Služby Travel Plus Comfort a další doplňkové služby jsou na vyžádání, jsou poskytovány na vybraných letech a cenovou nabídku za tyto služby stejně jako jejich 
aktuální znění naleznete na www.blue-style.cz.

Váha zavazadla celkem 32 kg
Seating v prvních a exitových 
řadách letadla dle dostupnosti

NADVÁHA ZAVAZADLA DALŠÍ ODBAVENÉ ZAVAZADLO SEATING

Pokud si chcete zpříjemnit vaši dovolenou, můžete využít služby Travel Plus Comfort. Tato služba zahrnuje komplexní balíček, který obsahuje:

Rádi bychom vás seznámili s nabídkou palubního servisu, který vám bude k dispozici na konkrétních letech se společnostmi Travel Service a Smart Wings.

TRAVEL PLUS COMFORT

DALŠÍ DOPLŇKOVÉ SLUŽBY

NABÍDKA PALUBNÍHO SERVISU

+9 kg +23 kg

PALUBNÍ 
SERVIS

Pobyt v Menzies salonku před odletem z ČR Nadváhu zavazadla Nadstandardní catering v průběhu letu

NEBO

SERVIS BUY ON BOARD
Základní občerstvení (nápoje a cukrovinky) si můžete zakoupit 

přímo v průběhu vašeho letu.

Váš let si můžete zpříjemnit také tím, že si před 
odletem na dovolenou objednáte občerstvení, 
jehož aktuální nabídku naleznete 
na www.blue-style.cz.

   Nabídka palubního servisu je vždy závislá na délce vašeho letu. Podrobné informace na www.blue-style.cz.

mart Wings.

Vaše pohodlné cestování
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KLUBOVÁ 
DOVOLENÁ

TO JE DOVOLENÁ SE SPOUSTOU LEGRACE, SPORTU 
A ZÁBAVNÝCH AKTIVIT ZA ASISTENCE ČESKY 
MLUVÍCÍHO ANIMÁTORA PRO VŠECHNY.Blue Club

AKTIVITY

PŘÁTELSTVÍ

POHODAZÁBAVA

Blue Club nabízí sportovní turnaje, fi tness, posilování, vodní sporty, technické 
sporty, společenské sportovní hry, jogging, výuku tanců, manuální a výtvarné 
činnosti pro děti, sportovní, zábavné, vzdělávací, dramatické a dobrodružné 
hry, minidiskotéky, soutěže a mnoho další zábavy.

KLUBOVÉ HOTELY
jsou velmi pečlivě prověřené 
po stránce kvality služeb a splňují 
všechna důležitá kritéria pro skvělou 
dovolenou. Animační programy zde 
probíhají ve vybraných termínech 
a dnech, několikrát během vašeho 
pobytu.

ZÁKLUBOVÉ HOTELY

  Pečlivě vybrané a ověřené hotely
  ZDARMA animační programy

  Čeští animátoři 
  All Inclusive stravování
  Sportovní aktivity
  Turnaje a soutěže
  Večerní zábavné programy
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KONCEPT KLUBOVÉ DOVOLENÉ 
PRO RODINY S DĚTMI, ZÁBAVA PRO DĚTI 
A RELAX PRO DOSPĚLÉ.Croco Club

RADOST SOUTĚŽEDÁRKY

ÚSMĚVY

KREATIVNÍ PRÁCE

Croco Club je unikátní koncept klubové dovolené pro rodiny s dětmi. Je určen 
pro děti od 4 do 12 let. Program Croco Clubu během dne střídavě kombinuje 
výtvarné a sportovní aktivity. Děti mohou za účast v programu získat zajímavé 
dárky – viz Croco Shop, str. 23.

   Český animátor proškolený 
pro práci s dětmi
   Vybavený miniclub a zázemí 

pro děti
  Speciální program určený dětem
   Sportovní hry, soutěže a turnaje, 

hry v bazénu
   Malování na obličej a trička
   Vědomostní kvízy, odměny, dárky

KLUBOVÁ 
DOVOLENÁ
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DEN Dopoledne (10.00–12.00) Odpoledne (15.00–17.00)

PONDĚLÍ
PIRÁTSKÝ DEN

Příprava na pirátskou výpravu Hledání pokladu

ÚTERÝ DEN VOLNA

STŘEDA

POHÁDKOVÝ DEN 

Výroba pohádkových masek
Procházka pohádkovým lesem, 

malování triček

ČTVRTEK

ZOO DEN 

Poznáváme zvířátka
Návštěva delfi nária, 
projížďka na koních

PÁTEK
EGYPTSKÝ DEN 

Malý kurz arabštiny Běh mumií

SOBOTA
VODNÍ SVĚT 

Poznávání podvodního světa Soutěže v bazénu

NEDĚLE

INDIÁNSKÝ DEN 

Povídání o indiánech, 
malování na obličej

Po stopách indiánů

TAKTO MŮŽE VYPADAT TÝDEN VAŠÍ RATOLESTI 
V DĚTSKÉM CROCO CLUBU

Uvedené časy a program animací jsou orientační. Ve vybraných dnech bude v předem stanovenou dobu otevřen Croco Shop se suvenýry, ve kterém si budou 
moci děti za získaná Croco razítka tyto suvenýry vyměnit. Přesné časy si, prosím, ověřte u Croco animátora. V hotelech bude Croco Club v provozu v některé dny 

v týdnu ve vybraných termínech. Více informací o provozu jednotlivých Croco clubů naleznete na www.blue-style.cz.

PRIORITY CROCO CLUBU

NÁVŠTĚVA
V CROCO 
CLUBU

C ílený program  R elax pro rodiče  O bětavý animátor  C reativní aktivity  O dvážné děti

C itlivý k věku a potřebám dětí  L askavý přístup k dětem  U nikátní koncept  B ezpečné prostory

DEN

C ílený progr

C itlivý k věku

www.facebook.com/DetskyCrocoClub/
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NÁVŠTĚVA
V CROCO 

CLUBU

Každý malý výletník, 
který pojede do hotelu 
označeného Croco Club v době 
jeho provozu, obdrží Croco tričko! 
Croco tričko si, prosím, vyzvedněte 
před odletem na pobočce CK Blue Style 
na letišti (Croco trička nejsou k dispozici 
v destinacích a nejsou zpětně nárokovatelná).

Náš animátor vystaví ve vybraných dnech na předem dané místo dárkové předměty, ze kterých si budou moci vaše děti vybírat.

Když ráno vstaneš nebo večer jdeš spát,
nezapomeň zamávat na krokodýlí hrad.
Společně si potom můžem zatleskat,
a nebo si nekonečně dlouho hrát.

Hurá – do našeho Croco Clubu !
Hurá – tady nezná nikdo nudu !

Refrén:
Máme kroko, krokodýlí den,
sníme kroko, krokodýlí sen.
Můžeme si zatleskat jedna, dvě, tři, čtyři, 
krokodýl zaťuká u dveří.

CO NAPŘÍKLAD NÁŠ CROCO SHOP NABÍZÍ: CROCO HYMNA

POČET 
RAZÍTEK

SUVENÝR

1 Croco pexeso

1 Náramek

2 Hopík

6 Vodní bomba

7 Finger Spinner

8 Sluneční brýle

9 Croco čepice
Na minidiskotéce si  s námi můžete zazpívat „Croco hymnu”, 
kterou pro nás napsal Petr Bende. Noty naleznete také na 
www.blue-style.cz

POZORRR! 
DÁREK PRO KAŽDÉHO

o dárk é

M
sním
Můž
kro
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RHODOS

 MITSIS RODOS MARIS RESORT & SPA ***** 36–37

 LINDOS IMPERIAL RESORT & SPA ***** 38–39

 OLIVE GARDEN **** 44–45

 ELLIA *** 48–49

KOS

 MITSIS NORIDA BEACH ***** 56–57

  KIPRIOTIS VILLAGE ****+ 64–65

 AKTI BEACH CLUB ****+ 66–67

KRÉTA
  ARMINDA HOTEL & SPA ****+ 76–77

  ALDEMAR CRETAN VILLAGE **** 78–79

KRÉTA – CHANIA  BELLA PAIS **** 96–97

ZAKYNTHOS  BELUSSI BEACH **** 106–107

KEFALONIE   IONIAN SEA HOTEL & VILLAS AQUAPARK **** 120–121

SAMOS  KAMPOS VILLAGE RESORT ***+ 134–135

KORFU   LABRANDA SANDY BEACH RESORT **** 146–147

EGYPT
HURGHADA

  CLUB MAGIC LIFE KALAWY IMPERIAL ***** 162–163

  SUNRISE ROYAL MAKADI RESORT & SPA ***** 164–165

  SENTIDO MAMLOUK PALACE RESORT & SPA ***** 166

  SUNRISE GARDEN BEACH RESORT & SPA ***** 167

  LABRANDA ROYAL MAKADI ***** 170–171

  CRYSTAL BEACH & AQUAPARK **** 176–177

  K BEACH HOTEL & AQUAPARK ****+ 178

  EMERALD RESORT & AQUAPARK ****+ 179

EGYPT
MARSA ALAM

  SUNRISE MARIN RESORT PORT GHALIB ***** 196–197

  MADINAT CORAYA JAZ SOLAYA ***** 200–201

  GARDEN DREAM LAGOON BEACH RESORT ***** 202–203

  MALIKIA BEACH RESORT ABU DABBAB ****+ 210–211

  AURORA BAY RESORT **** 212–213

  UTOPIA BEACH CLUB **** 214–215

EGYPT
SHARM EL SHEIKH

  CLUB MAGIC LIFE SHARM EL SHEIKH IMPERIAL ***** 222–223

  GRAND ROTANA RESORT & SPA ***** 226–227

TUNISKO
DJERBA

  CLUB MAGIC LIFE PENELOPE BEACH IMPERIAL & AQUAPARK ****+ 244–245

  CARIBBEAN WORLD DJERBA ****+ 246–247

 MENINX RESORT & AQUAPARK ***+ 250–251

 FIESTA BEACH ****+ 252–253

 SEABEL ALADIN DJERBA **** 254–255

  MAGIC HOTEL ILIADE & AQUAPARK ****+ 256–257

  ALJAZIRA BEACH & SPA **** 258–259

TUNISKO 
PEVNINA

 MAGIC HOTEL HOLIDAY VILLAGE MANAR & AQUAPARK ***** 270–271

  MAGIC HOTEL SKANES FAMILY RESORT & AQUAPARK ****+ 274–275

 ONE RESORT JOCKEY & AQUAPARK ****+ 276–277

  MAGIC HOTEL VENUS BEACH & AQUAPARK **** 278–279

  CLUB SALAMMBO HAMAMMET & AQUAPARK **** 280–281

  MAGIC HOTEL CARIBBEAN WORLD MAHDIA **** 282–283

 PRIMASOL EL MEHDI & AQUAPARK **** 284–285

 CLUB TROPICANA & KIDS AQUAPARK ***+ 292–293

TURECKÁ RIVIÉRA

  MAGIC LIFE MASMAVI ***** 302–303

 CLUB ASTERIA BELEK ***** 304–305

 SUNMELIA BEACH RESORT HOTEL & SPA ***** 306–307

  PEGASOS WORLD ****+ 310–311

  CLUB TURTAS **** 312–313

 DAY & NIGHT CONNECTED CLUB HYDROS ***** 314–315

BULHARSKO
SLUNEČNÉ POBŘEŽÍ

 PARADISE BEACH ***** 332–333

  WELA **** 338–339

BULHARSKO – VARNA  PRESTIGE HOTEL & AQUAPARK **** 348–349

KALÁBRIE  CLUB MAGIC LIFE CALABRIA ****+ 392–393

DESTINACE CC BC NÁZEV HOTELU STRANA

SEZNAM KLUBOVÝCH HOTELŮ
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HOTELY 
MAGIC LIFE

Aktivní dovolená
pro malé i velké!
Hotely MAGIC LIFE jsou zárukou té nejlepší dovolené, skvělého servisu, 
vynikajícího jídla a neobyčejných sportovních zážitků. Každá věková 
kategorie si přijde na své díky bohaté nabídce zábavných aktivit.

JAK FUNGUJÍ BLUE A CROCO CLUBY
V MAGIC LIFE HOTELECH?

Mungo Club – zábava pro děti a teenagery
 Miniklub 3–5 let  Kidsclub 6–12 let 

 Teenclub 13–16 let

  Programy a aktivity během dne se řídí speciálním 
konceptem hotelového animačního týmu

  Dětské animace probíhají ve 2 věkových 
kategoriích v Mungo Clubu, z nichž každá má 
svůj vlastní program

Originální programy a aktivity

Nespočet sportovních aktivit

Profesionální
sportovní trenéři

Nejlepší animační 
programy!

Vybrané 
vodní
sporty
zdarma
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LETECKÁ 
DOPRAVA

Přepravní podmínky zavazadel jednotlivých leteckých společností jsou platné v době tisku. Doporučujeme si tyto informace u dané letecké společnosti ověřit 
ještě před nástupem na vaši dovolenou.

LETECKÁ SPOLEČNOST KAM LÉTÁ? PŘÍRUČNÍ ZAVAZADLO ODBAVENÉ ZAVAZADLO

TRAVEL SERVICE | SMART WINGS

PRAHA

Řecko, Egypt, Tunisko, 
Turecko, Bulharsko, Itálie, 

Španělsko, Maroko

8 kg

56 x 45 x 25 cm 
+ 1 malá osobní taška 

(např. dámská kabelka nebo laptop, 
max. 3 kg, 40 x 30 x 15 cm)

23 kg

1 kus zavazadla na osobu

BRNO

Řecko, Egypt, Tunisko, 
Turecko, Bulharsko

OSTRAVA

Řecko, Egypt, Turecko, 
Bulharsko

FLYDUBAI

PRAHA

Spojené arabské emiráty

7 kg

56 x 45 x 25 cm

20 kg

EMIRATES

PRAHA

Spojené arabské emiráty

7 kg

55 x 38 x 20cm

30 kg



Ušetřete nejen 
za nákup dovolené
Při platbě kartou MoneyCard Smart Vám vrátíme 5 % z nákupů zpět. 
Vyberte si například balíček Cestování a sport, nakupujte zboží 
nebo služby ve zvolené kategorii a ušetřete až 500 Kč měsíčně.
Více informací o kartě na www.smartka.cz



www.ERVpojistovna.cz

Exkluzivně jen  

u CK Blue Style

Tato inzerce má pouze informativní charakter. Přesné znění pojistných 
podmínek obdržíte při sjednání pojištění.

Výhodná možnost připojištění BlueComfort BlueComfort Plus

Limity pojistného plnění (v Kč) Evropa* Celý svět

Trvalé následky úrazu
Úmrtí následkem úrazu

300 000
200 000

300 000
200 000

Škoda na osobních věcech
Zpoždění zavazadel

30 000
10 000

1)

2)

80 000
10 000

1)

3)

Škoda na zdraví
Škoda na majetku

4 000 000
2 000 000

6 000 000
4 000 000

Právní zastoupení 200 000 200 000

Zmeškání odjezdu
Zpoždění odjezdu

5 000
5 000 2)

Stornopoplatky 80 000 4) 100 000 4)

Přerušení cesty 50 000 50 000

Nevyužitá dovolená 10 000 5) 15 000 5)

Zvýhodněná cena za osobu a pobyt BlueComfort BlueComfort Plus

do 24 dní 590 Kč 990 Kč

do 5 dní 290 Kč

Zvýhodněná cena pro děti (do 15 let)  
(přesný věk dětí s nárokem na slevu je uveden v ceníku konkrétního zájezdu)

do 24 dní 290 Kč 495 Kč

Vysvětlivky:    1)   spoluúčast 500 Kč 
      2)   1 000 Kč za každých 6 hodin
        3)   2 000 Kč za každých 6 hodin
      4)   spoluúčast 10-20 % 
        5)   1 000 Kč za den

Základní pojištění v ceně BASIC

Limity pojistného plnění (v Kč) Evropa*/ Celý svět

Léčebné výlohy
Zubní ošetření 
Fyzioterapie

5 400 000
24 000

120 000

Aktivní asistence
Převoz, přeložení, repatriace
Převoz tělesných ostatků
Opatrovník

neomezeně
1 000 000
1 000 000

150 000

Exkluzivní cestovní pojištění v nabídce CK Blue Style
Užijte si dovolenou a starosti nechte na nás!

* Tarifní oblast Evropa platí i pro Tunisko, Djerbu, Egypt a Maroko.



Proč je cestovní pojištění ERV Evropské nejlepší
Kvalitní služby pro klienty CK Blue Style

  Skuteční specialisté 
  na cestovní pojištění

ERV Evropská je jedinou specializovanou 
pojišťovnou na cestovní pojištění v ČR. 
Téměř milion klientů ročně z nás dělá 
českou jedničku. Spolupracujeme s 9 z 10 
největších cestovních kanceláří v ČR.

  Široký rozsah pojistné 
  ochrany

Naše cestovní pojištění má mnoho nadstan-
dardních prvků: neomezenou aktivní asistenci, 
vysoké limity léčebných výloh v zahraničí 
(5,4 mil. Kč), odpovědnosti za škodu na 
zdraví (až 6 mil. Kč), pojištění osobních věcí 
nebo pojištění nevyužité dovolené.

  Pojištění, které delegáti
  CK Blue Style dobře znají

Delegáti CK Blue Style díky dlouholeté spolu-
práci a pravidelnému školení velmi dobře znají 
podmínky našeho pojištění, mají seznam lékař-
ských zařízení a umí klientům v případě potře-
by rychle a ochotně poradit. Mohou tak garan-
tovat 100% podporu i při řešení pojistné 
události v destinaci.

  Vlastní non-stop 
  asistenční služba

Vlastníme asistenční službu Euro-Center 
Prague, s níž sídlíme v jedné budově. 
Můžeme tak jednoduše řídit způsob 
pomoci našim zákazníkům. Asistenční 
služba je k dispozici non-stop v češtině.

  Vlastní celosvětová síť 
  pomoci přímo v místě

Koncern ERV má v hlavních turistických 
destinacích na všech kontinentech síť 
Euro-Center, která jsou připravena pomo-
ci přímo v místě problému. Díky této síti 
pravidelně prověřujeme kvalitu lékařských 
zařízení a úroveň poskytované péče.  

  Bezkonkurenčně rychlá 
  likvidace škod

Naše likvidace pojistných událostí je velmi 
vstřícná a bezkonkurenčně rychlá. Drtivou 
většinu škod uzavřeme do 7 pracovních 
dnů. Jako jediná pojišťovna umožňujeme 
skutečně 100% on-line hlášení škody 
přes web www.ERVpojistovna.cz.

  Téměř 100 %
  spokojených klientů

99,4 % našich klientů je spokojeno se služba-
mi, které jim poskytujeme před cestou, během 
ní i po návratu. Mezi všemi pojišťovnami máme 
nejvíce klientů, kteří jsou ochotni nás doporu-
čovat svým příbuzným a známým. 

  Nejlepší pojišťovna 
  v oboru

Již po jedenácté jsme byli členy Asociace čes-
kých pojišťovacích makléřů zvoleni Pojišťov-
nou roku v kategorii „Specializované pojištění.“ 
Po šestnácté v řadě jsme pak zvítězili v soutě-
ži TTG Travel Awards jako pojišťovna s nejlep-
ším cestovním pojištěním v ČR.

1

  Silné mezinárodní 
  zázemí

Jsme součástí největší světové skupiny 
cestovních pojišťoven ETIG, patříme do 
rodiny ERGO a Munich Re, jedné z vedoucích 
světových zajišťoven. Máme více než 100 
let mezinárodních zkušeností při pojišťování 
cestovních rizik.

   Srozumitelné 
   pojistné podmínky

Naše pojistné podmínky jsou srozumitelné 
a všechny případné výluky jsou barevně 
zvýrazněny, aby klienti viděli, že před nimi 
nic neskrýváme. 

2 3

4

5

6

9

7 8

10

Sao Paulo

New York

Bangkok

Beijing

Cape Town

Istanbul
Larnaca

Prague

Madrid

Helsinki
Moscow

Palma de 
Mallorca

Sydney
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Středozemní moře

Egejské

moře

TURECKO

MAKEDONIE

ŘECKO

Athény

Korfu

Zakynthos

Kréta

Samos

Kos

Rhodos

100 km

Kefalonie

KOLÉBKA CIVILIZACE
ŘECKO a letní dovolená v něm znamená čisté moře, an-
tické památky, skvělé jídlo a kvalitní víno. Už nikdy na něj 
nezapomenete a budete se chtít vracet. Podle svého na-
turelu si vyberte letovisko plné života, nebo naopak klid-
nější místo v těsném kontaktu s četnými tradicemi. Kou-
zelná a divoká příroda i srdečná atmosféra této země tisíců 
ostrovů vás uchvátí.

RHODOS     34    |    KOS     54    |    SEVERNÍ A JIŽNÍ KRÉTA     74    |    KRÉTA – CHANIA     92

ZEMĚ TRADIC, MÝTŮ A LEGEND

Řecko
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Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen
25 19 30 21 32 23 33 25 29 24 25 22

OLIVOVÝ RÁJ

Nejen kvalitní olivový olej, 
ale také mýdla, tělové krémy, 
šampony a další výrobky z oliv 
seženete po celém Řecku.

ŘECKÁ KUCHYNĚ

Místní kuchyně je pestrá, chutná 
a převážně zdravá. Vynikajícím 
dezertům, k nimž patří kadaif či 
baklava, odolá málokdo!

POHODOVÁ ATMOSFÉRA

Večer vás čekají příjemné 
chvíle v tavernách či barech se 
zahrádkou. Neodmyslitelně k nim 
patří pohodová řecká hudba.

BYZANTSKÉ KLÁŠTERY METEORA 
V kraji Thesálie ční vysoko k nebi byzantské kláštery Meteora. Mniši se v těchto 
nepřístupných končinách začali usazovat v 11. století. První klášter byl založen 
až v roce 1356 – na skále ve výšce 534 m. Říkalo se mu Meteoro (Vznášející). 
Název se pak v množném čísle používal i pro další kláštery. Nejvíc jich vzniklo 
v 15. a 16. století. Postavit je bylo extrémně náročné, materiál i nářadí museli 
mniši vynášet na zádech. Schodiště i kamenné žebříky se na skalách obje-
vily mnohem později. Vnitřní prostory jsou vyzdobeny freskami a ikonami 
a zařízeny vyřezávaným nábytkem. Prohlídka stojí za to, ale muži nesmějí 
mít trička s krátkými rukávy či šortky, ženy zase hluboké výstřihy, kalhoty 
a odhalená ramena.

ZAKYNTHOS     102    |    KEFALONIE     116    |    SAMOS     128    |    KORFU     144

Jde o denní teploty a mají orientační charakter. Počasí v destinacích se může změnit v závislosti na vnějších vlivech, které nemůžeme ani ovlivnit, ani předpokládat předem.
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Tyrkysové moře pod blankytnou oblohou, hřejivé 
sluneční paprsky a bílé domky poskládané jako kostky 
na úbočí svahu nad přístavem – to je typický obrázek 
Řecka. Okouzlující přírodní scenérie protkané 
bohatou historií a bájnými mýty a legendami jsou jako 
stvořené pro vaši báječnou dovolenou. Neváhejte 
ochutnat pestrou a zdravou řeckou kuchyni v některé 
z místních taveren s přátelskou obsluhou.
Řecko je kolébkou evropské civilizace – snad každý si 
vybaví antické fi lozofy, umělce a politiky či olympijské 
hry. Je to země s  jedinečnou kulturou a  jazykem, 
s krajinou, která patří k nejromantičtějším v Evropě, 
země s letitou tradicí a pohostinným obyvatelstvem.
Řecký stát patří mezi nejoblíbenější turistické 
destinace. Významnou roli v tom hraje jeho rozloha, 
která je z jedné pětiny tvořena ostrovy, z nichž jsme 
pro vás letos připravili Rhodos, Kos, Krétu (včetně 
několika letovisek v nádherném regionu Chania na 
západě tohoto ostrova), Zakynthos, Kefalonii, Samos 
a Korfu. Žádný stát v Evropě není natolik spjatý 
a doslova prostoupený mořem. Délka veškerých 
řeckých břehů přesahuje 13 000 km, a to nejen díky 
zmiňovaným ostrovům, kterých k Řecku náleží přes 
dva tisíce, ale také díky členitému pobřeží pevniny. 
Moře bylo od počátku nepostradatelným zdrojem 
obživy, důležitou dopravní, obchodní a vojenskou 
cestou a v současné době i magnetem cestovního 
ruchu.
Každý cestovatel si může vybrat mezi divokým 
pobřežím s členitým horizontem a klidnou písčitou 
pláží s romantickou atmosférou. Většina území je 
tvořena horami a kopci s bujnými lesními porosty, 
olivovými háji a vinnou révou. Na mnoha místech 
vystupuje pohoří přímo z moře a tvoří tak okouzlující 
scenérie. Ať už se tedy vydáte do hor, lesů, k jezerům 
nebo na pobřeží, vždy spatříte nádhernou a svěží 
krajinu.

Řecko je v  neposlední řadě známé díky svým 
architektonickým a uměleckým pokladům. I během 
krátkého pobytu se můžete vypravit na některý 
z výletů a prohlédnout si historické památky. Toulky 
po ostrovech vás zavedou do starého přístavu 
Rhodos, kde kdysi stával Rhodský kolos, jeden ze 
starověkých divů světa, či k troskám královského 
paláce v krétském Knossu, středisku pozoruhodné 
minojské kultury. Jistě si najdete chvíli také na jedno 
z nejbáječnějších a přitom nejprostších potěšení, 
jaké Řecko nabízí – posezení u vynikajícího jídla se 
sklenkou svěžího domácího vína na břehu moře. 
Nezbývá než popřát KALIOREXI (= dobrou chuť) 
a JAMAS (= na zdraví)!

ŘEČ
Ofi ciálním jazykem je řečtina. V Řecku je velmi rozší-
řená angličtina a němčina. Všechny směrové a infor-
mační tabule jsou napsány řeckým písmem i latinkou.

KUCHYNĚ
Řecká kuchyně je nejenom velmi chutná a pestrá, ale 
hlavně zdravá. Olivový olej a spousta koření jako ore-
gano, bazalka, skořice a tymián dávají místním jídlům 
znamenitou chuť. Nebuďte překvapeni, když vás ma-
jitelé taveren pozvou přímo do kuchyně nahlédnout 
pod pokličky, vybrat si čerstvou rybu a objednat si 
to, co na vás nejvíce zapůsobilo. Rozhodně by byla 
škoda neochutnat rybí speciality, gyros – masovou 
směs, musaku – nákyp s baklažány a mletým masem, 
tzatziki – pokrm z jogurtu, okurek, česneku a oleje, 
kadaif – závitky s ořechy a sirupem a k tomu výborné 
víno retsina či anýzový likér ouzo.

MĚNA
1 euro (EUR) = 100 centů. Většina hotelů, obcho-
dů, půjčoven aut i restaurací běžně přijímá platební 

karty. Bankomaty jsou všeobecně dostupné, ale 
upozorňujeme na to, že v menších turistických leto-
viscích kartami platit nelze a někde nejsou ani ban-
komaty. Doporučujeme vzít si s sebou raději dosta-
tečnou fi nanční rezervu. České koruny nelze v Řecku 
vyměnit.

CESTOVNÍ PAS
Občan České republiky může cestovat do zemí 
Evropské unie na základě platného cestovního pasu 
nebo občanského průkazu. Nedoporučuje se však 
cestovat na občanský průkaz s odděleným rohem. 
Doklady by měly být platné minimálně po dobu 
plánovaného pobytu mimo území ČR. Občanský 
průkaz slouží jako cestovní doklad výhradně pro 
jeho držitele. Pokud tedy rodič cestuje pouze 
s občanským průkazem, je nutné, aby dítě mělo vždy 
vlastní cestovní pas, a to i v případě, že je zapsáno 
v občanském průkazu rodiče. Pokud nejste občany 
ČR, informujte se na Velvyslanectví Řecka v Praze 
o podmínkách vstupu a pobytu.

CELNÍ A DEVIZOVÉ PŘEDPISY
V  rámci Evropské unie platí volný pohyb zboží, 
nicméně určitou výjimkou z  tohoto volného 
režimu je zboží, které podléhá spotřební dani. Bez 
dodatečných poplatků je možné převážet v rámci 
zemí EU limitované množství tohoto zboží pro osobní 
potřebu. 
Pro obecné množstevní vymezení osobní spotřeby 
byly stanoveny tyto limity: 800 ks cigaret, 400 ks 
krátkých doutníků, 200 ks doutníků, 1 kg tabáku, 
10 l lihovin (tj. tvrdého alkoholu), 20 l produktů 
se středním obsahem alkoholu (aperitivů), 90 l 
vína (z toho max. 60 l šumivého vína) a 110 l piva. 
Je zakázán vývoz jakýchkoli předmětů historické 
hodnoty.

Doba letu z Prahy cca 2,5 hodiny (dle destinace)

Časový rozdíl + 1 hodina

Měna euro (1 EUR = 100 centů)

Elektrické napětí 220 V

Cestovní pas a vízum
občan ČR – platný cestovní pas nebo občanský 
průkaz, vízum není nutné

Hlavní město Athény

Ofi ciální jazyk řečtina

Řecko
ZÁKLADNÍ INFORMACE

ŘECKO / ZÁKLADNÍ INFORMACE
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ZÁKLADNÍ INFORMACE / ŘECKO

PLÁŽE, SLUNEČNÍKY A LEHÁTKA
Pláže jsou v Řecku většinou veřejné. Lehátka a slu-
nečníky si můžete pronajmout za poplatek, cena se 
pohybuje v rozmezí 6–8 EUR za sadu dvou lehátek 
a  jednoho slunečníku na den. Některé restaura-
ce a bary u plážové promenády nabízejí slunečníky 
a lehátka zdarma při zakoupení jakéhokoliv nápoje.

POBYTOVÁ TAXA
V Řecku je zavedena povinná pobytová taxa, která 
platí pro všechny přílety od 1. 1. 2018. Pobytová taxa 
je splatná na místě po příjezdu do ubytovacího zaří-
zení. Její výše se odvíjí od kategorie daného ubytova-
cího zařízení. Přibližná výše této pobytové taxy je v 5* 
hotelu cca 4 EUR/pokoj/noc, ve 4* hotelu cca 3 EUR/
pokoj/noc, ve 3* hotelu a méně cca 1,5 EUR/pokoj/
noc. Upozorňujeme, že výše pobytové taxy může být 
během sezóny změněna. Případné změny naleznete 
na www.blue-style.cz nebo www.mzv.cz.

DŮLEŽITÉ KONTAKTY:
Velvyslanectví České republiky v Řecku
G. Seferis Str. 6, Palaio Psychico
154 52 Athens, Greece
Tel.: +30 210 6713755, 6725332
Fax: +30 210 6710675
E-mail: athens@embassy.mzv.cz
www.mzv.cz/athens

Velvyslanectví Řecka v České republice
Na Ořechovce 19, 162 00 Praha 6 – Střešovice
Tel.: +420 222 250 943
Fax: +420 222 253 686

Kompletní a aktuální informace o režimech vstupu,
zastupitelských úřadech a zdravotních dokladech (např. 
povinné očkování) naleznete na www.mzv.cz.
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Bájný ostrov mnoha tváří vás uchvátí průzračným 
mořem, překrásnými plážemi i poutavými legen-
dami. Romantická a tajemná zákoutí sluncem pro-
zářeného kraje budete zbožňovat pro záplavu vůní 
a barev.
Rhodos je čtvrtým největším ostrovem v Řecku a zá-
roveň i největším ostrovem souostroví Dodekanésos. 
Název je odvozen od řeckého slova rhodon, což zna-
mená růže, ale spíše než samotné růže tu najdeme 
ibišky. Ostrov je omýván Egejským a Středozemním 
mořem a tvoří pomyslný most mezi východem a zá-
padem, mezi evropskou kulturou a Orientem. 
Rhodos je pro svou nádhernou, prosluněnou kraji-
nu považován za nejpůsobivější ostrov Řecka. Pyšní 
se horami, lesními porosty, vinnou révou i olivovými 
háji, stále si zachovává svůj nedotčený divoký ráz. 
Najdete zde 29 druhů rostlin, které jinde nerostou. 
Léto je tu velmi dlouhé, některé statistiky uvádějí až 
340 slunečných dnů v roce. 
Legendy o vzniku ostrova praví, že Helios, bůh Slunce, 
přiměl boha Dia, aby mu za to, že nemohl být příto-
men při dělení světa (protože právě dával světu svoji 
sluneční záři), daroval ostrov. Ten se náhle vynořil 
z moře a Helios ho zalil svým jasem a udělal z něj „kraj 
Slunce“, jak je ostrovu přezdíváno dodnes. Vzápětí ho 
pojmenoval po své manželce Rhodě. 
Jedinečným lákadlem Rhodosu jsou jeho pamětihod-
nosti. Podobu ostrova určují antické stavby, památ-
ky vybudované za éry rytířského řádu johanitů i za 
osmanské nadvlády. Na pobřeží se vypínají četné 
křižácké hrady, v horách stojí byzantské chrámy 
a kláštery. V helénistickém období ostrov odolával 
obléhání Makedonci a na památku tohoto vítězství 
obyvatelé vybudovali Rhodský kolos. Dnes již nee-
xistující, 32 metrů vysoká bronzová socha byla ve své 
době jedinečným dílem a je považována za jeden ze 
starověkých divů světa.

RHODOS – HLAVNÍ MĚSTO
Živé přístavní město patří mezi nejkrásnější místa 
ostrova. Jeho dominantou jsou čtyři kilometry dlouhé 
středověké hradby s několika branami a staré město 
s impozantním palácem Velmistrů. Malebné uličky 
staré části, spadající pod UNESCO, lákají k návštěvě 
obchůdků nebo posezení v tavernách. Za návštěvu 
stojí především Rytířská ulice a přístav Mandraki.

KALITHEA
Vychutnejte si zvláštní kouzlo klidného lázeňského 
města, ležícího v bezprostřední blízkosti velkých tu-
ristických center. Letovisko je situováno u menších 
zátok a skalnatých zálivů. Pláže jsou písčité – s po-
zvolným vstupem do moře a možností šnorchlování. 
Město Rhodos je vzdáleno cca 10 km.

FALIRAKI
Faliraki patří mezi nejživější letoviska a je dokonce 
nazýváno „rhodským Las Vegas“. Jsou zde i kluby, 
diskotéky, lunapark a aquapark. Nechybějí ani dlouhé 
písčité pláže s vodními sporty. Na okrajích letoviska 
však naleznete velmi klidná místa, ideální pro rodin-
nou dovolenou a noční procházky po pláži. Hlavní 
město je vzdáleno cca 12 km.

KOLYMBIA
Klidné letovisko, jehož centrem prochází nádher-
ná, zhruba 3 km dlouhá eukalyptová alej, se nachá-
zí cca 10 km jižně od Faliraki. Najdete zde písčito-
-oblázkové pláže s možností vodních sportů.

KALATHOS
Klidná tradiční vesnička s letoviskem, které leží v zá-
livu s písčito-oblázkovou pláží, si zachovává svůj 
půvab a kouzlo. Jezdí odtud pravidelně autobusy do 
6 km vzdáleného Lindosu.

LINDOS
Starobylé městečko patří k nejoblíbenějším a nejro-
mantičtějším místům v Řecku. Dominantou je Akro-
pole s chrámem bohyně Athény, odkud je nádherný 
výhled na zátoku sv. Pavla. Staré město, nazývané 
Zkamenělý sen, bylo právem vyhlášeno památkovou 
rezervací. Úzké a krátké pláže se nacházejí pod Ak-
ropolí, na své si zde přijdou i milovníci šnorchlování.

LARDOS
Klidné letovisko je plné zeleně, krásná je i vesnič-
ka Lardos se skvělou atmosférou. Pláž je dlouhá 

cca 2 km a nabízí vše, co si pro slunění můžete přát. 
Lardos má výbornou polohu pro cestování po jižní 
části ostrova.

KIOTARI
Bývalá rybářská vesnice Kiotari se nachází na jiho-
východním pobřeží. Podél proslulé oblázkové plá-
že, která sahá daleko za oblast Gennadi, je spousta 
obchůdků, taveren a restaurací. Městečko Lindos je 
vzdáleno cca 17 km.

IALYSSOS – IXIA
Letovisko s krásnou písčito-oblázkovou pláží leží na 
úpatí hory Filerimos, odkud je nádherný pohled na 
západní pobřeží. Ze severu vane vítr, který vytvá-
ří příjemné klima během horkých měsíců. Jedná se 
o rušné, moderní centrum vhodné pro milovníky zá-
bavy i pro sportovně založené klienty, zejména pří-
znivce windsurfi ngu a kitesurfi ngu. Na Ialyssos na 
východě navazuje menší Ixia.

AFANDOU
Rovná a 5 km dlouhá písčito-oblázková pláž je hlavní 
devizou této velmi klidné lokality, vzdálené cca 20 km 
od města Rhodos. Vesnice Afandou s tavernami, bary 
a obchůdky leží cca 1,5 km od pláže, oddělené hlavní 
silnicí spojující jih a sever ostrova. Některé hotely jsou 
ovšem situovány v blízkosti moře.

STEGNA
Vesnička na východním pobřeží si vás získá díky 
krásné písčito-oblázkové pláži, ale také atmosféře. 
Je zde mnoho taveren, restaurací, barů a obchůdků. 
Lokalita je ideální pro romantické večerní procházky. 
Na sever i na jih od Stegny se za útesy ukrývá řada 
malých pláží.

Rhodos
POPIS DESTINACE

RHODOS / POPIS DESTINACE

A mnoho
dalších hotelů na
www.blue-style.cz
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HOTEL

ANIMACE V ČEŠTINĚ ZDARMA

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

WI-FI ZDARMA

LETIŠTĚ RHODOS 
CCA 60 KM

PLÁŽ CCA 30 M

ULTRA
ALL INCLUSIVE

POLOHA
• Taverny cca 50 m, obchůdky cca 30 m
• Letiště Rhodos cca 60 km
PLÁŽ
•  Písčito-oblázková pláž cca 30 m
• Pozvolný vstup do moře
• Bar, sprchy a WC
• Lehátka a slunečníky zdarma
• Plážové osušky na zálohu
POPIS
• Recepce, směnárna
• Několik restaurací a barů
• Obchůdky, minimarket, kadeřnictví
•  Venkovní fi tness, wellness
• Několik bazénů
• Bazén pro děti, skluzavky
• Lehátka a slunečníky zdarma
INTERNET
• Wi-Fi na pokojích zdarma
• Internetová kavárna zdarma
UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj
• Klimatizace

•  Koupelna se sprchou nebo vanou, 
WC, vysoušeč vlasů

• Telefon, SAT-TV
• Minilednička zdarma
• Set pro přípravu kávy a čaje
• Bezpečnostní schránka za poplatek
• Balkon nebo terasa
•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma
Rodinný pokoj
•  Ložnice oddělené posuvnými dveřmi
Bungalov
•  Stejně vybavený jako standardní 

pokoj, ale nachází se v areálu hotelu, 
mimo hlavní budovu

• Výhled do zahrady nebo na moře
Mezonet
•  V přízemí je obývací pokoj 

a koupelna, v 1. patře ložnice
SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: animační programy pro 

děti i dospělé, miniklub, dětské 
hřiště, plážový volejbal, fotbal, 

šipky, stolní tenis, tenis, venkovní 
fi tness

•  Za poplatek: elektronické hry, 
kulečník, masáže, wellness, sauna, 
vodní sporty

STRAVOVÁNÍ
•  Ultra All Inclusive: snídaně, oběd 

a večeře formou bufetu, dopolední 
a odpolední snack, neomezené 
množství vybraných alko a nealko 
nápojů (7.00–24.00), během večeří 
je vyžadován společenský oděv, 
zejména pak u pánů dlouhé kalhoty

•  Možnost dokoupení 24 hodin 
All Inclusive

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ / /

www.mitsishotels.com
UPOZORNĚNÍ: Povinná pobytová 
taxa splatná na místě. Více informací 
na www.blue-style.cz.

Půvabný hotel se svěží atmosférou přímořského ráje. Blízkost mořské pláže je 
korunována čtyřmi bazény různých velikostí, pro které je příznačná blankytná modř. 
Ta se nepřestává třpytit ani po západu slunce, kdy je celý areál vkusně nasvícen. Možná 
i proto se sem řada klientů ráda opakovaně vrací. 

EXKLUZIVNĚ U BLUE STYLE  ●  LUXUSNÍ HOTEL  ●  VYSOKÁ KVALITA SLUŽEB

Mitsis Rodos Maris Resort & Spa *****

HODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,5RHODOS / KIOTARI

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Až 2 Děti zdarma
1. dítě do 13 let 
2. dítě do 13 let

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE
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OVĚŘENÁ KVALITA

NEJKRATŠÍ CESTA K VAŠÍ DOVOLENÉ  ―  226 036 036 nebo www.blue-style.cz

BUNGALOV S VÝHLEDEM NA MOŘE

KLUBOVÝ HOTEL
Animace v češtině pro všechny věkové kategorie 
zdarma. Více info o skvělé klubové dovolené 
viz strany 20, 24 a 25 nebo na www.blue-style.cz
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INFORMACE + CENY + ROZŠÍŘENÁ FOTOGALERIE a VIDEA  ―  na www.blue-style.cz

HOTEL

ANIMACE V ČEŠTINĚ ZDARMA

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Dítě do 12 let
zdarma

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE

WI-FI ZDARMA

LETIŠTĚ RHODOS 
CCA 55 KM

PŘÍMO U PLÁŽE

ULTRA
ALL INCLUSIVE

Rozlehlý hotelový komplex se nachází ve svahu na klidném místě v letovisku Kiotari. 
Mimo animační programy a nabídku vodních sportů je v rezortu nad hotelem umístěný 
malý aquapark s překrásným výhledem na moře. Rezort má skvělou polohu pro výlet do 
města Lindos, který patří ke světovému kulturnímu dědictví organizace UNESCO.

POLOHA
•  Obchůdky, restaurace a bary 

cca 500 m
•  Centrum Kiotari cca 3,5 km
• Centrum města Lindos cca 14 km
• Autobusová zastávka cca 300 m
• Letiště Rhodos cca 55 km
PLÁŽ
•  Písčito-oblázková pláž přímo 

u hotelu
• Pozvolný vstup do moře
• Bar, sprchy a WC
• Lehátka a slunečníky zdarma
• Plážové osušky na zálohu
•  Z odlehlejší části rezortu vede na 

pláž podchod
POPIS
• Recepce
• Několik restaurací a barů
• Minimarket, obchůdky 
•  Několik venkovních bazénů, bazén 

pro děti se skluzavkami 
• Lehátka a slunečníky zdarma

INTERNET
•  Wi-Fi na recepci, v lobby a na 

pokojích zdarma
UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj
• Klimatizace
•  Koupelna se sprchou nebo vanou, 

WC, vysoušeč vlasů
• Telefon, SAT-TV
• Minilednička, bezp. schránka
• Balkon nebo terasa
Rodinný pokoj
• Má oddělenou ložnici
Pokoj Superior
•  Prostornější než standardní pokoj, 

má výhled do zahrady a některý má 
navíc soukromý bazének

•  Hotel poskytuje tzv. Pillow Menu 
(výběr polštářů je na vyžádání)

• Děts. postýlka na vyžádání zdarma
SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: animační programy, dětské 

hřiště, plážový volejbal, šipky, 

vířivka, fi tness, fotbal, stolní tenis 
a tenis bez osvětlení

•  Za poplatek: kulečník, wellness, 
tenis s osvětlením, vodní sporty 
STRAVOVÁNÍ

•  Ultra All Inclusive: snídaně, oběd 
a večeře formou bufetu, brzká 
a pozdní kontinentální snídaně, 
odpolední snack, zmrzlina, 
možnost povečeřet v každé à la 
carte restauraci (nutná rezervace), 
vybrané místní a importované alko 
a nealko nápoje (10.00–24.00), 
čerpání UAI je možné až do odjezdu 
z hotelu, během večeří je vyžadován 
společenský oděv

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ / /
www.lindos-imperial.gr

UPOZORNĚNÍ: Povinná pobytová 
taxa splatná na místě. Více informací 
na www.blue-style.cz.

RHODOS / KIOTARI

EXKLUZIVNĚ U BLUE STYLE  ●  ŠIROKÉ SPORTOVNÍ VYŽITÍ  ●  AQUAPARK

Lindos Imperial Resort & Spa *****

HODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,0
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OVĚŘENÁ KVALITA

NEJKRATŠÍ CESTA K VAŠÍ DOVOLENÉ  ―  226 036 036 nebo www.blue-style.cz

KLUBOVÝ HOTEL
Animace v češtině pro všechny věkové kategorie 
zdarma. Více info o skvělé klubové dovolené 
viz strany 20, 24 a 25 nebo na www.blue-style.cz
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INFORMACE + CENY + ROZŠÍŘENÁ FOTOGALERIE a VIDEA  ―  na www.blue-style.cz

HOTEL

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

WI-FI ZDARMA

LETIŠTĚ RHODOS 
CCA 12 KM

PLÁŽ CCA 80 M

ULTRA
ALL INCLUSIVE

POLOHA
• Centrum letoviska Ixia
•  Nejbližší nákupní možnosti 

a kavárny v těsné blízkosti hotelu
• Město Rhodos cca 4 km
• Autobusová zastávka cca 100 m
• Letiště Rhodos cca 12 km
PLÁŽ
• Písčito-oblázková pláž cca 80 m
•  Cesta je přes místní komunikaci, 

možnost využít podchod
• Vstup do moře je strmější
• Sprchy a WC
•  Lehátka a slunečníky zdarma, 

plážové osušky na vratnou zálohu 
cca 10 EUR

POPIS
• Recepce, směnný automat
• 8 restaurací, 5 barů, kavárna
• Nákupní galerie, minimarket
• Konferenční a společenská místnost
• Wellness, fi tness
• Vnitřní bazén zdarma

•  4 pěkné venkovní bazény (pro 
dospělé i pro děti)

• Lehátka a slunečníky zdarma
INTERNET
•  Wi-Fi ve všech veřejných prostorách 

hotelu, včetně pokojů, a u bazénů, 
zdarma

UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj
• Klimatizace
•  Koupelna se sprchou či vanou, WC
• Telefon, SAT-TV, rádio
• Bezpečnostní schránka zdarma
• Minibar zdarma
• Minilednička zdarma
•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma
• Balkon 
Suite 
• 2 ložnice
SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: denní animační a večerní 

zábavné programy, dětské hřiště, 

miniklub, basketbal, plážový 
volejbal, šipky, fi tness centrum, 
sauna, stolní tenis, tenis během dne

•   Za poplatek: služby wellness centra, 
masáže, elektronické hry, kulečník, 
vodní sporty na pláži

STRAVOVÁNÍ
•  Ultra All Inclusive: snídaně oběd 

a večeře formou bufetu, snacky ve 
vybraných barech a restauracích 
během celého dne, místní vybrané 
alko a nealko nápoje v barech 
a restauracích dle jejich otevírací 
doby 24 hodin denně

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ / /

www.aktiimperial.gr

UPOZORNĚNÍ: Povinná pobytová 
taxa splatná na místě. Více informací 
na www.blue-style.cz.

Hotel vystavěný v elegantním stylu stojí v udržované zahradě a jeho součástí je několik 
bazénů, které doslova vybízejí k vodním radovánkám během horkých letních dní. 
Milovníci dobré kuchyně jistě ocení bohatý program 24 hodin All Inclusive. Výhodou je 
také blízkost nákupních možností, nejbližší z nich jsou přímo u hotelu.

VYNIKAJÍCÍ POLOHA  ●  NĚKOLIK BAZÉNŮ  ●  ŠIROKÉ SPORTOVNÍ VYŽITÍ

Akti Imperial Deluxe Spa Resort *****

RHODOS / IXIA HODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,0

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Až 2 Děti zdarma
1. dítě do 18 let 
2. dítě do 18 let

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE
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NEJKRATŠÍ CESTA K VAŠÍ DOVOLENÉ  ―  226 036 036 nebo www.blue-style.cz

HOTEL

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

Calypso Beach *****

FALIRAKI / RHODOSHODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,5

KLIDNÉ MÍSTO  ●  NOČNÍ ŽIVOT A NÁKUPY NA DOSAH  ●  VODNÍ SPORTY

Oblíbený hotel se zahradou je umístěn na klidném místě přímo u jedné z nejhezčích 
pláží na okraji letoviska Faliraki. Rezort nabízí velké množství aktivit pro všechny věkové 
kategorie, dovolenou si zde tak užije opravdu každý. Nedaleko rezortu se také nachází 
aquapark.

POLOHA 
• Obchůdky cca 200 m
• Restaurace a bary cca 1 km
• Centrum letoviska Faliraki cca 2 km
• Aquapark cca 1,8 km
• Centrum města Rhodos cca 12 km
• Autobusová zastávka u hotelu
• Letiště Rhodos cca 15 km
PLÁŽ 
•  Písčito-oblázková pláž přímo 

u hotelu
• Pozvolný vstup do moře
• Bar, sprchy a WC
•  Lehátka, slunečníky, plážové osušky 

zdarma
POPIS
• Recepce, směnárna
• 2 restaurace, 3 bary
• Minimarket, obchůdky,
• Fitness, kadeřnictví
•  Bazén s oddělenou částí pro děti
•  Lehátka a slunečníky zdarma
• Ofi ciální kategorie hotelu je 4*

INTERNET
•  Wi-Fi připojení v lobby a na pokojích 

zdarma
•  Internetový koutek a kabelové 

připojení za poplatek
UBYTOVÁNÍ 
Standardní pokoj
•  Klimatizace
•  Koupelna se sprchou nebo vanou, 

WC, vysoušeč vlasů
• Telefon, SAT-TV
• Minilednička zdarma
• Bezpečnostní schránka zdarma
• Koutek pro odpočinek
• Balkon
•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma
SPORT A ZÁBAVA 
•  Zdarma: animační programy, dětské 

hřiště, miniklub (pro děti od 6ti 
do 12ti let), 3x v týdnu živá hudba, 
plážový volejbal, fi tness, minigolf, 
stolní tenis, sauna, tenis, kanoe

•  Za poplatek: kulečník, elektronické 
hry, masáže, nabídka vodních 
sportů na pláži 

STRAVOVÁNÍ
•  All Inclusive: snídaně, oběd a večeře, 

formou bufetu, teplý i studený 
snack během celého dne, káva, čaj, 
zákusky, zmrzlina, noční snack, 
neomezené množství vybraných 
místních a importovaných 
alkoholických a nealkoholických 
nápojů (10.00–2.00), po předchozí 
rezervaci lze 1x za pobyt povečeřet 
v restauraci à la carte, u pánů jsou 
během večeří vyžadovány dlouhé 
kalhoty

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ /
www.calypsohotel.gr 

UPOZORNĚNÍ: Povinná pobytová 
taxa splatná na místě. Více informací 
na www.blue-style.cz.

WI-FI ZDARMA

LETIŠTĚ RHODOS 
CCA 15 KM

PŘÍMO U PLÁŽE

ALL INCLUSIVE

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

Super slevy od 21 % na dosp. os.
a další skvělé výhody

na www.blue-style.cz

FIRST MINUTE
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INFORMACE + CENY + ROZŠÍŘENÁ FOTOGALERIE a VIDEA  ―  na www.blue-style.cz

HOTEL

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Dítě do 12 let
zdarma

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE

WI-FI ZDARMA

LETIŠTĚ RHODOS 
CCA 18 KM

PLÁŽ CCA 600 M

ALL INCLUSIVE

POLOHA
•  Nejbližší obchůdky cca 1 km, 

taverny a bary cca 500 m
•  Centrum Faliraki cca 1,5 km
• Centrum města Rhodos cca 14 km
• Autobusová zastávka cca 100 m 
• Letiště Rhodos cca 18 km
PLÁŽ
• Písčito-oblázková pláž cca 600 m
• Cesta je přes místní komunikaci
• Pozvolný vstup do moře
• Sprchy a WC
•  Lehátka, slunečníky za poplatek 

cca 4 EUR
• Plážové osušky na vratnou zálohu
POPIS
• Recepce 
• 2 restaurace a 3 bary
• Minimarket
•  3 bazény, z nichž některé mají 

oddělenou část pro děti 
• 3 skluzavky zdarma
•  Lehátka a slunečníky zdarma

INTERNET
•  Wi-Fi v lobby a na pokojích zdarma
UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj
• Velikost pokoje cca 22 m2

• Klimatizace zdarma (1. 6.–15. 9.)
•  Koupelna se sprchou či vanou, WC
• Telefon, SAT-TV
• Minilednička zdarma
•  Bezpečnostní schránka za poplatek 

cca 15 EUR/týden
• Balkon
•  Děts. postýlka na vyžádání zdarma
Rodinný pokoj s 1 ložnicí
• Velikost pokoje cca 27 m2

• Prostornější
Rodinný pokoj se 2 ložnicemi
• Velikost pokoje cca 36 m2

•  Ještě prostornější a má oddělenou 
ložnici

 Standardní pokoj se sdíleným 
bazénkem
• Přístup do sdíleného bazénku

SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: večerní programy, dětské 

hřiště a miniklub, minifotbal, stolní 
tenis, šipky

•  Za poplatek: kulečník, nabídka 
vodních sportů na pláži

STRAVOVÁNÍ
•  All Inclusive: snídaně, oběd a večeře 

formou bufetu, lehký snack 
během dne, neomezené množství 
vybraných místních alkoholických 
a nealkoholických nápojů v barech 
a restauracích dle jejich otevírací 
doby

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ / /

www.evitaresort.com

UPOZORNĚNÍ: Povinná pobytová 
taxa splatná na místě. Více informací 
na www.blue-style.cz.

Nedávno postavený hotelový rezort (2015) s přátelskou atmosférou a se zahradou se 
nachází na klidném místě na okraji živého prázdninového letoviska. Je vhodný nejen pro 
rodiny s dětmi, ale i pro mladé páry a seniory. V blízkém okolí se také nachází proslulá 
pláž Anthony Quinn. 

KLIDNÉ MÍSTO  ●  OBLÍBENÉ LETOVISKO  ●  SKLUZAVKY

Evita Sun Resort ****

RHODOS / FALIRAKI HODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,0
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NEJKRATŠÍ CESTA K VAŠÍ DOVOLENÉ  ―  226 036 036 nebo www.blue-style.cz

HOTEL

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

RODINNÁ ATMOSFÉRA  ●  VODNÍ SPORTY  ●  NÁKUPY NA DOSAH

Sunshine Rhodes ****

IALYSSOS / RHODOS

POLOHA
•  Nejbližší nákupní možnosti, 

restaurace a bary cca 200 m
•  Centrum Ialyssos cca 800 m
•  Centrum historického města 

Rhodos cca 9 km
• Letiště Rhodos cca 10 km
PLÁŽ
•  Písčito-oblázková pláž je přímo 

u hotelu 
• Pozvolný vstup do moře
• Sprchy, WC
• Lehátka a slunečníky zdarma
•  Plážové osušky na vratnou zálohu 

cca 10 EUR
POPIS
• Recepce 
• Několik restaurací a barů
• Minimarket 
• Fitness, wellness, kadeřnictví
•  Několik bazénů pro děti i dospělé
• 2 skluzavky zdarma
•  Lehátka a slunečníky zdarma

INTERNET
•  Wi-Fi ve vybraných prostorách 

hotelu zdarma
UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj
• Klimatizace zdarma
•  Koupelna se sprchou nebo vanou, 

WC, vysoušeč vlasů
• Telefon, SAT-TV
• Minilednička zdarma
• Bezpečnostní schránka za poplatek
• Balkon nebo terasa
•  Děts. postýlka na vyžádání zdarma
Rodinný pokoj
•  Má navíc oddělenou ložnici (2 pevná 

lůžka, 2 sofa)
SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: miniklub, dětské hřiště, 

volejbal, šipky, stolní tenis, tenis bez 
osvětlení, minigolf, sauna, fi tness

•  Za poplatek: masáže, služby 
wellness centra, elektronické 
hry, kulečník, windsurfi ng

STRAVOVÁNÍ
•  All Inclusive: brzká snídaně (na 

vyžádání), snídaně, pozdní lehká 
snídaně, oběd a večeře formou 
bufetu, snack během dne, 
odpolední káva, čaj a zákusky, 
1x za pobyt je možné povečeřet 
po předchozí rezervaci v à la 
carte restauraci, neomezené 
množství vybraných místních 
alko a nealko nápojů v barech 
a restauracích dle jejich otevírací 
doby (9.00–1.00)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ /

www.sunshinevacationclubs.com

UPOZORNĚNÍ: Povinná pobytová 
taxa splatná na místě. Více informací 
na www.blue-style.cz.

Hotelový rezort s přátelskou atmosférou svým klientům poskytuje dostatek 
sportovního vyžití díky nabídce vodních sportů, ale i příjemné zázemí pro odpočinek 
a relax. Rezort má skvělou polohu pro výlet do města Rhodos, které patří ke světovému 
kulturnímu dědictví organizace UNESCO.

WI-FI ZDARMA

LETIŠTĚ RHODOS 
CCA 10 KM

PŘÍMO U PLÁŽE

ALL INCLUSIVE

HODNOCENÍ TRIPADVISOR 3,5

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Až 2 Děti zdarma
1. dítě do 14 let 
2. dítě do 14 let

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE
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INFORMACE + CENY + ROZŠÍŘENÁ FOTOGALERIE a VIDEA  ―  na www.blue-style.cz

HOTEL

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Dítě do 13 let
zdarma

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE

LETIŠTĚ RHODOS 
CCA 60 KM

WI-FI ZDARMA

PLÁŽ CCA 350 M

ALL INCLUSIVE

RHODOS / LARDOS

POLOHA
• Město Lardos cca 1500 m
•  Nejbližší restaurace, bary a nákupní 

možnosti cca 1500 m
• Autobusová zastávka cca 200 m
• Letiště Rhodos cca 60 km
PLÁŽ
• Písčito-oblázková pláž cca 350 m
• Cesta je přes promenádu
• Pozvolný vstup do moře
• Sprchy
•  Lehátka a slunečníky za poplatek 

cca 9 EUR/set, plážové osušky na 
vratnou zálohu cca 10 EUR

POPIS
• Recepce
• Restaurace, bar, kavárna
• Minimarket v hotelu Lardos Bay 3*
• Fitness, wellness
• Bazén pro dospělé, bazén pro děti
•  Aquapark zdarma (společný pro 

hotely Lardos Bay 3* a Olive Garden 
4*, děti do 10 let nebo nedosahující 

výšky 120 cm nemohou využívat 
některé velké skluzavky ani za 
doprovodu rodičů)

• Lehátka a slunečníky zdarma
INTERNET
•  Wi-Fi připojení je k dispozici ve 

všech veřejných prostorách, včetně 
pokojů, zdarma

UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj
• Klimatizace zdarma
•  Koupelna se sprchou nebo vanou, 

WC, vysoušeč vlasů
• Telefon, SAT-TV
• Minilednička zdarma
• Bezpečnostní schránka zdarma
• Balkon 
• Dětská postýlka na vyžádání 
Rodinný pokoj
•  Je prostornější
SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: animační programy pro 

děti i dospělé, dětské hřiště, fi tness 

centrum, plážový volejbal, stolní 
tenis, tenis

•  Za poplatek: masáže, služby 
wellness centra, vodní sporty

STRAVOVÁNÍ
•  All Inclusive: snídaně, oběd 

a večeře formou bufetu, dopolední 
a odpolední snack, neomezené 
množství vybraných místních alko 
a nealko nápojů v restauraci a baru 
dle jejich otevírací doby (10.00–
23.00), během večeří je vyžadován 
společenský oděv, zejména pak 
u pánů dlouhé kalhoty

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ /

www.olivegardenhotel.gr

UPOZORNĚNÍ: Povinná pobytová 
taxa splatná na místě. Více informací 
na www.blue-style.cz.

Komorněji laděný hotel s pohodovou atmosférou bude skvělou volbou pro vaši rodinnou 
dovolenou. Dva prostorné bazény se samostatným brouzdalištěm dávají zapomenout 
na starosti všedního dne a gurmány zaujme prostorná restaurace s bohatým výběrem 
jídla. Den plný vodních radovánek si můžete užít v nově vybudovaném aquaparku. 

ANIMACE V ČEŠTINĚ ZDARMA

EXKLUZIVNĚ U BLUE STYLE  ●  AQUAPARK  ●  ANIMAČNÍ PROGRAMY

Olive Garden ****

HODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,0
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NEJKRATŠÍ CESTA K VAŠÍ DOVOLENÉ  ―  226 036 036 nebo www.blue-style.cz

KLUBOVÝ HOTEL
Animace v češtině pro děti zdarma. Více info 
o skvělé klubové dovolené viz strany 21–25  
nebo na www.blue-style.cz
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INFORMACE + CENY + ROZŠÍŘENÁ FOTOGALERIE a VIDEA  ―  na www.blue-style.cz

HOTEL

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

EXKLUZIVNĚ U BLUE STYLE  ●  PŘÁTELSKÁ ATMOSFÉRA  ●  RODINNÝ HOTEL

Lutania Beach ****

RHODOS / KOLYMBIA

WI-FI ZDARMA

LETIŠTĚ RHODOS 
CCA 35 KM

PŘÍMO U PLÁŽE

ALL INCLUSIVE

Hotel se zahradou se nachází na pěkném místě v oblíbeném prázdninovém letovisku 
Kolymbia. Je vhodný pro milovníky aktivní dovolené, zejména díky možnosti širokého 
sportovního vyžití. Na své si zde však přijdou i páry a senioři, neboť se v blízkém okolí 
nacházejí obchůdky, taverny a bary.

POLOHA
•  Nejbližší obchůdky, restaurace 

a bary cca 200 m
•  Centrum letoviska Kolymbia 

cca 500 m
• Centrum města Rhodos cca 25 km
•  Autobusová zastávka přímo 

u hotelu
• Letiště Rhodos cca 35 km

PLÁŽ
•  Písčito-oblázková pláž je přímo 

u hotelu
• Pozvolný vstup do moře
• Lehátka a slunečníky za poplatek

POPIS
• Recepce 
•  Bezpečnostní schránky jsou 

k dispozici za poplatek 
• Restaurace a bar
• Minimarket, obchůdky
• Konferenční prostory 

•  Bazén, bazén pro děti
•  Lehátka a slunečníky zdarma

INTERNET
•  Wi-Fi v lobby zdarma

UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj
• Klimatizace 
•  Koupelna se sprchou nebo vanou, 

WC, vysoušeč vlasů
• Telefon, SAT-TV
• Minilednička zdarma
• Balkon nebo terasa
•  Děts. postýlka na vyžádání zdarma
•  Některé pokoje lze zajistit 

s vlastním bazénkem
Rodinný pokoj
•  Je prostornější
• Částečně lze oddělit paravanem
Pokoj Superior
•  Stejně vybavený jako standardní 

pokoj, ale je zrenovovaný

SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: animační programy, dětské 

hřiště, tenis bez osvětlení
•  Za poplatek: kulečník, tenis 

s osvětlením, vodní sporty na pláži

STRAVOVÁNÍ
•  All Inclusive: snídaně, oběd, 

večeře formou bufetu, dopolední 
a odpolední snack, neomezené 
množství vybraných místních 
alkoholických a nealkoholických 
nápojů (10.00–24.00)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ / /

www.lutaniabeach.gr

UPOZORNĚNÍ: Povinná pobytová 
taxa splatná na místě. Více informací 
na www.blue-style.cz.

HODNOCENÍ TRIPADVISOR 3,5

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Až 2 Děti zdarma
1. dítě do 18 let 
2. dítě do 18 let

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE
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NEJKRATŠÍ CESTA K VAŠÍ DOVOLENÉ  ―  226 036 036 nebo www.blue-style.cz

HOTEL

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Dítě do 12 let
zdarma

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE

LETIŠTĚ RHODOS
CCA 20 KM

WI-FI ZDARMA

PŘÍMO U PLÁŽE

ALL INCLUSIVE

POLOHA
• Klidné místo u vesničky Kalithea
• Centrum města Rhodos cca 4 km
• Letiště Rhodos cca 20 km 

PLÁŽ
•  Menší písčito-oblázková pláž 

situovaná u skalnatého pobřeží 
leží přímo u areálu hotelu 
(doporučujeme obuv do vody)

•  Lehátka a slunečníky zdarma, 
plážové osušky za poplatek

• Vyhlášená pláž Kalithea cca 2,5 km

POPIS
• Recepce, směnárna
• Restaurace, bary
• Konferenční místnost
•  Bezpečnostní schránky na recepci 

zdarma
• Bazén s oddělenou částí pro děti
•  Lehátka a slunečníky zdarma
• Ofi ciální kategorie hotelu je 3*

INTERNET
•  Wi-Fi připojení ve veřejných 

prostorách hotelu, včetně pokojů, 
zdarma

UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj
• Velikost pokoje cca 22 m2

• Klimatizace zdarma
•  Koupelna se sprchou, WC, vysoušeč 

vlasů (zdarma na vyžádání)
• Telefon
• SAT-TV
• Minilednička zdarma
• Bezpečnostní schránka zdarma
• Balkon nebo terasa
•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma

SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: příležitostné animační 

programy, 1x týdně řecký večer, živá 
hudba, párty na pláži, dětské hřiště

•  Za poplatek: půjčovna jízdních kol, 
jóga (na vyžádání), vodní sporty na 
pláži, plachtění, potápění, masáže

STRAVOVÁNÍ
•  All Inclusive: snídaně formou 

bufetu, pozdní lehká snídaně, 
obědy a večeře formou bufetu, 
odpolední sladký snack, zmrzlina 
během večeří, neomezené množství 
místních vybraných alko a nealko 
nápojů v barech a restauracích dle 
jejich otevírací doby (10.30–22.30)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ /

www.larisaboutique.com

UPOZORNĚNÍ: Povinná pobytová 
taxa splatná na místě. Více informací 
na www.blue-style.cz

Hotel rodinného typu leží na klidném místě letoviska Kalithea, přímo u menší písčito-
oblázkové pláže. V areálu hotelu můžete využívat pěkný bazén, restauraci a bary. 
Doporučujeme navštívit krásné okolní pláže. Jednou z nich je proslulá Kalithea, vzdálená 
cca 2,5 km. Komfort a pohodlí v hotelu zajišťuje program All Inclusive.

PŘÁTELSKÁ ATMOSFÉRA  ●  KLIDNÉ MÍSTO  ●  LEHÁTKA A SLUNEČNÍKY NA PLÁŽI ZDARMA

Larisa Boutique & Resort ****

KALITHEA / RHODOSHODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,5
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INFORMACE + CENY + ROZŠÍŘENÁ FOTOGALERIE a VIDEA  ―  na www.blue-style.cz

HOTEL

ANIMACE V ČEŠTINĚ ZDARMA

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Dítě do 13 let
zdarma

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE

WI-FI ZDARMA

LETIŠTĚ RHODOS 
CCA 60 KM

PLÁŽ CCA 400 M

ALL INCLUSIVE

POLOHA
•  Nejbližší nákupní možnosti, 

restaurace a bary cca 500 m 
•  Historické město Lindos cca 6 km
•  Autobusová zastávka u hotelu
• Letiště Rhodos cca 60 km
PLÁŽ
•  Veřejná písčito-oblázková pláž 

cca 400 m
•  Od hotelu oddělena místní 

komunikací
• Pozvolný vstup do moře
•  Lehátka a slunečníky za poplatek
POPIS
• Recepce 
• Bezpečnostní schránky za poplatek 
• Restaurace, 2 bary
• Minimarket
•  2 bazény pro dospělé, 2 pro děti
•  Součástí hotelu jsou vodní atrakce, 

skluzavky a tobogan pro děti 
i dospělé zdarma

•  Lehátka a slunečníky zdarma

INTERNET
•  Wi-Fi ve všech veřejných prostorách 

a na některých pokojích zdarma
• Internetový koutek za poplatek
UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj
• Klimatizace
• Jednoduše zařízený
•  Koupelna se sprchou nebo vanou, 

WC, vysoušeč vlasů
• Telefon, SAT-TV
• Minilednička zdarma
• Bezpečnostní schránka za poplatek
• Balkon nebo terasa
•  Děts. postýlka na vyžádání zdarma
Rodinný pokoj
•  Některé jsou prostornější, některé 

mají oddělenou ložnici
Bungalov
•  Zařízený stejně jako standardní 

pokoj
•  Zrenovovaný, v blízkosti recepce, 

restaurace a hlavního bazénu

SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: animační programy pro 

děti i dospělé, dětské hřiště, šipky, 
stolní tenis, minifotbal, volejbal

• Za poplatek: kulečník
STRAVOVÁNÍ
•  All Inclusive: snídaně, oběd 

a večeře formou bufetu, zmrzlina, 
káva, čaj, neomezené množství 
vybraných místních a alkoholických 
nealko nápojů (10.30–23.00), 
bar u skluzavky a toboganu je za 
poplatek

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ /

www.smartlinehotels.com

UPOZORNĚNÍ: Povinná pobytová 
taxa splatná na místě. Více informací 
na www.blue-style.cz.

Rozsáhlý hotelový komplex se zahradou se skládá z několika budov a nachází se na 
klidném místě v oblíbeného letoviska Lardos. V blízkém okolí jsou obchůdky, taverny 
a bary. Má dobrou polohu pro návštěvu města Lindos, které je na Seznamu světového 
kulturního dědictví organizace UNESCO. Pláž u hotelu je oceněna Modrou vlajkou.

EXKLUZIVNĚ U BLUE STYLE  ●  SKLUZAVKY ZDARMA  ●  OBLÍBENÉ LETOVISKO

Ellia ***

RHODOS / LARDOS HODNOCENÍ TRIPADVISOR 3,5
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NEJKRATŠÍ CESTA K VAŠÍ DOVOLENÉ  ―  226 036 036 nebo www.blue-style.cz

KLUBOVÝ HOTEL
Animace v češtině pro děti zdarma. Více info 
o skvělé klubové dovolené viz strany 21–25  
nebo na www.blue-style.cz



50

INFORMACE + CENY + ROZŠÍŘENÁ FOTOGALERIE a VIDEA  ―  na www.blue-style.cz

HOTEL

WI-FI ZDARMA

ALL INCLUSIVE

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Dítě do 13 let
zdarma

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE

LETIŠTĚ RHODOS
CCA 15 KM

PLÁŽ CCA 200 M

POLOHA
• Centrum města Rhodos cca 1,5 km
•  Nákupní možnosti, restaurace 

a bary v okolí hotelu
• Přístav cca 1 km
• Letiště Rhodos cca 15 km

PLÁŽ
•  Písčito-oblázková pláž cca 200 m
• Cesta je přes místní komunikaci
• Sprchy a WC
• Lehátka a slunečníky za poplatek

POPIS
• Recepce, směnný automat
• Restaurace, bar
• Konferenční místnost
• Fitness
•  Bezpečnostní schránky na recepci 

za poplatek
• Slunečná terasa s bazénem
• Lehátka a slunečníky zdarma
• Ofi ciální kategorie hotelu je 4*

INTERNET
•  Wi-Fi připojení ve veřejných 

prostorách hotelu, včetně pokojů, 
zdarma

UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj
• Velikost pokoje cca 20 m2

• Klimatizace
•  Koupelna se sprchou nebo vanou, 

WC, vysoušeč vlasů
• Telefon, SAT-TV
• Minilednička
•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma
• Balkon nebo terasa

SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: denní animační programy, 

1x týdně živá hudba, fi tness 
centrum, stolní tenis, kulečník

•  Za poplatek: potápění, windsurfi ng 
na pláži

STRAVOVÁNÍ
•  All Inclusive: snídaně, oběd a večeře 

formou bufetu, snack během celého 
dne v baru u bazénu, neomezené 
množství místních vybraných 
alko a nealko nápojů v barech 
a restauracích dle jejich otevírací 
doby (10.00–23.00)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ /

www.lomenizhotel.gr

UPOZORNĚNÍ: Povinná pobytová 
taxa splatná na místě. Více informací 
na www.blue-style.cz

Hotel městského typu vyniká zejména svou polohou – leží jen několik kroků od pláže 
Zephyros a zároveň je blízko historického centra města Rhodos. V okolí je spousta 
taveren a barů, které rozhodně stojí za návštěvu. V areálu hotelu nechybí vlastní 
restaurace, bar a bazén. Právě zde můžete zkombinovat relaxační a aktivní dovolenou.

EXKLUZIVNĚ U BLUE STYLE  ●  NOČNÍ ŽIVOT  ●  NEDALEKO PLÁŽE

Island Resorts Marisol ****

RHODOS / RHODOS HODNOCENÍ TRIPADVISOR 3,0
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NEJKRATŠÍ CESTA K VAŠÍ DOVOLENÉ  ―  226 036 036 nebo www.blue-style.cz

HOTEL

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

WI-FI ZDARMA

LETIŠTĚ RHODOS 
CCA 25 KM

PLÁŽ CCA 200 M

ALL INCLUSIVE

POLOHA
•  Městečko Afandou cca 500 m
• Restaurace a bary cca 50 m
•  Nejbližší nákupní možnosti 

cca 1500 m
• Letiště Rhodos cca 25 km

PLÁŽ
• Písčito-oblázková pláž cca 200 m
•  Od hotelu oddělena místní 

komunikací
• Pozvolný vstup do moře
• Bar a sprchy 
• Lehátka a slunečníky za poplatek

POPIS
• Recepce
• Restaurace, 2 bary
• Minimarket
• Bazén s oddělenou částí pro děti
•  Lehátka, slunečníky a matrace 

zdarma
• Ofi ciální kategorie hotelu je 3*

INTERNET
•  Wi-Fi ve všech veřejných prostorách 

hotelu zdarma

UBYTOVÁNÍ
Pokoj Standard
• Klimatizace
•  Koupelna se sprchou nebo vanou, 

WC, vysoušeč vlasů
• Telefon, TV
• Minilednička
• Balkon nebo terasa
•  Děts. postýlka na vyžádání zdarma
Rodinný pokoj
•  Stejně vybavený jako pokoj 

Standard
• Prostornější
• Oddělené ložnice

SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: dětské hřiště, stolní tenis, 

fotbal
•  Za poplatek: kulečník, masáže

STRAVOVÁNÍ
•  All Inclusive: snídaně, oběd a večeře 

formou bufetu, neomezené 
množství vybraných místních alko 
a nealko nápojů

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ / /

UPOZORNĚNÍ: Povinná pobytová 
taxa splatná na místě. Více informací 
na www.blue-style.cz.

Hotel se nachází v klidné oblasti a je jako stvořený pro relaxaci a odpočinek. Stranou 
hlavního turistického ruchu si tak můžete plnými doušky vychutnat pohled na nedaleké 
moře s oblázkovo-písčitou pláží. Tento hotel je často vybírán pro svou kvalitní kuchyni 
a příjemnou obsluhu.

KLIDNÉ MÍSTO  ●  IDEÁLNÍ POLOHA  ●  WI-FI ZDARMA

Afandou Blu ****

AFANDOU / RHODOSHODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,5

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Až 2 Děti zdarma
1. dítě do 8 let 
2. dítě do 8 let

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE
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INFORMACE + CENY + ROZŠÍŘENÁ FOTOGALERIE a VIDEA  ―  na www.blue-style.cz

HOTEL

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Dítě do 13 let
zdarma

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE

LETIŠTĚ RHODOS 
CCA 60 KM

WI-FI

PLÁŽ CCA 150 M

LEHKÉ
ALL INCLUSIVE

POLOHA
• Město Lardos cca 2 km
•  Nejbližší taverny, bary a nákupní 

možnosti cca 3 km
•  Autobusová zastávka v těsné 

blízkosti hotelu
• Letiště Rhodos cca 60 km

PLÁŽ
• Písčito-oblázková pláž cca 150 m
• Cesta je přes promenádu
• Pozvolný vstup do moře
• Sprchy
•  Lehátka a slunečníky za poplatek 

cca 4 EUR

POPIS
• Recepce
• Restaurace, 2 bary
• Minimarket, diskotéka
• Bazén, bazén pro děti
•  Aquapark za poplatek (cca 300 m, 

společný pro hotely Lardos Bay 3* 

a Olive Garden 4*, děti do 10 let 
nebo nedosahující výšky 120 cm 
nemohou využívat některé  velké 
skluzavky ani za doprovodu rodičů)

•  Lehátka a slunečníky zdarma

INTERNET
•  Wi-Fi ve všech veřejných 

prostorách, včetně pokojů, za 
poplatek

• Internetový koutek za poplatek

UBYTOVÁNÍ
Pokoj Superior
• Klimatizace 
•  Koupelna se sprchou nebo vanou, 

WC, vysoušeč vlasů
• Telefon, SAT-TV
• Minilednička
• Balkon nebo terasa

SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: animační programy, dětské 

hřiště, plážový volejbal, šipky, stolní 
tenis 

•  Za poplatek: elektronické hry, 
kulečník, masáže, vodní sporty na 
pláži

STRAVOVÁNÍ
•  Lehké All Inclusive: snídaně, oběd 

a večeře formou bufetu, dopolední 
a odpolední snack, neomezené 
množství nealko nápojů v barech 
a restauracích dle jejich otevírací 
doby, během obědů a večeří se 
podává také místní pivo a víno

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ /

www.lardosbay.eu

UPOZORNĚNÍ: Povinná pobytová 
taxa splatná na místě. Více informací 
na www.blue-style.cz.

Výborné řecké jídlo, nový aquapark a skvělí animátoři – to jsou hlavní přednosti tohoto 
hotelu. Připočtěte k nim i velký bazén s brouzdalištěm a klidnou oblast a máte o cíli 
své další dovolené jasno. Jako bonus si ještě přidejte čistou, převážně písčitou pláž, 
vzdálenou pouhé tři minuty chůze od hotelu, a překrásné moře.

AQUAPARK  ●  PŘÁTELSKÁ ATMOSFÉRA  ●  AKTIVITY PRO DĚTI

Lardos Bay ***

RHODOS / LARDOS HODNOCENÍ TRIPADVISOR 3,5
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RHODOS

 RHODOS – OKRUŽNÍ JÍZDA MĚSTEM
Půldenní prohlídka města začíná na vrchu Monte 
Smith, odkud je jedinečný výhled na přístavní město 
Rhodos. Na vrcholku se ve starověku tyčila rhodská 
Akropole, a tak si zde prohlédnete zbytky antických 
staveb – Apollonova chrámu a chrámu bohyně Athé-
ny, amfi teátr a částečně zrekonstruovaný stadion. Po 
návštěvě Akropole vás autobus zaveze do historické 
části města, kde zahájíte naše putování u proslulé-
ho paláce Velmistrů, který býval mocenským cent-
rem johanitského rytířského řádu a dnes je symbo-
lem města. Poté pokračujete známou Rytířskou ulicí, 
zblízka si prohlédnete středověké hradby a zdobené 
fasády okolních domů. Účastníci tohoto výletu se 
přesvědčí o tom, že stará část města právem patří ke 
světovému kulturnímu dědictví UNESCO a zároveň 
mezi nejkrásnější místa ostrova. Zbývající čas před 
odjezdem do hotelu můžete využít k nákupům nebo 
příjemnému posezení v některé z  taveren.

 OSTROV SYMI – LODNÍ VÝLET
Celodenní výlet na ostrov Symi si rozhodně nenechte 
ujít! Asi po dvouhodinové plavbě Egejským mořem 
doplujete k západnímu břehu ostrova, do přístavu 

Panormitis s klášterem z 12. století, který je význam-
ným poutním místem pro celé Řecko. Druhá zastávka 
je v hlavním městě ostrova, kde vás okouzlí několi-
kapatrové barevné domky s taškovými střechami, 
rozestavěné podél břehů zátoky, ale i po svazích na-
horu až ke středověkému hradnímu návrší. Během 
prohlídky romantického městečka s úzkými uličkami 
a kostelíky můžete nakoupit především mořské hou-
by a koření, navštívit Muzeum mořeplavby nebo se 
vydat na další poznávání ostrova. Neměli byste vyne-
chat návštěvu některé z místních taveren a pochut-
nat si na vyhlášených rybích specialitách.

 PLAVBA PODÉL VÝCHODNÍHO POBŘEŽÍ
Vydejte se s námi na plavbu podél východního pobře-
ží Rhodosu. Ráno vyplujete z hlavního města smě-
rem na jih a během dvouhodinové plavby budete mít 
možnost pokochat se nejkrásnějšími plážemi ostro-
va – uvidíte lázně Kalithea, pláže Afandou, Tsambi-
ku s posvátnou horou a kostelíkem a v neposlední 

řadě i proslulou zátoku Anthonyho Quinna, který na 
ostrově natočil několik fi lmů a považoval jej za svůj 
druhý domov. 

 CELODENNÍ TURECKO
Celodenní výlet začíná plavbou do tureckého přísta-
vu Marmaris. Prvním zážitkem bude typická turec-
ká snídaně a poté se vydáme romantickými ulička-
mi na procházku starým městem. Navštívíme např. 
zlatnický obchod, kde uvidíte techniku zpracování 
zlata a šperkařskou práci. Odpoledne bude dosta-
tek času na nákupy v místních bazarech, kde můžete 
vyzkoušet své umění smlouvat. Navštívíme proslulé 
obchůdky se zlatem, koženými oděvy, koberci, výšiv-
kami, mořskými houbami a tradičním místním mod-
rým sklem zvaným Boncuk. Po nákupech následuje 
odjezd zpět do přístavu a plavba na ostrov. V ceně 
výletu je snídaně.

Popisy výletů jsou pouze informační a nezávazné. 
Bližší info o jejich programu obdržíte v destinaci. Více 
na www.blue-style.cz.

Výlety
CESTUJTE A POZNÁVEJTE

APOLLONŮV
CHRÁM

SYMI

TSAMBIKA

MARMARIS

RHODOS

LINDOS
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A mnoho
dalších hotelů na
www.blue-style.cz

Okouzlí vás krásné pláže při otevřeném moři i v ma-
lebných zátokách. Během procházek olivovými háji 
a vinicemi ucítíte svěžest této nádherné hornaté kra-
jiny. Objevte s námi panenskou přírodu zeleného os-
trova, který dýchá typicky řeckou kulturou a kde lidé 
dodnes praktikují tradiční řemesla jako tkalcovství 
a hrnčířství. Kos je proslulý také díky tymiánovému 
medu, který koupíte skoro všude a ze kterého místní 
připravují vynikající dezerty.
Kos je třetí největší ostrov souostroví Dodekanésos, 
známý především jako rodiště Hippokrata – otce mo-
derní medicíny. Leží v jihovýchodní části Egejského 
moře, cca 3,5 km od tureckého pobřeží, a je nepo-
znamenaný masovou turistikou. Okouzlí vás taktéž 
krajina pohoří Dikaios se zapomenutými vesničkami 
i pestrá historie ostrova. 
Samozřejmostí je velmi kvalitní olivový olej i směsi 
bylinek a koření. Místní kuchaři vám připraví nejen 
tradiční řecká jídla, ale i lahůdky mezinárodní kuchy-
ně. Nejlepší rybí speciality vám nabídnou v letovisku 
Mastichari, ale také v hlavním městě Kos. Tradiční jíd-
la na Kosu jsou stejná jako v celém Řecku – musaka, 
tzatziki, souvlaki atd. Místním nápojem je kanelada, 
nealkoholický skořicový nápoj. 
Díky rovinatému terénu podél pobřeží je nejčastěj-
ším dopravním prostředkem jízdní kolo, na němž mů-
žete podnikat výlety do okolí. Ostrov má velmi dobře 
značenou síť cyklostezek. Ideální poloha Kosu vybí-
zí k lodním výletům na okolní ostrovy a do Turecka. 

KOS – HLAVNÍ MĚSTO
Stejnojmenné hlavní město je příjemnou směsicí sta-
rověké kultury a moderního života. Ať zde zamíří-
te kamkoli, všude narazíte na minulost. Město bylo 
založeno v roce 366 př. n. l., svou současnou podo-
bu získalo po ničivém zemětřesení v roce 1933, díky 
kterému ale byly odkryty starověké památky. Cen-
trum města je soustředěno kolem přístavu, jehož 
dominantou je středověká rytířská pevnost z dob 
vlády johanitů. Nedaleko se nachází římská agora, 

k níž patří rovněž Heraklův chrám ze 
3. století př. n. l. Archeologické mu-
zeum vystavuje nejvzácnější sbírky 
vykopávek. Nejslavnějším exponá-
tem je mramorová socha Hippokrata, 
která byla pravděpodobně zhotovena 
již za jeho života. V současnosti Kos 
nabízí mnoho obchodů, barů, taveren 
a diskoték a je jako stvořený k procházkám.

LAMBI
Pomalu se rozrůstající letovisko se nachází na výběž-
ku ležícím severozápadně od hlavního města a po-
stupně se stává jeho předměstím. Je ideálním místem 
pro všechny, kteří vyhledávají klid u pěkné písčité 
pláže s pozvolným vstupem, ale zároveň chtějí mít 
zábavu na dosah. Letovisko má velmi dobré spoje-
ní s hlavním městem příměstskými autobusy. Ulice 
vedoucí do města Kos je lemovaná spoustou taveren 
a obchůdků a cesta pěšky do centra trvá cca 20 mi-
nut. Tato oblast je ideální pro výlety na kolech.

MARMARI
Letovisko leží u nádherné písčité pláže s pozvolným 
vstupem do moře. Marmari nabízí širokou škálu 
vodních sportů a na hlavní třídě je několik taveren, 
restaurací a obchodů. Do hlavního města Kos je to 
cca 17 km. 

MASTICHARI
Letovisko si zachovává atmosféru přístavní rybářské 
vesničky. Místní taverny jsou vyhlášené výbornými 
čerstvými rybami. Mastichari se nachází na sever-
ním pobřeží, cca 25 km od hlavního města Kos, a jeho 
poloha je ideální pro podnikání výletů do okolí a na 
blízké ostrovy Kalymnos a Pserimos. Centrum ves-
nice je od pláže vzdáleno cca 2 km a nabízí několik 
restaurací, barů a obchůdků. Jedná se o klidné leto-
visko s pěknými plážemi a vesničkami v okolí. Spojení 
s hlavním městem zajišťují linkové autobusy. Mas-
tichari je ideální pro strávení romantické i rodinné 
dovolené. Nachází se tu také vodní park.

KARDAMENA
Kardamena leží na jihovýchodním pobřeží a po hlav-
ním městě je největším letoviskem na ostrově. Pů-
vodně rybářská vesnička se během posledních let 
změnila v moderní letovisko. Dominantou je přístav, 
odkud vyplouvají lodě na blízký sopečný ostrov Ni-
syros. V Kardameně naleznete množství restaurací, 

taveren, barů a obchodů. Na obě strany od letoviska 
se táhne dlouhá písčitá pláž, lemovaná silnicí.

KEFALOS
Nad letoviskem, ležícím na jihovýchodním pobřeží, se 
rozprostírá stejnojmenná horská vesnička nabízející 
překrásný výhled. V centru letoviska se nachází řada 
obchůdků, restaurací, barů a kaváren. Pláž je písčitá, 
lze využít širokou nabídku vodních sportů. Kefalos je 
jako stvořený pro klidnou rodinnou dovolenou.

PSALIDI
Zejména u mladších párů, jednotlivců a skupin je ob-
líbené klidné letovisko Psalidi, které je předměstím 
hlavního města. Pláž je kombinací písku a hlavně 
oblázků, přístup k moři je příkrý, doporučuje se obuv 
do vody. Nížinatá oblast v okolí střediska je ideální 
pro pěší turisty a cyklisty. Nedaleko se nalézá aqua-
park se spoustou aktrakcí. Přímo v Psalidi je řada ta-
veren a restaurací i několik obchůdků.

AGIOS FOKAS
Na východním pobřeží, 10 km od hlavního města, 
se nalézá toto vyhledávané letovisko. Jeho součástí 
je menší oblázková pláž, v okolí je však řada dalších. 
V oblasti vyvěrají horké podzemní prameny. Vtékají 
do přírodního bazénku, v němž můžete relaxovat.

Kos
POPIS DESTINACE

KOS / POPIS DESTINACE
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5 km

Egejské
moře

KOS

Kefalos

Mastichari

Kardamena

Marmari
Tigaki

Letiště

Kos

Lambi

Kos
ŘECKO

Psalidi

Agios Fokas

POPIS DESTINACE / KOS
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HOTEL

ANIMACE V ČEŠTINĚ ZDARMA

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Dítě do 13 let
zdarma

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE

WI-FI ZDARMA

LETIŠTĚ KOS 
CCA 15 KM

PŘÍMO U PLÁŽE

ULTRA
ALL INCLUSIVE

POLOHA
•  Městečko Kardamena cca 5 km
• Supermarket přímo u hotelu
• Letiště Kos cca 15 km
PLÁŽ
•  Písčito-oblázková pláž u hotelu
• Pozvolný vstup do moře
• Bar, sprchy a WC
•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma
POPIS
• Recepce, směnárna
• 4 restaurace, 7 barů
• Obchůdky, minimarket, diskotéka
• TV místnost, fi tness, wellness
•  8 venkovních bazénů (některé se 

slanou vodou, relaxační a dětský 
bazén se sladkou vodou)

•  3 skluzavky zdarma (pro dospělé 
a děti od 6 let)

• Lehátka a slunečníky zdarma
INTERNET
•  Wi-Fi v areálu hotelu zdarma

UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj
• Nachází se v hlavní budově
• Klimatizace zdarma
•  Koupelna se sprchou nebo vanou, 

WC, vysoušeč vlasů
• Telefon, SAT-TV
•  Minibar zdarma (doplňován každý 

druhý den)
• Bezpečnostní schránka zdarma
• Set na přípravu kávy a čaje
• Balkon nebo terasa
•  Děts. postýlka na vyžádání zdarma
Pokoj Bungalov
• Je v zahradě
Rozšířená nabídka jednotlivých typů 
pokojů na www.blue-style.cz
SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: animační programy, 

miniklub, dětské hřiště, plážový 
volejbal, basketbal, fotbal, šipky, 
stolní tenis, tenis, fitness a venkovní 
posilovna, šlapadla, kánoe

•  Za poplatek: kulečník, wellness, 
jízda na koni a vodní sporty (některé 
aktivity v sesterských hotelech 
Blue Domes a Summer Village)
STRAVOVÁNÍ

•  Ultra All Inclusive: brzká snídaně, 
snídaně, pozdní snídaně, 
snack a zmrzlina během dne, 
oběd a večeře formou bufetu, 
vybrané místní alko a nealko 
nápoje 24 hodin denně, možnost 
povečeřet v à la carte restauracích 
(nutná rezervace), během večeří 
je vyžadován společenský oděv, 
zejména pak u pánů dlouhé kalhoty

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ / /

www.mitsishotels.com

UPOZORNĚNÍ: Povinná pobytová 
taxa splatná na místě. Více informací 
na www.blue-style.cz.

Luxusní rezort poskytuje velmi komfortní servis a splní veškerá vaše očekávání. Mírné 
vyvýšení hotelu umožňuje úchvatné panoramatické výhledy do blízkého okolí, tedy do 
udržované zahrady, na pláž a azurově modré moře. Samozřejmostí je vynikající řecká 
kuchyně.

EXKLUZIVNĚ U BLUE STYLE  ●  LUXUSNÍ REZORT  ●  ŠIROKÉ SPORTOVNÍ VYŽITÍ

Mitsis Norida Beach *****

KOS / KARDAMENA HODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,0
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KLUBOVÝ HOTEL
Animace v češtině pro všechny věkové kategorie 
zdarma. Více info o skvělé klubové dovolené 
viz strany 20, 24 a 25 nebo na www.blue-style.cz
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RODINNÝ POKOJ S VLASTNÍM BAZÉNEM

HOTEL

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Dítě do 17 let
zdarma

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE

KOS / PSALIDI

POLOHA
• Vzdálenost od města Kos cca 4 km
• Restaurace a bary cca 30 m
• Letiště Kos cca 30 km
PLÁŽ
• Písčito-oblázková pláž cca 30 m
•  Cesta je přes areál hotelu a málo 

frekventovanou pobřežní 
komunikaci

• Bar, sprchy a WC
•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma
POPIS
• Recepce
• Několik restaurací a barů
• Obchůdky, minimarket
• Fitness
•  3 bazény – 1 se sladkou vodou, 

2 se slanou (jeden má část pro děti 
a druhý je s vířivkou)

•  3 skluzavky zdarma (pro dospělé 
a děti od 5 let)

•  Lehátka a slunečníky zdarma

INTERNET
•  Wi-Fi ve všech veřejných 

prostorách, včetně pokojů, zdarma
UBYTOVÁNÍ
Pokoj Standard
• Klimatizace zdarma
•  Koupelna se sprchou nebo vanou, 

WC, vysoušeč vlasů
• Telefon, SAT-TV
• Minilednička zdarma
• Minibar zdarma
• Set na přípravu kávy a čaje
• Bezpečnostní schránka za poplatek
• Balkon nebo terasa
•  Děts. postýlka na vyžádání zdarma
Rodinný pokoj
• Stejně vybavený jako pokoj Standard
• Oddělená ložnice
Rodinný pokoj s vlastním bazénem
SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: animační programy, 

miniklub, dětské hřiště, basketbal, 
plážový volejbal, šipky, kulečník, 

fotbal, stolní tenis, tenis, fitness, 
lekce rybaření, zapůjčení jízdního 
kola, trekking

•  Za poplatek: masáže, paintball, 
potápění, jízda na koni, vodní sporty

STRAVOVÁNÍ
•  Ultra All Inclusive: snídaně, oběd 

a večeře formou bufetu, dopolední 
a odpolední snack, káva, čaj a zmrzlina 
během dne, neomezené množství 
vybraných místních alko a nealko 
nápojů v barech a restauracích 
24 hodin denně, během večeří 
je vyžadován společenský oděv, 
zejména pak u pánů dlouhé kalhoty

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ / /

www.mitsishotels.com

UPOZORNĚNÍ: Povinná pobytová 
taxa splatná na místě. Více informací 
na www.blue-style.cz.

Oblíbený hotel s vysokým standardem služeb splňuje veškeré očekávání od vaší 
dovolené. Zdejší kuchyně je vyhlášená a hotel nabízí možnost zapůjčení bicyklu pro 
poznávání ostrovních krás Kosu. Zároveň poskytuje perfektní sportovní vyžití pro děti 
i dospělé. Hotel je zkrátka výbornou volbou pro každého.

EXKLUZIVNĚ U BLUE STYLE  ●  VYSOKÁ KVALITA SLUŽEB  ●  OBLÍBENÝ HOTEL

Mitsis Ramira Beach *****

HODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,5

WI-FI ZDARMA

LETIŠTĚ KOS 
CCA 30 KM

PLÁŽ CCA 30 M

ULTRA
ALL INCLUSIVE
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HOTEL

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Dítě do 14 let
zdarma

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE

LETIŠTĚ KOS 
CCA 30 KM

WI-FI ZDARMA

PLÁŽ CCA 200 M

ALL INCLUSIVE

POLOHA
• Obchůdky a taverny cca 250 m
• Město Kos cca 4 km
• Letiště Kos cca 30 km
PLÁŽ
• Písčito-oblázková pláž cca 200 m
• Cesta je přes místní komunikaci
•  Vstup do moře strmější a oblázkový 

(obuv do vody) 
• Bar (nealko nápoje)
•  Lehátka a slunečníky zdarma, 

plážové osušky na vratnou zálohu 
POPIS
• Recepce, restaurace, bar
• Minimarket, diskotéka za poplatek
• Fitness, wellness
• Bazén pro dospělé a pro děti
• Lehátka a slunečníky zdarma
•  Aquapark za poplatek (v hotelu 

Kipriotis Aqualand 5*)
INTERNET
•  Wi-Fi v lobby zdarma, na pokojích 

za poplatek

UBYTOVÁNÍ
Pokoj Superior
• Velikost pokoje cca 35 m2

• Klimatizace zdarma (15. 6.–15. 9.)
•  Koupelna s vanou, WC, fén
• Telefon, SAT-TV
• Bezpečnostní schránka za poplatek
• Minilednička zdarma
• Set na přípravu kávy a čaje
• Koutek k posezení
•  Děts. postýlka na vyžádání zdarma
• Balkon 
Junior Suite
• Velikost pokoje cca 52 m2

• Ložnice a obývací prostor
Junior Suite Plus
• Velikost pokoje cca 57 m2

•  Umístěn v klidné části areálu
SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: dětské hřiště, plážový 

volejbal, fi tness (v hotelu Kipriotis 
Panorama Hotel & Suites 5*)

•  Za poplatek: miniklub, kulečník, 

wellness (v hotelu Kipriotis 
Panorama Hotel & Suites 5*)

STRAVOVÁNÍ
•  All Inclusive: brzká snídaně (na 

vyžádání), snídaně, pozdní lehká 
snídaně, oběd a večeře formou 
bufetu, snack během dne, půlnoční 
snack, po předchozí rezervaci 
možnost povečeřet v restauraci 
Ariadne v hotelu Kipriotis Panorama 
Hotel & Suites 5*, místní vybrané 
alko a nealko nápoje (10.00–23.00), 
během večeří je vyžadován 
společenský oděv (u pánů dlouhé 
kalhoty)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ / /

www.kipriotis.gr

UPOZORNĚNÍ: Povinná pobytová 
taxa splatná na místě. Více informací 
na www.blue-style.cz.

Přátelský prázdninový rezort je součástí komplexu hotelů Kipriotis. Najdete zde 
všechno, co ke své vysněné dovolené potřebujete – relax i odpočinek, zábavu, ale 
i gastronomické zážitky. Výhodou je také poloha hotelu, leží nedaleko hlavního města 
ostrova. Doporučujeme zapůjčit si jízdní kolo a dojet až do centra města Kos.

EXKLUZIVNĚ U BLUE STYLE  ●  VYNIKAJÍCÍ KUCHYNĚ  ●  OBLÍBENÝ HOTEL

Kipriotis Maris *****

PSALIDI / KOSHODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,0
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INFORMACE + CENY + ROZŠÍŘENÁ FOTOGALERIE a VIDEA  ―  na www.blue-style.cz

HOTEL

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Dítě do 12 let
zdarma

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE

WI-FI ZDARMA

LETIŠTĚ KOS
CCA 35 KM

PŘÍMO U PLÁŽE

PP | AI

Hotelový komplex se nachází na kopci na klidném místě v prázdninovém letovisku Agios 
Fokas. Skládá se z hlavní budovy a několika vedlejších budov umístěných v zahradě. 
Relaxovat můžete v hotelovém wellness centru, kde lze vybírat z několika nabízených 
procedur.

POLOHA 
•  Nejbližší restaurace, bary a nákupní 

možnosti cca 4 km od hotelu 
•  Město Kos cca 7 km (autobusová 

zastávka cca 20 m)
• Letiště Kos cca 35 km 
PLÁŽ
• Oblázková pláž je přímo u hotelu
•  Strmější vstup do moře
• Bar, sprchy a WC
•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma
POPIS
• Recepce, směnárna
• 2 restaurace, 3 bary
• Minimarket, obchůdky
• Fitness, wellness, kadeřnictví
• Bazény pro dospělé a pro děti
• Vířivka
•  Lehátka a slunečníky zdarma
INTERNET
•  Wi-Fi ve veřejných prostorách 

hotelu i na pokojích zdarma

UBYTOVÁNÍ
Pokoj Comfort
•  V hlavní budově, nebo v 2. řadě 

budov v přízemí nebo v 1. patře
• Klimatizace zdarma
•  Koupelna se sprchou nebo vanou, 

WC, vysoušeč vlasů
• Telefon, SAT-TV
• Bezpečnostní schránka zdarma
• Minibar za poplatek
• Servis na přípravu kávy a čaje
• Balkon nebo terasa
•  Děts. postýlka na vyžádání zdarma
 Pokoj Superior má výhled na moře
• 2. patro v druhé řadě budov
 Pokoj Premium
• Přímý výhled na moře
• 1. řada nad bazénem
Junior Suite
• Výhled na moře
•  Ložnice a oddělený obývací prostor
SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: večerní programy, dětské 

hřiště, miniklub, basketbal, stolní 
tenis, tenis, fi tness centrum

•  Za poplatek: kulečník, wellness 
(klienti s AI vstup zdarma)

STRAVOVÁNÍ
•  Polopenze nebo All Inclusive
•  All Inclusive: brzká kontinentální 

snídaně, oběd a večeře formou 
bufetu, snack během dne, zmrzlina, 
káva a čaj, noční snack, místní 
vybrané alko a nealko nápoje 
(10.00–1.00), 1x za pobyt možnost 
povečeřet v à la carte restauraci 
(nutná rezervace), během večeří 
je vyžadován společenský oděv, 
u pánů dlouhé kalhoty

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ / /

www.michelangelo.gr
UPOZORNĚNÍ: Povinná pobytová 
taxa splatná na místě. Více informací 
na www.blue-style.cz.

HODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,5

KLIDNÉ MÍSTO  ●  WELLNESS  ●  FITNESS

Michelangelo Resort & Spa *****

KOS / AGIOS FOKAS
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NEJKRATŠÍ CESTA K VAŠÍ DOVOLENÉ  ―  226 036 036 nebo www.blue-style.cz

HOTEL

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Dítě do 12 let
zdarma

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE

WI-FI ZDARMA

LETIŠTĚ KOS
CCA 35 KM

PŘÍMO U PLÁŽE

PP | AI

POLOHA 
•  Taverny, bary a obchůdky cca 4 km
• Město Kos cca 7 km
• Letiště Kos cca 35 km 
PLÁŽ
• Oblázková pláž je přímo u hotelu
• Strmější vstup do moře
• Bar (v blízkosti pláže, za poplatek)
• Sprchy a WC
•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma
POPIS
• Recepce, směnárna
• 3 restaurace, 2 bary, minimarket
•  Fitness, wellness (v hotelu 

Michelangelo Resort & Spa 5*)
•  3 bazény pro dospělé a pro děti
• Vířivka
•  Lehátka a slunečníky zdarma
• Ofi ciální kategorie hotelu je 4*
INTERNET
•  Wi-Fi v areálu hotelu a na pokojích 

zdarma

UBYTOVÁNÍ
Pokoj Comfort
• Klimatizace zdarma
•  Koupelna se sprchou nebo vanou, 

WC, vysoušeč vlasů
• Telefon, SAT-TV
• Bezpečnostní schránka zdarma
• Minilednička zdarma
• Set pro přípravu kávy a čaje
• Balkon s výhledem na moře
•  Děts. postýlka na vyžádání zdarma
 Pokoj Premium
•  V 1. patře hlavní budovy
• Přímý výhled na moře
Deluxe Bungalov
• Zrenovovaný, v blízkosti pláže
 Bungalov Beach Front
• V 1. řadě u pláže s vlastními lehátky
Rodinný pokoj
• Částečně zrenovovaný
• Má oddělenou ložnici
Deluxe Family Suite
• Komfortněji vybaven

SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: animační programy, 

dětské hřiště, miniklub, basketbal, 
šipky, fi tness, stolní tenis, tenis bez 
osvětlení

• Za poplatek: wellness
STRAVOVÁNÍ
•  Polopenze formou bufetu nebo 

možnost All Inclusive
•  All Inclusive: snídaně, oběd 

a večeře formou bufetu, snack 
během dne, zmrzlina a ovoce, 
půlnoční snack, místní vybrané 
alko a nealko nápoje (10.00–23.00), 
ve všech restauracích jsou u pánů 
požadovány dlouhé kalhoty

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ / /
www.dimitrabeachotel.gr

UPOZORNĚNÍ: Povinná pobytová 
taxa splatná na místě. Více informací 
na www.blue-style.cz.

Elegantní hotelový komplex se nachází na klidném místě v letovisku Psalidi a skládá se 
z hlavní budovy a několika vedlejších budov a bungalovů, které jsou umístěny v krásně 
a udržované zahradě. Samozřejmostí jsou komfortní pokoje, několik restaurací a barů 
a široká nabídka sportovních aktivit.

PŘÁTELSKÁ ATMOSFÉRA  ●  ŠIROKÉ SPORTOVNÍ VYŽITÍ  ●  WELLNESS

HODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,0

Dimitra Beach *****

PSALIDI / KOS
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INFORMACE + CENY + ROZŠÍŘENÁ FOTOGALERIE a VIDEA  ―  na www.blue-style.cz

HOTEL

PŘÍMO U PLÁŽE

ALL INCLUSIVE

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

LETIŠTĚ KOS 
CCA 10 KM

WI-FI

POLOHA
•  Nejbližší nákupní možnosti, 

restaurace a bary cca 1,5 km
• Hlavní město Kos cca 22 km
•  Hotelový autobus za poplatek 

cca 10 EUR/osoba a je k dispozici 
několikrát týdně

• Letiště Kos cca 10 km 
PLÁŽ
• Písčitá pláž je přímo u hotelu
•  Pozvolný, místy kamenitý vstup do 

moře (obuv do vody)
• Plážový bar (v provozu červen–září)
•  Lehátka, slunečníky, plážové osušky 

za poplatek
POPIS
• Recepce
• 2 restaurace a 3 bary
•  Minimarket
• Diskotéka (v provozu červen–září)
• Fitness
• Bazén pro dospělé a pro děti 
•  Lehátka a slunečníky zdarma

INTERNET
•  Wi-Fi v lobby, na recepci a u bazénu 

za poplatek cca 3 EUR/hodina
•  Internetový koutek za poplatek
UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj
• Klimatizace 
•  Koupelna se sprchou nebo vanou, 

WC, vysoušeč vlasů
• Telefon, SAT-TV
• Bezpečnostní schránka zdarma
• Minilednička zdarma
• Balkon nebo terasa
•  Dětská postýlka na vyžádání za 

poplatek cca 6 EUR/den
Rodinný pokoj
•  Má navíc oddělené ložnice
SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: animační programy, 

dětské hřiště, miniklub, plážový 
volejbal, stolní tenis, šipky, minigolf, 
basketbal, tenis bez osvětlení, 
fi tness

•  Za poplatek: masáže, půjčovna aut, 
nabídka vodních sportů na pláži

STRAVOVÁNÍ
•  All Inclusive: snídaně, oběd a večeře 

formou bufetu, odpolední káva, 
čaj, zákusky v baru u bazénu, 
neomezené množství vybraných 
alko a nealko nápojů v barech 
a restauracích dle jejich otevírací 
doby

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ /

www.eurovillageachilleashotel.com

UPOZORNĚNÍ: Povinná pobytová 
taxa splatná na místě. Více informací 
na www.blue-style.cz.

Hotel obklopený udržovanou zahradou se nachází v letovisku Mastichari a leží přímo 
u krásné pláže. Za návštěvu stojí město Kos, do kterého si můžete zajet hotelovým 
autobusem. Součástí rezortu jsou příjemné restaurace a bary, kde si můžete vychutnat 
osvěžující drink.

KLIDNÉ MÍSTO  ●  PŘÁTELSKÁ ATMOSFÉRA  ●  ŠIROKÉ SPORTOVNÍ VYŽITÍ

Eurovillage Achilleas ****

KOS / MASTICHARI HODNOCENÍ TRIPADVISOR 3,5

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Až 2 Děti zdarma
1. dítě do 6 let 
2. dítě do 6 let

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE
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NEJKRATŠÍ CESTA K VAŠÍ DOVOLENÉ  ―  226 036 036 nebo www.blue-style.cz

HOTEL

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Dítě do 12 let
zdarma

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE

OBLÍBENÉ LETOVISKO  ●  MODERNÍ HOTEL  ●  NOČNÍ ŽIVOT A NÁKUPY NA DOSAH

Caravia Beach & Bungalows *****

MARMARI / KOSHODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,5

WI-FI ZDARMA

LETIŠTĚ KOS 
CCA 13 KM

PŘÍMO U PLÁŽE

ALL INCLUSIVE

POLOHA
•  Nejbližší nákupní možnosti, 

restaurace a bary cca 1,5 km
• Centrum Marmari cca 1 km
• Letiště Kos cca 13 km 
PLÁŽ
• Písčitá pláž přímo u hotelu
• Pozvolný vstup do moře
• Bar, sprchy a WC
•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma
POPIS
•  Recepce, směnárna
• Restaurace, 4 bary
• Minimarket
• Konferenční a společenská místnost
• Fitness, wellness
•  2 bazény pro dospělé, 1 dětský 

bazén
•  2 skluzavky pro děti (děti starší 4 let 

a zároveň vyšší než 122 cm)
•  Lehátka a slunečníky zdarma
• Ofi ciální kategorie hotelu je 4*

INTERNET
•  Wi-Fi ve všech veřejných prostorách 

hotelu, včetně pokojů, zdarma
UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj
• Velikost pokoje cca 22 m2

• Klimatizace zdarma
•  Koupelna se sprchou nebo vanou, 

WC, vysoušeč vlasů
• Telefon, SAT-TV
•  Bezpečnostní schránka za poplatek 

cca 15 EUR/týden
• Minilednička zdarma
• Francouzské okno
•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma
Rozšířená nabídka jednotlivých typů 
pokojů na www.blue-style.cz
SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: animační programy pro 

děti i dospělé, večerní programy, 
dětské hřiště, miniklub, basketbal, 
plážový volejbal, kulečník, šipky, 

fi tness centrum, fotbal, minigolf, 
stolní tenis, tenis během dne

•  Za poplatek: masáže, služby 
wellness centra, tenis s osvětlením, 
vodní sporty na pláži

STRAVOVÁNÍ
•  All Inclusive: snídaně, oběd a večeře 

formou bufetu, snack během dne, 
neomezené množství místních 
vybraných alko a nealko nápojů 
v barech a restauracích dle jejich 
otevírací doby

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ / /

www.caraviabeach.gr

UPOZORNĚNÍ: Povinná pobytová 
taxa splatná na místě. Více informací 
na www.blue-style.cz.

Moderní hotelový komplex se nachází v oblíbeném prázdninovém letovisku Marmari. 
Přímo v hotelu můžete využít širokou nabídku sportovních aktivit, které vám jistě 
zpestří pobyt. Nebo si můžete vyrazit do centra, kde okusíte noční řecký život 
v některém z barů.
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INFORMACE + CENY + ROZŠÍŘENÁ FOTOGALERIE a VIDEA  ―  na www.blue-style.cz

HOTEL

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

ANIMACE V ČEŠTINĚ ZDARMA

EXKLUZIVNĚ U BLUE STYLE  ●  ŠIROKÉ SPORTOVNÍ VYŽITÍ  ●  ŽIVÁ ATMOSFÉRA

Kipriotis Village *****

KOS / PSALIDI HODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,0

POLOHA
•  Centrum města Kos cca 4 km 
•  Obchůdky a taverny cca 200 m
• Letiště Kos cca 30 km
PLÁŽ
•  Písčito-oblázková pláž cca 50 m
•  Cesta je přes areál hotelu a málo 

frekventovanou pobřežní komunikaci
• Vstup do moře oblázkový (obuv)
• Bar, sprchy a WC
•  Lehátka a slunečníky cca 3 EUR
•  Plážové osušky zdarma a na vratnou 

zálohu cca 10 EUR
POPIS
• Recepce, směnárna, obchůdky
• 4 restaurace a bary
• Konferenční a společenská místnost
• Fitness, wellness, kadeřnictví
• Vnitřní bazén zdarma
• 3 bazény pro dospělé, dětský bazén
• 4 skluzavky zdarma
• Lehátka a slunečníky zdarma
• Ofi ciální kategorie hotelu je 4*

INTERNET
•  Wi-Fi připojení ve všech veřejných 

prostorách zdarma, na pokojích za 
poplatek cca 5 EUR/2 hodiny

UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj
•  Centrální klimatizace zdarma 

(15. 6.–15. 9.)
•  Koupelna se sprchou nebo vanou, 

WC, vysoušeč vlasů
• Telefon
• SAT-TV
• Minilednička zdarma
• Bezpečnostní schránka zdarma
• Set na přípravu kávy a čaje
• Balkon 
 Rozšířená nabídka jednotlivých typů 
pokojů na www.blue-style.cz
SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: animační programy pro 

děti i dospělé, večerní programy, 
dětské hřiště, miniklub, basketbal, 
plážový volejbal, šipky, fi tness 

centrum, fotbal, minigolf, stolní 
tenis, tenis během dne

•  Za poplatek: kulečník, elektronické 
hry, wellness, masáže, sauna

STRAVOVÁNÍ
•  All Inclusive: brzká kontinentální 

snídaně, snídaně formou bufetu, 
pozdní kont. snídaně, oběd a večeře 
formou bufetu, snack během celého 
dne, odpolední zákusky, zmrzlina, 
půlnoční snack, možnost povečeřet 
v řecké, italské nebo BBQ restauraci 
(nutná rezervace), alko a nealko 
nápoje (10.00–24.00), během večeří 
je vyžadován společenský oděv, 
u pánů dlouhé kalhoty

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ / / /

www.kipriotis.gr
UPOZORNĚNÍ: Povinná pobytová 
taxa splatná na místě. Více informací 
na www.blue-style.cz.

Oblíbený prázdninový rezort poskytuje vše nezbytné pro vysněnou rodinnou dovolenou! 
Nechybí zde skluzavky ani vodní atrakce pro děti i dospělé, pěkné bazény, restaurace, 
bary a komfortně vybavené pokoje. Oddejte se pohodě a prožijte nezapomenutelné 
okamžiky právě tady! Rozhodně bude na co vzpomínat.

WI-FI ZDARMA

LETIŠTĚ KOS 
CCA 30 KM

PLÁŽ CCA 50 M

ALL INCLUSIVE

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Až 2 Děti zdarma
1. dítě do 14 let 
2. dítě do 14 let

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE
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NEJKRATŠÍ CESTA K VAŠÍ DOVOLENÉ  ―  226 036 036 nebo www.blue-style.cz

KLUBOVÝ HOTEL
Animace v češtině pro děti i dospělé zdarma. 
Více info o skvělé klubové dovolené viz strany 
20–25 nebo na www.blue-style.cz
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INFORMACE + CENY + ROZŠÍŘENÁ FOTOGALERIE a VIDEA  ―  na www.blue-style.cz

HOTEL

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

ANIMACE V ČEŠTINĚ ZDARMA

EXKLUZIVNĚ U BLUE STYLE  ●  KRÁSNÁ PLÁŽ  ●  ŠIROKÉ SPORTOVNÍ VYŽITÍ 

Akti Beach Club *****

HODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,0KOS / KARDAMENA

Příjemný rodinný hotel se nachází na klidném místě v oblíbeném letovisku Kardamena, 
kde se nachází spousta výborných restaurací, taveren, barů a obchůdků. Hotel nabízí 
širokou škálu sportovního vyžití pro celou rodinu.

POLOHA
•  Kardamena cca 5 km (minibus 

zdarma)
•  Nejbližší obchůdky cca 50 m, další 

nákupní možnosti, taverny a bary 
v Kardameně

• Letiště Kos cca 15 km 
PLÁŽ
•  Písčito-oblázková pláž cca 50 m
•  Cesta je přes areál hotelu a málo 

frekventovanou pobřežní 
komunikaci

• Pozvolný vstup do moře
• Bar (v těsné blízkosti, cca 20 m )
•  Lehátka a slunečníky zdarma, 

plážové osušky na vratnou zálohu 
cca 10 EUR

POPIS
• Recepce, směnárna
• Restaurace, 4 bary
• Minimarket
• Fitness
• Společenská místnost

•  2 bazény pro dospělé, 4 bazény pro 
děti (1 s dětskými skluzavkami)

•  Lehátka a slunečníky zdarma
• Ofi ciální kategorie hotelu je 4*
INTERNET
•  Wi-Fi za poplatek cca 5 EUR/90 min
UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj s klimatizací
•  Koupelna se sprchou nebo vanou, 

WC, vysoušeč vlasů
• Telefon, SAT-TV
•  Bezpečnostní schránka za poplatek 

cca 20 EUR/týden
• Minilednička zdarma
• Balkon nebo terasa
•  Děts. postýlka na vyžádání zdarma
 Rodinný pokoj Open Plan
• Je prostornější
Rodinný pokoj Standard
•  Má navíc 1 oddělený pokoj pro děti
Rodinný pokoj Superior
•  Velmi prostorný a s 1 odděleným 

pokojem pro děti

SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: animační programy, 

miniklub, dětské hřiště, basketbal, 
volejbal, šipky, fi tness, fotbal, 
minigolf, stolní tenis, tenis, 
lukostřelba

•  Za poplatek: vodní sporty na pláži
STRAVOVÁNÍ
•  Ultra All Inclusive: snídaně, oběd 

a večeře formou bufetu, snacky, 
káva, čaj ve vybraných barech 
24 hodin denně, možnost povečeřet 
v rybí à la carte restauraci (nutná 
rezervace), místní vybrané alko 
a nealko nápoje 24 hodin denně

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ / /

www.aktibeachclub.gr

UPOZORNĚNÍ: Povinná pobytová 
taxa splatná na místě. Více informací 
na www.blue-style.cz.

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Dítě do 15 let
zdarma

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE

WI-FI

LETIŠTĚ KOS 
CCA 15 KM

PLÁŽ CCA 50 M

ULTRA
ALL INCLUSIVE



67
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KLUBOVÝ HOTEL
Animace v češtině pro děti zdarma. Více info 
o skvělé klubové dovolené viz strany 21–25  
nebo na www.blue-style.cz
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INFORMACE + CENY + ROZŠÍŘENÁ FOTOGALERIE a VIDEA  ―  na www.blue-style.cz

HOTEL

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

EXKLUZIVNĚ U BLUE STYLE  ●  POUZE PRO DOSPĚLÉ 18+  ●  RELAX A ODPOČINEK

Kipriotis Hippocrates ****

KOS / PSALIDI HODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,0

WI-FI ZDARMA

LETIŠTĚ KOS 
CCA 30 KM

PLÁŽ CCA 250 M

ALL INCLUSIVE

POLOHA
• Klidné místo
•  Nejbližší nákupní možnosti 

a taverny cca 200 m
•  Vzdálenost od centra Kosu cca 4 km
• Letiště Kos cca 30 km
PLÁŽ
• Písčito-oblázková pláž cca 250 m
•  Od hotelu oddělena místní 

komunikací
•  Vstup do moře je strmější 

a oblázkový (obuv do vody)
• Bar za poplatek
•  Lehátka a slunečníky za poplatek 

cca 3 EUR/osoba/den
• Plážové osušky na vratnou zálohu
POPIS
• Recepce
• Restaurace, bar
• Minimarket
•  Fitness, wellness (v sesterském 

hotelu Kipriotis Panorama Hotel & 
Suites 5*)

•  Bezpečnostní schránky na recepci 
za poplatek cca 20 EUR/týden

• Bazén
•  Lehátka a slunečníky zdarma
INTERNET
•  Wi-Fi připojení je ve všech 

veřejných prostorách, včetně 
pokojů, zdarma

UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj
• Klimatizace zdarma (15. 6.–15. 9.)
•  Koupelna se sprchou nebo vanou, 

WC, vysoušeč vlasů
• Telefon, SAT-TV
• Balkon nebo terasa
SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: plážový volejbal, fi tness, 

tenis (vybavení na vratnou zálohu), 
minigolf a stolní tenis (na vratnou 
zálohu, v hotelu Kipriots Village 4*)

•  Za poplatek: wellness, fotbal, 
aquapark v sesterském hotelu 
Kipriotis Aqualand 4*, vodní sporty

STRAVOVÁNÍ
•  All Inclusive: snídaně, oběd 

a večeře formou bufetu, dopolední 
a odpolední snack, neomezené 
množství vybraných místních alko 
a nealko nápojů v barech dle jejich 
otevírací doby (10.00–1.00), během 
večeří je vyžadován společenský 
oděv, zejména pak u pánů dlouhé 
kalhoty

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ /

www.kipriotis.gr

UPOZORNĚNÍ: Povinná pobytová 
taxa splatná na místě. Více informací 
na www.blue-style.cz.

Hotel s pohodovou a odpočinkovou atmosférou leží na klidném místě nedaleko Kosu, 
hlavního města ostrova. Doporučujeme zapůjčit si jízdní kolo a podél pobřeží dojet až do 
jeho centra. Kromě maximálního komfortu, který hotel poskytuje, se můžete těšit také na 
vynikající gastronomické zážitky.

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

Super slevy od 21 % na dosp. os.
a další skvělé výhody

na www.blue-style.cz

FIRST MINUTE
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NEJKRATŠÍ CESTA K VAŠÍ DOVOLENÉ  ―  226 036 036 nebo www.blue-style.cz

HOTEL

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Dítě do 12 let
zdarma

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE

KLIDNÉ MÍSTO  ●  BLÍZKO CENTRA  ●  PŘÁTELSKÁ ATMOSFÉRA

Aeolos Beach ****

LAMBI / KOSHODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,0

WI-FI ZDARMA

LETIŠTĚ KOS 
CCA 24 KM

PŘÍMO U PLÁŽE

PP | AI

POLOHA
•  Nejbližší restaurace, bary a nákupní 

možnosti cca 2 km
• Město Kos cca 4,5 km
• Letiště Kos cca 24 km
PLÁŽ
•  Písčito-oblázková pláž přímo 

u hotelu
•  Pozvolný vstup do moře
• Sprchy a WC
•  Lehátka a slunečníky na travnaté 

ploše přímo u pláže zdarma, plážové 
osušky na vratnou zálohu cca 10 EUR

POPIS
•  Recepce
•  2 restaurace, 2 bary
•  Minimarket, fi tness
•  Společenská místnost
•  Bazén pro dospělé, bazén pro děti
• Vířivka
•  Lehátka a slunečníky zdarma
INTERNET
•  Wi-Fi v lobby zdarma

UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj 
• Nachází se v hlavní budově
• Klimatizace zdarma
•  Koupelna se sprchou nebo vanou, 

WC, vysoušeč vlasů
• Telefon, SAT-TV
• Bezpečnostní schránka za poplatek
• Minilednička zdarma
• Balkon nebo terasa
•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma
 Bungalov
•  Je umístěn v zahradě
• Má balkon nebo terasu
Premium Bungalov Beach Front
• Nově vybudovaný
• Moderní pokoj
• Set pro přípravu kávy a čaje
• Láhev vody denně zdarma
• Wi-Fi zdarma
•  Rezervace na lehátka u premium 

bazénu

SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: dětské hřiště, plážový 

volejbal, basketbal, fotbal, fi tness
•  Za poplatek: kulečník, stolní tenis, 

minigolf (klienti s AI pouze na 
vratnou zálohu), masáže

STRAVOVÁNÍ
•  Polopenze formou bufetu nebo 

možnost All Inclusive
•  All Inclusive: snídaně, oběd a večeře 

formou bufetu, snack během dne, 
zmrzlina, káva a čaj, neomezené 
množství místních vybraných 
alkoholických a nealkoholických 
nápojů (10.00–23.00)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ / /

www.aeolosbeach.com

UPOZORNĚNÍ: Povinná pobytová 
taxa splatná na místě. Více informací 
na www.blue-style.cz.

Hotelový rezort se skládá z hlavní budovy, vedlejší budovy a komplexu bungalovů, které 
jsou obklopeny zelení. Nachází se na klidném místě v prázdninovém letovisku Lambi. 
Cca 2 km od hotelu se nalézá několik restaurací, barů a taveren, kde můžete nejenom 
ochutnat místní speciality, ale i v klidu posedět u lahodného frappé.
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INFORMACE + CENY + ROZŠÍŘENÁ FOTOGALERIE a VIDEA  ―  na www.blue-style.cz

HOTEL

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Dítě do 13 let
zdarma

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE

WI-FI

LETIŠTĚ KOS 
CCA 25 KM

PŘÍMO U PLÁŽE

ALL INCLUSIVE

POLOHA
•  Nejbližší restaurace, bary a nákupní 

možnosti cca 500 m
• Hlavní město Kos cca 2 km
• Letiště Kos cca 25 km 

PLÁŽ
•  Písčito-oblázková pláž přímo 

u hotelu 
• Pozvolný vstup do moře
• Sprchy a WC
•  Lehátka a slunečníky na pláži za 

poplatek

POPIS
• Recepce
• 2 restaurace, 4 bary
• Minimarket
• Společenská místnost
•  2 venkovní bazény pro dospělé
• Bazén pro děti 
•  Lehátka a slunečníky u bazénu 

zdarma

INTERNET
•  Wi-Fi ve všech veřejných prostorách 

za poplatek
• Internetový koutek za poplatek

UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj
• Klimatizace (v provozu 15. 6.–15. 9.)
•  Koupelna se sprchou nebo vanou, 

WC, vysoušeč vlasů
• SAT-TV
• Telefon
• Minilednička zdarma
• Bezpečnostní schránka zdarma
• Balkon nebo terasa
•  Dětská postýlka na vyžádání za 

poplatek
Rodinný pokoj
• Má navíc jednu oddělenou ložnici

SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: animační programy, dětské 

hřiště, plážový volejbal 

•  Za poplatek: tenis i s osvětlením, 
kulečník, masáže, půjčovna 
automobilů, motocyklů a bicyklů

STRAVOVÁNÍ
•  All Inclusive: snídaně, oběd a večeře 

formou bufetu, snack během dne, 
zmrzlina, káva a čaj, neomezené 
množství místních vybraných 
alkoholických a nealkoholických 
nápojů (10.00–23.00)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ / /

www.atlantishotel-kos.com

UPOZORNĚNÍ: Povinná pobytová 
taxa splatná na místě. Více informací 
na www.blue-style.cz.

Příjemný hotelový komplex se nalézá přímo u pláže a je tak ideálním místem pro prožití 
prosluněné a ničím nerušené dovolené. Během dne si můžete užít vodní radovánky 
v jednom z hotelových bazénů. Samozřejmostí jsou restaurace a bary, které jsou 
součástí areálu.

BLÍZKO CENTRA  ●  KRÁSNÁ ZAHRADA  ●  PŘÍMO U PLÁŽE

Atlantis ****

KOS / LAMBI HODNOCENÍ TRIPADVISOR 3,5
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NEJKRATŠÍ CESTA K VAŠÍ DOVOLENÉ  ―  226 036 036 nebo www.blue-style.cz

HOTEL

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Dítě do 12 let
zdarma

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE

LETIŠTĚ KOS 
CCA 8 KM

WI-FI ZDARMA

PŘÍMO U PLÁŽE

ALL INCLUSIVE

POLOHA
•  Nejbližší nákupní možnosti, 

restaurace a bary přímo u hotelu
• Hlavní město Kos cca 30 km
• Letiště Kos cca 8 km 

PLÁŽ
•  Krásná písčito-oblázková pláž 

přímo u hotelu
• Pozvolný vstup do moře
•  Lehátka a slunečníky za poplatek 

cca 6 EUR
•  Plážové osušky za poplatek 

cca 5 EUR a na vratnou zálohu 
cca 20 EUR

•  Pěší promenáda s několika 
obchůdky a restauracemi

POPIS
• Recepce
• Menší restaurace a bar
•  Bezpečnostní schránky za poplatek 

cca 25 EUR/týden

•  Menší bazén pro dospělé s malou 
částí pro děti

•  Lehátka a slunečníky zdarma

INTERNET
• Wi-Fi v lobby zdarma 

UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj 
• Jednoduše a účelně zařízený
• Klimatizace
•  Koupelna se sprchou, WC, fén
• TV
• Minilednička
• Balkon
•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma (dětskou postýlku nelze 
poskytnout ve dvoulůžkovém 
pokoji)

SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: šipky
•  Za poplatek: elektronické hry

STRAVOVÁNÍ
•  All Inclusive: kontinentální 

snídaně, oběd a večeře formou 
jednoduchého bufetu, lehký snack 
během dne, neomezené množství 
místních vybraných alkoholických 
a nealkoholických nápojů 
(10.00–23.00)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ /

www.islandresorts.gr

UPOZORNĚNÍ: Povinná pobytová 
taxa splatná na místě. Více informací 
na www.blue-style.cz.

Hotel s přátelskou atmosférou se nachází v letovisku Kardamena, nedaleko centra 
města, jen několik kroků od malebného přístavu. Okouzlující okolí přímo svádí 
k romantickým procházkám a k posezení u sklenky vína v některé z tradičních místních 
restaurací. Nespornou výhodou hotelu je jeho překrásná písčitá pláž.

EXKLUZIVNĚ U BLUE STYLE  ●  OBLÍBENÉ LETOVISKO  ●  KRÁSNÁ PLÁŽ

Maya Island Resort ***

KARDAMENA / KOSHODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,5
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INFORMACE + CENY + ROZŠÍŘENÁ FOTOGALERIE a VIDEA  ―  na www.blue-style.cz

HOTEL

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Dítě do 12 let
zdarma

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE

WI-FI ZDARMA

LETIŠTĚ KOS 
CCA 17 KM

PŘÍMO U PLÁŽE

BS | S | PP

POLOHA
•  Nákupní možnosti cca 150 m
•  Nejbližší restaurace, taverny a bary 

cca 1 km
• Centrum Kefalos cca 1 km 
• Letiště Kos cca 17 km 

PLÁŽ
•  Písčito-oblázková pláž přímo 

u hotelu
• Pozvolný vstup do moře 
• Sprchy
•  Lehátka a slunečníky za poplatek 

cca 5 EUR

POPIS
• Recepce, směnárna
• 2 restaurace, 2 bary
•  Pěkný venkovní bazén pro dospělé 

a pro děti
•  Lehátka a slunečníky u bazénu 

zdarma

INTERNET
•  Wi-Fi ve všech veřejných 

prostorách, včetně pokojů, zdarma

UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj
•  Klimatizace za poplatek 

cca 7 EUR/den
•  Koupelna se sprchou nebo vanou, 

WC, vysoušeč vlasů
• SAT-TV
•  Bezpečnostní schránka za poplatek 

cca 4 EUR/den
•  Minilednička za poplatek 

cca 5 EUR/ den
• Balkon nebo terasa
•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma

SPORT A ZÁBAVA
•  Za poplatek: vodní sporty na pláži 

(lyže a windsurfi ng)

STRAVOVÁNÍ
•  Bez stravování, kontinentální 

snídaně nebo možnost polopenze 
formou servírovaného menu 
(nápoje nejsou zahrnuty)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ /

www.sacallis-inn.com

UPOZORNĚNÍ: Povinná pobytová 
taxa splatná na místě. Více informací 
na www.blue-style.cz.

Hotel s přátelskou atmosférou a překrásným výhledem na moře se nachází v oblíbeném 
letovisku Kefalos, které nabízí řadu restaurací a barů a svádí ke strávení příjemných 
večerů v některé z místních taveren. Prožijte den plný slunce a pohody u bazénu nebo na 
pláži, která je přímo u hotelu.

PŘÍMO U PLÁŽE  ●  VODNÍ SPORTY NA PLÁŽI  ●  BLÍZKO CENTRA

Sacallis Inn Beach ***

KOS / KEFALOS HODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,0
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KOS

 NISYROS
Ostrov přezdívaný též „spící sopka“ se může stát cí-
lem vašeho výletu, vyberete-li si celodenní lodní vý-
let na Nisyros. Zde vás čeká zcela bezpečný a snadný 
sestup do kráteru, který pro mnohé bude jistě neo-
pakovatelným zážitkem. Ostrov vznikl erupcí sop-
ky, občas činné ještě ve středověku. Dnes se však 
její činnost omezuje už jen na solfatáry. Po návštěvě 
největšího kráteru na ostrově budete moci obdivovat 
malebné uličky přístavu a zároveň hlavního města 
Mandraki, lemované bělostnými domky s barevnými 
okenicemi a balkony. Vystoupáte k ruinám johanitské 
pevnosti, která dodnes slouží jako klášter s pozdně 
byzantským jeskynním kostelem zasvěceným Pan-
ně Marii (Panagia Spiliani). Odtud se vám naskytne 
nezapomenutelný výhled na přilehlý ostrůvek Giali 
a celé městečko Mandraki, kde budete mít také do-
statek času na občerstvení a nákupy. Oběd není za-
hrnut v ceně. 

 TURECKO – BODRUM
Využijte příležitosti a navštivte během své dovolené 
dvě země – pojeďte s námi na celodenní lodní výlet 
do Turecka! Z přístavu hlavního města Kos se vydáte 
na plavbu do Bodrumu, při které můžete poznat jedi-
nečné turecké pobřeží. Město Bodrum se nachází na 
členitém poloostrově, cca 7 námořních mil od Kosu 

a cesta lodí tam trvá přibližně 50 minut. Bodrum, ve 
starověku známý jako Halikarnas, je místem posled-
ního odpočinku krále Mausola, jehož Mauzoleum je 
jedním ze sedmi divů světa. Pozůstatky monumen-
tální hrobky budete moci navštívit v rámci svého vol-
ného času, stejně tak hrad sv. Petra z 15. století, který 
dnes slouží jako muzeum podvodní archeologie. Po 
procházce přístavem vás místní autobus zaveze na 
vyhlídku k větrným mlýnům, kde budete mít přístav 
s pevností jako na dlani, otevře se vám přilehlá zátoka 
Gümbet a dohlédnete i na pobřeží ostrova Kos. Auto-
busem budete pokračovat do archeologické lokality 
Myndos Gate a poté do zlatnického centra a manu-
faktury na výrobu proslulých tureckých koberců. Po 
návratu zpět do přístavu budete moci ochutnat tu-
recké speciality v jedné z místních restaurací a užít 
si pravé nakupování a smlouvání v nákupních ulicích, 
kde najdete nekonečné množství obchodů a bazarů 
se zbožím všeho druhu. V ceně výletu je zahrnuta 
přístavní taxa, oběd není zahrnut.

 TŘI OSTROVY – LODNÍ VÝLET
Tento lodní výlet spojený s relaxací a koupáním je 
vhodný pro všechny věkové kategorie. Loď vyráží na 
svoji plavbu dopoledne z přístavu Kos, odkud míří na 
malebný ostrov Kalymnos, konkrétně do městečka 
Pothia, kde je podáván oběd v malebné taverně a kde 
poznáte, jak se zpracovávají mořské houby. Poté vý-
let pokračuje na neobydlený ostrůvek Plati, kde je 
možnost vykoupat se přímo z lodi v průzračné vodě 

krásné zátoky. Dále navštívíte ostrov Pserimos, kde 
budete mít čas na koupání na nádherné písčité pláži.

 OKRUH OSTROVEM
Celodenní výlet autobusem po ostrově. První zastáv-
ka je v hlavním městě Kos, kde navštívíte centrální 
náměstí Eleftherias, největší archeologickou lokalitu 
přímo v centru města a známý Hipokratův platan. 
Poté pokračujete k nejkrásnější a nejznámější pa-
mátce ostrova – do Asklepia. Další zastávka je v ma-
lebné horské vesničce Zia, kde vás čeká panorama-
tický výhled. Dalším cílem cesty je výběžek Kefalos 
se zátokou Kamari, kde v rámci svého volného času 
budete moci ochutnat některou z místních specialit 
v taverně přímo u pláže nebo se jít vykoupat. Poslední 
zastávkou je vesnice Antimachia, kde budete moci 
navštívit zříceninu hradu.

Popisy výletů jsou pouze informační a nezávazné. 
Bližší info o jejich programu obdržíte v destinaci. Více 
na www.blue-style.cz.

CESTUJTE A POZNÁVEJTE

MANDRAKI

NISYROS

BODRUM

Výlety

PŘÍSTAV KALYMNOS
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Bájný ostrov, který se těšil přízni řeckých bohů, si za-
milujete pro dlouhé písčité pláže, romantické zálivy 
a malebná horská údolí. Rozkošné rybářské vesničky 
s bílými domky a kostelíky navozují odpočinkovou 
atmosféru. Podle starořeckých mýtů je Kréta po-
važována za místo zrození Dia, vládce olympských 
bohů.

 SEVERNÍ KRÉTA
Východní část oblasti je vyhlášená rozmanitostí 
přírody, krásnými plážemi i řadou letovisek. V okolí 
Heraklionu najdete aquaparky, bary a noční kluby. 
Turistická oblast se pak od Malie mění na zeměděl-
sky obdělávanou krajinu s půvabnými vesničkami. 
V neposlední řadě je zde Mirabelský záliv s nádher-
nou lagunou Elounda. Pro západní část jsou typická 
přímořská městečka a krásné hory. 

HERAKLION
Hlavní město, jež se nachází uprostřed severního po-
břeží, soustřeďuje sbírky archeologických a historic-
kých nálezů na Krétě. Najdeme zde nejvýznamnější 
doklady minojské civilizace – vykopávky neopevně-
ných paláců v Knossu a Festu. Heraklion býval přísta-
vem královského města Knossos a své jméno nese 
podle mytického hrdiny Herakla. Po příjezdu Benát-
čanů zde byla vystavěna pevnost a přístav.

HERSONISSOS
Hersonissos patří mezi nejstarší letoviska, původně 
se jednalo o rybářskou vesničku. Je největším cent-
rem zábavy, které se v této oblasti nachází. Naleznete 
zde malý, původem římský přístav. Dále spoustu ta-
veren, kavárniček a restaurací. Přes den lákají malé, 
převážně písčité pláže a zátoky, kde můžete využít 
nabídku vodních sportů. V noci se nabízí zábava na 
diskotékách a v barech. 

MALIA
Toto malebné městečko se rozrostlo v oblíbené a ruš-
né letovisko. Den můžete strávit na překrásné písčité 
pláži, večery na nákupních procházkách, posezením 
při vynikajícím jídle v taverně nebo se můžete bavit 
v zábavních podnicích.

RETHYMNO
Okouzlující přístavní městečko leží západně od He-
raklionu. Jádro Rethymna je tvořeno půvabnými ulič-
kami, benátskou pevností Fortezza a dalšími histo-
rickými budovami a zákoutími. U přístavu a podél 

pobřežní promenády se nachází řada 
barů a taveren. Na převážně písči-
tých plážích s pozvolným vstupem 
do moře se nabízí spousta možností 
vodních sportů.

SKALETA
Obrovskou předností tohoto leto-
viska je dlouhá rovná písčitá pláž, která se táhne 
až k východní části města Rethymno. K dispozici je 
taktéž řada taveren, velkých i malých obchodů, barů 
a diskoték. Skaleta leží v relativně rovné oblasti, zá-
stavba je převážně velmi nízká. Všude jsou trávníky 
a spousta vysokých palem.

STAVROMENOS
Hned vedle letoviska Skaleta se nalézá Stavromenos, 
které se od svého „souseda“ nikterak zásadně neli-
ší. Jen do Rethymna je to odsud trochu blíž. Stavro-
menos – stejně jako Skaleta – je ideálním výchozím 
místem pro poznávání střední části Kréty a jejího 
jižního pobřeží.

ANALIPSIS
V menším letovisku naleznete příjemnou plážovou 
promenádu s řadou taveren. Pláž podél celého leto-
viska je převážně písčitá, místy kamenitá. Centrum 
vesnice tvoří malebné náměstíčko obklopené řadou 
obchůdků, kaváren i taveren. Doporučujeme klientům 
všech věkových kategorií, zejména rodinám s dětmi.

GOUVES
Gouves je vesnička, jejíž okolí je zčásti stále ještě ze-
mědělsky obhospodařované. Kromě hezkých hotelů 
zde naleznete příjemné taverny, bary, obchůdky se 
suvenýry a supermarkety. Atraktivní pláž je písčitá 
i oblázková, nabízející velké množství vodních sportů.

ADELIANOS KAMPOS
Bývalá rybářská vesnička dnes patří mezi vyhledáva-
ná turistická letoviska, která nabízejí relaxaci na pláži 
a denní zábavu, ale i bohatý noční život. Adelianos 
Kampos se rozkládá podél dlouhé písčito-oblázkové 
pláže s pozvolným vstupem do moře. 

BALI
Velmi klidné a romantické letovisko s malým přísta-
vem se rozkládá v malebném zálivu. I když toto stře-
disko nepatří mezi ta největší, naleznete zde řadu 
restaurací, kavárniček a barů. Pláže jsou převážně 

písčité a čistá voda a kamenné útesy lákají i milov-
níky šnorchlování. Letovisko je vzdáleno cca 34 km 
od Rethymna, cca 53 km od Heraklionu.

CHANIA
Město Chania a jeho široké okolí tvoří celý region 
v západní části Kréty. Nádherných pláží je tady po-
vícero, nejproslulejší je Balos. Vybrat si tu můžete 
z několika atraktivních letovisek. Více informací na-
jdete na straně 92.

 JIŽNÍ KRÉTA
Tuto oblast charakterizují malebné zálivy ve tvaru 
půlměsíce, dominantní pohoří, široké i malé pláže 
s průzračně čistým mořem, mnoho přírodních zají-
mavostí i jedinečné historické památky. Nachází se 
zde nejjižněji položené město celé Evropy – Ierapet-
ra. Můžete navštívit i druhý největší minojský palác 
Festos, trosky paláce Agia Triada nebo pozůstatky 
města Gortys, které bylo za dob Římanů hlavním 
městem Kréty.

MATALA
Nalézá se v krásném zálivu Perrisa. Jeho pobřeží tvoří 
jednu dlouhou písčito -oblázkovou pláž, z obou stran 
uzavřenou skalním masivem. Lokalita je vyhledávaná 
lidmi toužícími po nenáročné dovolené, ale také mi-
lovníky krásných pláží a archeologických vykopávek. 
V 60. letech Matala proslula jako ráj příslušníků hnutí 
hippies. V severní části se nacházejí jeskyně vytesané 
Římany. Naopak jižní část je plná hotýlků, penzionů, 
restaurací, taveren a kaváren. Kouzlo Mataly doplňu-
je stará zástavba – úzké uličky s krámky a tavernami.

Kréta
SEVERNÍ  |  JIŽNÍ

POPIS DESTINACE

KRÉTA / POPIS DESTINACE

A mnoho
dalších hotelů na
www.blue-style.cz
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HOTEL

ANIMACE V ČEŠTINĚ ZDARMA

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

EXKLUZIVNĚ U BLUE STYLE  ●  AQUAPARK  ●  ŠIROKÉ SPORTOVNÍ VYŽITÍ

Arminda Hotel & Spa *****

SEVERNÍ KRÉTA / HERSONISSOS HODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,0

POLOHA
•  Nejbližší nákupní možnosti cca 2 km
•  Taverny a bary cca 1,5 km
• Autobusová zastávka cca 50 m
• Letiště Heraklion cca 35 km
PLÁŽ
•  Písčitá pláž cca 200 m
• Pozvolný vstup do moře
• Na pláž vede pěší cesta
• Lehátka a slunečníky za poplatek
POPIS
• Recepce 
• Restaurace, 2 bary
• Minimarket
• Wellness, fi tness
•  4 bazény pro dospělé a 2 bazény pro 

děti se slanou vodou
• Menší aquapark
•  Lehátka a slunečníky zdarma
• Ofi ciální kategorie hotelu je 4*
INTERNET
•  Wi-Fi v lobby zdarma, na pokojích 

za poplatek cca 3 EUR/den

UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj
• Klimatizace zdarma (20. 4.–31. 10.) 
•  Koupelna se sprchou nebo vanou, 

WC, vysoušeč vlasů
• Telefon, SAT-TV, rádio
•  Bezpečnostní schránka za poplatek 

cca 10 EUR/týden a na vratnou 
zálohu cca 5 EUR 

• Minilednička zdarma
• Rychlovarná konvice
• Balkon nebo terasa
•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma
Rodinný pokoj
•  Má obývací pokoj a ložnici 

oddělenou dveřmi
• Má navíc koutek k posezení 
SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: animační programy, dětské 

hřiště, miniklub, fi tness, plážový 
volejbal, šipky, tenis bez osvětlení, 
stolní tenis

•  Za poplatek: služby wellness centra, 
masáže, sauna, vířivka, kulečník, 
minigolf, tenis s osvětlením, vodní 
sporty

STRAVOVÁNÍ
•  All Inclusive: snídaně, oběd a večeře 

formou bufetu, snack během dne 
a zmrzlina, káva, čaj, neomezené 
množství vybraných místních 
alkoholických a nealkoholických 
nápojů (10.00–23.00)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ / /

www.hotelarminda.com 

UPOZORNĚNÍ: Povinná pobytová 
taxa splatná na místě. Více informací 
na www.blue-style.cz.

Elegantní hotel leží v blízkosti pěkné písčité pláže. Areál hotelu tvoří hezká zahrada 
a několik bazénů s menším aquaparkem pro děti i dospělé. Hotel zároveň nabízí bohaté 
sportovní vyžití, animační programy, ale i možnost odpočinku v hotelovém wellness 
centru.

WI-FI ZDARMA

LETIŠTĚ HERAKLION 
CCA 35 KM

PLÁŽ CCA 200 M

ALL INCLUSIVE

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

Super slevy od 21 % na dosp. os.
a další skvělé výhody

na www.blue-style.cz

FIRST MINUTE
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KLUBOVÝ HOTEL
Animace v češtině pro děti i dospělé zdarma. 
Více info o skvělé klubové dovolené viz strany 
20–25 nebo na www.blue-style.cz
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HOTEL

ANIMACE V ČEŠTINĚ ZDARMA

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Dítě do 14 let
zdarma

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE

EXKLUZIVNĚ U BLUE STYLE  ●  ŠIROKÉ SPORTOVNÍ VYŽITÍ  ●  V BLÍZKOSTI GOLF

Aldemar Cretan Village ****

SEVERNÍ KRÉTA / HERSONISSOS HODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,5

WI-FI ZDARMA

LETIŠTĚ HERAKLION 
CCA 25 KM

PŘÍMO U PLÁŽE

ALL INCLUSIVE

POLOHA
•  Nákupní možnosti v blízkosti hotelu 
• Restaurace a bary cca 2,5 km
• Letiště Heraklion cca 25 km
PLÁŽ
•  Písčito-oblázková pláž přímo 

u hotelu (obuv do vody)
•  Při vstupu do moře jsou kameny
• Bar, sprchy a WC
•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky jsou zdarma
POPIS
• Recepce a bankomat
• 4 restaurace a 4 bary 
•  Minimarket, fi tness
•  Několik bazénů (některé s mořskou 

vodou), 1 z nich se skluzavkou 
a bazén pro děti

•  Lehátka a slunečníky zdarma
INTERNET
•  Wi-Fi ve všech veřejných prostorách 

hotelu i na pokojích zdarma 
(200 MB/ den, poté za poplatek)

UBYTOVÁNÍ
 Apartmán
•  Disponuje 1 ložnicí a obývacím 

pokojem se 2 pohovkami
• Klimatizace
•  Koupelna se sprchou či vanou, WC 

a vysoušeč vlasů
• Telefon, SAT-TV
•  Bezpečnostní schránka za poplatek 

cca 20 EUR/týden
• Minilednička zdarma
• Balkon nebo terasa
•  Děts. postýlka na vyžádání zdarma
Bungalov
•  Je menší než apartmán a je tvořen 

pouze jednou obývací ložnicí
 Rodinný bungalov
•  Stejně vybaven jako bungalov, je 

i stejně velký, jen má více lůžek
SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: animační programy, dětské 

hřiště, miniklub, fi tness, plážový 
volejbal, šipky, fotbal, minigolf, 

stolní tenis, tenis bez osvětlení 
(vybavení za poplatek)

•  Za poplatek: kulečník, elektronické 
hry, vodní sporty, v sousedním 
hotelu Royal Mare služby wellness 
centra, sauna, parní lázně, solárium, 
cca 7 km se nachází 18jamkové 
golfové hřiště The Crete Golf Club

STRAVOVÁNÍ
•  All Inclusive: snídaně, oběd, 

večeře formou bufetu, pozdní 
kontinentální snídaně, odpolední 
káva, čaj, zmrzlina, neomezené 
množství místních vybraných alko 
a nealko nápojů (10.30–24.00)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ /

www.aldemar-resorts.gr

UPOZORNĚNÍ: Povinná pobytová 
taxa splatná na místě. Více informací 
na www.blue-style.cz.

Rozlehlý hotelový komplex Aldemar Cretan Village leží v nádherném letovisku 
Anissaras. Přátelský rezort, postavený ve stylu prázdninové řecké vesničky, svým 
hostům nabízí široké sportovní vyžití, a to jak pro dospělé, tak pro děti. 
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KLUBOVÝ HOTEL
Animace v češtině pro děti i dospělé zdarma. 
Více info o skvělé klubové dovolené viz strany 
20–25 nebo na www.blue-style.cz
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HOTEL

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Dítě do 13 let
zdarma

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE

WI-FI ZDARMA

LETIŠTĚ HERAKLION 
CCA 65 KM

PLÁŽ CCA 200 M

ALL INCLUSIVE

POLOHA
•  Nejbližší nákupní možnosti, 

restaurace a bary jsou vzdáleny
cca 300 m

•  Centrum města Rethymno je 
vzdáleno cca 12 km

• Letiště Heraklion cca 65 km
PLÁŽ
• Písčitá pláž cca 200 m
• Pláž oddělena místní komunikací
• Možnost využít podchod
• Pozvolný vstup do moře
• Sprchy a WC
• Lehátka a slunečníky zdarma
POPIS
• Recepce
• 2 restaurace a 4 bary
• Obchůdek, minimarket, diskotéka
• Konferenční místnost
•  Několik bazénů pro dospělé a bazén 

pro děti
• Aquapark zdarma
•  Lehátka a slunečníky zdarma

INTERNET
•  Wi-Fi ve veřejných prostorách 

hotelu a na pokojích zdarma
UBYTOVÁNÍ
Pokoj Superior
•  Individuální klimatizace zdarma 

(1. 4.–31. 10.)
•  Koupelna se sprchou nebo vanou, 

WC, vysoušeč vlasů
• Telefon, SAT-TV
• Bezpečnostní schránka za poplatek
• Minilednička zdarma
• Set na přípravu kávy a čaje
• Balkon nebo terasa
•  Děts. postýlka na vyžádání zdarma
Pokoj Deluxe
• Hydromasážní vana (některé pokoje)
• Set pro přípravu kávy a čaje
Rodinná Suite
• Je prostornější
• Má 2 ložnice
Rodinná Suite s privátním bazénem
• Stejně vybavena jako Rodinná Suite

SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: dětské hřiště, volejbal, 

šipky, miniklub, stolní tenis, tenis 
bez osvětlení

•  Za poplatek: kulečník, masáže, 
vodní sporty

STRAVOVÁNÍ
•  All Inclusive: snídaně formou 

bufetu, pozdní kontinentální 
snídaně, oběd a večeře formou 
bufetu, snack během dne, 
neomezené množství místních 
vybraných alko a nealko nápojů 
v barech a restauracích dle jejich 
otevírací doby (10.00–24.00), při 
příjezdu lahev vody a ovoce zdarma

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ / /

www.rethymnomare.com
UPOZORNĚNÍ: Povinná pobytová 
taxa splatná na místě. Více informací 
na www.blue-style.cz

Krásný plážový hotel leží v malebné turistické oblasti Skaleta a nabízí kombinaci čistého 
moře s nekončícími plážemi a jedinečné přírodní krajiny. Hotel poskytuje světově 
proslulou krétskou pohostinnost, kvalitní služby a příjemné ubytování. To vše zaručuje 
prožití pohodových okamžiků na dovolené.

EXKLUZIVNĚ U BLUE STYLE  ●  AQUAPARK  ●  OBLÍBENÉ LETOVISKO

Rethymno Mare & Water Park *****

SEVERNÍ KRÉTA / SKALETA HODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,0

POKOJ SUPERIOR

RODINNÁ SUITE S PRIVÁTNÍM 
BAZÉNEM
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NEJKRATŠÍ CESTA K VAŠÍ DOVOLENÉ  ―  226 036 036 nebo www.blue-style.cz

HOTEL

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

LETIŠTĚ HERAKLION 
CCA 71 KM

WI-FI ZDARMA

PŘÍMO U PLÁŽE

ULTRA 
ALL INCLUSIVE

POLOHA
• Klidné místo
•  Nejbližší nákupní možnosti, 

restaurace, taverny a bary cca 500 m
•  Centrum města Rethymno cca 10 km
• Autobusová zastávka cca 50 m
• Letiště Heraklion cca 71 km

PLÁŽ
•  Písčito-oblázková pláž leží přímo 

u hotelu
• Pozvolný vstup do moře
• Doporučujeme boty do vody
• Sprchy, WC
•  Lehátka a slunečníky zdarma, 

plážové osušky na vratnou zálohu

POPIS
• Recepce
• 2 restaurace, 2 bary
• Minimarket, kadeřnictví
• Bazén s částí pro děti
•  Lehátka a slunečníky zdarma

INTERNET
•  Wi-Fi připojení ve veřejných 

prostorách hotelu, včetně pokojů, 
zdarma

UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj 
• Velikost pokoje cca 22 m²
•  Individuální klimatizace zdarma 

(20. 5.–20. 10.)
•  Koupelna se sprchou nebo vanou, 

WC, vysoušeč vlasů
• Telefon, SAT-TV
• Bezpečnostní schránka za poplatek
• Minilednička zdarma
• Set pro přípravu kávy a čaje
• Balkon nebo terasa
•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma
Rodinný pokoj
•  Stejně vybaven jako standardní 

pokoj 
• Některé mohou mít palandy

SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: animační programy, dětské 

hřiště, stolní tenis

STRAVOVÁNÍ
•  Ultra All Inclusive: snídaně, oběd 

a večeře formou bufetu, snack 
během dne, káva, čaj, neomezené 
množství místních vybraných 
alko a nealko nápojů v barech 
a restauracích dle jejich otevírací 
doby

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/

www.bomoclub.com

UPOZORNĚNÍ: Povinná pobytová 
taxa splatná na místě. Více informací 
na www.blue-style.cz

Hotel se nachází na nábřeží ve městě Stavromenos a může se pochlubit soukromou 
pláží. Areál je zasazen do klidnější části letoviska, kde si můžete užít den plný slunce, 
relaxu a odpočinku u bazénu či na pláži. V centru Rethymna je mnoho obchodů, kaváren, 
restaurací a barů, které stojí za návštěvu a kde lze ochutnat některé z místních specialit.

EXKLUZIVNĚ U BLUE STYLE  ●  OBLÍBENÉ LETOVISKO  ●  KLIDNÉ MÍSTO

Bomo Rethymno Beach ****

STAVROMENOS / SEVERNÍ KRÉTAHODNOCENÍ TRIPADVISOR 3,5

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

Super slevy od 21 % na dosp. os.
a další skvělé výhody

na www.blue-style.cz

FIRST MINUTE
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INFORMACE + CENY + ROZŠÍŘENÁ FOTOGALERIE a VIDEA  ―  na www.blue-style.cz

HOTEL

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

LETIŠTĚ HERAKLION 
CCA 14 KM

WI-FI ZDARMA

PLÁŽ CCA 100 M

ALL INCLUSIVE

POLOHA
•  Obchůdky, taverny a bary cca 50 m
• Centrum města Gouves cca 200 m
• Autobusová zastávka cca 300 m
• Letiště Heraklion cca 14 km
PLÁŽ
•  Písčitá pláž leží cca 100 m od hotelu
• Pozvolný vstup do moře
• Je oddělena místní komunikací
•  Lehátka a slunečníky jsou za 

poplatek cca 6 EUR/set
•  Plážová osuška na vratnou zálohu 

cca 10 EUR a zároveň za poplatek 
cca 1 EUR/den

POPIS
• Recepce
• 2 restaurace a bar
• Obchůdek, minimarket
• Konferenční a společenská místnost
• Fitness
• Vnitřní bazén zdarma
• 2 bazény pro dospělé s částí pro děti
•  Lehátka a slunečníky zdarma

INTERNET
•  Wi-Fi ve veřejných prostorách 

hotelu, včetně pokojů, zdarma
UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj
• Klimatizace zdarma (15. 5.–20. 10.)
•  Koupelna se sprchou, WC, vysoušeč 

vlasů
• Telefon, SAT-TV
•  Bezpečnostní schránka za poplatek 

cca 15 EUR/týden
• Minilednička zdarma
• Balkon nebo terasa
•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma
Rodinný pokoj
• Je prostornější
SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: miniklub, dětské hřiště, 

animační programy, plážový 
volejbal, fi tness, stolní tenis, 
minigolf, tenis bez osvětlení, 
basketbal, fotbal

•  Za poplatek: kulečník, masáže, 
sauna, tenis s osvětlením, vodní 
sporty na pláži

STRAVOVÁNÍ
•  All Inclusive: snídaně, oběd 

a večeře formou bufetu, zmrzlina 
a občerstvení během dne v barech 
u bazénu, odpolední káva a zákusky, 
možnost využít po předchozí 
rezervaci venkovní restauraci Asian 
Star, která servíruje tradiční asijské 
jídlo, neomezené množství místních 
vybraných alko a nealko nápojů 
(10.00–23.00)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ /

www.magdahotel.gr

UPOZORNĚNÍ: Povinná pobytová 
taxa splatná na místě. Více informací 
na www.blue-style.cz.

Menší nově zrenovovaný hotel se nachází v prázdninovém letovisku Gouves, nedaleko 
krásné písčité pláže. Příjemná atmosféra, skvělé služby, komfortní pokoje i animační 
a sportovní zařízení činí z hotelu dokonalou volbu pro příjemně strávenou dovolenou. 
V blízkosti hotelu navíc najdete bary a restaurace, kde se velmi dobře zabavíte.

EXKLUZIVNĚ U BLUE STYLE  ●  IDEÁLNÍ POLOHA  ●  ŠIROKÉ SPORTOVNÍ VYŽITÍ

Magda ****

SEVERNÍ KRÉTA / GOUVES HODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,0

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

Super slevy od 21 % na dosp. os.
a další skvělé výhody

na www.blue-style.cz

FIRST MINUTE
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NEJKRATŠÍ CESTA K VAŠÍ DOVOLENÉ  ―  226 036 036 nebo www.blue-style.cz

HOTEL

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Dítě do 14 let
zdarma

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE

WI-FI ZDARMA

LETIŠTĚ HERAKLION 
CCA 25 KM

PLÁŽ CCA 50 M

ALL INCLUSIVE

Hotel s živou atmosférou leží poblíž centra města Hersonissos, které je vzdáleno 
cca 800 m od hotelu. Naleznete zde mnoho kavárniček, taveren, diskoték, barů 
a restaurací, kde si můžete vychutnat skvělé řecké speciality a osvěžující míchané 
nápoje.

POLOHA
•  Nákupní možnosti, bary cca 100 m
• Letiště Heraklion cca 25 km
PLÁŽ
•  Písčito-oblázková pláž cca 50 m
•  Cesta přes promenádu (k dispozici 

podchod)
• Pozvolný vstup do moře 
• Bar, sprchy a WC
•  Lehátka a slunečníky zdarma
•   Plážové osušky na vratnou zálohu 

cca 10 EUR
POPIS
• Recepce 
• 3 restaurace, 5 barů
•  Nákupní galerie, diskotéka 
• Fitness, wellness, kadeřnictví
•  Bazény pro dospělé a pro děti
•  6 skluzavek (některé jsou přístupné 

dětem až od 6 let)
•  Lehátka a slunečníky zdarma
•  V těsné blízkosti hotelu je vodní 

park Star Beach, který klienti 

mohou denně zdarma využívat 
(možnost využít podchod)

INTERNET
•  Wi-Fi ve všech veřejných prostorách 

hotelu zdarma
UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj
• Klimatizace zdarma (1. 5.–31. 10.)
•  Koupelna se sprchou nebo vanou, 

WC, vysoušeč vlasů
• Telefon
• SAT-TV, rádio
• Bezpečnostní schránka zdarma
• Minilednička zdarma
• Kuchyňský koutek
• Balkon nebo terasa
•  Děts. postýlka na vyžádání zdarma
 Rodinný pokoj
•  Je prostornější a má navíc 

1 oddělenou ložnici
 Rodinný pokoj Superior
•  Je ještě prostornější a má oddělenou 

ložnici

SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: animační programy, dětské 

hřiště, miniklub, basketbal, fi tness 
centrum

•  Za poplatek: služby wellness centra, 
masáže, kulečník, vodní sporty

STRAVOVÁNÍ
•  All Inclusive: snídaně, oběd 

a večeře formou bufetu, zmrzlina 
a občerstvení během dne v barech 
u bazénu, odpolední káva a zákusky, 
možnost využít po předchozí 
rezervaci venkovní restauraci Asian 
Star, která servíruje tradiční asijské 
jídlo, místní vybrané alko a nealko 
nápojů (10.00–23.00)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ / /

www.starbeachvillage.gr
UPOZORNĚNÍ: Povinná pobytová 
taxa splatná na místě. Více informací 
na www.blue-style.cz.

SKLUZAVKY  ●  ŽIVÁ ATMOSFÉRA  ●  V BLÍZKOSTI VODNÍ PARK

Star Beach Village ****

HERSONISSOS / SEVERNÍ KRÉTAHODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,0
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INFORMACE + CENY + ROZŠÍŘENÁ FOTOGALERIE a VIDEA  ―  na www.blue-style.cz

HOTEL

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Dítě do 10 let
zdarma

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE

WI-FI ZDARMA

LETIŠTĚ HERAKLION 
CCA 22 KM

PLÁŽ CCA 20 M

ALL INCLUSIVE

Relaxujte v tomto příjemném hotelu a vychutnejte si pohodový den pod krétským 
sluncem, během kterého se osvěžíte v bazénech s křišťálovou vodou. Tradiční kuchyně 
a vynikající služby v kombinaci s řeckou pohostinností jsou typickými rysy hotelu. 
Příjemná atmosféra zde čeká na každého, kdo hledá ideální místo pro dovolenou.

POLOHA
• Klidná oblast
•  Centrum Analipsisu cca 900 m
• Město Hersonissos cca 7 km
•  Taverny, kavárny a obchůdky 

cca 800 m
• Letiště Heraklion cca 22 km
PLÁŽ
• Písčito-oblázková pláž cca 20 m
•  Pozvolný vstup do moře 

(doporučujeme obuv do vody)
•  Cesta na pláž je oddělena místní 

komunikací s klidným provozem
•  Lehátka a slunečníky za poplatek, 

plážové osušky na vratnou zálohu 
cca 10 EUR

POPIS
• Několik budov ve stinné zahradě
• Recepce
• Restaurace, 3 bary
• Minimarket, obchůdek
• Fitness, wellness
• Společenská místnost

•  2 bazény (1 s mořskou vodou), 
dětský bazén

•  Lehátka a slunečníky zdarma
INTERNET
• Wi-Fi na recepci a v lobby zdarma
• Internetový koutek zdarma
UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj
• Klimatizace zdarma (1. 5.–31. 10.)
•  Koupelna se sprchou nebo vanou, 

WC, vysoušeč vlasů
• Telefon, SAT-TV
•  Bezpečnostní schránka za poplatek 

cca 7 EUR/týden
• Minilednička zdarma
•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma 
• Balkon nebo terasa
SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: animační programy, dětské 

hřiště, miniklub, volejbal, basketbal, 
stolní tenis, fi tness

•  Za poplatek: wellness, sauna, 

masáže, kulečník, tenis 
cca 10 EUR/ hodina, potápění 
nedaleko hotelu

STRAVOVÁNÍ
•  All Inclusive: snídaně, oběd a večeře 

formou bufetu, snack v průběhu 
celého dne, odpolední káva 
a zákusky, neomezené množství 
místních vybraných alko a nealko 
nápojů (10.00–23.00), 1x za pobyt 
možnost povečeřet v à la carte 
restauraci (nutná rezervace), během 
večeří je vyžadován společenský 
oděv

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ /

www.europabeach.gr

UPOZORNĚNÍ: Povinná pobytová 
taxa splatná na místě. Více informací 
na www.blue-style.cz.

EXKLUZIVNĚ U BLUE STYLE  ●  PŘÍJEMNÝ AREÁL  ●  VYNIKAJÍCÍ POLOHA

Europa Beach ****

SEVERNÍ KRÉTA / ANALIPSIS HODNOCENÍ TRIPADVISOR 3,5
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NEJKRATŠÍ CESTA K VAŠÍ DOVOLENÉ  ―  226 036 036 nebo www.blue-style.cz

HOTEL

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Dítě do 12 let
zdarma

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE

WI-FI ZDARMA

LETIŠTĚ HERAKLION 
CCA 25 KM

PŘÍMO U PLÁŽE

ALL INCLUSIVE

POLOHA
•  Taverny, kavárny a obchůdky 

v centru Hersonissosu
• Letiště Heraklion cca 25 km
PLÁŽ
•  Pláž s pozvolným a kamenitým 

vstupem (obuv do vody) do moře je 
rozdělena na několik částí a je přímo 
u hotelu (menší písčitá pláž, menší 
skalnatá pláž s uměle upraveným 
povrchem)

• Sprchy, lehátka a slunečníky zdarma
•  Možnost využívat pláž s hrubým 

pískem u hotelu Star Beach 4* 
(lehátka a slunečníky za poplatek)

POPIS
• Klubový hotel
• Recepce, směnárna
• Restaurace, 2 bary
• Minimarket, nákupní galerie
•  2 bazény, 1 z nich s mořskou vodou 

a 1 z nich s částí pro děti
•  Aquapark v areálu hotelu zdarma

• Lehátka a slunečníky zdarma
• Ofi ciální kategorie hotelu je 4*
INTERNET
• Wi-Fi v lobby zdarma
•  Internetový koutek za poplatek 

cca 2 EUR/20 min
UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj
• Většina z nich je nově zrenovovaná
•  Klimatizace (zdarma 1. 7.–31. 8., 

jinak za poplatek cca 6 EUR/den)
•  Koupelna se sprchou nebo vanou, 

WC, vysoušeč vlasů
• Telefon, SAT-TV
•  Bezpečnostní schránka za poplatek 

cca 15 EUR/týden
• Minilednička zdarma
•  Děts. postýlka na vyžádání zdarma 
• Balkon nebo terasa
• Některý může mít palandu
 Rodinný pokoj
•  Má 1 oddělenou místnost, některý 

může mít palandu

SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: animační programy, dětské 

hřiště, plážový volejbal, šipky, tenis 
bez osvětlení, fi tness

•  Za poplatek: kulečník, stolní tenis, 
masáže, vodní park Star Beach 
vedle hotelu (vstup zdarma, vodní 
atrakce za poplatek, lehátka 
a slunečníky za poplatek)

STRAVOVÁNÍ
•  All Inclusive: snídaně, oběd a večeře 

formou bufetu, odpolední káva, 
čaj a zákusky v baru u bazénu, 
místní vybrané alko a nealko nápoje 
(10.00–22.00)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ /

www.erihotels.gr

UPOZORNĚNÍ: Povinná pobytová 
taxa splatná na místě. Více informací 
na www.blue-style.cz.

Přátelský hotel s prázdninovou atmosférou leží na vynikajícím místě, nedaleko 
pulzujícího centra města Hersonissos. Součástí komplexu je několik bazénů, ve kterých 
si pohodový den užijí jak děti, tak dospělí. U jednoho z bazénů je také několik skluzavek. 
Pokud dáváte přednost většímu aquaparku, pak navštivte sousední hotel Star Beach.

SKLUZAVKY A VODNÍ PARK  ●  PŘÁTELSKÝ HOTEL  ●  VYNIKAJÍCÍ POLOHA

Eri Beach & Village ****

HERSONISSOS / SEVERNÍ KRÉTAHODNOCENÍ TRIPADVISOR 3,5
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INFORMACE + CENY + ROZŠÍŘENÁ FOTOGALERIE a VIDEA  ―  na www.blue-style.cz

HOTEL

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

WI-FI ZDARMA

LETIŠTĚ HERAKLION 
CCA 75 KM

PŘÍMO U PLÁŽE

PP | AI

POLOHA
•  Nákupní možnosti, restaurace 

a bary cca 30 m od hotelu
•  Městečko Rethymno cca 6 km
•  Autobusová zastávka v blízkosti 

hotelu cca 50 m
• Letiště Heraklion cca 75 km
PLÁŽ
•  Písčito-oblázková pláž přímo 

u hotelu
•  Pozvolný vstup do moře 

(doporučujeme boty do vody)
• Bar (za poplatek), sprchy 
•  Lehátka a slunečníky za poplatek 

cca 5 EUR/set, plážové osušky za 
poplatek cca 2,5 EUR/pobyt

POPIS
• Recepce 
• Restaurace, 2 bary
• Slunečná terasa u bazénu
•  Bazén pro dospělé s oddělenou 
částí pro děti 

•  Lehátka a slunečníky zdarma

INTERNET
•  Wi-Fi připojení je k dispozici na 

recepci zdarma a na pokojích za 
poplatek

UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj
•  Klimatizace zdarma (20. 5.–20. 10.)
•  Koupelna se sprchou nebo vanou, 

WC, vysoušeč vlasů
• Telefon, SAT-TV
•  Bezpečnostní schránka za poplatek 

cca 2 EUR/den
• Minilednička zdarma
• Set pro přípravu kávy a čaje
• Balkon nebo terasa
•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma
 Rodinný pokoj
• Je prostornější 
• Má navíc 1 oddělenou ložnici
 Rodinný pokoj typu mezonet
•  Má 2 oddělené ložnice a koutek 

k posezení

SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: příležitostně pořádá 

večerní programy, dětské hřiště
•  Za poplatek: kulečník, vodní sporty
STRAVOVÁNÍ
•  Polopenze formou bufetu nebo 

možnost All Inclusive
•  All Inclusive: snídaně, oběd a večeře 

formou bufetu, snack, zmrzlina 
a zákusky během dne, místní 
vybrané alko a nealko nápoje 
(11.00–23.00)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ / / / /

www.joanbeach.com

UPOZORNĚNÍ: Povinná pobytová 
taxa splatná na místě. Více informací 
na www.blue-style.cz.

Hotel je situován na klidném místě prázdninového letoviska Adelianos Kampos, 
cca 2 km od centra malebné vesničky Adele. Přátelský hotel vystavěný ve stylu řecké 
vesničky svým hostům nabízí pěkné bazény se slunečnou terasou a pěkným výhledem 
na moře.

OBLÍBENÉ LETOVISKO  ●  PŘÁTELSKÁ ATMOSFÉRA  ●  KLIDNÉ MÍSTO

Jo-an Beach ****

SEVERNÍ KRÉTA / ADELIANOS KAMPOS

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Dítě do 13 let
zdarma

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE

HODNOCENÍ TRIPADVISOR 3,5
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HOTEL

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

LETIŠTĚ HERAKLION 
CCA 75 KM

WI-FI ZDARMA

PŘÍMO U PLÁŽE

PP | PLP | AI

POLOHA
•  Nejbližší nákupní možnosti, 

restaurace a bary jsou v blízkosti 
hotelu

• Městečko Rethymno cca 6 km
• Autobusová zastávka před hotelem
• Letiště Heraklion cca 75 km

PLÁŽ
•  Široká písčito-oblázková pláž přímo 

u areálu hotelu (doporučujeme obuv 
do vody)

• Pozvolný vstup do moře
• Bar a sprchy 
•  Lehátka a slunečníky za poplatek

POPIS
• Recepce
• Restaurace a bar
• Bazén pro dospělé s částí pro děti 
•  Lehátka a slunečníky u bazénu 

zdarma
• Ofi ciální kategorie hotelu je 3*

INTERNET
•  Wi-Fi na recepci a u plážového baru 

zdarma

UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj
•  Klimatizace za poplatek
•  Koupelna se sprchou nebo vanou, 

WC
•  Telefon, SAT-TV, rádio
•  Bezpečnostní schránka za poplatek
• Minilednička zdarma
• Balkon nebo terasa
•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma
 Rodinný pokoj
• Je prostornější
• Má 2 oddělené místnosti

SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: dětské hřiště
•  Za poplatek: kulečník, potápění, 

stolní fotbal, masáže

STRAVOVÁNÍ
•  Polopenze nebo plná penze formou 

bufetu, možnost All Inclusive
•  All Inclusive: snídaně, oběd a večeře 

formou bufetu, zmrzlina, odpolední 
snack, neomezené množství 
místních vybraných alkoholických 
a nealkoholických nápojů v baru 
a restauraci dle jejich otevírací doby 
(11.00–22.00)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ /

UPOZORNĚNÍ: Povinná pobytová 
taxa splatná na místě. Více informací 
na www.blue-style.cz.

Hotel je situován v turisticky vyhledávaném letovisku Adelianos Kampos a leží přímo 
u písčito-oblázkové pláže. V této krásné oblasti si můžete zpestřit den nenáročným 
výletem do přístavního městečka Rethymno, kde naleznete velké množství obchůdků se 
suvenýry, tradiční taverny, ale i bary a noční kluby.

RODINNÁ ATMOSFÉRA  ●  PŘÁTELSKÁ ATMOSFÉRA  ●  KLIDNÉ MÍSTO

Maravel Land ****

ADELIANOS KAMPOS / SEVERNÍ KRÉTA

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Dítě do 12 let
zdarma

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE

HODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,0
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HOTEL

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

Triton ***

SEVERNÍ KRÉTA / MALIA

OBLAST KRÁSNÝCH PLÁŽÍ  ●  PŘÁTELSKÁ ATMOSFÉRA  ●  VYNIKAJÍCÍ POLOHA

Toužíte relaxovat na příjemné terase přímo u pěkného bazénu a přitom popíjet 
lahodnou kávu či drink? Pak je pro vás tento hotel ideální volbou. Jeho areál nabízí 
kompletní servis pro vaši dovolenou. V okolí hotelu můžete navštívit některou z pěkných 
pláží letoviska Malia nebo místní restaurace a kavárny, kterých je zde nespočet.

POLOHA
• Městský hotel letoviska Malia
• Centrum Malie cca 700 m
•  Nejbližší nákupní možnosti, 

kavárny, bary, restaurace a tradiční 
řecké taverny cca 50 m

• Autobusová zastávka cca 500 m
• Letiště Heraklion cca 35 km

PLÁŽ
• Veřejná písčitá pláž Malia cca 400 m
• Vstup do moře je pozvolný
•  Cesta na pláž je přes centrum Malie 

a je oddělena místní komunikací
•  Lehátka a slunečníky za poplatek
•  Možnost navštívit další pláž Aiolos 

cca 250 m

POPIS
• Recepce
• Restaurace, bar
• Slunečná terasa s bazénem
•  Lehátka a slunečníky zdarma

INTERNET
•  Wi-Fi na recepci, v lobby a okolo 

bazénu za poplatek cca 2 EUR/den

UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj
• Velikost pokoje cca 22 m2

• Klimatizace zdarma (15. 6.–15. 9.)
• Koupelna se sprchou, WC
• Telefon
• SAT-TV, rádio
•  Bezpečnostní schránka za poplatek 

cca 25 EUR/týden
• Minilednička zdarma
•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma 
• Balkon nebo terasa 

SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: stolní tenis, fotbal
•  Za poplatek: kulečník (cca 2 EUR), 

elektronické hry, vodní sporty na 
pláži

STRAVOVÁNÍ
•  Polopenze formou bufetu nebo 

možnost All Inclusive
•  All Inclusive: snídaně, oběd a večeře 

formou bufetu, káva a zákusky, 
neomezené množství vybraných 
místních alko a nealko nápojů v baru 
a restauraci (10.00–22.00)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ /

www.tritonhotels.gr

UPOZORNĚNÍ: Povinná pobytová 
taxa splatná na místě. Více informací 
na www.blue-style.cz.

WI-FI

LETIŠTĚ HERAKLION 
CCA 35 KM

PLÁŽ CCA 400 M

PP | AI

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Dítě do 12 let
zdarma

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE

HODNOCENÍ TRIPADVISOR 3,5
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HOTEL

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

WI-FI ZDARMA

LETIŠTĚ HERAKLION 
CCA 50 KM

PLÁŽ CCA 200 M

ALL INCLUSIVE

POLOHA
•  Nejbližší nákupní možnosti, 

restaurace a bary jsou vzdáleny 
cca 150 m 

• Centrum Bali cca 800 m
• Autobusová zastávka cca 800 m
• Letiště Heraklion cca 50 km

PLÁŽ
• Písčitá pláž cca 200 m
• Oddělena místní komunikací
• Pozvolný vstup do moře
• Sprchy
•  Lehátka a slunečníky za poplatek 

cca 6 EUR/set

POPIS
• Recepce
• Restaurace, bar
•  Bazén pro dospělé s oddělenou 
částí pro děti

•  Bezpečnostní schránky na recepci 
za poplatek cca 2 EUR/den

INTERNET
•  Wi-Fi připojení je k dispozici na 

recepci zdarma

UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj
• Individuální klimatizace zdarma
•  Koupelna se sprchou nebo vanou, 

WC
• Vysoušeč vlasů
• Telefon
• TV
• Minilednička zdarma
•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma
• Balkon
Pokoj Superior
• Nově zrekonstruovaný
• Má navíc SAT-TV

SPORT A ZÁBAVA
• Zdarma: dětské houpačky
•  Za poplatek: vodní sporty na pláži

STRAVOVÁNÍ
•  All Inclusive: snídaně, oběd a večeře 

formou bufetu, neomezené 
množství místních vybraných 
alkoholických a nealkoholických 
nápojů v baru a restauraci dle jejich 
otevírací doby (10.00–22.30)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ /

UPOZORNĚNÍ: Povinná pobytová 
taxa splatná na místě. Více informací 
na www.blue-style.cz.

Jednoduchý hotel skládající se z několika budov uprostřed zahrad se nachází nedaleko 
pláže v letovisku Bali. Do centra se spoustou obchodů, restaurací, taveren, barů 
s možnostmi večerního vyžití se dostanete za pár okamžiků. Relaxovat můžete na pěkné 
pláži nebo u bazénu. Nudit se určitě nebudete.

EXKLUZIVNĚ U BLUE STYLE  ●  OBLÍBENÉ LETOVISKO  ●  PŘÁTELSKÁ ATMOSFÉRA

Lisa Mary ***

BALI / SEVERNÍ KRÉTA

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Dítě do 14 let
zdarma

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE

HODNOCENÍ TRIPADVISOR 3,0
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HOTEL

HOTEL

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Dítě do 15 let
zdarma

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE

WI-FI ZDARMA

LETIŠTĚ HERAKLION 
CCA 70 KM

PLÁŽ CCA 50 M

S | PP

POLOHA
• Obchůdky a taverny přímo u hotelu
• Letiště Heraklion cca 70 km
PLÁŽ
•  Písčitá pláž cca 50 m, pozvolný, 

místy kamenitý vstup do moře
• Pláž je oddělena místní komunikací
• Sprchy, WC
•  Lehátka a slunečníky za poplatek 

cca 6 EUR
POPIS
• Recepce
• Restaurace, bar, kavárna
•  Bazén pro dospělé a s oddělenou 
částí pro děti

• Lehátka a slunečníky zdarma
INTERNET
• Wi-Fi na recepci zdarma
UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj
• Klimatizace zdarma (1. 5.–15. 10.)

• Koupelna se sprchou či vanou, WC
• Telefon, minilednička zdarma
•  Bezpečnostní schránka zdarma
• Balkon 
SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: ideální poloha pro 

procházky po okolí – v blízkosti 
hotelu jsou další pěkné pláže (Red 
Beach, Komos)

 STRAVOVÁNÍ
•  Snídaně formou bufetu nebo 

polopenze, obědy a večeře jsou 

formou servírovaného menu ve 
veřejné restauraci Zafi ria, která je 
vzdálena cca 10 m

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ /

www.zafi ria-matala.com

UPOZORNĚNÍ: Povinná pobytová 
taxa splatná na místě. Více informací 
na www.blue-style.cz.

HODNOCENÍ TRIPADVISOR 3,5

KLIDNÉ MÍSTO  ●  VYNIKAJÍCÍ LOKALITA  ●  POHODOVÁ ATMOSFÉRA

Zafiria **
JIŽNÍ KRÉTA / MATALA

WI-FI ZDARMA

LETIŠTĚ HERAKLION 
CCA 70 KM

PLÁŽ CCA 450 M

POLOPENZE

POLOHA
• Centrum Mataly cca 300 m
• Letiště Heraklion cca 70 km
PLÁŽ
• Písčitá pláž cca 450 m
•  Pozvolný, místy kamenitý vstup do 

moře
• Pláž je oddělena místní komunikací
• Bar za poplatek, sprchy a WC
•  Lehátka a slunečníky za poplatek 

cca 3 EUR/lehátko
POPIS
• Jednoduše zařízený hotel
• Recepce, restaurace, 2 bary
• Bazén 
•  Lehátka a slunečníky zdarma
• Ofi ciální kategorie hotelu je 3*
INTERNET
•  Wi-Fi na recepci zdarma
•  Internetový koutek za poplatek 

cca 1 EUR/hodina

UBYTOVÁNÍ
Pokoj Superior 
• Klimatizace, vysoušeč vlasů
•  Koupelna se sprchou, WC
• Telefon, SAT-TV, minilednička zdarma
• Bezpečnostní schránka zdarma
•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma 
• Balkon
Rodinný pokoj
• Je prostornější
• Má 2 oddělené místnosti

SPORT A ZÁBAVA
• Zdarma: dětské hřiště, stolní hry
STRAVOVÁNÍ
• Polopenze formou bufetu
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/

www.matalabay.gr

UPOZORNĚNÍ: Povinná pobytová 
taxa splatná na místě. Více informací 
na www.blue-style.cz.

EXKLUZIVNĚ U BLUE STYLE  ●  KLIDNÉ MÍSTO  ●  POHODOVÁ ATMOSFÉRA

JIŽNÍ KRÉTA / MATALA

Matala Bay ***

HODNOCENÍ TRIPADVISOR 3,5

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

Super slevy od 21 % na dosp. os.
a další skvělé výhody

na www.blue-style.cz

FIRST MINUTE
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KRÉTA

 SANTORINI
Vydejte se na výletní plavbu, jejímž cílem je unikátní 
pohádkový ostrov Santorini. Plavba z přístavu v He-
raklionu trvá cca 2,5 hodiny rychlou lodí. Magický 
ostrov je jeden z nejmalebnějších ve Středozemním 
moři a  jeho divoká krása nemůže být srovnávána 
s žádným jiným řeckým ostrovem. Při návštěvě os-
trova vás uchvátí nesrovnatelné kontrasty – tmavé 
sopečné útesy, výhled na nekonečně modré moře, 
bílé domky a kostelíky s modrými kupolemi. Po pří-
jezdu na Santorini na vás bude čekat autobus a na-
vštívíte městečka Fira, Oia a Kamári. Večer popluje-
te zpět na Krétu. V ceně výletu je zahrnuta prohlídka 
ostrova, vstupy nejsou zahrnuty.

 OSTROV CHRISSI
Opouštíme severní pobřeží Kréty a přes ,,vosí pás“, 
jak se také říká nejužší části ostrova, se dostáváme 
k městu Ierapetra, nejjižnějšímu městu evropského 
kontinentu. Město pro svou krásu dostalo přezdívku 
„princezna jižního pobřeží“. Po chvíli volna odplou-
váme lodí vstříc exotice.
Jen 8 námořních mil od Ierapetry, v průzračných 
vodách Libyjského moře, se nachází ostrůvek Chri-
ssi. Od ostatních ostrovů ve Středozemním moři se 
Chrissi liší svou exotickou krásou. Třetinu jeho nece-

lých 10 km2 pokrývá cedrový les, jeden z posledních 
svého druhu v celé Evropě. Ostrov není osídlen a patří 
k chráněným přírodním rezervacím Řecka. Azurově 
modré moře, nádherná pláž, nepřeberné množství 
mušlí a vzácné květy vytvářejí exotickou atmosféru 
tohoto pozemského ráje.
Tudíž neváhejte a navštivte tento malý pozemský ráj, 
na který budete dlouho s nostalgií vzpomínat.

 SPINALONGA – AGIOS NIKOLAOS
Jeden z nejoblíbenějších lodních výletů vás zavede 
na ostrov Kalidonia/Spinalonga. Cestou do přístavu 
Elounda pojedete okolo starých větrných mlýnů, až 
do údolí obklopeného horami. V rámci příjemné plav-
by vás loď zaveze na přilehlý ostrůvek Spinalonga se 
stejnojmennou pevností. Tato benátská pevnost ze 
16. století dominuje celému ostrovu a zabírá téměř 
celou jeho plochu. V poledne si vychutnáte barbecue 
piknik. Při plavbě zpět se zastavíte v městečku Agios 
Nikolaos, které je považováno za nejhezčí na východ-
ním pobřeží. Během výletu budete mít možnost vy-
koupat se v některé z mnoha zátok zálivu. Cena vý-
letu zahrnuje barbecue piknik, nezahrnuje vstupné 
cca 8 EUR na osobu.

 KNOSSOS 
 A ARCHEOLOGICKÉ MUZEUM
Během výletu budete mít příležitost objevit skrytá 
tajemství starověkých mýtů a poznat kulturu minoj-
ské civilizace. Navštívíte palác Knossos, sídlo krále 
Minoa, který byl postaven v roce 1 700 př. n. l. v ma-
lebném údolí, pouhých 5 km od města Heraklion. 
Součástí prohlídky je procházka úzkými chodba-
mi labyrintu, kde se podle starověkých mýtů pro-
cházel strašlivý Minotaurus. Následuje prohlídka 

a odpočinek v hlavním městě Heraklion, které je zá-
roveň jedním z nejzajímavějších měst ostrova. Výlet 
zakončíte návštěvou Archeologického muzea. Cena 
výletu nezahrnuje vstupné cca 15 EUR na osobu.

 GRAMVOUSA A ZÁTOKA BALOS
Celodenní výlet na divukrásný a neobydlený, dříve 
pirátský ostrov Gramvousa. Zde si můžete vyjít na 
benátskou pevnost s překrásným výhledem do oko-
lí nebo se vykoupat v tyrkysovém moři. Ostrov pat-
ří k nejkrásnějším místům s průzračnou vodou, kde 
můžete pozorovat podmořský svět. Ze západního 
pobřeží lze na vlastní oči vidět, jak tato část ostrova 
vyvstává z moře, zatímco východní část se potápí. 
Druhá zastávka je v zátoce Balos. Přesvědčte se i vy 
o kráse této civilizací nedotčené zátoky, která patří 
k nejfotografovanějším místům na Krétě! V ceně vý-
letu je zahrnut lehký barbecue oběd na lodi.

Popisy výletů jsou pouze informační a nezávazné. 
Bližší info o jejich programu obdržíte v destinaci. Více 
na www.blue-style.cz.

CESTUJTE A POZNÁVEJTE
AGIOS NIKOLAOS

ZÁTOKA BALOS

SPINALONGA

KNOSSOS

Výlety

OSTROV CHRISSI
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5 km

LetištěLetiště

ChaniaChania

Daratsos
GeranGeranii
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Za nejkrásnější část Kréty bývá často označováno 
město Chania a jeho široké okolí včetně nádher-
ných pláží, jimž vévodí Balos, Elafonisi, Falasar-
na a Kedrodasos. Formálně se jedná o celý region 
pokrývající nejzápadnější část oblíbeného ostro-
va. Mezinárodní letiště (CHQ) je vzdáleno pouhých 
14 km, tedy cca 20 minut jízdy, od centra Chanie, jež 
byla do roku 1972 hlavním městem Kréty.
Nalézá se tu spousta úžasných míst, která rozhodně 
stojí za návštěvu. Máte-li řidičský průkaz, doporu-
čujeme pronajmout si auto a postupně projet celý 
západ Kréty. Kam byste určitě měli zavítat?
Začněme městem Chania, které se pyšní přezdív-
kami Benátky východu a Kráska západu a které se 
dělí na historickou a moderní část. Staré město se 
rozprostírá hned vedle přístavu a je částečně obklo-
peno původním benátským opevněním ze 16. stole-
tí. Nejvíce živo je na náměstí Eleftherios Venizelos, 
kde si navíc můžete posedět ve venkovní restauraci 
či kavárně. Ve městě Chania vás okouzlí spousta 
benátských domů, kostel San Salvatore, klášter San 
Nikolaos i Janičářská bašta. Nechybějí ani zajímavá 
muzea, a to Muzeum lidového umění, Archeologické 
muzeum a Námořní muzeum. Nejen po architek-
tonické stránce vás zaujme budova tržnice z roku 
1911, odpočinete si v městském parku s minizoo.
Přibližně 53 km – směrem na západ – od města Cha-
nia leží nejproslulejší a nejfotogeničtější pláž celého 
ostrova, nazvaná Balos. Voda ve skvostné laguně je 
mělká a tudíž se v ní mohou bez obav osvěžit i ne-
plavci, jedinci se sníženými pohybovými schopnost-
mi a děti. Balos je jedním z hlavním důvodů, proč tu-
risté míří na severozápad Kréty. Rozhodnete-li se na 
této pláži strávit celý den, nezapomeňte si přivézt 
dostatek jídla a pití a případně i vlastní slunečník.
Na své si v těchto končinách přijdou i pěší turisté. 
Střední a jižní část regionu Chania totiž zabírá po-
hoří Lefka Ori s nejvyšší horou Pachnes (2453 m n. 
m.). Její vrchol má podobu bělostného vápencového 

masivu, který doslova svítí do dálky. Zatímco výstup 
na jiné vrcholy v okolí je náročný vzhledem k tomu, 
že je potřeba překonat velké vzdálenosti, na Pach-
nes se dostanete asi tak za dvě a půl hodiny.
Dalším lákadlem je národní park Samaria a přede-
vším stejnojmenná soutěska, nejdelší v celé Evro-
pě. Její západní stěny tvoří takřka kolmé, několik 
set metrů dlouhé svahy hřebene s vrcholy Volakias 
a Gigilos. Na dně kaňonu teče travertinový potok, 
v údolí roste spousta oleandrů a cypřišů, nelze pře-
hlédnout ani piniové lesy. V této lokalitě volně žije 
koza bezoárová, známá pod názvem kri-kri. 
Míst, která si v regionu Chania zaslouží váš obdiv, 
je podstatně víc. Teď si ale pojďme představit leto-
viska, z nichž si můžete vybrat to, jež se stane vaším 
dovolenkovým zázemím a současně základnou, od-
kud můžete podnikat výlety do okolí.

MALEME
Několik penzionů a hotelů rozmístěných podél širo-
ké oblázkové pláže – to je Maleme, další klidné a po-
hodové letovisko, které se teprve rozvíjí. Nechybějí 
taverny a obchůdky, v západní části jsou i bary a dis-
kotéka. Stejně jako Tavronitis i Maleme je skvělým 
místem pro výjezdy do okolí. Nedaleko se nachází 
soutěska Samaria i pláže Balos či Elafonisi.

GERANI
Rozvinutější než Tavronitis a Maleme, avšak klid-
nější než sousední Platanias je Gerani, nabízející 
kombinaci ruchu plně vybaveného turistického le-
toviska a pohody staré romantické vesničky. Písčitá 
pláž je dlouhá 2 km, její součástí jsou – kromě sprch, 
WC, lehátek a slunečníků – i hřiště, bary a nabídka 
vodních sportů. V Gerani jsou půjčovny automobi-
lů, skútrů i kol a zábavní podniky včetně diskotéky.

PLATANIAS
Jen několik metrů od nádherné – 4 km dlouhé – pís-
čité pláže se rozprostírá populární letovisko plné 
ubytovacích kapacit všech typů. Dříve býval Pla-
tanias malou vesničkou, dnes patří mezi největší 
turistická střediska západní Kréty. Kromě taveren, 
barů, nočních podniků, diskoték a obchodů tu na-
jdete i zdravotnické středisko a policejní stanici. 
Cca 15 km směrem na jih se tyčí nádherné hory.

DARATSOS
Letovisko obklopené spoustou zeleně leží na kopci 
s výhledem na pláž Kalamaki. Dělí se na dvě části, 
horní a spodní, nazvanou Kato Daratsos. Navzdory 
rozvoji turistického ruchu si vesnice zachovala pů-
vodní ráz. K dispozici jsou restaurace, bary i obcho-
dy. Pláž je písčitá, s pozvolným vstupem do moře, 
dlouhá více než 3 km. Nechybějí ani nudistické zóny. 
Máte-li rádi rušnější atmosféru a odvázanější noční 
život, vydejte se do 5 km vzdáleného města Chania. 

KOLYMBARI
Několik penzionů, taveren a obchůdků roztrouše-
ných okolo rovné písčito-oblázkové pláže, ohrani-
čené přístavem pro malé rybářské lodě – to je le-
tovisko Kolymbari. Nalézá se na severním pobřeží, 
cca 24 km západně od města Chania.

KISSAMOS
Asi 43 km západně od města Chania se nachází le-
tovisko Kissamos s dlouhou písčitou pláží. Městeč-
ko tvoří malé náměstí Tzanakaki, cca 3 km dlouhá 
hlavní třída a přístav s obchůdky, tavernami a bary. 
A pozor – pouhých 16 km odsud se rozprostírá svě-
toznámá pláž Balos! Dostat se tam můžete autem 
nebo výletní lodí.

POPIS DESTINACE

CHANIA / POPIS DESTINACE

Kréta
CHANIA

A mnoho
dalších hotelů na
www.blue-style.cz
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HOTEL

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Dítě do 13 let
zdarma

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE

OBLÍBENÉ LETOVISKO  ●  WELLNESS  ●  PŘÁTELSKÁ ATMOSFÉRA

Porto Platanias Beach Resort & Spa *****

PLATANIAS / CHANIAHODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,0

Luxusní rozlehlý hotelový komplex se nachází v oblíbeném letovisku Platanias a nabízí 
nádherný výhled na Krétské moře a ostrov Agioi Theodoroi. Hotel vám díky svým 
kvalitním službám a pohostinnosti zajistí skvělý zážitek a nezapomenutelný pobyt. 
Nabízí široké vyžití, ať už sportovní či relaxační, které si zasloužíte během dovolené. 

POLOHA
•  Nákupní možnosti cca 100 m
•  Restaurace, taverny a bary 

v blízkosti hotelu
• Autobusová zastávka cca 200 m
• Centrum Chanie cca 11 km
• Letiště Chania cca 25 km
PLÁŽ
•  Písčitá pláž cca 50 m od hotelu
• Pozvolný vstup do moře
• Je oddělena místní komunikací
• Bar
•  Lehátka a slunečníky za poplatek 

cca 8 EUR/set, plážové osušky na 
vratnou zálohu cca 10 EUR

POPIS
• Recepce a směnárna
• 3 restaurace a několik barů 
• Minimarket
• Wellness, fi tness, kadeřnictví
• Konferenční místnost
•  4 bazény pro dospělé a 2 bazény 

pro děti

• Vnitřní bazén za poplatek
•  Lehátka a slunečníky zdarma
INTERNET
•  Wi-Fi ve všech veřejných prostorách 

hotelu, včetně pokojů, zdarma
UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj
• Velikost pokoje cca 21 m²
• Individuální klimatizace
•  Koupelna se sprchou nebo vanou, 

WC, vysoušeč vlasů
• Telefon, SAT-TV
• Bezpečnostní schránka za poplatek
• Minibar na vyžádání za poplatek
• Minilednička zdarma
• Terasa nebo balkon
Rozšířená nabídka a další informace 
o jednotlivých typech pokojů na 
www.blue-style.cz
SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: dětské hřiště, fi tness, 

stolní tenis
•  Za poplatek: kulečník, elektronické 

hry, služby wellness centra, sauna, 
parní lázeň, vířivka, vodní sporty

STRAVOVÁNÍ
•  Polopenze nebo All Inclusive
•  All Inclusive: snídaně, obědy 

a večeře formou bufetu, snack 
během dne, odpolední káva, 
čaj, zákusky, půlnoční polévka, 
neomezené množství místních 
vybraných alkoholických 
a nealkoholických nápojů v barech 
a restauracích dle jejich otevírací 
doby (10.00–23.30)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ /

www.portoplatanias.gr

UPOZORNĚNÍ: Povinná pobytová 
taxa splatná na místě. Více informací 
na www.blue-style.cz.

WI-FI ZDARMA

LETIŠTĚ CHANIA
CCA 25 KM

PLÁŽ CCA 50 M

PP | AI
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HOTEL

HODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,5

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

Luxusní hotel se nachází v malebném zálivu Kolymbari, cca 23 km západně od Chanie. 
Nabízí širokou škálu sportovního a relaxačního vyžití a stojí hned vedle krásné pláže 
Kolymbari, která získala mezinárodní ocenění Modrá vlajka. Kombinací luxusu 
a komfortu hotel vytváří ideální prostředí, v němž můžete sdílet krásné okamžiky.

POLOHA
•  Nejbližší nákupní možnosti, 

restaurace a bary cca 250 m 
• Centrum Chanie cca 23 km
• Letiště Chania cca 39 km

PLÁŽ
•  Písčito-oblázková pláž cca 50 m 
• Oddělena místní komunikací
• Pozvolný vstup do moře
• Lehátka a slunečníky zdarma
• Bar (za poplatek), sprchy, WC
•  Modrá vlajka – ocenění za perfektní 

kvalitu pláže a čistotu vody

POPIS
• Recepce
• Několik restaurací, 4 bary 
• Obchůdky, minimarket
• Wellness, fi tness, kadeřnictví
• Konferenční místnost
•  Vnitřní bazén za poplatek (vstup 

povolen osobám nad 14 let)

•  3 bazény pro dospělé (1 s mořskou 
vodou) a 2 bazény pro děti 

•  Lehátka, slunečníky a plážové 
osušky zdarma

INTERNET
•  Wi-Fi ve všech veřejných 

prostorách, včetně pokojů, zdarma

UBYTOVÁNÍ
Pokoj Deluxe
• Velikost pokoje cca 32 m²
• Klimatizace 
•  Koupelna se sprchou nebo vanou, 

WC, vysoušeč vlasů
• Telefon, SAT-TV
• Bezpečnostní schránka zdarma
• Minibar za poplatek
• Minilednička zdarma
• Koutek k posezení
• Balkon
•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma

Rozšířená nabídka jednotlivých typů 
pokojů na www.blue-style.cz

SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: dětské hřiště, fi tness, 

sauna, tenis během dne, stolní tenis
•  Za poplatek: miniklub, wellness, 

masáže, vířivka, elektronické hry, 
kulečník, vodní sporty

STRAVOVÁNÍ
•  Polopenze nebo plná penze

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ /

www.avraimperialhotel.gr

UPOZORNĚNÍ: Povinná pobytová 
taxa splatná na místě. Více informací 
na www.blue-style.cz.

KRÁSNÁ PLÁŽ  ●  WELLNESS  ●  BOHATÉ SPORTOVNÍ VYŽITÍ

CHANIA / KOLYMBARI 

Avra Imperial *****

WI-FI ZDARMA

PLÁŽ CCA 50 M

PP | PLP

LETIŠTĚ CHANIA
CCA 39 KM

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Až 2 Děti zdarma
1. dítě do 12 let 
2. dítě do 12 let

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE
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HOTEL

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Dítě do 12 let
zdarma

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE

SKLUZAVKY  ●  KLIDNÉ MÍSTO  ●  PŘÁTELSKÁ ATMOSFÉRA

POLOHA
•  Nákupní možnosti cca 1,5 km
•  Restaurace a bary cca 1 km 
• Letiště Chania cca 34 km
PLÁŽ
•  Písčito-oblázková pláž leží 

cca 150 m od hotelu 
• Pozvolný vstup do moře
• Je oddělena místní komunikací
• Sprchy a WC
•  Lehátka a slunečníky za poplatek, 

plážové osušky zdarma
POPIS
• Recepce 
• 2 restaurace a 2 bary
• Minimarket
• Wellness, fi tness
•  Bazén pro dospělé a dětský bazén 

se skluzavkou
•  Lehátka a slunečníky zdarma
INTERNET
•  Wi-Fi ve všech veřejných prostorách 

hotelu, včetně pokojů, zdarma

UBYTOVÁNÍ
Pokoj Superior
•  Klimatizace zdarma (1. 5.–24. 10.)
•  Koupelna se sprchou nebo vanou, 

WC, vysoušeč vlasů
• Telefon, SAT-TV
• Bezpečnostní schránka za poplatek
• Minilednička zdarma
• Terasa 
•  Děts. postýlka na vyžádání zdarma
Pokoj Superior s privátním bazénem
• Terasa s lehátky a slunečníkem
Family Junior Suite
• Stejně vybaven jako pokoj Superior
• Je prostornější, má oddělenou ložnici
• Má balkon nebo terasu 
 Family Junior Suite s privátním 
bazénem
•  Stejně vybaven jako Family Junior 

Suite, má terasa s lehátky 
SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: animační programy, dětské 

hřiště, miniklub, fi tness, šipky, tenis 

bez osvětlení, volejbal
•  Za poplatek: wellness, elektronické 

hry, kulečník, stolní tenis
STRAVOVÁNÍ
•  All Inclusive, Premium All Inclusive
•  All Inclusive: snídaně, pozdní 

kontinentální snídaně, oběd 
a večeře formou bufetu, snack 
během dne, místní vybrané alko 
a nealko nápoje (10.30–24.00) 

•  Premium All Inclusive: zahrnuje 
služby jako All Inclusive, po příjezdu 
na pokoji láhev vína, minibar denně 
doplňován nealko nápoji a pivem, 
2x za týden je možné využít à la 
carte restauraci (nutná rezervace)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ /

www.solimarhotels.gr 
UPOZORNĚNÍ: Povinná pobytová 
taxa splatná na místě. Více informací 
na www.blue-style.cz.

Luxusní hotel se nachází na západním pobřeží ostrova Kréta, nedaleko města Chania, 
jen pár kroků od pláže Pirgos Psilonerou. Pláž v této oblasti je důležitým hnízdícím 
místem pro ohroženou mořskou želvu Caretta-Caretta. Přímo v rezortu Solimar je 
možnost využít tenisový kurt, hřiště na minigolf, posilovnu nebo dětské hřiště.

GERANI/ CHANIA

Solimar Aquamarine ****

HODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,0

WI-FI ZDARMA

LETIŠTĚ CHANIA 
CCA 34 KM

PLÁŽ CCA 150 M

AI | PAI
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HOTEL

ANIMACE V ČEŠTINĚ ZDARMA

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Dítě do 13 let
zdarma

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE

WI-FI ZDARMA

LETIŠTĚ CHANIA 
CCA 36 KM

PLÁŽ CCA 100 M

ALL INCLUSIVE

Tento přátelský, nově zrekonstruovaný hotel s krásným výhledem na Krétské 
moře a příjemným personálem vám nabízí skvělé služby. Na nedaleké pláži můžete 
provozovat různé vodní sporty. V blízkosti hotelu najdete několik řeckých taveren, které 
vám umožní vychutnat si skvělou krétskou kuchyni včetně čerstvých ryb.

POLOHA
•  Nákupní možnosti cca 100 m
•  Restaurace a bary cca 200 m
• Autobusová zastávka cca 150 m
• Centrum Maleme cca 700 m
• Letiště Chania cca 36 km
PLÁŽ
•  Písčito-oblázková pláž cca 100 m
• Pozvolný vstup do moře
• Je oddělena místní komunikací
•  Lehátka a slunečníky za poplatek, 

plážové osušky za poplatek 3 EUR/ks
POPIS
• Nově zrekonstruovaný hotel
• Recepce
• Restaurace a bar
• Mini fi tness, kadeřnictví
• Bazén pro dospělé a bazén pro děti
•  Lehátka a slunečníky u bazénů 

zdarma
INTERNET
•  Wi-Fi ve všech veřejných prostorách 

hotelu, včetně pokojů, zdarma

UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj
• Individuální klimatizace
•  Koupelna se sprchou nebo vanou, 

WC, vysoušeč vlasů
• Telefon, SAT-TV
• Bezpečnostní schránka za poplatek
• Minilednička zdarma
• Terasa
•  Děts. postýlka na vyžádání zdarma
Rodinný pokoj pro 2–4 osoby
•  Může mít navíc 1 oddělenou ložnici 

nebo může být mezonetového typu 
(2 podlaží a 2 koupelny)

Rodinný pokoj pro 4–6 osob
•  Má 3 oddělené místnosti 

a 2 koupelny
Rozšířená nabídka jednotlivých typů 
pokojů na www.blue-style.cz
SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: dětské hřiště, mini fi tness, 

občasné zábavné tematické večery 
a večery s živou hudbou, stolní tenis

•  Za poplatek: kulečník, elektronické 
hry, masáže, vodní sporty, aquapark 
Limnoupolis cca 16 km (vstupné 
dospělí cca 25 EUR, děti cca 18 EUR, 
více na www.limnoupolis.gr)

STRAVOVÁNÍ
•  All Inclusive: snídaně, obědy 

a večeře formou bufetu, lehký snack 
během dne, neomezené množství 
místních vybraných alkoholických 
a nealkoholických nápojů v barech 
a restauracích dle jejich otevírací 
doby (10.30–23.00)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ /

www.bellapais-hotel.gr

UPOZORNĚNÍ: Povinná pobytová 
taxa splatná na místě. Více informací 
na www.blue-style.cz.

EXKLUZIVNĚ U BLUE STYLE  ●  OBLÍBENÉ LETOVISKO  ●  PŘÍJEMNÉ PROSTŘEDÍ

Bella Pais ****

CHANIA / MALEME HODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,0
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STANDARDNÍ POKOJ

KLUBOVÝ HOTEL
Animace v češtině pro děti zdarma. Více info 
o skvělé klubové dovolené viz strany 21–25  
nebo na www.blue-style.cz
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HOTEL

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

LETIŠTĚ CHANIA
CCA 40 KM

WI-FI ZDARMA

PLÁŽ CCA 100 M

S | PP

POLOHA
• Klidné místo
•  Nejbližší nákupní možnosti, 

restaurace a bary cca 1 km
• Centrum Chanie cca 22 km
• Autobusová zastávka cca 150 m
• Letiště Chania cca 40 km

PLÁŽ
•  Veřejná písčito-oblázková pláž 

cca 100 m od hotelu 
• Je oddělena místní komunikací
•  Pozvolný vstup do moře 

(doporučujeme obuv do vody)

POPIS
• Recepce 
• Restaurace a bar
• Bazény pro dospělé
• Bazén pro děti 
•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky u bazénů zdarma

INTERNET
•  Wi-Fi připojení ve všech veřejných 

prostorách hotelu, včetně pokojů, 
zdarma

UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj 
• Velikost pokoje cca 22 m²
• Individuální klimatizace 
•  Koupelna se sprchou nebo vanou, 

WC, vysoušeč vlasů
• Telefon, SAT-TV
• Bezpečnostní schránka 
• Minibar 
• Minilednička
• Terasa nebo balkon
• Dětská postýlka na vyžádání
Pokoj Superior 
• Velikost pokoje cca 25 m²
•  Stejně vybaven jako standardní 

pokoj
• Je prostornější

SPORT A ZÁBAVA
• Zdarma: Wi-Fi
• Za poplatek: masáže, vodní sporty

STRAVOVÁNÍ
• Snídaně nebo možnost polopenze

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/

www.chryssana.gr

UPOZORNĚNÍ: Povinná pobytová 
taxa splatná na místě. Více informací 
na www.blue-style.cz.

Elegantní hotel se nachází v malém letovisku Kolymbari s dlouhou písčito-oblázkovou 
pláží. Můžete si odpočinout u velkého bazénu, obklopeného barevnou rozkvetlou 
zahradou, a zároveň se těšit na příjemně osvěžující nápoj nebo občerstvení. V hotelu 
najdete vše potřebné k tomu, aby se váš pobyt stal nezapomenutelným zážitkem.

CHANIA / KOLYMBARI

OBLÍBENÉ LETOVISKO  ●  KLIDNÉ MÍSTO  ●  PŘÁTELSKÁ ATMOSFÉRA

Chryssana Beach ***

HODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,0

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

Super slevy od 21 % na dosp. os.
a další skvělé výhody

na www.blue-style.cz

FIRST MINUTE
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PLÁŽ BALOS

HOTEL

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

LETIŠTĚ CHANIA 
CCA 56 KM

WI-FI ZDARMA

PLÁŽ CCA 200 M

ALL INCLUSIVE

POLOHA
•  Klidné místo
•  Nejbližší nákupní možnosti 

cca 450 m
•  Nejbližší restaurace a bary 

cca 150 m
• Autobusová zastávka cca 200 m
• Letiště Chania cca 56 km

PLÁŽ
•  Písčitá pláž cca 200 m od hotelu 
• Pozvolný vstup do moře
• Je oddělena místní komunikací
• Lehátka a slunečníky za poplatek
• Pláž Balos cca 15 km

POPIS
• Recepce 
• Restaurace, bar
•  Venkovní bazén pro dospělé a bazén 

pro děti
•  Lehátka a slunečníky u bazénů 

zdarma

INTERNET
•  Wi-Fi ve veřejných prostorách 

hotelu, včetně některých pokojů, 
zdarma

UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj 
• Individuální klimatizace 
•  Koupelna se sprchou nebo vanou, 

WC, vysoušeč vlasů
• Telefon, TV
• Bezpečnostní schránka 
• Minilednička
• Balkon nebo terasa 
•  Dětská postýlka na vyžádání za 

poplatek

SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: Wi-Fi
•  Za poplatek: možnost zapůjčit si 

jízdní kolo nebo automobil a poznat 
ostrov po vlastní ose 

STRAVOVÁNÍ
•  All Inclusive: snídaně, oběd, večeře 

formou bufetu, odpolední káva, 
čaj, zákusky, neomezené množství 
místních vybraných alkoholických 
a nealkoholických nápojů v baru 
a restauraci dle jejich otevírací doby 
(10.00–22.00)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ /

www.hotelhermes.info

UPOZORNĚNÍ: Povinná pobytová 
taxa splatná na místě. Více informací 
na www.blue-style.cz

Menší hotel se zahradou se nachází v klidném městečku Kissamos, západně od města 
Chania. Součástí areálu je venkovní bazén pro dospělé i pro děti, bar u bazénu, kde 
si můžete odpočinout s osvěžujícím drinkem. Hotel je ideálním výchozím bodem pro 
prohlídku celého ostrova.

EXKLUZIVNĚ U BLUE STYLE  ●  KLIDNÁ DOVOLENÁ  ●  PŘÁTELSKÁ ATMOSFÉRA

Hermes ***

KISSAMOS / CHANIAHODNOCENÍ TRIPADVISOR 3,5

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Až 2 Děti zdarma
1. dítě do 12 let 
2. dítě do 12 let

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE
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APARTMÁN

HOTEL

HOTEL

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Dítě do 12 let
zdarma

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Dítě do 12 let
zdarma

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE

WI-FI ZDARMA

LETIŠTĚ CHANIA 
CCA 17 KM

PLÁŽ CCA 300 M

SNÍDANĚ

HODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,0CHANIA / DARATSOS

Golden Sun **
KLIDNÉ MÍSTO  ●  PŘÁTELSKÁ ATMOSFÉRA  ●  OBLÍBENÉ LETOVISKO

POLOHA
•  Nejbližší nákupní možnosti, 

restaurace a bary cca 600 m
• Centrum Chanie cca 4 km
• Letiště Chania cca 17 km
PLÁŽ
•  Písčitá pláž Chrissi Akti cca 300 m 
• Je oddělena místní komunikací
• Pozvolný vstup do moře
• Sprchy a WC
•  Lehátka a slunečníky za poplatek 

cca 3 EUR/set
POPIS
•  Recepce cca 150 m v sesterském 

hotelu Golden Sand 2*
• Restaurace, minimarket
• Bazén s oddělenou částí pro děti
• Lehátka a slunečníky zdarma
INTERNET
•  Wi-Fi ve všech veřejných prostorách 

hotelu zdarma

UBYTOVÁNÍ
Studio s balkonem nebo terasou
• Vstup do pokoje po schodech
• Klimatizace za poplatek
•  Koupelna se sprchou, WC, fén
• Telefon, SAT-TV
• Bezpečnostní schránka za poplatek
• Minilednička zdarma
•  Kuchyňský koutek, koutek k posezení
Apartmán
• Je prostornější
•  Děts. postýlka na vyžádání zdarma

STRAVOVÁNÍ
•  Snídaně formou bufetu, servírovaná 

v sesterském hotelu Golden 
Sand 2*, cca 150 m

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ /

www.goldensun-hotel.gr

UPOZORNĚNÍ: Povinná pobytová 
taxa splatná na místě. Více informací 
na www.blue-style.cz.

WI-FI ZDARMA

LETIŠTĚ CHANIA 
CCA 22 KM

PLÁŽ CCA 200 M

BS | S

POLOHA
•  Restaurace a bary cca 200 m 
• Letiště Chania cca 22 km
PLÁŽ
•  Písčitá pláž Agii Apostoli cca 200 m 
• Pozvolný vstup do moře
• Je oddělena místní komunikací
•  Lehátka a slunečníky za poplatek
• Sprchy a WC
POPIS
• Recepce
• Restaurace a bar
• Wellness
•  Bazén s oddělenou částí pro děti
•  Lehátka a slunečníky zdarma
INTERNET
•  Wi-Fi ve všech veřejných prostorách 

hotelu, včetně pokojů, zdarma
UBYTOVÁNÍ
Studio
•  Klimatizace za poplatek cca 7 EUR/den

•  Koupelna se sprchou nebo vanou, 
WC, vysoušeč vlasů

• Telefon, SAT-TV
• Minilednička zdarma
•  Bezpečnostní schránka za poplatek 

cca 10 EUR/týden
• Terasa 
Apartmán
• Je prostornější
•  Kuchyňský koutek
• Koutek k posezení
• Balkon nebo terasa

SPORT A ZÁBAVA
• Za poplatek: wellness, masáže
STRAVOVÁNÍ
•  Bez stravování nebo možnost 

kontinentální snídaně
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ /

www.nontashotel.gr
UPOZORNĚNÍ: Povinná pobytová 
taxa splatná na místě. Více informací 
na www.blue-style.cz.

KRÁSNÉ PLÁŽE  ●  KLIDNÉ MÍSTO  ●  PŘÁTELSKÁ ATMOSFÉRA

CHANIA / DARATSOS

Nontas & Apartments ***
HODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,0
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CHANIA

CESTUJTE A POZNÁVEJTE

Výlety

 ELAFONISI
Navštivte tuto proslulou, takřka exotickou pláž, která 
je situovaná na samém západě ostrova a má perfekt-
ní podmínky pro odpočinek, opalování a vodní rado-
vánky. Voda je průzračně čistá a písek jemný. Jedná 
se o překrásný přírodní útvar – Kréta je v podstatě 
spojena s cca 500 m vzdáleným ostrůvkem Elafonisi, 
což vytváří unikátní přírodní scenérii, kterou budete 
toužit spatřit!

 SOUTĚSKA SAMARIA 
Samaria je nejdelší soutěska v Evropě a zároveň 
nejkrásnější na Krétě. Vydejte se s námi na pěší túru 
touto úchvatnou přírodní scenérií a obdivujte lesy, 

skaliska a potůčky v horách. Autobus vás v ranních 
hodinách vyveze na vrchol soutěsky, do hor a poté 
následuje cca 18 km dlouhý sestup. Cesta vede do-
konalou krajinou a na konci je možné se vykoupat 
v průzračné vodě. K dispozici jsou také místní taver-
ny, kde se můžete občerstvit. Posléze přeplujete do 
města Hora Sfakion, poté následuje přejezd auto-
busem do hotelu.

 KNOSSOS A ARCHEOLOGICKÉ MUZEUM
Během výletu budete mít příležitost objevit skrytá 
tajemství starověkých mýtů a poznat kulturu minoj-
ské civilizace. Navštívíte palác Knossos, sídlo krále 
Minoa, který byl postaven v roce 1 700 př. n. l. v ma-
lebném údolí, pouhých 5 km od města Heraklion. 
Součástí prohlídky je procházka úzkými chodbami 
labyrintu, kde se podle starověkých mýtů procházel 
strašlivý Minotaurus. Následuje prohlídka a odpo-
činek v hlavním městě Heraklion, které je zároveň 

jedním z nejzajímavějších měst ostrova. Výlet zakon-
číte návštěvou Archeologického muzea. Cena výletu 
nezahrnuje vstupné cca 16 EUR na osobu.

 GRAMVOUSSA
Ostrov Gramvoussa leží cca 1 km severozápadně 
od Kréty a je dostupný pouze lodí. Jakmile připlujete 
na tento kouzelný ostrůvek, tak navštívíte benát-
skou pevnost. Tento prostor byl v minulosti využí-
ván jako pirátský úkryt. Odtud budete pokračovat 
k proslulé zátoce Balos, kde si budete připadat jako 
v ráji na zemi. Typická je křišťálově čistá voda a bě-
lostný písek.

Popisy výletů jsou pouze informační a nezávazné. 
Bližší info o jejich programu obdržíte v destinaci. Více 
na www.blue-style.cz.

ELAFONISSI
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Průzračné, čisté a teplé moře, které září několika 
modrými odstíny, dává tomuto ostrovu kouzelnou 
atmosféru. Projděte se olivovými a citrusovými háji, 
objevte nádherné přírodní scenérie a nasajte vůni 
tohoto krásného mytologického místa. Zakynthos, 
který Benátčané nazývali Květinou východu, je nej-
jižnějším a současně třetím největším ostrovem Jón-
ského souostroví. Patří k nejzelenějším místům Řec-
ka, a to díky vyšším celoročním srážkám. Leží 16 km 
od poloostrova Peloponés.
Díky svým klimatickým podmínkám a mělkému moři 
je Zakynthos ideální pro dovolenou i s malými dětmi. 
Geologické změny způsobené v dávných dobách ze-
mětřeseními měly za následek to, že je ostrov z velké 
části zalesněný a hornatý. Západní pobřeží je tvořeno 
vysokými skalními útesy, malebnými zátokami, os-
trůvky a jeskyněmi. Nejznámější z nich jsou Modré 
jeskyně na severním mysu Skinari. Je v nich zářivě 
modrá voda, jakoby fosforeskující a vycházející od-
někud z hloubi moře. U jihovýchodního cípu ostrova 
je největší hloubka moře v celém Středomoří – tzv. 
Inousská propadlina (4 500 m). Na východním po-
břeží se vám naopak otevírá nádherný pohled na 
nekonečné olivové a citrusové háje, úrodné nížiny, 

které jsou lemovány písčitými pláže-
mi. Na jihu se rozkládají pláže zátoky 
Laganas, které lákají nejen turisty, ale 
i mořské želvy Caretta -Caretta. Při 
návštěvě Zakynthosu by zajisté ne-
měla být opomenuta nádherná pří-
rodní scenérie – pláž Navagio. Před 
více než třiceti lety zde ztroskotala 
pašerácká loď vezoucí cigarety. Příbojem byla vrže-
na na toto místo, kam jediný možný přístup je právě 
lodí. Nádherné pohledy se vám odkryjí při západu 
slunce – od majáku Keri.

ZAKYNTHOS – HLAVNÍ MĚSTO
Hlavní město (a přístav), které má kolem 12 000 oby-
vatel, se rozkládá na svazích kopců pod zbytky benát-
ské pevnosti Kastro. Z nich je úžasný panoramatický 
pohled na celý Zakynthos a okolní moře. Původně 
mělo hlavní město desítky kostelů a benátských 
domů, ale kvůli zemětřesení se jich dochovala jen 
hrstka. K nejzajímavějším kostelům patří Agios Ni-
kolaos a Agios Dionisio. Budovy a domky mají cha-
rakteristickou okrovou barvu a lodžie s benátskými 
oblouky. Nenechte si ujít procházku přístavní ulicí 
nebo obchodním centrem s malebnými arkádami 
a určitě navštivte muzeum se sbírkami byzantské-
ho malířství. Nejrušnější život objevíte zřejmě na 
náměstí sv. Marka. Naopak přemítat v klidu může-
te v malých tichých uličkách, lemovaných starými 
domy se zahrádkami plnými jasmínů.

LAGANAS
Největší a nejrušnější letovisko najdete na jihový-
chodě ostrova, u pětikilometrové pláže s  jemným 
pískem a pozvolným vstupem do moře. Můžete si 
také pronajmout lehátka a slunečníky. Z Laganasu 
lze podniknout výlet do hlavního města místním au-
tobusem, který jezdí několikrát denně. Hlavní třída 
letoviska je velmi oblíbeným a populárním místem 
nočního života a zábavy. Nachází se zde řada barů, 
klubů, diskoték a samozřejmě také spousta nákup-
ních možností. Přesto vám nabízíme ubytování na 
klidných místech, odkud to není nikam daleko – ani 
do centra, ani na pláž.

PLANOS/TSILIVI
Letoviska Planos a Tsilivi se nacházejí na východ-
ním pobřeží, cca 5 kilometrů od města Zakynthos. 
Jsou to příjemná střediska, která patří k favoritům 
mezi našimi klienty. Je zde krásná dlouhá písčitá pláž 

se širokou nabídkou vodních sportů a se sprchami. 
V centru naleznete celou řadu obchůdků, taveren, 
kaváren a barů, které doslova lákají k večernímu po-
sezení a zábavě. Je zde také lékárna, internetová ka-
várna a bankomat.

PORTO KOUKLA 
Tato menší a velmi příjemná oblast leží na jihový-
chodním pobřeží. Pláž je pokryta pískem a oblázky 
a je proslulá čistou vodou. Porto Koukla je ideální 
destinací pro všechny, kteří milují klid. Nachází se 
zde olivové háje a malebný přístav. Rušnější středis-
ko Agios Sostis se spoustou nákupních možností je 
vzdáleno cca 1 km.

KYPSELI 
Velmi pěkná vesnička obklopená panenskou příro-
dou se nachází cca 4 kilometry severně od centra 
Tsilivi. Naleznete zde ničím nerušený klid uprostřed 
olivových hájů a užijete si koupání v průzračném 
moři, které omývá bezpočet oblázkovo-písčitých 
pláží v romantických zátokách a je vhodné i ke šnor-
chlování.

ALYKES
Leží se severu ostrova, cca 20 km od hlavního měs-
ta. Nejlépe se zde cítí rodiny s dětmi, prostorná pláž 
je pokryta jemným pískem, voda je nádherně čistá. 
V letovisku najdete restaurace, taverny (některé se 
živou hudbou), bary, diskotékové kluby, fastfoody 
a obchůdky. V okolí se nacházejí zajímavé archeo-
logické památky.

AGIOS SOSTIS
Letovisko, ideální pro klidnou dovolenou, dostalo 
jméno podle ostrůvku, který se v roce 1633 oddělil 
od pevniny během zemětřesení a který je vzdálen jen 
několik desítek metrů od pláže. Ta je užší, ale zato 
dlouhá a písčitá, s pozvolným vstupem do moře. Je 
vhodná i pro rodiny s dětmi a plynule navazuje na 
velkou pláž města Laganas. Pěšky lze dojít na sou-
sední, prostornější pláž Porto Koukla.

Zakynthos
POPIS DESTINACE

ZAKYNTHOS / POPIS DESTINACE

A mnoho
dalších hotelů na
www.blue-style.cz



103

NEJKRATŠÍ CESTA K VAŠÍ DOVOLENÉ  ―  226 036 036 nebo www.blue-style.cz

Zakynthos

Laganas

Planos
Tsilivi

TragakiKypseli

Agios Sostis

ZAKYNTHOS
Letiště

Jónské moře

6 km

Argassi

Zakynthos

ŘECKO

Alykes

Porto Koukla

POPIS DESTINACE / ZAKYNTHOS
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PLÁŽ V TSILIVI

HOTEL

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Dítě do 13 let
zdarma

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE

EXKLUZIVNĚ U BLUE STYLE  ●  MODERNÍ HOTEL  ●  PŘÁTELSKÁ ATMOSFÉRA

Selyria Resort *****

ZAKYNTHOS / TSILIVI HODNOCENÍ TRIPADVISOR 3,0

WI-FI ZDARMA

LETIŠTĚ ZAKYNTHOS 
CCA 10 KM

PLÁŽ CCA 400 M

ALL INCLUSIVE

POLOHA
•  Nejbližší nákupní možnosti jsou 

vzdáleny cca 400 m
• Restaurace a bary cca 100 m
• Autobusová zastávka cca 150 m
• Letiště Zakynthos cca 10 km

PLÁŽ
•  Písčito-oblázková pláž se nachází 

cca 400 m od hotelu
• Pozvolný vstup do moře
• Sprchy
• Lehátka a slunečníky za poplatek

POPIS
• Recepce
• Restaurace
• Bar
• Wellness centrum
•  2 bazény, 1 s oddělenou částí

pro děti
• Lehátka a slunečníky zdarma

INTERNET
•  Wi-Fi připojení je k dispozici ve 

všech veřejných prostorách hotelu 
zdarma

UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj
• Velikost pokoje cca 24 m2

•  Individuální klimatizace 
(1. 5.–15. 10.)

•  Koupelna se sprchou nebo vanou, 
WC, vysoušeč vlasů

• Telefon
• SAT-TV
• Minilednička zdarma
• Bezpečnostní schránka zdarma
• Balkon
•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma
Standardní pokoj až pro 4 osoby
• Velikost pokoje cca 40 m2

• Je prostornější

SPORT A ZÁBAVA
• Zdarma: Wi-Fi
•  Za poplatek: služby wellness centra, 

sauna, masáže 

STRAVOVÁNÍ
•  All Inclusive: snídaně, oběd, večeře 

formou bufetu, odpolední snack, 
zmrzlina (11.00–18.00), neomezené 
množství místních vybraných 
alkoholických a nealkoholických 
nápojů v baru a restauraci dle jejich 
otevírací doby (10.00–23.00)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ / /

www.selyriaresort.gr

UPOZORNĚNÍ: Povinná pobytová 
taxa splatná na místě. Více informací 
na www.blue-style.cz.

Komfortní a oblíbený hotel se nachází nedaleko dlouhé písčito-oblázkové pláže a nabízí 
ideální podmínky pro strávení dovolené. Do centra s mnoha restauracemi, tavernami 
a bary se dostanete za pár minut. Doporučujeme půjčit si auto a poznat tak celý ostrov.
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HOTEL

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Dítě do 12 let
zdarma

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE

EXKLUZIVNĚ U BLUE STYLE  ●  WELLNESS  ●  OBLÍBENÉ LETOVISKO

White Olive Premium ****

LAGANAS / ZAKYNTHOSHODNOCENÍ TRIPADVISOR 3,0

WI-FI ZDARMA

LETIŠTĚ ZAKYNTHOS 
CCA 7 KM

PLÁŽ CCA 100 M

ALL INCLUSIVE

Příjemný hotel s přátelskou atmosférou se nachází na okraji prázdninového letoviska 
Laganas, které je známé svými četnými obchody a rušným nočním životem. Tento hotel 
stojí pouze 100 m od zlaté písčité pláže. Do centra letoviska je to jen pár minut chůze.

POLOHA
• Prázdninové letovisko Laganas
•  Nejbližší nákupní možnosti, 

restaurace a bary jsou vzdáleny 
cca 100 m od hotelu 

• Letiště Zakynthos cca 7 km

PLÁŽ
•  Písčitá pláž se nachází cca 100 m 

od hotelu, od kterého je oddělena 
místní komunikací

•  Lehátka a slunečníky jsou na pláži 
k dispozici za poplatek

POPIS
•  Hotel se skládá z hlavní a vedlejší 

budovy
• Recepce
• Restaurace a  2 bary 
•  3 bazény, z nichž 1 je s oddělenou 
částí pro děti

•  Lehátka a slunečníky u bazénů 
zdarma

INTERNET
•  Wi-Fi v hotelu a na pokojích zdarma

UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj
•  Klimatizace zdarma (20. 5.–20. 10.)
•  Koupelna se sprchou či vanou, WC
• SAT-TV
• Minilednička
• Bezpečnostní schránka zdarma
• Balkon 
•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma

SPORT A ZÁBAVA
• Zdarma: vířivka
•  Za poplatek: služby wellness centra, 

sauna, masáže

STRAVOVÁNÍ
•  All Inclusive: snídaně, oběd a večeře 

formou bufetu, studený snack 
během dne, zmrzlina, neomezené 

množství vybraných místních 
alkoholických a nealkoholických 
nápojů ve vybraných restauracích 
a barech dle jejich otevírací doby 
(10.00–23.00)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ /

UPOZORNĚNÍ: Povinná pobytová 
taxa splatná na místě. Více informací 
na www.blue-style.cz.
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INFORMACE + CENY + ROZŠÍŘENÁ FOTOGALERIE a VIDEA  ―  na www.blue-style.cz

HOTEL

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Dítě do 13 let
zdarma

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE

ANIMACE V ČEŠTINĚ ZDARMA

Hotel stojí na klidném místě, menší vesnička Kypseli s romantickou atmosférou se 
nachází cca 2,5 km od hotelu. Noční život, nákupy a zábavu si můžete vychutnat 
v centru letoviska Planos – Tsilivi. Široké písčité pláže v Tsilivi rovněž nabízejí bohaté 
spektrum vodních sportů za poplatek.

POLOHA
•  Obchůdek a menší taverny cca 1 km
•  Restaurace a bary v centru Tsilivi 

cca 5 km
• Město Zakynthos cca 12 km
• Letiště Zakynthos cca 16 km

PLÁŽ
•  Menší písčito-oblázková pláž se 

nachází přímo u hotelu
•  Přístup na pláž je uměle 

vybudovaný a je možný i po několika 
schodech

• Sprchy 
•  Lehátka a slunečníky jsou 

zdarma k dispozici na trávníku 
v bezprostřední blízkosti pláže 

POPIS
• Recepce
• Restaurace a bar
• Bazén 
•  Lehátka a slunečníky zdarma

INTERNET
•  Wi-Fi na recepci zdarma, na 

pokojích za poplatek 
cca 15 EUR/týden/zařízení

• Internetový koutek za poplatek

UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj
• Individuální klimatizace (1. 6.–15. 9.)
•  Koupelna se sprchou nebo vanou, 

WC, vysoušeč vlasů
• Telefon, SAT-TV
• Minilednička zdarma
• Minibar za poplatek
•  Bezpečnostní schránka za poplatek 

cca 15 EUR/týden
• Balkon 
•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma

SPORT A ZÁBAVA
• Zdarma: dětské hřiště
• Za poplatek: masáže, půjčovna aut

STRAVOVÁNÍ
•  All Inclusive: snídaně, oběd a večeře 

formou bufetu, snack během 
dne, káva a čaj během celého dne 
(7.30–22.45), neomezené množství 
vybraných místních alkoholických 
a nealkoholických nápojů ve 
vybraných restauracích a barech dle 
jejich otevírací doby (11.00–22.45)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ /

www.belussi.gr 

UPOZORNĚNÍ: Povinná pobytová 
taxa splatná na místě. Více informací 
na www.blue-style.cz.

WI-FI

LETIŠTĚ ZAKYNTHOS 
CCA 16 KM

PŘÍMO U PLÁŽE

ALL INCLUSIVE

EXKLUZIVNĚ U BLUE STYLE  ●  KLIDNÉ MÍSTO  ●  PŘÁTELSKÁ ATMOSFÉRA

Belussi Beach ****

ZAKYNTHOS / KYPSELI HODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,0
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KLUBOVÝ HOTEL
Animace v češtině pro děti zdarma. Více info 
o skvělé klubové dovolené viz strany 21–25  
nebo na www.blue-style.cz
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HOTEL

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Dítě do 7 let
zdarma

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE

IDEÁLNÍ POLOHA  ●  RODINNÁ ATMOSFÉRA  ●  KLIDNÉ MÍSTO

Astir Palace ****

ZAKYNTHOS / LAGANAS HODNOCENÍ TRIPADVISOR 3,0

WI-FI

LETIŠTĚ ZAKYNTHOS 
CCA 7 KM

PŘÍMO U PLÁŽE

ALL INCLUSIVE

Hotel s rodinnou atmosférou se nachází u jedné z nejvyhledávanějších a nejrušnějších 
pláží na ostrově, je však zasazen do klidnější části letoviska. Centrum městečka 
Laganas, které je v docházkové vzdálenosti, přímo vybízí k romantickým procházkám 
či posezení v jedné z místních taveren nabízejících typickou řeckou kuchyni. 

POLOHA
•  Centrum letoviska Laganas 

cca 800 m
•  Nákupní možnosti, restaurace 

a bary cca 50 m
•  Hlavní město Zakynthos cca 8 km
•  Autobusová zastávka cca 400 m
• Letiště Zakynthos cca 7 km

PLÁŽ
• Písčitá pláž přímo u hotelu
• Pozvolný vstup do moře
•  Lehátka a slunečníky na pláži za 

poplatek

POPIS
• Recepce
• Restaurace a bar
•  Bazén pro dospělé s oddělenou 
částí pro děti

•  Lehátka a slunečníky u bazénu za 
poplatek cca 3 EUR/set (v rámci 
All Inclusive zdarma)

INTERNET
•  Wi-Fi na recepci za poplatek 

cca 3 EUR/hodina
•  Internetový koutek na recepci za 

poplatek cca 3 EUR/hodina

UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj
•  Klimatizace v červenci a v srpnu 

zdarma, ostatní měsíce za poplatek 
cca 3 EUR/den

•  Koupelna s vanou/sprchou a WC
•  Telefon, SAT-TV
•  Bezpečnostní schránka za poplatek 

cca 3 EUR/den
•  Minilednička za poplatek 

cca 2 EUR/ den
• Balkon
•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma

SPORT A ZÁBAVA
• Zdarma: 1x týdně řecký večer

STRAVOVÁNÍ
•  All Inclusive: snídaně, oběd a večeře 

formou bufetu (během obědů 
a večeří jsou servírované nealko 
nápoje, víno a čepované pivo), 
sendviče, saláty, odpolední káva 
a zákusky během dne, pro děti do 
12 let zmrzlina, místní vybrané alko 
a nealko nápoje (11.00–23.00), 
snack a nápoje přes den jsou 
k dispozici u sesterského hotelu 
Astir Beach 3*, lehátka a slunečníky 
u bazénu zdarma

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ / /

www.astirhotels.gr

UPOZORNĚNÍ: Povinná pobytová 
taxa splatná na místě. Více informací 
na www.blue-style.cz.
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HOTEL

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Dítě do 12 let
zdarma

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE

JEDINEČNÁ ARCHITEKTURA  ●  RODINNÁ ATMOSFÉRA  ●  KLIDNÉ MÍSTO

HODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,0

Rodinný hotel se skládá z hlavní a vedlejší budovy, je obklopen olivovým hájem a je 
stupňovitě vybudován na kopci. Svou jedinečnou architekturou tak zaručuje všem 
klientům dostatek soukromí a příjemné strávení letní dovolené.

POLOHA
•  Obchůdek a menší taverny cca 1 km
•  Restaurace a bary v centru Tsilivi, 

cca 5 km
• Město Zakynthos cca 12 km
•  Autobusová linka, zajištující spojení 

do hlavního města a do letoviska 
Tsilivi, je vzdálena cca 400 m

• Letiště Zakynthos cca 15 km
PLÁŽ
•  Přímo u menší oblázkové pláže
• Vstup do moře po schodech z terasy
•  Lehátka a slunečníky na pláži 

a terasách zdarma
•  Plážové osušky jsou za poplatek 

cca 3 EUR/den 
POPIS
• Recepce
•  Restaurace, bar
•  Bezpečnostní schránky za poplatek 

cca 2 EUR/den
• Zahrada
• Minimarket

•  2 bazény pro dospělé, 1 s oddělenou 
částí pro děti 

•  Lehátka a slunečníky zdarma
INTERNET
•  Wi-Fi ve všech veřejných prostorách 

hotelu, včetně pokojů, zdarma
•  Internetový koutek na recepci 

zdarma
UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj
•  Individuální klimatizace zdarma 

(15. 5.–15. 10.)
•  Koupelna s vanou či sprchou a WC
• Telefon, SAT-TV
• Minibar za poplatek 
• Balkon 
•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma
SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: dětské hřiště, fi tness 

centrum
•  Za poplatek: kulečník, masáže 

a služby wellness centra

STRAVOVÁNÍ
•  All Inclusive: snídaně, oběd 

a večeře formou bufetu, lehký 
teplý a studený snack v baru 
u bazénu, zmrzlina pro děti 
(12.00–18.00), odpolední káva, čaj 
a zákusky, neomezené množství 
místních vybraných alkoholických 
a nealkoholických nápojů v baru 
a restauraci dle jejich otevírací doby 
(10.00–23.00)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/

www.tsamis-zante.com

UPOZORNĚNÍ: Povinná pobytová 
taxa splatná na místě. Více informací 
na www.blue-style.cz.

WI-FI ZDARMA

LETIŠTĚ ZAKYNTHOS 
CCA 15 KM

PŘÍMO U PLÁŽE

ALL INCLUSIVE

KYPSELI / ZAKYNTHOS

Tsamis Zante Spa Resort ****
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LETOVISKO LAGANAS

HOTEL

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Dítě do 13 let
zdarma

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE

WI-FI ZDARMA

LETIŠTĚ ZAKYNTHOS 
CCA 7 KM

PLÁŽ CCA 300 M

ALL INCLUSIVE

POLOHA
• Centrum Laganas je cca 700 m 
•  Nákupní možnosti, restaurace 

a bary cca 50 m
• Město Zakynthos cca 7 km
•  Autobusová zastávka cca 150 m
• Letiště Zakynthos cca 7 km

PLÁŽ
• Písčitá pláž cca 300 m 
•  Od hotelu oddělena místní 

komunikací
•  Pozvolný vstup do moře
•  Lehátka a slunečníky za poplatek
•  Plážové osušky za poplatek a na 

vratnou zálohu cca 20 EUR

POPIS
• Recepce
• Restaurace, bar
• Herna
• Bazén s oddělenou částí pro děti
•  Lehátka a slunečníky zdarma

INTERNET
•  Wi-Fi ve všech veřejných 

prostorách hotelu a v herně 
zdarma, na pokojích za poplatek 
cca 15 EUR/ týden

UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj
•  Individuální klimatizace zdarma 

(v provozu od 20. 5.–20. 10.)
•  Koupelna s vanou nebo sprchou 

a WC
•  Telefon, SAT-TV
•  Bezpečnostní schránka za poplatek 

cca 20 EUR/ týden
• Minilednička zdarma
• Balkon 
•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma

SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: animační programy, šipky 

a stolní tenis

•  Za poplatek: kulečník, fi tness 
centrum, sauna, půjčovna šlapadel 
nebo motorizovaných člunů

STRAVOVÁNÍ
•  All Inclusive: snídaně, oběd a večeře 

formou bufetu, dopolední snack, 
zmrzlina (10.00–18.00), odpolední 
snack v baru u bazénu, neomezené 
množství místních vybraných 
alkoholických a nealkoholických 
nápojů v baru a restauraci dle jejich 
otevírací doby (10.00–23.00)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ /

www.zantekarras.gr

UPOZORNĚNÍ: Povinná pobytová 
taxa splatná na místě. Více informací 
na www.blue-style.cz.

Hotel se nachází ve známé části letoviska Laganas na ostrově Zakynthos. Bezprostřední 
blízkost autobusové zastávky od hotelu vám umožní prohlédnout si okolí ostrova nebo 
můžete s dětmi navštívit oblíbený aquapark Zante Water Village, který se nachází 
cca 9 km od letoviska Laganas, a prožít tak den plný zábavy.

EXKLUZIVNĚ U BLUE STYLE  ●  PŘÁTELSKÁ ATMOSFÉRA  ●  OBLÍBENÉ LETOVISKO

Karras ****

ZAKYNTHOS / LAGANAS HODNOCENÍ TRIPADVISOR 3,0
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HOTEL

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Dítě do 12 let
zdarma

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE

WI-FI ZDARMA

LETIŠTĚ ZAKYNTHOS 
CCA 10 KM

PLÁŽ CCA 100 M

S | PP

POLOHA
•  Nejbližší nákupní možnosti, 

restaurace a bary jsou v blízkosti 
hotelu

• Centrum letoviska cca 300 m 
• Město Zakynthos cca 7 km
• Letiště Zakynthos cca 10 km

PLÁŽ
•  Písčitá pláž se nachází cca 100 m 

od hotelu
• Oddělena místní komunikací
• Pozvolný vstup do moře
•  Lehátka a slunečníky jsou za 

poplatek

POPIS
• Recepce
• Restaurace a bar
•  Bazén pro dospělé s oddělenou 
částí pro děti

•  Lehátka a slunečníky u bazénů 
zdarma

INTERNET
• Wi-Fi v lobby a na pokojích zdarma

UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj
•  Klimatizace (v provozu od 

15. 6.– 15. 10., 24 hodin denně, za 
poplatek cca 6 EUR/ den)

•  Koupelna se sprchou, WC, vysoušeč 
vlasů (na vyžádání na recepci)

• Telefon, TV
• Minilednička zdarma
•  Bezpečnostní schránka za poplatek 

cca 2 EUR/den
• Balkon
•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma

SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: Wi-Fi
•  Za poplatek: vodní sporty, večerní 

posezení v některé z místních 
taveren

 STRAVOVÁNÍ
•  Snídaně formou kontinentálního 

bufetu nebo možnost polopenze 
(večeře je servírovaná)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/

www.apollonzante.gr

UPOZORNĚNÍ: Povinná pobytová 
taxa splatná na místě. Více informací 
na www.blue-style.cz.

Malý rodinný hotel s přátelskou atmosférou se nachází v oblíbeném prázdninovém 
letovisku Planos – Tsilivi. Na hlavní třídě letoviska naleznete spoustu možností 
k nakupování, posezení v některé z místních taveren, ale také k příjemné noční zábavě 
v některém z barů.

EXKLUZIVNĚ U BLUE STYLE  ●  RODINNÁ ATMOSFÉRA  ●  VODNÍ SPORTY NA PLÁŽI

Apollon ***

PLANOS – TSILIVI / ZAKYNTHOSHODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,5
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HOTEL

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Dítě do 7 let
zdarma

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE

WI-FI

LETIŠTĚ ZAKYNTHOS 
CCA 7 KM

PŘÍMO U PLÁŽE

S | PP | AI

Hotel s přátelskou atmosférou se nachází u jedné z nejvyhledávanějších pláží na 
ostrově. Příjemný večer můžete strávit v některé z restaurací nabízejících řeckou 
kuchyni i mezinárodní pokrmy. Výhodou je také možnost autobusového spojení do 
hlavního města Zakynthos, jež vás uchvátí nejen nádherným výhledem na celý ostrov.

POLOHA
• Živá atmosféra
• Centrum Laganas cca 800 m
•  Nejbližší nákupní možnosti, 

restaurace a bary cca 50 m
• Hlavní město Zakynthos cca 8 km
•  Autobusová zastávka cca 400 m
• Letiště Zakynthos cca 7 km

PLÁŽ
• Písčitá pláž přímo u hotelu
• Pozvolný vstup do moře
• Lehátka a slunečníky za poplatek

POPIS
• Recepce
• Restaurace, bar
•  Bazén pro dospělé s oddělenou 
částí pro děti 

•  Lehátka a slunečníky u bazénu 
zdarma (platí pouze pro klienty se 
stravováním typu All Inclusive), 
jinak za poplatek cca 3 EUR/ set 

INTERNET
•  Wi-Fi připojení je k dispozici na 

recepci a ve snack baru za poplatek 
cca 1 EUR/ hodina

UBYTOVÁNÍ
 Standardní pokoj
•  Má výhled do zahrady nebo 
částečný výhled na moře

•  Individuální klimatizace v červenci 
a srpnu zdarma, ostatní měsíce za 
poplatek cca 3 EUR/den

•  Koupelna se sprchou nebo vanou, 
WC

•  Telefon, SAT-TV
•  Bezpečnostní schránka za poplatek
•  Minilednička za poplatek
• Balkon nebo terasa
•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma 

SPORT A ZÁBAVA
• Zdarma: 1x týdně řecký večer

STRAVOVÁNÍ
•  Snídaně, polopenze, All Inclusive
•  All Inclusive: snídaně, oběd a večeře 

formou bufetu (během obědů 
a večeří jsou servírované nealko 
nápoje, víno a čepované pivo), 
snack během dne, pro děti do 12 let 
zmrzlina, neomezené množství 
místních vybraných alkoholických 
a nealkoholických nápojů v baru 
a restauraci dle jejich otevírací doby 
(11.00–23.00)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ /

www.astirhotels.gr

UPOZORNĚNÍ: Povinná pobytová 
taxa splatná na místě. Více informací 
na www.blue-style.cz.

IDEÁLNÍ POLOHA  ●  PŘÁTELSKÁ ATMOSFÉRA  ●  KLIDNÉ MÍSTO

Astir Beach ***

ZAKYNTHOS / LAGANAS HODNOCENÍ TRIPADVISOR 3,5
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HOTEL

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

WI-FI ZDARMA

LETIŠTĚ ZAKYNTHOS 
CCA 10 KM

PŘÍMO U PLÁŽE

S | PP

POLOHA
• Klidnější místo
• Centrum Laganas cca 2 km
•  Nákupní možnosti, restaurace 

a bary cca 300 m
• Letiště Zakynthos cca 10 km

PLÁŽ
•  Menší písčito-kamenitá pláž přímo 

u hotelu
• Pozvolný vstup do moře
•  Vstup do moře je přímo 

z hotelového areálu po několika 
schodech

•  Lehátka a slunečníky jsou umístěny 
na terasách a jsou za poplatek

POPIS
•  Menší hotelový komplex obklopen 

zelení
• Postaven terasovitě ve stráni
• Recepce
• Restaurace, 2 bary

• Minimarket
• Bazén
•  Lehátka a slunečníky u bazénů 

zdarma
•  Nedoporučujeme klientům, kteří 

mají potíže s chůzí

INTERNET
•  Wi-Fi připojení v okolí bazénu 

zdarma
•  Internetový koutek na recepci za 

poplatek cca 5 EUR/hodina

UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj
•  Individuální klimatizace (v provozu 

od 20. 5.–20. 10., za poplatek 
cca 7 EUR/den)

• Koupelna se sprchou a WC
• Telefon, SAT-TV
• Bezpečnostní schránka zdarma
• Minilednička zdarma
• Balkon nebo terasa

SPORT A ZÁBAVA
• Zdarma: vířivka
•  Doporučujeme: procházku po okolí, 

návštěvu malebného přístavu, výlet 
do oblasti Agios Sostis cca 2 km, 
kde se nachází spousta nákupních 
možností

STRAVOVÁNÍ
•  Snídaně nebo možnost polopenze 

formou bufetu

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/

www.gloriamaris.gr

UPOZORNĚNÍ: Povinná pobytová 
taxa splatná na místě. Více informací 
na www.blue-style.cz.

Menší hotelový komplex s romantickou atmosférou je obklopen zelení a je vystavěn 
terasovitě ve stráni, což zajišťuje úchvatný a nezapomenutelný výhled na moře přímo 
z hotelové terasy. Hotel je ideální pro strávení odpočinkové dovolené a zaručuje, že na 
toto kouzelné místo jen tak nezapomenete.

POUZE PRO DOSPĚLÉ 16+  ●  ROMANTICKÁ ATMOSFÉRA  ●  KRÁSNÉ PROSTŘEDÍ

Gloria Maris ***

PORTO KOUKLA / ZAKYNTHOSHODNOCENÍ TRIPADVISOR 3,0

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

Super slevy od 21 % na dosp. os.
a další skvělé výhody

na www.blue-style.cz

FIRST MINUTE
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Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Dítě do 12 let
zdarma

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Dítě do 13 let
zdarma

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE

STUDIO

WI-FI ZDARMA

LETIŠTĚ ZAKYNTHOS 
CCA 16 KM

PLÁŽ CCA 300 M

BS | S | PP

POLOHA
• Letiště Zakynthos cca 16 km
PLÁŽ 
•  Písčito-oblázková pláž se nachází 

cca 300 m od hotelu
• Pozvolný vstup do moře
• Je oddělena místní komunikací
• Sprchy
•  Lehátka a slunečníky za poplatek
POPIS
•  Možnost využívat bazén zdarma 

u studia Apollo, cca 60 m
INTERNET
•  Wi-Fi ve všech veřejných prostorách 

hotelu, včetně pokojů, zdarma
UBYTOVÁNÍ
 Studio
• Individuální klimatizace za poplatek
• Koupelna se sprchou, WC
•  Bezpečnostní schránka za poplatek 

cca 15 EUR/týden

•  Minilednička zdarma
• Kuchyňský koutek
• Balkon 
•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma
Apartmán
• Je prostornější
• Má 2 oddělené místnosti
SPORT A ZÁBAVA
• Zdarma: Wi-Fi
STRAVOVÁNÍ
•  Bez stravování, snídaně nebo 

možnost polopenze (výběr ze 
3 hlavních jídel, salát a sklenice 
vody, vína nebo piva, snídaně 
i večeře probíhají ve studiu 
Apollo 3* cca 60 m od studií)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ / /

UPOZORNĚNÍ: Povinná pobytová 
taxa splatná na místě. Více informací 
na www.blue-style.cz.

Utopia **
EXKLUZIVNĚ U BLUE STYLE  ●  OBLÍBENÉ LETOVISKO  ●  PŘÁTELSKÁ ATMOSFÉRA

ZAKYNTHOS / ALYKES

STUDIO

WI-FI ZDARMA

LETIŠTĚ ZAKYNTHOS 
CCA 17 KM

PLÁŽ CCA 50 M

POLOPENZE

POLOHA
•  Nejbližší nákupní možnosti, 

restaurace a bary cca 50 m 
•  Centrum města Alykes cca 200 m
• Letiště Zakynthos cca 17 km
PLÁŽ
•  Písčito-oblázková pláž se nachází 

cca 50 m od hotelu
•  Pláž je od hotelu oddělena místní 

komunikací
• Pozvolný vstup do moře
POPIS
• Restaurace, bar u bazénu
• Venkovní bazén
•  Lehátka a slunečníky zdarma
INTERNET
•  Wi-Fi ve všech veřejných prostorách 

hotelu zdarma
UBYTOVÁNÍ
Studio
•  Klimatizace za poplatek 

cca 7 EUR/ den
• Koupelna se sprchou, WC
• Minilednička zdarma
• Kuchyňský koutek
•  Bezpečnostní schránka za poplatek 

cca 10 EUR/týden
• Balkon nebo terasa
SPORT A ZÁBAVA
•  Za poplatek: možnost zapůjčit si 

jízdní kolo nebo automobil a poznat 
ostrov po vlastní ose (půjčovny 
v blízkosti hotelu)

STRAVOVÁNÍ
•  Polopenze (kontinentální snídaně 

a servírované večeře)
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ /

www.apollo-alykes.com

UPOZORNĚNÍ: Povinná pobytová 
taxa splatná na místě. Více informací 
na www.blue-style.cz.

EXKLUZIVNĚ U BLUE STYLE  ●  KLIDNÉ MÍSTO  ●  PŘÁTELSKÁ ATMOSFÉRA

ZAKYNTHOS / ALYKES

Apollo ***
HODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,0
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ZAKYNTHOS

 SRDCE OSTROVA
Nejlepší příležitost, jak poznat krásu nádherného ze-
leného ostrova Zakynthos během jednoho dne. Ob-
jevíte půvabná místa ostrova jak ve vnitrozemí, tak 
i na pobřeží. Cestou můžete pozorovat nádherné pří-
rodní scenérie a jednou z nejzajímavějších zastávek 
bude bezesporu vyhlídka na útesu, ze kterého bude-
te obdivovat panorama zátoky s pašeráckým vrakem 
a nádheru místního moře. Pokocháte se působivými 
interiéry pravoslavných kostelů a klášterů. Navštíví-
te například klášter Anafonitria, ve kterém pobýval 
patron ostrova, sv. Dionýsios. Součástí vašeho výletu 
bude rovněž zastávka v malých horských vesničkách 
a také ve vinných sklepech, kde můžete ochutnat vy-
hlášené místní víno. Jedná se o celodenní výlet. Cena 
výletu nezahrnuje stravování, budete však mít mož-
nost poobědvat v jedné z vyhlášených místních tave-
ren a ochutnat tak něco z řecké kuchyně.

 PO STOPÁCH PAŠERÁKŮ
Navštivte jednu z nejfotografovanějších pláží Řecka 
a užijte si lodní výlet k nejproslulejšímu pašerácké-
mu vraku v Evropě! Během plavby budete obdivovat 
členité pobřeží ostrova, vysoké bílé útesy a malebné 
zátoky. Spatříte i nejkrásnější Modré jeskyně ostro-

va, kde je hladina vody zbarvena desítkami odstínů 
modré a zelené barvy. Na pláži s pašeráckým vra-
kem bude zastávka na koupání. V závislosti na čase 
a počasí se můžete  těšit na pěkné koupání při dalších 
zastávkách během plavby. Jedná se o celodenní výlet. 
Cena výletu nezahrnuje stravování, budete však mít 
možnost zakoupit si jídlo nebo pití přímo na lodi.

 CARETTA
Během výletu prožijete příjemný odpočinkový den na 
lodi a poznáte jihozápad nádherného zeleného os-
trova Zakynthos. Výlet začíná v přístavu na pobře-
ží Laganas. Užijete si dostatek koupání a šnorchlo-
vání u krásné oblázkové pláže ostrůvku Marathonisi 
a u jeskyní Keri, do kterých  můžete sami plavat. S se-
bou si rozhodně nezapomeňte vzít plavky, šnorchl 
a brýle. Viditelnost pod  vodou je až 25 m, a pokud 
budete mít štěstí, můžete ve vodě potkat i chráně-
né želvy Caretta-Caretta (patří k ohroženému dru-
hu a jsou jednou z největších atrakcí ostrova). Po 15. 
hodině se loď vrací zpět do přístavu.

Caretta-Caretta
Dospělí jedinci těchto chráněných želv dosahují veli-
kosti až 1 m a váží až 150 kg. Želvy připlouvají k plá-
žím zátoky v období od května do září, aby do písku 
nakladly vajíčka. Během sezóny se podél šesti plá-
ží v zálivu Laganas objeví v průměru asi 1 300 hnízd. 
Přibližně od poloviny srpna na svět přicházejí malé 
želvičky, které při troše štěstí můžete z dálky pozoro-
vat na jejich první životní cestě z hnízda do moře. Ně-
které pláže zátoky Laganas patří k chráněnému moř-
skému parku, a proto zde platí určitá vládní opatření 
na ochranu želv, jako například zákaz motorizova-
ných vodních sportů, vpichování slunečníků do písku 
v určitých oblastech a vyklízení pláží mezi západem 
a východem slunce. Pohyb želv na plážích monito-
rují ochránci přírody. Také letiště se na noc z tohoto 
důvodu zavírá. Písčité pláže zálivu Laganas (přede-
vším letovisko Kalamaki) patří mezi hlavní hnízdiš-
tě chráněných mořských želv Caretta-Caretta, kte-
ré zde kladou vajíčka. Tyto pláže patří pod ochranu 
přírodního mořského parku. 

Popisy výletů jsou pouze informační a nezávazné. 
Bližší info o jejich programu obdržíte v destinaci. Více 
na www.blue-style.cz.

Výlety
CESTUJTE A POZNÁVEJTE

MODRÉ JESKYNĚ

MARATHONISI

NAVAGIO BEACH
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Kefalonie je díky své rozloze (cca 780 km²) největší 
z Jónských ostrovů a zároveň šestý největší ostrov 
patřící Řecku. Cestovní kanceláře sem dlouho po-
řádaly pouze jednodenní výlety, ani dnes se tu hote-
ly „nemačkají“ jeden na druhý. Jezdí do nich hlavně 
ti, kteří chtějí prožít klidnou dovolenou, daleko od 
přeplněných pláží. I na těch nejrušnějších, které se 
nacházejí v letoviscích Skala a Lassi, není prozatím 
žádný velký nával. 
Oblíbená je rovněž pláž Xi na poloostrově Paliki. Sytě 
červený písek vytváří dokonalý kontrast s bílými ska-
lami, které ho obklopují. Jak se tam dostal, to nikdo 
neví. Říká se, že až z daleké Sahary, což je však dost 
nepravděpodobné. Není to ovšem jediná přírodní zá-
hada ostrova Kefalonie. 
Moderní vědou nevysvětlené úkazy tady najdeme 
ještě dva – skálu Kounopetra, pohybující se rytmic-
ky s mořem, a útvar Katavothres, kde v hlubokých 
děrách mizí spousta mořské vody, aby se po sedm-
náctikilometrové cestě pod zemí objevila v jezerech 
na opačné straně ostrova. Těžko předvídatelná cesta 
těchto vod byla odhalena v roce 1963 rakouskými 
geology, kteří vodu obarvili.
Raritou je i vzácný druh smrku, který roste jen tady, 
také volně žijící divoké koně, na něž se dá během 
túry při troše štěstí narazit. Nejen geologové se pak 
vydají do jeskyně Drogarati, staré 150 milionů let, 

a do jezerní sluje, nebo spíše velké 
podvodní „nádrže“ – Melissani. Pod-
statnou část ostrova tvoří hornatý 
a mnohdy nepřístupný terén, nejvyšší 
hora nese název Ainos (1 628 m) a na-
chází se na jihovýchodě Kefalonie.
Vyznáte-li se v historii, pak asi víte, 
že na Kefalonii se odehrál jeden z nej-
větších masakrů druhé světové války. 
Koncem září roku 1943 zde bylo – po italské kapi-
tulaci po boji proti Němcům – zavražděno více než 
5000 italských vojáků. Jejich popravu tehdy nařídil 
Adolf Hitler.
Historických míst a archeologických nálezů na Kefa-
lonii není mnoho, za což nemohou nájezdy dobyva-
telů, ale zemětřesení. To poslední v roce 1953 zniči-
lo zejména hlavní město Argostoli – zůstalo jen pár 
domů, most a obelisk. 
Milovníci památek se mohou vydat lodí na ostrov 
Ithaka, tedy do rodiště Odyssea, legendárního hrdiny 
z Trojské války. Zdatný turista jej obejde pěšky za den. 
Cesta borovými lesy, cypřišovými háji i oblastmi s oli-
vovníky, kde nespatříte živou duši, je učiněným bal-
zámem na nervy. Možná i proto zde britský korunní 
princ Charles a jeho žena Diana strávili část líbánek. 
Cesta se dá zpestřit návštěvou několika klášterů, ale 
ne do všech vás mniši pustí. 
V Kefalonii, kde se pěstují především olivy, vinná réva 
a fíky, se dá i dobře najíst. Výtečné jsou masové kulič-
ky keftedes i jehněčí kotlety, jako předkrm sardinky 
pečené v peci či masový koláč, na závěr sladká rýže. 
K ní se hodí retsina, víno s nezvyklou chutí, kterou mu 
propůjčuje pryskyřice, jež se do něj přidává.

ARGOSTOLI – HLAVNÍ MĚSTO
Živé město, v němž naleznete množství taveren, 
barů, obchůdků se suvenýry i supermarketů, je sou-
časně důležitým přístavem, odkud několikrát denně 
vyjíždí trajekt do Lixouri, druhého největšího města 
ostrova, ležícího na protější straně zálivu, na polo-
ostrově Paliki. Centrem veškerého dění v Argosto-
li je čtvercové náměstí Valianou nedaleko přísta-
vu. Argostoli spojuje s protějším břehem kamenný 
most Drapanu z roku 1813, zhruba v jeho polovině 
stojí obelisk, pomník Radikalu, považovaný za sym-
bol svobody. Na severním výběžku chrání vjezd do 
přístavu Argostoli nádherný, bíle zářící maják Fanari. 
Přímo na nábřeží lze nakupovat čerstvé ryby z malých 
člunů řeckých rybářů, zážitkem může být pozorování 
želv, které sem připlouvají. 

KOUNOPETRA
Letovisko na jihu poloostrova Paliki patří k těm men-
ším a klidnějším. Je vzdáleno asi 10 km od Lixouri, 
těšit se můžete na několik písčitých pláží s pozvol-
ným vstupem do moře. Název Kounopetra v řečtině 
znamená „pohybující se kameny“, jedná se o jeden ze 
zvláštních jevů na ostrově Kefalonie. V okolí najdete 
strmé skály a nedotčenou přírodu, která láká k pěším 
výletům. Turistům jsou zde k dispozici restaurace, 
bary, taverny a obchůdky se suvenýry.

LIXOURI
Druhé největší město ostrova je i navzdory své ve-
likosti a významu klidným a oblíbeným letoviskem. 
Pláže jsou zde pokryty měkkým pískem, který ocení 
zejména rodiny s dětmi. Narazíte zde na vše nezbytné 
(taverny, kavárny, menší obchůdky), toužíte-li po vět-
ších nákupních možnostech a noční zábavě, můžete 
vyrazit do nedalekého města Argostoli. Dopravit se 
tam lze i trajektem, který vyplouvá několikrát za den.

SKALA
Hlavní devizou letoviska Skala je několik kilometrů 
dlouhá, pravidelně udržovaná, písčitá pláž s příměsí 
jemných oblázků a excelentně čistou vodou tyrky-
sové a sytě modré barvy, oceněná Modrou vlajkou 
EU. Kromě koupání je tato oblast ideální k potápění 
a šnorchlování. Okolí zdobí borovicové lesy, zatímco 
ve vesničce najdete hezké náměstí s fontánou.

KARAVADOS
I zde lze strávit klidnou a pohodovou dovolenou. 
V sympatickém městečku narazíte na řadu taveren 
i obchodů, slunit se můžete na útulné pláži Svatého 
Tomáše. Hlavní město Argostoli je vzdálené 12 km, 
letiště cca 15 minut jízdy.

VRAHINARI
Malé letovisko leží v  jižní části poloostrova Pali-
ki, konkrétně v malebné zátoce, kde se lze koupat 
na dvou písčitých plážích s pozvolným vstupem do 
moře. 

Kefalonie
POPIS DESTINACE

KEFALONIE / POPIS DESTINACE

A mnoho
dalších hotelů na
www.blue-style.cz
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5 km

KEFALONIE

Jónské moře

Argostoli

Letiště

Kefalonie

ŘECKO
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LixouriLixouri

Skala

KaravadosKaravados

Kounopetra

POPIS DESTINACE / KEFALONIE



118
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POKOJ DELUXE

HOTEL

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

WI-FI ZDARMA

LETIŠTĚ KEFALONIA 
CCA 48 KM

PLÁŽ CCA 300 M

POLOPENZE

Luxusní, nově vystavěný hotel leží v oblasti Xi, vyhlášené dlouhou písčitou pláží se 
zlatým pískem, který přechází v téměř červenou barvu. Hotelový areál poskytuje 
kompletní služby, díky nimž zde můžete prožít příjemnou dovolenou. Pokud dáváte 
přednost poznání ostrova, můžete jej prozkoumat i díky zapůjčenému automobilu.

POLOHA
•  Oblast Xi
• Městečko Lixouri cca 7 km
• Taverny a kavárny cca 3 km
• Nákupní možnosti cca 6 km
• Letiště Kefalonia cca 48 km

PLÁŽ
• Pláž s červeným pískem cca 300 m
•  Pozvolný písčito-oblázkový vstup 

do moře
•  Cesta na pláž je přes místní 

komunikaci
• Bar za poplatek, WC
•  Lehátka a slunečníky za poplatek

POPIS
• Recepce
• 2 restaurace, bar
• Nákupní galerie
• Konferenční místnost
• Letní kino
•  Wellness centrum s vířivkou

• Fitness
• Bazén pro dospělé
• Dětský bazén
•  Lehátka a slunečníky zdarma

INTERNET
•  Wi-Fi připojení ve všech veřejných 

prostorách hotelu, včetně pokojů, 
zdarma 

UBYTOVÁNÍ
Pokoj Deluxe
• Velikost pokoje cca 30 m2

• Klimatizace (20. 5.–3. 10.)
•  Koupelna se sprchou či vanou, WC
• Telefon, SAT-TV
• Minilednička zdarma
• Koutek k posezení
• Balkon nebo terasa
Rodinný Deluxe pokoj
• Velikost pokoje cca 42 m2

• Je mezonetového typu
• Má 2 ložnice

SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: dětské hřiště, stolní tenis, 

tenis bez osvětlení
•  Za poplatek: služby wellness 

centra, sauna, parní lázeň, masáže, 
kulečník, tenis s osvětlením, 
možnost zapůjčit si automobil 
a poznat ostrov po vlastní ose

STRAVOVÁNÍ
• Polopenze formou bufetu

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ / /

www.apollonion-hotel.gr

UPOZORNĚNÍ: Povinná pobytová 
taxa splatná na místě. Více informací 
na www.blue-style.cz.

KVALITNÍ DOVOLENÁ  ●  VYNIKAJÍCÍ POLOHA  ●  KRÁSNÁ PLÁŽ

Apollonion Resort & Spa *****

KEFALONIE / LIXOURI HODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,5

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Až 2 Děti zdarma
1. dítě do 12 let 
2. dítě do 12 let

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE
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HOTEL

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

WI-FI ZDARMA

LETIŠTĚ KEFALONIA 
CCA 45 KM

PLÁŽ CCA 90 M

PP | AI

POLOHA
• V mírném svahu
•  Centrum městečka Skala cca 3 km 

(možnost využít hotelový minibus 
zdarma)

•  Nákupní možnosti, restaurace 
a bary cca 2 km

•  Vesnička Poros s romantickým 
přístavem cca 8 km

• Letiště Kefalonia cca 45 km
PLÁŽ
• Oblázková pláž cca 90 m
•  Cesta na pláž je oddělena místní 

komunikací
• Pozvolný vstup do moře
• Plážové osušky za poplatek
•  Známá písčitá pláž Skala je 

cca 1,5 km
POPIS
• Recepce
• Restaurace, 2 bary
• Obchůdek se suvenýry
• Fitness

• Konferenční místnost
• Společenská místnost
• Bazén pro dospělé a pro děti
•  Lehátka a slunečníky zdarma
INTERNET
•  Wi-Fi ve všech veřejných prostorách 

hotelu, včetně pokojů, zdarma
• Internetový koutek za poplatek
UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj
• Klimatizace (1. 6.–30. 9.)
•  Koupelna se sprchou nebo vanou, 

WC, vysoušeč vlasů
• Telefon, SAT-TV
• Minilednička zdarma
• Bezpečnostní schránka zdarma
• Balkon nebo terasa
•  Děts. postýlka na vyžádání zdarma
SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: dětské hřiště, stolní tenis, 

minigolf, kulečník
•  Za poplatek: fi tness centrum, 

potápění

STRAVOVÁNÍ
•  Polopenze formou bufetu nebo 

možnost All Inclusive
•  All Inclusive: snídaně, oběd a večeře 

formou bufetu, lehké odpolední 
občerstvení, zmrzlina, neomezené 
množství místních vybraných 
alko a nealko nápojů v barech 
a restauracích dle jejich otevírací 
doby (11.30–23.00)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ /

www.portoskala.com

UPOZORNĚNÍ: Povinná pobytová 
taxa splatná na místě. Více informací 
na www.blue-style.cz.

Komplex vybudovaný v rozlehlé zahradě poskytuje krásné výhledy do okolí. Areál působí 
stylem tradiční řecké vesničky a zaručuje pohodovou atmosféru. Letovisko Skala je 
známé pro své nádherné dlouhé písčité pláže. Na každém kroku zde naleznete nějakou 
romantickou osamocenou pláž, kde si můžete vychutnat pohodový den.

PŘÍJEMNÁ ATMOSFÉRA  ●  OBLAST KRÁSNÝCH PLÁŽÍ  ●  VYNIKAJÍCÍ POLOHA

Porto Skala Hotel Village ****

SKALA / KEFALONIEHODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,0

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Dítě do 12 let
zdarma

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE
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HOTEL

ANIMACE V ČEŠTINĚ ZDARMA

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

EXKLUZIVNĚ U BLUE STYLE  ●  ANIMAČNÍ PROGRAMY PRO DĚTI I DOSPĚLÉ  ●  AQUAPARK

Ionian Sea Hotel & Villas Aquapark ****

 KEFALONIE / KOUNOPETRA HODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,0

Oblíbený hotel je ideálním místem pro vaši dovolenou. Na své si zde přijde naprosto 
každý, k dispozici je široká nabídka sportovních aktivit. Prožijte den plný radovánek 
v hotelovém aquaparku nebo relaxujte na pěkné pláži a užijte si den plný slunce. Určitě 
se nebudete nudit!

POLOHA
• Městečko Lixouri cca 7 km
•  Možnost využít hotelový minibus za 

poplatek cca 4 EUR
•  Restaurace a taverny cca 3 km
• Letiště Kefalonia cca 50 km
PLÁŽ
•  Menší pláž cca 150 m
•  Pozvolný písčito-oblázkový vstup 

do moře
•  Cesta na pláž je přes místní, málo 

frekventovanou komunikaci
•  Lehátka a slunečníky jsou na pláži 

za poplatek cca 6 EUR/set
• Oblíbená pláž Xi cca 5 km od hotelu
POPIS
• Recepce
• Restaurace
•  2 bary (hlavní bar zdarma, bar 

v aquaparku za poplatek)
• Minimarket, obchůdek se suvenýry
•  Bezpečnostní schránky na recepci 

za poplatek cca 10 EUR/týden

• Bazény pro dospělé a pro děti
• Aquapark zdarma
• Lehátka a slunečníky zdarma
INTERNET
•  Wi-Fi ve všech veřejných prostorách 

hotelu zdarma
UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj
• Klimatizace (1. 6.–30. 9.)
•  Koupelna se sprchou nebo vanou, 

WC, vysoušeč vlasů
• Telefon
• SAT-TV
• Rychlovarná konvice
• Minilednička zdarma
• Balkon nebo terasa
•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma
Mezonet
•  Přízemí a 1. patro jsou propojeny 

(klienti mají vizuální kontakt mezi 
1. patrem a přízemím, jedná se tedy 
o dvoupatrový pokoj)

SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: animační programy, dětské 

hřiště, miniklub, fotbal, tenis bez 
osvětlení, šipky, volejbal, stolní 
tenis

•  Za poplatek: doporučujeme zapůjčit 
si automobil a poznat ostrov po 
vlastní ose

STRAVOVÁNÍ
•  All Inclusive: snídaně, oběd a večeře 

formou bufetu, lehké občerstvení 
během celého dne, zmrzlina, čaj 
a zákusky, neomezené množství 
místních vybraných alko a nealko 
nápojů v baru a restauraci dle jejich 
otevírací doby (10.00–23.00)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ /

www.ionianseahotel.gr
UPOZORNĚNÍ: Povinná pobytová 
taxa splatná na místě. Více informací 
na www.blue-style.cz.

WI-FI ZDARMA

LETIŠTĚ KEFALONIA 
CCA 50 KM

PLÁŽ CCA 150 M

ALL INCLUSIVE

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Až 2 Děti zdarma
1. dítě do 13 let 
2. dítě do 13 let

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE
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MEZONET

STANDARDNÍ POKOJ

KLUBOVÝ HOTEL
Animace v češtině pro děti i dospělé zdarma. 
Více info o skvělé klubové dovolené viz strany 
20–25 nebo na www.blue-style.cz
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POKOJ SUPERIOR

HOTEL

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

EXKLUZIVNĚ U BLUE STYLE  ●  ZCELA NOVÝ BAZÉN  ●  PŘÁTELSKÁ ATMOSFÉRA

Remetzo Village ****

KEFALONIE / VRAHINARI HODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,0

Kompletně zrenovovaný hotel splňuje veškeré podmínky pro idylickou a pohodovou 
dovolenou. Tento příjemný vilkový komplex leží v udržované zahradě nedaleko krásné 
písčité pláže. Výhodou je také vzdálenost od městečka Lixouri, kam si můžete zajet na 
nákupy nebo posedět v tradiční taverně.

POLOHA
•  Městečko Lixouri cca 10 km
•  Vynikající taverna v blízkosti hotelu
• Nejbližší bary cca 4 km
• Nejbližší minimarket cca 4 km
•  Další nákupní možnosti jsou 

vzdáleny cca 10 km
• Letiště Kefalonia cca 52 km

PLÁŽ
• Písčitá pláž cca 90 m
• Na pláž vede přírodní cesta
• Pozvolný vstup do moře
• Bar za poplatek
•  Lehátka a slunečníky za poplatek 

cca 5 EUR

POPIS
• Recepce 
• 2 restaurace, 2 bary
• Společenská místnost s TV
•  Na recepci jsou k dispozici 

bezpečnostní schránky

• Bazén pro dospělé a pro děti
• Lehátka a slunečníky zdarma
• Ofi ciální kategorie hotelu je 3*

INTERNET
•  Wi-Fi ve všech veřejných prostorách 

hotelu, včetně pokojů, zdarma

UBYTOVÁNÍ
Pokoj Superior
• Velikost pokoje cca 30 m2

• V nově vybudované části hotelu
• Individuální klimatizace
•  Koupelna se sprchou, WC, vysoušeč 

vlasů
• SAT-TV
• Bezpečnostní schránka zdarma
• Minilednička zdarma
•  Kuchyňský kout s varnou deskou, 

rychlovarnou konvicí a jídelním 
stolem

• Set pro přípravu kávy a čaje
• Obývací prostor a ložnice

• Balkon nebo terasa s posezením
•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma

STRAVOVÁNÍ
•  Snídaně, polopenze nebo možnost 

plné penze (snídaně formou bufetu, 
obědy a večeře jsou servírované)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ /

www.kefalonia-remetzo.com

UPOZORNĚNÍ: Povinná pobytová 
taxa splatná na místě. Více informací 
na www.blue-style.cz.

WI-FI ZDARMA

LETIŠTĚ KEFALONIA 
CCA 52 KM

PLÁŽ CCA 90 M

S | PP | PLP

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Dítě do 12 let
zdarma

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE
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Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

Velmi příjemná zrenovovaná studia klientům zaručují pohodovou řeckou atmosféru. 
Vychutnejte si svou dovolenou na tomto romantickém místě. Pro nákupy a posezení 
v tavernách navštivte blízké městečko Lixouri. K odpočinku zase vybízí bazén, který je 
součástí studií.

POLOHA
• Centrum městečka Lixouri cca 2 km
•  Nákupní možnosti, taverny, kavárny 

a bary v Lixouri
• Letiště Kefalonia cca 50 km

PLÁŽ
•  Nejbližší pláž přírodního charakteru 

cca 400 m
•  Vstup do moře je kamenitý 

a pozvolný (obuv do vody)
•  Cesta vede letoviskem, přes místní 

komunikaci
•  Doporučujeme navštívit krásné 

pláže v okolí (Xi Beach cca 10 km)

POPIS
• Recepce
• Restaurace
•  Bazén pro dospělé a pro děti
•  Lehátka a slunečníky u bazénu 

zdarma
• Ofi ciální kategorie hotelu je 3*

INTERNET
•  Wi-Fi ve všech veřejných prostorách 

hotelu, včetně pokojů, zdarma

UBYTOVÁNÍ
Studio
• Velikost studia cca 35 m2

• Klimatizace (1. 6.–20. 10.)
•  Koupelna se sprchou, WC, vysoušeč 

vlasů
• TV
• Bezpečnostní schránka
• Minilednička zdarma
• Kuchyňský koutek
•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma
• Balkon nebo terasa
• Studio má vždy manželskou postel

SPORT A ZÁBAVA
•  Za poplatek: doporučujeme zapůjčit 

si automobil a poznat ostrov po 
vlastní ose

STRAVOVÁNÍ
•  Snídaně formou bufetu nebo 

polopenze (snídaně formou bufetu, 
servírované večeře – výběr z menu)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ /

UPOZORNĚNÍ: Povinná pobytová 
taxa splatná na místě. Více informací 
na www.blue-style.cz.

BAZÉN PRO DĚTI  ●  PŘÁTELSKÁ ATMOSFÉRA  ●  KLIDNÉ MÍSTO

Phaedra Suites ****

LIXOURI / KEFALONIE

STUDIA

WI-FI ZDARMA

LETIŠTĚ KEFALONIA 
CCA 50 KM

PLÁŽ CCA 400 M

S | PP

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Až 2 Děti zdarma
1. dítě do 12 let 
2. dítě do 12 let

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE
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HOTEL

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

POLOHA
•  Klidné místo 
•  Vesnička Karavados cca 2 km
•  Taverny a kavárny cca 400 m
• Nákupní možnosti cca 2 km
• Hlavní město Argostoli cca 12 km
• Letiště Kefalonia cca 5 km

PLÁŽ
•  Proslulá pláž St. Thomas leží 

cca 400 m od hotelu
•  Cesta je přes místní komunikaci
• Pláž má dvě části
•  První část je menší, má písčitý 

a pozvolný vstup do moře
• Druhá část má kamenité dno

POPIS
• Recepce
• Restaurace, bar
• Minimarket
•  Bezpečnostní schránky na recepci 

zdarma

• Slunečná terasa
•  1 bazén pro dospělé a malý dětský 

bazének
•  Lehátka a slunečníky zdarma 

(slunečníky k zapůjčení na recepci)

INTERNET
•  Wi-Fi ve všech veřejných prostorách 

hotelu zdarma

UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj
•  Koupelna se sprchou, WC, vysoušeč 

vlasů
• Klimatizace zdarma
• Telefon, SAT-TV
• Minilednička zdarma
• Balkon nebo terasa
•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma
•  Pokoj může mít boční výhled na 

moře, do zahrady nebo přímý 
výhled na moře

SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: stolní tenis, tenis
• Za poplatek: masáže

STRAVOVÁNÍ
•  Polopenze nebo plná penze (snídaně 

i večeře formou bufetu)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ /

www.kbhotel.gr

UPOZORNĚNÍ: Povinná pobytová 
taxa splatná na místě. Více informací 
na www.blue-style.cz.

Kombinace tradiční řecké architektury s moderním stylem činí z tohoto hotelu skvělé 
dovolenkové místo. Komplex poskytuje služby pro hosty všech věkových kategorií. Jistě 
oceníte slunečnou terasu s výhledy do okolí, osvěžující vodu venkovního bazénu nebo 
možnost zahrát si třeba tenis. Děti si mohou užít den na dětském hřišti.

PŘÁTELSKÝ HOTEL  ●  POHODOVÁ ATMOSFÉRA  ●  KLIDNÉ MÍSTO

Karavados Beach Hotel ***

KEFALONIE / KARAVADOS HODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,5

WI-FI ZDARMA

LETIŠTĚ KEFALONIA 
CCA 5 KM

PLÁŽ CCA 400 M

PP | PLP

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

Super slevy od 21 % na dosp. os.
a další skvělé výhody

na www.blue-style.cz

FIRST MINUTE
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HOTEL

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

POLOHA
•  Nákupní možnosti cca 400 m
• Restaurace a bary cca 20 m
• Centrum městečka Lixouri cca 7 km
• Letiště Kefalonia cca 50 km
PLÁŽ
• Písčitá pláž, Xi Beach, cca 10 m
• Pozvolný vstup do moře 
• Bar, sprchy a WC
• Lehátka a slunečníky za poplatek
POPIS
• Restaurace
• Zahrada 
• Ofi ciální kategorie hotelu je 2*
INTERNET
•  Wi-Fi v areálu hotelu i na pokojích 

zdarma
UBYTOVÁNÍ
Mezonet
• Klimatizace
•  2 koupelny (sprcha nebo vana), WC

• Vysoušeč vlasů
• TV
• Minilednička zdarma
• Ložnice je v 1. patře
• Vybavená kuchyňka se sporákem
• Jídelní prostor k posezení
• Terasa
•  Děts. postýlka na vyžádání zdarma
SPORT A ZÁBAVA
•  Za poplatek: vodní sporty na pláži, 

možnost zapůjčit si automobil 
a poznat ostrov po vlastní ose

STRAVOVÁNÍ
•  Snídaně (servírované v plážovém 

baru Baywatch, který je přímo 
u hotelu)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ / /

POZNÁMKA: Rozšířený popis 
hotelu, ubytování a informace o výši 
pobytové taxy na www. blue-style.cz.

EXKLUZIVNĚ U BLUE STYLE  ●  PŘÁTELSKÁ ATMOSFÉRA  ●  KLIDNÉ MÍSTO

LIXOURI – XI BEACH / KEFALONIE

APARTHOTEL

POLOHA
• Město Lixouri cca 7,5 km
•  Nejbližší nákupní možnosti, 

restaurace a taverny v Lixouri 
• Letiště Kefalonia cca 50 km
PLÁŽ
• Menší písčitá pláž cca 400 m
•  Cesta na pláž vede letoviskem 

Kounopetra
• Vstup do moře je pozvolný
• Bar
• Lehátka a slunečníky za poplatek
• Oblíbená pláž Xi Beach je cca 5 km
POPIS
• Zahrada
• Slunečná terasa
• Bazén
•  Lehátka a slunečníky zdarma
INTERNET
•  Wi-Fi ve všech veřejných prostorách 

aparthotelu, včetně studií, zdarma

UBYTOVÁNÍ
Studio
• Velikost pokoje cca 34 m2

• Klimatizace
•  Koupelna se sprchou, WC, fén
• TV
•  Vybavený kuchyňský kout s varnou 

deskou, lednička
• Balkon nebo terasa
STRAVOVÁNÍ
•  Bez stravování, snídaně nebo 

polopenze

•  Servírovaná snídaně přímo 
v aparthotelu, večeře v taverně 
Meltemi, cca 500 m (salát, 
předkrm,  hlavní chod a ovoce, 
nápoje za poplatek) 

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ /

POZNÁMKA: Rozšířený popis 
hotelu, ubytování a informace o výši 
pobytové taxy na www. blue-style.cz.

KOUNOPETRA / KEFALONIE

EXKLUZIVNĚ U BLUE STYLE  ●  KLIDNÉ MÍSTO  ●  PŘÁTELSKÝ HOTEL

Vitoratos Katerina’s Studios ***

Siora Mary Maisonnettes ***

WI-FI ZDARMA

LETIŠTĚ KEFALONIA 
CCA 50 KM

PLÁŽ CCA 10 M

SNÍDANĚ

HODNOCENÍ TRIPADVISOR 5,0

WI-FI ZDARMA

LETIŠTĚ KEFALONIA 
CCA 50 KM

PLÁŽ CCA 400 M

BS | S | PP

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Až 2 Děti zdarma
1. dítě do 15 let 
2. dítě do 15 let

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Až 2 Děti zdarma
1. dítě do 13 let 
2. dítě do 13 let

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE
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HOTEL

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Dítě do 12 let
zdarma

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE

KEFALONIE / LIXOURI

Terra Mare ***

POLOHA 
•  Městečko Lixouri cca 3,5 km
• Letiště Kefalonia cca 45 km
PLÁŽ
•  Nejbližší pláž je přírodního 

charakteru a je vzdálena cca 400 m
•  Vstup do moře je kamenitý (obuv 

do vody)
• Na pláž vede přírodní cesta
•  Doporučujeme navštívit krásné 

pláže v okolí (Xi Beach cca 10 km)
POPIS
• Recepce, restaurace, bar
• Bazén pro dospělé, dětský bazén
•  Lehátka a slunečníky zdarma
• Ofi ciální kategorie hotelu je 2*
INTERNET
• Wi-Fi v lobby zdarma
UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj
• Jednoduše vybavený

• Klimatizace zdarma (1. 6.–30. 9.)
•  Koupelna se sprchou či vanou, WC
• Telefon, TV
• Minilednička zdarma
• Set na přípravu kávy a čaje
• Balkon nebo terasa
SPORT A ZÁBAVA 
•  Zdarma: dětské hřiště, plážový 

volejbal, tenis během dne
•   Za poplatek: masáže, lekce tance
STRAVOVÁNÍ
•  Polopenze nebo možnost plné 

penze (snídaně formou bufetu, 
oběd i večeře formou servírovaného 
menu, u večeří výběr ze 2 jídel)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ /
www.terramare.gr

POZNÁMKA: Rozšířený popis 
hotelu, ubytování a informace o výši 
pobytové taxy na www. blue-style.cz. 

WI-FI ZDARMA

LETIŠTĚ KEFALONIA 
CCA 45 KM

PLÁŽ CCA 400 M

PP | PLP

EXKLUZIVNĚ U BLUE STYLE  ●  VODNÍ SPORTY  ●  VYNIKAJÍCÍ POLOHA

KEFALONIE / LIXOURI

Sea Breeze ***
HODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,5

POLOHA
•  Obchůdky a bary cca 400 m
• Letiště Kefalonia cca 45 km
PLÁŽ
• Písčito-oblázková pláž cca 10 m
• Pláž je přírodního charakteru
•  Cesta je přes místní, málo 

frekventovanou, komunikaci
•  Doporučujeme navštívit krásné 

pláže v okolí hotelu
•  Xi Beach cca 7 km (autobusová 

zastávka cca 400 m)
POPIS
• Recepce
• Slunečná terasa s posezením 
INTERNET
•  Wi-Fi ve všech veřejných prostorách 

aparthotelu zdarma
UBYTOVÁNÍ
Studio cca 20 m2 
• Klimatizace, TV

• Koupelna se sprchou, WC
• Minilednička zdarma
• Kuchyňský koutek
•  Děts. postýlka na vyžádání zdarma
• Balkon nebo terasa 
 Rodinný apartmán cca 27 m2

SPORT A ZÁBAVA
•  Za poplatek: vodní sporty na pláži 

STRAVOVÁNÍ
•  Bez stravování, snídaně formou 

bufetu nebo možnost polopenze 
•  Snídaně probíhají v apartmánech 

Apolafsi, cca 350 m
•  Večeře v taverně Zefki (cca 1,2 km) 

výběrem z menu – předkrm, 
1 zeleninový salát/2 osoby, hlavní 
chod, ovoce

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ / /

POZNÁMKA: Rozšířený popis 
hotelu, ubytování a informace o výši 
pobytové taxy na www. blue-style.cz. 

WI-FI ZDARMA

LETIŠTĚ KEFALONIA 
CCA 45 KM

PLÁŽ CCA 10 M

BS | S | PP

HODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,5

APARTHOTEL

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Až 2 Děti zdarma
1. dítě do 13 let 
2. dítě do 13 let

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE

EXKLUZIVNĚ U BLUE STYLE  ●  RODINNÝ HOTEL  ●  KLIDNÉ MÍSTO
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Výlety
CESTUJTE A POZNÁVEJTE

KEFALONIE

 OKRUH OSTROVEM
Celodenní výlet po ostrově zahájíte v ranních hodi-
nách. Cesta začne buď v hlavním městě ostrova, Ar-
gostoli, nebo v městečku Lixouri. Několik kilometrů 
jižně od Argostoli se nachází hrad sv. Jiří (St. George). 
Do dnešní doby se z pevnosti dochovaly spíše ruiny. 
Toto starobylé opevnění patří mezi nejnavštěvova-
nější místa na ostrově, a jelikož se nachází na kop-
ci, tak si odtud můžete vychutnat nezapomenutelné 
výhledy do okolí. Pokračovat budete podél pobřeží, 
kde se vám naskytne překrásný pohled na Kefalon-
ský záliv. Další zastávkou je nejvíce fotografovaná 
pláž ostrova, Myrtos. Bezesporu patří mezi nejna-
vštěvovanější a nejznámější pláže ostrova, dokonce 
se řadí i mezi nejkrásnější pláže světa. Bílé kamínky 
z dálky působí jako jemný písek a moře hraje několika 
odstíny modré. Pláž je obklopena mohutnými útesy, 
které jsou na vrcholcích porostlé bujnou vegetací. 
Pokračujeme do přímořské a přístavní vesničky Agia 
Efi mia, kde si v některé z místních restaurací podél 
pobřeží dáte oběd, při kterém si můžete vychutnat 
pohled na blízký ostrov Ithaka. Po obědě následuje 
přejezd na východní pobřeží ostrova. O nezapome-
nutelný zážitek se postará plavba loďkou v průzračně 
čirých vodách jezera Melissani, které obklopují ma-
sivní skaliska. Následuje návštěva nejvýznamnější-
ho a největšího kláštera, sv. Gerasimose – patrona 

ostrova. Klášter se nachází v údolí vína Robola. Výlet 
zakončíte návštěvou místního vinařství (výroba vína 
+ ochutnávka).

 OSTROV ITHAKA
Vaše celodenní dobrodružství zahájíte v maleb-
ném přístavu městečka Sami. Trajektem se pře-
sunete na ostrov Ithaka, na místo zvané Pisaeto. 
Poté následuje přesun do hlavního města a pří-
stavu Ithaka, jež je známé také jako Vathy. Cestou 
můžete obdivovat krásnou přírodu. Po příjezdu do 
Vathy bude prostor na procházku po městě. Mů-
žete zde vidět sochu Odyssea, navštívit městské 
archeologické muzeum nebo posedět u šálku kávy. 
Ostrov Ithaka je slavný především díky Homérově 
eposu o králi Odysseovi, hrdinovi z Trójské války. 
Nyní zde nenajdete žádná přeplněná turistická 
letoviska, ale především malé rodinné penziony 
s tradiční gastronomií a na celém ostrově panuje 
pohodová řecká atmosféra. Po prohlídce města 
Vathy následuje přejezd do tradiční vesničky Kioni. 
Cestou bude zastávka přímo u malebné pláže, kde 
bude čas na koupání a opalování. Po příjezdu do ro-
mantické vesničky Kioni následuje oběd. Pokraču-
jete do vesničky Stavros, která leží v severní části 
ostrova. Zde ochutnáte tradiční medovou sladkost, 
rovani. Cestou zpět do Pisaeta budete mít prostor 

k odpočinku a k pozorování místní neposkvrněné 
přírody. Po příjezdu následuje cesta trajektem zpět 
do Kefalonie.

 LODNÍ VÝLET „RELAX CRUISE“
Celodenní výlet zahájíte v hlavním městě Argostoli / 
Lixouri. Během celé plavby se o vás postará perfektně 
sehraná a energická lodní posádka. Venkovní pro-
story lodi umožňují relax a opalování, naopak vnitř-
ní prostory zajišťují stinný odpočinek. Rovněž je zde 
k dispozici bar, kde můžete zakoupit nápoje a lehký 
snack. Poplujete kolem nejromantičtější místo os-
trova – majáku Fanari. Následuje zastávka u pláže 
White rocks, neboli oblasti zvané „Řecký Karibik”, 
zde bude proctor k plavání, opalování a fotografování 
(cca 1,5 hod). Následuje plavba k ostrůvku Vardiani, 
přilehlý ostrov Kefalonie, který je typický panenskou 
přírodou a nádherně průzračnou vodou. Zde loď za-
kotví a budete si moci užít dokonalé odpoledne plné 
slunce a vodních radovánek. Nebude chybět ani bar-
becue na pláži, servírovat se bude řecký salát, sou-
vlaki, pita chléb, tzaziky a ovoce. Výlet je zakončen 
přírodním SPA/wellnessem.

Popisy výletů jsou pouze informační a nezávazné. 
Bližší info o jejich programu obdržíte v destinaci. Více 
na www.blue-style.cz.
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Samos patří mezi nejzelenější a nejhornatější ostrovy 
Egejského moře. Leží na dohled od tureckého pobře-
ží. Tento Pythagorův ostrov s příjemnými klimatický-
mi podmínkami vábí stále více turistů. Odpočívejte 
na krásných plážích, vychutnejte si šálek lahodného 
frappé u západu slunce nebo se vydejte za historií. 
Ochutnejte místní víno, které dokonce získalo mnoho 
domácích i mezinárodních ocenění.
Jednou z nejzajímavějších památek je Eupalinův tu-
nel, který byl postaven v 6. století př. n. l. za vlády 
tyrana Polykrata. Jedná se vlastně o akvadukt, kte-
rý byl určen pro zásobování hlavního města vodou. 
Tunel byl ražen ze dvou stran hory a díky přesným 
matematickým výpočtům se obě cesty setkaly té-
měř uprostřed. 
Přístav Pythagorion se nalézá nedaleko kanálu a je 
pojmenován podle matematika Pythagora. Nachá-
zí se tu archeologické muzeum a pozůstatky řím-
ského divadla. Poblíž města můžete navštívit He-
raion – chrám bohyně Héry, který byl ve své době 
pravděpodobně jedním z největších na světě. Nad 
městem se tyčí hrad Lykourga Logotheta; postaven 
byl počátkem 19. století na obranu proti Turkům. 
Mezi vyhlášené pláže patří například Potokaki, Vot-
salakia, Kaladakia s jeskyní nebo Psili Ammos na jihu 
ostrova. Na severu jsou to pláže Kokkari, Lemonakia 
a Tsamadou. Své kouzlo má rovněž pláž Potami, kte-
rá je poblíž letoviska Karlovasi, kde jsou i vodopády.
V jihozápadní části ostrova, nedaleko vesnice Ma-
rathokampos ve skále hory Kerkis, se nacházejí 
Pythagorovy jeskyně. Říká se, že tu slavný matema-
tik a fi lozof přebýval a studoval, když se skrýval před 
zlým vládcem Polykratem. Přesněji se jedná o dvě 
jeskyně, jsou zde vystavěny dokonce i dvě kapličky. 
Připravte se na poměrně strmé stoupání, odměnou 
vám však bude nádherný výhled.
Na Samosu budete mít příležitost ochutnat pravou 
řeckou kuchyni a místní speciality. Typickými jídly 

jsou např. musaka (moussaka), mleté 
maso s bešamelovou omáčkou, zape-
čený lilek, smažené cukety, ovčí sýr, 
feta, kalamáry nebo třeba chobot-
ničky připravené na všechny možné 
způsoby. 
Pokud byste rádi svým blízkým při-
vezli nějakou pozornost, můžete si zakoupit např. 
muškátové víno, samoskou keramiku včetně Pytha-
gorova hrnku, tymiánový med, koření, různé druhy 
bylin, vzácné kameny, šperky nebo třeba ikony sva-
tých či tradiční krajku.
Průměrná roční teplota na Samosu se pohybuje oko-
lo 25 °C. V létě zde i celé dva měsíce v kuse nezaprší 
a dny bývají opravdu horké. Pro zdejší klima je také 
typický osvěžující vánek, který vám zpříjemní od-
polední vedra. 

SAMOS – HLAVNÍ MĚSTO
Samos je hlavním městem ostrova a zároveň jeho 
největším přístavem. Centrum tvoří Pythagorovo ná-
městí se lví sochou uprostřed. V okolí můžete navští-
vit některou z mnoha taveren, restaurací nebo barů 
a posedět nad sklenkou zdejšího vína či míchaným 
nápojem. Díky vynikajícím podmínkám pro pěší tu-
ristiku se můžete vypravit do okolí. Severním před-
městím města Samos je Kalami.

VOTSALAKIA – KAMPOS
Tato letoviska se nacházejí pod majestátní horou 
Mount Kerkis (1437 m) a patří mezi největší a nejob-
líbenější rezorty na ostrově. V této oblasti naleznete 
čisté moře, dostatek sluníčka a dlouhé pláže – vstup 
do moře je pozvolný a místy kamenitý (doporučujeme 
obuv do vody). Nikdo se zde nemusí obávat hlučných 
a rušivých vodních sportů. Jedná se o ideální místo 
pro rodinnou dovolenou. Nudit se nebudou ani od-
vázanější jedinci, ti se večer zabaví v místních barech. 
K rušení nočního klidu zde však nedochází. Přes den 
lze upřednostnit dlouhé vycházky do okolí či vnitro-
zemí, kde narazíte na divokou přírodu, mořské zátoky 
a rázovité vesničky s neopakovatelnou atmosférou. 
Pěšky se můžete vydat například do Pythagorových 
jeskyní, odkud je nádherný výhled na celé středisko.

KOKKARI
Leží na severním pobřeží, přibližně 10 km od hlavní-
ho města. Je vhodné pro rodiny s malými dětmi, pro 
mládež, ale i pro páry, které vyhledávají romantiku. 
Na ostrově není moc rušný noční život, ale v tomto 

letovisku se večer z téměř každé taverny ozývá živá 
hudba. Na pokoji vás však hluk obtěžovat nebude.

PYTHAGORION
Nejrušnější letovisko ostrova nadchne krásným 
rybářským přístavem. Nechybí ani archeologic-
ké muzeum, socha Pythagora a pozůstatky hradu 
z 19. století. Nejvyhledávanějšími památkami jsou 
chrám bohyně Héry (u břehů řeky Imvrasos) a Eupa-
linův tunel. Typické řecké taverny, restaurace a úzké 
uličky navodí tu správnou prázdninovou atmosféru.

KARLOVASI
Karlovasi na severozápadě je druhé největší město na 
ostrově. Můžete zde spatřit velké kostely i opuštěné 
koželužny. Oblast se vyznačuje křišťálově průzrač-
nou vodou a malebnými zátokami. Jsou zde krásné 
pláže a neobyčejná příroda s velkým množstvím ze-
leně. Díky větším vlnám si přijdou na své milovníci 
windsurfi ngu.

POTOKAKI
Miniaturní letovisko v blízkosti letiště leží přímo 
u dlouhé oblázkové pláže. V docházkové vzdálenos-
ti (cca 2 km) se nachází malebné přístavní městečko 
Pythagorion se spoustou taveren, restaurací, kavá-
ren, barů a klubů.

Samos
POPIS DESTINACE

SAMOS / POPIS DESTINACE

A mnoho
dalších hotelů na
www.blue-style.cz
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Karlovasi

Kokkari

Pythagorion

Samos – Kalami

Mykali

Votsalakia-Kampos

SAMOS

2 km
Středozemní moře

Letiště

Samos

ŘECKO

Potokaki

POPIS DESTINACE / SAMOS
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HOTEL

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

POUZE PRO DOSPĚLÉ 16+  ●  PŘÍMO U PLÁŽE  ●  ELEGANTNÍ HOTEL

Proteas Blu Resort *****

SAMOS / PYTHAGORION HODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,5

WI-FI ZDARMA

LETIŠTĚ SAMOS 
CCA 5 KM

PŘÍMO U PLÁŽE

POLOPENZE

POLOHA
•  Město Pythagorion cca 2,5 km
•  Nejbližší nákupní možnosti, taverny 

a bary cca 2,5 km
• Město Samos cca 12 km
•  Autobusová zastávka v blízkosti 

hotelu
• Letiště Samos cca 5 km

PLÁŽ
•  Písčito-oblázková pláž přímo 

u hotelu
• Vstup do moře pozvolný
• Bar za poplatek, sprchy a WC
•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma

POPIS
• Recepce
• 4 restaurace, 3 bary
• Minimarket
• Wellness, kadeřnictví, fi tness
• Vnitřní bazén zdarma

• Pěkný venkovní bazén
•  Lehátka, slunečníky a matrace 

zdarma

INTERNET
•  Wi-Fi ve všech veřejných prostorách 

hotelu, včetně pokojů, zdarma

UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj
• V hlavní budově
• Klimatizace zdarma (1. 6.–31. 10.)
•  Koupelna se sprchou nebo vanou, 

WC, vysoušeč vlasů
• Telefon, SAT-TV
• Bezpečnostní schránka zdarma
• Minibar na vyžádání za poplatek
•  Balkon nebo terasa s výhledem na 

moře
Bungalov s výhledem na moře
• Ve vedlejších budovách
Bungalov přímo u pláže
• V 1. řadě u moře

Junior Suite
• Velmi luxusní
Blu Suite
• Má soukromý bazének

SPORT A ZÁBAVA
• Zdarma: tenis během dne
•  Za poplatek: služby wellness centra, 

sauna, masáže, fi tness centrum, 
tenis s osvětlením

STRAVOVÁNÍ
• Polopenze formou bufetu

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/

www.proteasbluresort.gr

UPOZORNĚNÍ: Povinná pobytová 
taxa splatná na místě. Více informací 
na www.blue-style.cz.

Luxusní a velmi komfortní rezort leží v mírném svahu, přímo u pláže a svým hostům 
poskytuje maximální pohodlí. Součástí areálu je několik restaurací a barů. Nechybí zde 
ani plně vybavené wellness a fi tness centrum. Pohodovou a ničím nerušenou atmosféru 
umocňuje fakt, že hotel je pouze pro dospělé.

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

Super slevy od 21 % na dosp. os.
a další skvělé výhody

na www.blue-style.cz

FIRST MINUTE
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HOTEL

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

WI-FI ZDARMA

LETIŠTĚ SAMOS
CCA 2 KM

PŘÍMO U PLÁŽE

PP | AI

POLOHA
•  Město Pythagorion cca 1 km
•  Nejbližší nákupní možnosti, 

taverny, kavárny a bary v centru 
Pythagorionu

• Letiště Samos cca 2 km

PLÁŽ
•  Písčito-oblázková pláž přímo 

u hotelu
• Pozvolný vstup do moře
• Bar za poplatek, sprchy a WC
•  Lehátka a slunečníky za poplatek 

cca 3 EUR/osoba, plážové osušky 
zdarma

POPIS
• Recepce, směnárna
• 2 restaurace, 2 bary
• Nákupní galerie
• Fitness, wellness, kadeřnictví
• Bazén pro dospělé a dětský bazén
• Lehátka a slunečníky zdarma

INTERNET
•  Wi-Fi ve všech veřejných prostorách 

hotelu, včetně pokojů, zdarma

UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj
• V hlavní budově
•  Centrální klimatizace s individuální 

regulací zdarma (1. 6.–25. 9.)
•  Koupelna se sprchou, WC, vysoušeč 

vlasů
• Telefon, SAT-TV, rádio
• Minilednička zdarma
• Balkon nebo terasa
 Pokoj Village
•  Je v areálu hotelu a má výhled do 

zahrady

SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: animační programy, 

miniklub, dětské hřiště, plážový 
volejbal, fi tness centrum, minigolf, 
stolní tenis

•  Za poplatek: masáže, parní lázeň, 
služby wellness centra, tenis, 
windsurfi ng a další vodní sporty

STRAVOVÁNÍ
•  Polopenze nebo All Inclusive
•  All Inclusive: snídaně, oběd a večeře 

formou bufetu, snack během dne, 
káva, čaj, neomezené množství 
místních vybraných alko a nealko 
nápojů v barech a restauracích dle 
jejich otevírací doby (10.00-24.00)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/

www.doryssa.gr

UPOZORNĚNÍ: Povinná pobytová 
taxa splatná na místě. Více informací 
na www.blue-style.cz.

Moderní hotel je vystavěn ve stylu tradiční řecké vesničky a má vynikající polohu – leží 
totiž nedaleko přístavního městečka Pythagorion, které nabízí nespočet možností 
zábavy. Areál hotelu tvoří rozlehlá zahrada, která vybízí k relaxaci. Velkou výhodou také 
je skutečnost, že hotel leží přímo u pláže. 

LUXUSNÍ HOTEL  ●  PŘÍMO U PLÁŽE  ●  ŠIROKÉ SPORTOVNÍ VYŽITÍ

Doryssa Seaside Resort *****

PYTHAGORION / SAMOSHODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,0

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

Super slevy od 21 % na dosp. os.
a další skvělé výhody

na www.blue-style.cz

FIRST MINUTE
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HOTEL

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Dítě do 12 let
zdarma

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE

LETIŠTĚ SAMOS 
CCA 17 KM

WI-FI ZDARMA

PLÁŽ CCA 30 M

ALL INCLUSIVE

POLOHA
•  Centrum města Samos cca 1 km
• Nejbližší nákupní možnosti 500 m
• Restaurace a bary cca 50 m
• Letiště Samos cca 17 km

PLÁŽ
•  Písčito-oblázková pláž Gagou je 

cca 30 m od hotelu
• Oddělena místní komunikací
•  Lehátka a slunečníky na pláži za 

poplatek

POPIS
• Recepce
• Restaurace a 2 bary
• Bazén pro dospělé a bazén pro děti
•  Lehátka a slunečníky u bazénů 

zdarma

INTERNET
•  Wi-Fi na recepci, v lobby a na 

pokojích zdarma

UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj
• Klimatizace za poplatek
•  Koupelna se sprchou, WC, vysoušeč 

vlasů
• Telefon, SAT-TV
• Bezpečnostní schránka
• Minilednička zdarma
• Balkon nebo terasa
•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma

SPORT A ZÁBAVA
• Zdarma: Wi-Fi
•  Za poplatek: možnost zapůjčit si 

jízdní kolo nebo automobil a poznat 
ostrov po vlastní ose (půjčovny 
v blízkosti hotelu)

STRAVOVÁNÍ
•  All Inclusive: snídaně, oběd 

a večeře formou bufetu, odpolední 
snack, káva a zákusky u bazénu, 

neomezené množství místních 
vybraných alkoholických 
a nealkoholických nápojů v barech 
a restauracích dle jejich otevírací 
doby

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ /

UPOZORNĚNÍ: Povinná pobytová 
taxa splatná na místě. Více informací 
na www.blue-style.cz.

Elegantní hotel je umístěn uprostřed zeleně v oblasti Gagou Beach a leží pouze cca 1 km 
od centra pulzujícího hlavního města Samos. Nejbližší bary a restaurace se nacházejí 
cca 50 m odsud. Svou polohou hotel vybízí nejen k výletům do přírody, ale i k večerním 
procházkám do historického centra nedalekého města Samos. 

EXKLUZIVNĚ U BLUE STYLE  ●  OBLÍBENÁ POLOHA  ●  PŘÁTELSKÁ ATMOSFÉRA

SAMOS / SAMOS

Blue Style Resort ****

VIZUALIZACE

VIZUALIZACE
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HOTEL

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Dítě do 12 let
zdarma

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE

ZRENOVOVANÝ HOTEL  ●  VYNIKAJÍCÍ POLOHA  ●  VODOPÁDY POTAMI

Samian Mare Suites & Spa ****

KARLOVASI / SAMOS

WI-FI ZDARMA

LETIŠTĚ SAMOS 
CCA 45 KM

PLÁŽ CCA 100 M

ALL INCLUSIVE

POLOHA
•  Centrum Karlovasi cca 2,5 km
•  Nejbližší nákupní možnosti 

cca 50 m
• Taverny a bary cca 100 m
• Letiště Samos cca 45 km

PLÁŽ
• Oblázková pláž cca 100 m
•  Cesta na pláž je přes místní 

komunikaci
• Lehátka a slunečníky za poplatek
•  Jedna z nejkrásnějších pláží ostrova, 

Potami, cca 3 km (možnost využít 
místní MHD), je zde také bar 
s občerstvením (za poplatek)

POPIS
• Recepce
• Restaurace, bar
• Bazén s částí pro děti
•  Lehátka a slunečníky u bazénu 

zdarma

INTERNET
•  Wi-Fi ve všech veřejných prostorách 

hotelu, včetně pokojů, zdarma

UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj
• Kompletně zrenovovaný
• Klimatizace
•  Koupelna se sprchou nebo vanou, 

WC, vysoušeč vlasů
• Telefon, SAT-TV
• Bezpečnostní schránka za poplatek
• Minilednička zdarma
•  Děts. postýlka na vyžádání zdarma
• Balkon nebo terasa

SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: doporučujeme udělat 

si pěší výlet na krásné vodopády 
Potami waterfalls (cca 5 km)

•  Za poplatek: masáže, možnost 
zapůjčit si automobil a poznat 
ostrov po vlastní ose

STRAVOVÁNÍ
•  All Inclusive: snídaně, oběd a večeře 

formou bufetu, místní vybrané alko 
(pivo, víno) a nealko nápoje v baru 
a restauraci dle jejich otevírací doby 

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ /

UPOZORNĚNÍ: Povinná pobytová 
taxa splatná na místě. Více informací 
na www.blue-style.cz.

Nově zrenovovaný hotel leží na vynikajícím místě, nedaleko centra bývalého hlavního 
města Karlovasi. Svým hostům poskytuje kompletní servis pro pohodovou dovolenou. 
Nechybí zde ani ani restaurace a bar, kde si můžete vychutnat služby All Inclusive. 
Výhodou je také blízká pláž, která vybízí k relaxu a odpočinku.
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HOTEL

ANIMACE V ČEŠTINĚ ZDARMA

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Dítě do 12 let
zdarma

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE Kampos je ideálním letoviskem pro relaxační rodinnou dovolenou. Tento velmi oblíbený 
hotel leží jen pár kroků od centra, kam si můžete udělat příjemnou procházku a posedět 
v některé z místních taveren. Hotel má skvělou řeckou atmosféru a je vhodný naprosto 
pro každého. 

POLOHA
•  Taverny, kavárny, supermarket 

v bezprostřední blízkosti hotelu
• Letiště Samos cca 38 km

PLÁŽ
•  Oblíbená písčito-oblázková pláž 

Votsalakia cca 80 m
•  Cesta na pláž je přes místní, málo 

frekventovanou komunikaci
• Sprchy
•  Lehátka a slunečníky za poplatek 

cca 5 EUR/set, plážové osušky na 
vratnou zálohu cca 10 EUR a za 
poplatek cca 1 EUR/ den

POPIS
•  Komplex tvoří několik částí: Orteas, 

Artemis a Poseidon
• Recepce
• Restaurace, bar s kavárnou
• Fitness
• Společenská místnost

•  3 bazény s částí pro děti
•  Lehátka a slunečníky u bazénů 

zdarma
• Ofi ciální kategorie hotelu je 3*

INTERNET
•  Wi-Fi ve vybraných veřejných 

prostorách hotelu zdarma

UBYTOVÁNÍ
 Standardní pokoj
• Klimatizace
•  Koupelna se sprchou nebo vanou, 

WC, vysoušeč vlasů
• Telefon, SAT-TV
•  Bezpečnostní schránka za poplatek 

cca 15 EUR/týden
• Minilednička zdarma
•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma (při naplnění max. 
obsazenosti je dětská postýlka za 
poplatek cca 4 EUR/den)

• Balkon nebo terasa

SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: dětské animační programy, 

miniklub, dětské hřiště, stolní tenis, 
volejbal, fotbal, šipky, fi tness

•  Za poplatek: kulečník, stolní fotbálek

STRAVOVÁNÍ
•  All Inclusive: brzká snídaně, snídaně 

formou bufetu, pozdní snídaně, 
oběd a večeře formou bufetu, 
dopolední brunch, odpolední káva, 
čaj, zákusky a lehký snack, zmrzlina 
během celého dne, místní vybrané 
alko a nealko nápoje (10.00–23.00)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ / /

www.kamposvillage.gr

UPOZORNĚNÍ: Povinná pobytová 
taxa splatná na místě. Více informací 
na www.blue-style.cz.

WI-FI ZDARMA

LETIŠTĚ SAMOS 
CCA 38 KM

PLÁŽ CCA 80 M

ALL INCLUSIVE

EXKLUZIVNĚ U BLUE STYLE  ●  PŘÁTELSKÝ HOTEL  ●  VYNIKAJÍCÍ POLOHA

Kampos Village Resort ****

SAMOS / VOTSALAKIA – KAMPOS HODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,0
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KLUBOVÝ HOTEL
Animace v češtině pro děti zdarma. Více info 
o skvělé klubové dovolené viz strany 21–25  
nebo na www.blue-style.cz
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HOTEL

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Dítě do 7 let
zdarma

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE

WI-FI ZDARMA

LETIŠTĚ SAMOS 
CCA 45 KM

PLÁŽ CCA 30 M

ALL INCLUSIVE

POLOHA
• Klidné místo
• Centrum Karlovasi cca 1,5 km
•  Autobusová zastávka přímo 

u hotelu
•  Taverny, kavárny a bary cca 200 m
• Letiště Samos cca 45 km

PLÁŽ
• Menší oblázková pláž cca 30 m 
•  Vstup do moře je pozvolný
•  Cesta na pláž je oddělena pobřežní 

komunikací
•  Lehátka a slunečníky za poplatek 

cca 5 EUR/set, plážové osušky jsou 
na vratnou zálohu cca 5 EUR

POPIS
• Recepce
• Restaurace, 2 bary 
• Nákupní galerie
•  Fitness, kadeřnictví
• Společenská a konferenční místnost

• Bazén s oddělenou částí pro děti
• Lehátka a slunečníky zdarma
• Dřevěná slunečná terasa s lehátky

INTERNET
•  Wi-Fi ve všech veřejných prostorách 

hotelu, včetně pokojů, zdarma

UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj
•  Centrální klimatizace s individuální 

regulací zdarma (1. 6.–10. 10.)
•  Koupelna se sprchou nebo vanou, 

WC, vysoušeč vlasů
• Telefon, SAT-TV, rádio
• Minilednička zdarma
• Minibar za poplatek
• Bezpečnostní schránka zdarma
•  Děts. postýlka na vyžádání zdarma
• Balkon 

SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: příležitostné animační 

programy, dětské hřiště, šipky, tenis 
bez osvětlení, basketbal, fi tness, 
hotel pořádá 2x týdně cyklovýlet do 
okolí a 1x týdně cyklovýlet do města

•  Za poplatek: stolní tenis, půjčovna 
kol

STRAVOVÁNÍ
•  All Inclusive: snídaně, oběd a večeře 

formou bufetu, zmrzlina, snack 
a sušenky v průběhu celého dne, 
neomezené množství místních alko 
a nealko nápojů (10.00–22.00)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/

www.samainahotels.gr

UPOZORNĚNÍ: Povinná pobytová 
taxa splatná na místě. Více informací 
na www.blue-style.cz.

Hotelový areál má vynikající polohu. Leží nedaleko Potami, která se řadí mezi 
nejoblíbenější a nejkrásnější pláže ostrova. Poblíž je městečko Karlovasi, které stojí za 
návštěvu a naleznete zde nespočet možností zábavy. Hotel získal ocenění Green Key, což 
je prestižní značka v oblasti odpovědnosti k životnímu prostředí.

ŠETRNÝ K PŘÍRODĚ  ●  PŘÁTELSKÁ ATMOSFÉRA  ●  VYNIKAJÍCÍ POLOHA

Samaina Inn ****

SAMOS / KARLOVASI HODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,5
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NEJKRATŠÍ CESTA K VAŠÍ DOVOLENÉ  ―  226 036 036 nebo www.blue-style.cz

HOTEL

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Dítě do 12 let
zdarma

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE

WI-FI ZDARMA

LETIŠTĚ SAMOS 
CCA 4 KM

PLÁŽ CCA 40 M

ALL INCLUSIVE

POLOHA
•  Přístavní město Pythagorion 

cca 1,8  km
•  Nejbližší restaurace, kavárny 

a obchůdky cca 1,8 km
• Letiště Samos cca 4 km

PLÁŽ
•  Jedna z nejkrásnějších pláží ostrova, 

Potokaki, cca 40 m
•  Cesta na pláž je přes místní 

komunikaci
•  Pozvolný a písčito-oblázkový vstup 

do moře (doporučujeme vhodnou 
obuv do vody)

•  Lehátka a slunečníky za poplatek, 
plážové osušky na vratnou zálohu 
cca 6 EUR/set 

POPIS
• Recepce
• Restaurace, 3 bary
• Nákupní galerie

• Fitness
• Wellness, kadeřnictví
•  Bazén pro dospělé a pro děti
•  Lehátka a slunečníky za poplatek

INTERNET
•  Wi-Fi v areálu hotelu zdarma
•  Internetový koutek za poplatek 

cca 4 EUR/hodina

UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj
•  Centrální klimatizace 

s individuálním ovládáním zdarma 
(15. 6.–15. 9.)

•  Koupelna se sprchou, WC, vysoušeč 
vlasů

• Telefon, SAT-TV
• Balkon

SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: animační programy, 

miniklub, šipky, fi tness centrum 

•  Za poplatek: masáže, sauna, parní 
lázeň, služby wellness centra, stolní 
tenis

STRAVOVÁNÍ
•  All Inclusive: snídaně, oběd 

a večeře formou bufetu, dopolední 
a odpolední snack, neomezené 
množství vybraných místních 
alkoholických a nealkoholických 
nápojů v barech a restauracích dle 
jejich otevírací doby (10.00–23.00)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/

www.hydrelebeach.com

UPOZORNĚNÍ: Povinná pobytová 
taxa splatná na místě. Více informací 
na www.blue-style.cz.

Hotel s prázdninovou atmosférou leží přímo u jedné z nejkrásnějších pláží ostrova, 
u pláže Potokaki. Nedaleko hotelu se nachází centrum přístavního městečka 
Pythagorion, které rozhodně stojí za návštěvu. Součástí areálu hotelu je také slunečná 
terasa s pěkným bazénem pro dospělé a pro děti.

EXKLUZIVNĚ U BLUE STYLE  ●  VYNIKAJÍCÍ POLOHA  ●  PROSLULÁ PLÁŽ POTOKAKI

Hydrele Beach ****

POTOKAKI / SAMOSHODNOCENÍ TRIPADVISOR 3,5
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INFORMACE + CENY + ROZŠÍŘENÁ FOTOGALERIE a VIDEA  ―  na www.blue-style.cz

HOTEL

HOTEL

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Dítě do 12 let
zdarma

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Dítě do 14 let
zdarma

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE

VYNIKAJÍCÍ POLOHA  ●  PŘÁTELSKÁ ATMOSFÉRA  ●  ROMANTICKÁ DOVOLENÁ

WI-FI ZDARMA

LETIŠTĚ SAMOS
CCA 17 KM

PLÁŽ CCA 900 M

S | PP

POLOHA
•  Restaurace a bary cca 200 m
• Letiště Samos cca 17 km
PLÁŽ
•  Písčito-oblázková pláž cca 900 m
•  Cesta je svažitá, vede přes místní 

komunikaci a letoviskem Kalami
• Pozvolný vstup do moře
• Bar za poplatek, sprchy a WC
•  Lehátka a slunečníky za poplatek 

cca 5 EUR/set
POPIS
• Recepce, restaurace a bar
•  Bezpečnostní schránka na recepci 

za poplatek 1,5 EUR/den
• Bazén pro dospělé a pro děti
• Lehátka a slunečníky zdarma
• Ofi ciální kategorie hotelu je 3*
INTERNET
•  Wi-Fi ve všech veřejných prostorách 

hotelu, včetně pokojů, zdarma

UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj
•  Klimatizace zdarma
•  Koupelna se sprchou nebo vanou, 

WC, vysoušeč vlasů
• Telefon, TV, rádio
•  Bezpečnostní schránka za poplatek 

cca 1,5 EUR/den
• Minilednička zdarma
• Balkon
•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma

STRAVOVÁNÍ
•  Snídaně nebo polopenze (snídaně 

formou bufetu, večeře formou 
tříchodového menu s možností 
výběru hlavního chodu)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/

POZNÁMKA: Rozšířený popis 
hotelu, ubytování a informace o výši 
pobytové taxy na www. blue-style.cz. 

Ino ****

HODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,0SAMOS / SAMOS – KALAMI

WI-FI ZDARMA

LETIŠTĚ SAMOS 
CCA 6 KM

PLÁŽ CCA 150 M

S | PP

POLOHA
• Velmi klidné místo v mírném svahu
•  Město Pythagorion cca 3 km 

(minibus zdarma)
• Letiště Samos cca 6 km
PLÁŽ
• Oblázková pláž cca 150 m
• Vstup do moře je pozvolný 
•  Cesta na pláž vede strmější cestou 

a je přírodního charakteru
•  Cca 600 m od hotelu je další 

oblázková pláž, která patří 
k hotelu Glycorisa Beach (lehátka 
a slunečníky za poplatek)

POPIS
• Recepce, restaurace, bar
•  Bezpečnostní schránky na recepci 

za poplatek cca 1 EUR/den
• Slunečná terasa s výhledem na moře
• Bazén pro dospělé s částí pro děti
•  Lehátka a slunečníky zdarma

INTERNET
•  Wi-Fi v areálu hotelu zdarma
UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj
•  Centrální klimatizace s individuální 

regulací zdarma (1. 7.–31. 8., v určité 
hodiny během dne)

• Koupelna se sprchou, WC
• Telefon, SAT-TV, rádio
• Minilednička zdarma
•  Děts. postýlka na vyžádání zdarma
• Balkon nebo terasa 

STRAVOVÁNÍ
•  Snídaně nebo polopenze (snídaně 

formou kontinentálního bufetu, 
servírovaná večeře)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ /

UPOZORNĚNÍ: Povinná pobytová 
taxa splatná na místě. Více informací 
na www.blue-style.cz.

POHODOVÁ ATMOSFÉRA  ●  KRÁSNÉ VÝHLEDY DO OKOLÍ  ●  KLIDNÉ MÍSTO

Maritsa Bay ***
HODNOCENÍ TRIPADVISOR 2,0SAMOS / PYTHAGORION



139

NEJKRATŠÍ CESTA K VAŠÍ DOVOLENÉ  ―  226 036 036 nebo www.blue-style.cz

HOTEL

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Dítě do 6 let
zdarma

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE

EXKLUZIVNĚ U BLUE STYLE  ●  OBLÍBENÁ POLOHA  ●  KLIDNÉ MÍSTO

Erato ***

KARLOVASI / SAMOSHODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,5

Tento přátelský, nově zrekonstruovaný hotel se nachází v severozápadní části ostrova, 
v docházkové vzdálenosti od nového přístavu, cca 200 m. Před hotelem se rozprostírá 
pláž s průzračným mořem. Nedaleko můžete prozkoumat mnoho dalších atraktivních 
pláží nebo se krátkou procházkou dostat do centra města.

POLOHA
• Centrum Karlovasi cca 1,5 km
•  Autobusová zastávka cca 20 m
•  Nákupní možnosti cca 50 m 
• Restaurace a bary cca 100 m
• Letiště Samos cca 45 km

PLÁŽ
•  Písčito-oblázková pláž je cca 50 m 

od hotelu
• Pozvolný vstup do moře
• Oddělena místní komunikací
•  Dlouhá oblázková pláž Potami 

je vzdálená cca 3 km, obklopená 
úžasnou krajinou a jeskyněmi, je 
zde také bar s občerstvením

POPIS
• Nově zrekonstruovaný
• Recepce, restaurace a bar
•  Bezpečnostní schránka na recepci 

zdarma
•  Možnost využívat bazén v hotelu 

Samian Mare Suites & Spa 4* 
zdarma (platí pouze pro klienty se 
stravováním typu All Inclusive)

INTERNET
•  Wi-Fi ve všech veřejných prostorách 

hotelu, včetně pokojů, zdarma

UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj
•  Individuální klimatizace za poplatek 

cca 5 EUR/den
•  Koupelna se sprchou, WC, vysoušeč 

vlasů
• Telefon, SAT-TV
• Minilednička zdarma
• Balkon nebo terasa
•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma

SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: veřejný a venkovní zábavní 

park, hřiště a fi tness (cca 10 m)

•  Za poplatek: možnost zapůjčit si 
jízdní kolo nebo automobil a poznat 
ostrov po vlastní ose (půjčovny 
v blízkosti hotelu)

STRAVOVÁNÍ
•  Snídaně nebo All Inclusive
•  All Inclusive: snídaně, oběd a večeře 

formou bufetu, místní vybrané alko 
(pivo, víno) a nealko nápoje v baru 
a restauraci dle jejich otevírací doby 

•  Stravování probíhá v hotelu Samian 
Mare Suites & Spa 4*, cca 100 m

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ /

www.eratohotel.gr 

UPOZORNĚNÍ: Povinná pobytová 
taxa splatná na místě. Více informací 
na www.blue-style.cz.

WI-FI ZDARMA

LETIŠTĚ SAMOS
CCA 45 KM

PLÁŽ CCA 50 M

S | AI
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INFORMACE + CENY + ROZŠÍŘENÁ FOTOGALERIE a VIDEA  ―  na www.blue-style.cz

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Dítě do 15 let
zdarma

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE

VILA

Vila má příjemnou atmosféru a zaručuje prožití pohodové řecké dovolené. Součástí 
tohoto rodinného areálu je pěkný venkovní bazén s částí pro děti, malá venkovní vířivka 
a také pěkný bar. Chcete si užít dokonalou pohodu? Pak jste zde naprosto správně.

POLOHA
• Centrum Kamposu cca 150 m
•  Nejbližší restaurace, kavárny 

a nákupní možnosti cca 100 m
• Letiště Samos cca 45 km

PLÁŽ
• Pláž s hrubým pískem cca 120 m
• Vstup do moře je pozvolný 
• Pláž od vily dělí místní komunikace
• Bar za poplatek, sprchy a WC
•  Lehátka a slunečníky za poplatek 

cca 5 EUR/set
• Podél pláže jsou taverny

POPIS
• Vila rodinného typu
• Recepce
• Bar s venkovním posezením
•  Zahrada s bazénem s oddělenou 
částí pro děti 

• Lehátka a slunečníky zdarma
• Ofi ciální kategorie vily je 2*

INTERNET
•  Wi-Fi připojení je k dispozici ve 

všech veřejných prostorách vily 
zdarma

UBYTOVÁNÍ
Studio
• Velikost studia cca 30 m2

•  Individuální klimatizace za poplatek 
cca 5 EUR/ den (15. 5.–15. 10.)

•  Koupelna se sprchou, WC, vysoušeč 
vlasů

• SAT-TV
• Kuchyňský koutek se sporákem
• Obývací prostor
• Minilednička zdarma
• Bezpečnostní schránka zdarma
•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma
• Balkon nebo terasa 
 Apartmán
• Velikost apartmánu cca 35 m2 
• Je prostornější

SPORT A ZÁBAVA
•  Za poplatek: doporučujeme zapůjčit 

si automobil a poznat ostrov po 
vlastní ose

STRAVOVÁNÍ
•  Bez stravování (možnost snacku ve 

vile na baru za poplatek)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/

www.magda-studios.com

UPOZORNĚNÍ: Povinná pobytová 
taxa splatná na místě. Více informací 
na www.blue-style.cz.

WI-FI ZDARMA

LETIŠTĚ SAMOS 
CCA 45 KM

PLÁŽ CCA 120 M

BEZ STRAVOVÁNÍ

EXKLUZIVNĚ U BLUE STYLE  ●  PŘÁTELSKÝ HOTEL  ●  VYNIKAJÍCÍ POLOHA

Magda ***

SAMOS / VOTSALAKIA – KAMPOS HODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,0
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NEJKRATŠÍ CESTA K VAŠÍ DOVOLENÉ  ―  226 036 036 nebo www.blue-style.cz

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Dítě do 15 let
zdarma

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE

APARTHOTEL

WI-FI ZDARMA

LETIŠTĚ SAMOS 
CCA 45 KM

PLÁŽ CCA 50 M

BEZ STRAVOVÁNÍ

POLOHA
• Letovisko Kampos
• Centrum cca 200 m
•  Nejbližší restaurace, kavárny 

a nákupní možnosti cca 100 m
• Letiště Samos cca 45 km

PLÁŽ
• Pláž s hrubým pískem cca 50 m
•  Pozvolný a písčito-oblázkový vstup 

do moře
•  Pláž od aparthotelu dělí místní 

komunikace
•  Lehátka a slunečníky za poplatek 

cca 5 EUR/set

POPIS
• Recepce
• Bar
•  Bazén pro dospělé s oddělenou 
částí pro děti

• Lehátka a slunečníky zdarma
• Ofi ciální kategorie aparthotelu je 2*

INTERNET
•  Wi-Fi ve všech veřejných prostorách 

aparthotelu, včetně apartmánů, 
zdarma

UBYTOVÁNÍ
Apartmán
•  Individuální klimatizace za poplatek 

cca 5 EUR/ den (10. 5.–20. 10.)
•  Koupelna se sprchou, WC
• Telefon, SAT-TV
• Vybavený kuchyňský koutek 
• Koutek k posezení
• Minilednička zdarma
• Bezpečnostní schránka zdarma
•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma
• Balkon nebo terasa 

SPORT A ZÁBAVA
•  Za poplatek: doporučujeme zapůjčit 

si automobil a poznat ostrov po 
vlastní ose

STRAVOVÁNÍ
• Bez stravování 

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ /

UPOZORNĚNÍ: Povinná pobytová 
taxa splatná na místě. Více informací 
na www.blue-style.cz.

Dokonalá řecká dovolená v aparthotelu Stella láká všechny návštěvníky. Velkou 
výhodou aparthotelu je zejména jeho poloha – leží nedaleko oblíbeného centra 
Kamposu, kde je spousta taveren, kaváren a obchůdků. V okolí hotelu je během sezóny 
možné zakoupit čerstvé ovoce, zeleninu nebo ryby.

EXKLUZIVNĚ U BLUE STYLE  ●  KRÁSNÁ PLÁŽ  ●  VYNIKAJÍCÍ POLOHA

Stella Apartments ***

VOTSALAKIA – KAMPOS / SAMOSHODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,0
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INFORMACE + CENY + ROZŠÍŘENÁ FOTOGALERIE a VIDEA  ―  na www.blue-style.cz

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Dítě do 12 let
zdarma

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Dítě do 15 let
zdarma

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE

APARTHOTEL

WI-FI ZDARMA

LETIŠTĚ SAMOS
CCA 45 KM

PLÁŽ CCA 25 M

BEZ STRAVOVÁNÍ

POLOHA
• Centrum Kamposu cca 500 m
•  Nejbližší nákupní možnosti, 

restaurace a bary cca 50 m
•  Autobusová zastávka cca 50 m
• Letiště Samos cca 45 km
PLÁŽ
•  Písčito-oblázková pláž cca 25 m
• Oddělena místní komunikací
POPIS
• Recepce
• Bazén pro dospělé, dětský bazén
•  Lehátka a slunečníky zdarma
INTERNET
•  Wi-Fi na recepci a u bazénů zdarma
UBYTOVÁNÍ
Studio
• Velikost studia cca 32 m2

•  Klimatizace za poplatek 
cca 6 EUR/ den

•  Koupelna se sprchou, WC

• Telefon, SAT-TV
• Minilednička zdarma
• Bezpečnostní schránka zdarma 
•  Kuchyňský koutek s jídelním 

prostorem
• Balkon
•  Děts. postýlka na vyžádání zdarma
Apartmán
•  Velikost apartmánu cca 45 m2

• Má oddělenou ložnici
SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: Wi-Fi

STRAVOVÁNÍ
• Bez stravování

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ /

www.samospelagosapartments.gr

UPOZORNĚNÍ: Povinná pobytová 
taxa splatná na místě. Více informací 
na www.blue-style.cz.

EXKLUZIVNĚ U BLUE STYLE  ●  OBLÍBENÁ POLOHA  ●  KLIDNÉ MÍSTO

Pelagos Studios & Apartments **
SAMOS / VOTSALAKIA – KAMPOS

VILA

WI-FI ZDARMA

LETIŠTĚ SAMOS 
CCA 47 KM

PLÁŽ CCA 100 M

SNÍDANĚ

POLOHA
•  Restaurace, bary a kavárny 

cca 150 m
• Letiště Samos cca 47 km
PLÁŽ
• Písčitá pláž cca 100 m
•  Vstup do moře je pozvolný, 

s hrubým pískem a místy oblázkový
•  Pláž od vily odděluje místní 

komunikace
•  Lehátka a slunečníky za poplatek 

cca 5 EUR/set
POPIS
• Recepce
•  Bezpečnostní schránky na recepci 

za poplatek cca 5 EUR/týden
• Bar (funguje také jako snack bar)
•  Bazén pro dospělé s oddělenou 
částí pro děti

• Lehátka a slunečníky zdarma
• Ofi ciální kategorie vily je 2*

INTERNET
•  Wi-Fi ve všech veřejných prostorách 

vily zdarma
UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj s balkonem
•  Individuální klimatizace (1. 6.–30. 9., 

za poplatek cca 7 EUR/den nebo 
cca 50 EUR/týden)

• Koupelna se sprchou, WC
• Telefon, TV, rádio
• Minilednička zdarma
•  Děts. postýlka na vyžádání zdarma

STRAVOVÁNÍ
•  Snídaně formou kontinentálního 

bufetu

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ /

www.sofi hotel.gr

UPOZORNĚNÍ: Povinná pobytová 
taxa splatná na místě. Více informací 
na www.blue-style.cz.

EXKLUZIVNĚ U BLUE STYLE  ●  KRÁSNÁ PLÁŽ  ●  VYNIKAJÍCÍ POLOHA

SAMOS / VOTSALAKIA – KAMPOS

Sofia ***

HODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,5

HODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,5
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SAMOS

 

 OKRUŽNÍ JÍZDA OSTROVEM SAMOS
Výlet z oblasti města Samos, Pythagorion a Kokkari
Výlet začíná zastávkou v městě Pythagorion. Další 
zastávkou bude klášter Timiose Stavrose nebo Me-
gali Panagia. Poté pojedete do vesnice Koumaradei, 
kde se zastavíte na návštěvu keramické dílny a dílny 
s bylinkami a esenciálními oleji. Okolo poledne se za-
stavíte ve vesnici Potami, kde budete mít individuální 
volno na oběd. Další zastávka v továrničce na lis oliv, 
kde můžete ochutnat a zakoupit si panenské oleje. 
Pak budete pokračovat na severní stranu ostrova 
a příští zastávkou bude vinařství poblíž Karlovassi, 
kde budete moci ochutnat výborná muškátová vína. 
Poslední zastávkou je prohlídka vinařství a ochut-
návka výborných muškátových vín. 
Poznámka: Výlet je určen pro klienty z oblasti města 
Samos, Pythagorion a Kokkari.

Výlet z oblasti Votsalakia a Karlovasi
Budete vyjíždět od hotelu do vesničky Koumaradei, 
kde se zastavíte na návštěvu keramické dílny a dílny 
s bylinkami a esenciálními bylinami. Poté se přemís-
títe do kláštera Timiose Stavrose nebo Megali Pana-
gia. Výlet bude pokračovat do Pythagorionu, v němž 
se zastavíte na oběd. Po polední pauze vyrazíte do 
vesničky Kokkari, kde si můžete udělat krátkou pro-
cházku. Vaší poslední zastávkou bude vinařství, kde 
vás čeká ochutnávka výborných muškátových vín. 
Po této poslední zastávce vás bude čekat návrat do 
oblasti Votsalakia.
Poznámka: Výlet je určen pro klienty z oblasti Vot-
salakia a Karlovasi.
V ceně není zahrnuto: oběd a občerstvení.

 TURECKO
Tento výlet začíná v přístavu Pythagorion, kde se 
nejprve podrobíte celní kontrole a cca v 8:30 odplu-
jete výletní lodí do Kusadasi v Turecku. Plavba lodí 
bude trvat zhruba 2 hodiny. Po připlutí do přístavu 
ve městě Kusadasi se podrobíte pasové kontrole. 

Bude následovat přesun autobusem do Efesu, kde 
navštívíte jedny z nejimpozantnějších archeolo-
gických nalezišť starověku. Zkušený průvodce vás 
provede areálem Efesu, prohlídka bude trvat zhruba 
dvě hodiny. Půjdete k velkolepým vykopávkám, jako 
jsou Odeon, Trojská fontána, parní lázně Scholastica, 
Hadrianův palác a impozantní Celsiovu knihovnu. 
Uvidíte také největší divadlo starověku s kapacitou 
24 tisíc míst. Po návštěvě Efesu budete pokračovat 
do blízké restaurace na oběd (není zahrnut v ceně). 
Po obědě budete mít volný čas na nákupy v Kusadasi 
a v 16:30 se podrobíte celní kontrole před návratem 
do Pythagorionu.
V ceně není zahrnuto: přístavní daň cca 10 EUR/os., 
transfer do přístavu cca 10 EUR/os., děti 0–12 let mají 
transfer zdarma.

 PIKNIK – LODNÍ VÝLET
Výlet z oblasti města Samos a Pythagorion
Odjezd v ranních hodinách do Pythagorionu, kde bu-
dete naloděni na piknikovou loď, na uvítanou bude 
podáváno sladké víno. První zastávka v blízkosti Kli-
ma, kde se můžete poprvé vykoupat (z paluby lodě). 
Další zastávka na pláži Megali Lakka, na východním 
pobřeží Samosu. V odpoledních hodinách se bude 
konat barbecue (vepřové maso, salát, tzatziki a víno). 
Další občerstvení a nápoje nejsou v ceně zájezdu. Po-
slední zastávka je u pláže Sideras v okolí Posidonia, 
kde si můžete vychutnat poslední koupání z paluby 
lodě. Během plavby bude servírováno ouzo a ovoce. 
Poznámka: Oběd a víno, ouzo a ovoce servírované na 
palubě jsou zdarma. 
Výlet je určen pro klienty z oblasti města Samos 
a Pythagorion.

Výlet z oblasti Votsalakia
Odjezd z oblasti Votsalakia v dopoledních hodinách 
do vesnice Ormos. Tradičním rybářským člunem po-
plujete ke krásnému ostrůvku Samiopula. Jelikož loď 
nemůže připlout až k pláži, je možné slézt do vody po 
schůdkách přímo z paluby, nebo si třeba zaskákat. 

Poté poplujete k další pláži, která je dostupná pouze 
lodí, kde budete mít spoustu času na koupání a na 
opalování a posádka lodi vám mezitím připraví oběd. 
Během plavby dostanete na ochutnání místní víno, 
ouzo a také ovoce. Ostatní nápoje jsou za poplatek 
dostupné u posádky. Poté následuje návrat do přísta-
vu Ormos a návrat autobusem do oblasti Votsalakia. 
Poznámka: Výlet je určen pro hosty z oblasti Kampos 
– Votsalakia.
V  ceně není zahrnuto: transfer do přístavu cca 
10 EUR/os., děti 0–12 let mají transfer zdarma.

 PATMOS
Výlet začíná v přístavu Pythagorion, ze kterého vy-
plouvá výletní loď cca v 8.30 na ostrov Patmos. Cesta 
trvá cca 2 a půl hodiny, kdy přijedete do Skaly (pří-
stav ostrova Patmos). Po příjezdu vás autobus odveze 
do vesnice Chora k návštěvě slavného kláštera sv. 
Jana a Apokalyptické jeskyně. Návrat do Skaly, kde 
můžete trávit zbývající čas procházkou v přístavu. 
Cca v 16.00 bude návrat trajektem do Pythagorionu, 
předpokládaný návrat bude cca v 18.00. V ceně není 
zahrnuto: transfer do přístavu cca 10 EUR/os., děti 
0–12 let mají transfer zdarma. Vstupné do kláštera 
cca 6 EUR/os.

Popisy výletů jsou pouze informační a nezávazné. 
Bližší info o jejich programu obdržíte v destinaci. Více 
na www.blue-style.cz.

Výlety
CESTUJTE A POZNÁVEJTE

EFES

PYTHAGORION

PIKNIK – LODNÍ VÝLET

PATMOS

MEGALI PANAGIA
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Nádherné pláže omývané Jónským mořem, všudy-
přítomné cikády, nekonečné háje olivovníků, úžasná 
vůně bohaté fl óry, vynikající řecké speciality, sladký 
likér kum kuat, přátelští obyvatelé a neuvěřitelné zá-
pady slunce – to vše a ještě mnohem víc nabízí ost-
rov Korfu nazývaný „zelenou perlou Jónského moře“.
Je druhým největším z Jónských ostrovů, hned za Ke-
falonií. Důležitým hospodářským odvětvím je pěs-
tování oliv (počet stromů se odhaduje na 5 milionů), 
obyvatelé se zabývají rovněž rybolovem a vinařstvím. 
Díky olivovníkům, cypřišům, eukalyptům, vinné révě, 
piniím a více než 40 druhům orchidejí je ostrov stá-
le zelený. 
Pobřeží měří přes 200 km. Zastoupení zde mají men-
ší oblázkové zátoky s bělostně se třpytícími kameny, 
široké pláže, kde se boříte do hlubokého zlatavého 
písku, a zároveň si můžete vychutnat pohled na úte-
sy spadající prudce do moře i na velké pískovcové 
balvany v severní části ostrova. Na východě je moře 
klidnější, na západě je v některých místech více vln. 
Na Korfu žil také spisovatel Gerald Durrell, který na-
psal o svém pobytu zde několik knih, např. O mé ro-
dině a jiné zvířeně. V městečku Kalami dodnes stojí 
vila, kde žil jeho bratr Lawrence. Na vrcholku nejvyšší 
hory Pantokrator (906 m) v severní části ostrova se 
nachází historický klášter.

KERKYRA – HLAVNÍ MĚSTO
Vychutnejte si zde šálek lahodného frappé, obrovský 
zmrzlinový pohár nebo si objednejte tzv. pikilii, talíř 
plný různých typických předkrmů. Relaxujte v Listo-
nu při pozorování některého z týmů hrajících kriket. 
Doporučujeme navštívit kostel sv. Spiridona, patrona 
ostrova. Dvě benátské pevnosti – Stará a Nová – při-
pomínají dobu benátské nadvlády. Poloostrov Kanoni 
s ostrůvkem Pontikonisi (Myší ostrov) je typickým 

obrázkem reprezentujícím nejen 
hlavní město, ale celý ostrov Korfu.

GOUVIA
Na východním pobřeží, necelých 
10 km od hlavního města Kerkyra, 
se nalézá velmi živé letovisko a záro-
veň přístav Gouvia. Těšit se můžete 
na velký výběr taveren, restaurací a barů. Zdejší pís-
čito-oblázková pláž se pyšní oceněním Modrá vlajka. 
K dispozici je rovněž nabídka vodních sportů. Na své 
si přijdou i milovníci historie – jsou zde zbytky be-
nátských loděnic ze 17. století a ruiny hradu z doby 
benátské nadvlády. 

SIDARI
Jedno z větších center zábavy na severním pobřeží 
oplývá množstvím barů, diskoték, restaurací, tave-
ren, fastfoodů a obchodů. Lidé se tu baví až do velmi 
pozdních nočních hodin. Sidari je známé také díky 
tzv. Kanálu lásky. Když si v něm dvojice zaplave, tak 
spolu údajně navždy zůstane. Impozantní skalna-
té pobřeží je střídáno písčitou pláží s tmavě zlatým 
pískem. 

AGIOS GEORGIOS
Klidnější letovisko bez příliš rušného nočního života 
se nachází v blízkosti slaného jezera Korission na ji-
hozápadním pobřeží. Avšak pozor – středisko stejné-
ho jména naleznete také v severozápadní části ostro-
va, to je však zcela odlišné. Olivové a borovicové háje, 
hodně dlouhá zlatavě písčitá pláž a azurově modré 
moře – takto lze stručně charakterizovat letovisko 
Agios Georgios. V centru nakoupíte takřka cokoliv, 
nechybějí ani restaurace a bary.

ACHARAVI
Letovisko na severním pobřeží ostrova, jehož cen-
trum je lemováno obchody a restauracemi. Něko-
lik příčných cest na pláž vás dovede k tavernám, ve 
kterých si můžete vychutnávat místní i mezinárod-
ní speciality a kochat se přitom výhledem na moře. 
V letovisku je také aquapark Hydropolis, kde mohou 
strávit veselé chvíle dospělí i děti. Do hlavního města 
a sousedních vesniček jezdí několikrát denně místní 
autobusová linka.

PELEKAS
Pelekas leží na jihozápadě, jeho umístění ve svahu 
nad nádhernou písčitou pláží je zárukou úžasného 

výhledu na moře, ale i klidu a pohody. Letovisko si 
zachovalo původní atmosféru řecké vesničky. Na-
jdete zde úzké uličky, obchůdky, taverny i kostelí-
ky přesně tak, jak je znáte z romantických obrázků. 
Můžete navštívit aquapark, zahrát si golf či si vyjet 
na koni, případně zavítat do některého z blízkých, 
rušnějších letovisek.

KASSIOPI
Příjemné letovisko bez velkých hotelových kom-
plexů. Okolo přístavu s malým náměstím a s pla-
tanem naleznete řadu obchodů a taveren. Zdejší 
pýchou je Panagia Kasopitra, pozoruhodný kostel 
s freskami ze 17. století. Z přístavu směrem na sever 
vede cesta, která lemuje pobřeží s menšími kameni-
tými nebo oblázkovými plážemi.

AGIOS IOANNIS PERISTERON
Pohodové letovisko na jihovýchodním pobřeží, omý-
vané klidným mořem, je známé překrásnými východy 
slunce. Oblast je charakteristická množstvím zeleně 
díky rozsáhlým olivovníkovým hájům. Pláž je složená 
hlavně z oblázků a písku, pyšní se Modrou vlajkou. 
V nedalekém letovisku Benitses můžete navštívit 
Muzeum mušlí.

NISSAKI
Velmi klidné letovisko bez rušných barů a diskoték 
se rozprostírá na severovýchodě ostrova, v blízkosti 
hory Pantokrator. Kromě hotelů tu najdete několik 
obchodů a skvělých restaurací, opalovat se lze na 
krásné oblázkové pláži. K dispozici je rovněž potá-
pěčské centrum.

AGIOS SPYRIDON
Několik tradičních taveren, malý supermarket a kláš-
ter Agia Ekaterini jsou součástí klidného letoviska 
v severovýchodní části Korfu. Dvě překrásné záto-
ky umožňují výhled na Albánii, zdejší písčitá pláž 
s lehátky, slunečníky, sprchami i toaletami se pyšní 
oceněním Modrá vlajka. Mezi skalisky najdete i menší 
pláže bez servisu.

Korfu
POPIS DESTINACE

KORFU / POPIS DESTINACE

A mnoho
dalších hotelů na
www.blue-style.cz
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KORFUKORFU
Jónské moře

Sidari

Kerkyra

Dassia

Letiště

Achilleion

Pelekas

Kassiopi

Korfu ŘECKO

10 km

Moraitika
Messonghi

Agios Ioannis Peristeron

Agios Georgios

Acharavi

Nissaki

Gouvia

Agios Spyridon

POPIS DESTINACE / KORFU
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HOTEL

ANIMACE V ČEŠTINĚ ZDARMA

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Dítě do 12 let
zdarma

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE

SKLUZAVKY  ●  KRÁSNÁ PLÁŽ  ●  PŘÁTELSKÁ ATMOSFÉRA 

Labranda Sandy Beach Resort ****

KORFU / AGIOS GEORGIOS HODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,0

Hotelový areál s živou atmosférou se nachází cca 200 m od centra prázdninové 
vesničky Agios Georgios, kde je možné navštívit tradiční restaurace a bary či nakoupit 
v místních obchůdcích. Rozlehlý hotelový komplex vhodný nejen pro rodinnou 
dovolenou nabízí široké sportovní vyžití.

POLOHA
• Centrum Agios Georgios cca 200 m
•  Nejbližší nákupní možnosti, 

restaurace a bary cca 100 m
•  Autobusová zastávka cca 5 m
• Letiště Korfu cca 30 km
PLÁŽ
• Písčitá pláž přímo u hotelu
• Pozvolný vstup do moře 
• Sprchy a WC
•  Lehátka a slunečníky za poplatek 

cca 7 EUR/set
•  Plážové osušky na vratnou zálohu 

cca 10 EUR
POPIS
• Recepce a směnárna
• 3 restaurace a několik barů 
• Obchůdky, minimarket, kadeřnictví
• Fitness, konferenční místnost
•  3 bazény pro dospělé a dětský 

bazén se 4 skluzavkami
•  Lehátka a slunečníky u bazénů 

zdarma

INTERNET
•  Wi-Fi ve všech veřejných prostorách 

hotelu zdarma
• Kabelové připojení za poplatek
• Internetový koutek za poplatek 
UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj
•  Individuální klimatizace zdarma 

(20. 5.–20. 10.)
•  Koupelna se sprchou nebo vanou, 

WC, vysoušeč vlasů
• Telefon, SAT-TV, DVD přehrávač
• Minilednička zdarma
•  Bezpečnostní schránka za poplatek 

cca 3 EUR/den
• Balkon 
•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma
 Rodinný pokoj
• Velikost pokoje cca 52 m2

• Je prostornější
•  Skládá se z 1 ložnice a obývacího 

pokoje s rozkládací pohovkou

SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: animační programy, dětské 

hřiště, miniklub, basketbal, plážový 
volejbal, šipky, fi tness, stolní tenis, 
tenis bez osvětlení, volejbal

•  Za poplatek: kulečník, elektronické 
hry, masáže, sauna, vodní sporty

STRAVOVÁNÍ
•  All Inclusive: snídaně, oběd 

a večeře formou bufetu, pozdní 
kontinentální snídaně, odpolední 
snack, káva, zákusky, neomezené 
množství místních vybraných 
alko a nealko nápojů v barech 
a restauracích (10.00–23.00)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ /

www.labranda.com 

UPOZORNĚNÍ: Povinná pobytová 
taxa splatná na místě. Více informací 
na www.blue-style.cz.

WI-FI ZDARMA

LETIŠTĚ KORFU 
CCA 30 KM

PŘÍMO U PLÁŽE

ALL INCLUSIVE
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KLUBOVÝ HOTEL
Animace v češtině pro děti i dospělé zdarma. 
Více info o skvělé klubové dovolené viz strany 
20–25 nebo na www.blue-style.cz
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HOTEL

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

WI-FI ZDARMA

LETIŠTĚ KORFU 
CCA 25 KM

PŘÍMO U PLÁŽE

ALL INCLUSIVE

POLOHA
•  Nejbližší nákupní možnosti, 

restaurace a bary cca 700 m
• Autobusová zastávka před hotelem
• Letiště Korfu cca 25 km

PLÁŽ
•  Písčito-oblázková pláž přímo 

u hotelu
•  Je přístupná po schodech nebo 

výtahem
• Pozvolný vstup do moře 
• Možnost využít molo
• Lehátka a slunečníky zdarma

POPIS
• Recepce
• Restaurace a bar
•  Fitness, wellness (vstup od 16+)
• Kadeřnictví
• 2 bazény, 1 s částí pro děti 
•  Lehátka a slunečníky u bazénů 

zdarma

INTERNET
• Wi-Fi v lobby zdarma

UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj
• Velikost pokoje cca 28 m2

• Nachází se v hlavní budově
• Klimatizace (1. 6.–30. 9.)
•  Koupelna se sprchou, WC, vysoušeč 

vlasů
• Telefon, SAT-TV
• Minilednička 
• Bezpečnostní schránka
• Balkon nebo terasa
•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma
Bungalow
•  Stejně vybaven jako standardní 

pokoj

SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: animační programy, 
fi tness, tenis bez osvětlení, volejbal

•  Za poplatek: služby wellness centra, 
masáže, sauna, parní lázeň, vodní 
sporty

STRAVOVÁNÍ
•  All Inclusive: snídaně, oběd a večeře 

formou bufetu, odpolední snack, 
káva, čaj, neomezené množství 
místních vybraných alko a nealko 
nápojů v barech dle jejich otevírací 
doby

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ /

www.sunshinevacationclubs.com

UPOZORNĚNÍ: Povinná pobytová 
taxa splatná na místě. Více informací 
na www.blue-style.cz.

Hotel se nachází na klidném místě, je postavený terasovitě ve stráni. Nabízí nádherný 
panoramatický výhled na moře a krásnou dlouhou písčito-oblázkovou pláž. Před 
hotelem je autobusová zastávka, odkud se dá dojet do hlavního města Kerkyra, kde je 
široká nabídka restaurací, barů, klubů a dalších služeb.

KLIDNÉ MÍSTO  ●  KRÁSNÁ PLÁŽ  ●  WELLNESS

KORFU / NISSAKI HODNOCENÍ TRIPADVISOR 3,5

Sunshine Corfu Hotel & Spa ****

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Až 2 Děti zdarma
1. dítě do 13 let 
2. dítě do 13 let

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE
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RODINNÝ POKOJ

HOTEL

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Dítě do 12 let
zdarma

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE

LETIŠTĚ KORFU 
CCA 45 KM

WI-FI

PLÁŽ CCA 100 M

ALL INCLUSIVE

AGIOS SPYRIDON / KORFU

Příjemný hotel se nachází na severovýchodním cípu ostrova Korfu v zálivu Saint 
Spyridon, mezi letovisky Kassiopi a Acharavi, s krásným výhledem na pláž. K dispozici 
je nabídka sportovních i zábavních aktivit. V blízkém okolí naleznete několik málo 
tradičních taveren, supermarket a klášter Agia Ekaterini.

POLOHA
•  Nejbližší nákupní možnosti, 

restaurace a bary cca 400 m
•  Autobusová zastávka cca 300 m
• Letiště Korfu cca 45 km

PLÁŽ
•  Písčito-oblázková pláž se nachází 

cca 100 m od hotelu
• Je oddělena místní komunikací
• Pozvolný vstup do moře
• Lehátka a slunečníky za poplatek

POPIS
• Recepce
• 3 restaurace, 2 bary
• Minimarket
• Fitness, wellness, kadeřnictví
•  3 bazény pro dospělé, 1 s částí pro 

děti (z toho 1 relaxační pouze pro 
dospělé)

•  Lehátka a slunečníky zdarma
• Plážové osušky na vratnou zálohu

INTERNET
• Wi-Fi za poplatek

UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj
• Velikost pokoje cca 28 m2

• Individuální klimatizace
•  Koupelna se sprchou, WC, fén
• Telefon, SAT-TV
• Minilednička zdarma
• Bezpečnostní schránka
• Set pro přípravu kávy a čaje
•  Děts. postýlka na vyžádání zdarma
• Balkon nebo terasa
Rodinný pokoj
•  Stejně vybaven jako standardní 

pokoj
• Má navíc palandu

SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: animační programy, 

miniklub, fi tness centrum, stolní 
tenis, tenis bez osvětlení

•  Za poplatek: služby wellness centra, 
masáže, kulečník

STRAVOVÁNÍ
•  All Inclusive: snídaně, oběd a večeře 

formou bufetu, odpolední snack, 
neomezené množství místních 
vybraných alko a nealko nápojů 
v barech dle jejich otevírací doby

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/

www.marebluebeachcorfu.com

UPOZORNĚNÍ: Povinná pobytová 
taxa splatná na místě. Více informací 
na www.blue-style.cz.

WELLNESS  ●  PŘÍJEMNÉ MÍSTO  ●  ODPOČINKOVÁ DOVOLENÁ

HODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,0

Mareblue Beach Resort ****
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PLÁŽ  DASSIARODINNÝ POKOJ

HOTEL

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Dítě do 12 let
zdarma

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE

WI-FI ZDARMA

LETIŠTĚ KORFU 
CCA 7 KM

PLÁŽ CCA 250 M

ALL INCLUSIVE

POLOHA
•  Nejbližší nákupní možnosti, 

restaurace a bary cca 200 m
• Letiště Korfu cca 7 km
PLÁŽ
•  Nejbližší pláž přírodního charakteru 

se nachází cca 250 m od hotelu 
(obuv do vody)

• Je oddělena místní komunikací
•  Lehátka a slunečníky jsou za 

poplatek
• Doporučujeme navštívit další pláže
•  Písčito-oblázková pláž Corcyra 

cca 750 m (lehátka a slunečníky 
za poplatek)

•  Od hotelu možnost transferu 
zdarma na písčito-oblázkovou pláž 
(lehátka a slunečníky za poplatek), 
cca 3 km

POPIS
• Recepce
• 2 restaurace a bar
• Minimarket

• Konferenční místnost
•  Bazén pro dospělé s oddělenou 
částí pro děti

•  Lehátka a slunečníky zdarma
INTERNET
• Wi-Fi připojení na recepci a v lobby 
zdarma
• Internetový koutek za poplatek
UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj
• Klimatizace
•  Koupelna se sprchou nebo vanou, 

WC, vysoušeč vlasů
• Telefon, SAT-TV
• Varná konvice
• Bezpečnostní schránka za poplatek
• Minilednička zdarma
• Balkon nebo terasa
•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma
Rodinný pokoj
•  Některé mají manželskou postel 

a palandy

SPORT A ZÁBAVA
• Zdarma: dětské hřiště, stolní tenis
• Za poplatek: tenis
STRAVOVÁNÍ
•  All Inclusive: snídaně, obědy 

a večeře formou bufetu, odpolední 
káva, čaj, zákusky, neomezené 
množství místních vybraných 
alkoholických a nealkoholických 
nápojů v barech a restauracích dle 
jejich otevírací doby (10.00–23.00)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ /

www.parkhotelcorfu.com

UPOZORNĚNÍ: Povinná pobytová 
taxa splatná na místě. Více informací 
na www.blue-style.cz

Příjemný hotel se nachází v prázdninovém letovisku Gouvia, které nabízí prosluněné 
dny spojené s koupáním i vzrušující noční život. Hotel leží v krásné zahradě s bazénem. 
Krátkou procházkou se dostanete k nejbližším tavernám a restauracím, kde si můžete 
vychutnat míchaný nápoj či řecké speciality.

EXKLUZIVNĚ U BLUE STYLE  ●  PŘÁTELSKÁ ATMOSFÉRA  ●  KLIDNÉ MÍSTO

Ionian Park ****

KORFU / GOUVIA HODNOCENÍ TRIPADVISOR 3,0
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HOTEL

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Dítě do 13 let
zdarma

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE

WI-FI

LETIŠTĚ KORFU 
CCA 16 KM

PLÁŽ CCA 100 M

ALL INCLUSIVE

POLOHA
• Letovisko Agios Ioannis Peristeron
•  Nejbližší nákupní možnosti 

a taverny cca 3 km, ve vesničce 
Benitses

• Letiště Korfu cca 16 km

PLÁŽ
•  Písčito-oblázková pláž se nachází 

cca 100 m od hotelu
• Oddělena místní komunikací
• Cesta na pláž je strmější
• Pozvolný vstup do moře
• Pro vstup do moře je zde také molo
• Lehátka a slunečníky zdarma

POPIS
• Recepce
• Restaurace, 2 bary 
• Slunečná terasa
• Bazén 
•  Lehátka a slunečníky u bazénů 

zdarma

INTERNET
•  Wi-Fi na recepci a pokojích za 

poplatek
• Internetový koutek za poplatek

UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj
• Klimatizace
•  Koupelna se sprchou nebo vanou, 

WC
• SAT-TV
• Minilednička
• Bezpečnostní schránka zdarma
• Balkon 
•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma
•  Vysoušeč vlasů k zapůjčení na 

recepci na vratnou zálohu
Pokoj Comfort
• Starší vybavení
•  Standardní nebo Comfort pokoj 

s maximální obsazeností 2+2 má 
palandy

SPORT A ZÁBAVA
•  Za poplatek: kulečník, masáže, 

možnost zajištění vodních sportů či 
zapůjčení automobilů

STRAVOVÁNÍ
•  All Inclusive: snídaně, oběd a večeře 

formou bufetu, dopolední snack, 
odpolední snack a zákusky, večerní 
snack, neomezené množství 
vybraných místních alkoholických 
a nealkoholických nápojů v barech 
dle jejich otevírací doby (10.00–
23.00)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ /

www.belvedere-corfu.gr

UPOZORNĚNÍ: Povinná pobytová 
taxa splatná na místě. Více informací 
na www.blue-style.cz.

Hotel, zakomponovaný do místní zeleně, s nádherným výhledem na moře, se nachází 
v prázdninovém letovisku Agios Ioannis Peristeron. Na krásné užší pláži můžete 
sledovat romantický západ slunce. Hotel je ideálním místem pro klidnou dovolenou.

BLÍZKO PLÁŽE  ●  KLIDNÁ DOVOLENÁ  ●  PŘÁTELSKÁ ATMOSFÉRA

Belvedere ***

AGIOS IOANNIS PERISTERON / KORFUHODNOCENÍ TRIPADVISOR 3,5
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HOTEL

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Dítě do 13 let
zdarma

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE

WI-FI ZDARMA

LETIŠTĚ KORFU 
CCA 37 KM

PLÁŽ CCA 350 M

ALL INCLUSIVE

POLOHA
•  Nejbližší nákupní možnosti, 

restaurace a bary jsou vzdáleny 
cca 50 m

• Centrum Sidari cca 100 m 
• Letiště Korfu cca 37 km

PLÁŽ
•  Písčitá pláž cca 350 m 
• Pozvolný vstup do moře
•  Lehátka a slunečníky za poplatek
•  Oblíbená pláž nazývaná Kanál lásky 

cca 400 m

POPIS
• Recepce
• Restaurace, bar
• Menší fi tness
• Bazén pro dospělé
• Bazén pro děti
•  Lehátka a slunečníky u bazénů 

zdarma

INTERNET
•  Wi-Fi v lobby zdarma

UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj
• Prakticky zařízen
• Klimatizace (1. 6.–10. 10.)
•  Koupelna se sprchou či vanou, WC
• Vysoušeč vlasů
• Telefon, SAT-TV
• Minilednička zdarma
•  Bezpečnostní schránka za poplatek 

cca 10 EUR/týden
• Balkon nebo terasa
•  Ubytování může být také v budově 

ležící přes místní komunikaci

SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: dětské hřiště, tenis bez 

osvětlení (rakety na vratnou 
zálohu), fi tness

•  Za poplatek: kulečník, vodní sporty

STRAVOVÁNÍ
•  All Inclusive: snídaně, oběd a večeře 

formou bufetu, odpolední snack, 
neomezené množství místních 
vybraných alko a nealko nápojů 
(10.00–23.00)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ /

www.summertimeapartments.com

UPOZORNĚNÍ: Povinná pobytová 
taxa splatná na místě. Více informací 
na www.blue-style.cz.

Blízké městečko Sidari vybízí k procházce do jeho živého centra s množstvím barů 
a tradičních taveren. Hotel rodinného typu nabízí přátelskou atmosféru místního 
personálu. Nachází se v blízkosti nádherného pískovcového útvaru nazývaného Kanál 
lásky. 

NOČNÍ ŽIVOT  ●  ZÁBAVA NA DOSAH  ●  RODINNÁ ATMOSFÉRA

Summertime ***

KORFU / SIDARI HODNOCENÍ TRIPADVISOR 3,0
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KORFU

 LODNÍ VÝLET DO MODRÉ LAGUNY
Užijte si celodenní relaxační výlet, plavbu na lodi, 
k protějšímu břehu řecké pevniny do úžasné Mod-
ré laguny poblíž města Sivota. Barbecue oběd bude 
servírován na lodi. Zastávky na vykoupání v Modré 
laguně, Bella Vraka a poté rozchod v Parga.

 ALBÁNSKÉ DOBRODRUŽSTVÍ
Prožijte fascinující návštěvu sousední Albánie. Vy-
plutí z přístavu v Kerkyře a plavba podél pobřeží Kor-
fu a Albánie, které nabízí krásné scenérie. Po příjezdu 
do Albánie čeká loď v přístavu Saranda, kde budete 
mít volný čas na vlastní objevování nebo možnost 
zúčastnit se okružní prohlídky s návštěvou historic-
kého místa Butrint, zařazeného na seznam světových 
památek UNESCO. V této prohlídce je zahrnut oběd, 
nápoje se hradí zvlášť. Přístavní taxa není součástí 
ceny a je splatná na místě po příjezdu do Albánie. 
Cestovní doklad je nutný (stačí občanský průkaz). 

 PAXOS – ANTIPAXOS
Ostrovy Paxos a Antipaxos se nacházejí jižně od Kor-
fu a  jsou známé svou jedinečnou přírodní krásou, 
průzračně čistým mořem a tradičním charakterem. 
Vyplujete z přístavu v Kerkyře. Někteří si vychutnají 

úžasný pohled na staré město a dvě benátské pev-
nosti, na poloostrov Kanoni a na palác Mon Repos, 
kde se narodil princ Filip, manžel anglické královny. 
Společná první zastávka je na ostrově Antipaxos, kde 
loď zakotví v zálivu Paradise na vykoupání se v prů-
zračném moři. Poté se pluje k městu Gaios, které je 
zároveň přístavem ostrova Paxos. Je to malý, zelený 
ostrov pokrytý olivovníky a grepy. Budete mít mož-
nost se naobědvat ve městě Gaios na Paxosu, kde se 
nachází několik taveren. Plavba pokračuje dále na jih 
s krátkou zastávkou v krásných mořských jeskyních, 
jejichž průzračně čistá voda vás uchvátí natolik, že 
nebudete moci ani hovořit. 

 VODNÍ PARK AQUALAND
Užijte si den plný zábavy ve vodním parku, který 
je pravým rájem pro děti i dospělé. Je zde více než 
36 různých toboganů a skluzavek, 15 bazénů, ví-
řivka a spousta dalších atrakcí, které učiní ze dne 

zde stráveného nezapomenutelný zážitek. Park se 
rozkládá na ploše 75 000 m2, nabízí zdarma lehátka 
a slunečníky, převlékárny, sprchy, občerstvení, ob-
chody a velkou parkovací plochu. Zkušení záchranáři 
dohlížejí na bezpečnost návštěvníků.

Popisy výletů jsou pouze informační a nezávazné. 
Bližší info o jejich programu obdržíte v destinaci. Více 
na www.blue-style.cz.

Výlety
CESTUJTE A POZNÁVEJTE

PAXOS

ANTIPAXOS

MĚSTO KORFU

BUTRINT
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100 km

EGYPT

KáhiraKáhira

Hurghada

Sharm El Sheikh

Marsa Alam

Středozemní moře

Rudé
moře

IZRAEL

SAÚDSKÁ
ARÁBIE

JORDÁNSKO

CELOROČNÍ POHODA
EGYPT je zemí, ve které se snoubí dávná historie dob 
faraonů s moderní civilizací. Moře je průzračné a mís-
ty temně azurové. Jeho barvy oživují tisíce druhů rybek, 
korálů, podmořské jeskyně a vraky lodí. Egypt neoplývá 
pouze podmořskými krásami. Učaruje každého návštěv-
níka nejen tajemstvím obklopenými pyramidami, ze kte-
rých se tají dech, ale i bohatou historií.

HURGHADA     160     |     MARSA ALAM     194     |     SHARM EL SHEIKH     220

Egypt
ZEMĚ FARAONŮ
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EGYPT NEJSOU JEN PYRAMIDY 
Ačkoliv historie této čarokrásné země i nadále patří mezi její největší lákadla, 
tak se stále větší oblibě těší i nejrůznější sportovní a adrenalinové zážitky 
nejen na moři, ale i v poušti. Kromě potápění, šnorchlování, jízdy na banánu 
a paraglidingu tedy můžete prožít den plný nezapomenutelných prožitků 
v egyptské poušti. Vychutnejte si divokou jízdu v luxusním džípu nebo na 
pohodlné čtyřkolce. Zmáčkněte plyn na maximum a nechte se vézt. Obdivovat 
můžete mohutná skaliska, ale také rozmanitou faunu a divoké pobřeží Rudého 
moře. Odměnou po této divoké jízdě vám bude romantický západ slunce, na 
který jen tak nezapomenete.

AQUAPARKY

Neváhejte a vyberte si báječné 
hotely s aquaparkem a prožijte 
nekonečnou zábavu na vodních 
atrakcích.

PODMOŘSKÝ RÁJ

Kde jinde si užít dokonalejší 
podmořský život než právě 
v Egyptě? Téměř každý hotel 
má své potápěčské centrum.

BOHATÉ ALL INCLUSIVE

Obrovský výběr, vynikající 
chuť a občerstvení během dne! 
Egyptské All Inclusive patří 
bezkonkurenčně mezi ta nejlepší.

Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
24 22 24 21 25 22 27 22 30 23 32 24 33 25 33 26 32 28 30 27 26 24 25 24

Jde o denní teploty a mají orientační charakter. Počasí v destinacích se může změnit v závislosti na vnějších vlivech, které nemůžeme ani ovlivnit, ani předpokládat předem.
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Egypt je rájem pro každého, kdo si chce užít rozma-
nitou dovolenou se vším všudy! Koupání a potápění 
v Rudém moři, pravé pouštní dobrodružství, jízda na 
velbloudech a čtyřkolkách, plavba po Nilu ke staro-
věkým chrámům a hrobkám a mnoho dalšího na vás 
čeká v této africko-asijské zemi! Výhodou destinace 
je celoroční sezóna.

ŘEČ
Úředním jazykem je arabština. Pracovníci ve státních 
institucích a podnikatelé mluví anglicky. Rovněž vět-
šina publikací je v arabsko-anglické mutaci. Okrajově 
se používá francouzština a němčina.

KUCHYNĚ
Egyptská kuchyně zahrnuje velké množství pokrmů. 
Pro ty, kteří mají rádi maso, nabízí zejména různě 
upravené jehněčí a skopové (např. kebab). Ze slad-
kostí lze doporučit proslulou lahůdku om ali, což je 
dezert z oříšků, mléka, hrozinek a kokosu, a také ba-
klavu. Pravý muslim má pití alkoholu zakázáno. Velice 
oblíbený je čaj podávaný s lístkem máty.

MĚNA
Měnou v Egyptě je egyptská libra (LE), ta se dělí na 
100 piastrů (PT). 1 EUR = cca 21 LE, 1 USD = cca 18 LE, 
1 LE = cca 1,30 Kč. Doporučujeme vzít si s sebou do-
statek hotovosti v EUR nebo USD, jelikož na tržištích, 
výletních místech a lodích na Nilu se platí výhrad-
ně hotovostí. Kreditní karty akceptuje většina ho-
telů a obchodů. Institut povinné směny valut v EAR 
neexistuje. Nedoporučuje se směna peněz na čer-
ném trhu, vzhledem k možným postihům ze strany 
místních orgánů a  také vzhledem k bezpečnost-
ním rizikům. Finanční prostředky je lepší směňovat 
v bankách, směnárnách a mezinárodních hotelech. 
Do Egypta lze dovážet a vyvážet jakoukoliv volně 

směnitelnou měnu v neomezeném množství, ale do-
vézt nebo vyvézt můžete maximálně 1000 LE. České 
koruny není možno v Egyptě směnit.

ČASOVÝ ROZDÍL
V době zimního času +1 hod. 
V době letního času je čas stejný.
Ofi ciálním volným dnem v týdnu je pátek. Banky mají 
zavřeno v pátek a sobotu. Ministerstva a státní in-
stituce jsou uzavřeny ve čtvrtek a v pátek, případ-
ně v pátek a v sobotu. Prodejní doba je převážně od 
10.00 do 24.00 hodin, státní obchody ale mnohdy 
zavírají již kolem 21. hodiny, mezinárodní supermar-
kety jsou často otevřeny celých 24 hodin.

CESTOVNÍ PAS, VÍZUM A OČKOVÁNÍ
Občané České republiky potřebují pro cestu do Egyp-
ta cestovní pas s dobou platnosti nejméně 6 měsíců 
po návratu z Egypta. Občané ČR mohou získat vízum 
za poplatek na mezinárodních letištích v Káhiře, Hur-
ghadě, Marsa Alam a Sharm El Sheikhu. Turistické 
vízum je na letišti vlepeno do pasu, je platné pro jeden 
vstup a maximální délku pobytu jeden měsíc. O vízum 
mohou občané ČR také požádat na zastupitelském 
úřadě EAR v Praze, cena za vízum je v tomto případě 
vyšší než poplatek, který zaplatí turista po příletu na 
letišti. Vzhledem k možným změnám týkajících se 
vstupu a pobytu v Egyptě doporučujeme, abyste si 
před cestou ověřili, zda se podmínky pro vstup a po-
byt nezměnily. Aktuální informace o vízech je možné 
získat na internetové adrese Ministerstva zahraniční 
EAR, www.mfa.gov.eg. Je zde také formulář žádosti 
o egyptské vízum. Pokud nejste občany ČR, informuj-
te se na Velvyslanectví Egypta v Praze o podmínkách 
vstupu a pobytu.
Mezinárodní očkovací průkaz není při vstupu do 
země vyžadován. Kromě běžných očkování v  ČR 

(tetanus, polio) je velmi žádoucí očkování návštěvní-
ků Egypta proti žloutence typu A a B a dále je doporu-
čeno očkování proti břišnímu tyfu a meningitidě A, C.

CELNÍ A DEVIZOVÉ PŘEDPISY
Do Egypta je zakázán dovoz potravin, alkoholu, por-
nografi e, zbraní a všech druhů drog. Je striktně zaká-
zán vývoz památek a zlata v nezpracované podobě. 
Postihy za prodej a přechovávání drog jsou přísné 
a pohybují se řádově v desítkách let odnětí svobody. 
Za nedovolené držení drog může být udělen i trest 
smrti. Mnoho léků a podpůrných prostředků pod-
léhá přísnému režimu kontroly, zejména pokud jde 
o jejich vývoz z Egypta. Používání dronů a jiných na 
dálku řízených bezpilotních letounů je bez explicit-
ního povolení egyptských úřadů považováno za pro-
tizákonné. Turista přijíždějící do Egypta má právo na 
nákup zboží z bezcelních obchodů (Duty Free Shops) 
v určité kumulované výši (aktuální částka je k dispo-
zici u egyptské celní služby při příletu/příjezdu) za 
kalendářní rok na letišti a vybraných místech v Káhiře 
a Alexandrii do 24 hodin po příletu. Egyptské úřady 
se snaží chránit přírodní bohatství Rudého moře. Je 
přísně zakázán vývoz mušlí nebo korálů atd., pod po-
kutou až několika set dolarů.

PLÁŽE, SLUNEČNÍKY A LEHÁTKA
Hotelové pláže jsou převážně soukromé s vlastními 
slunečníky a lehátky, které jsou většinou hostům po-
skytovány zdarma. K dispozici zde bývají sprchy, ba-
rový servis, potápěčské kluby a vodní sporty. Všech-
ny pláže nejsou jen písčité, některé jsou směsí písku, 
malých kamínků, mušlí a úlomků korálů. Pláže v le-
tovisku Hurghada jsou většinou menší a téměř ka-
ždý hotel má své vlastní molo. Moře v oblasti Marsa 
Alam a Sharm El Sheikh je zkraje od pláže většinou 
mělké s korálovým podložím, a proto doporučujeme 

Doba letu z Prahy cca 4,5 hodiny

Časový rozdíl
jako v ČR v době letního času
+1 hodina v době zimního času

Měna egypská libra (1 LE = 100 piastrů)

Elektrické napětí 220 V

Cestovní pas a vízum
občan ČR – cestovní pas platný min. 6 měsíců po 
návratu z Egypta, nutné vízum (výjimka Sharm El 
Sheikh).

Hlavní město Káhira

Ofi ciální jazyk arabština

Egypt
ZÁKLADNÍ INFORMACE

EGYPT / ZÁKLADNÍ INFORMACE
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obuv do vody. Přístup do moře pak často bývá možný 
pouze z mola. Veřejné pláže jsou vybaveny skromněji 
a cizincům na nich občas vadí až přílišná zvědavost 
místních. Z důvodu častého výskytu mořských ježků 
na některých plážích doporučujeme obuv do vody. 
Korálové útesy jsou v Rudém moři chráněny, a proto 
jsou na některých místech zakázány motorizované 
vodní sporty. Některé pláže jsou lemovány oplocením 
a vstup je umožněn zvláštním vchodem, jehož umís-
tění může být během sezóny změněno. Vzdálenost 
na pláž je měřena od nejbližšího místa areálu hotelu 
k moři. Vzdálenosti od hotelu na pláž uvedené v kata-
logu jsou uvedeny na základě aktuální situace v době 
přípravy katalogu a mohou se v průběhu sezóny mě-
nit. Příroda je neúprosná, a tak i v prázdninových le-
toviscích dochází k odlivu, který způsobí ústup moře, 
a může se tak stát, že do hlubší vody to bude dále, než 
je obvyklé. Tato skutečnost však nijak nesnižuje kvali-
tu pláže a nemůže být předmětem případné stížnosti.

DŮLEŽITÉ KONTAKTY
Velvyslanectví České republiky v Egyptě
4, Dokki Street, 12511 Giza, Cairo
Tel.: +20 233 339 700, operátor 233 339 701
Fax: +20 237 485 892
E-mail: cairo@embassy.mzv.cz
www.mzv.cz/cairo

Velvyslanectví Egyptské arabské republiky v ČR
Pelléova 14, 160 00 Praha 6-Bubeneč
Tel.: +420 224 311 506
Fax: +420 224 311 157
E-mail: egembassy.prague@gmail.com

Kompletní a aktuální informace o režimech vstupu, 
zastupitelských úřadech a zdravotních dokladech (např. 
povinné očkování) naleznete na www.mzv.cz.
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A mnoho
dalších hotelů na
www.blue-style.cz

Ačkoli většinu povrchu Egypta pokrývá poušť, Hur-
ghada má rozhodně mnoho co nabídnout všem mi-
lovníkům bezstarostné dovolené. Vydejte se s námi 
na pobřeží Rudého moře, jehož krásy jsou oblíbené 
mezi turisty z celého světa. Odpočiňte si v moderních 
hotelech s prosluněnými plážemi, vychutnejte si pra-
vou arabskou kávu a vodní dýmku spolu s atmosférou 
tohoto živého letoviska nebo se odsud vydejte na 
výlet za jednou z mnoha staroegyptských památek, 
které jsou stále opředeny spoustou tajemství.
Hurghada, jež bývala malou rybářskou vesnicí, se za-
čala měnit v moderní turistické letovisko počátkem 
80. let minulého století. Z jedné strany ji obklopu-
je poušť a hory, z té druhé je omývána Rudým mo-
řem. Atraktivitu tohoto letoviska (a několika okol-
ních) také zvyšuje celoročně slunné počasí. Pokud 
si chcete hlavně odpočinout, místní hotely nabízejí 
nepřeberné množství relaxačních možností a kvalitní 
servis. Těm, kteří vyznávají aktivní dovolenou, jsou 
nabízeny různé vodní sporty včetně potápění a wind-
surfi ngu či výlety do pouště na velbloudech i terén-
ních čtyřkolkách. Hurghada jako taková nemá žád-
nou historickou hodnotu, ale pro milovníky památek 
má ideální polohu pro návštěvu Káhiry a přilehlých 
pyramid v Gíze či Luxoru, Údolí králů a chrámového 
komplexu v Karnaku. 
Průzračné Rudé moře je hlavním důvodem, díky 
němuž se Hurghada těší tak veliké oblibě. Na své si 
přijdou nejen zkušení potápěči, ale i méně zdatní, 
kteří chtějí objevovat podmořský svět se šnorchlem. 
Korálové útesy s pestrobarevnými rybkami a jinými 
podmořskými živočichy se nacházejí téměř u každé-
ho hotelu. Oblíbené jsou taktéž výlety na otevřené 
moře, zejména na ostrovy Giftun či Mahmya.
Pobřeží oblasti Hurghada je také nazýváno Hurghad-
ská riviéra. Ta je dlouhá téměř 90 kilometrů, spadají 
sem i letoviska El Gouna, Makadi Bay, Soma Bay, Sa-
faga a Sahl Hasheesh. 

HURGHADA
Toto živé prázdninové letovisko lze 
pomyslně rozdělit na tři části – nové 
centrum Sakkala, staré centrum 
Dahar a směrem na jih Village Road 
s promenádou El Mamsha.
Sakkala je rušná část města, kde mů-
žete najít hotely, obchůdky, kavárny 
a čajovny. Na konci Sakkaly je vybudován přístav Ma-
rina, který je ideální pro malou procházku a posezení 
s výhledem na přístav. Hned vedle Mariny se nachází 
také mešita, která byla dostavěna před pár lety.
Pokud chcete zažít pravou arabskou atmosféru, vy-
dejte se do Daharu. Právě zde lze vidět každodenní ži-
vot Egypťanů, několik mešit a rušné ulice, které však 
nejsou zaplněny turisty. Najdete zde také nepřeber-
né množství obchůdků a stánků se suvenýry, vodní-
mi dýmkami, papyrusem, kořením a dalším zbožím. 
O ceně se zde tradičně smlouvá. 
El Mamsha je klidnější pěší zóna, na níž se mimo ho-
telů nacházejí restaurace, bary, kluby a různé ob-
chůdky. Někde se o ceně smlouvá, někde jsou ceny 
pevně stanoveny. El Mamsha je dlouhá cca 20 km 
a na jejím konci se nachází nákupní středisko Senzo 
Mall s obchody světových značek, hypermarketem 
a multikinem. 
Na cestu do některé z těchto oblastí doporučujeme 
využít služeb taxi. Ano, i zde se o ceně smlouvá.

MAKADI BAY
Letovisko Makadi Bay je od Hurghady vzdáleno cca 
35 km a  je známé hlavně díky nádherným plážím 
a korálům. Pokud jste nadšenci podmořského svě-
ta, nebudete zklamáni. Potápěči je hojně navštěvo-
vaný záliv Sharm El Arab, který je považován za jedno 
z nejlepších míst k potápění. V Makadi Bay najdete 
převážně luxusnější hotelové rezorty s rozlehlými za-
hradami a službami na vysoké úrovni. Makadi Bay má 
také malé centrum Madinat Makadi, kde se dá pose-
dět v kavárně či nakoupit suvenýry.

EL GOUNA
Zhruba 30 km severně od Hurghady je vybudováno 
letovisko El Gouna, které se dá nazvat miniaturním 
městečkem. Nacházejí se zde hotely, nemocnice, 
školy, golfové hřiště, restaurace, bary, menší muze-
um, akvárium a jiné atrakce. Hotely zde jsou rozmís-
těny kolem lagun. Koupat se můžete nejen v nich, ale 
i na pláži, na kterou vás dopraví lodičky vypravované 
hotely. Jsou tu také ideální podmínky pro surfování. 

V pravidelných intervalech je zajištěna rovněž do-
prava do Hurghady.

SOMA BAY
Toto exkluzivní letovisko se nachází na poloostrově, 
jenž je omýván Rudým mořem. Milovníci potápění či 
windsurfi ngu si zde přijdou na své. Na místních plá-
žích najdete širokou nabídku vodních aktivit. V Soma 
Bay se nalézá golfové hřiště Cascades, které společ-
ně s hotelem Sheraton tvoří pátý nejlepší golfový re-
zort afrického kontinentu. 

SAFAGA
Safaga se nachází na jižním pobřeží Hurghadské rivi-
éry a je nejoblíbenější mezi milovníky potápění, šnor-
chlování a windsurfi ngu. Vzhledem ke své klidnější 
povaze je ideální pro rodiny s dětmi, které si mohou 
hrát na některé ze zdejších nádherných pláží. Sou-
částí oblasti je i malá promenáda s několika obchůd-
ky, restauracemi a kavárnami. 

SAHL HASHEESH
Letovisko Sahl Hasheesh leží asi 20 km jižně od Hu-
rghady. Jedná se o poměrně mladou oblast, která 
aspiruje na největší a nejluxusnější středisko v celém 
Egyptě. Toto místo je zatím velmi klidné, a proto je 
vhodné pro ty, kteří vyhledávají relaxační dovolenou.

Hurghada
POPIS DESTINACE

HURGHADA / POPIS DESTINACE
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HOTEL

ANIMACE V ČEŠTINĚ ZDARMA

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Až 2 Děti zdarma
1. dítě do 14 let 
2. dítě do 7 let

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE

WI-FI ZDARMA

LETIŠTĚ HURGHADA 
CCA 90 KM

PŘÍMO U PLÁŽE

24 HODIN
ALL INCLUSIVE

Velmi oblíbený hotel leží přímo u krásného přírodního zálivu, který má výborné 
podmínky pro milovníky potápění a šnorchlování. Komplex poskytuje vynikající služby, 
které ocení každý návštěvník! V areálu je k dispozici široká nabídka sportovních 
a relaxačních aktivit.

POLOHA
• Klidné místo
• Safaga cca 30 km
•  Nákupní možnosti, restaurace 

a bary jsou přímo v hotelu
• Letiště Hurghada cca 90 km
PLÁŽ
• Písčitá pláž je přímo u hotelu
•  Pozvolný vstup do moře, místy přes 

korálové podloží (obuv do vody)
• Bar, sprchy a WC
•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma
POPIS
•  Recepce, směnný automat
• Několik restaurací, barů a kavárna
• Nákupní galerie
•  Diskotéka
• Fitness, wellness, kadeřnictví
• Konferenční místnost
•  3 bazény, z nichž 1 má skluzavky 

a tobogany a bazén pro děti
• Lehátka a slunečníky zdarma

INTERNET
•  Wi-Fi v lobby, na recepci a na 

pokojích zdarma
• Internetová kavárna zdarma
UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj
• Individuální klimatizace 
•  Koupelna se sprchou nebo vanou, 

WC, vysoušeč vlasů
• Telefon, TV
• Koutek k posezení
• Minibar zdarma
• Bezpečnostní schránka zdarma
• Balkon nebo terasa
•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma
Rodinný pokoj
• Až pro 4 osoby 
•   Je prostornější a má oddělenou 

místnost
SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: animační programy, 

miniklub, dětské hřiště, šipky, 

stolní tenis, fotbal, fi tness centrum, 
plážový volejbal, služby wellness 
centra, sauna, tenis s osvětlením

•  Za poplatek: masáže, potápění, 
vodní sporty, parní lázně

STRAVOVÁNÍ
•  24 hodin All Inclusive: snídaně, 

oběd, večeře formou bufetu, snack 
během dne, odpolední káva, čaj, 
noční snack, místní vybrané alko 
a nealko nápoje v barech dle jejich 
otevírací doby 24 hodin denně, 
možnost 1x za pobyt navštívit 
každou z à la carte restaurací (po 
předchozí rezervaci), během večeří 
je vyžadován společenský oděv, 
zejména pak u pánů dlouhé kalhoty

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ /

www.magiclife.com

EXKLUZIVNĚ U BLUE STYLE  ●  AQUAPARK  ●  ŠNORCHLOVÁNÍ A POTÁPĚNÍ

Club Magic Life Kalawy Imperial *****

HURGHADA / SAFAGA HODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,5
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OVĚŘENÁ KVALITA

KLUBOVÝ HOTEL
Animace v češtině pro děti i dospělé zdarma. 
Více info o skvělé klubové dovolené viz strany 
20–25 nebo na www.blue-style.cz
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HOTEL

ANIMACE V ČEŠTINĚ ZDARMA

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Až 2 Děti zdarma
1. dítě do 14 let 
2. dítě do 6 let

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE

WI-FI ZDARMA

LETIŠTĚ HURGHADA 
CCA 35 KM

PŘÍMO U PLÁŽE

ULTRA
ALL INCLUSIVE

POLOHA
•  Nákupní možnosti, restaurace 

a bary cca 15 km
• Letiště Hurghada cca 35 km

PLÁŽ
•  Písčitá pláž s pozvolným vstupem 

leží přímo u areálu hotelu 
• Bar, sprchy a WC
•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma

POPIS
•  Recepce, směnný bankomat
•  8 restaurací a 6 barů (provoz je 

závislý na sezóně)
• Nákupní galerie
• Diskotéka
•  Fitness, wellness, kadeřnictví
• Konferenční místnost 
•  6 bazénů a bazén pro děti
• Aquapark zdarma
•  Lehátka a slunečníky zdarma

INTERNET
• Wi-Fi na recepci a v lobby zdarma

UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj
• Individuální klimatizace
•  Koupelna se sprchou nebo vanou, 

WC, vysoušeč vlasů
• Telefon, SAT-TV
• Minibar zdarma
• Balkon nebo terasa
•  Děts. postýlka na vyžádání zdarma
 Rodinný pokoj 
•  Je prostornější a má oddělenou 

ložnici

SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: animační programy, 

plážový volejbal, fi tness centrum, 
fotbal, šipky, stolní tenis, tenis

•  Za poplatek: sauna, služby wellness 
centra, masáže, kulečník, potápění, 
vodní sporty, tenis s osvětlením

STRAVOVÁNÍ
•  Ultra All Inclusive: snídaně, 

oběd, večeře formou bufetu, 
pozdní snídaně, odpolední snack, 
půlnoční snack, odpolední káva, čaj 
a zmrzlina, neomezené množství 
vybraných místních alko a nealko 
nápojů (10.00–24.00), minibar na 
pokojích je po příjezdu naplněn 
nealko nápoji (každých 7 dní další 
doplnění nealko nápojů), voda 
denně zdarma, možnost využívat 
všechny à la carte restaurace (nutná 
rezervace) 

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ / /

www.sunrise-resorts.com

Velmi oblíbený hotel leží přímo u pěkné písčité pláže, která má vynikající podmínky pro 
šnorchlování a potápění. Komplex je vybudovaný v rozlehlém a udržovaném areálu, 
jehož součástí je také báječný aquapark se skluzavkami a tobogany pro děti i dospělé!

EXKLUZIVNĚ U BLUE STYLE  ●  AQUAPARK  ●  ŠNORCHLOVÁNÍ A POTÁPĚNÍ

Sunrise Royal Makadi Resort & Spa *****

HURGHADA / MAKADI BAY HODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,5
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OVĚŘENÁ KVALITA

KLUBOVÝ HOTEL
Animace v češtině pro děti i dospělé zdarma. 
Více info o skvělé klubové dovolené viz strany 
20–25 nebo na www.blue-style.cz
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KLUBOVÝ HOTEL
Animace v češtině pro děti 
i dospělé zdarma. Více info 
o skvělé klubové dovolené 
viz strany 20–25 nebo 
na www.blue-style.cz

OVĚŘENÁ 
KVALITA

HOTEL

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Až 2 Děti zdarma
1. dítě do 14 let 
2. dítě do 6 let

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE

HODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,5HURGHADA / HURGHADA

Sentido Mamlouk Palace Resort & Spa *****
EXKLUZIVNĚ U BLUE STYLE  ●  AQUAPARK  ●  ŠIROKÉ SPORTOVNÍ VYŽITÍ

Hotelový komplex vystavěný v orientálním stylu leží přímo u pláže a je dobrým výchozím 
bodem pro nákupy, zábavu a noční život. V okolí hotelu se nachází spousta obchůdků. 
Areál hotelu nabízí širokou možnost sportovního vyžití, zábavy, ale i relaxace.

POLOHA
• Centrum Hurghady cca 20 km
•  Nejbližší obchůdky, restaurace 

a bary cca 50 m od hotelu
• Letiště Hurghada cca 15 km
PLÁŽ
•  Písčitá pláž s pozvolným vstupem 

je přímo u hotelu
• Bar, sprchy a WC
•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma
POPIS
• Recepce, směnný automat
• 4 restaurace, 5 barů
•  Nákupní galerie
• Diskotéka 
• Fitness, wellness, kadeřnictví
•  2 bazény, 1 má oddělenou část pro 

děti
•  Lehátka a slunečníky zdarma
•  Možnost využití aquaparku zdarma 

(je součástí hotelu Sunrise Garden 
Beach Resort & Spa 5*)

INTERNET
•  Wi-Fi připojení je k dispozici ve 

všech veřejných prostorách a na 
pokojích zdarma

UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj
• Individuální klimatizace
•  Koupelna se sprchou nebo vanou, 

WC, vysoušeč vlasů
• Telefon, SAT-TV
• Minibar zdarma
• Bezpečnostní schránka zdarma
• Balkon nebo terasa
•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma
Rodinný pokoj
• Je prostornější
SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: animační programy, 

miniklub, dětské hřiště, šipky, stolní 
tenis, fotbal, fi tness centrum

•  Za poplatek: služby wellness centra, 
potápění, vodní sporty, vířivka

STRAVOVÁNÍ
•  Ultra All Inclusive: snídaně, oběd, 

večeře formou bufetu, pozdní 
snídaně, odpolední snack, káva, čaj 
a zákusky, zmrzlina, půlnoční snack, 
neomezené množství místních alko 
a nealko nápojů (10.00–24.00) ve 
vybraných restauracích a barech, 
v hotelu je možné neomezeně 
využívat à la carte restaurace (nutná 
rezervace den předem, některé 
z nich za poplatek), minibar na 
pokojích po příjezdu naplněn nealko 
nápoji (každých 7 dní další doplnění 
nealko nápojů), voda denně zdarma, 
klienti mohou zdarma využívat 
veškeré služby (i občerstvení) 
sesterského hotelu Sunrise Garden 
Beach Resort & Spa 5*

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ / /

www.sentidohotels.com

WI-FI ZDARMA

LETIŠTĚ HURGHADA 
CCA 15 KM

PŘÍMO U PLÁŽE

ULTRA 
ALL INCLUSIVE
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KLUBOVÝ HOTEL
Animace v češtině pro děti 
i dospělé zdarma. Více info 
o skvělé klubové dovolené 
viz strany 20–25 nebo 
na www.blue-style.cz

OVĚŘENÁ 
KVALITA

HOTEL

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Až 2 Děti zdarma
1. dítě do 14 let 
2. dítě do 6 let

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE

EXKLUZIVNĚ U BLUE STYLE  ●  AQUAPARK  ●  ŠIROKÉ SPORTOVNÍ VYŽITÍ

Sunrise Garden Beach Resort & Spa *****

HURGHADA / HURGHADAHODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,5

WI-FI ZDARMA

LETIŠTĚ HURGHADA 
CCA 15 KM

PŘÍMO U PLÁŽE

ULTRA 
ALL INCLUSIVE

POLOHA
• Centrum Hurghady cca 20 km
• Letiště Hurghada cca 15 km
PLÁŽ
•  Písčitá pláž přímo u hotelu
• Pozvolný vstup do moře
• Bar, sprchy a WC
•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma
POPIS
• Recepce, směnný automat
• 3 restaurace a 6 barů
•  Nákupní galerie, diskotéka 
• Fitness, wellness, kadeřnictví
•  3 bazény, 1 má oddělenou část pro 

děti 
•  Lehátka a slunečníky u bazénů 

zdarma
•  Aquapark zdarma – vstup je 

umožněn od 6 let
INTERNET
•  Wi-Fi ve všech veřejných prostorách 

a na pokojích zdarma

UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj
• Individuální klimatizace
•  Koupelna se sprchou nebo vanou, 

WC, vysoušeč vlasů
• Telefon, SAT-TV
• Minibar zdarma
• Bezpečnostní schránka zdarma
• Balkon nebo terasa
•  Děts. postýlka na vyžádání zdarma
Rodinný pokoj
• Má 2 ložnice
SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: animační programy, 

miniklub, dětské hřiště, šipky, 
stolní tenis, fotbal, fi tness centrum, 
kulečník, volejbal, tenis bez 
osvětlení

•  Za poplatek: wellness, sauna, 
masáže, potápění, vodní sporty

STRAVOVÁNÍ
•  Ultra All Inclusive: snídaně, oběd, 

večeře formou bufetu, pozdní 

snídaně, snack během dne, 
odpolední káva, čaj a zákusky, 
půlnoční snack, zmrzlina během 
večeří, neomezené množství 
vybraných místních alko a nealko 
nápojů (10.00–24.00), minibar je 
po příjezdu naplněn nealko nápoji 
(další doplnění za poplatek), voda 
denně zdarma, veškeré služby 
sesterského hotelu Sentido 
Mamlouk Palace Resort & Spa 5* 
zdarma, možnost neomezeně 
využívat à la carte restaurace 
během večeří (nutná rezervace den 
předem, některé z nich za poplatek)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ / /

www.sunrise-resorts.com

Tento přátelský a oblíbený hotel je ideálním výchozím bodem pro nákupy a noční život. 
Součástí rezortu je také nově vybudovaný aquapark, několik bazénů a plně vybavené 
wellness centrum, kde si můžete po náročném dni na slunci odpočinout během některé 
z nabízených masáží.
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HOTEL

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Až 2 Děti zdarma
1. dítě do 14 let 
2. dítě do 7 let

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE

WI-FI ZDARMA

LETIŠTĚ HURGHADA 
CCA 45 KM

PLÁŽ CCA 50 M

ALL INCLUSIVE

Luxusní hotel s krásnou písčitou pláží u zálivu Soma Bay je postaven ve stylu chrámu 
v Karnaku. V jeho blízkosti se nachází rozlehlé 18jamkové golfové hřiště. Hotel je 
ideálním místem pro kombinaci relaxace u bazénu či na pláži a širokého sportovního 
vyžití.

POLOHA
•  Nákupní možnosti, restaurace 

a bary přímo v areálu hotelu
• Letiště Hurghada cca 45 km

PLÁŽ
• Písčitá pláž cca 50 m od hotelu
• Oddělena plážovou promenádou
•  Pozvolný vstup do moře, místy přes 

korálové podloží (obuv do vody)
• Bar, sprchy a WC
•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma

POPIS
• Recepce 
• 3 restaurace a 3 bary
• Obchůdky, diskotéka
• Fitness, wellness, kadeřnictví
•  3 bazény pro dospělé, dětský 

bazén
•  Aquapark zdarma
•  Lehátka a slunečníky zdarma

INTERNET
•  Wi-Fi ve všech veřejných prostorách 

hotelu a na pokojích zdarma

UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj
• Centrální klimatizace
•  Koupelna s vanou nebo sprchou, 

WC, vysoušeč vlasů
• Telefon, SAT-TV
• Bezpečnostní schránka zdarma
• Minibar za poplatek
• Minilednička zdarma
• Balkon 
•  Děts. postýlka na vyžádání zdarma

SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: dětské hřiště, miniklub, 

plážový volejbal, fi tness, sauna, 
šipky, stolní tenis

•  Za poplatek: kulečník, wellness 
centrum, masáže, potápění, golf, 
tenis, vodní sporty

STRAVOVÁNÍ
•  All Inclusive: snídaně formou 

bufetu, oběd výběr z menu 
a večeře formou bufetu nebo 
výběr z menu, odpolední snack, 
neomezené množství místních 
vybraných alko a nealko nápojů 
v barech a restauracích dle jejich 
otevírací doby (10.00–24.00), 
možnost povečeřet v à la carte 
restauraci v sousedních 
hotelech Kempinski Soma Bay 
5*, The Cascades Golf Resort 5* 
a The Breakers Diving & Surfi ng 
Lodge 4* za kredit cca 150 LE/ os. 
(výdej voucherů na požádání na 
recepci), během večeří je vyžadován 
společenský oděv (zejména u pánů 
dlouhé kalhoty)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ /

www.sheraton-somabay.com 

GOLF  ●  AQUAPARK  ●  KRÁSNÁ PLÁŽ

Sheraton Soma Bay Resort *****

HURGHADA / SAFAGA – SOMA BAY HODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,5
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LUXUS NA DOSAH
Komfortní a elegantní rezort se 
pyšní krásnou pláží a vysokým 

standardem služeb.
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HOTEL

ANIMACE V ČEŠTINĚ ZDARMA

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Až 2 Děti zdarma
1. dítě do 14 let 
2. dítě do 7 let

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE

EXKLUZIVNĚ U BLUE STYLE  ●  ŠNORCHLOVÁNÍ A POTÁPĚNÍ  ●  KRÁSNÁ PLÁŽ

Labranda Royal Makadi *****

HURGHADA / MAKADI BAY HODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,0

WI-FI ZDARMA

LETIŠTĚ HURGHADA 
CCA 35 KM

PŘÍMO U PLÁŽE

24 HODIN ULTRA
ALL INCLUSIVE

POLOHA
•  Nejbližší nákupní možnosti, 

restaurace a bary jsou přímo 
v areálu hotelu

• Letiště Hurghada cca 35 km
PLÁŽ
•  Písčitá pláž se nachází přímo 

u hotelu
• Pozvolný vstup do moře 
• Sprchy a WC
•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky jsou zdarma
POPIS
•  Recepce a směnný bankomat
• Několik restaurací a barů, kavárna
•  Obchůdky, diskotéka
• Fitness, wellness, kadeřnictví
•  2 bazény pro dospělé a bazén pro 

děti, 1 z nich se slanou vodou
•  Lehátka a slunečníky zdarma
INTERNET
•  Wi-Fi ve všech veřejných prostorách 

hotelu zdarma

UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj
• Velikost pokoje cca 24 m²
• Centrální klimatizace
•  Koupelna s vanou nebo sprchou, 

WC, vysoušeč vlasů
• Telefon, SAT-TV
• Bezpečnostní schránka zdarma 
• Minibar zdarma
• Set pro přípravu kávy a čaje
• Balkon nebo terasa
•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma
Rodinný pokoj
• Velikost pokoje cca 30 m2

•  Je prostornější 
• Má vanu
SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: denní animační a večerní 

programy, dětské hřiště, miniklub, 
plážový volejbal, kulečník, šipky, 
fi tness, stolní tenis, tenis bez 
osvětlení

•  Za poplatek: služby wellness 
centra, masáže, sauna, parní lázeň, 
potápění, vodní sporty

STRAVOVÁNÍ
•  24 hodin Ultra All Inclusive: snídaně, 

oběd formou bufetu, večeře výběr 
z menu nebo formou bufetu, snack 
během dne, káva, čaj a zákusky, 
půlnoční snack, neomezené 
množství místních vybraných 
alko a nealko nápojů v barech 
a restauracích dle jejich otevírací 
doby (10.00–24.00), nealko nápoje 
jsou k dispozici 24 hodin denně 
v lobby baru

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ /

www.labranda-hotels.com

Hotel je dokonalým spojením elegance a jedinečnosti. Nabízí kompletní servis pro 
prožití vysněné dovolené. Poskytuje krásný výhled na vlastní soukromou pláž. 
Samozřejmostí je nekonečné množství různých sportovních aktivit, jako například 
volejbal, tenis nebo vodní sporty. Nechybí zde ani plně vybavené wellness centrum.
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OVĚŘENÁ KVALITA

RODINNÝ POKOJ

KLUBOVÝ HOTEL
Animace v češtině pro děti i dospělé zdarma. 
Více info o skvělé klubové dovolené viz strany 
20–25 nebo na www.blue-style.cz
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OVĚŘENÁ 
KVALITA

HOTEL

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

WI-FI ZDARMA

LETIŠTĚ HURGHADA 
CCA 22 KM

PŘÍMO U PLÁŽE

ALL INCLUSIVE

POLOHA
•  Nákupní možnosti, restaurace 

a kavárny přímo u areálu hotelu
•  Hotelový autobus do centra 

Hurghady zdarma
• Letiště Hurghada cca 22 km
PLÁŽ
•  Vlastní široká pláž s jemným pískem 

se nachází přímo u hotelu
• Je oddělena pěší promenádou
•  Příkřejší vstup do moře (místy přes 

korálové podloží)
• Bar, sprchy a WC
•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky jsou zdarma
POPIS
• Recepce, směnárna
• 3 restaurace a 6 barů 
• Nákupní galerie
• Fitness, wellness, kadeřnictví
• Bazén 
•  Lehátka a slunečníky u bazénu 

zdarma

INTERNET
•  Wi-Fi ve všech veřejných prostorách 

hotelu, včetně pokojů, zdarma
UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj
• S výhledem na bazén či zahradu
• Klimatizace
•  Koupelna s vanou nebo sprchou, 

WC, vysoušeč vlasů
• Telefon, SAT-TV, koutek k posezení
• Minibar za poplatek 
• Bezpečnostní schránka zdarma 
• Balkon nebo terasa
Pokoj Superior  
• Má boční výhled na moře
Pokoj Deluxe  
• Má přímý výhled na moře
Pokoj Swim Up  
• Má vlastní bazén
Pokoj Jacuzzi
• Má vlastní vířivku
Pokoj Swim Up + Jacuzzi
• Má vlastní bazén a vířivku

SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: večerní zábavní programy, 

šipky, fi tness centrum
•  Za poplatek: kulečník, wellness, 

masáže, potápění
STRAVOVÁNÍ
•  All Inclusive: snídaně, oběd a večeře 

formou bufetu, odpolední lehký 
snack, odpolední čaj, neomezené 
množství místních vybraných 
alko a nealko nápojů v barech 
a restauracích (9.00–24.00), po 
příjezdu minibar naplněn nealko 
nápoji, další doplnění za poplatek, 
během večeří je vyžadován 
společenský oděv (zejména u pánů 
dlouhé kalhoty)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/

www.sunrise-resorts.com

Elegantní hotel s klidnou atmosférou leží v luxusním, uměle vybudovaném letovisku 
Sahl Hasheesh. Přepychový komplex, vhodný především pro odpočinkovou dovolenou 
v páru, nabízí mimo jiné skvělé hotelové wellness centrum, kde můžete relaxovat 
a užívat si pohodovou atmosféru.

POUZE PRO DOSPĚLÉ 16+  ●  ŠNORCHLOVÁNÍ A POTÁPĚNÍ  ●  WELLNESS

HODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,5HURGHADA / SAHL HASHEESH

Sunrise Romance Sahl Hasheesh *****

POKOJ DELUXE

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

Super slevy od 21 % na dosp. os.
a další skvělé výhody

na www.blue-style.cz

FIRST MINUTE
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OVĚŘENÁ 
KVALITA

HOTEL

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Až 2 Děti zdarma
1. dítě do 14 let 
2. dítě do 7 let

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE

WI-FI ZDARMA

LETIŠTĚ HURGHADA 
CCA 15 KM

PŘÍMO U PLÁŽE

ULTRA
ALL INCLUSIVE

POLOHA
•  Centrum Hurghady cca 20 km
•  Nejbližší nákupní možnosti jsou 

cca 500 m od hotelu
•  Restaurace a bary přímo u hotelu
• Letiště Hurghada cca 15 km

PLÁŽ
•  Písčito-oblázková pláž v malé 

laguně přímo u hotelu
• Pozvolný vstup do moře
• Bar, WC
•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma

POPIS
• Recepce a bankomat
•  1 hlavní restaurace, 5 à la carte 

restaurací, 6 barů a shisha kavárna
•  Nákupní galerie, diskotéka
• Fitness, wellness, kadeřnictví
•  2 bazény pro dospělé a 1 pro děti
•  Lehátka a slunečníky zdarma

INTERNET
•  Wi-Fi ve všech veřejných prostorách 

hotelu, v lobby a na pokojích zdarma

UBYTOVÁNÍ
Pokoj Deluxe
• Individuální klimatizace
•  Koupelna se sprchou nebo vanou, 

WC, vysoušeč vlasů
• Telefon, SAT-TV
• Koutek k posezení
• Bezpečnostní schránka zdarma
• Set pro přípravu kávy a čaje
• Balkon nebo terasa
•  Děts. postýlka na vyžádání zdarma

SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: animační programy, dětské 

hřiště, plážový volejbal, kulečník, 
šipky, fi tness, fotbal, sauna, stolní 
tenis, tenis, vířivka

•  Za poplatek: masáže, služby 
wellness centra, vodní sporty

STRAVOVÁNÍ
•  Ultra All Inclusive: snídaně, oběd 

a večeře formou bufetu, snack 
během dne, zmrzlina, káva, čaj, noční 
snack, v hotelu je možné neomezeně 
využívat všechny à la carte 
restaurace během večeří (nutná 
rezervace den předem, některé jsou 
za poplatek), neomezené množství 
místních vybraných alkoholických 
a nealkoholických nápojů 
v restauracích a barech dle jejich 
otevírací doby (24 hodin denně)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/

www.sunrisehotels-egypt.com

Luxusní hotelový komplex je ideálním místem pro vaši dovolenou. Vychutnejte si klid, 
relax a pohodu při konzumaci lahodných drinků či lenošení na lehátku u bazénů nebo 
na krásné pláži. Hotel nabízí širokou škálu sportovního vyžití pro celou rodinu.

HURGHADA / HURGHADAHODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,5

LUXUSNÍ HOTEL  ●  WELLNESS  ●  ŠIROKÉ SPORTOVNÍ VYŽITÍ

Sunrise Crystal Bay Resort *****
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HOTEL

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

WI-FI ZDARMA

LETIŠTĚ HURGHADA 
CCA 15 KM

PŘÍMO U PLÁŽE

ALL INCLUSIVE

Hotel leží v srdci Hurghady a je tak výborným výchozím bodem pro nákupy, noční život 
nebo posezení v některé z místních restaurací a barů. Velmi přátelský hotel je ideální 
pro dovolenou v páru. K dispozici je široká nabídka sportovních aktivit, ale i možnost 
odpočinku a relaxace.

POLOHA
• Živá atmosféra
•  Do centra Hurghady – Sakkala 

cca 500 m
•  Nejbližší obchůdky, restaurace 

a bary cca 500 m od hotelu
• Letiště Hurghada cca 15 km

PLÁŽ
•  Pláž s jemným pískem přímo 

u hotelu 
• Pozvolný vstup do moře
•  Pro vstup do moře jsou k dispozici 

schůdky
• Bar, sprchy a WC
•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma

POPIS
• Recepce a bankomat
•  3 restaurace, 1 à la carte restaurace, 

5 barů a kavárna
• Nákupní galerie, minimarket

• Diskotéka
• Fitness, wellness, kadeřnictví
• Konferenční místnost
•  Bazén
•  Lehátka a slunečníky zdarma

INTERNET
•  Wi-Fi připojení ve všech veřejných 

prostorách hotelu, včetně pokojů, 
zdarma

UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj
• Centrální klimatizace
•  Koupelna se sprchou nebo vanou, 

WC
• Telefon, SAT-TV
•  Minibar zdarma (po příjezdu 

naplněn 2 nealko nápoji a vodou, 
další doplnění za poplatek, voda 
denně zdarma)

• Bezpečnostní schránka zdarma
• Balkon nebo terasa

SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: animační programy, šipky, 

stolní tenis, fi tness, volejbal
•  Za poplatek: kulečník, sauna, služby 

wellness centra, masáže, potápění 

STRAVOVÁNÍ
•  All Inclusive: snídaně, oběd 

a večeře formou bufetu, pozdní 
snídaně, odpolední snack, káva, čaj 
a zákusky, půlnoční snack, je možné 
využít à la carte restauraci (nutná 
rezervace den předem), neomezené 
množství vybraných místních alko 
a nealko nápojů (10.00–24.00)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ /

www.sunrise-resorts.com

POUZE PRO DOSPĚLÉ 16+  ●  WELLNESS  ●  PŘÁTELSKÁ ATMOSFÉRA

Sunrise Holidays Resort *****

HURGHADA / HURGHADA HODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,5

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

Super slevy od 21 % na dosp. os.
a další skvělé výhody

na www.blue-style.cz

FIRST MINUTE
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HOTEL

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Až 2 Děti zdarma
1. dítě do 12 let 
2. dítě do 3 let

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE

WI-FI ZDARMA

LETIŠTĚ HURGHADA 
CCA 35 KM

PŘÍMO U PLÁŽE

ALL INCLUSIVE

POLOHA
•  Restaurace a obchůdky cca 100 m 
• Letiště Hurghada cca 35 km

PLÁŽ
• Písčitá pláž je přímo u hotelu
•  Vstup do moře je pozvolný, 

místy přes korálové podloží 
(doporučujeme obuv do vody)

• Bar, sprchy a WC
•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma

POPIS
• Recepce 
• 2 restaurace, 3 bary 
• Nákupní galerie, minimarket
•  Diskotéka
• Fitness, wellness, kadeřnictví
•  2 bazény, 1 s částí pro děti
•  Aquapark nedaleko hotelu zdarma 

(možnost využít minibus zdarma)
•  Lehátka a slunečníky zdarma

INTERNET
•  Wi-Fi na recepci zdarma (150 MB, 

poté za poplatek)

UBYTOVÁNÍ
Pokoj Superior
• Individuální klimatizace
•  Koupelna se sprchou nebo vanou, 

WC, vysoušeč vlasů
• Telefon, SAT-TV
•  Minibar za poplatek (voda denně 

zdarma)
• Bezpečnostní schránka zdarma
• Balkon nebo terasa
•  Děts. postýlka na vyžádání zdarma
Rodinný pokoj
• Je prostornější

SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: animační programy, 

miniklub, dětské hřiště, šipky, stolní 
tenis, fi tness, volejbal, tenis bez 
osvětlení, kulečník

•  Za poplatek: služby wellness centra,  
vodní sporty, tenis s osvětlením 

STRAVOVÁNÍ
•  All Inclusive: snídaně, oběd, večeře 

formou bufetu, pozdní snídaně, 
snack, zmrzlina, káva, čaj a zákusky, 
noční občerstvení, místní vybrané 
alko a nealko nápoje (24 hodin 
denně) v barech a restauracích dle 
jejich otevírací doby, 2x za pobyt 
možnost povečeřet v à la carte 
restauraci (nutná rezervace), na 
pokoji denně doplňovaný set na 
přípravu kávy a čaje

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ /

www.jaz.travel 

Hotel je součástí komplexu hotelů v uměle vybudované vesničce Madinat Makadi 
v oblasti Makadi Bay. Areál hotelu tvoří krásná zahrada a několik bazénů. Komplex 
zároveň nabízí bohaté sportovní vyžití, zábavu, ale i možnost odpočinku v hotelovém 
wellness centru.

AQUAPARK  ●  VYNIKAJÍCÍ PODMÍNKY PRO ŠNORCHLOVÁNÍ  ●  BOHATÉ SPORTOVNÍ VYŽITÍ

Madinat Makadi Jaz Makadina *****

MAKADI BAY – MADINAT MAKADI / HURGHADAHODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,5
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HOTEL

ANIMACE V ČEŠTINĚ ZDARMA

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Až 2 Děti zdarma
1. dítě do 14 let 
2. dítě do 9 let

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE

WI-FI ZDARMA

LETIŠTĚ HURGHADA 
CCA 16 KM

PLÁŽ CCA 50 M 

ALL INCLUSIVE

POLOHA
•  Nejbližší nákupní možnosti v těsné 

blízkosti hotelu 
• Letiště Hurghada cca 16 km

PLÁŽ
•  Písčitá pláž je cca 50 m od hotelu
•  Pozvolný vstup do moře, místy přes 

korálové podloží (obuv do vody)
• Bar, sprchy a WC
•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma

POPIS
• Recepce, směnný automat
• 2 restaurace, 3 bary a kavárna
• Nákupní galerie, minimarket 
• Diskotéka
•  Fitness, wellness, kadeřnictví
•  Zcela nový aquapark pro děti 

i dospělé zdarma
•  K dispozici bazény v celém 

komplexu skládajícím se z několika 

hotelů, včetně aquaparku se 
4 skluzavkami a 2 tobogany

•  Lehátka a slunečníky u bazénů 
zdarma

• Ofi ciální kategorie hotelu je 5*

INTERNET
• Wi-Fi připojení v lobby zdarma
• Internetový koutek za poplatek

UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj
• Individuální klimatizace
•  Koupelna se sprchou nebo vanou, 

WC, vysoušeč vlasů
• Telefon, SAT-TV
• Minibar za poplatek
• Bezpečnostní schránka zdarma
• Balkon nebo terasa
•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma
Rodinný pokoj
• Je prostornější

SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: animační programy, 

miniklub, dětské hřiště, fi tness, 
volejbal, fotbal, stolní tenis

•  Za poplatek: služby wellness centra, 
potápění, kulečník, minigolf, tenis, 
vířivka, windsurfi ng a vodní sporty

STRAVOVÁNÍ
•  All Inclusive: snídaně, oběd a večeře 

formou bufetu, pozdní snídaně, 
studený a teplý snack, odpolední 
čaj, půlnoční snack, neomezené 
místní alko a nealko nápoje 
(10.00–24.00) v barech dle jejich 
otevírací doby, 1x za pobyt možnost 
povečeřet v à la carte restauraci 
(nutná rezervace), v minibaru po 
příjezdu nealko nápoj a voda

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ / /

Hotelový komplex láká své návštěvníky zejména na skvělý aquapark se skluzavkami, 
tobogany a několika bazény pro děti i dospělé. Hotel nabízí široké sportovní i relaxační 
vyžití. Den plný zábavy si můžete užít na minigolfu, ve wellness centru nebo na dlouhé 
písčité pláži.

EXKLUZIVNĚ U BLUE STYLE  ●  AQUAPARK  ●  VODNÍ SPORTY

Crystal Beach & Aquapark ****

HURGHADA / HURGHADA HODNOCENÍ TRIPADVISOR 3,5
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KLUBOVÝ HOTEL
Animace v češtině pro děti i dospělé zdarma. 
Více info o skvělé klubové dovolené viz strany 
20–25 nebo na www.blue-style.cz
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KLUBOVÝ HOTEL
Animace v češtině pro děti 
i dospělé zdarma. Více info 
o skvělé klubové dovolené 
viz strany 20–25 nebo 
na www.blue-style.cz

HOTEL

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Až 2 Děti zdarma
1. dítě do 14 let 
2. dítě do 9 let

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE

EXKLUZIVNĚ U BLUE STYLE  ●  AQUAPARK  ●  ŠIROKÉ SPORTOVNÍ VYŽITÍ

K Beach Hotel & Aquapark *****

HURGHADA / HURGHADA

WI-FI ZDARMA

LETIŠTĚ HURGHADA 
CCA 16 KM

PLÁŽ CCA 500 M

ALL INCLUSIVE

POLOHA
•  Budova hotelu se nachází ve střední 
části areálu

•  Nákupní možnosti v blízkosti hotelu 
• Letiště Hurghada cca 16 km

PLÁŽ
•  Pláž s jemným pískem cca 500 m 
• Pozvolný vstup do moře 
•  Vstup do moře místy přes korálové 

podloží (vhodná obuv do vody)
• Bar, sprchy a WC
•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma

POPIS
• Recepce, směnárna a bankomat
• 3 restaurace, 5 barů a kavárna
• Nákupní galerie, diskotéka
• Fitness, wellness, kadeřnictví
• 4 bazény a bazén pro děti 
•  Zcela nový aquapark pro děti 

i dospělé zdarma

•  K dispozici bazény v celém 
komplexu skládajícím se z několika 
hotelů, včetně aquaparku se 
4 skluzavkami a 2 tobogany

•  Lehátka a slunečníky zdarma
• Ofi ciální kategorie hotelu je 5*

INTERNET
• Wi-Fi v lobby zdarma

UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj 
• Centrální klimatizace
•  Koupelna se sprchou nebo vanou, 

WC, vysoušeč vlasů
• Telefon, SAT-TV
•  Minibar zdarma (po příjezdu 

2 nealko nápoje a voda)
• Koutek k posezení
• Bezpečnostní schránka zdarma
• Balkon
•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma

Rodinný pokoj
• Je prostornější

SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: animační programy, 

miniklub, dětské hřiště, fi tness, 
plážový volejbal, šipky

•  Za poplatek: služby wellness 
centra, sauna, masáže, parní lázně, 
potápění, kulečník

STRAVOVÁNÍ
•  All Inclusive: snídaně, oběd a večeře 

formou bufetu, pozdní snídaně, 
snack během dne, odpolední čaj, 
půlnoční snack, místní vybrané alko 
a nealko nápoje (10.00–2.00), 1x za 
pobyt možnost povečeřet v každé 
z à la carte restaurací (rezervace)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ / /

Rozsáhlý hotelový rezort má opravdu vše, co potřebujete k ideální dovolené. Relaxujte 
na pláži nebo si vyberte některou z animačních aktivit. Nechybí zde ani široká škála 
sportovních i relaxačních aktivit. Den si můžete užít v aquaparku se skluzavkami 
a několika bazény pro děti i dospělé.

HODNOCENÍ TRIPADVISOR 3,0
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KLUBOVÝ HOTEL
Animace v češtině pro děti 
i dospělé zdarma. Více info 
o skvělé klubové dovolené 
viz strany 20–25 nebo 
na www.blue-style.cz

HOTEL

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Až 2 Děti zdarma
1. dítě do 14 let 
2. dítě do 9 let

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE

EXKLUZIVNĚ U BLUE STYLE  ●  ŠIROKÉ SPORTOVNÍ VYŽITÍ  ●  AQUAPARK

Emerald Resort & Aquapark *****

HURGHADA / HURGHADA

WI-FI ZDARMA

LETIŠTĚ HURGHADA 
CCA 16 KM

PLÁŽ CCA 100 M

ALL INCLUSIVE

POLOHA
•  Hotel Emerald leží v první řadě 

u moře
•  Nejbližší nákupní možnosti jsou 

v těsné blízkosti hotelu 
• Letiště Hurghada cca 16 km
PLÁŽ
•  Pláž s jemným pískem se nachází 

cca 100 m od hotelu
•  Pozvolný vstup do moře místy přes 

korálové podloží (doporučujeme 
vhodnou obuv do vody)

• Bar, sprchy a WC
•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma
POPIS
• Recepce, směnárna a bankomat
• 2 restaurace, 4 bary
• Nákupní galerie, minimarket
• Diskotéka
•  Fitness, wellness, kadeřnictví
• Konferenční místnost
• 3 bazény a bazén pro děti 

•  Zcela nový aquapark pro děti 
i dospělé zdarma

•  K dispozici bazény v celém 
komplexu skládajícím se z několika 
hotelů, včetně aquaparku se 
4 skluzavkami a 2 tobogany

•  Lehátka a slunečníky zdarma
• Ofi ciální kategorie hotelu je 5*
INTERNET
• Wi-Fi připojení v lobby zdarma
UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj
• Individuální klimatizace
•  Koupelna se sprchou nebo vanou, 

WC, vysoušeč vlasů
• Telefon, SAT-TV
• Minibar zdarma
• Koutek k posezení
• Bezpečnostní schránka zdarma
• Balkon nebo terasa
•  Děts. postýlka na vyžádání zdarma
Rodinný pokoj
• Je prostornější

SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: animační programy, 

miniklub, dětské hřiště, fi tness, 
volejbal, šipky, basketbal, fotbal, 
stolní tenis

•  Za poplatek: služby wellness 
centra, sauna, masáže, parní lázně, 
potápění, kulečník, minigolf, tenis, 
vířivka, windsurfi ng a vodní sporty

STRAVOVÁNÍ
•  All Inclusive: snídaně, oběd a večeře 

formou bufetu, pozdní snídaně, 
dopolední studený snack, odpolední 
teplý snack, odpolední čaj, půlnoční 
snack, neomezené množství 
místních vybraných alko a nealko 
nápojů (10.00–2.00), v minibaru po 
příjezdu nealko nápoj a voda (další 
naplnění za poplatek)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ / /

Hotel je součástí rozsáhlé hotelové sítě, která sdružuje sedm hotelů do jednoho velkého 
areálu. Jeho součástí je aquapark se skluzavkami a tobogany pro děti i dospělé. 
V komplexu můžete využít širokou nabídku jak sportovních, tak relaxačních aktivit.

HODNOCENÍ TRIPADVISOR 3,0
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HOTEL

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

HURGHADA / MAKADI BAY HODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,0

EXKLUZIVNĚ U BLUE STYLE  ●  VODNÍ SPORTY  ●  ŠNORCHLOVÁNÍ A POTÁPĚNÍ

Fort Arabesque Resort & Spa *****

POLOHA
•  Nejbližší nákupní možnosti, 

restaurace a kavárny jsou přímo 
v hotelu

• Letiště Hurghada cca 35 km
PLÁŽ
•  Písčitá pláž přímo u hotelu
•  Pozvolný vstup do moře, místy přes 

korálové podloží (obuv do vody)
• Bar, sprchy a WC
•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma
POPIS
• Recepce
•  Několik restaurací a 5 barů (provoz 

je závislý na sezoně)
• Nákupní galerie, minimarket
• Fitness, wellness, kadeřnictví
•  5 bazénů, některé z nich mají 

oddělenou část pro děti
•  Lehátka a slunečníky u bazénů 

zdarma
• Ofi ciální kategorie hotelu je 4*

INTERNET
•  Wi-Fi v areálu hotelu a na některých 

pokojích za poplatek
• Internetová kavárna za poplatek
UBYTOVÁNÍ
 Standardní pokoj s klimatizací
•  Koupelna se sprchou nebo vanou, 

WC, vysoušeč vlasů
•  Telefon, SAT-TV
•  Varná konvice za poplatek 

cca 5 EUR (na vyžádání na recepci)
• Koutek k posezení
•  Minibar (voda denně zdarma)
• Bezpečností schránka zdarma
• Balkon nebo terasa
•  Děts. postýlka na vyžádání zdarma
 Pokoj Superior
• Má přímý výhled na moře
•  Je prostornější a je umístěn ve 

vyšších patrech
Rodinný pokoj
• Je ještě prostornější 
• Je umístěn v přízemí s terasou

Vila
•  Pouze pro dospělé
•  Přímý vstup do sdíleného bazénku 

pro vilkovou část
Pokoj Deluxe
• Má výhled na moře
SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: animační programy, 

miniklub, dětské hřiště, stolní tenis, 
volejbal, fotbal, tenis bez osvětlení

•  Za poplatek: wellness, masáže, 
fi tness, potápění, kulečník, tenis 
s osvětlením, vodní sporty

STRAVOVÁNÍ
•  All Inclusive: snídaně, oběd, večeře 

formou bufetu, pozdní snídaně, 
odpolední snack, zmrzlina, místní 
vybrané alko a nealko nápoje 
(9.00–24.00)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ /

www.fortarabesque.com

Hotelový komplex je umístěn v zelené zahradě a nachází se na klidném místě v turisticky 
známém letovisku Hurghada, v oblasti Makadi Bay. Areál hotelu je vybudovaný přímo 
u vlastní dlouhé pláže a je ideálním místem pro milovníky vodních sportů, včetně 
šnorchlování, potápění a windsurfi ngu.

WI-FI

LETIŠTĚ HURGHADA 
CCA 35 KM

PŘÍMO U PLÁŽE

ALL INCLUSIVE

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Až 2 Děti zdarma
1. dítě do 13 let 
2. dítě do 6 let

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE
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KRÁSNÁ PLÁŽ
Dlouhá písčitá pláž vybízí nejen 

k odpočinku, ale i k romantickým 
procházkám.

VILA
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HOTEL

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Až 2 Děti zdarma
1. dítě do 14 let 
2. dítě do 7 let

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE

WI-FI ZDARMA

LETIŠTĚ HURGHADA 
CCA 12 KM

PŘÍMO U PLÁŽE

ALL INCLUSIVE

POLOHA
• Centrum Daharu cca 6 km
•  Nejbližší nákupní možnosti, 

restaurace a kavárny v Daharu
• Letiště Hurghada cca 12 km

PLÁŽ
• Písčitá pláž přímo u hotelu
•  Vstup do moře je strmější 

(cca po 5 m se svažuje do hloubky)
• Sprchy a WC
•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma

POPIS
• Recepce, směnárna
• 2 restaurace, 5 barů
• Nákupní galerie
• Diskotéka
•  Fitness, wellness, kadeřnictví
•  Venkovní bazény pro dospělé a děti
• Skluzavky
• Lehátka a slunečníky zdarma

INTERNET
•  Wi-Fi v lobby zdarma, na pokojích 

za poplatek

UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj
• Klimatizace 
•  Koupelna se sprchou nebo vanou, 

WC, vysoušeč vlasů
• Telefon, rádio
• Koutek k posezení
• Bezpečnostní schránka zdarma
•  Francouzský balkon, balkon nebo 

terasa
 Rodinný pokoj
• Velikost pokoje cca 50 m2

• Skládá se ze 2 propojených pokojů
•  Koutek k posezení, 2 ložnice, 

1 koupelna

SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: animační programy pro 

děti i dospělé, miniklub, dětské 

hřiště, plážový volejbal, šipky, 
fi tness centrum, stolní tenis, tenis 
během dne

•  Za poplatek: vířivka, kulečník, 
potápění, masáže, sauna, 
parní lázeň, tenis s osvětlením, 
windsurfi ng, vodní sporty na pláži

STRAVOVÁNÍ
•  All Inclusive: snídaně formou 

bufetu, pozdní lehká snídaně, oběd 
a večeře formou bufetu, odpolední 
snack, káva, čaj, půlnoční snack, 
místní vybrané alko a nealko nápoje 
v barech a restauracích dle jejich 
otevírací doby (10.00–24.00)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ / /

www.palmbeach-hurghada.com

Velmi oblíbený hotel s živou atmosférou láká na příjemné prostředí, široké sportovní 
vyžití, animační programy a na několik skluzavek, které jsou jeho součástí. Hotel tvoří 
dvě části, z nichž každá má bazén a pěkný přístup na pláž. Pobřeží u hotelu je známé 
také pro častý výskyt delfínů.

EXKLUZIVNĚ U BLUE STYLE  ●  SKLUZAVKY  ●  ŽIVÁ ATMOSFÉRA

Palm Beach Resort ****

HURGHADA / HURGHADA HODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,0
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ODPOČINEK I ZÁBAVA
Krásná písčitá pláž vybízí k relaxu, 
nechybí zde ani sportovní aktivity 

a skluzavky pro děti i dospělé.



184

INFORMACE + CENY + ROZŠÍŘENÁ FOTOGALERIE a VIDEA  ―  na www.blue-style.cz

HOTEL

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Až 2 Děti zdarma
1. dítě do 14 let 
2. dítě do 14 let

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE

AQUAPARK  ●  PŘÁTELSKÁ ATMOSFÉRA  ●  ŠNORCHLOVÁNÍ A POTÁPĚNÍ

Titanic Palace & Aquapark *****

HURGHADA / HURGHADA

WI-FI

LETIŠTĚ HURGHADA 
CCA 17 KM

PŘÍMO U PLÁŽE

ALL INCLUSIVE

Přátelský hotel se nachází u pobřeží Rudého moře a disponuje krásnou dlouhou pláží. 
Hotel obklopuje nádherná udržovaná zahrada. Můžete se těšit na výtečnou kombinaci 
tepla a pravého egyptského pohostinství. Pro děti i dospělé je zde také skvělý aquapark.

POLOHA
•  Obchůdky a restaurace cca 100 m
• Centrum Hurghady cca 20 km
• Letiště Hurghada cca 17 km
PLÁŽ
•  Písčitá pláž přímo u hotelu
•  Velmi pozvolný a mělký vstup 

do moře
•  Vstup do moře přes korálové 

podloží (obuv do vody)
• Pro vstup do moře je zde také molo
• Bar, sprchy a WC
•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky jsou zdarma
POPIS
• Recepce a směnný automat
• Několik restaurací a barů 
• Obchůdky, diskotéka
• Fitness, wellness, kadeřnictví
•  Bazény pro dospělé a pro děti
• Velký aquapark zdarma
•  Lehátka a slunečníky zdarma
• Ofi ciální kategorie hotelu je 5*

INTERNET
•  Wi-Fi v lobby za poplatek 

cca 5 EUR/ hod
•  Internetová kavárna za poplatek 

cca 5 EUR/hod
UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj
• Klimatizace
•  Koupelna se sprchou, WC, fén
• Telefon, SAT-TV
• Bezpečnostní schránka zdarma 
• Minibar zdarma (nealko nápoje)
• Balkon nebo terasa
•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma
 Rozšířená nabídka a další informace 
o jednotlivých typech pokojů na 
www.blue-style.cz
SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: denní animační a večerní 

programy, dětské hřiště, miniklub, 
plážový volejbal, fi tness, minigolf, 
stolní tenis, tenis bez osvětlení

•  Za poplatek: kulečník, wellness 
centrum, masáže, sauna, tenis 
s osvětlením, potápění, vodní sporty

STRAVOVÁNÍ
•  All Inclusive: snídaně, oběd a večeře 

formou bufetu, pozdní snídaně, 
odpolední snack, čaj, pozdní 
večeře, noční snack, místní vybrané 
alko a nealko nápoje v barech 
a restauracích dle jejich otevírací 
doby, lobby bar otevřen 24 hodin, 
2x za pobyt možnost povečeřet 
v jedné z à la carte restaurací 
(po předchozí rezervaci), možnost 
využívat služeb sesterského hotelu 
Titanic Beach Spa & Aquapark 4*+, 
během večeří je vyžadován 
společenský oděv (zejména u pánů 
dlouhé kalhoty)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ / /

www.titanicpalace.com 

HODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,0
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HOTEL

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Až 2 Děti zdarma
1. dítě do 14 let 
2. dítě do 14 let

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE

WI-FI

LETIŠTĚ HURGHADA 
CCA 17 KM

PŘÍMO U PLÁŽE

ALL INCLUSIVE

POLOHA
•  Nejbližší nákupní možnosti, 

restaurace a bary cca 50 m
• Letiště Hurghada cca 17 km
PLÁŽ
•  Písčitá pláž přímo u hotelu
•  Velmi pozvolný a mělký vstup 

do moře
•  Vstup do moře přes korálové 

podloží (obuv do vody)
• Pro vstup do moře je zde také molo
• Bar, sprchy a WC
•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky jsou zdarma
POPIS 
• Recepce a směnný automat
• Několik restaurací a barů 
• Obchůdky, diskotéka
• Fitness, wellness, kadeřnictví
• Společenská místnost 
•  Několik bazénů pro dospělé, z nichž 

některé mají oddělenou část pro děti 
• Velký aquapark zdarma

•  Lehátka a slunečníky zdarma
• Ofi ciální kategorie hotelu je 5*
INTERNET
•  Wi-Fi na recepci a v lobby za poplatek
• Internetový koutek za poplatek
UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj 
• Klimatizace
•  Koupelna se sprchou nebo vanou, 

WC, vysoušeč vlasů
• Telefon, SAT-TV
• Bezpečnostní schránka zdarma 
• Minibar zdarma (nealko nápoje)
• Balkon nebo terasa
•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma
 Rozšířená nabídka jednotlivých typů 
pokojů na www. blue-style.cz
SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: animační programy, dětské 

hřiště, miniklub, plážový volejbal, 
šipky, fi tness, fotbal, minigolf, tenis 
bez osvětlení

•  Za poplatek: kulečník, elektronické 
hry, wellness, stolní tenis, tenis 
s osvětlením, potápění, vodní sporty

STRAVOVÁNÍ
•  All Inclusive: snídaně, oběd a večeře 

formou bufetu, pozdní snídaně, 
odpolední snack, pozdní večeře, 
noční snack, neomezené množství 
místních vybraných alko a nealko 
nápojů v barech a restauracích 
dle jejich otevírací doby, lobby 
bar otevřen 24 hodin, 2x za pobyt 
možnost povečeřet v jedné 
z à la carte restaurací (po předchozí 
rezervaci), možnost využívat služby 
sesterského hotelu Titanic Palace 
& Aquapark 4*+, během večeří 
je vyžadován společenský oděv 
(zejména u pánů dlouhé kalhoty)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ / /

www.titanicgroup.com 

Velice příjemný a živější hotel, který se nachází přímo u dlouhé pláže. Nabízí mnoho 
sportovních a zábavních možností, jako je například velký aquapark s několika 
skluzavkami a tobogany pro děti i dospělé. Hotel je vhodný pro milovníky šnorchlování 
a potápění.

AQUAPARK  ●  SKVĚLÁ POLOHA  ●  ŠNORCHLOVÁNÍ A POTÁPĚNÍ

Titanic Beach Spa & Aquapark *****

HURGHADA / HURGHADAHODNOCENÍ TRIPADVISOR 3,5
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HOTEL

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

WI-FI ZDARMA

LETIŠTĚ HURGHADA 
CCA 13 KM

PŘÍMO U PLÁŽE

ALL INCLUSIVE

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

Super slevy od 21 % na dosp. os.
a další skvělé výhody

na www.blue-style.cz

FIRST MINUTE

POLOHA
•  Centrum Hurghady cca 10 km
•  Nejbližší restaurace a obchůdky 

cca 50 m
• Letiště Hurghada cca 13 km
PLÁŽ
• Vlastní písčitá pláž přímo u hotelu
• Pozvolný vstup do moře
• 2 skluzavky
• 2 bary, sprchy a WC
•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma
POPIS
• Recepce
• 8 restaurací, 6 barů
• Fitness, wellness, 5 diskoték
•  Několik bazénů
•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma
INTERNET
•  Wi-Fi připojení v lobby hotelu, ve 

veřejných prostorách a na pokojích 
zdarma

UBYTOVÁNÍ
Pokoj Double Trouble
• Velikost pokoje cca 25 m2

• Maximálně pro 2 osoby
• Výhled do zahrady či na bazén
• Individuální klimatizace
•  Koupelna se sprchou nebo vanou, 

WC, vysoušeč vlasů
• Bezpečnostní schránka zdarma
• Set na přípravu kávy a čaje
•  Žehlička a žehlící prkno zdarma (na 

vyžádání)
• Telefon, SAT-TV
• Minibar za poplatek
• Bezpečnostní schránka
• Balkon nebo terasa
Pokoj Mega Trouble
• Velikost pokoje cca 36 m2

• Je až pro 3 osoby
•  Výhled do zahrady, bazén či na moře
Pokoj Gypster
• Velikost pokoje cca 27 m2

• Stejně vybavený jako Double Trouble

• Výhled na moře
• Moderní a luxusní pokoj
• Nábytek z masivního dřeva
 Rozšířená nabídka jednotlivých typů 
pokojů na www.blue-style.cz
SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: animační programy, 

plážový volejbal, kulečník, šipky, 
stolní tenis, fi tness, fotbal

•  Za poplatek: tenis s osvětlením, 
masáže, potápění a vodní sporty

STRAVOVÁNÍ
•  All Inclusive: snídaně, oběd a večeře 

ve vybraných restauracích, snack 
během dne, neomezené množství 
vybraných místních alko a nealko 
nápojů v restauracích a barech dle 
jejich otevírací doby, v minibaru 
denně láhev vody zdarma

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ /

www.merakiresort.com

Luxusní, nově zrekonstruovaný hotelový rezort, který se pyšní unikátní atmosférou 
připomínající taneční či party kluby a je vůbec první svého druhu na Středním východě. 
Hotel leží přímo u písčité pláže, rozdělené do několika lagun. Komplex je vhodný pro 
klienty, kteří se na své dovolené chtějí bavit celý den a celou noc.

EXKLUZIVNĚ U BLUE STYLE  ●  PÁRTY HOTEL POUZE PRO DOSPĚLÉ 16+  ●  LUXUSNÍ HOTEL

HURGHADA / HURGHADA

Meraki Resort ****

HODNOCENÍ TRIPADVISOR 5,0
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PÁRTY HOTEL

POKOJ MEGA TROUBLEVIZUALIZACE

PÁRTY KONCEPT
Luxusní komplex zaručuje 

nezapomenutelné zážitky a nikdy 
nekončící zábavu.
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HOTEL

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Až 2 Děti zdarma
1. dítě do 14 let 
2. dítě do 7 let

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE

WI-FI ZDARMA

LETIŠTĚ HURGHADA 
CCA 10 KM

PŘÍMO U PLÁŽE

ALL INCLUSIVE

POLOHA
•  Nejbližší nákupní možnosti 

cca 50 m od hotelu
•  Restaurace a bary jsou přímo 

v areálu hotelu
• Letiště Hurghada cca 10 km

PLÁŽ
•  Písčitá pláž se nachází přímo 

u hotelu
• Pozvolný vstup do moře 
•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky jsou zdarma

POPIS
• Recepce a směnárna
• 2 restaurace a 2 bary
• Obchůdky
• Fitness
• Wellness
• Krásná zahrada
• 1 bazén s částí pro děti
•  Lehátka a slunečníky zdarma

INTERNET
• Wi-Fi v lobby zdarma

UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj
• Centrální klimatizace
•  Koupelna se sprchou, WC, vysoušeč 

vlasů
• Telefon
• SAT-TV
• Bezpečnostní schránka zdarma
• Minilednička zdarma
• Koutek k posezení
• Balkon nebo terasa
•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma
Rodinný pokoj 
• Je prostornější

SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: animační programy, dětské 

hřiště, miniklub, plážový volejbal, 
šipky, fi tness centrum

•  Za poplatek: stolní tenis, kulečník, 
wellness centrum, masáže, sauna, 
parní lázně, potápění, vodní sporty, 
windsurfi ng

STRAVOVÁNÍ
•  All Inclusive: snídaně, oběd 

a večeře formou bufetu, snack 
během dne, neomezené množství 
místních vybraných alkoholických 
a nealkoholických nápojů v barech 
a restauracích dle jejich otevírací 
doby (10.00–24.00)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ /

www.grandseas-hostmark.com 

Hotel se nalézá na klidném místě v jižní části Hurghady, kde se nacházejí krásné písčité 
pláže a křišťálové vody Rudého moře. Tento rezort je vhodný pro klienty všech věkových 
kategorií a přinese vám klid a odpočinek během vaší zasloužené dovolené. 

EXKLUZIVNĚ U BLUE STYLE  ●  ŠNORCHLOVÁNÍ A POTÁPĚNÍ  ●  ŠIROKÉ SPORTOVNÍ VYŽITÍ

Grand Seas Resort Hostmark ****

HURGHADA / HURGHADA HODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,0
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SKVĚLÁ VOLBA
Hotel s perfektními podmínkami 
pro odpočinkovou, aktivní nebo 

rodinnou dovolenou.
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HOTEL

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Až 2 Děti zdarma
1. dítě do 14 let 
2. dítě do 7 let

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE

WI-FI ZDARMA

LETIŠTĚ HURGHADA 
CCA 13 KM

PŘÍMO U PLÁŽE

ALL INCLUSIVE

POLOHA
• Centrum Hurghady cca 5 km
• Marina cca 4 km
• Nákupní možnosti cca 100 m
• Město Hurghada cca 20 km
• Letiště Hurghada cca 13 km

PLÁŽ
• Písčitá pláž přímo u hotelu
•  Vstup do moře je strmější, místy 

může mít korálové podloží
• Bar, sprchy a WC
•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma

POPIS
• Recepce
• 3 restaurace, 5 barů, kavárna
• Nákupní galerie, minimarket
• Diskotéka
• Konferenční místnost
• Fitness
• Wellness, kadeřnictví

•  3 bazény, z nichž některé mají 
oddělenou část pro děti

• Aquapark zdarma
•  Lehátka a slunečníky u bazénů 

zdarma

INTERNET
•  Wi-Fi na recepci a v lobby zdarma

UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj 
• Klimatizace 
•  Koupelna se sprchou nebo vanou, 

WC, vysoušeč vlasů
• Telefon, SAT-TV
• Minibar za poplatek
• Bezpečnostní schránka zdarma
• Koutek k posezení
•  Balkon nebo terasa
•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma
Rodinný pokoj 
• Je prostornější

SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: dětské hřiště, miniklub, 

animační programy pro děti 
i dospělé, plážový volejbal, kulečník, 
šipky, fi tness, fotbal, stolní tenis

•  Za poplatek: služby wellness centra, 
masáže, parní lázeň, potápění, 
windsurfi ng a další vodní sporty 

STRAVOVÁNÍ
•  All Inclusive: snídaně, oběd 

a večeře formou bufetu, dopolední 
a odpolední snack, noční snack, 
místní vybrané alko a nealko 
nápoje v barech a restauracích dle 
jejich otevírací doby (10.00–2.00), 
minibar je denně doplňován vodou 
zdarma

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ /

www.sphinx-resort.com

Hotel s prázdninovou atmosférou leží přímo u písčité pláže, která doslova vybízí 
k odpočinku. Součástí areálu je pěkný aquapark s vodními atrakcemi pro děti i dospělé. 
Vychutnejte si den plný vodních radovánek! Program All Inclusive je připraven 24 hodin 
denně, takže si svou dovolenou můžete užít na maximum.

AQUAPARK  ●  ŠIROKÉ SPORTOVNÍ VYŽITÍ  ●  ŠNORCHLOVÁNÍ A POTÁPĚNÍ

Sphinx Aqua Park Beach Resort ****

HURGHADA / HURGHADA HODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,0
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HOTEL

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Až 2 Děti zdarma
1. dítě do 15 let 
2. dítě do 7 let

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE

AQUAPARK  ●  ŠIROKÉ SPORTOVNÍ VYŽITÍ  ●  AKTIVITY PRO DĚTI

Sindbad Club *****

HURGHADA / HURGHADAHODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,0

WI-FI ZDARMA

LETIŠTĚ HURGHADA 
CCA 5 KM

PLÁŽ CCA 350 M

ALL INCLUSIVE

Hotel s živou atmosférou se nachází v oblasti plné nákupních možností, restaurací 
a barů. Hotel je součástí komplexu hotelů Sindbad. V areálu můžete prožít skvělý den 
v aquaparku nebo využít širokou nabídku sportovních aktivit, kterými hotel disponuje.

POLOHA
•  Nejbližší nákupní možnosti, 

restaurace a bary cca 50 m
• Letiště Hurghada cca 5 km
PLÁŽ
•  Písčitá pláž cca 350 m od hotelu
• Cesta je oddělena promenádou
• Pozvolný vstup do moře 
•  Vstup na pláž je přes sesterský hotel 

Sindbad Beach Resort
• Bar, sprchy a WC
•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky jsou zdarma
POPIS
• Recepce 
• Několik restaurací a barů
•  Obchůdky
• Fitness, wellness, kadeřnictví
• Konferenční místnost 
•  11 bazénů (některé jsou pro děti)
•  Lehátka a slunečníky zdarma
•  Bezpečnostní schránka na recepci 

zdarma

•  Součástí komplexu Sindbad je 
aquapark zdarma (vstup je umožněn 
dětem s minimální výškou 110 cm)

• Ofi ciální kategorie hotelu je 4*
INTERNET
• Wi-Fi v lobby a na recepci zdarma
UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj
• Klimatizace
•  Koupelna se sprchou, WC, vysoušeč 

vlasů
• Telefon, SAT-TV
•  Minibar za poplatek, voda denně 

zdarma
• Koutek k posezení
• Balkon nebo terasa
•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma
 Rodinný pokoj
• Má navíc oddělenou ložnici
SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: animační programy, 

dětské hřiště, miniklub, volejbal, 

šipky, fotbal, stolní tenis, tenis bez 
osvětlení

•  Za poplatek: tenis s osvětlením, 
elektronické hry, kulečník, fi tness, 
wellness, masáže, vodní sporty 
(včetně lodních výletů), vstup do 
podmořského muzea

STRAVOVÁNÍ
•  All Inclusive: snídaně, oběd 

a večeře formou bufetu, snack 
během dne, neomezené množství 
vybraných místních alkoholických 
a nealkoholických nápojů ve 
vybraných barech dle jejich 
otevírací doby (10.00–24.00), 
možnost využívat à la carte 
restauraci (nutná rezervace)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ / /

www.sindbad-club.com



192

INFORMACE + CENY + ROZŠÍŘENÁ FOTOGALERIE a VIDEA  ―  na www.blue-style.cz

HOTEL

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Až 2 Děti zdarma
1. dítě do 14 let 
2. dítě do 7 let

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE

WI-FI ZDARMA

LETIŠTĚ HURGHADA 
CCA 10 KM

PŘÍMO U PLÁŽE

ALL INCLUSIVE

POLOHA
•  Nákupní možnosti, restaurace, 

bary a noční život naleznete v těsné 
blízkosti hotelu

• Letiště Hurghada cca 10 km

PLÁŽ
•  Široká pláž s hrubým pískem se 

nachází přímo u hotelu
• Pozvolný vstup do moře 
• Bar, sprchy a WC
•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma

POPIS
• Recepce
• 4 restaurace a 4 bary
• Obchůdky, diskotéka
• Fitness, wellness, kadeřnictví
•  2 bazény, z nichž 1 má oddělenou 
část pro děti

• Menší aquapark zdarma
• Lehátka a slunečníky zdarma

INTERNET
•  Wi-Fi připojení v lobby zdarma, na 

pokojích za poplatek

UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj
• Individuální klimatizace 
•  Koupelna se sprchou nebo vanou, 

WC, vysoušeč vlasů
• Telefon
• SAT-TV
• Minibar za poplatek
• Bezpečnostní schránka zdarma
• Koutek k posezení
• Balkon nebo terasa

SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: animační programy pro 

děti i dospělé, miniklub, dětské 
hřiště, stolní tenis, volejbal 

•  Za poplatek: služby wellness centra, 
sauna, parní lázně, masáže, fi tness 
centrum, potápění, kulečník

STRAVOVÁNÍ
•  All Inclusive: snídaně, oběd 

a večeře formou bufetu, dopolední 
snack, odpolední káva a zmrzlina 
pro děti, neomezené množství 
místních vybraných alkoholických 
a nealkoholických nápojů v barech 
a restauracích dle jejich otevírací 
doby, lobby bar otevřen 24 hodin 
denně

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ /

www.lepacharesort.com

Přátelský hotel má vynikající polohu v centru Hurghady a je tak výborným výchozím 
bodem pro nákupy a procházky. Hotel pro své hosty pořádá různé denní animační 
a večerní zábavní programy, nebo si můžete odpočinout v hotelovém wellness centru 
a vybrat si některou z příjemných masáží.

AQUAPARK  ●  NOČNÍ ŽIVOT  ●  OBLÍBENÉ LETOVISKO

Le Pacha Resort ****

HURGHADA / HURGHADA HODNOCENÍ TRIPADVISOR 3,5
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 MAHMYA
Při tomto celodenním výletu si užijete šnorchlování 
a pobyt na soukromé pláži Mahmya, která je sou-
částí národního parku na ostrově Giftun. Ráno vy-
plujete malou motorovou lodí k ostrovu, plavba trvá 
cca 60 minut. Po příjezdu je možné si zdarma zapůj-
čit vybavení na šnorchlování a vyplout lodí na širé 
moře ke korálovým útesům. Po návratu se podává 
oběd v místní restauraci (nápoje nejsou zahrnuty 
v ceně). Odpoledne relaxace, koupání a šnorchlová-
ní, v cca 15.30 odjezd zpět na pevninu. 

 LUXOR
V ranních hodinách odjezd do Luxoru, který je vzdá-
lený cca 280 km. V Luxoru navštívíte komplex boha 
Amona – Rea v Karnaku, poté bude následovat oběd 
v restauraci na břehu Nilu. Pokračujete návštěvou 
Memnonových kolosů, Údolí králů (Tutanchamono-
va hrobka poplatek cca 100 LE) a Zádušního chrá-
mu královny Hatšepsut. Dle času navštívíte i výrobnu 
papyrusu a alabastru. V 17.30 předpokládaný odjezd 
autobusů zpět do Hurghady. Příjezd do hotelu v noč-
ních hodinách. V ceně je zahrnut oběd (bez nápojů).

 KÁHIRA – 1 DEN
Ráno odjezd do Káhiry, která je vzdálená cca 490 km 
(během cesty bude přestávka cca 30 min). Prohléd-
nete si jeden ze sedmi divů světa – pyramidy v Gíze 

(vstup je povolen zdarma do pyramidy královny He-
tepheres, Cheopsova pyramida cca 100 LE, Chefre-
nova cca 30 LE). Po pyramidách následuje pohled 
z pahorku na celé údolí a prohlídka Gízy je zakončena 
u Sfi ngy. Dále navštívíme institut papyru nebo parfu-
merii (dle časových možností), poté bude následovat 
oběd v místní restauraci. Program bude pokračovat 
v Egyptském národním muzeu (vstup do sálu s mu-
miemi cca 100 LE). Dle časových možností si můžete 
zpestřit závěr výletu projížďkou po Nilu (cca 25 LE). 
Návrat do hotelu v nočních hodinách. V ceně je zahr-
nut oběd (bez nápojů). Je možná i letecká jednodenní 
varianta výletu. 
Výlet do Káhiry je možný i na 2 dny a zahrnuje ubyto-
vání ve 4* hotelu a návštěvu Citadely, paláce Abdeen 
a pyramid v Sakkáře.

 SAHARA PARK
V odpoledních hodinách se vydáte džípy na dobro-
družnou cestu do pouště. Po cca 2 hodinách jízdy 
džípem (se zastávkou na fotografování a zastávkou 
na plachtění na písečných dunách) přijedete do be-
duínské vesnice, kde vám bude nabídnut arabský čaj. 
Seznámíte se s životem a tradicemi beduínů a budete 
mít možnost projet se na velbloudech (není zahrnuto 
v ceně). Dále se projedete na čtyřkolkách, zatímco 
děti si užijí hraní v dětském koutku. Prohlédnete si 
hrnčířské muzeum a navštívíte mini zoo. Večer za-
končíte barbecue večeří s egyptskou folklórní show. 
V ceně výletu je zahrnuta večeře, jízda na čtyřkolce/
džípu, nealkoholické nápoje a show. Nezapomeňte si 
sluneční brýle (kontaktní čočky nejsou vhodné) a šá-
tek („palestina“).

 DELFÍNÍ SHOW
Nezapomenutelná podívaná se cvičeným mrožem, 
lvounem, tuleni a delfíny vás pobaví, trvá cca 50 min. 
S delfínem si můžete zaplavat a jako suvenýr si odvézt 
fotografi i nebo video (za poplatek).

 BLUE AQUARIUM
Plavba lodí s  proskleným dnem, která potrvá 
cca 1,5 hodiny. Uvidíte krásy mořského dna přímo 
z paluby lodi! 

 GIFTUN
Odjezd motorovou lodí na celodenní plavbu s mož-
ností šnorchlování u barevných korálových útesů 
plných různorodého života. Poplujete na oblíbený 
ostrov s možností koupání, šnorchlování nebo relaxu 
(cca 1 hodina). Následuje oběd na lodi, který zahrnu-
je 1 nealko drink, minerální vodu a ovoce. Po obědě 
budete mít možnost šnorchlovat na otevřeném moři 
(2 zastávky na šnorchlování). V cca 15 hodin návrat 
zpět do Hurghady. V ceně výletu je zahrnuto vyba-
vení na šnorchlování.

 PONORKA SINDBAD
Výlet zahájíte plavbou lodí k výjezdové stanici po-
norek (cca 30 minut). Po nalodění do ponorky za-
hájíte plavbu (cca 45 minut), kde si budete moci užít 
krásy podmořského života v Rudém moři. Ponoříte 
se do hloubky 18–26 metrů ke korálovým útesům 
a vraku potopené lodi (možnost focení a natáčení). 
Poté se vrátíte zpátky do přístavu. Výlet nezahrnuje 
dopravu do přístavu (možnost zajistit na vyžádání 
přes delegáta).

Popisy výletů jsou pouze informační a nezávazné. 
Bližší info o jejich programu obdržíte v destinaci. Více 
na www.blue-style.cz.

Výlety
CESTUJTE A POZNÁVEJTE

HURGHADA
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Marsa Alam je komorní destinací pro ty, kteří ne-
touží po přeplněných hotelech, plážích a rušných 
lokalitách. Marsa Alam je místo, kde se snoubí divo-
ká fauna a fl óra Rudého moře s historií, která sahá 
hluboko do minulosti. Vítejte na prahu podmořského 
ráje a užijte si pravé potápěčské dobrodružství, od-
počívejte na plážích pokrytých třpytícím se pískem 
nebo si jen tak vychutnejte místní atmosféru. Tyto 
nádherné přírodní scenérie, romantická pobřeží, zá-
toky s blankytně modrým mořem a hotelové paláce 
jako z pohádek Tisíce a jedné noci zanechají ve vašem 
srdci silnou vzpomínku na tuto destinaci.
Marsa Alam je díky svému půvabu a stabilnímu po-
časí celoročně vyhledávanou lokalitou. Nabízí ne-
jen překrásný podmořský svět, možnost potápění, 
šnorchlování a dalších vodních sportů (windsurfi ng, 
vodní lyže, parasailing), ale i výlety do okolí. Proto 
se Marsa Alam postupně stala velkým hitem a nyní 
je téměř nejvyhledávanější destinací v Egyptě. Na-
chází se na jihovýchodě země a leží cca 210 km na 
jih od nejdůležitější egyptské destinace Hurghada. 
Leží přímo na pobřeží Rudého moře a díky bohatému 
korálovému podloží a podmořskému životu je velmi 
oblíbenou a často navštěvovanou oblastí. K rozvoji 
cestovního ruchu přispěla i výstavba místního me-
zinárodního letiště, které bylo otevřeno v roce 2001. 
Je součástí provincie Muhafazat al Bahr al Ahmar, 
jejímž hlavním městem je Hurghada, a rozkládá se 
na území 203 685 km². V současnosti žije v Marsa 
Alam několik tisíc obyvatel, kteří se živí rozvíjejícím 

se cestovním ruchem. Hotely v této 
oblasti se postupně budují a nabízí 
maximální luxus. 

PLÁŽE
V celé oblasti Marsa Alam jsou plá-
že písčité nebo písčito-oblázkové, 
vstup do moře je přes korálové pod-
loží nebo kamenitý pás (doporuču-
jeme obuv do vody). Většina hotelů 
je vybavena plovoucími nebo pevný-
mi moly, z nichž vedou do vody schody nebo žeb-
řík. V této oblasti je také častým jevem vlnobití, a to 
díky silnému větru, proto jsou hotely vybaveny tzv. 
vlnolamy.
Marsa Alam byla v minulosti nenápadnou a bezvý-
znamnou rybářskou vesničkou, kde se obyvatelé vě-
novali chovu koz a ovcí a také těžbě zlata a drahých 
kamenů. Její význam vzrostl právě po výstavbě me-
zinárodního letiště. Začaly se budovat luxusní hote-
lové rezorty, které postupně otevírají brány klientům, 
jež láká nepoznaná část egyptské země na africkém 
kontinentu. Nachází se na spojnici Rudého moře a sil-
nice, která vede až k pobřeží Edfu. Tato silnice byla 
důležitou obchodní cestou mezi údolím Nilu a po-
břežím Rudého moře. Pokyn ke stavbě dal pravděpo-
dobně Ptolemaios II. Silnice vede několika historic-
ky zajímavými místy, která staří Egypťané využívali 
k dolování zlata a smaragdů (symbol síly a věčnosti). 
Nacházejí se zde dvě oblasti: Wadi Barmiya a Wadi 
Miya. Ve skalách jsou četné starobylé malby, které 
zobrazují např. výjevy z lovu, dobytek, žirafy atd. Sil-
nice je bohužel pro turisty zatím uzavřena. 
Celá tato oblast je výborným výchozím bodem pro 
návštěvu Horního Egypta – místa bohů, nádherné-
ho okolí v povodí Nilu a úžasných kulturních pamá-
tek, které stojí v překrásné scenérii Nilu jako draho-
kamy navlečené na řetízku. Právě díky dokonalým 
historickým památkám, jako jsou chrámy v Karnaku 
a Luxoru, Memnonovy kolosy či Údolí králů, je Luxor 
považován za největší muzeum pod širým nebem. 

EL QUSEIR
Městečko s poklidnou atmosférou, plné místních ka-
várniček, které jsou přímo u pláže a kde můžete po-
zorovat západ slunce při vůni místní kávy nebo máto-
vého čaje. Dříve to byl významný živý přístav, odkud 
vyplouvali muslimští poutníci do posvátné Mekky. 
Celá oblast je typická různorodými podmořskými 
skalními stěnami a hojnou faunou včetně překrásně 

barevných korálů. Nejznámější útesy v této lokali-
tě jsou Elphinstone, Abu Dabbab nebo Erg Monika.

MARSA ALAM
Vesnický ráz tohoto městečka a původní obživa míst-
ních obyvatel jsou zde ještě dost patrné. Samotné 
centrum je velmi malé. Nachází se zde jen několik 
malých supermarketů, kavárniček, benzinová pum-
pa a autobusová zastávka. Marsa Alam se však řadí 
mezi nejrychleji rozvíjející se střediska v Egyptě a je 
jen otázkou času, kdy se vyrovná i rušné Hurghadě. 

PORT GHALIB
Uměle budované městečko s přístavem pro lodě po-
tápěčů a výletní lodě. Místní promenádu zdobí kavár-
ničky a restaurace, jejichž častými návštěvníky jsou 
turisté z několika okolních hotelů. Město se neustá-
le rozšiřuje pro potřeby turistů, a proto zde vznikají 
nové nákupní zóny, sportovní, společenská, kulturní 
a konferenční centra nebo golfová hřiště. Městečko 
Port Ghalib je ideálním místem pro ty, kteří již Egypt 
znají a chtějí zažít zcela odlišnou dovolenou než 
v rušné Hurghadě nebo Sharm El Sheikhu. 

MADINAT CORAYA
Oblíbená korálová oblast Madinat Coraya, kte-
rá je příslibem pohodové dovolené, se rozprostírá 
cca 7 km od letiště a cca 9 km od přístavu Port Ghalib. 

POTÁPĚNÍ
Oblast Marsa Alam je vyhledávána díky tropickému 
podnebí a bohaté fauně a fl óře. Nepřekonatelnou 
předností této lokality jsou korálové útesy, čisté moře 
a vraky lodí, k nimž je povoleno se potápět. Neustále 
jsou zde objevovány nová místa pro potápění. 

 MEZI NEJMALEBNĚJŠÍ PATŘÍ: 
•  Elphinstone Reef – leží 12 km od Abu Dabbab. 

Průměrná hloubka je cca 20 m, je přístupný z lodi. 

Marsa Alam
POPIS DESTINACE

MARSA ALAM / POPIS DESTINACE

A mnoho
dalších hotelů na
www.blue-style.cz
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EGYPT Marsa
Alam

Rudé moře

Marsa Alam

El Quseir

Safaga

Abu Dabbab

Port GhalibMarsa Alam

Elphinstone Reef

Sataya – Dolphin Reef

Abu Galawa

Shaab Samadai

Zabargad

Rocky Island
50 km

EGYPT

Madinat Coraya

POPIS DESTINACE / MARSA ALAM

Možné šnorchlování. V nejhlubším bodě je podle 
místní legendy uložen sarkofág neznámého fara-
ona. 

•  Brothers Islands – jedno z nejkrásnějších míst 
určených pro potápění. Vhodné pro pokročilé 
a zkušené potápěče, hlavně v létě zde bývá velké 
množství ryb a predátorů.

•  Abu Dabbab – cca 30 km severně, na okraji hote-
lové oblasti Marsa Alam. Tyto korálové útesy jsou 
typické pro svůj podkovovitý tvar a jsou vyhlášené 
výskytem vzácných velkých želv a dugongů.

•  Daedalus Reef – cca 96 km od Marsa Alam. Průměr-
ná hloubka je cca 25 m a je označen majákem kvůli 
proplouvajícím lodím. Místo je známé pro početný 
výskyt vzácných druhů mořských sasanek.

•  Sataya – Dolphin Reef – průměrná hloubka 
cca 18 m. Místo je vyhlášeno především delfíny.

•  Abu Galawa – v oblasti je několik vraků lodí, kte-
ré místní vodní fauna a fl óra přijala za svůj domov.

•  Zabargad – ostrov obklopený korálem s několika 
vraky lodí. Prý ho využívali i staří Egypťané k těžbě 
drahokamů.

•  Shaab Samadai – laguna vytvořená korálovými 
útesy. Je to oblíbené místo, kde delfíni učí svá mlá-
ďata lovit ryby.

•  Shaab Sharm – vyhlášené místo výskytu několika 
druhů žraloků.

•  Z dalších Rocky Island a Shaab Marsa Alam. 
Místní potápěčská centra nabízejí získání certifi kátů 
pro potápění, včetně seznamovacích ponorů a lek-
cí pro začátečníky i pokročilé potápěče. Kluby také 
půjčují za poplatek vybavení. 
V Egyptě je povolena maximální možná hloubka pro 
rekreační potápění 30 m. V zájmu zachování korálo-
vého bohatství se zde nesmíte potápět v rukavicích 
a dotýkat se vzácného podmořského světa. Je také 
zakázáno brát s sebou pod vodu nože a harpuny. Oso-
by, které tento zákaz nebudou respektovat, čekají 
nemalé pokuty.
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HOTEL

ANIMACE V ČEŠTINĚ ZDARMA

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Až 2 Děti zdarma
1. dítě do 14 let 
2. dítě do 7 let

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE

WI-FI ZDARMA

LETIŠTĚ MARSA 
ALAM CCA 7 KM

PLÁŽ CCA 300 M

ULTRA
ALL INCLUSIVE

POLOHA
•   Nákupní možnosti v těsné blízkosti
• Letiště Marsa Alam cca 7 km
PLÁŽ
• Písčitá pláž cca 300 m od hotelu
•  Cesta vede přes příjemnou pěší 

promenádu podél mariny lemované 
palmami, restauracemi a obchůdky

• Vstup do moře je pozvolný
• Bar, sprchy a WC
•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma
POPIS
• Recepce
• Nákupní galerie, diskotéka
• 3 restaurace, 4 bary a noční klub
• Fitness, wellness, kadeřnictví
•  Bazény pro dospělé a bazén pro děti
• Lehátka a slunečníky zdarma
• Aquapark zdarma
INTERNET
•  Wi-Fi ve všech veřejných 

prostorách, včetně pokojů, zdarma

UBYTOVÁNÍ
Standard Suite
• Klimatizace
•  Koupelna se sprchou nebo vanou, 

WC, vysoušeč vlasů
• Telefon, SAT-TV
• Bezpečnostní schránka zdarma
•  Minibar a minilednička zdarma
• Kuchyňský a obývací koutek
• Balkon nebo terasa
•  Děts. postýlka na vyžádání zdarma
 Rodinná Suite
• Má 2 oddělené ložnice
 Vila Duplex
•  Je dvoupatrová vila a skládá 

se z obývací a kuchyňské části 
v přízemí a 2 oddělených ložnic 
s vlastní koupelnou v 1. patře

SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: animační programy, dětské 

hřiště, miniklub, basketbal, plážový 
volejbal, šipky, fi tness, fotbal, stolní 
tenis a tenis bez osvětlení

•  Za poplatek: kulečník, bowling, 
elektronické hry, wellness, potápění

STRAVOVÁNÍ
•   Ultra All Inclusive: snídaně formou 

bufetu, pozdní snídaně, oběd 
a večeře formou bufetu, odpolední 
snack, káva, čaj a zákusky, půlnoční 
snack, místní vybrané alko a nealko 
nápoje (10.00–24.00), lobby bar 
otevřen 24 h (po 24. h za poplatek, 
voda a teplé nápoje zdarma), 1x za 
pobyt možnost povečeřet v à la carte 
restauraci (nutná rezervace), minibar 
po příjezdu naplněn nealko nápoji 
a denně doplňován vodou (každých 
7 dní další doplnění)

•  Během večeří je vyžadován 
společenský oděv, zejména pak 
u pánů dlouhé kalhoty

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ / /

www.sunrise-resorts.com

Elegantní hotel se nachází u nádherného přístavu Port Ghalib, kam si večer můžete zajít 
na skvělou romantickou procházku, dát si lahodnou kávu v restauraci nebo se podívat 
po obchůdcích. V areálu hotelu je k dispozici aquapark, široká nabídka sportovních 
aktivit, ale i možnost odpočinku a relaxace.

EXKLUZIVNĚ U BLUE STYLE  ●  AQUAPARK  ●  ŠIROKÉ SPORTOVNÍ VYŽITÍ

Sunrise Marin Resort Port Ghalib *****

MARSA ALAM / PORT GHALIB HODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,5
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OVĚŘENÁ KVALITA

KLUBOVÝ HOTEL
Animace v češtině pro děti i dospělé zdarma. 
Více info o skvělé klubové dovolené viz strany 
20–25 nebo na www.blue-style.cz
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HOTEL

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Až 2 Děti zdarma
1. dítě do 14 let 
2. dítě do 14 let

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE

WI-FI ZDARMA

LETIŠTĚ MARSA
ALAM CCA 95 KM

PŘÍMO U PLÁŽE

ALL INCLUSIVE

EXKLUZIVNĚ U BLUE STYLE  ●  ŠNORCHLOVÁNÍ A POTÁPĚNÍ  ●  OBLÍBENÝ HOTEL

Fantazia Resort *****

MARSA ALAM / MARSA ALAM HODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,5

POLOHA
• Centrum Marsa Alam cca 25 km
•  Nákupní možnosti, restaurace 

a bary v areálu hotelu
• Letiště Marsa Alam cca 95 km

PLÁŽ
•  Písčitá pláž přímo u hotelu
•  Má několik částí, každá z nich 

má jiný vstup (pozvolný, část 
s korálovým podložím, místy 
oblázkový nebo je možný přes molo)

•  Doporučujeme obuv do vody
• Bar, sprchy a WC
•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma

POPIS
• Recepce, směnný automat
• 2 restaurace a 6 barů
• Nákupní galerie, minimarket
• Společenská a konferenční místnost
• Diskotéka

• Fitness, wellness, kadeřnictví 
• Vnitřní bazén za poplatek
•  3 bazény, 1 s částí pro děti
• Ofi ciální kategorie hotelu je 4*

INTERNET
•  Wi-Fi připojení ve všech veřejných 

prostorách, včetně pokojů, zdarma
• Internetový koutek za poplatek

UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj
• Klimatizace
•  Koupelna se sprchou nebo vanou, 

WC, vysoušeč vlasů
• Telefon, SAT-TV
• Koutek k posezení 
• Bezpečnostní schránka zdarma
• Minibar za poplatek
• Balkon nebo terasa
•   Děts. postýlka na vyžádání zdarma
 Rodinný pokoj 
• Má 2 propojené místnosti

SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: animační programy, dětské 

hřiště, plážový volejbal, šipky, 
fotbal, stolní tenis, fi tness centrum

•  Za poplatek: kulečník, služby 
wellness centra, masáže, potápění

STRAVOVÁNÍ
•  All Inclusive: snídaně, oběd, 

večeře formou bufetu, dopolední 
a odpolední snack, neomezené 
množství místních alko a nealko 
nápojů (10.00–24.00) ve vybraných 
restauracích a barech

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ /

www.fantaziamarsaalam.com

Hotel leží na klidném místě v letovisku Marsa Alam. Místo má vynikající podmínky pro 
potápění a šnorchlování. Klienti si mohou vybrat ze široké nabídky sportovních aktivit, 
relaxovat na pláži nebo v krásném areálu. Hotelová zahrada nadchne každého.
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TOP PLÁŽOVÁ DOVOLENÁ
Krásná zahrada, průzračné moře 

a úžasný podmořský život – to jsou 
typické rysy tohoto skvělého hotelu.
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HOTEL

ANIMACE V ČEŠTINĚ ZDARMA

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Až 2 Děti zdarma
1. dítě do 14 let 
2. dítě do 6 let

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE

WI-FI ZDARMA

LETIŠTĚ MARSA
ALAM CCA 7 KM

PŘÍMO U PLÁŽE

ALL INCLUSIVE

POLOHA
• Přístav Port Ghalib cca 9 km
• Letiště Marsa Alam cca 7 km
PLÁŽ
•  Písčitá pláž přímo u hotelu
•  Pozvolný vstup do moře, místy přes 

korálové podloží (doporučujeme 
vhodnou obuv do vody)

• Pro vstup do moře je zde také molo 
• Bar „Food Court“, sprchy
•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma
POPIS
• Součástí komplexu 5 hotelů
• Recepce
• 2 restaurace a 2 bary
• Nákupní galerie
• Diskotéka
• Fitness
• Wellness, kadeřnictví
•  Bazény, dětský bazén
•  Lehátka a slunečníky zdarma
•  Aquapark Aqua Coraya zdarma 

(cesta vede areálem hotelu a po 
promenádě, cca 250 m)

• Ofi ciální kategorie hotelu je 4*
INTERNET
•  Wi-Fi zdarma (omezená rychlost, 

vysokorychlostní připojení za popl.)
UBYTOVÁNÍ
Pokoj Superior
• Individuální klimatizace
•  Koupelna se sprchou či vanou, WC, 

vysoušeč vlasů
• Telefon, SAT-TV
•  Minibar (po příjezdu naplněn nealko 

nápoji, voda denně zdarma)
•  Set pro přípravu kávy a čaje 
• Bezpečnostní schránka zdarma
• Balkon nebo terasa
•  Děts. postýlka na vyžádání zdarma
SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: animační programy, dětské 

hřiště, miniklub, volejbal, basketbal, 
šipky, stolní tenis, fi tness centrum, 
fotbal, tenis během dne

•  Za poplatek: wellness, masáže, 
potápění, tenis s osvětlením

STRAVOVÁNÍ
•  All Inclusive: snídaně formou 

bufetu, pozdní lehká snídaně, 
oběd a večeře formou bufetu, 
odpolední snack a zmrzlina, místní 
vybrané alko a nealko nápoje 
(9.00–24.00), během večeří jsou 
u pánů vyžadovány dlouhé kalhoty, 
barový servis „Food Court“ na pláži 
(nealko nápoje a snack během dne, 
bar v provozu 11.00–17.00)

•  Dine around: klienti mohou 1x 
za pobyt po předchozí rezervaci 
zdarma povečeřet v 1 z à la carte 
restauracích v komplexu Madinat 
Coraya (Jaz Dar El Madina 5*)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ /

www.jaz.travel

Hotel leží přímo u krásné přírodní zátoky Coraya, která má výborné podmínky pro 
šnorchlování i potápění a je proslulá svým bohatým podmořským životem. Součástí 
komplexu je široká nabídka sportovních aktivit, ale také pěkný aquapark s tobogany 
a skluzavkami pro dospělé i děti zdarma.

EXKLUZIVNĚ U BLUE STYLE  ●  ŠNORCHLOVÁNÍ A POTÁPĚNÍ  ●  AQUAPARK

Madinat Coraya Jaz Solaya *****

MARSA ALAM / MADINAT CORAYA HODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,5
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OVĚŘENÁ KVALITA

KLUBOVÝ HOTEL
Animace v češtině pro děti i dospělé zdarma. 
Více info o skvělé klubové dovolené viz strany 
20–25 nebo na www.blue-style.cz
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HOTEL

ANIMACE V ČEŠTINĚ ZDARMA

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Až 2 Děti zdarma
1. dítě do 14 let 
2. dítě do 7 let

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE Rozlehlý hotelový komplex leží u velmi pěkné písčité pláže, která vybízí k prožití 
pohodových dnů. Vychutnejte si okamžiky plné slunce na tomto okouzlujícím místě! 
Pro milovníky aktivní dovolené jsou zde připraveny animační programy. Odpočinout si 
můžete ve wellness centru nebo na masáži.

POLOHA
•  Nejbližší nákupní možnosti 

a restaurace cca 2 km
• Letiště Marsa Alam cca 85 km
PLÁŽ
•  Písčitá pláž u areálu, cesta je přes 

sesterskou část hotelu cca 400 m
•  Vstup do moře pozvolný, 
částečně přes korálové podloží 
(doporučujeme obuv do vody)

•  K dispozici jsou menší písčité 
laguny, tzv. přírodní bazény, vhodné 
zejména pro děti

• Bar
•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma
POPIS
•   Komplex 4 sesterských hotelů 

(Garden Dream Lagoon Beach 
Resort, Dream Lagoon Hotel, 
Emerald Lagoon, Blue Lagoon)

•  Klienti mohou využívat areál 
a bazény i v hotelu Dream Lagoon

• Recepce, směnný automat
• Několik restaurací a barů
• Nákupní galerie, diskotéka
• Fitness, wellness, kadeřnictví
• Bazén s oddělenou částí pro děti
• Lehátka a slunečníky zdarma
INTERNET
• Wi-Fi v areálu hotelu za poplatek
UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj 
• Klimatizace 
•  Koupelna se sprchou nebo vanou, 

WC, vysoušeč vlasů
• Telefon
• SAT-TV
• Bezpečnostní schránka zdarma
• Minibar za poplatek
•  Děts. postýlka na vyžádání zdarma
• Balkon 
SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: animační programy, 

miniklub, plážový volejbal, fotbal, 
fi tness

•   Za poplatek:  wellness, masáže, 
potápění, windsurfi ng

STRAVOVÁNÍ
•  All Inclusive: snídaně formou 

bufetu, pozdní lehká snídaně, oběd 
a večeře formou bufetu, odpolední 
snack, káva, čaj, zmrzlina v určité 
hodiny během dne, neomezené 
množství místních vybraných 
alkoholických a nealkoholických 
nápojů v barech a restauracích dle 
jejich otevírací doby (7.30–23.00), 
víno se podává pouze k obědu 
a k večeři v hlavní restauraci, 
možnost využít à la carte restauraci 
(po předchozí rezervaci), rybí à la 
carte restaurace je za poplatek

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ /

WI-FI

LETIŠTĚ MARSA
ALAM CCA 85 KM

PŘÍMO U PLÁŽE

ALL INCLUSIVE

EXKLUZIVNĚ U BLUE STYLE  ●  ŠNORCHLOVÁNÍ A POTÁPĚNÍ  ●  PRÁZDNINOVÁ ATMOSFÉRA

Garden Dream Lagoon Beach Resort *****

MARSA ALAM / MARSA ALAM HODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,0
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OVĚŘENÁ KVALITA

KLUBOVÝ HOTEL
Animace v češtině pro děti i dospělé zdarma. 
Více info o skvělé klubové dovolené viz strany 
20–25 nebo na www.blue-style.cz
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HOTEL

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Až 2 Děti zdarma
1. dítě do 14 let 
2. dítě do 7 let

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE

WI-FI

LETIŠTĚ MARSA
ALAM CCA 17 KM

PŘÍMO U PLÁŽE

AI | 24H AI

POLOHA
•  Nejbližší nákupní možnosti, 

restaurace a bary jsou v centru 
města Port Ghalib cca 17 km

• Letiště Marsa Alam cca 17 km

PLÁŽ
•  Písčitá pláž je přímo u hotelu
•  Velmi pozvolný, písčito-oblázkový 

vstup do moře, místy přes korálové 
podloží (obuv do vody)

•  Vstup možný také přes dlouhé molo
• Bar, sprchy a WC
•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky jsou zdarma

POPIS
• Recepce, směnný automat
• Několik restaurací a barů
• Nákupní galerie, minimarket
•  Diskotéka
• Fitness, wellness, kadeřnictví
• Konferenční a společenská místnost

•  Bazén s oddělenou částí pro děti
•  Dětské skluzavky a nový aquapark 

zdarma
•  Lehátka a slunečníky zdarma
• Ofi ciální kategorie hotelu je 5*

INTERNET
•  Wi-Fi připojení ve všech veřejných 

prostorách hotelu za poplatek

UBYTOVÁNÍ
Pokoj Superior
• Velikost pokoje cca 55 m2

• Individuální klimatizace
•  Koupelna se sprchou, WC, fén
• Telefon, SAT-TV
• Bezpečnostní schránka zdarma
• Minibar za poplatek
• Koutek k posezení
• Balkon nebo terasa
•  Děts. postýlka na vyžádání zdarma
Rozšířená nabídka a jednotlivých 
typů pokojů na www.bluestyle.cz

SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: animační programy, dětské 

hřiště, miniklub, plážový volejbal, 
šipky, fotbal, fi tness centrum

•  Za poplatek: kulečník, wellness, 
masáže, potápění, vodní sporty

STRAVOVÁNÍ
•  All Inclusive (platí pro pokoj typu 

Superior) a 24 hodin All Inclusive 
(platí pro všechny ostatní typy 
pokojů)

•  Snídaně, oběd a večeře formou 
bufetu, dopolední snack, lehký 
oběd v baru na pláži, neomezené 
množství místních vybraných 
alko a nealko nápojů v barech 
a restauracích dle jejich otevírací 
doby (10.00–24.00)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ / /

Tento elegantní hotelový rezort leží přímo u vlastní pláže s dobrými podmínkami pro
potápění, šnorchlování či kitesurfi ng. Díky animačním programům můžete v hotelovém 
komplexu prožít dny plné zábavy nebo si odpočinout v hotelovém wellness centru či na 
masáži. Na své si zde přijde opravdu každý.

AQUAPARK ●  ŠIROKÉ SPORTOVNÍ VYŽITÍ  ●  AKTIVITY PRO DĚTI

Royal Tulip Beach Resort & Aquapark *****

MARSA ALAM / MARSA ALAM HODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,5
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HOTEL

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Až 2 Děti zdarma
1. dítě do 14 let 
2. dítě do 7 let

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE

EXKLUZIVNĚ U BLUE STYLE  ●  ŠNORCHLOVÁNÍ A POTÁPĚNÍ  ●  WELLNESS

Gorgonia Beach Resort *****

MARSA ALAM / MARSA ALAMHODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,5

WI-FI

LETIŠTĚ MARSA
ALAM CCA 120 KM

PŘÍMO U PLÁŽE

ALL INCLUSIVE

POLOHA
• Klidné místo
•  Přímo u několika přírodních lagun 

a národního parku Wadi El Gimal
•  Nejbližší nákupní možnosti, 

restaurace a kavárny jsou přímo 
v areálu hotelu

• Letiště Marsa Alam cca 120 km

PLÁŽ
•  Písčito-oblázková, cca 800 m 

dlouhá pláž má pozvolný vstup 
s místy korálovým podložím a leží 
přímo u hotelu (doporučujeme 
vhodnou obuv do vody)

•  Pro vstup možnost využít molo
• Bar, sprchy a WC
• Plážové osušky zdarma

POPIS
• Recepce, bankomat a směnárna
• 3 restaurace a 6 barů, kavárna
• Nákupní galerie, minimarket 

•  Diskotéka
• Fitness, wellness, kadeřnictví
•  4 bazény a bazén pro děti 
•  Lehátka a slunečníky zdarma

INTERNET
•  Wi-Fi ve všech veřejných prostorách 

za poplatek
• Internetový koutek za poplatek

UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj
• Individuální klimatizace
•  Koupelna se sprchou, WC, fén
• Telefon, SAT-TV
• Koutek k posezení
• Minibar za poplatek (voda zdarma)
• Bezpečnostní schránka zdarma
• Balkon nebo terasa
•  Děts. postýlka na vyžádání zdarma

SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: plně vybavená kuchyňka 

pro přípravu kojenecké stravy, 
animační programy, dětské hřiště, 
volejbal, basketbal, šipky, stolní 
tenis, fi tness, fotbal, tenis

•  Za poplatek: wellness, masáže, 
parní lázně, kulečník, potápění

STRAVOVÁNÍ
•  All Inclusive: snídaně, oběd a večeře 

formou bufetu, pozdní snídaně, 
snacky a občerstvení, neomezené 
množství místních vybraných alko 
a nealko nápojů (9.00–24.00), 
1x za pobyt možnost po předchozí 
rezervaci navštívit každou 
ze 2 à la carte restaurací, víno se 
podává pouze během obědů 
a večeří

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ /

www.gorgoniabeach.com 

Velmi oblíbený a kvalitní hotelový rezort leží u dlouhé pláže, která má perfektní 
podmínky pro potápění a šnorchlování. V areálu můžete využít širokou nabídku 
sportovních a animačních aktivit nebo si odpočinout v plně vybaveném wellness centru!
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HOTEL

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Až 2 Děti zdarma
1. dítě do 14 let 
2. dítě do 7 let

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE

WI-FI

LETIŠTĚ MARSA
ALAM CCA 17 KM

PŘÍMO U PLÁŽE

ALL INCLUSIVE

POLOHA
• Klidné místo
•  Restaurace, bary a nákupní 

možnosti v areálu hotelu
• Letiště Marsa Alam cca 17 km

PLÁŽ
•  Široká písčitá pláž přímo u hotelu
•  Velmi pozvolný vstup do moře, 

místy přes korálové podloží 
(doporučujeme obuv do vody)

•  Pro vstup do moře je zde také molo
• Bar, sprchy a WC
•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma

POPIS
• Recepce
• 2 restaurace, 3 bary 
• Diskotéka 
• Minimarket
• Fitness, wellness, kadeřnictví
• Konferenční a společenská místnost 

•  2 bazény (každý s 1 skluzavkou)
a bazén pro děti

•  Lehátka a slunečníky zdarma

INTERNET
•  Wi-Fi ve všech veřejných prostorách 

za poplatek
• Internetový koutek za poplatek

UBYTOVÁNÍ
Pokoj Superior
•  Individuální klimatizace
•  Koupelna se sprchou, WC, fén
• Telefon, SAT-TV
• Bezpečnostní schránka zdarma
•  Minilednička zdarma
• Minibar za poplatek
• Koutek k posezení
• Balkon nebo terasa
•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma
Rodinný pokoj
• Je prostornější

SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: animační a večerní 

zábavné programy, dětské hřiště, 
miniklub, plážový volejbal, šipky, 
fi tness centrum, fotbal, stolní tenis

•  Za poplatek: kulečník, wellness 
centrum, masáže, sauna, parní 
lázně, tenis, potápění

STRAVOVÁNÍ
•  All Inclusive: snídaně, oběd 

a večeře formou bufetu, dopolední 
i odpolední snack, neomezené 
množství místních vybraných 
alko a nealko nápojů v barech 
a restauracích dle jejich otevírací 
doby (10.00–23.00)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ /

Tento příjemný hotelový rezort leží přímo u vlastní pláže s dobrými podmínkami pro 
potápění a šnorchlování. V komplexu hotelu můžete plně využívat bohatých služeb 
sportovních a zábavných aktivit, nebo si lze užít den díky animačním programům. Pro 
odpočinek můžete zajít do wellness centra či na relaxační masáž.

EXKLUZIVNĚ U BLUE STYLE  ●  ŠNORCHLOVÁNÍ A POTÁPĚNÍ  ●  ŠIROKÉ SPORTOVNÍ VYŽITÍ

Magic Tulip Beach Resort & Spa ****

MARSA ALAM / MARSA ALAM HODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,0
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JEN TO NEJ
Vynikající služby, skluzavky, 

perfektní sportovní zázemí a krásná 
pláž vhodná k vodním sportům.
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HOTEL

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Až 2 Děti zdarma
1. dítě do 14 let 
2. dítě do 6 let

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE

WI-FI ZDARMA

LETIŠTĚ MARSA
ALAM CCA 36 KM

PŘÍMO U PLÁŽE

ALL INCLUSIVE

POLOHA
• Městečko El Quseir cca 27 km
• Letiště Marsa Alam cca 36 km

PLÁŽ
•  Písčitá pláž je přímo u hotelu
• Pozvolný vstup do laguny
• Korálové podloží (obuv do vody)
• Vstup do moře je možný také z mola
• Bar, sprchy a WC 
•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma

POPIS
• Recepce, směnný bankomat
• 3 restaurace, 3 bary a kavárna
•  Obchůdky, diskotéka
• Fitness, wellness
• Kadeřnictví
• Konferenční místnost
•  5 bazénů (splňující olympijské 

parametry, dětský, bazén s umělými 
vlnami, vířivka) 

• Aquapark zdarma
•  Lehátka a slunečníky zdarma

INTERNET
•  Wi-Fi ve všech veřejných prostorách 

hotelu, včetně pokojů, zdarma
• Internetový koutek za poplatek

UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj
•  Individuální klimatizace 
•  Koupelna se sprchou, WC, vysoušeč 

vlasů
• Telefon, SAT-TV
• Bezpečnostní schránka zdarma
•  Minibar za poplatek
• Balkon nebo terasa
•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma
Standardní pokoj Beach Front
• V blízkosti pláže
 Rodinný pokoj 
• Má 2 ložnice

SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: večerní programy, dětské 

hřiště, miniklub, plážový volejbal, 
sauna (30 min/pobyt zdarma), 
fi tness centrum, šipky, fotbal, 
kulečník (1 h/pobyt zdarma), stolní 
tenis 

•  Za poplatek: masáže, wellness, 
parní lázně, potápění

STRAVOVÁNÍ
•  All Inclusive: snídaně, pozdní 

snídaně, oběd a večeře formou 
bufetu, odpolední snack, zmrzlina, 
zákusky, noční snack, místní 
vybrané alko a nealko nápoje 
(10.00–24.00)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ / /

www.calimera.com/Startseite 

Rozlehlý hotelový areál je ideálním místem pro milovníky vodních radovánek. Můžete 
využít velký aquapark, který je součástí hotelu a pyšní se několika bazény, skluzavkami, 
tobogany a mnoha dalšími atrakcemi, nebo si zašnorchlovat u pěkného korálu.

AQUAPARK  ●  ŠIROKÉ SPORTOVNÍ VYŽITÍ  ●  WELLNESS

Club Calimera Akassia Swiss Resort *****

MARSA ALAM / EL QUSEIR HODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,5
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HOTEL

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Až 2 Děti zdarma
1. dítě do 14 let 
2. dítě do 7 let

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE

WI-FI

LETIŠTĚ MARSA
ALAM CCA 40 KM

PŘÍMO U PLÁŽE

ALL INCLUSIVE

POLOHA
•  Letovisko El Quseir s obchůdky 

a restauracemi cca 30 km 
• Letiště Marsa Alam cca 40 km

PLÁŽ
•  Písčito-oblázková pláž je přímo 

u hotelu
•  Vstup do moře s korálovým 

podložím (vhodná obuv do vody) je 
možný pouze přes molo

• Bar, sprchy a WC
•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma

POPIS
•  Recepce
• 4 restaurace a 3 bary
• Nákupní galerie, minimarket
•  Diskotéka
• Fitness, wellness
• Kadeřnictví
• Vnitřní bazén zdarma

•  Několik bazénů pro dospělé, dětský 
bazén, 2 skluzavky

•  Lehátka a slunečníky zdarma
• Ofi ciální kategorie hotelu je 5*

INTERNET
•  Wi-Fi v celém areálu hotelu 

za poplatek

UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj
• Centrální klimatizace 
•  Koupelna se sprchou nebo vanou, 

WC, vysoušeč vlasů
• Telefon, SAT-TV
• Koutek k posezení 
• Bezpečnostní schránka zdarma
• Minibar za poplatek
• Balkon nebo terasa
•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma
Rodinný pokoj
• Je prostornější

SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: animační programy, dětské 

hřiště, volejbal, šipky, stolní tenis, 
fotbal, fi tness, kulečník, basketbal

•  Za poplatek: wellness, masáže, 
sauna, potápění, tenis s osvětlením

STRAVOVÁNÍ
•  All Inclusive: snídaně, oběd, 

večeře formou bufetu, během 
odpoledne jsou palačinky, káva, 
čaj, neomezené množství místních 
vybraných alko a nealko nápojů 
(10.00–24.00), víno se podává 
v době obědů a večeří, možnost 
povečeřet v každé z à la carte 
restaurací 1x za pobyt (po předchozí 
rezervaci) zdarma

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ /

www.dreamsresortsegypt.com 

Hotel s pohodovou atmosférou svým hostům poskytuje kompletní servis. Přímo v areálu 
hotelu je několik velmi pěkných bazénů pro dospělé a dětský bazén se skluzavkami. 
Prázdninovou atmosféru doplňuje animační tým, který denně připravuje různé 
sportovní aktivity! 

EXKLUZIVNĚ U BLUE STYLE  ●  ŠIROKÉ SPORTOVNÍ VYŽITÍ  ●  WELLNESS

Dreams Beach Marsa Alam *****

EL QUSEIR / MARSA ALAMHODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,0
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HOTEL

ANIMACE V ČEŠTINĚ ZDARMA

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Až 2 Děti zdarma
1. dítě do 14 let 
2. dítě do 7 let

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE

WI-FI

LETIŠTĚ MARSA
ALAM CCA 35 KM

PŘÍMO U PLÁŽE

ALL INCLUSIVE

POLOHA
•  Centrum Marsa Alam cca 25 km
• Letiště Marsa Alam cca 35 km

PLÁŽ
•  Široká pláž s jemný pískem přímo 

u hotelu
•  Vstup do moře je pozvolný, 

místy může mít korálové podloží 
(doporučujeme obuv do vody)

• Bar, sprchy a WC
•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma

POPIS
• Recepce, bankomat
• 3 restaurace a 3 bary
• Nákupní galerie
• Fitness, wellness, kadeřnictví
•  4 bazény, z nichž některé jsou pro 

děti 
•  Lehátka a slunečníky u bazénů 

zdarma

• Aquapark zdarma
• Ofi ciální kategorie hotelu je 5*

INTERNET
• Wi-Fi v celém areálu za poplatek

UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj
•  Má výhled do zahrady, na bazén 

nebo na moře
• Individuální klimatizace
• Koupelna se sprchou nebo vanou,
• WC, vysoušeč vlasů
• Telefon, SAT-TV
• Minibar za poplatek
• Bezpečnostní schránka zdarma
• Balkon nebo terasa
•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma
Pokoj Superior Sea Front
•  Je v blízkosti pláže
 Rodinný pokoj
• Je prostornější

SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: animační programy, 

miniklub, dětské hřiště, basketbal, 
volejbal, šipky, stolní tenis, fotbal, 
fi tness, tenis bez osvětlení

•  Za poplatek: potápění, kulečník, 
tenis s osvětlením, wellness

STRAVOVÁNÍ
•  All Inclusive: snídaně, oběd a večeře 

formou bufetu, pozdní lehká 
snídaně, dopolední a odpolední 
snack, zmrzlina, 1x za pobyt 
možnost povečeřet v každé ze dvou 
tématických restaurací (nutná 
rezervace), místní vybrané alko 
a nealko nápoje (10.00–23.00)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ / /

www.malikiaabudabbab.com

Hotel leží u jedné z nejkrásnějších písčitých pláží v oblasti Marsa Alam, přímo 
u korálového zálivu Abu Dabbab. Záliv má vynikající podmínky pro potápění 
a šnorchlování. V areálu můžete prožít báječný den v novém aquaparku nebo využít 
širokou nabídku sportovních aktivit, kterými hotel disponuje.

EXKLUZIVNĚ U BLUE STYLE  ●  AQUAPARK  ●  ŠNORCHLOVÁNÍ A POTÁPĚNÍ

Malikia Beach Resort Abu Dabbab *****

MARSA ALAM / MARSA ALAM HODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,5
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OVĚŘENÁ KVALITA

KLUBOVÝ HOTEL
Animace v češtině pro děti i dospělé zdarma. 
Více info o skvělé klubové dovolené viz strany 
20–25 nebo na www.blue-style.cz
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HOTEL

ANIMACE V ČEŠTINĚ ZDARMA

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Až 2 Děti zdarma
1. dítě do 15 let 
2. dítě do 15 let

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE

WI-FI

LETIŠTĚ MARSA
ALAM CCA 55 KM

PLÁŽ CCA 300 M

ALL INCLUSIVE

POLOHA
•  Klidné místo 
• Letiště Marsa Alam cca 55 km

PLÁŽ
• U korálového zálivu Jabal Rosas
•  Písčitá pláž cca 300 m
•  Od hotelu je oddělena místní 

komunikací
•  Velmi pozvolný vstup, místy 

korálové podloží (obuv do vody)
• Bar, sprchy a WC
•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma

POPIS
• Recepce
• 3 restaurace, bary
• Nákupní galerie
•  Diskotéka
• Fitness, wellness 
•  3 bazény
•  Lehátka a slunečníky zdarma

INTERNET
•  Wi-Fi za poplatek

UBYTOVÁNÍ
Pokoj Superior
• Klimatizace
• Telefon, SAT-TV
•  Koupelna se sprchou, WC, fén
•  Kuchyňský koutek s posezením
• Minibar za poplatek
• Bezpečnostní schránka zdarma
•  Většina pokojů má balkon či terasu
•   Děts. postýlka na vyžádání zdarma
Rodinný pokoj
• S oddělenou ložnicí
• Kuchyňský kout a koutek k posezení
 Pokoj Classic
•  Stejně vybavený jako pokoj Superior 
•  Má přístup přes sdílenou místnost 

s kuchyňským koutkem, posezením 
a balkonem

•  Tato místnost je společná pro 
2 pokoje

SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: animační programy, dětské 

hřiště, miniklub, plážový volejbal, 
kulečník, šipky, stolní tenis, fi tness

•  Za poplatek: služby wellness centra, 
sauna, masáže, potápění

STRAVOVÁNÍ
•  All Inclusive: snídaně, oběd, 

večeře, dopolední a odpolední 
snack, neomezené množství 
vybraných místních alkoholických 
a nealkoholických nápojů ve 
vybraných barech a restauracích dle 
jejich otevírací doby (10.00–23.00), 
víno se podává pouze během obědů 
a večeří v hlavní restauraci

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ / /

Přátelský hotel leží v oblíbené korálové lokalitě – u přírodního zálivu Jabal Al Rosas. 
Lokalita je vhodná i pro milovníky potápění! Kdo vyhledává odpočinkovou dovolenou 
a relaxační aktivity, pak jistě ocení služby hotelového wellness centra.

EXKLUZIVNĚ U BLUE STYLE  ●  ŠIROKÉ SPORTOVNÍ VYŽITÍ  ●  ŠNORCHLOVÁNÍ A POTÁPĚNÍ

Aurora Bay Resort ****

MARSA ALAM / MARSA ALAM HODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,0
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KLUBOVÝ HOTEL
Animace v češtině pro děti i dospělé zdarma. 
Více info o skvělé klubové dovolené viz strany 
20–25 nebo na www.blue-style.cz
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HOTEL

ANIMACE V ČEŠTINĚ ZDARMA

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Až 2 Děti zdarma
1. dítě do 14 let 
2. dítě do 7 let

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE

EXKLUZIVNĚ U BLUE STYLE  ●  SUPER PLÁŽ  ●  SKLUZAVKY

Utopia Beach Club ****

MARSA ALAM / EL QUSEIR

WI-FI

LETIŠTĚ MARSA
ALAM CCA 40 KM

PŘÍMO U PLÁŽE

ALL INCLUSIVE

Rozlehlý hotelový komplex se nachází na klidném místě, je obklopený hezkou zahradou. 
V malé zátoce Ras Allasad, přímo u dlouhé písčité pláže s útesem, se můžete potápět 
nebo šnorchlovat. Hotel na vás zapůsobí velmi příjemně i díky ochotnému a vstřícnému 
personálu.

POLOHA
•  Klidné místo
• Město El Quseir cca 22 km
• Letiště Marsa Alam cca 40 km

PLÁŽ
•  Široká písčitá pláž přímo u hotelu
• Pozvolný vstup do moře
•  Vstup má částečně korálové podloží 

(doporučujeme obuv do vody)
• Bar, sprchy a WC
•  Plážové osušky, lehátka 

a slunečníky zdarma

POPIS
• Recepce a směnný automat
• 2 restaurace a několik barů
•  Nákupní galerie, minimarket
•  Několik bazénů pro dospělé, některé 

mají oddělenou část pro děti
• 3 skluzavky (zdarma)
•  Lehátka a slunečníky u bazénů 

zdarma

INTERNET
•  Wi-Fi v lobby a na recepci za 

poplatek

UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj
• Individuální klimatizace
•  Koupelna s vanou, WC, fén
• Telefon, SAT-TV
• Minilednička zdarma, voda zdarma
• Bezpečnostní schránka zdarma
• Balkon nebo terasa
•  Děts. postýlka na vyžádání zdarma
 Pokoj Superior Promo
•  Je stejný, ale má výhled do zahrady 
• Nachází se v přízemí
 Pokoj Superior 
• Má výhled na moře a je v patře
 Rodinný pokoj 
• Má 2 oddělené místnosti
Pokoj Deluxe
• S výhledem na moře
• Zrenovovaný bungalov

SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: animační programy, dětské 

hřiště, miniklub, plážový volejbal, 
šipky, stolní tenis

•  Za poplatek: masáže, potápění, 
kulečník

STRAVOVÁNÍ
•  All Inclusive: snídaně, pozdní 

snídaně, oběd a večeře formou 
bufetu, odpolední snack, káva, 
čaj a zákusky, večerní snack, 
neomezené množství místních 
vybraných alko a nealko nápojů 
(10.00–24.00)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ / /

www.utopiabeachclub.com

HODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,0
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KLUBOVÝ HOTEL
Animace v češtině pro děti i dospělé zdarma. 
Více info o skvělé klubové dovolené viz strany 
20–25 nebo na www.blue-style.cz
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HOTEL

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Až 2 Děti zdarma
1. dítě do 14 let 
2. dítě do 7 let

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE

WELLNESS  ●  ŠIROKÉ SPORTOVNÍ VYŽITÍ  ●  ŠNORCHLOVÁNÍ A POTÁPĚNÍ

Blue Reef Resort ****

MARSA ALAM / MARSA ALAM HODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,0

WI-FI

LETIŠTĚ MARSA
ALAM CCA 40 KM

PŘÍMO U PLÁŽE

ALL INCLUSIVE

Přátelský hotel leží přímo u pobřeží Rudého moře. Kdo dává přednost odpočinku, tak 
jistě ocení slunečnou terasu s pěknými bazény. Komplex je plně vybaven – k dispozici je 
wellness centrum a několik restaurací a barů, kde si můžete vychutnat osvěžující nápoj.

POLOHA
• Klidné místo
•  Nákupní možnosti, restaurace, 

kavárny cca 40 km, v přístavním 
městečku Port Ghalib

•  Letiště Marsa Alam cca 40 km
PLÁŽ
• Písčitá pláž přímo u hotelu
•  Vstup do moře je přes korálové 

podloží (doporučujeme vhodnou 
obuv do vody)

•  Mezi korály vede upravená cestička 
do moře

•  Na pláži je k dispozici menší písčitá 
laguna vhodná pro děti

• Bar, sprchy a WC
•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma
POPIS
• Recepce
• 3 restaurace, několik barů
•  Diskotéka
• Fitness, wellness, kadeřnictví

• Nákupní galerie
• Konferenční místnost
•  Několik bazénů, 1 z nich má 

oddělenou část pro děti
•  Lehátka a slunečníky zdarma
INTERNET
•  Wi-Fi ve všech veřejných prostorách 

hotelu za poplatek
UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj
• Individuální klimatizace
•  Koupelna se sprchou nebo vanou, 

WC, vysoušeč vlasů
• Telefon, SAT-TV
• Minibar za poplatek
• Bezpečnostní schránka zdarma
• Koutek k posezení
•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma
• Balkon nebo terasa
 Rodinný pokoj
•  Má buď 2 oddělené ložnice, nebo se 

jedná o 2 propojené pokoje

SPORT A ZÁBAVA 
•  Zdarma: animační programy, 

miniklub, dětské hřiště, plážový 
volejbal, fi tness centrum, fotbal, 
stolní tenis

•  Za poplatek: kulečník, potápění, 
vodní sporty, masáže, sauna, služby 
wellness centra

STRAVOVÁNÍ
•  All Inclusive: snídaně, oběd 

a večeře formou bufetu, dopolední 
a odpolední snack, neomezené 
množství místních vybraných 
alko a nealko nápojů v barech 
a restauracích dle jejich otevírací 
doby (10.00–23.00), víno se podává 
pouze v hlavní restauraci během 
obědů a večeří

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ / /

www.bluereefredsea.com
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HOTEL

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Až 2 Děti zdarma
1. dítě do 15 let 
2. dítě do 7 let

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE

WI-FI

LETIŠTĚ MARSA
ALAM CCA 120 KM

PŘÍMO U PLÁŽE

ALL INCLUSIVE

POLOHA
• Klidné místo
•  Nákupní možnosti, restaurace 

a bary v areálu hotelu
• Letiště Marsa Alam cca 120 km

PLÁŽ
•  Písčitá pláž přímo u hotelu
•  Pozvolný vstup do moře, místy přes 

korálové podloží (doporučujeme 
vhodnou obuv do vody)

• Bar, sprchy a WC
•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky jsou zdarma

POPIS
• Recepce
• Restaurace, 2 bary 
• Minimarket
• Bazén s částí pro děti
•  Lehátka a slunečníky u bazénu 

zdarma

INTERNET
•  Wi-Fi i kabelové připojení na recepci 

a v lobby za poplatek

UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj
• Individuální klimatizace
•  Koupelna s vanou nebo sprchou, 

WC, vysoušeč vlasů
• Telefon, SAT-TV
• Minilednička zdarma
• Bezpečnostní schránka zdarma 
• Koutek k posezení
• Balkon 
•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma
Pokoj Superior 
• Je po renovaci
 Rodinný pokoj 
•  Je stejně vybaven jako standardní 

pokoj
• Má oddělenou ložnici

SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: plážový volejbal, dětské 

hřiště, fi tness centrum, stolní tenis
•  Za poplatek: služby wellness 

centra, sauna, masáže, parní lázně, 
potápění, windsurfi ng

STRAVOVÁNÍ
•  All Inclusive: snídaně, oběd a večeře 

formou bufetu, zmrzlina, odpolední 
snack, čaj a zákusky, neomezené 
množství vybraných místních 
alkoholických a nealkoholických 
nápojů ve vybraných restauracích 
a barech dle jejich otevírací doby 
(10.00–24.00)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ /

www.shamshotels.com 

Hotel se nachází u národního parku Wadi El Gemal. Leží přímo u dlouhé písčité pláže 
a průzračného moře, kde si můžete užít krásy podmořského života, který je zde opravdu 
pestrý. Dále můžete relaxovat v hotelovém wellness centru nebo si vychutnat svěží 
drink u bazénu.

EXKLUZIVNĚ U BLUE STYLE  ●  KLIDNÉ MÍSTO  ●  BOHATÝ PODMOŘSKÝ ŽIVOT

Shams Alam Beach Resort ****

MARSA ALAM / MARSA ALAMHODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,0
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HOTEL

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Až 2 Děti zdarma
1. dítě do 15 let 
2. dítě do 15 let

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE

WI-FI

LETIŠTĚ MARSA
ALAM CCA 40 KM

PŘÍMO U PLÁŽE

ALL INCLUSIVE

Příjemný hotelový areál umístěný v zahradě leží přímo u vlastní písčité pláže 
s perfektními podmínkami pro potápění a šnorchlování. V hotelovém rezortu můžete 
prožít den plný zábavy díky hotelovým animačním programům.

POLOHA
•  Nejbližší nákupní možnosti 

a restaurace cca 22 km
• Letiště Marsa Alam cca 40 km

PLÁŽ
•  Písčitá pláž přímo u hotelu
•  Pozvolný vstup do moře, místy 

může být přes korálové podloží 
(vhodná obuv do vody)

• Bar, sprchy a WC
•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky jsou zdarma

POPIS
• Recepce 
• 2 restaurace a 3 bary
•  Nákupní galerie
• Kadeřnictví
•  2 bazény a 1 bazén s oddělenou 
částí pro děti

•  Lehátka a slunečníky zdarma
• Ofi ciální kategorie hotelu je 4*

INTERNET
•  Wi-Fi připojení je k dispozici v 

hotelové recepci a na pokojích za 
poplatek

• Internetový koutek za poplatek

UBYTOVÁNÍ
Pokoj Superior 
• V hlavní budově
•  Individuální klimatizace
•  Koupelna se sprchou nebo vanou, 

WC, vysoušeč vlasů
• Telefon
• SAT-TV
• Minilednička zdarma
• Balkon nebo terasa
•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma
 Bungalov
• Blíže k moři
• Nemá telefon
Rodinný pokoj
• Má oddělenou ložnici

SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: animační programy, dětské 

hřiště, miniklub, plážový volejbal, 
fotbal, stolní tenis, tenis bez 
osvětlení

•  Za poplatek: masáže, sauna, 
potápění, kulečník

STRAVOVÁNÍ
•  All Inclusive: snídaně, oběd a večeře 

formou bufetu, dopolední snack 
v lobby baru, odpolední snack 
v baru u bazénu, neomezené 
množství vybraných místních 
alkoholických a nealkoholických 
nápojů v barech dle jejich otevírací 
doby (10.00– 23.00), víno se podává 
pouze v době obědů a večeří

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ / /

ŠNORCHLOVÁNÍ A POTÁPĚNÍ  ●  ŠIROKÉ SPORTOVNÍ VYŽITÍ  ●  KRÁSNÁ PLÁŽ

Pensée Royal Garden ****

MARSA ALAM / EL QUSEIR HODNOCENÍ TRIPADVISOR 3,5
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 ASUÁN A EDFU
Celodenní výlet zahájíte návštěvou nejzachovalej-
šího chrámu boha Hora v Edfu. Po obědě v  jedné 
z místních restaurací přejedete k přehradě High 
Dam a motorovým člunem se přesunete na ostrov 
s chrámem Philae. V pozdních večerních hodinách 
návrat na hotel. V ceně je zahrnut průvodce v Edfu 
a vstup do místního chrámu Horus, transfer motoro-
vým člunem, vstup do chrámu Philae a oběd. Nápoje 
za poplatek.

 LUXOR
V  ranních hodinách odjezd do Luxoru, který je 
vzdálený cca 320 km (během cesty bude přestávka 
cca 30 min). Cca v 10.30 přijedete do Luxoru. Násle-
duje prohlídka komplexů v Karnaku (cca 1,5 hod.). 
Poté si dáte oběd (nápoje extra). Přesunete se 
k Memnonovým kolosům a do Údolí králů, kde na-
vštívíte tři hrobky (Tutanchamonova hrobka za 
poplatek cca 100 LE). Dle času následuje návštěva 
alabastrové dílny. Pokračujete návštěvou chrámu 
královny Hatšepsut a výrobny papyrusu. Příjezd do 
hotelu v nočních hodinách.

 ABU DABBAB – ŠNORCHLOVÁNÍ
Půldenní výlet ke korálům, které jsou vyhlášené vý-
skytem vzácných velkých želv a dugongů (mořských 
sirén). V ceně zahrnut transfer a minerální voda. 

 PORT GHALIB – ŠNORCHLOVÁNÍ
Plavba z nově se rozvíjejícího moderního přístavního 
v městečku Port Ghalib. Z přístavu odplouváte na 
místa určená ke šnorchlování: Marsa Shouni a Marsa 
Mubarak. Po šnorchlování oběd z čerstvých ryb nebo 
kuře. Poté můžete relaxovat na lodi nebo čas využít 
k dalšímu prozkoumávání korálových útesů Rudého 
moře. Cena zahrnuje transfer, dopravu na lodi, oběd, 
chlazené nealko nápoje, výbavu na šnorchlování.

 JEEP SUPER SAFARI
Půldenní výlet zahájíte odjezdem v džípech. Zastáv-
ka na občerstvení, šíšu (za poplatek) a projížďka na 
velbloudu. Vyzkoušíte také čtyřkolku a navštívíte be-
duínskou vesnici, kde se setkáte s místními zvyky. Po 
západu slunce vás čeká barbecue večeře a orientál-
ní show. Po setmění budete mít možnost pozorovat 
hvězdy dalekohledem. Návrat do hotelu. V ceně je 
zahrnut transfer džípem, čtyřkolkou, jízda na vel-
bloudu, průvodce, večeře, nealko nápoje a minerální 
voda. Je možná i tzv. „rodinná“ verze tohoto výletu 
bez jízdy na čtyřkolkách. 

 NÁVŠTĚVA MĚSTEČKA EL QUSEIR
Odpolední výlet zahájíte návštěvou přístavu. Budete 
pokračovat prohlídkou místní mešity, kostela a staré 
pevnosti. Vychutnáte si místní kávu v kavárně a na-
koupíte si na bazaru. Poté návrat do hotelu. V ceně 
je zahrnut vstup do pevnosti a nealkoholický nápoj 
v kavárně. 

Popisy výletů jsou pouze informační a nezávazné. 
Bližší info o jejich programu obdržíte v destinaci. Více 
na www.blue-style.cz.

Výlety
CESTUJTE A POZNÁVEJTE

MARSA ALAM
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Původně malé rybářské městečko na nejjižnějším 
cípu Sinajského poloostrova bylo v minulosti oby-
dleno beduíny, kteří v absolutním poklidu využívali 
bohatství místního moře. V posledních desetiletích 
se však tvář Sharm El Sheikhu změnila. Nynější oblí-
bená destinace se dělí na dvě části, konkrétně na sta-
ré město s tržištěm a přístavem na jihu a na luxusní 
turistické středisko Naama Bay situované cca 7 km 
směrem na sever. Právě u nádherné pláže ve stejno-
jmenné zátoce vyrostly velkolepé a moderní hotelové 
komplexy s přátelskou atmosférou. 
Nejzajímavější a nejvíce fascinující na této oblasti je 
podmořský svět. Teplota vody je ideální po celý rok, 
což umožňuje nejen koupání, ale i šnorchlování a po-
tápění v každém ročním období. Ponořit se do lákavě 
modrých vod, bezstarostně zkoumat pestrobarevné 
rybky a tisíce dalších obyvatel vzácných korálů mů-
žete hned u hotelových pláží. Mnohé hotely mají pří-
mý přístup k okraji korálového útesu a umožňují tak 
i velmi průměrným plavcům poznat bezprostředně, 
alespoň s brýlemi a šnorchlem, nepřeberné bohatství 
zdejších hlubin.
V dostupné vzdálenosti od letiště v Sharm El Sheikhu 
se nalézá řada dalších atraktivních přímořských leto-
visek, která vám jednotlivě představíme o pár řádků 
níže. Nyní se pojďme dozvědět několik zajímavostí 

o poloostrově, v jehož jižní části se 
námi nabízené hotelové komplexy 
nacházejí. Sinajský poloostrov je 
pomyslným mostem mezi Afrikou 
a Asií. Severní pobřeží omývá Stře-
dozemní moře, jižní pro změnu Rudé 
moře, které díky korálovým útesům 
patří mezi nejkrásnější lokality pro 
šnorchlování a potápění. Směrem 
na východ končí území Egypta hra-
nicí s Izraelem, ta se na jihu ztrácí ve 
vodách Arabského zálivu. Na západní straně je polo-
ostrov zcela oddělen od Afriky Suezským průplavem. 
Vzhledem k tomu, že převážná část Sinaje je pokryta 
pouští, je pro něj typické subtropické podnebí. Horké 
a prosluněné dny střídají příjemně chladivé večery 
a noci plné hvězd. Pobřežní oblasti jsou světem dia-
metrálně odlišným od pustého vnitrozemí. Území se 
pyšní nejen načervenalými horskými masivy, spada-
jícími z výšky až 2 000 m n. m. do hlubin Rudého moře, 
a pouštními oázami beduínů, ale hlavně úchvatnými 
potápěčskými lokalitami, jimž vévodí národní park 
Ras Mohamed a ostrov Tiran.

DAHAB
Příjemné letovisko leží cca 100 km severně od Sharm 
El Sheikhu. Slovo Dahab znamená v arabštině zlato 
a odkazuje na barvu písku pokrývajícího místní pláže.
Letovisko je strategickým místem pro výlety ke kláš-
teru sv. Kateřiny či na Mojžíšovu horu. V městečku 
se nachází množství restaurací, barů a obchůdků. 
Dahab je proslulý potápěčskou lokalitou Blue Hole, 
která je cílem dobrodruhů z celého světa. Je obklo-
pena korálovými útesy, jež se jen několik metrů od 
břehu svažují do hloubky přes sto metrů. Potápění 
v těchto místech je doporučováno jen opravdovým 
profesionálům.

NABQ BAY
Cca 5 km severně od letiště se nachází moderní leto-
visko Nabq Bay s rozsáhlými hotelovými komplexy. 
Jeho nejzajímavější a nejvíce fascinující součástí je 
barevný podmořský svět. Večer se můžete projít 
po pobřežní promenádě a vyzkoušet si smlouvání 
v místních obchůdcích nebo jen tak posedět v ně-
kterém z mnoha barů a kavárniček.

SHARKS BAY
Klidnější oblast Sharks Bay leží jen pár kilometrů od 
letiště a její pláže jsou označovány za jedny z nejčist-

ších na světě. Do moře s korálovým podložím se na 
většině z nich vstupuje z mola, naleznete zde i několik 
center vodních sportů. V Sharks Bay se nachází také 
malá promenáda s bary a obchůdky, bowlingové cen-
trum a dokonce i ledové kluziště a jízdárna.

RAS UM EL SEID HILLS
Krásné letovisko rozkládající se podél písčitých 
pláží je vzdáleno cca 15 km od letiště a cca 2 km od 
starého tržiště. Turistické centrum tvoří různé ob-
chůdky, restaurace a bary. Je zde nádherný výhled 
na útes Temple Reef, který je hned po Ras Mohamed 
považován za druhou nejatraktivnější podmořskou 
lokalitu v Rudém moři. Můžete navštívit delfi nárium, 
kde máte možnost zaplavat si s delfíny.

NAAMA BAY
Zátoka Naama Bay je jedním z nejkrásnějších a nej-
živějších středisek v oblasti Sharm El Sheikhu, jedná 
se o moderní centrum tohoto letoviska. Naleznete 
zde mnoho malých i větších obchodů, barů a míst 
k posezení. Tradiční vodní dýmku můžete ochutnat 
téměř na každém kroku a její příjemné aroma vám ani 
na chvilku nedá zapomenout, že se nacházíte v Ori-
entu. U krásných písčitých pláží zátoky s pozvolným 
vstupem do moře vyrostlo množství hotelových 
komplexů nabízejících kvalitní služby a servis. Díky 
úchvatnému podmořskému světu se zde nachází 
mnoho potápěčských center a využít můžete i bo-
hatou nabídku vodních sportů.

RAS NASRANI
Toto letovisko s populární podmořskou rezervací 
s nádhernými korálovými útesy je rájem potápěčů. 
Rozprostírá se podél malebné zátoky ležící cca 14 km 
od Naama Bay, jež je srdcem Sharm El Sheikhu. Zdejší 
hotelové komplexy poskytují špičkový servis, zatím-
co písčité pláže jsou ideální i pro windsurfi ng, jízdu 
na vodních lyžích, paragliding atd. 

Sharm
El Sheikh
POPIS DESTINACE

SHARM EL SHEIKH / POPIS DESTINACE

A mnoho
dalších hotelů na
www.blue-style.cz
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5 km

Rudé moře

Ras Um El Seid Hills

Ras Mohamed

Naama Bay

Ostrov Tiran

Nabq Bay

Sharks Bay

LetištěLetiště

DAHABDAHAB
cca 90 kmcca 90 km

EGYPT Sharm
El Sheikh

Ras Nasrani

POPIS DESTINACE / SHARM EL SHEIKH
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HOTEL

ANIMACE V ČEŠTINĚ ZDARMA

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Až 2 Děti zdarma
1. dítě do 14 let 
2. dítě do 7 let

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE

HODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,5

WI-FI ZDARMA

LETIŠTĚ SHARM 
EL SHEIKH CCA 10 KM

PŘÍMO U PLÁŽE

24 HODIN
ALL INCLUSIVE

Velmi oblíbený hotel s živou atmosférou a unikátním konceptem sportovního vyžití 
poskytuje naprostý komfort, který od své vysněné dovolené očekáváte. Prožijte den 
plný zábavy a aktivit, nebo naopak relaxujte na pěkné pláži či na slunečné terase 
u krásných bazénů.

POLOHA
• Klidné místo v oblasti Nabq Bay
•   Nejbližší nákupní možnosti, 

restaurace a bary cca 1 km
• Naama Bay cca 20 km
• Letiště Sharm El Sheikh cca 10 km

PLÁŽ
•  Pláž s hrubým pískem přímo 

u hotelu
•  Vstup velmi pozvolný, přes korálové 

podloží (doporučujeme vhodnou 
obuv do vody)

•  Pro vstup do moře je zde cca 250 m 
dlouhé molo

• Bar, sprchy a WC
•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma

POPIS
• Recepce, směnný automat
• 3 restaurace, 7 barů
• Nákupní galerie

• Konferenční místnost
• Fitness, wellness, kadeřnictví
•  2 bazény pro dospělé, dětský bazén
• Lehátka a slunečníky zdarma

INTERNET
•  Wi-Fi ve všech veřejných prostorách 

hotelu, včetně pokojů, zdarma

UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj
• Klimatizace
•  Koupelna se sprchou nebo vanou 

a WC, vysoušeč vlasů
• Telefon, TV
• Bezpečnostní schránka zdarma
• Minibar za poplatek
• Koutek k posezení
•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma
• Balkon nebo terasa
Standardní pokoj Basic 
• Je maximálně pro 2 osoby

SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: animační programy 

pro děti i dospělé, dětské hřiště, 
miniklub, basketbal, plážový 
volejbal, fotbal, tenis, stolní tenis, 
fi tness centrum, parní lázeň

•  Za poplatek: služby wellness centra, 
sauna, masáže, potápění

STRAVOVÁNÍ
•  24 hodin All Inclusive: snídaně, oběd 

a večeře formou bufetu, dopolední 
a odpolední snack, odpolední káva 
a zákusky, noční občerstvení, 
místní vybrané alko a nealko nápoje 
v barech dle jejich otevírací doby 
24 hodin denně

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ /

www.magiclife.com

SHARM EL SHEIKH / NABQ BAY

EXKLUZIVNĚ U BLUE STYLE  ●  ŠIROKÉ SPORTOVNÍ VYŽITÍ  ●  UNIKÁTNÍ KONCEPT

Club Magic Life Sharm El Sheikh Imperial *****
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KLUBOVÝ HOTEL
Animace v češtině pro děti i dospělé zdarma. 
Více info o skvělé klubové dovolené viz strany 
20–25 nebo na www.blue-style.cz
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HOTEL

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Až 2 Děti zdarma
1. dítě do 14 let 
2. dítě do 7 let

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE

WI-FI ZDARMA

LETIŠTĚ SHARM
EL SHEIKH CCA 20 KM

PŘÍMO U PLÁŽE

ALL INCLUSIVE

POLOHA
•  Centrum Naama Bay cca 8 km 

(hotelový minibus zdarma)
•  Nejbližší nákupní možnosti, 

restaurace a kavárny cca 500 m
• Letiště Sharm El Sheikh cca 20 km
PLÁŽ
•  Pláž s hrubým pískem přímo 

u hotelu
• Korálové podloží (obuv do vody)
• Možnost využít molo
• Bar, sprchy a WC
•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma
POPIS
• Recepce, směnárna
• 4 restaurace, 9 barů
• Nákupní galerie, minimarket
•  Diskotéka
• Společenská a konferenční místnost
• Fitness, wellness
• Kadeřnictví
•  Několik bazénů pro děti i dospělé

• Aquapark zdarma
• Lehátka a slunečníky zdarma
INTERNET
•  Wi-Fi ve všech veřejných prostorách 

hotelu zdarma
UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj
• Velikost pokoje cca 44 m2

• Individuální klimatizace
•  Koupelna se sprchou nebo vanou, 

WC, vysoušeč vlasů
• Telefon, TV
• Bezpečnostní schránka zdarma
•  Minibar zdarma (po příjezdu 

naplněn nealko nápoji, denně 
doplňován lahví vody)

• Koutek k posezení
•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma
• Balkon nebo terasa
SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: animační programy 

pro děti i dospělé, dětské hřiště, 

miniklub, plážový volejbal, šipky, 
fotbal, stolní tenis, fi tness centrum

•  Za poplatek: wellness, masáže, 
sauna, parní lázeň, vířivka, kulečník, 
tenis, potápění, vodní sporty

STRAVOVÁNÍ
•  All Inclusive: snídaně formou 

bufetu, pozdní lehká snídaně, 
oběd a večeře formou bufetu, 
snack a zmrzlina ve vybraných 
barech během dne, odpolední 
káva, zákusky, klienti mohou po 
předchozí rezervaci neomezeně 
využívat à la carte restauraci, 
místní vybrané alko a nealko nápoje 
v barech a restauracích dle jejich 
otevírací doby (10.00–24.00)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ /

www.sunrise-resorts.com

Velmi oblíbený hotelový rezort poskytuje široké spektrum služeb, které ocení naprosto 
každý. Je zde k dispozici aquapark s osmi skluzavkami pro děti i dospělé, spousta 
restaurací, fi tness a wellness centrum, ale i obchůdky se suvenýry. Nedílnou součástí je 
i  vlastní pláž, kde si můžete vychutnat dny plné slunce a pohody.

EXKLUZIVNĚ U BLUE STYLE  ●  AQUAPARK  ●  ŠNORCHLOVÁNÍ A POTÁPĚNÍ

Sunrise Diamond Beach Resort *****

SHARM EL SHEIKH / RAS UM EL SEID HILLS HODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,5
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VŠECHNO, CO HLEDÁTE
Nádherný podmořský svět, 

aquapark a maximální komfort! 
Tady vám nebude nic chybět.
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HOTEL

ANIMACE V ČEŠTINĚ ZDARMA

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Až 2 Děti zdarma
1. dítě do 14 let 
2. dítě do 7 let

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE

WI-FI ZDARMA

LETIŠTĚ SHARM 
EL SHEIKH CCA 7 KM

PŘÍMO U PLÁŽE

ALL INCLUSIVE

Rozlehlý rezort vybudovaný v moderním stylu leží přímo u vlastní pláže. Areál hotelu 
je kaskádovitý. Komfortní a elegantně vybavené pokoje jsou samozřejmostí. Díky 
bohatému sportovnímu vyžití si na své přijdou dospělí i děti. Odpočívat můžete ve 
vířivce s panoramatickým výhledem na moře. Tady vám nebude nic chybět!

POLOHA
• Centrum Naama Bay cca 8 km
•  Možnost využít hotelový minibus 

zdarma
•  Centrum SOHO Square cca 10 km
• Letiště Sharm El Sheikh cca 7 km
PLÁŽ
•  Písčito-oblázková pláž přímo 

u hotelu
•  Vstup do moře přes korálové 

podloží (obuv do vody) a molo
•  Bar, sprchy a WC
•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma
POPIS
• Recepce
• 4 restaurace, 6 barů, kavárna
•  Konferenční a společenská místnost
• Nákupní galerie, diskotéka
• Fitness, wellness, kadeřnictví
• Několik bazénů děti i dospělé 
•  Venkovní vířivka s panoramatickým 

výhledem na moře

• Skluzavka
• Lehátka a slunečníky zdarma
INTERNET
•  Wi-Fi ve všech veřejných prostorách 

hotelu, včetně pokojů, zdarma
UBYTOVÁNÍ
Pokoj Deluxe
• S výhledem na moře
• Klimatizace 
•  Koupelna se sprchou nebo vanou, 

WC, vysoušeč vlasů
• Telefon, SAT-TV
• Minibar za poplatek
• Bezpečnostní schránka zdarma
• Set na přípravu kávy, čaje
• Koutek k posezení
• Balkon nebo terasa 
Pokoj Grand Deluxe
• V hlavní budově
•  Výhled na moře a bazén
Pokoj Premium Sea Front
•  V těsné blízkosti pláže s výhledem 

na moře

SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: animační programy 

pro děti i dospělé, dětské hřiště, 
miniklub, plážový volejbal, kulečník, 
šipky, fi tness centrum, sauna, parní 
lázeň, stolní tenis, tenis během dne

•  Za poplatek: potápění, masáže, 
služby wellness centra, tenis 
s osvětlením

STRAVOVÁNÍ
•  All Inclusive: snídaně, oběd 

a večeře formou bufetu, dopolední 
a odpolední snack v plážovém baru 
a v baru u bazénu, zmrzlina během 
odpoledne, neomezené množství 
místních vybraných alko a nealko 
nápojů v barech a restauracích dle 
jejich otevírací doby (10.00–24.00)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ /

www.rotana.com

LUXUSNÍ HOTEL  ●  SKLUZAVKA  ●  VYNIKAJÍCÍ POLOHA

Grand Rotana Resort & Spa *****

SHARM EL SHEIKH / SHARKS BAY HODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,5
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KLUBOVÝ HOTEL
Animace v češtině pro děti i dospělé zdarma. 
Více info o skvělé klubové dovolené viz strany 
20–25 nebo na www.blue-style.cz
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HOTEL

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Až 2 Děti zdarma
1. dítě do 14 let 
2. dítě do 7 let

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE

Sunrise Arabian Beach Resort *****

SHARM EL SHEIKH / SHARKS BAY HODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,5

LUXUSNÍ DOVOLENÁ  ●  ROMANTICKÁ ATMOSFÉRA  ●  ŠNORCHLOVÁNÍ A POTÁPĚNÍ

Tento luxusní rezort poskytuje vše, co od své vytoužené dovolené očekáváte. 
Samozřejmostí jsou komfortně vybavené pokoje, elegantní areál s krásnými bazény, 
restaurace, bary, ale i pěkná pláž, která vybízí k relaxu a odpočinku. Během dne využijte 
širokou nabídku sportovních aktivit, které hotel poskytuje.

POLOHA
• Centrum Naama Bay cca 7,5 km
•  Zábavní a nákupní centrum Soho 

Square cca 11 km
• Letiště Sharm El Sheikh cca 9 km
PLÁŽ
•  Písčitá pláž přímo u hotelu
•  Vstup do moře má částečně 

korálové podloží
• Možnost využít molo
• Bar, sprchy a WC
•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma
POPIS
• Recepce, směnárna
• 9 restaurací, několik barů
• Nákupní galerie
• Fitness, wellness, kadeřnictví
• Vnitřní bazén (za poplatek)
• Několik venkovních bazénů
• 2 skluzavky
•  Lehátka a slunečníky u bazénů 

zdarma

INTERNET
•  Wi-Fi ve všech veřejných prostorách 

hotelu zdarma
UBYTOVÁNÍ
Pokoj Superior s klimatizací
• Velikost pokoje cca 43 m2

•  Koupelna se sprchou nebo vanou 
a WC, vysoušeč vlasů

• Telefon, LCD SAT-TV
• Koutek k posezení
• Set na přípravu kávy a čaje
• Minibar za poplatek
• Minilednička zdarma
• Bezpečnostní schránka zdarma
•  Žehlička a žehlící prkno (na 

vyžádání zdarma)
•  Děts. postýlka na vyžádání zdarma
• Balkon nebo terasa
Pokoj Deluxe Swim up
• Velikost pokoje cca 51 m2

• Prostornější
• Luxusněji zařízen
• Má přímý vstup do bazénu

SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: animační programy pro 

děti i dospělé, miniklub, dětské 
hřiště, stolní tenis, fi tness, šipky

•  Za poplatek: služby wellness centra, 
masáže, potápění, windsurfi ng, 
šnorchlovací vybavení

STRAVOVÁNÍ
•  All Inclusive: snídaně, oběd a večeře 

formou bufetu, občerstvení během 
dne ve vybraných barech, možnost 
povečeřet v à la carte restauracích 
(nutná rezervace), neomezené 
množství místních vybraných 
alko a nealko nápojů v barech 
a restauracích dle jejich otevírací 
doby 24 hodin denně

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ /

www.sunrise-resorts.com

WI-FI ZDARMA

LETIŠTĚ SHARM 
EL SHEIKH CCA 9 KM

PŘÍMO U PLÁŽE

ALL INCLUSIVE
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NEJKRATŠÍ CESTA K VAŠÍ DOVOLENÉ  ―  226 036 036 nebo www.blue-style.cz

HOTEL

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Až 2 Děti zdarma
1. dítě do 14 let 
2. dítě do 14 let

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE

AQUAPARK  ●  PŘÁTELSKÁ ATMOSFÉRA  ●  ŠIROKÉ SPORTOVNÍ VYUŽITÍ

Charmillion Club Resort *****

NABQ BAY / SHARM EL SHEIKH

Pěkný hotelový rezort s vlastní pláží a panoramatickým výhledem na ostrov Tiran 
nabízí vynikající zábavu pro celou rodinu a různé volnočasové aktivity. Na krásné pláži 
můžete pozorovat romantický západ slunce. Tato oblast je dokonalým místem pro 
šnorchlování a potápění.

POLOHA
• Centrum Naama Bay cca 20 km
•  Možnost využít hotelový minibus 

do Naama Bay 2x denně
•  Nákupní a zábavní centrum SOHO 

Square cca 6 km
• Letiště Sharm El Sheikh cca 5 km 

PLÁŽ
•  Písčito-oblázková pláž přímo 

u hotelu
• Korálové podloží
•  Pro vstup do moře je zde také molo 

u sesterského hotelu Sea Life 4*
• Bar, sprchy a WC
•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma 

POPIS
• Recepce, směnný bankomat
• 5 restaurací, 4 bary
•  Nákupní galerie
• Diskotéka

• Fitness, wellness, kadeřnictví
• Konferenční a společenská místnost
•  Bazén pro dospělé a bazén pro děti
•  Aquapark u hotelu Sea Garden 3* 

zdarma cca 500 m 
•  Lehátka a slunečníky u bazénů 

zdarma

INTERNET
•  Wi-Fi na recepci zdarma, na 

pokojích za poplatek 

UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj
• Klimatizace
•  Koupelna se sprchou, WC, vysoušeč 

vlasů
• Telefon, SAT-TV
• Bezpečnostní schránka zdarma
• Minibar za poplatek
• Balkon nebo terasa
•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma

SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: animační programy, dětské 

hřiště, miniklub, volejbal, fi tness
•  Za poplatek: elektronické hry, 

služby wellness centra, tenis 
s osvětlením, kulečník, potápění

STRAVOVÁNÍ
•  All Inclusive: snídaně, oběd, večeře 

formou bufetu, snack během 
dne, místní vybrané alko a nealko 
nápoje, lobby bar otevřen 24 hodin, 
1x za pobyt je možné navštívit à la 
carte restauraci (nutná rezervace), 
v restauracích je vyžadován 
společenský oděv (zejména u pánů 
dlouhé kalhoty)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ /

www.seagroupresorts.com 

WI-FI ZDARMA

LETIŠTĚ SHARM 
EL SHEIKH CCA 5 KM

PŘÍMO U PLÁŽE

ALL INCLUSIVE

HODNOCENÍ TRIPADVISOR 5,0
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INFORMACE + CENY + ROZŠÍŘENÁ FOTOGALERIE a VIDEA  ―  na www.blue-style.cz

HOTEL

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Až 2 Děti zdarma
1. dítě do 14 let 
2. dítě do 7 let

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE

KRÁSNÁ PLÁŽ  ●  ŠNORCHLOVÁNÍ A POTÁPĚNÍ  ●  ELEGANTNÍ HOTEL

Barceló Tiran Sharm Resort *****

SHARM EL SHEIKH / NABQ BAY HODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,5

Elegantní hotel leží u krásné písčité pláže s pozvolným vstupem do moře a je skvělou 
volbou zejména pro rodiny s dětmi. Na své si přijdou i milovníci šnorchlování a potápění, 
protože jsou zde naprosto ideální podmínky. 

POLOHA
•  Centrum živého městečka Naama 

Bay cca 21 km
• Letiště Sharm El Sheikh cca 12 km

PLÁŽ
• Záliv Nabq Bay
• Velmi pěkná pláž přímo u hotelu
• Pozvolný vstup do moře
• Místy korálové podloží
• Bar, sprchy a WC
•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma

POPIS
• Recepce
• 3 restaurace a několik barů
• Nákupní galerie
• Fitness, wellness
•  Několik bazénů pro dospělé a bazén 

pro děti
•  Lehátka a slunečníky u bazénů 

zdarma

INTERNET
• Wi-Fi na recepci a v lobby zdarma
•  Možnost kabelového připojení na 

pokojích zdarma
• Internetový koutek zdarma

UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj
• Centrální klimatizace
•  Koupelna se sprchou nebo vanou, 

WC, vysoušeč vlasů
• Telefon, TV
• Bezpečnostní schránka zdarma
• Minibar za poplatek
• Balkon nebo terasa
Rodinný pokoj 
• Je prostornější

SPORT A ZÁBAVA 
•  Zdarma: animační programy 

pro děti i dospělé, dětské hřiště, 
miniklub, fi tness centrum, plážový 
volejbal, fotbal, stolní tenis

•  Za poplatek: kulečník, minigolf, 
tenis, masáže, služby wellness 
centra, parní lázeň, vířivka, 
potápění

STRAVOVÁNÍ
•  All Inclusive: snídaně formou 

bufetu, pozdní lehká snídaně, oběd 
a večeře formou bufetu, odpolední 
snack, zmrzlina pro děti v plážovém 
baru, noční snack, místní vybrané 
alko a nealko nápoje v barech 
a restauracích dle jejich otevírací 
doby (10.00–24.00)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ /

www.barcelo.com

LETIŠTĚ SHARM 
EL SHEIKH CCA 12 KM

WI-FI ZDARMA

PŘÍMO U PLÁŽE

ALL INCLUSIVE
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NEJKRATŠÍ CESTA K VAŠÍ DOVOLENÉ  ―  226 036 036 nebo www.blue-style.cz

HOTEL

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Až 2 Děti zdarma
1. dítě do 14 let 
2. dítě do 7 let

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTEKomplex s živou atmosférou láká zejména na pěkný aquapark se šesti skluzavkami, 
který je jeho součástí a klienti jej mohou zdarma a neomezeně využívat. Milovníci 
odpočinku jistě ocení plně vybavené hotelové wellness centrum či slunečnou terasu 
u jednoho z bazénů.

POLOHA
•  Centrum Naama Bay cca 10 km
•  Nejbližší nákupní možnosti, 

restaurace a kavárny v okolí hotelu
• Letiště Sharm El Sheikh cca 5 km
PLÁŽ
•  Písčito-oblázková pláž přímo 

u hotelu
• Korálové podloží
• Molo
• Bar, sprchy a WC
•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma
POPIS
•  Recepce
• Směnárna, směnný automat
• 4 restaurace, 4 bary
• Nákupní galerie, diskotéka
•  Společenská a konferenční 

místnost
• Fitness, wellness, kadeřnictví
•  3 bazény pro dospělé, dětský bazén 
• Aquapark se 6 skluzavkami zdarma

• Lehátka a slunečníky zdarma
• Aquapark se skluzavkami zdarma
INTERNET
•  Wi-Fi ve všech veřejných prostorách 

hotelu, včetně pokojů, za poplatek
• Internetová kavárna za poplatek
UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj
•  V hlavní budově nebo bungalovy 

rozmístěné v zahradě
• Individuální klimatizace 
•  Koupelna se sprchou nebo vanou, 

WC, vysoušeč vlasů
• SAT-TV
• Bezpečnostní schránka zdarma
• Minibar za poplatek 
•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma
• Balkon nebo terasa
SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: animační programy 

pro děti i dospělé, dětské hřiště, 
miniklub, plážový volejbal, šipky, 

fi tness centrum, fotbal, služby 
wellness centra, parní lázeň, stolní 
tenis, tenis bez osvětlení

•  Za poplatek: kulečník, elektronické 
hry, masáže, sauna, solárium, tenis 
s osvětlením, potápění

STRAVOVÁNÍ
•  All Inclusive: snídaně formou 

bufetu, pozdní lehká snídaně, 
oběd a večeře formou bufetu, 
odpolední snacky a zmrzlina, káva, 
čaj, zákusky, noční snack, místní 
vybrané alko a nealko nápoje 
v barech a restauracích dle jejich 
otevírací doby (9.30–24.00), během 
večeří je vyžadován společenský 
oděv (zejména u pánů dlouhé 
kalhoty)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ /

www.nubian-village.com

WI-FI

LETIŠTĚ SHARM
EL SHEIKH CCA 5 KM

PŘÍMO U PLÁŽE

ALL INCLUSIVE

EXKLUZIVNĚ U BLUE STYLE  ●  AQUAPARK  ●  ŠNORCHLOVÁNÍ A POTÁPĚNÍ

Nubian Village *****

NABQ BAY / SHARM EL SHEIKHHODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,5
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INFORMACE + CENY + ROZŠÍŘENÁ FOTOGALERIE a VIDEA  ―  na www.blue-style.cz

HOTEL

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Až 2 Děti zdarma
1. dítě do 14 let 
2. dítě do 7 let

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE

WI-FI

LETIŠTĚ SHARM
EL SHEIKH CCA 10 KM

PŘÍMO U PLÁŽE

ALL INCLUSIVE

POLOHA
•  Nákupní možnosti, restaurace 

a bary jsou přímo v areálu 
•  Nákupní a zábavní centrum SOHO 

Square cca 15 km
• Letiště Sharm El Sheikh cca 10 km
PLÁŽ
•  Písčitá pláž se nachází přímo 

u hotelu
• Pozvolný vstup do moře 
•  Vstup do moře je přes korálové 

podloží (obuv do vody)
• Pro vstup do moře je zde také molo
• Bar, sprchy a WC
•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky jsou zdarma
POPIS
• Recepce a směnárna
• Několik restaurací a barů 
• Obchůdky, diskotéka
• Fitness, wellness, kadeřnictví
•  Několik bazénů pro dospělé a pro 

děti 

• Aquapark zdarma
•  Lehátka a slunečníky zdarma
INTERNET
•  Wi-Fi v lobby za poplatek 

(cca 2 USD/30 min)
UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj 
• Má výhled do zahrady
• Klimatizace 
•  Koupelna se sprchou nebo vanou, 

WC, vysoušeč vlasů
• Telefon
• SAT-TV
• Bezpečnostní schránka 
• Minilednička zdarma
• Set pro přípravu kávy a čaje
• Balkon nebo terasa
•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma
Pokoj Deluxe
•  Má výhled na bazén, částečný 

výhled na moře, nebo se nachází 
přímo u pláže

SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: animační programy, dětské 

hřiště, miniklub, basketbal, fi tness 
centrum, fotbal, stolní tenis, tenis 
bez osvětlení, volejbal

•  Za poplatek: kulečník, elektronické 
hry, wellness centrum, masáže, 
sauna, parní lázeň, vířivka, tenis 
s osvětlením, potápění, vodní sporty

STRAVOVÁNÍ
•  All Inclusive: snídaně, oběd a večeře 

formou bufetu, snack během dne, 
místní vybrané alko a nealko nápoje 
v barech a restauracích dle jejich 
otevírací doby, lobby bar otevřen 
24 h, možnost povečeřet v à la carte 
restauracích (po předchozí 
rezervaci)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ /

www.regencyplazasharm.com 

Příjemný hotel je situován na klidném místě přímo u soukromé písčité pláže. V areálu 
hotelu naleznete několik sportovních aktivit a především skvělý animační tým, s nímž 
si můžete užít různé taneční show, malování na obličej apod. Využít můžete také pěkný 
aquapark se skluzavkami a tobogany pro děti i dospělé.

AQUAPARK  ●  ŠIROKÉ SPORTOVNÍ VYŽITÍ  ●  WELLNESS

Regency Plaza Aquapark & Spa *****

SHARM EL SHEIKH / NABQ BAY HODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,0
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NEJKRATŠÍ CESTA K VAŠÍ DOVOLENÉ  ―  226 036 036 nebo www.blue-style.cz

RODINNÁ SUITE

HOTEL

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

POLOHA
•  Centrum Naama Bay cca 17 km 

(hotelový minibus zdarma)
•  Obchůdky a restaurace cca 5 km
• Letiště Sharm El Sheikh cca 4 km
PLÁŽ
• Písčitá pláž cca 1 km
•  Cesta vede přes místní komunikaci 

a podél hotelových komplexů
• Korálové podloží (obuv do vody)
• Bar, sprchy a WC
•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma
POPIS
• Recepce, 3 restaurace, 3 bary
• Nákupní galerie, minimarket
• Fitness, wellness, diskotéka
•  5 bazénů, z nichž některé mají 

oddělenou část pro děti
•  Velký aquapark s 21 skluzavkami 

a vodními atrakcemi pro děti 
i dospělé zdarma

• Lehátka a slunečníky zdarma

INTERNET
•  Wi-Fi na recepci zdarma, na 

pokojích za poplatek
• Internetový koutek za poplatek
UBYTOVÁNÍ
Pokoj Superior 
• Klimatizace
• Velikost pokoje cca 40 m2

•  Koupelna se sprchou nebo vanou, 
WC, vysoušeč vlasů

• Telefon, SAT-TV
• Bezpečnostní schránka zdarma
• Minibar za poplatek
• Koutek k posezení
•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma
• Balkon nebo terasa
Rodinný pokoj
• Velikost pokoje cca 60 m2

• 1 ložnice a obývací pokoj
 Rodinná Suite
• Velikost pokoje cca 68 m2

• 2 ložnice

SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: animační programy 

pro děti i dospělé, dětské hřiště, 
miniklub, šipky, fi tness centrum, 
tenis bez osvětlení, volejbal

•  Za poplatek: kulečník, elektronické 
hry, masáže, wellness, potápění

STRAVOVÁNÍ
•  All Inclusive: snídaně formou 

bufetu, pozdní lehká snídaně, 
oběd a večeře formou bufetu, 
možnost povečeřet také v à la carte 
restauracích (nutná rezervace), 
snack během dne, odpolední káva, 
čaj, zákusky, noční občerstvení, 
místní vybrané alko a nealko nápoje 
v barech a restauracích dle jejich 
otevírací doby 24 hodin denně

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ /

www.seaclubaquapark.com

Komplex s živou atmosférou láká na obrovský aquapark, který je jeho součástí a klienti 
jej mohou neomezeně a zcela zdarma využívat. Je zde spousta vodních atrakcí pro děti 
i dospělé. Kromě vodních radovánek doporučujeme navštívit plně vybavené hotelové 
wellness centrum, kde dokonale zrelaxujete tělo.

WI-FI ZDARMA

LETIŠTĚ SHARM
EL SHEIKH CCA 4 KM

PLÁŽ CCA 1 KM

ALL INCLUSIVE

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Až 2 Děti zdarma
1. dítě do 14 let 
2. dítě do 7 let

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE

AQUAPARK  ●  ŠNORCHLOVÁNÍ A POTÁPĚNÍ  ●  ŠIROKÉ SPORTOVNÍ VYŽITÍ

Charmillion Club Aquapark & Spa ****

NABQ BAY / SHARM EL SHEIKHHODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,5
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INFORMACE + CENY + ROZŠÍŘENÁ FOTOGALERIE a VIDEA  ―  na www.blue-style.cz

HOTEL

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Až 2 Děti zdarma
1. dítě do 15 let 
2. dítě do 7 let

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE

WI-FI ZDARMA

LETIŠTĚ SHARM 
EL SHEIKH CCA 12 KM

PŘÍMO U PLÁŽE

ALL INCLUSIVE

POLOHA
• Centrum Naama Bay cca 20 km
•  Nákupní centrum La Strada 

cca 400 m 
• Letiště Sharm El Sheikh cca 12 km

PLÁŽ
•  Písčitá pláž přímo u areálu hotelu
• Cesta je přes plážovou promenádu
•  Vstup do moře je přes cca 800 m 

dlouhé korálové podloží (vhodná 
obuv do vody)

•  Pro vstup do moře je zde také molo
• Bar, sprchy a WC
•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma

POPIS
• Recepce a směnárna
• 2 restaurace a několik barů 
•  Obchůdky, minimarket
• Diskotéka
• Fitness, wellness

• Konferenční místnost 
•  3 bazény pro dospělé, z nichž 

některé mají část pro děti 
• Tobogan
•  Lehátka a slunečníky zdarma
• Ofi ciální kategorie hotelu je 5*

INTERNET
•  Wi-Fi v lobby zdarma, na pokojích 

za poplatek

UBYTOVÁNÍ
Pokoj Deluxe
• Centrální klimatizace 
•  Koupelna se sprchou nebo vanou, 

WC, vysoušeč vlasů
• Telefon, TV, DVD přehrávač
•  Bezpečnostní schránka zdarma
• Minibar za poplatek
• Koutek k posezení
• Balkon nebo terasa
•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma

SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: animační programy, dětské 

hřiště, miniklub, plážový volejbal, 
šipky, fotbal, stolní tenis, tenis bez 
osvětlení

•  Za poplatek: služby wellness centra, 
masáže, sauna, parní lázeň, vířivka, 
kulečník, fi tness centrum, tenis 
s osvětlením, potápění, vodní sporty

STRAVOVÁNÍ
•  All Inclusive: snídaně, pozdní 

snídaně, oběd a večeře formou 
bufetu, neomezené množství 
místních vybraných alko a nealko 
nápojů v barech a restauracích dle 
jejich otevírací doby (10.00–24.00)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ /

www.aurorahospitality.com 

Přátelský hotelový rezort leží v udržované exotické zahradě a má skvělou polohu 
v centru Nabq Bay. Hotel leží poblíž obchodní promenády La Strada. Nabízí širokou 
škálu služeb a sportovních aktivit a je tak vhodnou volbou pro strávení odpočinkové 
i aktivní dovolené.

TOBOGAN  ●  ŠIROKÉ SPORTOVNÍ VYŽITÍ  ●  PŘÁTELSKÁ ATMOSFÉRA

Aurora Oriental Resort ****

SHARM EL SHEIKH / NABQ BAY HODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,5
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HOTEL

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Až 2 Děti zdarma
1. dítě do 12 let 
2. dítě do 6 let

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE

WI-FI

LETIŠTĚ SHARM 
EL SHEIKH CCA 12 KM

PŘÍMO U PLÁŽE

ALL INCLUSIVE

POLOHA
•  Centrum Naama Bay cca 20 km 
• SOHO Square cca 11 km
• Letiště Sharm El Sheikh cca 12 km
PLÁŽ
• Písčitá pláž přímo u hotelu
•   Velmi pozvolný vstup do moře, 

přes 800 m dlouhé korálové podloží 
(obuv do vody)

• Bar, sprchy a WC 
•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma
POPIS
• Recepce, 4 restaurace, 5 barů
• Nákupní galerie, minimarket
• Diskotéka, společenská místnost
• Fitness, wellness, kadeřnictví
• Vnitřní bazén zdarma
•  Bazén pro dospělé a pro děti 

(některý z bazénů je v zimním 
období vyhřívaný)

• Lehátka a slunečníky zdarma
• Ofi ciální kategorie hotelu je 5*

INTERNET
•  Wi-Fi na recepci a na pokojích za 

poplatek
UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj
• Velikost pokoje cca 65 m2

• Klimatizace 
•  Koupelna se sprchou nebo vanou, 

WC, vysoušeč vlasů
• Telefon, SAT-TV
• Bezpečnostní schránka zdarma
•  Minibar za poplatek 
• Balkon 
•  Děts. postýlka na vyžádání zdarma
Normal Chalet
• Velikost pokoje cca 55 m2

• Má terasu
Duplex Chalet
•  Velikost pokoje cca 85 m2

• Má 2 patra
• 2 ložnice, 1 koupelna a terasa
Pokoj Superior Swim Up
•  Velikost pokoje cca 65 m2

•  Přístup do sdíleného bazénku přímo 
z terasy

SPORT A ZÁBAVA 
•  Zdarma: miniklub, dětské hřiště, 

animační programy, plážový 
volejbal, šipky, fi tness centrum, 
fotbal, stolní tenis

•  Za poplatek: kulečník, potápění, 
masáže, sauna, služby wellness 
centra, tenis, windsurfi ng

STRAVOVÁNÍ
•  All Inclusive: snídaně formou 

bufetu, pozdní lehká snídaně, oběd 
a večeře formou bufetu, dopolední 
snack, neomezené množství 
místních vybraných alko a nealko 
nápojů v barech a restauracích dle 
jejich otevírací doby (10.00–24.00)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ / /

www.balbaagroup.com

Luxusní hotelový komplex postavený v karibském stylu si vás bude hýčkat svou 
příjemnou prázdninovou atmosférou. Prozkoumejte vzácné korály a pestrobarevné 
ryby, které se nacházejí u břehu krásné písčité pláže. Součástí rezortu jsou bazény 
a komfortní pokoje.

ŠIROKÉ SPORTOVNÍ VYŽITÍ  ●  ŠNORCHLOVÁNÍ A POTÁPĚNÍ  ●  KOMFORTNÍ REZORT

Laguna Vista Beach Resort ****

NABQ BAY / SHARM EL SHEIKHHODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,0
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HOTEL

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Až 2 Děti zdarma
1. dítě do 14 let 
2. dítě do 7 let

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE

SKLUZAVKY  ●  ŠIROKÉ SPORTOVNÍ VYŽITÍ  ●  ŠNORCHLOVÁNÍ A POTÁPĚNÍ

Happy Life Village ***

SHARM EL SHEIKH / DAHAB HODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,5

WI-FI ZDARMA

LETIŠTĚ SHARM 
EL SHEIKH CCA 84 KM

PŘÍMO U PLÁŽE

PP | AI

Hotel se nachází na velmi klidném místě v prázdninovém letovisku Dahab, které leží 
cca 100 km od Sharm El Sheikhu. Tato oblast patří mezi nejvyhledávanější místa pro 
potápění a šnorchlování. Hotel je dobrým výchozím bodem pro návštěvu nedaleké 
potápěčské lokality Blue Hole, vzdálené cca 13 km.

POLOHA
•  Nákupní možnosti, restaurace 

a bary cca 7 km od hotelu 
• Letiště Sharm El Sheikh cca 84 km

PLÁŽ
•  Písčitá pláž s hrubým pískem se 

nachází přímo u hotelu
•  Vstup do moře je přes korálové 

podloží (doporučujeme vhodnou 
obuv do vody)

• Pro vstup do moře je zde také molo
• Bar, sprchy a WC
•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma

POPIS
• Recepce, směnný automat
• 2 restaurace, 4 bary a kavárna
•  Obchůdky, minimarket
• Diskotéka
• Fitness, wellness, kadeřnictví
•  2 bazény pro dospělé a bazén pro děti 

• 2 skluzavky
•  Lehátka a slunečníky zdarma
• Ofi ciální kategorie hotelu je 4*

INTERNET
•  Wi-Fi připojení v lobby a ve Filo baru 

zdarma
• Internetový koutek za poplatek

UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj
• Velikost pokoje cca 45 m2

• Klimatizace 
•  Koupelna se sprchou nebo vanou, 

WC, vysoušeč vlasů
• Telefon, SAT-TV
• Bezpečnostní schránka zdarma
• Minilednička zdarma
• Minibar za poplatek
• Koutek k posezení
• Balkon nebo terasa
•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma

SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: animační programy, dětské 

hřiště, miniklub, kulečník, šipky, 
fi tness, fotbal, stolní tenis, volejbal

•  Za poplatek: služby wellness 
centra, masáže, sauna, parní lázeň, 
potápění

STRAVOVÁNÍ
•  Polopenze formou bufetu nebo 

možnost All Inclusive
•  All Inclusive: snídaně, oběd a večeře 

formou bufetu, dopolední snack, 
odpolední káva, čaj a zákusky, 
neomezené množství místních 
vybraných alko a nealko nápojů 
v barech a restauracích dle jejich 
otevírací doby (10.00–23.00)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ /

www.happylifehotel.com
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 LODNÍ VÝLET DO NÁRODNÍHO PARKU 
 RAS MOHAMED
Výlet zahájíte v ranních hodinách, kdy vás před hote-
lem vyzvedne autobus. První zastávka bude v potá-
pěčském centru, kde si můžete za poplatek zapůjčit 
šnorchlovací výbavu (brýle, šnorchl, ploutve, popř. 
neopren). Poté dojedete přímo do přístavu, odkud 
vyplujete na nezapomenutelný lodní výlet. Celkem 
budou tři zastávky na šnorchlování. Národní park Ras 
Mohamed je jedno z nejpopulárnějších potápěčských 
míst v Egyptě. Můžete zde spatřit neskutečné množ-
ství barevných ryb a překrásných korálových útesů. 
Návrat do přístavu je v odpoledních hodinách. Na 
palubě lodi dostanete zdarma nealkoholické nápoje, 
oběd a ovoce. Po celou dobu plavby budou k dispozici 
dva zkušení instruktoři pro šnorchlování.

 VÝLET NA OSTROV TIRAN
Výlet zahájíte v ranních hodinách, kdy vás před hote-
lem vyzvedne autobus. První zastávka bude v potá-
pěčském centru, kde si můžete za poplatek zapůjčit 
šnorchlovací výbavu (brýle, šnorchl, ploutve, popř. 
neopren). Poté dojedete přímo do přístavu, odkud 
vyplujete na nezapomenutelný lodní výlet, během 
kterého budete mít třikrát možnost si zašnorchlovat 
nebo zaplavat. Můžete se těšit na vynikající oběd, 

který bude zahrnovat barbecue, polévku, výběr z ně-
kolika druhů salátů, grilované kuře, kalamáry, rybu 
a různé přílohy. Na závěr se bude podávat sezónní 
ovoce.

 VEČERNÍ POUŠTNÍ SAFARI
Odpolední výlet do údolí Wadi Mandar, vzdáleného 
cca 25 km od Sharm El Sheikhu. Budete mít možnost 
projet se na velbloudovi, navštívíte beduínský stan 
a vychutnáte si romantický západ slunce nad okouz-
lující pouštní krajinou. Během večera je připraven 
nabitý program, včetně výkladu o beduínech a tra-
dičního beduínského večera plného tance a dobrého 
jídla. Návrat do hotelu okolo 21. hodiny. V ceně výletu 
je zahrnuta večeře, nealkoholické nápoje, vodní dým-
ka a beduínský čaj.

 UNIKÁTNÍ POUŠTNÍ ZÁŽITEK 
 NA ČTYŘKOLKÁCH
Čeká vás nezapomenutelný odpolední výlet do 
pouště! Nejprve si v základně zapůjčíte čtyřkolku 
(doporučujeme vzít si šátek na jízdu čtyřkolkou, lze 
jej také zakoupit na místě). Se zkušeným průvodcem 
se pak společně vydáte na pohodovou jízdu pouštní 
krajinou. Prostor bude také na jízdu na velbloudech, 
odpočinek v beduínském stanu, čaj a vodní dýmku. 
Během vynikající večeře můžete pozorovat zábavní 
show (africká a núbijská show, fakír show). Ve večer-
ních hodinách návrat do hotelu (cca ve 21 hodin). 
Možnost zajistit půldenní dopolední/odpolední výlet 
na čtyřkolkách.

 OBJEVTE SHARM EL SHEIKH
V odpoledních hodinách se vydáte na výlet, během 
kterého poznáte Sharm El Sheikh. Navštívíte mešitu, 
kostel, památník Al Fanar, odkud se vám naskytne 
překrásný panoramatický výhled na Rudé moře. Po-
slední zastávkou je přístav, odkud poplujete podél 

malebného mořského pobřeží, které tak můžete ob-
divovat. Výlet zakončíte volným časem v proslulém 
centru Naama Bay, kde je nespočet možností nákupů. 
Ve večerních hodinách vás čeká návrat do hotelu.

 KLÁŠTER SVATÉ KATEŘINY
V ranních hodinách odjezd ke klášteru sv. Kateřiny 
(cca 270 km, u Mojžíšovy hory). Legenda o Kateři-
ně praví, že měla být provdána za císaře Maxentia 
– avšak sňatek odmítne. Poté, na radu poustevníka, 
přijme křesťanskou víru a zasnoubí se s Ježíšem. Císař 
Maxentius svolá učence a snaží se jí víru vyvrátit, ale 
ona díky své kráse a inteligenci všechny obrátí ke 
křesťanství. Maxentius ji proto nechává popravit. 
Její tělo záhadně zmizelo, až cca 600 let po její smr-
ti byly ostatky nalezeny na hoře Sinaj a klášter byl 
přejmenován právě po Kateřině. Zde uvidíte trnitý 
„hořící keř“, který roste poblíž oltáře. Odtud násle-
duje přejezd do Dahabu, kde si v restauraci dáte oběd 
a budete mít prostor na nákupy a volný čas. Návrat 
do hotelu během odpoledních hodin (cca v 16.00). 

Popisy výletů jsou pouze informační a nezávazné. 
Bližší info o jejich programu obdržíte v destinaci. Více 
na www.blue-style.cz.

Výlety
CESTUJTE A POZNÁVEJTE

SHARM EL SHEIKH
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ALŽÍRSKO

Djerba

Tunis

TUNISKO

Středozemní

 moře

Enfidha

Monastir

100 kmVŮNĚ MÁTY A JASMÍNU

AFRICKÁ ZEMĚ SLUNCE, ÚSMĚVŮ I TRADIC

Tunisko

Zlatavé pláže s jemným pískem i historická městečka 
plná živé atmosféry – to je Tunisko. Nechte se strhnout 
energickými trhovci, projděte se křivolakými uličkami 
provoněnými  jasmínem, mátovým čajem a místními spe-
cialitami, a to vše za zvuků orientální hudby. Tunisko vám 
otevře své srdce ihned po vašem příletu a vy si budete 
připadat jako v ráji.

DJERBA     242     |     TUNISKO PEVNINA     268
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POUŠTNÍ RŮŽE, KTERÁ NIKDY NEUVADNE 
Vydáte-li se na výlet do pouště, nejspíš tam narazíte na atraktivní zajímavost. 
Říká se jí pouštní růže. Nemá trny, nikdy nezvadne, dokonce ani nevoní, ale 
přesto je věrná svému názvu. Každý z těchto skvostných výtvorů paní Přírody 
má jiný tvar, váhu i velikost. Kamenné růže, jak se jim občas také říká, tvoří 
dva minerály – sádrovec a baryt. Nacházejí se přímo v pouštním písku, kde 
vznikají a „rostou“ díky střídání denního tepla a nočního chladu. V noci voda, 
obsahující minerální částice, vzlíná na povrch pouště, načež se voda v žáru 
slunce rychle vypaří a pevné částice se shlukují a narůstají ve zvláštních útva-
rech, podobných květu růží. Tyto jedinečné pouštní růže si můžete zakoupit 
v obchůdku se suvenýry.

AQUAPARKY

Hotelové komplexy se pyšní 
krásnými aquaparky s vodními 
atrakcemi pro děti i dospělé. 
Užijte si den plný radovánek.

DEN V POUŠTI

Vydejte se na výlet plný 
nezapomenutelných zážitků! 
Projeďte se na velbloudech, 
koních nebo na čtyřkolkách!

ATRAKTIVNÍ PLÁŽE

Krásné pláže s jemným pískem 
a pozvolným vstupem do moře 
jsou typické pro celé Tunisko 
a ocení je zejména rodiny s dětmi.

Jde o denní teploty a mají orientační charakter. Počasí v destinacích se může změnit v závislosti na vnějších vlivech, které nemůžeme ani ovlivnit, ani předpokládat předem.

Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad
22 18 25 20 30 22 33 25 33 26 30 24 26 23 21 20
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Tunisko patří mezi turisticky velmi atraktivní místa ne-
jen z důvodu nepříliš vysokých cen, ale současně díky 
stovkám kilometrů krásných písčitých pláží na břehu 
Středozemního moře. Po necelých třech hodinách letu 
se ocitnete na jiném kontinentě, v místě s odlišnou 
tradicí, kulturou i náboženstvím. Zdejší hotely se vy-
značují velmi přátelskou atmosférou a místní kuchyně 
se vyrovná francouzské. Dobrodružnou povahu může 
uspokojit jízda džípem na jih země do oblasti písčitých 
přesypů nebo projížďka na hřbetě velblouda. Golfi sté 
si přijdou na své na některém z mnoha stále zelených 
greenů. Těm, kteří holdují sportu, zajisté neunikne 
možnost využití plážových aktivit – windsurfi ngu nebo 
plachtění. Tunisko není jen pouštní země, je to kraj 
slunce, odpočinku, exotické kuchyně a arabské kul-
tury, má velmi bohatou historii. Její milovníci na ni na 
pevnině i na ostrově Djerba narazí na každém kroku.

ŘEČ
Ofi ciálními jazyky jsou arabština a  francouzština. 
Úředním jazykem je pouze arabština. V turistických 
oblastech se domluvíte anglicky, německy a italsky.

KUCHYNĚ
Tunisko je známé především pikantními jídly, do nichž 
se velmi často přidává harissa – ostrá pasta z fefero-
nek rozmíchaných v olivovém oleji. Typické předkr-
my: mechouia – salát, brik – smažená plněná těstová 
taštička. Hlavní jídlo: kuskus – pokrm z dušené drce-
né pšenice, skopového či hovězího masa a zeleniny. 
Nápoje: tradiční je čerstvě vylisovaná pomerančová 
šťáva. Výborně chutná sklenička mátového čaje s pi-
niovými oříšky. A sladkosti? Skvělé!

MĚNA
Měnovou jednotkou je tuniský dinár (TND), který 
se dělí na 1000 milimů. 1 TND je cca 8 Kč. Tuniská 

měna není volně směnitelná. Výměna devizových 
prostředků je možná v bankách, hotelech a smě-
nárnách za jednotný kurz, bez poplatků. Je zakázán 
dovoz i vývoz tuniských dinárů. Zbyde-li vám určitá 
částka místní měny, je nutno ji směnit zpět na valuty, 
proto doporučujeme postupnou směnu dle potřeby 
a pro případ zpětné směny si uchovávat stvrzenky 
vydané směnárnou. Do Tuniska je dovoleno dová-
žet veškeré cestovní šeky a platební a úvěrové karty 
a cizí valuty v max. výši 30 000 Kč. V případě částky 
převyšující uvedenou hodnotu je třeba o tom infor-
movat při celním a devizovém odbavení při příjezdu, 
případný vývoz nedeklarované částky deviz je sank-
cionován odebráním peněz a pokutou ve výši ode-
brané částky a případně dalšími úředními postupy.

CESTOVNÍ PAS A VÍZUM
Pokud občané ČR cestují do Tuniska s cestovní kan-
celáří a mají zajištěné letenky i ubytování (voucher na 
ubytování), vízum nepotřebují. Platnost cestovního 
pasu musí překračovat alespoň o 3 měsíce plánova-
nou dobu pobytu. Povinné přihlášení na policii zajistí 
ubytovací zařízení. Při opožděném opuštění země 
(např. z důvodu hospitalizace) je třeba požádat o vý-
stupní vízum na policii v místě pobytu a doložit dů-
vody prodloužení pobytu. Při vstupu do celního a pa-
sového pásma je nutno předložit kromě pasu ještě 
vyplněnou registrační kartu (obdržíte ji na palubě le-
tadla). Pasový úředník vrátí spodní díl, který je nutno 
odevzdat při odjezdu. Individuální cestovatelé, využí-
vající zejména charterové lety a nepřesahující pobyt 
více než 90 dní, víza mít nemusí. Vzhledem k mož-
ným změnám týkajících se vstupu a pobytu v Tunisku 
doporučujeme, abyste si před cestou ověřili, zda se 
podmínky pro vstup a pobyt nezměnily. Pokud nejste 
občany ČR, informujte se na Velvyslanectví Tuniska 
v Praze o podmínkách vstupu a pobytu.

CELNÍ A DEVIZOVÉ PŘEDPISY
Bezcelně může 1 osoba dovézt alkoholické nápoje 
do obsahu 25 % alkoholu 2 litry, nad 25 % alkoholu 
1 litr, 400 ks cigaret, 100 ks doutníků nebo 250 g 
tabáku, 0,25 l parfému a 1 l toaletní vody. Na pře-
chodnou dobu lze dovézt: až 2 fotoaparáty a 20 fi lmů 
pro vlastní potřebu, 1 kameru a 20 fi lmů, sportovní 
potřeby, hudební nástroje, 1 psací stroj, 2 dětské ko-
čárky, 1 jízdní kolo, 1 osobní počítač, CD přehrávač 
apod. Dovezené osobní věci musí být znovu vyveze-
ny. Je zakázáno dovážet zbraně všech druhů kromě 
řádně registrovaných loveckých, explozivní materiál, 
omamné a psychotropní látky, pornografi i, produkty 
a zboží, které mohou ohrozit bezpečnost, zdraví, ná-
boženské cítění a morálku veřejnosti. Mezi nevhodné 
předměty patří také dalekohledy. K vývozu místní 
fl óry a fauny je nutné povolení ministerstva země-
dělství, vývoz antických předmětů je možný pouze na 
povolení ministerstva kultury. Veškerá vlnová zaříze-
ní se smí dovážet pouze na základě povolení místní-
ho telekomunikačního úřadu Agence Nationale des 
Fréquences (např. dětské chůvičky). 

PLÁŽE, SLUNEČNÍKY A LEHÁTKA
Na hotelových plážích jsou lehátka a slunečníky 
zpravidla zdarma, na veřejných si je můžete prona-
jmout za cca 5–10 TND/den.

POBYTOVÁ TAXA
V  Tunisku je zavedena povinná pobytová taxa, 
splatná na místě po příjezdu do ubytovacího za-
řízení. Její výše se odvíjí od kategorie ubytovací-
ho zařízení. V 5* a 4* hotelu činí cca 3 TND/oso-
ba /noc, ve 3* hotelu cca 2 TND/osoba /noc a ve 
2* hotelu cca 1 TND/osoba /noc. U  pobytů do 
7 nocí je účtován skutečný počet nocí, u pobytů 
7 nocí a více je účtováno 7 nocí. Taxa se platí pouze za 

Doba letu z Prahy cca 2,5 hodiny

Časový rozdíl
- 1 hodina v době letního času
jako v ČR v době zimního času

Měna tuniský dinár (1 TND = 1000 milimů)

Elektrické napětí 220 V

Cestovní pas a vízum
občan ČR – cestovní pas platný min. 3 měsíce po 
návratu, vízum není nutné

Hlavní město Tunis

Ofi ciální jazyk arabština a francouzština

Tunisko
ZÁKLADNÍ INFORMACE

TUNISKO / ZÁKLADNÍ INFORMACE
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osoby starší 12 let včetně. Upozorňujeme, že výše taxy 
může být během sezóny změněna. Případné změny 
naleznete na www.blue-style.cz nebo www.mzv.cz.

DŮLEŽITÉ KONTAKTY
Velvyslanectví ČR v Tunisku
98, Rue de Palestine, 
BP 53 1002 Tunis – Belvedere
Tel.: +216 71 781916, 71 780456, 71 847242
Fax: +216 71 793228
E-mail: tunis@embassy.mzv.cz
www.mzv.cz/tunis

Velvyslanectví Tuniska v ČR
Nad Výšinkou 1325/7, 150 00 Praha 5
Tel.: +420 244 460 652 /Consular Section - Visa/
+420 244 460 653 /Secretary of the Ambassador/
Fax: +420 244 460 825 
E-mail: amt.prague@volny.cz

Kompletní a aktuální informace o režimech vstupu, 
zastupitelských úřadech a zdravotních dokladech (např. 
povinné očkování) naleznete na www.mzv.cz.
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Ostrov Djerba – to jsou dlouhé, široké pláže s jem-
ným pískem, nedozírné moře, které mění svoji barvu 
od tyrkysové přes smaragdově zelenou až po temně 
modrou. Jen málo destinací se může chlubit 320 slu-
nečnými dny v roce a jen jedna se pyšní vzduchem 
prosyceným omamnou vůní z drobných bílých kvít-
ků jasmínu, který se stal tuniskou národní květinou. 
A kde jinde by se také mohl zastavit bájný řecký hr-
dina Odysseus při svém putování z Tróje? 
Možná právě vůně ostrova ho přilákala, a tak se zde 
setkal s bájnými lotofágy, kteří se živili květy lotosů. 
Uchvátila ho pohostinnost a vlídnost místních oby-
vatel. Ta přetrvala do současnosti a v kombinaci se 
zářivými bílými plážemi a příjemným turistickým zá-
zemím kopíruje původní kulturní dědictví celého os-
trova. Nechte se hýčkat jako Odysseus a prodlužte si 
léto díky mírnému klimatu až do pozdního podzimu. 
Djerba je považována za jedno z nejúrodnějších míst 
na zemi. Tento největší ze 60 tuniských ostrovů a zá-
roveň největší severoafrický ostrov se nachází v již-
ní části Gabeského zálivu. Na jihovýchodě je spojen 
s pevninou římskou hrází, která byla vystavěna na 
původních římských základech. Nejvyšším vrcho-
lem je pahorek Dhahret Adloun s nadmořskou výškou 
54 m (nachází se zde Muzeum Guellala se zajímavou 

expozicí a se stylovou vyhlídkovou 
kavárnou). Nejkrásnější pláže se na-
lézají na severu (Sidi Mahrez), útesy 
najdeme převážně u majáku Tagu-
ermess, u pevnosti Jillij na severozá-
padě nebo u Adjimu na jihozápadě.
Djerba má mírnější podnebí než pev-
nina a je zde poměrně vysoká relativ-
ní vlhkost vzduchu. Absence vody na ostrově zane-
chala své otisky také v jeho dřívějším názvu – Meninx 
znamená nedostatek vody. Do dnešní doby je pitná 
voda na ostrov a do turistických zón přiváděna z pev-
niny potrubím podél římské hráze. Na některých mís-
tech ze země vyvěrají lehce železité a siřičité termální 
prameny, které využívají některé hotely k léčebným 
účelům (thalassotherapy). 

HOUMT SOUK – HLAVNÍ MĚSTO 
Houmt Souk, v překladu znamená „místo trhu“ nebo 
také „tržní čtvrť“, bývá označován jako hlavní město 
Djerby, ačkoli Djerba spadá pod správní město Méde-
nine. Žije zde okolo 44 500 obyvatel. V centru Houmt 
Souku se rozkládá rozlehlé tržiště plné obchůdků, 
drobných řemeslníků a obchodníků. Každý den do-
poledne se na hlavním tržišti Marché central koná 
výjimečná podívaná – rybí dražba. Při procházce ulič-
kami plnými rozličného zboží si vychutnáte typickou 
orientální atmosféru a můžete vyzkoušet svůj ob-
chodnický talent při smlouvání cen koženého zboží, 
ručně tkaných koberců či keramiky. V roce 1968 zde 
bylo založeno muzeum se sbírkou tradičního oblečení 
i šatů pro nevěsty, židovskými šperky a hrnčířským 
zbožím. Ve městě se nachází velké množství mešit, 
dvě nejvýznamnější se jmenují mešita Turků a mešita 
Cizinců. U přístaviště se rozkládá obranná pevnost 
Borj el-Kebir (Velká nebo také Španělská pevnost) 
z 15. století, která byla postavena na původních sta-
rorománských základech.

MIDOUN
Je to druhé největší město ostrova, příjemné mís-
to přizpůsobené cestovnímu ruchu. Rozkládá se 
cca 5 km od severních pobřežních letovisek smě-
rem do vnitrozemí. Naleznete zde množství kavá-
ren, obchůdků a mešit. Každý pátek v dopoledních 
hodinách se v centru koná tradiční trh. Pořídíte tu 
vše, co si budete přát (koření, oblečení, keramiku, 
klasické berberské šperky, koberce, dokonce i elek-
troniku) a můžete si procvičit smlouvání, pro místní 
trhy tak typické. Pokud vás smlouvání unaví, určitě 

neopomeňte návštěvu některé z místních čajoven 
nebo kaváren.

SIDI MAHREZ
Sidi Mahrez je nejznámější a nejnavštěvovanější pláž 
na ostrově. Nachází se na severovýchodním pobřeží. 
Podél této pláže s velice jemným pískem se rozkládá 
největší turistická zóna, v níž najdete většinu hotelů. 
Letovisko je vhodné především pro rodiny s dětmi. 
V blízkosti se nachází golfové hřiště Djerba Golf Club 
(27 jamek), které vzniklo v roce 1995.

SIDI YATI
V místech, kde se severovýchodní pobřeží svažuje 
k jihu, přechází pláž Sidi Mahrez pozvolně v písčitý 
výběžek; v bezprostřední blízkosti majáku Taguer-
mess bylo vystavěno několik hotelů. Tato malebná 
turistická zóna proslula širokými písčitými plážemi 
a jen výjimečně s kamenitým dnem.

AGHIR
Tato turistická zóna se nachází na jihovýchodním 
pobřeží u pěkné písčité pláže Seguia, která má mís-
ty kamenité dno. Do města Midoun je to cca 6 km.

LA GHRIBA
Synagoga La Ghriba, nazývaná též La Merveilleuse 
neboli Nádherná, se nachází ve vesnici Er Riad. Ves-
nice je jednou ze dvou na Djerbě, které jsou již velmi 
dlouho domovem zdejší židovské komunity. Uvnitř 
stavby naleznete stěny zdobené glazovanou kame-
ninou a barokním dřevěným táfl ováním, okna jsou 
zdobena barevnými sklíčky. V synagoze jsou ulože-
ny jedny z nejstarších svitků židovské tóry psané na 
gazelí kůži.

GUELLALA
Oblíbeným výletním místem na jižní straně ostrova 
je vesnička Guellala, jež představuje tradiční cent-
rum hrnčířské výroby na Djerbě. Místní hrnčíři vám 
ochotně předvedou samotný proces vzniku rozma-
nitých džbánů, váz či misek.

Djerba
POPIS DESTINACE

TUNISKO / POPIS DESTINACE

A mnoho
dalších hotelů na
www.blue-style.cz
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HOTEL

ANIMACE V ČEŠTINĚ ZDARMA

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

WI-FI ZDARMA

PŘÍMO U PLÁŽE

24 HODIN
ALL INCLUSIVE

LETIŠTĚ DJERBA 
CCA 25 KM

POLOHA
• Městečko Midoun cca 4 km
•  Nejbližší restaurace, kavárny, bary 

a nákupní možnosti cca 500 m
• Letiště Djerba cca 25 km
PLÁŽ
•  Písčitá pláž přímo u hotelu
• Pozvolný vstup
•  Cesta na pláž je přes areál hotelu, 

který protíná pobřežní promenáda
• Bar, sprchy a WC
• Relax zóna
•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma
POPIS
•  Hlavní budova a bungalovy
• Recepce
• 5 restaurací, několik barů
• Kavárna
• Obchůdek
• Fitness, wellness, kadeřnictví
• Konferenční místnost
• Vnitřní bazén

•  Venkovní bazény (některé z nich 
s oddělenou částí pro děti)

•  Menší aquapark zdarma 
• Lehátka a slunečníky zdarma
• Ofi ciální kategorie hotelu je 4*
INTERNET
•  Wi-Fi v lobby, na recepci a na 

některých pokojích zdarma
UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj
• Klimatizace (15. 6.–15. 9.)
•  Koupelna se sprchou nebo vanou, 

WC, vysoušeč vlasů
• Telefon, SAT-TV
• Bezpečnostní schránka zdarma
• Minilednička zdarma
• Minibar za poplatek
•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma
• Balkon nebo terasa
SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: animační programy, 

miniklub, dětské hřiště, volejbal, 

basketbal, šipky, fotbal, stolní tenis, 
tenis, fi tness, vybrané vodní sporty 
(kánoe, wakeboard apod.) 

•  Za poplatek: kulečník, jízda na koni, 
masáže, wellness

STRAVOVÁNÍ
•  24 hodin All Inclusive: snídaně, oběd 

a večeře formou bufetu, odpolední 
snack, káva, čaj, zákusky, možnost 
povečeřet 1x za pobyt v každé 
ze 3 à la carte restaurací zdarma 
(nutná rezervace), místní alko 
a nealko nápoje 24 hodin denně 

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ / /

www.magiclife.com

UPOZORNĚNÍ: Povinná pobytová 
taxa splatná na místě. Více informací 
na www.blue-style.cz.

Velmi oblíbený hotel leží přímo u krásné pláže, kterou jistě ocení každý návštěvník, 
zejména pak rodiny s dětmi. Součástí areálu je také menší aquapark, plně vybavené 
wellness centrum a spousta barů a restaurací. Nechybí zde ani široké spektrum 
nejrůznějších sportovních aktivit pro děti i dospělé, včetně animačních programů.

EXKLUZIVNĚ U BLUE STYLE  ●  AQUAPARK  ●  AKTIVITY PRO DĚTI I DOSPĚLÉ

Club Magic Life Penelope Beach Imperial & Aquapark *****

DJERBA / SIDI MAHREZ HODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,5

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Až 2 Děti zdarma
1. dítě do 12 let 
2. dítě do 7 let

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE
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KLUBOVÝ HOTEL
Animace v češtině pro děti i dospělé zdarma. 
Více info o skvělé klubové dovolené viz strany 
20–25 nebo na www.blue-style.cz
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HOTEL

ANIMACE V ČEŠTINĚ ZDARMA

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Dítě do 12 let
zdarma

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE

WI-FI ZDARMA

PŘÍMO U PLÁŽE

ALL INCLUSIVE

POLOHA
•  Město Houmt Souk cca 14 km
• Městečko Midoun cca 6 km
•  Restaurace, kavárny, bary 

a obchůdky cca 300 m
• Letiště Djerba cca 22 km
PLÁŽ
• Písčitá pláž přímo u hotelu
• Pozvolný vstup, jemný písek
• Bar, sprchy a WC
•  Lehátka a slunečníky zdarma, 

plážové osušky na vratnou zálohu
POPIS
• Recepce, směnárna, bankomat
•  Několik restaurací a barů, kavárna
• Minimarket, nákupní galerie
• Diskotéka, wellness
• Vnitřní bazén zdarma
•  3 venkovní bazény (1 z nich 

relaxační s mořskou vodou),
• Dětský bazén
•  Několik skluzavek (pro dospělé 

a děti od 4 let)

• Lehátka a slunečníky zdarma
• Ofi ciální kategorie hotelu je 4*
INTERNET
•  Wi-Fi na recepci zdarma
UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj
• Klimatizace zdarma (15. 6.–15. 9.)
•  Koupelna se sprchou nebo vanou, 

WC, vysoušeč vlasů
• Telefon, SAT-TV
•  Minibar zdarma (voda a nealko 

doplněny několikrát za pobyt)
•  Bezpečnostní schránka za poplatek 

cca 15 EUR/týden
•  Děts. postýlka na vyžádání zdarma
• Balkon nebo terasa
SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: animační programy, 

večerní programy, miniklub, dětské 
hřiště, plážový volejbal, basketbal, 
minigolf, šipky, fotbal, stolní tenis, 
tenis bez osvětlení

•  Za poplatek: tenis s osvětlením, 

kulečník, elektronické hry, masáže, 
sauna, služby wellness centra, vodní 
sporty na pláži, golf na hřišti Djerba 
Golf Club (cca 7 km)

STRAVOVÁNÍ
•  All Inclusive: snídaně formou 

bufetu, pozdní kontinentální 
snídaně, oběd a večeře formou 
bufetu, snack během odpoledne, 
1x za pobyt možnost povečeřet 
v italské nebo tuniské à la carte 
restauraci (nutná rezervace), místní 
vybrané alko a nealko nápoje 
v barech a restauracích dle jejich 
otevírací doby (10.00–23.00)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ / /

www.caribbeanworld.com.tn

UPOZORNĚNÍ: Povinná pobytová 
taxa splatná na místě. Více informací 
na www.blue-style.cz.

Velmi oblíbený hotelový rezort leží přímo u pěkné pláže, která doslova vybízí ke strávení 
pohodového dne plného slunce a odpočinku. Hotel je vynikající volbou pro všechny, 
kteří hledají aktivní dovolenou, během níž se rozhodně nebudou nudit! Součástí 
komplexu je také několik skluzavek a plně vybavené wellness centrum. 

EXKLUZIVNĚ U BLUE STYLE  ●  SKLUZAVKY  ●  GOLF

Caribbean World Djerba *****

DJERBA / SIDI MAHREZ HODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,0

LETIŠTĚ DJERBA 
CCA 22 KM
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NEJKRATŠÍ CESTA K VAŠÍ DOVOLENÉ  ―  226 036 036 nebo www.blue-style.cz

KLUBOVÝ HOTEL
Animace v češtině pro děti i dospělé zdarma. 
Více info o skvělé klubové dovolené viz strany 
20–25 nebo na www.blue-style.cz



248

INFORMACE + CENY + ROZŠÍŘENÁ FOTOGALERIE a VIDEA  ―  na www.blue-style.cz

HOTEL

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

WI-FI ZDARMA

PŘÍMO U PLÁŽE

ALL INCLUSIVE

POLOHA
• Městečko Midoun cca 5 km
•  Místní restaurace, kavárny, bary 

a nejbližší nákupní možnosti 
cca 200 m

• Letiště Djerba cca 25 km
PLÁŽ
• Písčitá pláž přímo u hotelu
• Pozvolný vstup do moře
• Bar, sprchy a WC
•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma
POPIS
• Hlavní budova a bungalovy
• Recepce
•  3 restaurace, 4 bary, kavárna
• Obchůdek
• Fitness, wellness
• Kadeřnictví
• Vnitřní bazén zdarma
•  2 venkovní bazény (relaxační 

a hlavní bazén)
• Lehátka a slunečníky zdarma

INTERNET
•  Wi-Fi připojení v lobby, na recepci 

a na některých pokojích hotelu 
zdarma

UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj
• Klimatizace (15. 6.–15. 9.)
•  Koupelna se sprchou nebo vanou, 

WC, vysoušeč vlasů
• Telefon, SAT-TV
•  Bezpečnostní schránka za poplatek 

cca 4 TND/den
•  Minibar zdarma (nealko nápoje, 

ostatní za poplatek)
•  Některé pokoje mají balkon nebo 

terasu
SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: animační programy, 

volejbal, fi tness, šipky, stolní tenis
•  Za poplatek: masáže, sauna, služby 

wellness centra, vodní sporty na 
pláži, golf na hřišti Djerba Golf Club 
cca 5 km od hotelu

STRAVOVÁNÍ
•  All Inclusive: snídaně, oběd a večeře 

formou bufetu, snack v průběhu 
dne, možnost 1x povečeřet 
v à la carte restauraci zdarma (nutná 
rezervace), místní alko a nealko 
nápoje v barech a restauracích dle 
jejich otevírací doby, podrobnější 
All Inclusive popis k dispozici po 
příjezdu do hotelu, během večeří je 
vyžadován společenský oděv

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/

www.magichotelsandresorts.com

UPOZORNĚNÍ: Povinná pobytová 
taxa splatná na místě. Více informací 
na www.blue-style.cz.

Luxusní hotelový komplex poskytuje perfektní servis pro ty, kteří hledají romantické 
a odpočinkové místo. Areál hotelu je pomyslně rozdělen na hlavní a relaxační část. 
Podél krásného bazénu jsou také plně k dispozici lehátka s nebesy, kde můžete prožít 
pohodový a odpočinkový den. Nechybí zde ani krásná široká pláž s jemným pískem.

EXKLUZIVNĚ U BLUE STYLE  ●  POUZE PRO DOSPĚLÉ 18 +  ●  LUXUSNÍ DOVOLENÁ

Magic Hotel Palm Beach Palace *****

DJERBA / SIDI MAHREZ HODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,5

LETIŠTĚ DJERBA 
CCA 25 KM

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

Super slevy od 21 % na dosp. os.
a další skvělé výhody

na www.blue-style.cz

FIRST MINUTE
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NEJKRATŠÍ CESTA K VAŠÍ DOVOLENÉ  ―  226 036 036 nebo www.blue-style.cz

HOTEL

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

WI-FI ZDARMA

PŘÍMO U PLÁŽE

ALL INCLUSIVE

POLOHA
• Město Houmt Souk cca 13 km
• Městečko Midoun cca 6 km
•  Restaurace, kavárny, bary 

a obchůdky cca 200 m
• Letiště Djerba cca 25 km

PLÁŽ
•  Dlouhá pláž s jemným pískem 

přímo u hotelu
• Pozvolný vstup
• Sprchy a WC
•  Lehátka a slunečníky zdarma, 

plážové osušky na vratnou zálohu

POPIS
• Recepce, směnárna
• 2 restaurace, několik barů, kavárna
• Obchůdky, diskotéka
• Wellness
•  2 venkovní bazény pro dospělé, 

dětský bazén
•  Lehátka a slunečníky zdarma

INTERNET
• Wi-Fi v jednom z barů zdarma

UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj
• Klimatizace (15. 6.–15. 9.)
•  Koupelna se sprchou či vanou, WC
• Telefon, SAT-TV
• Minilednička zdarma
•  Bezpečnostní schránka za poplatek 

cca 20 EUR/týden
•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma
• Balkon nebo terasa
 Rodinný pokoj
• Má palandy

SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: animační programy, 

večerní programy, miniklub, dětské 
hřiště, plážový a klasický volejbal, 
šipky, fotbal, stolní tenis, tenis bez 
osvětlení, basketbal

•  Za poplatek: tenis s osvětlením, 
kulečník, elektronické hry, masáže, 
sauna, wellness, vodní sporty

STRAVOVÁNÍ
•  All Inclusive: snídaně formou 

bufetu, pozdní snídaně, oběd 
a večeře formou bufetu, odpolední 
snack, káva, čaj, neomezené 
množství místních vybraných 
alko a nealko nápojů v barech 
a restauracích dle jejich otevírací 
doby (10.00–23.00)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ /

UPOZORNĚNÍ: Povinná pobytová 
taxa splatná na místě. Více informací 
na www.blue-style.cz.

Přátelský hotel se super prázdninovou atmosférou leží v oblasti krásných pláží – Sidi 
Mahrez. Těšit se můžete na příjemný areál, stinnou zahradu a pěkné bazény pro děti 
i dospělé. Součástí hotelu je také několik restaurací a barů, které lákají k večernímu 
posezení s osvěžujícím nápojem.

EXKLUZIVNĚ U BLUE STYLE  ●  KRÁSNÁ PLÁŽ  ●  ŠIROKÉ SPORTOVNÍ VYŽITÍ

Magic Hotel Palm Beach Club Djerba ****

SIDI MAHREZ / DJERBAHODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,0

LETIŠTĚ DJERBA 
CCA 25 KM

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Až 2 Děti zdarma
1. dítě do 12 let 
2. dítě do 7 let

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE
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INFORMACE + CENY + ROZŠÍŘENÁ FOTOGALERIE a VIDEA  ―  na www.blue-style.cz

HOTEL

ANIMACE V ČEŠTINĚ ZDARMA

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

WI-FI ZDARMA

PŘÍMO U PLÁŽE

ALL INCLUSIVE

POLOHA
• Městečko Midoun cca 5 km
•  Obchůdky, restaurace, kavárny 

a bary cca 250 m
• Letiště Djerba cca 25 km
PLÁŽ
• Široká písčitá pláž přímo u hotelu
•  Pozvolný vstup do moře s místy 

kamenitým dnem
• Sprchy
•  Lehátka a slunečníky zdarma, 

plážové osušky za poplatek 
cca 5 TND/týden a na vratnou 
zálohu cca 10 TND

POPIS
• Hlavní budova a několik vedlejších
• Recepce, směnárna
• 2 restaurace, 2 bary
• Obchůdek
• Wellness, kadeřnictví
•  Vnitřní bazén zdarma
•  Venkovní bazén pro dospělé a pro 

děti

•  Menší aquapark (3 větší skluzavky 
a 1 pro děti)

•  Lehátka a slunečníky zdarma
• Ofi ciální kategorie hotelu je 3*
INTERNET
• Wi-Fi na recepci zdarma
UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj
• Centrální klimatizace (15. 6.–15. 9.)
•  Koupelna se sprchou nebo vanou, 

WC, vysoušeč vlasů
• Telefon, SAT-TV
•  Minilednička na vyžádání za 

poplatek cca 5 TND/den
•  Bezpečnostní schránky na recepci 

a některých pokojích za poplatek 
cca 2 TND/den

•  Děts. postýlka na vyžádání zdarma
• Balkon nebo terasa
 Rodinný pokoj
• Má palandu
 Pokoj Superior
• Má novější vybavení

SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: animační programy, 

miniklub, dětské hřiště, stolní tenis, 
tenis bez osvětlení, minigolf, fotbal, 
plážový volejbal

•  Za poplatek: kulečník, elektronické 
hry, sauna, masáže, služby wellness 
centra, golf na hřišti Djerba Golf 
Club (cca 2 km)

STRAVOVÁNÍ
•  All Inclusive: snídaně formou 

bufetu, pozdní snídaně, oběd 
a večeře formou bufetu, odpolední 
snack, pro pozdní přílety možnost 
pozdní večeře, neomezené 
množství místních vybraných alko 
a nealko nápojů (10.00–24.00)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ / /

UPOZORNĚNÍ: Povinná pobytová 
taxa splatná na místě. Více informací 
na www.blue-style.cz.

Tento oblíbený hotelový rezort láká své návštěvníky zejména na menší aquapark, který 
jistě ocení jak děti, tak dospělí. Užijte si den plný radovánek a slunce u hotelového 
bazénu nebo na široké písčité pláži. O zábavu se také postará animační tým, který má 
připraven spoustu sportovních i jiných aktivit.

Meninx Resort & Aquapark ****

HODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,0

LETIŠTĚ DJERBA 
CCA 25 KM

EXKLUZIVNĚ U BLUE STYLE  ●  AQUAPARK  ●  GOLF

DJERBA / MIDOUN

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Až 2 Děti zdarma
1. dítě do 12 let 
2. dítě do 6 let

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE



251

NEJKRATŠÍ CESTA K VAŠÍ DOVOLENÉ  ―  226 036 036 nebo www.blue-style.cz

KLUBOVÝ HOTEL
Animace v češtině pro všechny věkové kategorie 
zdarma. Více info o skvělé klubové dovolené 
viz strany 20, 24 a 25 nebo na www.blue-style.cz
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INFORMACE + CENY + ROZŠÍŘENÁ FOTOGALERIE a VIDEA  ―  na www.blue-style.cz

HOTEL

ANIMACE V ČEŠTINĚ ZDARMA

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Dítě do 12 let
zdarma

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE

WI-FI ZDARMA

PŘÍMO U PLÁŽE

24 HODIN
ALL INCLUSIVE

Přátelský komplex s pohodovou atmosférou poskytuje kompletní servis pro prožití 
perfektní dovolené. Součástí komplexu je spousta restaurací, barů a wellness 
centrum. Den plný zábavy prožijete při některé z nabízených aktivit nebo na několika 
skluzavkách, které jsou přímo v areálu hotelu.

POLOHA
•  Městečko Midoun je cca 5 km
•  Nejbližší restaurace a nákupní 

možnosti cca 200 m
• Letiště Djerba cca 25 km
PLÁŽ
• Písčitá pláž přímo u hotelu
• Pozvolný vstup do moře
•  Cesta na pláž vede přes hotelovou 

promenádu
• Bar, sprchy a WC
•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma 
POPIS
• Recepce
•  4 restaurace a bary, kavárna
• Obchůdky
• Diskotéka
• Fitness, wellness
• Vnitřní bazén zdarma
•  Bazény pro dospělé a pro děti
•  6 skluzavek zdarma (pro dospělé 

a děti od 4 let)

• Lehátka a slunečníky zdarma
• Ofi ciální kategorie hotelu je 4*
INTERNET
•  Wi-Fi na recepci a na pokojích 

zdarma
UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj
• Klimatizace (15. 6.–15. 9.)
•  Koupelna se sprchou či vanou, WC
• Telefon, SAT-TV
• Bezpečnostní schránka zdarma
•  Minibar (voda a nealko zdarma)
•  Děts. postýlka na vyžádání zdarma
• Balkon nebo terasa
• Čtyřlůžkový pokoj má palandy
 Rodinný pokoj
• Je prostornější a má 2 ložnice
SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: animační programy, 

miniklub, dětské hřiště, šipky, 
volejbal, basketbal, stolní tenis, 
tenis bez osvětlení, fi tness centrum, 
minigolf, windsurfi ng

•  Za poplatek: tenis s osvětlením, 
elektronické hry, kulečník, sauna, 
služby wellness centra, jízda na koni

STRAVOVÁNÍ
•  24 hodin All Inclusive: snídaně, 

oběd a večeře formou bufetu, 
pozdní kontinentální snídaně, lehký 
odpolední snack, noční snack, 1x za 
pobyt možnost povečeřet v à la 
carte restauraci (nutná rezervace), 
neomezené množství vybraných 
místních alko a nealko nápojů 
v barech a restauracích dle jejich 
otevírací doby (24 hodin denně)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ / /

ww.fi esta-beach.com

UPOZORNĚNÍ: Povinná pobytová 
taxa splatná na místě. Více informací 
na www.blue-style.cz.

EXKLUZIVNĚ U BLUE STYLE  ●  SKLUZAVKY  ●  AKTIVITY PRO DĚTI I DOSPĚLÉ

Fiesta Beach *****

DJERBA / SIDI MAHREZ HODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,0

LETIŠTĚ DJERBA 
CCA 25 KM
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NEJKRATŠÍ CESTA K VAŠÍ DOVOLENÉ  ―  226 036 036 nebo www.blue-style.cz

KLUBOVÝ HOTEL
Animace v češtině pro všechny věkové kategorie 
zdarma. Více info o skvělé klubové dovolené 
viz strany 20, 24 a 25 nebo na www.blue-style.cz
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INFORMACE + CENY + ROZŠÍŘENÁ FOTOGALERIE a VIDEA  ―  na www.blue-style.cz

HOTEL

ANIMACE V ČEŠTINĚ ZDARMA

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Dítě do 12 let
zdarma

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE

WI-FI ZDARMA

PŘÍMO U PLÁŽE

ALL INCLUSIVE

POLOHA
• Klidné místo 
• Městečko Midoun je cca 6 km
• Letiště Djerba cca 35 km
PLÁŽ
•  Pláž s jemným pískem přímo 

u hotelu
•  Pozvolný, místy kamenitý, vstup 

do moře
• Bar, sprchy a WC
•  Lehátka a slunečníky zdarma, 

plážové osušky na vratnou zálohu 
cca 10 TND, za další výměnu 
poplatek cca 1 TND

POPIS
•  Hlavní budova a několik bungalovů 

v zahradě 
• Recepce, směnárna
•  Několik restaurací, 4 bary
• Maurská kavárna
• Nákupní galerie, minimarket
• Wellness, kadeřnictví
• Vnitřní bazén zdarma

• Bazén pro dospělé, dětský bazén
• Lehátka a slunečníky zdarma
• Ofi ciální kategorie hotelu je 3*
INTERNET
•  Wi-Fi ve všech veřejných prostorách  

hotelu zdarma
UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj
• Klimatizace (15. 6.–15. 9.)
•  Koupelna se sprchou či vanou, WC
• Telefon, SAT-TV
•  Bezpečnostní schránka za poplatek 

cca 3 TND/den
•  Minilednička za poplatek 

cca 5 TND/ den
• Balkon nebo terasa
SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: animační programy, 

miniklub, dětský koutek, volejbal, 
šipky, fotbal, stolní tenis, tenis 
během dne, windsurfi ng

•  Za poplatek: tenis s osvětlením, 
kulečník, masáže, wellness centrum

STRAVOVÁNÍ
•  All Inclusive: snídaně, oběd a večeře 

formou bufetu, teplé a studené 
občerstvení a snacky v průběhu 
celého dne, káva a čaj v maurské 
kavárně, 1x za pobyt možnost 
povečeřet v à la carte restauraci 
(nutná rezervace), neomezené 
množství vybraných místních alko 
a nealko nápojů (9.00–24.00)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ /

www.seabelhotels.com

UPOZORNĚNÍ: Povinná pobytová 
taxa splatná na místě. Více informací 
na www.blue-style.cz.

Hotel s živou atmosférou leží nedaleko městečka Midoun. Příjemný areál tvoří 
udržovaná a stále zelená zahrada s pěkným bazénem pro děti i dospělé. Den plný 
zábavy si můžete vychutnat při animačních programech během dne. Krásná pláž 
zaručuje prožití pohodových okamžiků.

EXKLUZIVNĚ U BLUE STYLE  ●  PŘÁTELSKÁ ATMOSFÉRA  ●  ŠIROKÉ SPORTOVNÍ VYŽITÍ

Seabel Aladin Djerba ****

DJERBA / AGHIR HODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,0

LETIŠTĚ DJERBA 
CCA 35 KM
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NEJKRATŠÍ CESTA K VAŠÍ DOVOLENÉ  ―  226 036 036 nebo www.blue-style.cz

KLUBOVÝ HOTEL
Animace v češtině pro všechny věkové kategorie 
zdarma. Více info o skvělé klubové dovolené 
viz strany 20, 24 a 25 nebo na www.blue-style.cz
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INFORMACE + CENY + ROZŠÍŘENÁ FOTOGALERIE a VIDEA  ―  na www.blue-style.cz

HOTEL

ANIMACE V ČEŠTINĚ ZDARMA

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

EXKLUZIVNĚ U BLUE STYLE  ●  KRÁSNÁ PLÁŽ  ●  ŠIROKÉ SPORTOVNÍ VYŽITÍ

Magic Hotel Iliade & Aquapark *****

DJERBA / SIDI YATI HODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,5

Hotel s živou atmosférou leží přímo u krásné pláže s jemným pískem, doslova vybízející 
k relaxačnímu dni plnému slunce a pohody. Po odpočinku využijte širokou nabídku 
sportovních aktivit, jimiž hotel disponuje. Samozřejmostí je maximální komfort 
a elegantně vybavené pokoje. Rodiny s dětmi ocení aquapark, který je součástí hotelu.

POLOHA
• Město Houmt Souk cca 25 km
• Městečko Midoun cca 6 km
• Letiště Djerba cca 30 km
PLÁŽ
•  Písčitá pláž přímo u hotelu
•  Pozvolný, místy kamenitý vstup do 

moře
•  Lehátka a slunečníky zdarma, 

plážové osušky za vratnou zálohu 
cca 5 EUR – výměna cca 1 TND

POPIS
• Recepce, směnárna
•  3 restaurace a několik barů, 

maurská kavárna
• Nákupní galerie
• Diskotéka
• Fitness, wellness, kadeřnictví
• Vnitřní bazén
• Bazén pro dospělé a pro děti
•  Aquapark zdarma
• Lehátka a slunečníky zdarma
• Ofi ciální kategorie hotelu je 4*

INTERNET
•  Wi-Fi ve vybraných prostorách 

hotelu zdarma
UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj
• Velikost pokoje cca 25 m2

• V hlavní budově
• Klimatizace 
•  Koupelna se sprchou nebo vanou, 

WC, vysoušeč vlasů
• Telefon, SAT-TV
• Bezpečnostní schránka za poplatek
•  Minilednička zdarma (po příjezdu 

2 láhve vody zdarma)
• Balkon nebo terasa
Bungalov
• Velikost pokoje cca 30 m2

•  V areálu, mimo hlavní budovu 
• S výhledem do zahrady
SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: miniklub, dětské hřiště, 

animační programy, fi tness, šipky, 
plážový volejbal, stolní tenis

•  Za poplatek: služby wellness centra, 
masáže, kadeřnictví

STRAVOVÁNÍ
•  All Inclusive: snídaně, oběd a večeře 

formou bufetu, snack ve vybraných 
barech a hodinách během dne, 
1x za pobyt možnost povečeřet 
v à la carte restauraci (nutná 
rezervace), neomezené množství 
místních vybraných alkoholických 
a nealkoholických nápojů v barech 
a restauracích dle jejich otevírací 
doby (8.00–23.00)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ / /

UPOZORNĚNÍ: Povinná pobytová 
taxa splatná na místě. Více informací 
na www.blue-style.cz.

WI-FI ZDARMA

PŘÍMO U PLÁŽE

ALL INCLUSIVE

LETIŠTĚ DJERBA 
CCA 30 KM

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Až 2 Děti zdarma
1. dítě do 12 let 
2. dítě do 6 let

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE
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NEJKRATŠÍ CESTA K VAŠÍ DOVOLENÉ  ―  226 036 036 nebo www.blue-style.cz

KLUBOVÝ HOTEL
Animace v češtině pro děti i dospělé zdarma. 
Více info o skvělé klubové dovolené viz strany 
20–25 nebo na www.blue-style.cz
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INFORMACE + CENY + ROZŠÍŘENÁ FOTOGALERIE a VIDEA  ―  na www.blue-style.cz

HOTEL

ANIMACE V ČEŠTINĚ ZDARMA

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Dítě do 12 let
zdarma

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE

WI-FI ZDARMA

PŘÍMO U PLÁŽE

ALL INCLUSIVE

POLOHA
• Centrum města Midoun cca 5 km
•  Nákupní možnosti cca 500 m 
• Restaurace a kavárny cca 1 km
• Letiště Djerba cca 20 km

PLÁŽ
•  Pláž s jemným pískem přímo 

u hotelu
• Vstup do moře pozvolný
• Bar, sprchy a WC
•  Lehátka a slunečníky zdarma, 

plážové osušky za poplatek 
cca 2 TND a na vratnou zálohu 
cca 10 EUR

POPIS
• Recepce, směnárna
• 2 restaurace, 2 bary
• Wellness, kadeřnictví
• 2 bazény pro dospělé, dětský bazén
• Lehátka a slunečníky zdarma
• Ofi ciální kategorie hotelu je 3*

INTERNET
•  Wi-Fi připojení na recepci 

a v dalších veřejných prostorách 
hotelu zdarma

UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj
• Klimatizace zdarma (15. 6.–30. 9.)
•  Koupelna se sprchou nebo vanou, 

WC
• Telefon, TV
•  Bezpečnostní schránka za poplatek 

cca 8 TND/den
• Balkon nebo terasa
•  Děts. postýlka na vyžádání zdarma
Pokoj Eco
• Nemá balkon ani terasu

SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: miniklub, dětské hřiště, 

animační programy, basketbal, 
plážový volejbal, minigolf, stolní 
tenis, tenis během dne

•  Za poplatek: kulečník, elektronické 
hry, masáže, služby wellness centra, 
tenis s osvětlením, vodní sporty na 
pláži

STRAVOVÁNÍ
•  All Inclusive: snídaně, oběd 

a večeře formou bufetu, dopolední 
a odpolední lehký snack, 
neomezené množství místních 
vybraných alko a nealko nápojů 
v barech a restauracích dle jejich 
otevírací doby (10.00–24.00)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ / /

UPOZORNĚNÍ: Povinná pobytová 
taxa splatná na místě. Více informací 
na www.blue-style.cz.

Hotel s živou atmosférou leží přímo u krásné pláže s jemným pískem. Milovníci aktivní 
dovolené ocení možnost široké nabídky vodních sportů, které jsou k dispozici na pláži. 
Toužíte raději po odpočinku? A co takhle vyzkoušet hotelové wellness centrum? To vše 
v kombinaci s režimem All Inclusive splní sny o vaší dovolené.

EXKLUZIVNĚ U BLUE STYLE  ●  KRÁSNÁ PLÁŽ  ●  ŠIROKÉ SPORTOVNÍ VYŽITÍ

Aljazira Beach & Spa ****

DJERBA / SIDI YATI

LETIŠTĚ DJERBA 
CCA 20 KM

HODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,0
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OVĚŘENÁ KVALITA

NEJKRATŠÍ CESTA K VAŠÍ DOVOLENÉ  ―  226 036 036 nebo www.blue-style.cz

KLUBOVÝ HOTEL
Animace v češtině pro děti i dospělé zdarma. 
Více info o skvělé klubové dovolené viz strany 
20–25 nebo na www.blue-style.cz
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INFORMACE + CENY + ROZŠÍŘENÁ FOTOGALERIE a VIDEA  ―  na www.blue-style.cz

HOTEL

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

Hledáte pohodové místo, kde můžete prožít dovolenou plnou super zážitků? Pak jste 
zde správně. Hotelový komplex poskytuje perfektní sportovní i relaxační zázemí. 
Široká nabídka sportovních a animačních aktivit pro děti i dospělé jistě osloví každého 
návštěvníka.

POLOHA
•  Hlavní město Houmt Souk je 

cca 22 km
• Městečko Midoun cca 6 km
•  Obchůdky, restaurace, kavárny 

a bary cca 500 m
• Letiště Djerba cca 32 km
PLÁŽ
• Pláž přímo u hotelu
• Pozvolný vstup s jemným pískem
•  Bar (v provozu od 15. 5.), sprchy 

a WC
•  Lehátka a slunečníky zdarma, 

plážové osušky za poplatek cca 
2 TND/den a na vratnou zálohu

POPIS
•  Několik budov rozmístěných 

v zahradě
• Recepce, směnárna
•  Několik restaurací a barů, kavárna
• Nákupní galerie
• Wellness
• Bazén pro dospělé a dětský bazén

• Lehátka a slunečníky zdarma
• Ofi ciální kategorie hotelu je 4*
INTERNET
• Wi-Fi na recepci zdarma
UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj
• Klimatizace (15. 6.–15. 9.)
•  Koupelna se sprchou či vanou, WC
• Telefon, SAT-TV
• Minilednička zdarma
•  Bezpečnostní schránka za poplatek 

cca 4 TND/den
•  Děts. postýlka na vyžádání zdarma
• Balkon nebo terasa
SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: animační a večerní 

programy, miniklub, dětské hřiště, 
basketbal, volejbal, šipky, fotbal, 
stolní tenis, tenis bez osvětlení

•  Za poplatek: kulečník, elektronické 
hry, masáže, služby wellness centra, 
vodní sporty na pláži, golf na hřišti 
Djerba Golf Club (cca 4 km)

STRAVOVÁNÍ
•  24 hodin All Inclusive: brzká 

kontinentální snídaně, 
snídaně formou bufetu, pozdní 
kontinentální snídaně, oběd 
a večeře formou bufetu, odpolední 
káva, noční občerstvení, 1x za 
pobyt možnost povečeřet v tuniské 
a rybí à la carte restauraci (nutná 
rezervace), neomezené množství 
místních nealko nápojů v barech 
a restauracích dle jejich otevírací 
doby 24 hodin denně (alko nápoje se 
podávají 9.00–24.00)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ /

UPOZORNĚNÍ: Povinná pobytová 
taxa splatná na místě. Více informací 
na www.blue-style.cz.

WI-FI ZDARMA

PŘÍMO U PLÁŽE

24 HODIN
ALL INCLUSIVE

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Dítě do 12 let
zdarma

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE

EXKLUZIVNĚ U BLUE STYLE  ●  GOLF  ●  ŠIROKÉ SPORTOVNÍ VYŽITÍ

Welcome Meridiana Djerba *****

DJERBA / SIDI YATI HODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,0

LETIŠTĚ DJERBA 
CCA 32 KM
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NEJKRATŠÍ CESTA K VAŠÍ DOVOLENÉ  ―  226 036 036 nebo www.blue-style.cz

HOTEL

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Dítě do 12 let
zdarma

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE

Welcome Baya Beach Thalasso & Aquapark ****

MIDOUN / DJERBAHODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,5

EXKLUZIVNĚ U BLUE STYLE  ●  AQUAPARK  ●  ŠIROKÉ SPORTOVNÍ VYŽITÍ

Rezort je vynikajícím výchozím bodem pro nákupy a noční život. V blízkosti se nachází 
řada restaurací, kaváren a obchůdků se suvenýry. Přímo v komplexu si můžete 
vychutnat den plný pohody u pěkných bazénů nebo na pláži. Kdo dává přednost aktivní 
dovolené, jistě ocení širokou nabídku sportovních aktivit a několik skluzavek.

POLOHA
•  Obchůdky, restaurace, kavárny 

a bary cca 100 m
• Městečko Midoun cca 3 km
• Letiště Djerba cca 25 km
PLÁŽ
•  Pláž s jemným pískem je přímo 

u areálu hotelu
•  Cesta na pláž vede přes pěší 

promenádu nebo přes sesterský 
hotel Hacienda

• Pozvolný vstup do moře 
• Bar, sprchy a WC
•  Lehátka a slunečníky zdarma, 

plážové osušky za poplatek 
cca 2 TND/den a na vratnou zálohu 
cca 20 TND

POPIS
• Recepce, směnárna
• Několik restaurací, barů a kavárna
• Nákupní galerie
• Wellness
• Několik bazénů pro děti i dospělé

• Menší aquapark (4 skluzavky)
•  Lehátka a slunečníky zdarma
• Ofi ciální kategorie hotelu je 3*
INTERNET
• Wi-Fi na recepci zdarma
UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj
• Centrální klimatizace (25. 6.–15. 9.)
•  Koupelna se sprchou či vanou, WC
• Telefon, SAT-TV
•  Minilednička zdarma (na některých 

pokojích)
•  Bezpečnostní schránka za poplatek 

cca 3 TND/den
•  Děts. postýlka na vyžádání zdarma
• Balkon nebo terasa
Čtyřlůžkový pokoj
• Má palandy
SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: animační programy pro 

děti a dospělé, večerní programy, 
miniklub, plážový volejbal, fotbal,  
stolní tenis, tenis

•  Za poplatek: masáže, služby 
wellness centra

STRAVOVÁNÍ
•  All Inclusive: snídaně formou 

bufetu, pozdní snídaně, oběd 
a večeře formou bufetu, odpolední 
snack, 1x za pobyt možnost 
povečeřet v tuniské restauraci 
(nutná rezervace), neomezené 
množství místních vybraných 
alko a nealko nápojů v barech 
a restauracích dle jejich otevírací 
doby (9.00–24.00)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ /

UPOZORNĚNÍ: Povinná pobytová 
taxa splatná na místě. Více informací 
na www.blue-style.cz.

WI-FI ZDARMA

PŘÍMO U PLÁŽE

ALL INCLUSIVE

LETIŠTĚ DJERBA 
CCA 25 KM



262

INFORMACE + CENY + ROZŠÍŘENÁ FOTOGALERIE a VIDEA  ―  na www.blue-style.cz

HOTEL

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

WI-FI ZDARMA

PŘÍMO U PLÁŽE

ALL INCLUSIVE

POLOHA
• Centrum města Midoun cca 6 km
•  Obchůdky a restaurace cca 2 km
• Letiště Djerba cca 25 km
PLÁŽ
• Pláž s jemným pískem u hotelu
•  Pláž je od hotelu oddělena pouze 

zahradou a cestou (cca 200 m)
• Vstup do moře je pozvolný
• Bar, sprchy a WC
•  Lehátka a slunečníky zdarma 
•  Plážové osušky na vratnou zálohu 

cca 20 TND
POPIS
• Recepce, směnárna
• 5 restaurací, 3 bary, kavárna
• Nákupní galerie, diskotéka
• Fitness, wellness
• Konferenční a společenská místnost
• Vnitřní bazén zdarma
•  Bazén pro dospělé, dětský bazén
• Lehátka a slunečníky zdarma
• Ofi ciální kategorie hotelu je 5*

INTERNET
• Wi-Fi na recepci zdarma
UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj
• Centrální klimatizace (15. 6.–15. 9.)
•  Koupelna se sprchou nebo vanou, 

WC, vysoušeč vlasů
• Telefon, SAT-TV
• Bezpečnostní schránka zdarma
• Minilednička zdarma 
•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma
• Balkon nebo terasa
Rodinná Suite
• Je prostornější a má výhled na moře
SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: animační programy, 

miniklub, dětské hřiště, plážový 
volejbal, fi tness, fotbal, stolní tenis

•  Za poplatek: kulečník, elektronické 
hry, masáže, služby wellness centra, 
tenis, windsurfi ng, golf na hřišti 
Djerba Golf Club cca 1 km

STRAVOVÁNÍ
•  All Inclusive: snídaně formou 

bufetu, pozdní lehká snídaně, 
oběd a večeře formou bufetu, 
snack a občerstvení během dne 
ve vybraných barech, odpolední 
káva, zákusky, 1x  za pobyt možnost 
povečeřet v à la carte restauraci 
(nutná předchozí rezervace), místní 
vybrané alko a nealko nápoje v barech 
a restauracích (10.00–24.00)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ / /

www.yadis.com

UPOZORNĚNÍ: Povinná pobytová 
taxa splatná na místě. Více informací 
na www.blue-style.cz.

Elegantní rezort leží v těsné blízkosti golfového hřiště Djerba Golf Club. Na své si tak 
přijdou všichni milovníci golfu. Hotel pořádá široké spektrum animačních aktivit 
pro děti i dospělé – nudit se zde rozhodně nebudete! Dny plné slunce a pohody si 
vychutnejte na krásné pláži s jemným pískem.

EXKLUZIVNĚ U BLUE STYLE  ●  GOLF  ●  ŠIROKÉ SPORTOVNÍ VYŽITÍ

Yadis Djerba Golf Thalasso & Spa *****

DJERBA / MIDOUN HODNOCENÍ TRIPADVISOR 3,5

LETIŠTĚ DJERBA 
CCA 25 KM

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Až 2 Děti zdarma
1. dítě do 12 let 
2. dítě do 6 let

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE
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NEJKRATŠÍ CESTA K VAŠÍ DOVOLENÉ  ―  226 036 036 nebo www.blue-style.cz

HOTEL

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Až 2 Děti zdarma
1. dítě do 12 let 
2. dítě do 6 let

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE

WI-FI ZDARMA

LETIŠTĚ DJERBA 
CCA 30 KM

PŘÍMO U PLÁŽE

ALL INCLUSIVE

POLOHA
•  Nákupní možnosti cca 50 m
• Restaurace a kavárny cca 1 km
• Letiště Djerba cca 30 km

PLÁŽ
•  Pláž s jemným pískem přímo

u hotelu
• Vstup do moře pozvolný
• Bar za poplatek, sprchy
• Lehátka a slunečníky zdarma
•  Plážové osušky za poplatek cca 

15 TND/týden a na vratnou zálohu 
cca 15 TND

POPIS
• Recepce, směnárna
• 3 restaurace a bary, kavárna
• Nákupní galerie, wellness
• Konferenční a společenská místnost
•  Bazén pro dospělé a pro děti
•  Lehátka a slunečníky u bazénu 

zdarma

INTERNET
• Wi-Fi na terase u bazénu zdarma

UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj
•  Centrální klimatizace s individuální 

regulací (15. 6.–15. 9.)
•  Koupelna se sprchou nebo vanou, 

WC, vysoušeč vlasů
• Telefon, SAT-TV
•  Bezpečnostní schránka za poplatek
• Minilednička zdarma
• Balkon nebo terasa
•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma

SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: dětské hřiště, denní 

animační programy, večerní 
programy, plážový volejbal, stolní 
tenis, tenis během dne

•  Za poplatek: kulečník, elektronické 
hry, masáže, jízda na koni, sauna, 

služby wellness centra, vodní 
lyžování, windsurfi ng, tenis 
s osvětlením

STRAVOVÁNÍ
•  All Inclusive: snídaně oběd a večeře 

formou bufetu, odpolední snack, 
káva, čaj, zákusky, neomezené 
množství místních vybraných 
alko a nealko nápojů v barech 
a restauracích dle jejich otevírací 
doby (10.00–23.00)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ / /

UPOZORNĚNÍ: Povinná pobytová 
taxa splatná na místě. Více informací 
na www.blue-style.cz.

Hotel s živou prázdninovou atmosférou leží nedaleko centra města Midoun, přímo u 
krásné písčité pláže. Jeho předností je široké sportovní vyžití, jež poskytuje. Na své si 
přijdou i milovníci dobré kuchyně, pro které je připraven bohatý program All Inclusive.

EXKLUZIVNĚ U BLUE STYLE  ●  KRÁSNÁ PLÁŽ  ●  ŠIROKÉ SPORTOVNÍ VYŽITÍ

Magic Hotel Djerba Mare ****

MIDOUN / DJERBAHODNOCENÍ TRIPADVISOR 3,5
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INFORMACE + CENY + ROZŠÍŘENÁ FOTOGALERIE a VIDEA  ―  na www.blue-style.cz

HOTEL

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

POLOHA
• Centrum města Midoun cca 5 km
•  Obchůdek v blízkosti hotelu, další 

nákupní možnosti v Midounu 
• Restaurace a kavárny cca 1 km
• Letiště Djerba cca 20 km

PLÁŽ
•  Pláž s jemným pískem přímo 

u hotelu
• Pozvolný vstup do moře
• Bar, sprchy a WC
•  Lehátka a slunečníky zdarma, 

plážové osušky za poplatek a na 
vratnou zálohu (cca 10 EUR)

POPIS
• Recepce, směnárna
•  2 restaurace, 2 bary, 
• Fitness, wellness, kadeřnictví
• Nákupní galerie, minimarket
• Diskotéka
• Vnitřní bazén zdarma

•  Bazén s oddělenou částí pro děti
• Lehátka a slunečníky zdarma
• Ofi ciální kategorie hotelu je 4*

INTERNET
• Wi-Fi připojení na recepci zdarma

UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj
• Klimatizace zdarma (15. 6.–15. 9.)
•  Koupelna se sprchou nebo vanou, 

WC, vysoušeč vlasů
• Telefon, SAT-TV
• Minilednička za poplatek
•  Bezpečnostní schránka za poplatek
• Balkon nebo terasa
•  Děts. postýlka na vyžádání zdarma
Pokoj Eco
• Nemá balkon ani terasu

SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: miniklub, dětské hřiště, 

animační programy, basketbal, 

volejbal, fi tness, fotbal, golf, 
minigolf, stolní tenis, tenis bez 
osvětlení

•  Za poplatek: kulečník, masáže, 
služby wellness centra, vodní sporty 

STRAVOVÁNÍ
•  All Inclusive: snídaně formou 

bufetu, pozdní lehká snídaně, 
oběd a večeře formou bufetu, 
dopolední a odpolední lehký snack, 
neomezené množství místních 
vybraných alko a nealko nápojů 
v barech a restauracích dle jejich 
otevírací doby (10.00–24.00)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ / /

UPOZORNĚNÍ: Povinná pobytová 
taxa splatná na místě. Více informací 
na www.blue-style.cz.

Prázdninový rezort poskytuje kompletní servis pro prožití ničím nerušené dovolené. 
Součástí hotelového areálu jsou restaurace a bary nebo maurská kavárna s vodní 
dýmkou. Během dne jsou připraveny animační programy. Samozřejmostí je pěkný 
bazén a vlastní pláž s lehátky a slunečníky.

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Dítě do 12 let
zdarma

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE

KRÁSNÁ PLÁŽ  ●  ŠIROKÉ SPORTOVNÍ VYŽITÍ  ●  GOLF

Telemaque Beach & Spa *****

DJERBA / SIDI YATI HODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,5

WI-FI ZDARMA

LETIŠTĚ DJERBA 
CCA 20 KM

PŘÍMO U PLÁŽE

ALL INCLUSIVE
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HOTEL

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Dítě do 12 let
zdarma

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE

WI-FI ZDARMA

LETIŠTĚ DJERBA 
CCA 29 KM

PŘÍMO U PLÁŽE

24 HODIN
ALL INCLUSIVE

POLOHA
• Centrum města Midoun cca 6 km
•  Nejbližší nákupní možnosti, 

restaurace a bary cca 300 m
• Letiště Djerba cca 29 km
PLÁŽ
• Krásná pláž Sidi Yati
•  Pláž s jemným pískem přímo 

u hotelu
• Pozvolný vstup do moře
• Bar, sprchy a WC
•  Lehátka a slunečníky zdarma, 

plážové osušky na vratnou zálohu 
(každá výměna osušky za poplatek 
cca 1 TND)

POPIS
• Recepce, směnárna
• 2 restaurace, 3 bary
• Nákupní galerie, minimarket
• Diskotéka
• Společenská místnost
• Kadeřnictví, wellness
• Vnitřní bazén zdarma

• Bazén pro dospělé a pro děti
• Lehátka a slunečníky zdarma
• Ofi ciální kategorie hotelu je 4*
INTERNET
• Wi-Fi na recepci zdarma
UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj
• Klimatizace (15. 6.–15. 9.) 
•  Koupelna se sprchou či vanou, WC
• Telefon, SAT-TV
• Bezpečnostní schránka zdarma
•  Minilednička za poplatek 

cca 5 TND/ den
•  Dětská postýlka na vyžádání zdarma
• Balkon nebo terasa
SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: animační programy, dětské 

hřiště, miniklub, basketbal, plážový 
volejbal, šipky, fotbal, minigolf, 
stolní tenis, tenis bez osvětlení, 
windsurfi ng 

•  Za poplatek: kulečník, elektronické 
hry, tenis s osvětlením, masáže, 

služby wellness centra, vodní sporty 
na pláži, jízda na koni

STRAVOVÁNÍ
•  24 hodin All Inclusive: snídaně 

formou bufetu, pozdní lehká 
snídaně, oběd a večeře formou 
bufetu, odpolední snack, 1x za 
pobyt možnost povečeřet 
v restauraci à la carte (nutná 
rezervace), neomezené množství 
místních vybraných alko a nealko 
nápojů v barech a restauracích 
dle jejich otevírací doby 24 hodin 
denně, bar na pláži v provozu 
v hlavní sezóně (červenec, srpen)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ /
www.seabelhotels.com

UPOZORNĚNÍ: Povinná pobytová 
taxa splatná na místě. Více informací 
na www.blue-style.cz.

Velmi oblíbený, komfortní a elegantní hotel leží v oblasti Sidi Yati. Můžete si tedy 
dopřát pohodové okamžiky na atraktivní pláži přímo u areálu hotelu nebo si vychutnat 
osvěžující nápoj v některém z hotelových barů. Pokud dáváte přednost aktivní dovolené, 
pak oceníte širokou nabídku sportovních aktivit.

EXKLUZIVNĚ U BLUE STYLE  ●  WELLNESS  ●  OBLÍBENÝ HOTEL

Seabel Rym Beach *****

SIDI YATI / DJERBAHODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,0
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HOTEL

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

Holiday Beach Djerba & Aquapark ****

DJERBA / MIDOUN

EXKLUZIVNĚ U BLUE STYLE  ●  PRÁZDNINOVÁ ATMOSFÉRA  ●  FITNESS A WELLNESS

PLÁŽ CCA 100 M

ALL INCLUSIVE

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Dítě do 12 let
zdarma

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE Hotel leží v rozlehlé zahradě a je vybudován v tradičním tuniském stylu. Jeho hlavní 
výhodou je perfektní zázemí pro rodiny s dětmi – k dispozici jsou bazény a nejrůznější 
animační aktivity. V těsné blízkosti hotelu se nachází krásná pláž s jemným pískem, 
doslova vybízející k prožití pohodových okamžiků.

POLOHA
• Centrum města Midoun cca 5 km
•  Nákupní možnosti cca 100 m
• Restaurace a kavárny cca 500 m
• Letiště Djerba cca 20 km
PLÁŽ
• Písčitá pláž cca 100 m
• Cesta je přes místní komunikaci
• Pozvolný vstup do moře
• Bar, sprchy a WC
•  Lehátka a slunečníky zdarma, 

plážové osušky na vratnou zálohu 
cca 10 TND

POPIS
• Recepce, směnárna
• Několik restaurací, 5 barů
• Obchůdek, diskotéka
• Fitness, wellness, kadeřnictví
• Vnitřní bazén zdarma
• Bazén pro dospělé a pro děti
•  Menší aquapark pro dospělé a děti 

od 6 let
• Lehátka a slunečníky zdarma

INTERNET
• Wi-Fi na recepci zdarma
UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj
• Centrální klimatizace (15. 6.–30. 9.) 
•  Koupelna se sprchou nebo vanou, 

WC, vysoušeč vlasů
• Telefon, SAT-TV
• Bezpečnostní schránka za poplatek 
• Minilednička za poplatek
•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma
• Balkon nebo terasa
SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: animační programy, dětské 

hřiště, miniklub, minigolf, plážový 
volejbal, stolní tenis, tenis bez 
osvětlení

•   Za poplatek: kulečník, elektronické 
hry, fi tness centrum, masáže, 
sauna, parní lázeň, služby wellness 
centra, tenis s osvětlením, vodní 
sporty

STRAVOVÁNÍ
•  All Inclusive: snídaně formou 

bufetu, pozdní lehká snídaně, oběd 
a večeře formou bufetu, dopolední 
snack, odpolední občerstvení, káva, 
čaj, zákusky, 1x za pobyt možnost 
povečeřet v tuniské à la carte (nutná 
rezervace, nápoje se hradí extra), 
neomezené množství místních 
vybraných alko a nealko nápojů 
v barech a restauracích dle jejich 
otevírací doby (10.00–23.00)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ / /

UPOZORNĚNÍ: Povinná pobytová 
taxa splatná na místě. Více informací 
na www.blue-style.cz.

WI-FI ZDARMA

HODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,0

LETIŠTĚ DJERBA 
CCA 20 KM
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 OKRUH OSTROVEM
Zastávka u Římské cesty, návštěva Muzea národních 
zvyků a tradic v městečku Guellala a prohlídka ke-
ramické dílny s ukázkou výroby a možností nákupu. 
Přesun do Er Riadh a prohlídka La Ghriby, jedné z nej-
starších synagog na světě. Poté návštěva některé 
z lisoven oliv, seznámení se s procesem výroby oli-
vového oleje a možnost jeho nákupu přímo na místě. 
Zastávka v největším městě na ostrově – v Houmt 
Souku. Volný čas na nákupy a zastávka u tzv. Špa-
nělské pevnosti u pobřeží.

 DJERBA EXPLORE
Areál poskytující zábavu i poučení zahrnuje 3 čás-
ti – muzeum islámského umění, „dědictví Djerby“ 
neboli skanzen s ukázkou typických djerbských sta-
veb (statku – tzv. menzelu, studny apod.) a konečně 
samotnou krokodýlí farmu s přibližně 600 krokodýly 
od čerstvě vylíhnutých až po několikametrové jedin-
ce. Nenechte si ujít jejich krmení! Výlet je půldenní.

 LODNÍ VÝLET
Zábavná a pohodová plavba na lodi plné pirátů z pří-
stavu v Houmt Souku na písečný Ostrov plameňáků 
nedaleko Djerby. Při troše štěstí budete pozorovat 
delfíny prohánějící se kolem lodi. Na ostrově volný 
čas na koupání a opalování. Během odpočinku vám 
piráti z lodi připraví velmi chutný oběd a pak předve-
dou vtipné scénky. Příjemná zábava zaručena! Oběd 
a nealko nápoj během jídla jsou v ceně výletu. Návrat 
kolem 16. hodiny.

 MATMATA – DOUZ
Výlet začíná přejezdem trajektem z Djerby na tunis-
kou pevninu. Odtud se vydáte přes Mareth, kudy ved-
la jedna z linií 2.světové války, do vesničky Matmata. 
V této měsíční krajině můžete obdivovat pohoří Da-
har, kde se natáčely Hvězdné války. Poté navštívíte 
jedno z podzemních berberských troglodytských 
obydlí. Další zastávka je v nejvýše položené vesnič-
ce Tamezret, která je zapsaná na seznamu památek 
chráněných organizací UNESCO. V oáze Douz uvidíte 

palmérie a budete mít možnost absolvovat projížďku 
s velbloudí karavanou do písečné pouště (za poplatek 
cca 25 TND/45min).

 TATAOUINE-CHÉNINI
Přejezd z Djerby na tuniskou pevninu přes Římskou 
cestu. Během cesty bude krátká zastávka u malého 
solného jezera. Poté přejezd přímo do města Tata-
ouine. Zde navštívíte místní trh a výrobnu cukrovin-
ky zvané „gazelí roh“. Následuje přesun do horské 
berberské vesničky Chénini, prohlídka a oběd (jídlo 
v ceně výletu, nápoje extra). Při zpáteční cestě bude 
krátká zastávka v tzv. ksaru, tedy v některé z opev-
něných sýpek, které se v okolí nacházejí. Cesta po-
kračuje přes správní město Médenine a přes Římskou 
cestu z pevniny zpět na Djerbu. 

Popisy výletů jsou pouze informační a nezávazné. 
Bližší info o jejich programu obdržíte v destinaci. Více 
na www.blue-style.cz.

Výlety
CESTUJTE A POZNÁVEJTE

DJERBA

MATMATA

SAHARAMATMATA
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Stovky kilometrů zlatavých pláží, olivovníkové háje, 
datlové palmy, cypřiše, eukalypty, žluté mimózy, 
jasmíny, solná jezera, stále se měnící poušť zdobená 
písčitými růžemi a její nazelenalé oázy, pestré ber-
berské vesnice, starověká městečka a tržiště, mi-
narety, mešity, vůně koření, velmi chutná kuchyně 
středomořského charakteru s tureckým vlivem, vyni-
kající červené a růžové víno – to vše láká a po příjezdu 
zároveň utvrdí návštěvníka, že si vybral dovolenou 
na správném místě.
V pomyslném žebříčku oblíbených zemí pro stráve-
ní dovolené Tunisko fi guruje na předních místech. 
Díky zeměpisné poloze je spojovacím mostem mezi 
evropskou a africkou kulturou. Sever je pokryt po-
hořím, které postupně směrem k jihu sesedá a mění 
se v nekonečnou poušť. Pobřeží je poměrně členité, 
jeho délka je cca 1 300 km. Na jihu se rozkládá Saha-
ra, která je s 9 miliony km² největší tropickou pou-
ští na světě. Obyvatelé žijí v oázách, nacházejících 
se v suchých údolích a jsou v blízkosti spodních vod. 
Tunisko je hospodářsky závislé na turistice, a proto 
se snaží zajistit maximální bezpečnost turistům. Na 
jeho území se za více než tři tisíce let vystřídala řada 
etnických skupin. Ať přijedete kamkoli v zemi, všude 
budete překvapeni přívětivostí a pohostinností míst-
ních, schopných kdykoli vám pomoci.

TUNIS – HLAVNÍ MĚSTO
Tunisu se často přezdívá Paříž severní Afriky. Důvo-
dem je, že si stejně jako francouzská metropole potr-
pí nejen na tradice, ale zároveň má osobitý a typický 
šarm. Oblast nabízí návštěvníkům kouzlo tisícileté 
kultury i krásné pláže. Staré město (medina) je cha-
rakteristické tržištěm (souk), jehož arabský nádech 
umocňuje Olivovníková mešita. Opačnou tváří je mo-
derní část okolo třídy Avenue Habib Bourguiba, kte-
rou od mediny odděluje Brána moře. Místo, kde kdysi 
stávalo Kartágo, je dnes rezidenčním předměstím 
a dominují mu římské Antoniovy lázně. Křehkým 

a nezapomenutelným dojmem pů-
sobí staré modrobílé městečko Sidi 
Bou Said. Po Tunisu se vyplatí ces-
tovat pozemním metrem TGM, kte-
ré prakticky spojuje všechny oblasti.

HAMMAMET
Město Hammamet leží 65 km jihový-
chodně od tuniské metropole, ve stejnojmenném záli-
vu. Vzniklo ve 13. století na místě dvou římských osad 
Pupput a Siagu. Pro svou malebnost a klidnou polohu 
se stalo od 19. století střediskem umělců, jako byli Gu-
stave Flaubert, Guy de Maupassant a Oscar Wilde. Za 
posledních dvacet let se zde značně rozšířil cestov-
ní ruch, o což se zasloužil George Sébastien. Mezi-
národní kulturní středisko umístěné v Sébastienově 
vile připomíná jeho památku. Hotely citlivě zasaze-
né do krajiny, přímo na písčitých plážích, obklopují 
rozsáhlé parky hýřící mimózami, eukalypty, palmami 
a cypřiši. Nedaleko je městečko Nabeul, kde vedle 
keramiky, kameniny a ostatních hrnčířských výrob-
ků jsou k vidění i výrobky krajkářů a kovotepců. Jižně 
od Hammametu se nachází turistická zóna Yasmine 
Hammamet, kde je zábavní park a aquapark Carth-
ageland. Jsou zde k dispozici také dvě golfová hřiště.

SKANES MONASTIR
Prázdninové letovisko mezi městy Sousse a Monas-
tir. Díky rozvíjejícímu se turistickému ruchu Skanes 
s Monastirem téměř splynuly dohromady. Přesto si 
však letovisko zachovalo své osobité kouzlo. Nalez-
nete zde i golfové hřiště.

MONASTIR
Město Monastir se nachází cca 190 km jihovýchodně 
od hlavního města. Féničany založená osada Rous 
Penna byla základnou pro Caesara. V 8. století Ara-
bové opevnili pobřeží proti nájezdům křižáků. Z té 
doby je i pevnost Ribat. Nedaleko ní je mauzoleum 
prvního tuniského prezidenta Bourguiby. Krása to-
hoto města láká i fi lmové režiséry. Natáčel se zde fi lm 
Dobyvatelé ztracené archy a seriál Ježíš Nazaretský.

SOUSSE
Patrně nejvyhledávanějším turistickým cílem Sahelu 
(úrodné oblasti Tuniska) je Sousse, vzdálené cca 140 
km jihovýchodně od Tunisu. Návštěvníky přitahují 
historické stavební památky a bohaté muzejní sbír-
ky pocházející až z 9. století př. n. l., kdy byla Féničany 
založena kupecká osada Hadrumete. Hlavní aktivitou 

Sousse je cestovní ruch. Tato „Brána Sahelu“ je připra-
vena přivítat v rozrůstajícím se moderním parku hote-
lů stále více hostů. Z historického centra vás taxi, au-
tobusy, turistické vláčky a tuk tuky (motorová vozítka) 
dovezou do romantického přístavu Port El Kantaoui.

PORT EL KANTAOUI
Jedno z nejmalebnějších letovisek leží cca 6 km od 
Sousse. Zářivě bílý přístav byl postaven v 80. letech 
20. století v jihoevropském stylu – po vzoru francouz-
ského města Antibes – kolem přístaviště pro jachty 
a plachetnice. Kavárničky, bary a restaurace s terasa-
mi zvou k posezení. Je zde i řada nákupních možnos-
tí, kaváren, diskoték, dětský zábavní park, minizoo, 
aquapark a golfové hřiště s 18 jamkami.

MAHDIA
Mahdia je muslimské město s typicky bílými domy 
v maurském stylu, kopulovitými mešitami a štíhlými 
minarety. Proslavilo se zejména nálezem potopené 
řecké lodi z roku 86 n. l. s nákladem mnoha umělec-
kých památek, jež jsou nyní uložené v muzeu Bar-
do v Tunisu. Dnešní Mahdia má cca 30 000 obyvatel 
a je nejdůležitějším rybářským přístavem. Ryby se 
zpracovávají v moderních závodech, obyvatelstvo se 
tradičně zabývá vyšíváním a tkaním plátna a hedvá-
bí. Mahdia nabízí jedny z nejkrásnějších, dosud ne-
přeplněných písčitých pláží Tuniska s průzračným 
azurovým mořem. 

Tunisko
pevnina
POPIS DESTINACE

TUNISKO / POPIS DESTINACE

A mnoho
dalších hotelů na
www.blue-style.cz
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Skanes Monastir

Sousse
Port El Kantaoui

POPIS DESTINACE / TUNISKO
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HOTEL

ANIMACE V ČEŠTINĚ ZDARMA

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

WI-FI ZDARMA

PŘÍMO U PLÁŽE

ALL INCLUSIVE

LETIŠTĚ
ENFIDHA CCA 60 KM
MONASTIR CCA 117 KM
TUNIS CCA 80 KM

POLOHA
•  Centrum Hammametu cca 7 km
•  Obchůdky a restaurace cca 500 m
•  Letiště Enfi dha cca 60 km
• Letiště Monastir cca 117 km
• Letiště Tunis cca 80 km
PLÁŽ
• Široká písčitá pláž přímo u hotelu
• Pozvolný vstup do moře
• Bar, sprchy a WC
•  Lehátka a slunečníky zdarma
•  Plážové osušky na vratnou zálohu 

cca 20 TND
POPIS
• Recepce, směnárna
•  4 restaurace, 6 barů, kavárna
• Nákupní galerie, diskotéka
• Fitness, wellness, kadeřnictví
• Vnitřní bazén zdarma
•  Bazény pro dospělé a pro děti
• Relaxační bazén
• Aquapark zdarma
• Lehátka a slunečníky zdarma

INTERNET
•  Wi-Fi na recepci a na pokojích 

zdarma
UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj
• Klimatizace (15. 6.–15. 9.)
•  Koupelna se sprchou nebo vanou, 

WC, vysoušeč vlasů
• Telefon, rádio
• Minilednička zdarma
• Minibar za poplatek
• Bezpečnostní schránka za poplatek 
•  Děts. postýlka na vyžádání zdarma
• Balkon
Rodinný pokoj
• Je prostornější, má palandy
Pokoj Eco
• Nemá balkon
 Rodinný Eco pokoj
•  Je prostornější než pokoj Eco
• Má palandy a nemá balkon
SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: animační programy, 

miniklub, dětské hřiště, plážový 
volejbal, šipky, stolní tenis, tenis bez 
osvětlení, fi tness centrum

•  Za poplatek: kulečník, elektronické 
hry, fotbal, masáže, služby wellness 
centra, vodní sporty na pláži

STRAVOVÁNÍ
•  All Inclusive: snídaně, oběd 

a večeře formou bufetu, odpolední 
občerstvení, odpolední snack, 
možnost povečeřet v à la carte 
restauraci (rezervace), neomezené 
množství místních alko a nealko 
nápojů (10.00–24.00), během večeří 
je vyžadován společenský oděv, 
zejména u pánů dlouhé kalhoty

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ /

www.magichotelsandresorts.com
UPOZORNĚNÍ: Povinná pobytová 
taxa splatná na místě. Více informací 
na www.blue-style.cz.

Hotel vybudovaný v elegantním stylu poskytuje kompletní servis pro dokonalou 
dovolenou. V udržované a rozlehlé zahradě se nachází několik pěkných bazénů pro 
děti i dospělé. Součástí tohoto krásného komplexu je také aquapark se skluzavkami 
a tobogany pro všechny. Na své si zde přijde opravdu každý!

EXKLUZIVNĚ U BLUE STYLE  ●  AQUAPARK  ●  KRÁSNÁ PLÁŽ

Magic Hotel Holiday Village Manar & Aquapark *****

TUNISKO / HAMMAMET HODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,5

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Až 2 Děti zdarma
1. dítě do 12 let 
2. dítě do 7 let

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE
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KLUBOVÝ HOTEL
Animace v češtině pro všechny věkové kategorie 
zdarma. Více info o skvělé klubové dovolené 
viz strany 20, 24 a 25 nebo na www.blue-style.cz
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HOTEL

HOTEL

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

WI-FI ZDARMA

PLÁŽ CCA 350 M

ALL INCLUSIVE

LETIŠTĚ
ENFIDHA CCA 42 KM
MONASTIR CCA 97 KM
TUNIS CCA 73 KM

HODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,5TUNISKO / YASMINE HAMMAMET

Medina Diar Lemdina ****
EXKLUZIVNĚ U BLUE STYLE  ●  CARTHAGELAND  ●  VYNIKAJÍCÍ POLOHA

POLOHA
• Carthageland cca 500 m
•  Letiště Enfi dha cca 42 km, Monastir 

cca 97 km, Tunis cca 73 km
PLÁŽ
•  Pláž s jemným pískem cca 350 m
• Cesta je přes místní komunikaci
• Bar, sprchy a WC
• Lehátka a slunečníky zdarma
POPIS
• Recepce, směnárna, obchůdky
• 3 restaurace, 2 bary
• 2 bazény pro dospělé, 1 pro děti
• Lehátka a slunečníky zdarma
INTERNET
•  Wi-Fi v areálu hotelu zdarma
UBYTOVÁNÍ
Junior Suite
• Klimatizace (15. 6.–15. 9.)
•  Koupelna se sprchou či vanou, WC, 

fén, telefon, SAT-TV

•  Bezpečnostní schránka za poplatek 
cca 3,5 TND/den

• Minibar za poplatek
•  Děts. postýlka na vyžádání zdarma
SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: animační programy, 

miniklub, volejbal, šipky, fi tness, 
vstup do Carthagelandu, muzea 
a do Paláce 1000 a 1 noc

•   Za poplatek: služby wellness centra
STRAVOVÁNÍ
•  All Inclusive: snídaně, oběd a večeře 

formou bufetu, snack během dne, 
místní vybrané alko a nealko nápoje 
(10.00–24.00)

•  Dine Around: à la carte restaurace 
v hotelech Medina (rezervace), 
galavečeře v restauraci Medina

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ / /

POZNÁMKA: Rozšířený popis 
hotelu, ubytování a informace o výši 
pobytové taxy na www. blue-style.cz. 

WI-FI ZDARMA

PLÁŽ CCA 50 M

ALL INCLUSIVE

LETIŠTĚ
ENFIDHA CCA 42 KM
MONASTIR CCA 97 KM
TUNIS CCA 73 KM

POLOHA
• Carthageland cca 400 m
•  Letiště Enfi dha cca 42 km, Monastir 

cca 97 km, Tunis cca 73 km
PLÁŽ
• Pláž s jemným pískem cca 50 m
• Cesta je přes promenádu
• Bar, sprchy a WC
•  Lehátka a slunečníky zdarma, 

plážové osušky na vratnou zálohu
POPIS
• Recepce, směnárna, obchůdky
•  3 restaurace, 3 bary, kavárna
•  2 bazény, 1 má část pro děti
• Lehátka a slunečníky zdarma
INTERNET
•  Wi-Fi v areálu hotelu zdarma
UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj s balkonem
• Klimatizace (15. 6.–15. 9.)
•  Koupelna se sprchou či vanou, WC, 

fén, telefon, SAT-TV, rádio
•  Bezp. schránka za poplatek a na 

vratnou zálohu, minibar za poplatek
•  Děts. postýlka na vyžádání zdarma 
SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: animační programy, 

miniklub, volejbal, šipky, fi tness, 
tenis, vstup do Carthagelandu

•   Za poplatek: kulečník, elektronické 
hry, tenis s osvětlením, wellness

STRAVOVÁNÍ
•  All Inclusive: snídaně, oběd a večeře 

formou bufetu, snack během dne, 
místní vybrané alko a nealko nápoje 
(10.00–24.00)

•  Dine Around: à la carte restaurace 
v hotelech Medina (rezervace), 
galavečeře v restauraci Medina

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ /

POZNÁMKA: Rozšířený popis 
hotelu, ubytování a informace o výši 
pobytové taxy na www. blue-style.cz. 

EXKLUZIVNĚ U BLUE STYLE  ●  CARTHAGELAND  ●  VYNIKAJÍCÍ POLOHA

Medina Solaria & Thalasso *****
TUNISKO / YASMINE HAMMAMET HODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,5

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

Super slevy od 21 % na dosp. os.
a další skvělé výhody

na www.blue-style.cz

FIRST MINUTE

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

Super slevy od 21 % na dosp. os.
a další skvělé výhody

na www.blue-style.cz

FIRST MINUTE
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MEDINA HOTELY
 PROSTĚ MUSÍTE ZAŽÍT

Proč
právě
sem?

Galavečeře
s tuniskou

show 

Vstup do
Carthagelandu

ZDARMA

Dine 
Around

v Medina
komplexu

Vtupenky
do kulturních

center

Spousta 
zábavy

pro celou
rodinu!

HOTEL

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

WI-FI ZDARMA

PLÁŽ CCA 200 M

ALL INCLUSIVE

LETIŠTĚ
ENFIDHA CCA 42 KM
MONASTIR CCA 95 KM
TUNIS CCA 74 KM

EXKLUZIVNĚ U BLUE STYLE  ●  CARTHAGELAND  ●  VYNIKAJÍCÍ POLOHA

YASMINE HAMMAMET / TUNISKO

Medina Belisaire & Thalasso ****
HODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,5

POLOHA
• Carthageland cca 1,5 km
•  Letiště Enfi dha cca 42 km, Monastir 

cca 95 km, Tunis cca 74 km
PLÁŽ
• Pláž s jemným pískem cca 200 m
• Cesta je přes místní komunikaci
• Bar, sprchy a WC
•  Lehátka a slunečníky zdarma, 

plážové osušky na vratnou zálohu
POPIS
• Recepce, směnárna, obchůdky
•  2 restaurace, 3 bary, kavárna
•  Vnitřní bazén s mořskou vodou 
• 2 bazény pro dospělé, 1 pro děti
• Lehátka a slunečníky zdarma
INTERNET
•  Wi-Fi v areálu hotelu zdarma
UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj
• Klimatizace (15. 6.–15. 9.)

•  Koupelna se sprchou nebo vanou, 
WC, vysoušeč vlasů, telefon, TV

•  Bezp. schránka a minibar za poplatek 
•  Děts. postýlka na vyžádání zdarma
•  Pokoj pro 4 osoby má 2 manželské 

postele (šířka 140 cm)
SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: animační programy, dětské 

hřiště, miniklub, volejbal, šipky, 
fi tness, minigolf, tenis, vstup do 
Carthagelandu

•  Za poplatek: kulečník, wellness

STRAVOVÁNÍ
•  All Inclusive: snídaně, oběd 

a večeře, snack, místní vybrané alko 
a nealko nápoje (10.00–24.00)

•  Dine Around: à la carte restaurace 
v hotelech Medina (rezervace)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ / /

POZNÁMKA: Rozšířený popis 
hotelu, ubytování a informace o výši 
pobytové taxy na www. blue-style.cz. 

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

Super slevy od 21 % na dosp. os.
a další skvělé výhody

na www.blue-style.cz

FIRST MINUTE
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HOTEL

ANIMACE V ČEŠTINĚ ZDARMA

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

WI-FI ZDARMA

PŘÍMO U PLÁŽE

ALL INCLUSIVE

LETIŠTĚ
ENFIDHA CCA 60 KM
MONASTIR CCA 1 KM
TUNIS CCA 167 KM

POLOHA
• Centrum města Monastir cca 7 km
•  Letiště Enfi dha cca 60 km
• Letiště Monastir cca 1 km
• Letiště Tunis cca 167 km
PLÁŽ
• Písčitá pláž přímo u areálu hotelu
• Pozvolný vstup do moře
• Bar, sprchy
•  Lehátka , slunečníky a plážové 

osušky zdarma
POPIS
• Recepce, směnárna
•  4 restaurace, několik barů
• Maurská kavárna
• Obchůdek
• Fitness, wellness, kadeřnictví
•  2 venkovní bazény pro dospělé 

(1 má skluzavky a tobogany)
•  Dětské bazény (1 s malými 

skluzavkami)
• Lehátka a slunečníky zdarma
• Ofi ciální kategorie hotelu je 4*

INTERNET
•  Wi-Fi připojení na recepci a na 

pokojích zdarma
UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj
• Klimatizace (15. 6.–15. 9.)
•  Koupelna se sprchou nebo vanou, 

WC, vysoušeč vlasů
• Telefon, SAT-TV
•  Bezpečnostní schránka za poplatek 

cca 35 TND/týden
• Minilednička zdarma
•  Děts. postýlka na vyžádání zdarma
• Balkon nebo terasa
Rodinný pokoj
• Je prostornější 
• Má navíc oddělenou ložnici
•  Balkon nebo terasa s výhledem do 

zahrady, na bazén nebo na moře
•  Pro 3. a 4. osobu je přistýlka (1,7 m 

dlouhé lůžko)
Pokoj Eco
• Nemá balkon ani terasu

SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: animační programy, 

miniklub, dětské hřiště, plážový 
volejbal, šipky, minigolf, stolní tenis, 
tenis, fotbal, fi tness centrum

•  Za poplatek: kulečník, masáže, 
sauna, wellness, vodní lyžování

STRAVOVÁNÍ
•  All Inclusive: snídaně, oběd a večeře 

formou bufetu, odpolední snack, 
káva, zákusky, možnost povečeřet 
v tuniské à la carte restauraci, 
neomezené množství místních alko 
a nealko nápojů (9.00–24.00)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ /

www.magichotelsandresorts.com

UPOZORNĚNÍ: Povinná pobytová 
taxa splatná na místě. Více informací 
na www.blue-style.cz.

Hledáte místo, kde můžete spojit aktivní dovolenou s dokonalým relaxem? Hotel Skanes 
Family Resort & Aquapark je jistě správnou volbou! Součástí areálu je pěkný aquapark, 
plně vybavené wellness a fi tness centrum. O širokou nabídku nejen sportovních aktivit 
pro děti i dospělé se zde stará animační tým.

EXKLUZIVNĚ U BLUE STYLE  ●  AQUAPARK  ●  AKTIVITY PRO DĚTI I DOSPĚLÉ

Magic Hotel Skanes Family Resort & Aquapark *****

TUNISKO / SKANES MONASTIR HODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,5

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Až 2 Děti zdarma
1. dítě do 12 let 
2. dítě do 7 let

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE
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KLUBOVÝ HOTEL
Animace v češtině pro děti i dospělé zdarma. 
Více info o skvělé klubové dovolené viz strany 
20–25 nebo na www.blue-style.cz
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HOTEL

ANIMACE V ČEŠTINĚ ZDARMA

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

WI-FI ZDARMA

LETIŠTĚ
ENFIDHA CCA 62 KM
MONASTIR CCA 3 KM
TUNIS CCA 165 KM

PŘÍMO U PLÁŽE

24 HODIN
ALL INCLUSIVE

POLOHA
• Centrum města Monastir cca 7 km
•  Nejbližší nákupní možnosti, 

restaurace a kavárny cca 2 km
•  Golf Palm Links cca 6 km, Flamingo 

Golf Course cca 11 km
• Letiště Enfi dha cca 62 km
• Letiště Monastir cca 3 km
• Letiště Tunis cca 165 km
PLÁŽ
•  Pláž s jemným pískem přímo u hotelu
• Vstup do moře je pozvolný
• Bar, sprchy a WC
•  Lehátka a slunečníky zdarma, 

plážové osušky na vratnou zálohu 
cca 10 TND

POPIS
• Recepce, směnárna
• 4 restaurace, 5 barů, kavárna
• Nákupní galerie, minimarket
• Wellness, kadeřnictví, diskotéka 
•  3 bazény pro dospělé, z nichž 1 má 

oddělenou část pro děti

•  Aquapark zdarma (pro dospělé 
a děti od 4 let)

• Lehátka a slunečníky zdarma
• Ofi ciální kategorie hotelu je 4*
INTERNET
•  Wi-Fi na recepci a na pokojích 

zdarma
UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj
•  Centrální klimatizace s individuální 

regulací (15. 5.–15. 9.)
•  Koupelna se sprchou nebo vanou, 

WC, vysoušeč vlasů
• Telefon, SAT-TV
• Bezpečnostní schránka zdarma
• Minilednička zdarma
•  Děts. postýlka na vyžádání zdarma
• Balkon nebo terasa
Rodinný pokoj
• Je prostornější
SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: animační programy, 

miniklub, dětské hřiště, basketbal, 

plážový volejbal, šipky, fotbal, stolní 
tenis, tenis bez osvětlení

•  Za poplatek: kulečník, elektronické 
hry, tenis s osvětlením, masáže, 
wellness, vodní lyžování, golf 
na hřišti Golf Palm Links nebo 
Flamingo Golf Course 

STRAVOVÁNÍ
•  24 hodin All Inclusive: snídaně, 

oběd a večeře formou bufetu, 
snacky a občerstvení ve vybraných 
barech 24 hodin denně, možnost 
povečeřet v à la carte restauraci 
(nutná rezervace), místní vybrané 
alko a nealko nápoje v barech 
a restauracích dle jejich otevírací 
doby (24 hodin denně)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ / /

UPOZORNĚNÍ: Povinná pobytová 
taxa splatná na místě. Více informací 
na www.blue-style.cz.

Hotel s živou prázdninovou atmosférou a aquaparkem leží přímo u velmi pěkné pláže 
s jemným pískem. Ta je díky pozvolnému vstupu do moře vhodná zejména pro rodiny 
s dětmi. Díky konceptu 24 hodin All Inclusive zde budete mít zajištěný maximální 
komfort a můžete si tak užít svou perfektní dovolenou.

EXKLUZIVNĚ U BLUE STYLE  ●  AQUAPARK  ●  AKTIVITY PRO DĚTI I DOSPĚLÉ

One Resort Jockey & Aquapark *****

TUNISKO / SKANES MONASTIR HODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,5

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Až 2 Děti zdarma
1. dítě do 12 let 
2. dítě do 6 let

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE
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KLUBOVÝ HOTEL
Animace v češtině pro všechny věkové kategorie 
zdarma. Více info o skvělé klubové dovolené 
viz strany 20, 24 a 25 nebo na www.blue-style.cz
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HOTEL

ANIMACE V ČEŠTINĚ ZDARMA

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

WI-FI ZDARMA

LETIŠTĚ
ENFIDHA CCA 40 KM
MONASTIR CCA 115 KM
TUNIS CCA 70 KM

PŘÍMO U PLÁŽE

ALL INCLUSIVE

POLOHA
• Město Hammamet je cca 7 km
•  Zábavní park Carthage Land 

cca 4 km
•  Restaurace a obchůdky cca 500 m
•  Letiště Enfi dha cca 40 km
• Letiště Monastir cca 115 km
• Letiště Tunis cca 70 km
PLÁŽ
• Široká písčitá pláž přímo u hotelu
• Pozvolný vstup
• Bar, sprchy a WC
•  Lehátka a slunečníky zdarma, 

plážové osušky za poplatek 
cca 2 TND/den a zároveň na vratnou 
zálohu cca 20 TND

POPIS
• Recepce, směnárna
•  Několik restaurací a barů, kavárna
• Obchůdky, minimarket
• Fitness, wellness
• Společenská místnost
• Vnitřní bazén zdarma

• Venkovní bazény pro děti i dospělé
• Skvělý aquapark zdarma
• Lehátka a slunečníky zdarma
• Ofi ciální kategorie hotelu je 3*
INTERNET
•  Wi-Fi v lobby a na recepci zdarma, 

na pokojích za poplatek
UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj
•  Některé jsou po částečné renovaci
• Klimatizace (15. 6.–15. 9.)
•  Koupelna se sprchou nebo vanou, 

WC, vysoušeč vlasů
• Telefon, SAT-TV
•  Bezpečnostní schránka na recepci 

nebo na pokoji za poplatek 
cca 5 TND/den

• Minilednička zdarma
• Koutek k posezení
•  Děts. postýlka na vyžádání zdarma
•  Balkon nebo terasa
 Pokoj Eco
•  Nemá balkon ani terasu 

SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: animační programy, 

miniklub, dětské hřiště, plážový 
volejbal, šipky, minigolf, stolní tenis, 
tenis během dne, fotbal, fi tness

•  Za poplatek: kulečník, elektronické 
hry, masáže, wellness, vodní sporty

STRAVOVÁNÍ
•  All Inclusive: snídaně, oběd a večeře 

formou bufetu, lehký odpolední 
snack, 1x za pobyt možnost 
povečeřet v à la carte restauraci 
(nutná rezervace, otevřena v úterý), 
neomezené množství místních alko 
a nealko nápojů (10.00–23.00) 

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ / /

www.magichotelsandresorts.com

UPOZORNĚNÍ: Povinná pobytová 
taxa splatná na místě. Více informací 
na www.blue-style.cz.

Velmi oblíbený hotel je proslulý zejména tím, že součástí jeho areálu je největší 
aquapark v Tunisku. Užijte si den plný vodních radovánek na toboganech 
a nejrůznějších vodních atrakcích. Milovníci odpočinku určitě nepohrdnou relaxem na 
široké písčité pláži, která se nachází přímo u hotelu.

EXKLUZIVNĚ U BLUE STYLE  ●  AQUAPARK  ●  AKTIVITY PRO DĚTI I DOSPĚLÉ

Magic Hotel Venus Beach & Aquapark ****

TUNISKO / HAMMAMET HODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,5

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Až 2 Děti zdarma
1. dítě do 12 let 
2. dítě do 7 let

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE
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KLUBOVÝ HOTEL
Animace v češtině pro děti i dospělé zdarma. 
Více info o skvělé klubové dovolené viz strany 
20–25 nebo na www.blue-style.cz
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INFORMACE + CENY + ROZŠÍŘENÁ FOTOGALERIE a VIDEA  ―  na www.blue-style.cz

HOTEL

ANIMACE V ČEŠTINĚ ZDARMA

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

EXKLUZIVNĚ U BLUE STYLE  ●  AQUAPARK  ●  AKTIVITY PRO DĚTI I DOSPĚLÉ

Club Salammbo Hammamet & Aquapark ****

TUNISKO / HAMMAMET HODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,0

Velmi oblíbený hotel se skvělým aquaparkem leží u krásné pláže s jemným pískem 
a je ideální volbou pro každého. Hotel pořádá animační programy pro děti i dospělé, 
takže o zábavu je postaráno. Koncept All Inclusive zaručuje nevšední kulinářské zážitky 
během celého dne.

POLOHA
•  Centrum města Hammamet

cca 5 km
•  Restaurace, kavárny a obchůdky 

cca 3 km
• Letiště Enfi dha cca 40 km
• Letiště Monastir cca 103 km
• Letiště Tunis cca 71 km

PLÁŽ
• Vlastní písčitá pláž přímo u hotelu
• Pozvolný vstup do moře
• Bar (za poplatek), sprchy a WC
•  Lehátka a slunečníky zdarma, 

plážové osušky na vratnou zálohu 
cca 20 TND

POPIS
• Recepce, směnárna
•  Několik restaurací a barů, maurská 

kavárna
• Minimarket, nákupní galerie
• Wellness

• Bazén pro dospělé a pro děti
•  Aquapark zdarma
• Lehátka a slunečníky zdarma

INTERNET
•  Wi-Fi ve veřejných prostorách a na 

některých pokojích zdarma

UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj
• Klimatizace (15. 6.–15. 9.)
•  Koupelna se sprchou nebo vanou, 

WC, vysoušeč vlasů
• Telefon, SAT-TV
• Bezpečnostní schránka za poplatek
•  Děts. postýlka na vyžádání zdarma
• Balkon nebo terasa

SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: animační programy, 

miniklub, dětské hřiště, basketbal, 
plážový volejbal, stolní tenis, tenis 
(vybavení na vratnou zálohu)

•  Za poplatek: kulečník, masáže, 
služby wellness centra

STRAVOVÁNÍ
•  All Inclusive: snídaně formou 

bufetu, pozdní kontinentální 
snídaně, oběd a večeře formou 
bufetu, odpolední snack, po 
předchozí rezervaci možnost 
povečeřet v tuniské restauraci, 
neomezené množství místních 
vybraných alko a nealko nápojů 
v barech a restauracích dle jejich 
otevírací doby (10.00–24.00)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ / /

UPOZORNĚNÍ: Povinná pobytová 
taxa splatná na místě. Více informací 
na www.blue-style.cz.

WI-FI ZDARMA

LETIŠTĚ
ENFIDHA CCA 40 KM
MONASTIR CCA 103 KM
TUNIS CCA 71 KM

PŘÍMO U PLÁŽE

ALL INCLUSIVE

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Dítě do 12 let
zdarma

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE
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KLUBOVÝ HOTEL
Animace v češtině pro děti i dospělé zdarma. 
Více info o skvělé klubové dovolené viz strany 
20–25 nebo na www.blue-style.cz
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INFORMACE + CENY + ROZŠÍŘENÁ FOTOGALERIE a VIDEA  ―  na www.blue-style.cz

HOTEL

ANIMACE V ČEŠTINĚ ZDARMA

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

WI-FI ZDARMA

LETIŠTĚ
ENFIDHA CCA 110 KM
MONASTIR CCA 43 KM
TUNIS CCA 218 KM

PŘÍMO U PLÁŽE

ALL INCLUSIVE

POLOHA
• Oblast krásných pláží – Mahdia
• Centrum Mahdie je cca 7 km
•  Nejbližší nákupní možnosti, 

restaurace a kavárny cca 200 m
•  Letiště Enfi dha cca 110 km
• Letiště Monastir cca 43 km
• Letiště Tunis cca 218 km
PLÁŽ
• Písčitá pláž přímo u hotelu
• Pozvolný vstup do moře
• Bar, sprchy
•  Lehátka, slunečníky a matrace 

zdarma, plážové osušky na vratnou 
zálohu

POPIS
•  Hlavní budova a 5 vedlejších křídel 

umístěných v zahradě
• Recepce, směnárna
•  Několik restaurací a barů, kavárna
• Nákupní galerie
• Diskotéka, kadeřnictví, wellness
• Vnitřní bazén

• Bazén s oddělenou částí pro děti
•  Malý aquapark (v provozu 

15. 6.–15. 9.)
• Lehátka a slunečníky zdarma
INTERNET
• Wi-Fi na recepci zdarma
UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj
• Centrální klimatizace (15. 6.– 15. 9.)
•  Koupelna se sprchou nebo vanou, 

WC, vysoušeč vlasů
• Telefon, SAT-TV
• Minilednička zdarma
•  Bezpečnostní schránka za poplatek 

cca 2,5 TND/den + vratná záloha 
cca 40 EUR

•  Děts. postýlka na vyžádání zdarma
• Balkon nebo terasa
Rodinný pokoj
• Má oddělené pokoje
SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: animační programy, 

miniklub, dětské hřiště, minigolf, 

šipky, basketbal, fotbal, tenis bez 
osvětlení, stolní tenis, volejbal

•  Za poplatek: tenis s osvětlením, 
kulečník, elektronické hry, masáže, 
sauna, wellness, vodní sporty

STRAVOVÁNÍ
•  All Inclusive: snídaně, oběd a večeře 

formou bufetu, odpolední snack, 
káva, plážový bar (otevřen 
1. 6.–30. 9.), po předchozí rezervaci 
možnost 1x povečeřet v à la carte 
restauraci, místní vybrané alko 
a nealko nápoje (10.00–23.00)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ / / /

www.caribbeanworld.com.tn

UPOZORNĚNÍ: Povinná pobytová 
taxa splatná na místě. Více informací 
na www.blue-style.cz.

Prázdninový komplex je vybudován v oblasti, která je proslulá svými krásnými písčitými 
plážemi. O zábavu se postará hotelový animační tým. Součástí areálu je také několik 
skluzavek a tobogany pro děti i dospělé. Hotel nabízí stylově zařízené pokoje, spoustu 
restaurací a pohodové bary, které vybízejí k večernímu posezení.

EXKLUZIVNĚ U BLUE STYLE  ●  SKLUZAVKY  ●  ŠIROKÉ SPORTOVNÍ VYŽITÍ

Magic Hotel Caribbean World Mahdia ****

TUNISKO / MAHDIA

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Až 2 Děti zdarma
1. dítě do 12 let 
2. dítě do 6 let

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE
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RODINNÝ POKOJ – VIZUALIZACE

KLUBOVÝ HOTEL
Animace v češtině pro děti i dospělé zdarma. 
Více info o skvělé klubové dovolené viz strany 
20–25 nebo na www.blue-style.cz
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INFORMACE + CENY + ROZŠÍŘENÁ FOTOGALERIE a VIDEA  ―  na www.blue-style.cz

HOTEL

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

Primasol El Mehdi & Aquapark ****
EXKLUZIVNĚ U BLUE STYLE  ●  SKLUZAVKY  ●  VODNÍ SPORTY

ANIMACE V ČEŠTINĚ ZDARMA

LETIŠTĚ
ENFIDHA CCA 125 KM
MONASTIR CCA 63 KM
TUNIS CCA 202 KM

WI-FI ZDARMA

PŘÍMO U PLÁŽE

24 HODIN
ALL INCLUSIVE

POLOHA
• Centrum Mahdie cca 2 km
•  Nejbližší nákupní možnosti 

v blízkosti hotelu
• Restaurace a kavárny cca 100 m
• Letiště Enfi dha cca 125 km
• Letiště Monastir cca 63 km
• Letiště Tunis cca 202 km
PLÁŽ
•  Pláž s jemným pískem přímo 

u hotelu
• Pozvolný vstup do moře
• Bar, sprchy a WC
•  Lehátka a slunečníky zdarma, 

plážové osušky za poplatek 
cca 0,5 TND/den a zároveň na 
vratnou zálohu cca 10 EUR

POPIS
• Recepce
• 5 restaurací, 4 bary, kavárna
• Nákupní galerie, minimarket
• Diskotéka, konferenční místnost
• Wellness, kadeřnictví

• Vnitřní bazén zdarma
•  Několik venkovních bazénů pro 

dospělé, dětský bazén
• 3 skluzavky
• Lehátka a slunečníky zdarma
INTERNET
• Wi-Fi na recepci a v lobby zdarma
UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj
• Centrální klimatizace (15. 6.–15. 9.)
•  Koupelna se sprchou nebo vanou, 

WC
• Telefon, SAT-TV
• Bezpečnostní schránka za poplatek
• Minibar zdarma
•  Děts. postýlka na vyžádání zdarma
• Balkon nebo terasa
Rodinný pokoj
• Je prostornější
SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: večerní programy, dětské 

animační programy, miniklub, 
dětské hřiště, basketbal, plážový 

volejbal, fotbal, minigolf, stolní 
tenis, tenis bez osvětlení, vířivka

•   Za poplatek: služby wellness centra, 
sauna, masáže, tenis s osvětlením, 
vodní sporty na pláži

STRAVOVÁNÍ
•  24 hodin All Inclusive: snídaně 

formou bufetu, pozdní lehká 
snídaně, oběd a večeře formou 
bufetu, zmrzlina během dne, noční 
snack, místní vybrané alko a nealko 
nápoje v barech a restauracích dle 
jejich otevírací doby

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ /

UPOZORNĚNÍ: Povinná pobytová 
taxa splatná na místě. Více informací 
na www.blue-style.cz.

Rezort leží nedaleko centra Mahdie a je tak vynikající volbou pro ty, kteří se rádi 
oddávají večernímu posezení v místních kavárničkách a restauracích. Milovníci aktivní 
dovolené ocení širokou nabídku sportovních aktivit a skluzavky, které jsou součástí 
areálu hotelu.

TUNISKO / MAHDIA HODNOCENÍ TRIPADVISOR 3,5

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Dítě do 12 let
zdarma

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE
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KLUBOVÝ HOTEL
Animace v češtině pro všechny věkové kategorie 
zdarma. Více info o skvělé klubové dovolené 
viz strany 20, 24 a 25 nebo na www.blue-style.cz
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INFORMACE + CENY + ROZŠÍŘENÁ FOTOGALERIE a VIDEA  ―  na www.blue-style.cz

HOTEL

HOTEL

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

EXKLUZIVNĚ U BLUE STYLE  ●  POUZE PRO DOSPĚLÉ 18+  ●  ŠIROKÉ SPORTOVNÍ VYŽITÍ

WI-FI ZDARMA

PŘÍMO U PLÁŽE

ALL INCLUSIVE

LETIŠTĚ
ENFIDHA CCA 50 KM
MONASTIR CCA 20 KM
TUNIS CCA 144 KM

POLOHA
•  Letiště Enfi dha cca 50 km, Monastir 

cca 20 km, Tunis cca 144 km
PLÁŽ
• Písčitá pláž přímo u hotelu
• Pozvolný vstup do moře
• Bar, sprchy a WC
•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma
POPIS
• Recepce, směnárna, obchůdky
• 3 restaurace, 4 bary, kavárna
•  Bazény, lehátka, slunečníky zdarma
• Ofi ciální kategorie hotelu je 4*
INTERNET
•  Wi-Fi v areálu hotelu zdarma
UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj
• Klimatizace (15. 6.–15. 9.)
•  Koupelna se sprchou, WC, fén
• Telefon, SAT-TV, minibar zdarma

• Bezpečnostní schránka za poplatek
•  Některý pokoj může mít balkon 

nebo terasu
SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: animační programy, 

volejbal, šipky, fi tness, fotbal, 
minigolf, stolní tenis, tenis

•  Za poplatek: kulečník, elektronické 
hry, masáže, wellness, vodní sporty

STRAVOVÁNÍ
•  All Inclusive: snídaně, pozdní 

kontinentální snídaně, oběd 

a večeře formou bufetu, 1x za 
týden večeře v à la carte restauraci 
(rezervace), místní vybrané alko 
a nealko nápoje (8.00–24.00),
 během večeří je vyžadován 
společenský oděv

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/

POZNÁMKA: Rozšířený popis 
hotelu, ubytování a informace o výši 
pobytové taxy na www. blue-style.cz. 

HODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,5TUNISKO / SOUSSE

Magic Hotel Scheherazade *****

WI-FI ZDARMA

PŘÍMO U PLÁŽE

ALL INCLUSIVE

LETIŠTĚ
ENFIDHA CCA 45 KM
MONASTIR CCA 18 KM
TUNIS CCA 145 KM

POLOHA
•  Letiště Enfi dha cca 45 km, Monastir 

cca 18 km, Tunis cca 145 km
PLÁŽ
•  Písčitá pláž přímo u hotelu
• Vstup do moře pozvolný
• Bar, sprchy a WC
•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma
POPIS
• Recepce, směnárna
• 4 restaurace, 6 barů
•  Vnitřní bazén s mořskou vodou
•  Bazény pro dospělé a pro děti
•  Skluzavky pro dospělé a děti od 4 let
• Lehátka a slunečníky zdarma
INTERNET
• Wi-Fi na recepci a v lobby zdarma
UBYTOVÁNÍ
 Pokoj Superior
• Klimatizace zdarma (15. 6.–15. 10.)

•  Koupelna se sprchou či vanou, WC
• Telefon, SAT-TV, rádio
• Bezp. schránka a minibar zdarma
•  Děts. postýlka na vyžádání zdarma
• Klasický nebo francouzský balkon
SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: animační programy, 

miniklub, dětské hřiště, volejbal, 
šipky, tenis

•  Za poplatek: kulečník, fi tness 
centrum, služby wellness centra, 
masáže, vodní lyžování

STRAVOVÁNÍ
•  All Inclusive: snídaně, oběd 

a večeře, dopolední snack, 1x za 
pobyt večeře v tematické restauraci 
(rezervace), místní vybrané alko 
a nealko nápoje (10.00–24.00)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ / /

POZNÁMKA: Rozšířený popis 
hotelu, ubytování a informace o výši 
pobytové taxy na www. blue-style.cz. 

PRÁZDNINOVÁ ATMOSFÉRA  ●  VODNÍ SPORTY  ●  ŠIROKÉ SPORTOVNÍ VYŽITÍ

TUNISKO / SOUSSE

Jaz Tour Khalef *****
HODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,0

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

Super slevy od 21 % na dosp. os.
a další skvělé výhody

na www.blue-style.cz

FIRST MINUTE

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

Super slevy od 21 % na dosp. os.
a další skvělé výhody

na www.blue-style.cz

FIRST MINUTE
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HOTEL

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

EXKLUZIVNĚ U BLUE STYLE  ●  AQUAPARK  ●  GOLF

Skanes Serail & Aquapark ****

SKANES MONASTIR / TUNISKOHODNOCENÍ TRIPADVISOR 3,5

Přátelský komplex vybudovaný v elegantním stylu poskytuje kompletní servis pro 
prožití ideální dovolené. Můžete využít širokou nabídku sportovních aktivit, prožít den 
plný zábavy v hotelovém aquaparku, odpočinout si v tureckých lázních nebo se vyhřívat 
na pěkné písčité pláži a užívat si služeb 24 hodin All Inclusive.

POLOHA
• Centrum Monastiru je cca 5 km
•  Obchůdky, restaurace a kavárny 

cca 5 km
• Diskotéka v těsné blízkosti hotelu
•  Letiště Enfi dha cca 80 km
• Letiště Monastir cca 2 km
• Letiště Tunis cca 170 km
PLÁŽ
• Písčitá pláž přímo u hotelu
• Pozvolný vstup do moře
• Bar a sprchy, WC v blízkosti pláže
•  Lehátka a slunečníky zdarma, 

plážové osušky na vratnou zálohu 
cca 1,5 TND

POPIS
• Recepce, směnárna
• Několik restaurací a barů
• Obchůdky, minimarket
• Konferenční a společenská místnost
• Fitness, wellness,kadeřnictví
• Vnitřní bazén zdarma
•  Velký venkovní bazén pro dospělé, 

dětský bazén
•  Zcela nový aquapark zdarma 
•  Lehátka a slunečníky zdarma
INTERNET
•  Wi-Fi na recepci zdarma
UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj
• Klimatizace (15. 6.–15. 9.)
•  Koupelna se sprchou nebo vanou, 

WC, vysoušeč vlasů
• Telefon, SAT-TV
• Minibar za poplatek cca 8 TND/den
•  Bezp. schránka na vratnou zálohu
•  Děts. postýlka na vyžádání zdarma
Rodinný pokoj
•  Stejně vybaven jako standardní 

pokoj, ale je až pro 4 osoby 
SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: animační programy, 

miniklub, dětské hřiště, stolní tenis, 
fotbal, volejbal, tenis

•  Za poplatek: kulečník, elektronické 
hry, fi tness centrum, služby 

wellness centra, masáže, vodní 
lyžování, 2 golfová hřiště – Yasmine 
a Citrus cca 4 km

STRAVOVÁNÍ
•  24 hodin All Inclusive: snídaně 

formou bufetu, pozdní 
kontinentální snídaně, oběd 
a večeře formou bufetu, odpolední 
snack a džusy, možnost oběda 
a večeře v à la carte restauraci 
(nutná rezervace), místní alko 
a nealko nápoje (10.00–23.00), 
lehké noční občerstvení (23.00–
6.00), bar na pláži je v provozu 
(1. 6.–30. 9.)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ / /

www.skanes-serail.com

UPOZORNĚNÍ: Povinná pobytová 
taxa splatná na místě. Více informací 
na www.blue-style.cz.

WI-FI ZDARMA

PŘÍMO U PLÁŽE

24 HODIN
ALL INCLUSIVE

LETIŠTĚ
ENFIDHA CCA 80 KM
MONASTIR CCA 2 KM
TUNIS CCA 170 KM

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Až 2 Děti zdarma
1. dítě do 12 let 
2. dítě do 12 let

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE
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INFORMACE + CENY + ROZŠÍŘENÁ FOTOGALERIE a VIDEA  ―  na www.blue-style.cz

HOTEL

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

WI-FI ZDARMA

PŘÍMO U PLÁŽE

ALL INCLUSIVE

LETIŠTĚ
ENFIDHA CCA 70 KM
MONASTIR CCA 6 KM
TUNIS CCA 162 KM

POLOHA
• Městečko Sousse cca 5 km
•  Restaurace, kavárny, bary 

a obchůdky cca 5 km
• Letiště Enfi dha cca 70 km
• Letiště Monastir cca 6 km
• Letiště Tunis cca 162 km
PLÁŽ
• Menší písčitá pláž přímo u hotelu
• Pozvolný vstup do moře
• Bar a sprchy 
• Lehátka a slunečníky zdarma
•  Plážové osušky jsou na vratnou 

zálohu
POPIS
• Recepce
• Několik restaurací, barů a kavárna
•  Obchůdky, minimarket
• Diskotéka, společenská místnost
• Wellness, kadeřnictví
• Bazén pro dospělé a bazén pro děti
•  Menší aquapark s bazénem se 

slanou vodou – zdarma

• Lehátka a slunečníky jsou zdarma
• Ofi ciální kategorie hotelu je 3*
INTERNET
• Wi-Fi na recepci zdarma
UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj
• Klimatizace (15. 6.–15. 9.)
•  Koupelna se sprchou nebo vanou, 

WC, vysoušeč vlasů
• Telefon, SAT-TV
• Bezpečnostní schránka za poplatek
•  Děts. postýlka na vyžádání zdarma
• Balkon nebo terasa
• Pokoj pro 2+2 má palandy
Rodinný bungalov
• Má oddělené pokoje
Pokoj Eco
• Nemá balkon ani terasu
SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: dětské hřiště, animační 

a večerní programy, volejbal, 
basketbal, šipky, fotbal, stolní tenis, 
tenis bez osvětlení, minigolf

•  Za poplatek: kulečník, elektronické 
hry, služby wellness centra, golf, 
masáže, sauna, tenis s osvětlením, 
vodní sporty

STRAVOVÁNÍ
•  All Inclusive: snídaně, kontinentální 

snídaně, oběd a večeře formou 
bufetu, pizza, sendviče, možnost 
povečeřet v tuniské à la carte 
restauraci zdarma (nutná 
rezervace), neomezené množství 
vybraných místních alko a nealko 
nápojů v barech dle jejich otevírací 
doby (10.00–23.00)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ / /

UPOZORNĚNÍ: Povinná pobytová 
taxa splatná na místě. Více informací 
na www.blue-style.cz.

Hotelový komplex se skládá z několika budov a bungalovů umístěných v zahradě. Jsou 
rozděleny na dvě části – tzv. Beach, která je blíže k moři, a Garden, která je v zadní 
části areálu. Součástí komplexu je také menší aquapark, wellness a spousta barů 
a restaurací. Nechybí zde ani široké spektrum nejrůznějších sportovních aktivit.

EXKLUZIVNĚ U BLUE STYLE  ●  AQUAPARK  ●  AKTIVITY PRO DĚTI I DOSPĚLÉ

Magic Hotel Caribbean World Monastir Resort & Aquapark ****

TUNISKO / SKANES MONASTIR HODNOCENÍ TRIPADVISOR 3,0

VIZUALIZACE

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Až 2 Děti zdarma
1. dítě do 12 let 
2. dítě do 6 let

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE
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NEJKRATŠÍ CESTA K VAŠÍ DOVOLENÉ  ―  226 036 036 nebo www.blue-style.cz

HOTEL

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

WI-FI ZDARMA

PŘÍMO U PLÁŽE

24 HODIN
ALL INCLUSIVE

LETIŠTĚ
ENFIDHA CCA 66 KM
MONASTIR CCA 1 KM
TUNIS CCA 160 KM

POLOHA
• Centrum Monastiru cca 5 km
•  Nejbližší nákupní možnost, 

restaurace a kavárny v Monastiru
• Letiště Enfi dha cca 66 km
• Letiště Monastir cca 1 km 
• Letiště Tunis cca 160 km
PLÁŽ
• Písčitá pláž přímo u hotelu 
• Vstup do moře pozvolný
• Bar, sprchy a WC
•  Plážové osušky na vratnou zálohu 

cca 10 TND
POPIS
• Recepce, směnárna
• 4 restaurace, 4 bary
• Maurská kavárna
• Minimarket, nákupní galerie
• Diskotéka
• Konferenční místnost
• Společenská místnost
• Fitness, wellness, kadeřnictví
• Vnitřní bazén zdarma

•  Venkovní bazén pro dospělé a děti
• 3 skluzavky
• Lehátka a slunečníky zdarma
INTERNET
• Wi-Fi na recepci zdarma
UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj
• Klimatizace zdarma (15. 6.–15. 9.) 
•  Koupelna se sprchou nebo vanou, 

WC, vysoušeč vlasů
• Telefon, SAT-TV
• Minibar za poplatek cca 10 TND/den
•  Bezpečnostní schránka za poplatek 

cca 20 TND/týden
• Balkon 
•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma
SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: dětské hřiště, animační 

programy, basketbal, plážový 
volejbal, šipky, fi tness centrum, 
minigolf, stolní tenis, tenis během 
dne, windsurfi ng

•  Za poplatek: kulečník, elektronické 
hry, sauna, služby wellness centra, 
masáže, vodní lyžování

STRAVOVÁNÍ
•  24 hodin All Inclusive: snídaně 

formou bufetu, pozdní snídaně, 
oběd a večeře formou bufetu, 
snack, zákusky a zmrzlina ve 
vybraných barech během celého 
dne, odpolední čaj, pozdní večeře, 
půlnoční občerstvení a noční lehký 
snack a káva, neomezené množství 
místních vybraných alko a nealko 
nápojů v barech a restauracích dle 
jejich otevírací doby 24 hodin denně

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ /

UPOZORNĚNÍ: Povinná pobytová 
taxa splatná na místě. Více informací 
na www.blue-style.cz.

Prázdninový rezort se skvělou atmosférou nabízí všechno, co od své dovolené 
očekáváte. Nechybí zde bazén pro dospělé i děti a několik skluzavek, na nichž si užijete 
spoustu legrace. Milovníci dobré kuchyně ocení bohatý koncept 24 hodin All Inclusive. 
Samozřejmostí je písčitá pláž, která se nachází přímo u hotelu.

EXKLUZIVNĚ U BLUE STYLE  ●  SKLUZAVKY  ●  PŘÁTELSKÁ ATMOSFÉRA

Le Soleil Bella Vista ****

SKANES MONASTIR / TUNISKOHODNOCENÍ TRIPADVISOR 3,0

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Až 2 Děti zdarma
1. dítě do 12 let 
2. dítě do 6 let

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE
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INFORMACE + CENY + ROZŠÍŘENÁ FOTOGALERIE a VIDEA  ―  na www.blue-style.cz

HOTEL

HOTEL

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

HODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,0TUNISKO / HAMMAMET

Cooee President & Aquapark ****
AKTIVITY PRO DĚTI I DOSPĚLÉ  ●  BOHATÉ SPORTOVNÍ VYŽITÍ  ●  GOLF

POLOHA
•  Letiště Enfi dha cca 50 km, Monastir 

cca 116 km, Tunis cca 77 km
PLÁŽ
• Písčitá pláž cca 30 m
• Cesta je přes místní komunikaci
• Vstup do moře je pozvolný, WC
•  Lehátka a slunečníky zdarma, 

plážové osušky za poplatek
POPIS
• Recepce, směnárna, obchůdky
• 2 restaurace, 3 bary
•  Bezpečnostní schránky na recepci 

za poplatek cca 2 TND/den
• Bazén pro dospělé a pro děti
• Lehátka a slunečníky zdarma
• Aquapark v blízkosti hotelu zdarma
INTERNET
• Wi-Fi v areálu hotelu zdarma
UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj s balkonem

• V hlavní budově
• Klimatizace (15. 6.–15. 9.)
•  Koupelna se sprchou či vanou, WC, 

vysoušeč vlasů, telefon, SAT-TV
•  Bezp. schránka a minibar za popl.
•  Děts. postýlka na vyžádání zdarma
 Bungalov
•  Je mimo hlavní budovu, v zahradě
SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: animační programy, 

miniklub, šipky, plážový volejbal
•  Za poplatek: služby wellness centra

STRAVOVÁNÍ
•  24 hodin All Inclusive: snídaně, 

pozdní snídaně, oběd a večeře 
formou bufetu, snack během dne 
a noční snack, místní vybrané alko 
a nealko nápoje 24 hodin denně

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ /

POZNÁMKA: Rozšířený popis 
hotelu, ubytování a informace o výši 
pobytové taxy na www. blue-style.cz. 

WI-FI ZDARMA

PLÁŽ CCA 30 M

24 HODIN
ALL INCLUSIVE

LETIŠTĚ
ENFIDHA CCA 50 KM
MONASTIR CCA 116 KM
TUNIS CCA 77 KM

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Dítě do 12 let
zdarma

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE

WI-FI

PŘÍMO U PLÁŽE

ALL INCLUSIVE

LETIŠTĚ
ENFIDHA CCA 55 KM
MONASTIR CCA 116 KM
TUNIS CCA 80 KM

POLOHA 
•  Obchůdky a restaurace u hotelu
•  Letiště Enfi dha cca 55 km, Monastir 

cca 116 km, Tunis cca 80 km
PLÁŽ 
• Široká písčitá pláž přímo u hotelu
• Pozvolný vstup do moře
• Bar, sprchy a WC
•  Lehátka a slunečníky zdarma, 

plážové osušky na vratnou zálohu
POPIS
• Recepce, směnárna, obchůdky
•  4 restaurace, několik barů, kavárna
•  Bazén pro dospělé a pro děti
• Skluzavky zdarma
• Lehátka a slunečníky zdarma
INTERNET
• Wi-Fi na recepci za poplatek
UBYTOVÁNÍ 
Standardní pokoj 
• Klimatizace (15. 6.–15. 9.)

•  Koupelna se sprchou nebo vanou, 
WC, fén, telefon, SAT-TV

•  Minilednička na vyžádání za popl.
•  Bezpečnostní schránka za poplatek 
• Balkon nebo terasa
SPORT A ZÁBAVA 
•  Zdarma: animační programy, 

miniklub, dětské hřiště, volejbal, 
stolní tenis, tenis bez osvětlení

•  Za poplatek: wellness, masáže, tenis 
s osvětlením, kulečník, elektronické 
hry, vodní sporty

STRAVOVÁNÍ
•  All Inclusive: snídaně, oběd a večeře, 

snack během dne, možnost večeře 
v italské nebo tuniské restauraci 
(nutná rezervace), místní vybrané 
alko a nealko nápoje (10.00–24.00)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ / /

POZNÁMKA: Rozšířený popis 
hotelu, ubytování a informace o výši 
pobytové taxy na www. blue-style.cz. 

SKLUZAVKY  ●  GOLF  ●  ŠIROKÉ SPORTOVNÍ VYŽITÍ

TUNISKO / HAMMAMET

Vincci Nozha Beach ****
HODNOCENÍ TRIPADVISOR 3,5

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Garance slevy od 21 % na dosp. os.

Až 2 Děti zdarma
1. dítě do 12 let 
2. dítě do 6 let

Garance slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE
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NEJKRATŠÍ CESTA K VAŠÍ DOVOLENÉ  ―  226 036 036 nebo www.blue-style.cz

HOTEL

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

POLOHA
• Centrum Hammametu cca 6 km
•  Nákupní možnosti, restaurace, 

kavárny jsou v areálu hotelu
•  Letiště Enfi dha cca 60 km
• Letiště Monastir cca 117 km
• Letiště Tunis cca 80 km

PLÁŽ
• Písčitá pláž přímo u hotelu
• Pozvolný vstup do moře
• Bar, sprchy a WC
•  Lehátka a slunečníky zdarma, 

plážové osušky na vratnou zálohu 
cca 10 EUR

POPIS
• Recepce, směnárna
• 3 restaurace, 4 bary, kavárna
• Nákupní galerie
• Fitness, wellness, kadeřnictví
• Konferenční a společenská místnost
•  Bezpečnostní schránky na recepci 

za poplatek cca 5 TND/den
•  2 bazény, dětský bazén
• Skluzavky zdarma
•  Lehátka a slunečníky zdarma
• Ofi ciální kategorie hotelu je 3*

INTERNET
• Wi-Fi na recepci a v lobby zdarma

UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj
• Klimatizace (15. 6.–15. 9.)
•  Koupelna se sprchou nebo vanou, 

WC, vysoušeč vlasů
• Telefon, SAT-TV
•  Minilednička za poplatek 

cca 8 TND/ den
•  Děts. postýlka na vyžádání zdarma
• Balkon 
Pokoj s obsazeností 2+2
• Má palandu
Rodinný pokoj
• Je prostornější

SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: animační programy, 

miniklub, dětské hřiště, plážový 
volejbal, fi tness centrum, minigolf, 
stolní tenis, tenis bez osvětlení

•  Za poplatek: kulečník, elektronické 
hry, masáže, sauna, služby wellness 
centra, tenis s osvětlením

STRAVOVÁNÍ
•  All Inclusive: snídaně formou 

bufetu, pozdní lehká snídaně, oběd 
a večeře formou bufetu, odpolední 
a noční snack, místní vybrané alko 
a nealko nápoje (10.00–24.00)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ / /

www.primasol.com
UPOZORNĚNÍ: Povinná pobytová 
taxa splatná na místě. Více informací 
na www.blue-style.cz. 

Oblíbený hotel tvoří udržovaná zahrada a pěkné venkovní bazény. Vychutnejte si 
den plný pohody v tomto přátelském hotelu. Relaxujte na široké písčité pláži, nebo si 
vyberte některou z animačních aktivit a prožijte den plný zábavných aktivit. Na své si 
přijde opravdu každý.

WI-FI ZDARMA

PŘÍMO U PLÁŽE

ALL INCLUSIVE

LETIŠTĚ
ENFIDHA CCA 60 KM
MONASTIR CCA 117 KM
TUNIS CCA 80 KM

EXKLUZIVNĚ U BLUE STYLE  ●  SKLUZAVKY  ●  ŠIROKÉ SPORTOVNÍ VYŽITÍ

Primasol Omar Khayam ****

HAMMAMET / TUNISKO

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Dítě do 12 let
zdarma

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE

HODNOCENÍ TRIPADVISOR 3,5
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INFORMACE + CENY + ROZŠÍŘENÁ FOTOGALERIE a VIDEA  ―  na www.blue-style.cz

HOTEL

ANIMACE V ČEŠTINĚ ZDARMA

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Dítě do 12 let
zdarma

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE

WI-FI ZDARMA

LETIŠTĚ
ENFIDHA CCA 60 KM
MONASTIR CCA 5 KM
TUNIS CCA 165 KM

PŘÍMO U PLÁŽE

ALL INCLUSIVE

POLOHA
•  Golfové hřiště Flamingo Golf 

Course cca 12 km
• Centrum Monastiru cca 10 km
•  Nejbližší nákupní možnosti, 

restaurace a kavárny cca 600 m
• Letiště Enfi dha cca 60 km
• Letiště Monastir cca 5 km
• Letiště Tunis cca 165 km

PLÁŽ
•  Pláž s jemným pískem přímo u hotelu
• Pozvolný vstup do moře
• Bar a sprchy, WC v blízkosti pláže
•  Lehátka a slunečníky za poplatek 

cca 2 TND/lehátko, plážové osušky 
za poplatek cca 1 TND a zároveň na 
vratnou zálohu cca 10 TND

POPIS
• Recepce, směnárna
• 2 restaurace, 4 bary, kavárna
•  Diskotéka, kadeřnictví, wellness

• 2 obchůdky
• Vnitřní bazén zdarma
•  Bazén pro dospělé a pro děti
• Menší aquapark zdarma
• Lehátka a slunečníky zdarma
• Ofi ciální kategorie hotelu je 3*

INTERNET
•  Wi-Fi připojení je k dispozici na 

recepci zdarma

UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj
• Klimatizace (15. 6.–15. 9.) 
•  Koupelna se sprchou či vanou, WC
• Telefon, SAT-TV
• Bezpečnostní schránka za poplatek 
•  Děts. postýlka na vyžádání zdarma
• Balkon nebo terasa

SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: večerní programy, dětské 

hřiště, miniklub, basketbal, plážový 

volejbal, šipky, fotbal, minigolf, 
stolní tenis, tenis během dne 

•  Za poplatek: elektronické 
hry, masáže, wellness, tenis 
s osvětlením, vodní sporty

STRAVOVÁNÍ
•  All Inclusive: snídaně formou 

bufetu, lehká pozdní snídaně, oběd 
a večeře formou bufetu, odpolední 
snack a zákusky, pozdní lehký snack 
(po večeři), neomezené množství 
místních alko a nealko nápojů 
v barech a restauracích dle jejich 
otevírací doby (10.00–23.00)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ / /

UPOZORNĚNÍ: Povinná pobytová 
taxa splatná na místě. Více informací 
na www.blue-style.cz.

Hotel s velmi příjemnou a rodinnou atmosférou leží v klidné části oblíbeného 
prázdninového letoviska Skanes Monastir. Nespornou výhodou je široké sportovní 
vyžití a aquapark, který je součástí areálu. Nedaleko hotelu je golfové hřiště Flamingo 
Golf Course. Odpočinout si můžete ve wellness centru, u bazénu nebo na krásné pláži.

EXKLUZIVNĚ U BLUE STYLE  ●  GOLF  ●  AQUAPARK

Club Tropicana & Kids Aquapark ****

TUNISKO / SKANES MONASTIR HODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,0
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VIZUALIZACE

KLUBOVÝ HOTEL
Animace v češtině pro děti zdarma. Více info 
o skvělé klubové dovolené viz strany 21–25  
nebo na www.blue-style.cz
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HOTEL

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

AQUAPARK  ●  VODNÍ SPORTY  ●  GOLF

Samira Club Spa & Aquapark ***

TUNISKO / HAMMAMET HODNOCENÍ TRIPADVISOR 3,5

WI-FI ZDARMA

PŘÍMO U PLÁŽE

ALL INCLUSIVE

LETIŠTĚ
ENFIDHA CCA 40 KM
MONASTIR CCA 101 KM
TUNIS CCA 70 KM

Hotel s živou prázdninovou atmosférou leží přímo u písčité pláže, cca 5 km od centra 
města Hammamet. Jeho velkou výhodou je právě jeho poloha – leží nedaleko golfových 
hřišť a vy si tak můžete užít nezapomenutelný den na nádherném trávníku přímo pod 
tuniským sluncem.

POLOHA
•  Centrum města Hammamet cca 6 km
•  Obchůdky a restaurace cca 200 m
• Letiště Enfi dha cca 40 km
• Letiště Monastir cca 101 km
• Letiště Tunis cca 70 km
PLÁŽ
• Vlastní široká pláž je přímo u hotelu
• Pozvolný vstup do moře
• Bar, sprchy a WC
•  Lehátka a slunečníky zdarma, 

plážové osušky za poplatek
POPIS
•  Klubový hotel v tradičním stylu
• Recepce, směnárna
•  Několik restaurací a barů, kavárna
• Nákupní galerie
• Diskotéka
• Fitness, wellness, kadeřnictví
• Bazén pro dospělé, dětský bazén
•  Aquapark zdarma pro dospělé a děti 

od 6 let
• Lehátka a slunečníky zdarma

INTERNET
• Wi-Fi na recepci zdarma
UBYTOVÁNÍ
 Standardní pokoj
• Má jednodušší vybavení
• Klimatizace (15. 6.–15. 9.)
•  Koupelna se sprchou či vanou, WC
• Telefon, SAT-TV
•  Bezpečnostní schránka za poplatek 

cca 3 TND
•  Děts. postýlka na vyžádání zdarma
• Terasa
SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: denní animační a večerní 

programy, miniklub, dětské hřiště, 
basketbal, plážový volejbal, šipky, 
fotbal, minigolf, stolní tenis, tenis 
bez osvětlení, fi tness centrum, 
zapůjčení kajaku

•  Za poplatek: tenis s osvětlením, 
kulečník, elektronické hry, masáže, 
wellness, vodní sporty, 2 golfová 
hřiště – Yasmine a Citrus (cca 4 km)

STRAVOVÁNÍ
•  All Inclusive: snídaně, oběd a večeře 

formou bufetu, snack během celého 
dne, 1x za pobyt možnost povečeřet 
v tuniské à la carte restauraci 
(nutná rezervace), místní vybrané 
alko a nealko nápoje v restauracích 
a barech dle jejich otevírací doby 
(10.00–24.00)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ / /

www.hotelsamiraclub.com

UPOZORNĚNÍ: Povinná pobytová 
taxa splatná na místě. Více informací 
na www.blue-style.cz.

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Až 2 Děti zdarma
1. dítě do 12 let 
2. dítě do 6 let

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE
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 ZOO FRIGUIA
Tento půldenní výlet je vhodný zejména pro rodi-
ny s dětmi. I ostatním se ale určitě bude líbit krás-
ná zoologická zahrada Friguia o rozloze 36 hektarů, 
kde najdete přes 400 zvířat. Součástí této prohlídky 
je lachtaní show.

 LODNÍ VÝLET
Slunce, moře, koupání a odpočinek – to vše nabízí ten-
to lodní výlet. Odjezd ráno od hotelu a následná třího-
dinová plavba na lodi podél pobřeží. V rámci zastávky 
na otevřeném moři se můžete vykoupat či využít brýle 
a šnorchl pro poznání zdejšího podmořského života. 

 KARTÁGO – SIDI BOU SAID – TUNIS
Tento celodenní výlet zahájíte na pahorku Byrsa, kde 
bylo založeno původní fénické město Kartágo králov-
nou Elissou. Poté budete pokračovat do světoznámé-
ho historického Kartága, znovuzaloženého římským 
císařem Juliem Caesarem. Podíváte se do Antoni-
ových lázní, které patří k nejzachovalejší části řím-
ského Kartága. Následuje prohlídka nezapomenutel-
ného modrobílého městečka Sidi Bou Said, které láká 
umělce z Tuniska, Francie i odjinud. Zde máte možnost 

za poplatek cca 3 TND navštívit soukromé muzeum 
Dar Annabi, což je kompletně zachovaný arabský pa-
lác se všemi pokoji, ukázkou svatebních šatů z různých 
oblastí Tuniska a s krásným výhledem ze střešní tera-
sy. Po panoramatickém výhledu na Tuniský záliv a na 
hlavní město Tunis, jeho přístav a prezidentský palác 
následuje oběd a přejezd do hlavního města Tunisu. 
Procházkou po Avenue Bourguiba, hlavní třídě vybu-
dované v době francouzského protektorátu, dojdete 
do historického centra mediny, která ukrývá orien-
tální tržiště – souk. Kdo neholduje smlouvání, může 
navštívit zázračnou Olivovníkovou mešitu, která na-
bízí pohled na celé dění mediny, nebo se projít v okolí 
městské citadely tzv. Kasby.  EL JEM – KAIROUAN

Tento celodenní výlet začíná prohlídkou kolosea El 
Jem, které bylo v římské době třetím největším na 
světě. Eukalypty lemovaná silnice vás dovede dále 
do Kairouanu, čtvrtého v řadě svatých měst mus-
limů, po Mekce, Medině a Jeruzalému. Za hradba-
mi mediny se nalézá „Mešita lazebníka” vyzdobená 
barevnou uměleckou fajánsí, kde se dodnes dělají 
chlapecké obřízky. Architektura mešity je velkolepá 
svou jednoduchostí i jednotností a patří k nejkrás-
nějším islámským stavbám vůbec. Mešitu obklopují 
trhy – souky, kde typickou atmosféru podtrhují ma-
nufaktury na výrobu koberců. Na závěr zbyde volný 
čas na nákup suvenýrů.

Popisy výletů jsou pouze informační a nezávazné. 
Bližší info o jejich programu obdržíte v destinaci. Více 
na www.blue-style.cz.

Výlety
CESTUJTE A POZNÁVEJTE

TUNISKO

PAHOREK BYRSA

TUNIS – MEDINA

AVENUE HABIB BOURGUIBA
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200 km

Ankara

TURECKO

Středozemní moře

Černé moře

KYPR

BULHARSKO

Turecká riviéra

ZLATO A NEKONEČNÉ PLÁŽE

VYNIKAJÍCÍ SLUŽBY I ZÁŽITKY

Turecko

TURECKO je zemí Orientu na pomezí dvou kontinentů, 
most mezi křesťanstvím a islámem, historií a současnos-
tí lákající k poznání. Již při vyslovení názvu se mnohým 
vybaví krásné koberce, zlato, bazary, sluneční paprsky 
a dlouhé pláže. Nejstarší civilizace zde zanechaly stopy 
svých kultur a předurčily území k tomu, aby se stalo za-
jímavým turistickým cílem.

Antalya
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PAMUKKALE NEBOLI BAVLNĚNÝ HRAD 
Za osmý div světa lze označit bílé kaskády v Pamukkale. Jsou totiž jedním 
z nejpůsobivějších útvarů, jaké příroda vytvořila. Nad údolím řeky Menderes 
se rozprostírají travertinové terasy, které jako obrovské lastury zachycují 
hektolitry vody z termálních pramenů. Pamukkale znamená Bavlněný hrad, 
což je výstižné. Jedná se o oblast tektonického zlomu, kde na povrch vytékají 
minerální prameny bohaté na vápník. Z vody stékající po skále vznikají usaze-
niny – travertin. Tímto způsobem v průběhu mnoha tisíců let vyrostly působivé 
terasy, kaskády a jezírka. A přibývají doposud, pramen je stále aktivní. Rozloha 
bílého „hradu“ je 2 700 metrů na šířku a 160 metrů na výšku. Areál se nachází 
v jihozápadní části země nedaleko města Denizli. 

EVROPSKÝ ORIENT

Země na rozhraní dvou kultur 
toho má hodně co nabídnout! 
Dlouhé pláže, historické památky 
a luxusní hotelové komplexy...

VÝHODNÉ NÁKUPY

V centru každého letoviska 
najdete trhy a bazary plné 
koberců, šperků, oblečení, ale 
i koření a tabáků. 

TURECKÉ LÁZNĚ

Hammam neboli turecké lázně 
jsou vyhlášené po celém světě! 
Jejich jedinečné kouzlo spočívá 
v očistě těla i duše.

Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen
27 22 31 25 34 26 35 26 31 24 27 22 21 20

Jde o denní teploty a mají orientační charakter. Počasí v destinacích se může změnit v závislosti na vnějších vlivech, které nemůžeme ani ovlivnit, ani předpokládat předem.
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Na území dnešního Turecka se vyvíjely nejstar-
ší lidské civilizace, vzkvétaly a upadaly slavné říše. 
Právě tady vedle sebe naleznete antické památky, 
byzantské chrámy i štíhlé minarety. Legendární za-
niklé město Trója, popsané v Homérově Illiadě, bylo 
nalezeno právě na severozápadě Malé Asie. Novodo-
bá historie Turecka je spojena s Mustafou Kemalem, 
zvaným Atatürk – Otec Turků, který sjednotil Turky 
a nasměroval zemi evropským směrem. Také příroda 
má své skvosty a zvláštnosti, jako jsou například obří 
kamenné čepičky v Kappadokii nebo travertinové 
kaskády s desítkami bazénků v Pamukkale. Turec-
ké pobřeží, lemované atraktivními plážemi, je dlou-
hé téměř 8 000 km. Nejkrásnější pláže na vás čekají 
na Turecké riviéře, kde při koupání ve Středozem-
ním moři můžete pozorovat vysoké vrcholky pohoří 
Taurus. Na poloostrově Bodrum tvoří Egejské moře 
kouzelné zátoky obklopené svahy pokrytými pini-
ovými lesy. Ať už jste milovníci přírody, historických 
památek nebo koupání v průzračném moři, Turecko 
vás přivítá s otevřenou náručí a splní vaše očekávání.

ŘEČ
Úředním jazykem je turečtina. V turistických oblas-
tech se domluvíte anglicky nebo německy.

KUCHYNĚ
Současná kuchyně je výsledkem mísení kulinářské 
tradice tureckých kočovných kmenů s indickou, per-
skou, kurdskou a arabskou kuchyní a navíc je značně 
ovlivněna oblastí Středomoří. Turecké pokrmy jsou 
velmi zdravé a chuťově výrazné a patří k nejlepším na 
světě. Převážná většina se vaří či dusí a ke smažení se 
používá kvalitní olivový olej. Saláty jsou neodmysli-
telnou součástí mnohých jídel. K národním pokrmům 
patří kebab a kofte. Kebab jsou kořeněné plátky masa 
nabodnuté na rožeň a opečené, kofte zase placičky 
z mletého masa. Národním nápojem není kupodivu 
káva, ale čaj. Podává se v malých skleničkách na pod-
šálku, je velmi silný a vydatně oslazený. Dalším oblí-
beným nápojem je ajran, směs jogurtu a vody. Mezi 
cukrovinkami vedou baklava a chalva.

MĚNA
Měnovou jednotkou je turecká lira (TL neboli TRY), 
která se dělí na 100 kurušů. V případě, že se jedná 
o cestu ze země EU do Turecka či z Turecka do země 
EU, lze v hotovosti dovézt/vyvézt max. 10 000 EUR, 
či ekvivalent této částky. V případě vyšší částky musí 
být prokázáno její nabytí. Doporučujeme, abyste si 
s sebou vzali hotovost v EUR nebo USD. Kreditními 
kartami lze platit ve většině hotelů, obchodů a také je 
můžete používat při výběru hotovosti z bankomatů. 
České koruny nelze v Turecku vyměnit.

CESTOVNÍ PAS A VÍZUM
Občané ČR, kteří cestují do Turecké republiky, musí 
mít cestovní doklad platný min. 150 dnů od data 
vstupu na území Turecka. Vízová povinnost pro 

držitele cestovních pasů ČR, kteří cestují do Turecké 
republiky za ryze turistickým účelem a jejichž pobyt 
nepřesáhne 90 dnů, byla zrušena. Vzhledem k mož-
ným změnám týkajících se vstupu a pobytu v Turecku 
doporučujeme, abyste si před cestou ověřili, zda se 
podmínky nezměnily. Pokud nejste občany ČR, in-
formujte se na Velvyslanectví Turecka v Praze o pod-
mínkách vstupu a pobytu.

CELNÍ A DEVIZOVÉ PŘEDPISY
Při celním odbavení po příletu do země mohou být 
do pasu vyznačeny všechny cennější předměty (např. 
fotoaparáty a notebooky) za účelem kontroly jejich 
pohybu při výjezdu. Bezcelně lze do Turecka dovézt 
200 ks cigaret, 50 ks cigár (tj. doutníků, jejichž váha 
nepřesahuje 3 g), 10 ks doutníků, 200 g cigaretové-
ho tabáku společně s 200 ks cigaretových papírků 
(nebo 200 g dýmkového tabáku nebo 200 g žvýka-
cího tabáku nebo 50 g šňupacího tabáku), 1 kg kávy, 
1 kg instantní kávy, 500 g čaje, 1 kg cukrovinek, 1 kg 
čokolády, 1 láhev alkoholických nápojů o obsahu 100 
cl nebo 2 láhve alkoholických nápojů o obsahu 75 cl, 
5 balení parfému, toaletní vody nebo vody po hole-
ní, jejichž obsah nesmí přesahovat 120 ml. Léky, lé-
čiva a zdravotní potřeby je možné bezcelně dovážet 
pouze pro osobní potřebu. Obecně osvobození od 
cla platí pro zboží, jehož celková hodnota nepřekra-
čuje 300 EUR, v případě dětí mladších 15 let je tato 
částka stanovena na 145 EUR. Podsekretariát celnic 
však má právo osvobození od cla omezit v závislosti 
na charakteru a množství zboží. Za nedovolenou vý-
robu, vývoz a dovoz omamných nebo psychotropních 
látek (již za 1 gram) hrozí trest odnětí svobody ve výši 
10 až 20 let a vysoké peněžité tresty. Vývoz staro-
žitných předmětů (starších 100 let) je zakázán. Při 
vývozu nově vyrobeného koberce je nutno předložit 
doklad o koupi. Vývoz starších cenných předmětů 

Doba letu z Prahy cca 3 hodiny

Časový rozdíl + 1 hodina

Měna turecká lira (1 TL = 100 kurušů)

Elektrické napětí 220 V

Cestovní pas a vízum
občan ČR – cestovní doklad platný min. 150 dnů 
od vstupu do Turecka, vízum není nutné

Hlavní město Ankara

Ofi ciální jazyk turečtina

Turecko
ZÁKLADNÍ INFORMACE

TURECKO / ZÁKLADNÍ INFORMACE
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ZÁKLADNÍ INFORMACE / TURECKO

podléhá povolení Generálního ředitelství pro správu 
muzeí. Z Turecka je přísný zákaz vyvážení jakýchkoli 
archeologických kamenů a hornin.

PLÁŽE, SLUNEČNÍKY A LEHÁTKA
Pláže jsou veřejné a můžete si zde pronajmout slu-
nečníky a lehátka, pokud již nejsou zahrnuty mezi 
hotelem nabízené služby. Cena se pohybuje zpravidla 
kolem 6 EUR na den za 1 set (2 lehátka a slunečník). 
Samozřejmě si s sebou můžete přivézt i vlastní slu-
nečník nebo si jej na místě koupit či půjčit za vratnou 
zálohu. Na většině pláží naleznete širokou nabídku 
vodních sportů, bary s občerstvením a sprchy. Někte-
ré hotely inzerují pro své hosty lehátka a slunečníky 
zdarma, nicméně tato služba může být podmíněná 
nákupem nápojů u provozovatele pláže.

DŮLEŽITÉ KONTAKTY
Velvyslanectví ČR v Turecku
Kaptanpasa Sokak No. 15, G.O.P., 06700 Ankara
Tel.: +90312 405 6139, přímá recepce 405 6965
Fax: +90312 446 3084
E-mail: ankara@embassy.mzv.cz
www.mzv.cz/ankara

Honorární konzulát ČR v Turecku
1385 Sokak Metin Kasapoglu No. 20, TR-07100 Antalya
Tel.: +90242 322 6183, Fax: +90242 322 6182
E-mail: antalya@honorary.mzv.cz

Velvyslanectví Turecka v ČR
Na Ořechovce 69, 162 00 Praha 616
Tel.: +420 224 311 402, Fax: +420 224 311 279

Kompletní a aktuální informace o režimech vstupu, 
zastupitelských úřadech a zdravotních dokladech (např. 
povinné očkování) naleznete na www.mzv.cz.
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Osvěžující průzračné moře, nekonečně dlouhé písči-
té pláže, impozantní pohoří Taurus, kvalitní golfová 
hřiště, zachovalé antické památky a moderní města 
– to je ideální kombinace pro prožití nádherné dovo-
lené. Poznejte nefalšovanou chuť orientu v oblasti, 
ve které si každý najde své místo. Letní sezóna zde 
trvá od května do října a stále teplé počasí s garancí 
300 slunečných dní je toho zárukou.
Turecká riviéra se nachází na jižním pobřeží Turec-
ka a je omývána Středozemním mořem. Pláže do něj 
přecházejí pozvolna, což z nich učinilo prázdninový 
ráj pro rodiny s dětmi. Pohoří Taurus, které rovnoběž-
ně lemuje pobřeží, chrání tuto oblast před nepřízni-
vým počasím. Díky tomu je tato část Středozemního 
moře jednou z nejteplejších a nejslanějších, teplota 
vody v létě dosahuje někdy až 30 °C. 
Turecká riviéra patří k nejoblíbenějším a nejnavště-
vovanějším částem Turecka, a tak je zde rozvoj ces-
tovního ruchu nejviditelnější. Najdeme tu luxusní 
pětihvězdičkové hotely a komplexně vybavené re-
zorty, ale také penziony a hotely střední kategorie. 
Nesmíme však zapomenout na spoustu obdivuhod-
ných antických památek. Například největší trhy se 
konaly v dnešním Side, Alanya byla v celém Středo-
moří známá jako pirátská pevnost, neuvěřitelně za-
chovalý antický amfi teátr můžeme najít v Aspendosu 
a v Perge se nachází nejzachovalejší antické město 
na území Malé Asie.

ALANYA
Atraktivní Alanya je nejvýchodnějším letoviskem ri-
viéry. Na skalním výběžku se tyčí středověká pev-
nost se zachovalými hradbami. Pod ní se rozprostírá 
malebný přístav, jemuž vévodí osmihranná Červe-
ná věž, a původní centrum, kde se nyní soustřeďu-
je noční život. Pláže jsou převážně písčité, některé 
s hrubozrnným pískem. Ve východní části jsou na 
některých úsecích v moři kamenné plochy, avšak 
všude je vybudován písčitý nebo oblázkový vstup 

do moře. Nejproslulejší je tzv. Kleo-
patřina pláž, kde údajně trávila krás-
né chvíle Kleopatra s Markem Anto-
niem, který jí tuto část země v roce 
44 př. n. l. daroval.

SIDE
Přibližně 60 km východně od Antalye se na malém 
poloostrově rozkládá malebné městečko Side. Tento 
kdysi bohatý přístav, prosperující z obchodu s otroky, 
dostal jméno podle granátového jablka. Vedle neko-
nečných písčitých pláží letovisko nabízí také neza-
pomenutelné zážitky při prohlížení antických pamá-
tek. Atmosféru města si vychutnáte při procházkách 
křivolakými uličkami s ruinami byzantských kostelů, 
římských lázní a Apollónova chrámu. Úchvatný po-
hled na město se před vámi otevře z amfi teátru ze 
2. století, který ve své době mohl pojmout až 20 ti-
síc diváků. Můžete také navštívit archeologické mu-
zeum v budově bývalých římských lázní. Město láká 
i množstvím obchůdků se suvenýry, zlatem a koberci, 
restauracemi, bary i diskotékami.

BELEK
Belek je klidné a moderní letovisko s luxusními hotely 
umístěnými přímo u cca 12 km dlouhé písčité pláže. 
Zároveň je to chráněná přírodní oblast se spoustou 
pinií a eukalyptů a místo, kde želvy kladou do písku 
svá vejce. Belek je známý kvalitními golfovými hřišti. 
Bohatý noční život a zábavu nabízí nedaleká Antalya.

KEMER
Nachází se jižně od města Antalya. I díky tomu, že 
leží na úpatí pohoří Taurus, patří k nejkrásnějším 
a nejvíce zeleným oblastem Turecké riviéry. Vzhle-
dem k velmi nízkému dopravnímu ruchu jde o tichou 
zónu, vhodnou pro náročnější klientelu. Láká k ro-
mantickým procházkám, kromě pláží si zde můžete 
užít letní pohodu v dobře udržovaných parcích. Pů-
vodně rybářská vesnička Kemer, která je obklopena 
přírodními vápencovými horami národního parku 
Olympos, se přeměnila na moderní lázně a stala se 
centrem letoviska. Nalezneme zde množství obchůd-
ků, restaurací a barů v malebných uličkách. Je tu také 
přístav, kde kotví výletní lodě a jachty z celého svě-
ta. V oblasti Kemer je možno spatřit největší počet 
delfínů žijících ve volné přírodě u tureckého pobře-
ží. Lze si vybrat z pestré nabídky hotelů v oblastech 
Göynük, Beldibi, Çamyuva, Kiriş či v samotném cen-
tru Kemeru.

KONAKLI
Nachází se cca 12 km od Alanye a je v podstatě jejím 
západním předměstím. Převážnou část ubytovacích 
zařízení zde tvoří hotelové komplexy. V centru Kona-
kli naleznete několik restaurací a obchůdků, ale za 
nočním životem a zábavou doporučujeme vyrazit do 
Alanye, kam je velmi dobré spojení minibusy jezdícími 
takřka nepřetržitě.

ÇOLAKLI/SORGUN
Tato turistická střediska jsou jakýmsi předměstím 
Side. Naleznete zde několik obchůdků a restaurací. 
Do centra Side, kam můžete vyrazit za nočním živo-
tem a nákupy, je to pár kilometrů a je zde velmi dobré 
spojení místními minibusy nebo taxi.

OKURCALAR
Malé letovisko je ideálním místem pro strávení klidné 
dovolené. Nejzajímavější památkou je hrad Alara, je 
zde i Velký bazar s více než 450 stánky a obchody.

LARA
Letovisko je součástí Antalye a rozkládá se na jiho-
západě země. Je zároveň součástí městské čtvrti, 
která je proslavena jako tzv. turecké Las Vegas, a to 
díky pestrému nočnímu životu. Letovisko se pyšní 
12kilometrovou, písčito-oblázkovou pláží s křišťá-
lově čistou vodou. Lara je dobrým výchozím bodem 
pro lodní výlety.

OBA
Oba je příjemné prázdninové letovisko, navazující na 
východě na město Alanya. Naleznete zde obchůdky, 
restaurace, bary a kavárny. Hotely jsou od pláží s hru-
bozrnným pískem většinou odděleny místní komu-
nikací a pobřežní promenádou. 

KIZILAĞAÇ
Poklidné letovisko s obchůdky, bistry a malým ba-
zarem se nalézá mezi Antalyí a Alanyí, cca 10 km od 
centra Manavgatu. Většina hotelů stojí přímo u pís-
čité pláže s oblázky a pozvolným vstupem do moře. 
Okolí Kizilağaçu patří k nejzelenějším a nejúrodněj-
ším oblastem Turecka. Nedaleko se nacházejí vodo-
pády a jeskyně.

Turecká
riviéra
POPIS DESTINACE

TURECKO / POPIS DESTINACE

A mnoho
dalších hotelů na
www.blue-style.cz
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HOTEL

ANIMACE V ČEŠTINĚ ZDARMA

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Až 2 Děti zdarma
1. dítě do 13 let 
2. dítě do 7 let

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE

WI-FI ZDARMA

LETIŠTĚ ANTALYA 
CCA 35 KM

PŘÍMO U PLÁŽE

ULTRA
ALL INCLUSIVE

Nezapomenutelné chvíle na vás čekají v tomto luxusním hotelu s krásnou písčitou pláží, 
několika bazény a vlastním aquaparkem. Hotel je vhodný pro všechny věkové kategorie 
a o vynikající kvalitě služeb se zajisté přesvědčíte na vlastní kůži. Samozřejmostí je zde 
i skvělá kuchyně.

POLOHA
• Město Belek cca 5 km
•  Restaurace, bary a obchůdky 

v městečku Kadriya cca 4 km
• Autobusová zastávka cca 50 m
• Letiště Antalya cca 35 km
PLÁŽ
•  Písčitá pláž přímo u hotelového 

areálu
• Strmější vstup do moře
• Bar, sprchy a WC
•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma
POPIS
• Recepce
• 5 restaurací, 5 barů, kavárna
• Minimarket
• Fitness, wellness, kadeřnictví
• Diskotéka
•  7 bazénů, vnitřní bazén, bazén pro 

děti, malý aquapark
•  Lehátka, slunečníky a matrace 

zdarma

•  Ofi ciální název hotelu je
TUI Magic Life Masmavi

INTERNET
•  Wi-Fi v ve všech veřejných 

prostorách, včetně pokojů, zdarma
UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj
• Nachází se v hlavní budově
• Klimatizace 
•  Koupelna se sprchou nebo vanou, 

WC, vysoušeč vlasů
• Telefon, SAT-TV
• Minibar, bezpečnostní schránka 
• Balkon nebo terasa
•  Děts. postýlka na vyžádání zdarma
Standardní pokoj Village
• Nachází se v zahradě
Standardní pokoj Lagoon
• Nachází se v 1. a 2. patře
• Přímo u sdíleného bazénu
Rodinný pokoj
•  Stejně vybavený jako standardní 

pokoj a je v hlavní budově

• Prostornější, oddělené ložnice
Rodinný pokoj Lagoon
• Nachází se v přízemí
• Přímo u sdíleného bazénu 
SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: denní a večerní animační 

programy, miniklub, malý aquapark, 
dětské hřiště, plážový volejbal, 
šipky, fotbal, stolní tenis, tenis bez 
osvětlení, sauna, fi tness

•  Za poplatek: elektronické hry, 
kulečník, golf, tenis s osvětlením, 
masáže, turecké lázně

STRAVOVÁNÍ
•  Ultra All Inclusive: snídaně, oběd 

a večeře formou bufetu, dopolední 
a odpolední snack, neomezené 
množství vybraných místních alko 
a nealko nápojů 24 hodin denně

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ / /

www.masmavibelek.com

EXKLUZIVNĚ U BLUE STYLE  ●  MALÝ AQUAPARK  ●  VYNIKAJÍCÍ SERVIS

TURECKÁ RIVIÉRA / BELEK HODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,0

Magic Life Masmavi *****
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KLUBOVÝ HOTEL
Animace v češtině pro děti i dospělé zdarma. 
Více info o skvělé klubové dovolené viz strany 
20–25 nebo na www.blue-style.cz
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HOTEL

ANIMACE V ČEŠTINĚ ZDARMA

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Až 2 Děti zdarma
1. dítě do 13 let 
2. dítě do 13 let

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE

WI-FI ZDARMA

LETIŠTĚ ANTALYA 
CCA 30 KM

PŘÍMO U PLÁŽE

HIGH CLASS
ALL INCLUSIVE

POLOHA
•  Restaurace, kavárny, bary 

a obchůdky cca 6 km
•  Centrum městečka Kadriya cca 6 km
•  Autobusová zastávka u hotelu
• Letiště Antalya cca 30 km
PLÁŽ
• Písčitá pláž přímo u hotelu
• Pozvolný vstup do moře
• Bar, sprchy a WC
•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma
POPIS
• Recepce, směnárna
• Několik barů a restaurací
• Obchůdky, diskotéka
•  Bazény pro děti i dospělé (bazén 

s tobogany a jacuzzi bazén)
• Lehátka a slunečníky zdarma
INTERNET
•  Wi-Fi ve všech prostorách hotelu 

zdarma
• Internetový koutek za poplatek

UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj
•  Klimatizace (15. 6.–30. 9., 24 hodin 

denně, v ostatním období dle 
klimatických podmínek)

•  Koupelna se sprchou, WC, vysoušeč 
vlasů

• Telefon, SAT-TV
•  Minibar zdarma (denně doplňován 

nealkoholickými nápoji a pivem)
• Bezpečnostní schránka
•  Balkon, francouzské okno nebo 

terasa
• Některé mají palandu
•  Děts. postýlka na vyžádání zdarma
Rodinný pokoj
• Ložnice oddělená dveřmi
SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: animační a večerní 

programy, miniklub, dětské hřiště, 
kulečník, šipky, stolní tenis, plážový 
volejbal, tenis bez osvětlení, fi tness 
centrum, sauna

•  Za poplatek: služby wellness centra, 
tenis s osvětlením, masáže, vodní 
sporty na pláži

STRAVOVÁNÍ
•  High Class All Inclusive: snídaně, 

pozdní snídaně, oběd a večeře 
formou bufetu, snack během dne, 
zmrzlina, vafl e, půlnoční snack, 
neomezené množství vybraných 
místních alko a nealko nápojů 
24 hodin denně v restauracích 
a barech dle jejich otevírací doby, 
1x za pobyt možnost povečeřet 
v jedné z à la carte restaurací 
(turecká, rybí, čínská, italská) po 
předchozí rezervaci, během večeří 
jsou u pánů vyžadovány dlouhé 
kalhoty

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ / /

www.asteriahotels.com

Luxusní hotelový komplex se skládá z několika budov umístěných v rozlehlé udržované 
zahradě. V hotelu se také nachází relaxační zóna s bazénem pouze pro dospělé. Hotel je 
velice vyhledávaný pro špičkovou kvalitu svých služeb, čemuž odpovídají kladné recenze 
cestovatelů.

EXKLUZIVNĚ U BLUE STYLE  ●  WELLNESS  ●  RELAX ZÓNA PRO DOSPĚLÉ

Club Asteria Belek *****

TURECKÁ RIVIÉRA / BELEK HODNOCENÍ TRIPADVISOR 5,0
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KLUBOVÝ HOTEL
Animace v češtině pro děti zdarma. Více info 
o skvělé klubové dovolené viz strany 21–25  
nebo na www.blue-style.cz
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HOTEL

ANIMACE V ČEŠTINĚ ZDARMA

V hotelovém areálu je několik velkých bazénů včetně toboganů a skluzavek, které 
obohacují pěstěné zahrady s palmovými háji. Nový hotel s moderním zařízením se 
nachází v klidné části letoviska Kizilağaç a disponuje krásnou pláží, která je oceněna 
Modrou vlajkou.

POLOHA
•  Nejbližší restaurace, bary 

a obchůdky cca 200 m
•  Autobusová zastávka u hotelu
• Letiště Antalya cca 80 km

PLÁŽ
•  Modrá vlajka – ocenění za perfektní 

kvalitu a čistotu pláže
•  Písčito-oblázková pláž u hotelu
• Strmější vstup do moře
• Bar, sprchy a WC
•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma

POPIS
• Recepce, směnárna
• Několik restaurací a barů
• Obchůdky, minimarket
• Fitness
• Wellness, kadeřnictví
• Diskotéka
•  Několik bazénů, bazén pro děti

• Skluzavky a tobogany
•  Lehátka, slunečníky a matrace 

zdarma

INTERNET
•  Wi-Fi připojení na recepci a v lobby 

zdarma
• Wi-Fi na pokojích za poplatek

UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj
• Klimatizace 
•  Koupelna se sprchou nebo vanou, 

WC, vysoušeč vlasů
• Telefon, SAT-TV
• Minibar zdarma
• Bezpečnostní schránka za poplatek
• Balkon 
•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma
Rodinný pokoj Junior
• Prostornější
• 2 oddělené ložnice

SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: animační programy pro 

děti i dospělé, miniklub, dětské 
hřiště, plážový volejbal, basketbal, 
šipky, fi tness, stolní tenis, tenis bez 
osvětlení, sauna, vířivka

•  Za poplatek: elektronické hry, 
kulečník,masáže, wellness, tenis 
s osvětlením, vodní sporty na pláži

STRAVOVÁNÍ
•  All Inclusive: snídaně, oběd 

a večeře formou bufetu, dopolední 
a odpolední snack, neomezené 
množství vybraných místních alko 
a nealko nápojů (10.00–24.00)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ / /

www.ameliahotels.com

EXKLUZIVNĚ U BLUE STYLE  ●  AQUAPARK  ●  BOHATÉ SPORTOVNÍ VYŽITÍ

Sunmelia Beach Resort Hotel & Spa *****

TURECKÁ RIVIÉRA / KIZILAĞAÇ HODNOCENÍ TRIPADVISOR 3,0

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Až 2 Děti zdarma
1. dítě do 13 let 
2. dítě do 13 let

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE

WI-FI ZDARMA

LETIŠTĚ ANTALYA 
CCA 80 KM

PŘÍMO U PLÁŽE

ALL INCLUSIVE
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KLUBOVÝ HOTEL
Animace v češtině pro děti zdarma. Více info 
o skvělé klubové dovolené viz strany 21–25  
nebo na www.blue-style.cz
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HOTEL

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Až 2 Děti zdarma
1. dítě do 13 let 
2. dítě do 13 let

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE

WI-FI ZDARMA

PŘÍMO U PLÁŽE

24 HODIN
ALL INCLUSIVE

POLOHA
• Centrum Beleku cca 2 km
•  Restaurace, kavárny, bary 

a obchůdky cca 2 km
• Letiště Antalya cca 35 km
PLÁŽ
• Písčitá pláž přímo u hotelu
• Pozvolný vstup do moře
• Bar, sprchy a WC
•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma
POPIS
• Recepce, směnárna
• Několik barů, restaurací, kavárna
•  Obchůdky, minimarket
• 2 diskotéky, kadeřnictví 
•  Konferenční a společenská místnost
• 2 vnitřní bazény
•  9 venkovních bazénů, 3 z nich se 

skluzavkami, bazén pro děti
•  Lehátka a slunečníky zdarma
•  Ofi ciální název hotelu je

TUI Magic Life Waterworld

INTERNET
•  Wi-Fi v lobby hotelu a na pokojích 

zdarma
• Internetový koutek zdarma
UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj Village
• Nachází se ve vilkách v zahradě
• Klimatizace 
•  Koupelna se sprchou nebo vanou, 

WC, vysoušeč vlasů
• Telefon, SAT-TV
•  Minibar (při příjezdu naplněn nealko 

nápoji)
• Bezpečnostní schránka zdarma
• Balkon
•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma
 Rozšířená nabídka a další informace 
o jednotlivých typech pokojů na 
www.blue-style.cz
SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: animační programy, 

miniklub, dětské hřiště, stolní tenis, 

volejbal, basketbal, tenis, fi tness, 
sauna, vstup do tureckých lázní, 
vybrané vodní sporty

•  Za poplatek: wellness, kulečník, 
elektronické hry, masáže, tenis 
s osvětlením, vybrané vodní sporty

STRAVOVÁNÍ
•  24 hodin All Inclusive: snídaně, 

pozdní snídaně, oběd a večeře 
formou bufetu, snack během dne, 
zmrzlina, půlnoční snack, vybrané 
místní alko a nealko nápoje 24 hodin 
denně v restauracích a barech dle 
jejich otevírací doby, 1x za pobyt 
možnost povečeřet v jedné z à la 
carte restaurací po předchozí 
rezervaci, během večeře jsou 
u pánů vyžadovány dlouhé kalhoty

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ / /

www.magiclife.com

Rozsáhlý hotelový rezort má opravdu vše, co patří k ideálně prožité dovolené. Umístěn 
je na klidném místě oblíbeného letoviska Belek. V areálu se nachází několik vodních 
ploch se skluzavkami a tobogany. Na své si přijdou jak rodiny s dětmi, tak páry a senioři, 
neboť je zde i několik relaxačních zón, kde lze prožít klidnou dovolenou.

EXKLUZIVNĚ U BLUE STYLE  ●  24 HODIN ALL INCLUSIVE  ●  RELAX ZÓNY PRO DOSPĚLÉ

Magic Life Waterworld *****

TURECKÁ RIVIÉRA / BELEK HODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,5

LETIŠTĚ ANTALYA 
CCA 35 KM



309

NEJKRATŠÍ CESTA K VAŠÍ DOVOLENÉ  ―  226 036 036 nebo www.blue-style.cz

HOTEL

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Až 2 Děti zdarma
1. dítě do 15 let 
2. dítě do 15 let

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE

WI-FI ZDARMA

LETIŠTĚ ANTALYA 
CCA 75 KM

PŘÍMO U PLÁŽE

ULTRA
ALL INCLUSIVE

POLOHA
• Městečko Side cca 5 km
• Městečko Manavgat cca 6 km
•  Restaurace, kavárny, bary 

a obchůdky cca 4 km
•  Autobusová zastávka v těsné 

blízkosti 
• Letiště Antalya cca 75 km
PLÁŽ
•  Písčito-oblázková pláž přímo 

u hotelu
• Pozvolný vstup
• Bar, sprchy a WC 
•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma
POPIS
• Recepce, směnárna
• Několik barů a restaurací
• Obchůdky, minimarket
• Fitness, wellness, kadeřnictví
•  Diskotéka
• Společenská místnost 
•  2 venkovní bazény, 1 vnitřní

•  Bazén pro děti se skluzavkami 
a toboganem

•  Lehátka, slunečníky a plážové 
osušky zdarma

INTERNET
• Wi-Fi v lobby zdarma
UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj
•  Klimatizace 
•  Koupelna se sprchou nebo vanou, 

WC, vysoušeč vlasů
• Telefon, SAT-TV
• Bezpečnostní schránka 
•  Minibar (denně doplňovaný pivem 

a nealko nápoji)
• Koutek pro posezení a balkon
•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma
 Standardní pokoj pro 2–4 osoby
•  Je prostornější a má palandu
Rodinný pokoj
•  Prostornější, stejně vybavený, 

umístěný v posledním patře

•  Má 2 ložnice oddělené zasouvacími 
dveřmi

• Na balkoně vířivka
SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: animační programy, 

dětské hřiště, miniklub, několikrát 
v týdnu živá hudba, volejbal, šipky, 
fi tness, sauna, stolní tenis, tenis bez 
osvětlení

•  Za poplatek: masáže, wellness, tenis 
s osvětlením a vodní sporty

STRAVOVÁNÍ
•  Ultra All Inclusive: snídaně, oběd 

a večeře formou bufetu, odpolední 
snack, zmrzlina, vafl e, 1x za pobyt 
je možné využít à la carte restauraci 
(nutná rezervace), neomezené 
množství vybraných místních alko 
a nealko nápojů 24 hodin denně

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ /

www.arcanushotels.com

Velmi oblíbený hotel s udržovanou zahradou a vlastní pláží patří k hotelům, kam se 
klienti často vracejí. Ocení ho každý návštěvník, zejména pak rodiny s dětmi. Komplex 
poskytuje veškerý servis pro prožití krásné dovolené. Má výbornou polohu, nachází se 
nedaleko Side, jehož atmosféru si vychutnáte při romantických procházkách. 

EXKLUZIVNĚ U BLUE STYLE  ●  AQUAPARK  ●  AKTIVITY PRO DĚTI I DOSPĚLÉ

Arcanus Side Resort *****

SIDE – SORGUN / TURECKÁ RIVIÉRAHODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,5
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INFORMACE + CENY + ROZŠÍŘENÁ FOTOGALERIE a VIDEA  ―  na www.blue-style.cz

HOTEL

ANIMACE V ČEŠTINĚ ZDARMA

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Až 2 Děti zdarma
1. dítě do 13 let 
2. dítě do 13 let

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE

WI-FI ZDARMA

LETIŠTĚ ANTALYA 
CCA 70 KM

PŘÍMO U PLÁŽE

ALL INCLUSIVE

POLOHA 
• Centrum městečka Side cca 5 km
•  Centrum městečka Manavgat 

cca 5 km
•  Restaurace, kavárny, bary 

a obchůdky cca 2 km
• Letiště Antalya cca 70 km
PLÁŽ 
•  Písčito-oblázková pláž přímo 

u hotelu
• Pozvolný vstup do moře
• Barový servis, sprchy, WC
•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma
• Nabídka vodních sportů na pláži
POPIS
• Recepce a směnárna
• Několik barů a restaurací
•  Obchůdky, minimarket
• Diskotéka, kadeřnictví 
•  Konferenční místnost
• Společenská místnost
• Vnitřní bazén

•  2 velké venkovní bazény se 
skluzavkami a tobogany, bazén pro 
děti

• Lehátka a slunečníky zdarma
• Ofi ciální kategorie je 4*
INTERNET
•  Wi-Fi v lobby hotelu zdarma, 

na pokojích za poplatek
UBYTOVÁNÍ 
Standardní pokoj
• Klimatizace 
•  Koupelna se sprchou nebo vanou, 

WC, vysoušeč vlasů
• Telefon, SAT-TV
• Minibar za poplatek 
• Bezpečnostní schránka za poplatek
• Balkon nebo francouzské okno
•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma
Rodinný pokoj
•  Prostornější, vybavený jako 

standardní pokoj
• 2 pokoje oddělené dveřmi

SPORT A ZÁBAVA 
•  Zdarma: animační a večerní 

programy, miniklub, dětské hřiště, 
šipky, basketbal, stolní tenis, 
plážový volejbal, minifotbal, fi tness

•  Za poplatek: wellness, tenis, 
kulečník, turecké lázně, sauna, 
masáže, vodní sporty na pláži

STRAVOVÁNÍ
•  All Inclusive: snídaně, oběd a večeře 

formou bufetu, snack během 
dne, půlnoční snack, neomezené 
množství vybraných místních alko 
a nealko nápojů (10.00–1.00), 1x za 
pobyt možnost povečeřet v jedné 
z à la carte restaurací po předchozí 
rezervaci, během večeře jsou 
u pánů vyžadovány dlouhé kalhoty

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ / /

www.tthotels.com

Oblíbený hotelový komplex je umístěný v rozlehlé zahradě a nachází se v klidné části 
letoviska Side. Jistě uspokojí klienty všech věkových kategorií, neboť nabízí široký 
rozsah služeb. Má ideální polohu, rozprostírá se nedaleko od turisticky vyhledávaného 
malebného přístavního městečka Side.

EXKLUZIVNĚ U BLUE STYLE  ●  SKLUZAVKY A TOBOGANY  ●  PŘÁTELSKÁ ATMOSFÉRA

Pegasos World *****

TURECKÁ RIVIÉRA / SIDE – SORGUN HODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,0
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OVĚŘENÁ KVALITA

NEJKRATŠÍ CESTA K VAŠÍ DOVOLENÉ  ―  226 036 036 nebo www.blue-style.cz

KLUBOVÝ HOTEL
Animace v češtině pro děti i dospělé zdarma. 
Více info o skvělé klubové dovolené viz strany 
20–25 nebo na www.blue-style.cz
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INFORMACE + CENY + ROZŠÍŘENÁ FOTOGALERIE a VIDEA  ―  na www.blue-style.cz

HOTEL

ANIMACE V ČEŠTINĚ ZDARMA

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Až 2 Děti zdarma
1. dítě do 12 let 
2. dítě do 12 let

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE

EXKLUZIVNĚ U BLUE STYLE  ●  PŘÁTELSKÁ ATMOSFÉRA  ●  AKTIVITY PRO DĚTI I DOSPĚLÉ

Club Turtas ****

TURECKÁ RIVIÉRA / ALANYA – KONAKLI HODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,0

WI-FI ZDARMA

LETIŠTĚ ANTALYA 
CCA 115 KM

PŘÍMO U PLÁŽE

ALL INCLUSIVE

POLOHA
•  Restaurace, kavárny, bary 

a obchůdky cca 250 m 
• Městečko Konakli cca 250 m
• Centrum Alanye cca 12 km
•  Autobusová zastávka přímo 

u hotelu
• Letiště Antalya cca 115 km

PLÁŽ
•  Písčito-oblázková pláž přímo 

u hotelu
•  Pro vstup do moře je zde také molo
• Bar, sprchy a WC
• Lehátka a slunečníky zdarma
•  Plážové osušky za poplatek a na 

vratnou zálohu cca 5 EUR

POPIS
•  Hlavní budova a několik budov
• Recepce, směnárna
• Restaurace a několik barů
• Obchůdky, minimarket

• Fitness, wellness, kadeřnictví
• Diskotéka
• Společenská místnost
• 3 venkovní bazény a bazén pro děti
• Skluzavky a tobogany zdarma 
• Lehátka a slunečníky zdarma

INTERNET
• Wi-Fi v lobby hotelu zdarma
• Wi-Fi na pokojích za poplatek

UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj pro 2–3 osoby
• Klimatizace 
•  Koupelna se sprchou nebo vanou, 

WC, vysoušeč vlasů
• Telefon, SAT-TV
• Bezpečnostní schránka za poplatek
• Minilednička zdarma
•  Děts. postýlka na vyžádání zdarma
• Balkon nebo terasa
Standardní pokoj pro 2–4 osoby
• Je prostornější

Pokoj Bunkbed
• Je prostornější a má palandu

SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: animační programy, 

plážový volejbal, basketbal, šipky, 
fotbal, stolní tenis, fi tness centrum

•  Za poplatek: kulečník, elektronické 
hry, masáže, sauna, služby wellness 
centra, vodní sporty na pláži

STRAVOVÁNÍ
•  All Inclusive: snídaně, oběd a večeře 

formou bufetu, turecká pita, pizza 
během dne, odpolední káva, čaj, 
zákusky, půlnoční polévka, místní 
alko a nealko nápoje (10.00–24.00) 

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ /

www.clubturtas.com.tr

Velmi oblíbený hotel s přátelskou atmosférou leží přímo u pláže a patří k hotelům, kam 
se klienti rádi vracejí. Komplex poskytuje servis jak pro rodiny s dětmi, tak pro páry. 
Nechybí zde ani široké spektrum nejrůznějších sportovních aktivit pro děti i dospělé 
a pestrá nabídka vodních sportů na pláži.
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OVĚŘENÁ KVALITA

NEJKRATŠÍ CESTA K VAŠÍ DOVOLENÉ  ―  226 036 036 nebo www.blue-style.cz

KLUBOVÝ HOTEL
Animace v češtině pro děti i dospělé zdarma. 
Více info o skvělé klubové dovolené viz strany 
20–25 nebo na www.blue-style.cz
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INFORMACE + CENY + ROZŠÍŘENÁ FOTOGALERIE a VIDEA  ―  na www.blue-style.cz

HOTEL

ANIMACE V ČEŠTINĚ ZDARMA

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

WI-FI ZDARMA

LETIŠTĚ ANTALYA 
CCA 65 KM

PŘÍMO U PLÁŽE

ALL INCLUSIVE

Hotel se nachází přímo u oblázkové pláže s idylickým molem a pobřežní promenádou. 
Tento rodinný rezort, obklopený příjemnou palmovou zahradou, leží 10 minut chůze od 
centra Kemeru, kde je spousta obchodů, restaurací a barů. Hotel samotný nabízí skvělé 
služby a zábavu pro všechny věkové kategorie.

EXKLUZIVNĚ U BLUE STYLE  ●  IDEÁLNÍ POLOHA  ●  ZÁBAVA PRO DĚTI I DOSPĚLÉ

TURECKÁ RIVIÉRA / KEMER HODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,5

POLOHA 
•  Centrum Kemeru cca 900 m
•  Nejbližší restaurace, bary a nákupní 

možnosti cca 300 m
• Letiště Antalya cca 65 km
PLÁŽ 
• Oblázková pláž přímo u hotelu
• Pozvolný vstup do moře
• Doporučujeme obuv do vody
•  Pro vstup je k dispozici také molo
• Bar, sprchy a WC
•  Lehátka a slunečníky a plážové 

osušky zdarma
POPIS
• Recepce
• 3 restaurace, 4 bary
• Fitness, wellness, kadeřnictví
• Obchůdky
• Diskotéka
• Vnitřní bazén
•  Několik bazénů
• Bazén pro děti
• Skluzavky

•  Lehátka, slunečníky a matrace 
zdarma

•  Ofi ciální název hotelu je 
TUI Day & Night Connected 
Club Hydros

INTERNET
• Wi-Fi v lobby hotelu zdarma
UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj
• V hlavní budově
• Klimatizace 
•  Koupelna se sprchou nebo vanou, 

WC, vysoušeč vlasů
• Telefon, SAT-TV
• Minilednička
• Bezpečnostní schránka 
• Balkon 
•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma
Standardní Club pokoj
• V zahradě
Rodinný pokoj 
• V hlavní budově

•  Stejně vybavený jako standardní 
pokoj

• Prostornější
• Oddělená ložnice
Rodinný Club pokoj 
• V zahradě
SPORT A ZÁBAVA 
•  Zdarma: animační programy, 

miniklub, stolní tenis, sauna, fi tness, 
vstup do tureckých lázní

•  Za poplatek: masáže, tenis, vodní 
sporty na pláži

STRAVOVÁNÍ
•  All Inclusive: snídaně, oběd 

a večeře formou bufetu, dopolední 
a odpolední snack, neomezené 
množství vybraných místních alko 
a nealko nápojů (6.00–24.00)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ / /

www.tthotels.com

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Až 2 Děti zdarma
1. dítě do 13 let 
2. dítě do 13 let

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE

Day & Night Connected Club Hydros *****
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KLUBOVÝ HOTEL
Animace v češtině pro všechny věkové kategorie 
zdarma. Více info o skvělé klubové dovolené 
viz strany 20, 24 a 25 nebo na www.blue-style.cz
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INFORMACE + CENY + ROZŠÍŘENÁ FOTOGALERIE a VIDEA  ―  na www.blue-style.cz

HOTEL

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

WI-FI ZDARMA

LETIŠTĚ ANTALYA 
CCA 90 KM

PŘÍMO U PLÁŽE

ALL INCLUSIVE

POLOHA
•  Městečko Okurcalar cca 300 m
•  Nejbližší restaurace, bary 

a obchůdky cca 200 m
•  Autobusová zastávka u hotelu
• Letiště Antalya cca 90 km

PLÁŽ
• Písčitá pláž přímo u hotelu
• Pozvolný vstup do moře
• Bar, sprchy a WC
• Lehátka a slunečníky zdarma
• Plážové osušky na vratnou zálohu

POPIS
• Recepce, směnárna
• 3 restaurace, 5 barů
• Minimarket, diskotéka
• Fitness, wellness, kadeřnictví
•  Několik bazénů, bazén pro děti, 

skluzavky
•  Lehátka, slunečníky a matrace 

zdarma

INTERNET
•  Wi-Fi v lobby hotelu zdarma

UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj
• Klimatizace 
•  Koupelna se sprchou nebo vanou, 

WC, vysoušeč vlasů
• Telefon, SAT-TV
• Minibar 
• Bezpečnostní schránka 
• Balkon 
•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma
Rodinný pokoj
•  Stejně vybavený jako standardní 

pokoj
• Prostornější
• Obývací pokoj a oddělená ložnice

SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: denní a večerní animační 

programy, miniklub, dětské hřiště, 

plážový volejbal, šipky, stolní tenis, 
tenis bez osvětlení, sauna, fi tness

•  Za poplatek: tenis s osvětlením, 
masáže, turecké lázně a vodní 
sporty na pláži

STRAVOVÁNÍ
•  All Inclusive: snídaně, oběd 

a večeře formou bufetu, dopolední 
a odpolední snack, neomezené 
množství vybraných místních alko 
a nealko nápojů (10.00–24.00)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ /

www.lycusbeach.com

Hotel s tropickou zahradou a několika bazény se nachází jen pár kroků od písčité pláže. 
Nejen dospělí mohou využít široké nabídky sportovních či relaxačních aktivit a děti 
si jistě užijí spoustu zábavy v dětském bazénku nebo na skluzavkách. Pro rodinnou 
dovolenou je tento hotel ideální volbou.

EXKLUZIVNĚ U BLUE STYLE  ●  OBLÍBENÁ LOKALITA  ●  AKTIVITY PRO DĚTI I DOSPĚLÉ

Lycus Beach *****

TURECKÁ RIVIÉRA / ALANYA – OKURCALAR HODNOCENÍ TRIPADVISOR 3,5

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Dítě do 12 let
zdarma

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE
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NEJKRATŠÍ CESTA K VAŠÍ DOVOLENÉ  ―  226 036 036 nebo www.blue-style.cz

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

HOLIDAY VILLAGE

WI-FI ZDARMA

LETIŠTĚ ANTALYA 
CCA 90 KM

PŘÍMO U PLÁŽE

ALL INCLUSIVE

PŘÁTELSKÁ ATMOSFÉRA  ●  AQUAPARK  ●  VODNÍ SPORTY

Gypsophila Holiday Village *****

ALANYA – OKURCALAR / TURECKÁ RIVIÉRAHODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,5

POLOHA
•  Nejbližší nákupní možnosti, 

restaurace a bary cca 1 km
• Letiště Antalya cca 90 km

PLÁŽ
•  Písčito-oblázková pláž přímo 

u hotelu
• Strmější vstup do moře
• Bar, sprchy a WC
•  Lehátka, slunečníky zdarma
•  Plážové osušky zdarma, výměna za 

poplatek

POPIS
• Recepce, směnárna, obchůdky, 
• Několik barů a restaurací
•  Několik bazénů, bazén pro děti se 

skluzavkami, vnitřní bazén
• Lehátka a slunečníky zdarma

INTERNET
•  Wi-Fi ve všech prostorách zdarma

UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj
•  Klimatizace
•  Koupelna se sprchou nebo vanou, 

WC, vysoušeč zdarma
• Telefon, SAT-TV
•  Minibar za poplatek (lahev vody 

zdarma)
• Bezpečnostní schránka zdarma
• Balkon 
•  Děts. postýlka na vyžádání zdarma
 Pokoj Eco
• Má výhled do ulice
Rodinný pokoj
• Vybavený jako standardní pokoj
•  Prostornější, skládá se ze 

2 místností oddělených dveřmi

SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: animační programy, 

miniklub, dětské hřiště, kulečník, 
fi tness, stolní tenis, volejbal, fotbal, 
sauna, minigolf, tenis, lukostřelba

•  Za poplatek: tenis s osvětlením, 
masáže, vodní sporty na pláži

STRAVOVÁNÍ
•  All Inclusive: snídaně, oběd a večeře 

formou bufetu, snack, 1x za 
pobyt à la carte restaurace (nutná 
rezervace), vybrané místní alko 
a nealko nápoje (10.00–2.00)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ / / / /

www.gypsophila.net

Velmi pěkný hotelový rezort se skládá z několika budov umístěných v rozlehlé 
udržované zahradě. Pro své hosty pořádá bohaté animační programy. V hotelu se také 
nachází fi tness a relaxační zóna pouze pro dospělé. Na své si zde přijdou páry, senioři, 
ale i rodiny s dětmi, pro které je tu připravený bazén se skluzavkami. 

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Až 2 Děti zdarma
1. dítě do 12 let 
2. dítě do 12 let

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE
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INFORMACE + CENY + ROZŠÍŘENÁ FOTOGALERIE a VIDEA  ―  na www.blue-style.cz

HOTEL

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Až 2 Děti zdarma
1. dítě do 12 let 
2. dítě do 7 let

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE

WI-FI ZDARMA

LETIŠTĚ ANTALYA 
CCA 85 KM

PŘÍMO U PLÁŽE

24 HODIN
ALL INCLUSIVE

POLOHA
• Městečko Alara cca 1,5 km
•  Restaurace, kavárny, bary 

a obchůdky cca 1,5 km
• Centrum Side 25 km
•  Autobusová zastávka přímo 

u hotelu
• Letiště Antalya cca 85 km
PLÁŽ
•  Vlastní oblázkovo-písčitá pláž 

přímo u hotelu
• Strmější vstup do moře
• Pro vstup do moře je zde také molo
• Bar, sprchy a WC
• Lehátka, slunečníky zdarma
•  Plážové osušky zdarma, výměna za 

poplatek
POPIS
•  Hotel se skládá z hlavní a vedlejší 

budovy
• Recepce, směnárna
• Restaurace a několik barů a kavárna
• Obchůdky, minimarket

• Fitness, kadeřnictví
• Diskotéka
•  Venkovní bazén, bazén pro děti
• Skluzavky 
•  Lehátka a slunečníky zdarma
INTERNET
•  Wi-Fi v lobby hotelu a na pokojích 

zdarma
UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj
• Klimatizace 
•  Koupelna se sprchou nebo vanou, 

WC, vysoušeč vlasů
• Telefon, SAT-TV
•  Minibar (doplňován denně nealko 

nápoji zdarma)
• Bezpečnostní schránka za poplatek
• Balkon nebo terasa
•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma
Rodinný pokoj
• Prostornější
• Má navíc palandu

SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: denní a večerní animační 

programy, miniklub, dětské hřiště, 
plážový volejbal, šipky, stolní tenis, 
sauna, fi tness, turecké lázně 

•  Za poplatek: elektronické hry, 
bowling, minigolf, masáže, tenis 
s osvětlením, kulečník a vodní 
sporty na pláži

STRAVOVÁNÍ
•  24 hodin All Inclusive: snídaně, 

pozdní snídaně, oběd a večeře 
formou bufetu, odpolední snack, 
zmrzlina, noční bufet, neomezené 
množství vybraných místních alko 
a nealko nápojů 24 hodin denně

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ /

www.galerihotel.com

Velmi pěkný a kvalitní hotel leží přímo u vlastní písčito-oblázkové pláže. Komplex 
poskytuje servis jak pro rodiny s dětmi, tak pro páry. Součástí rezortu je vybavené 
fi tness centrum. Nechybí zde ani široké spektrum nejrůznějších sportovních aktivit pro 
děti i dospělé, včetně animačních programů.

EXKLUZIVNĚ U BLUE STYLE  ●  WI-FI ZDARMA  ●  AKTIVITY PRO DĚTI I DOSPĚLÉ

Galeri Resort *****

TURECKÁ RIVIÉRA / ALANYA – OKURCALAR HODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,0
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NEJKRATŠÍ CESTA K VAŠÍ DOVOLENÉ  ―  226 036 036 nebo www.blue-style.cz

HOTEL

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

WI-FI ZDARMA

LETIŠTĚ ANTALYA 
CCA 70 KM

PŘÍMO U PLÁŽE

ULTRA
ALL INCLUSIVE

Oblíbený hotel se nachází v krásné velké zahradě, přímo u vlastní písčito-oblázkové 
pláže, v klidné části prázdninového letoviska Çamyuva. Hotel svým hostům nabízí 
velmi pěkné ubytování, kvalitní služby, příjemné wellness centrum, bohaté animační 
programy a mnoho sportovních aktivit, které vám jistě zpříjemní pobyt.

POLOHA
•  Nejbližší nákupní možnosti, 

restaurace a bary cca 300 m
• Městečko Çamyuva cca 300 m
• Autobusová zastávka cca 100 m
• Letiště Antalya cca 70 km
PLÁŽ
•  Vlastní písčito-oblázková pláž leží 

přímo u areálu hotelu
• Strmější vstup do moře
• Vstup do moře možný také z mola
• Sprchy a WC
•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma
POPIS
• Recepce a směnárna
• Několik restaurací a barů 
•  Obchůdky, minimarket
• Diskotéka
• Fitness, wellness, kadeřnictví
• Společenská místnost
•  2 bazény pro dospělé a 2 bazény pro 

děti, 1 z nich se skluzavkami 

•  Nový zábavní park pro děti vyšší 
150 cm (otevírací doba 10.00–12.00 
a 20.00–22.00)

•  Lehátka a slunečníky zdarma
INTERNET
• Wi-Fi na recepci a v lobby zdarma
• Internetový koutek zdarma
UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj
• Klimatizace (1. 5.–31. 10.)
•  Koupelna se sprchou nebo vanou, 

WC, vysoušeč vlasů
• Telefon, SAT-TV
• Bezpečnostní schránka zdarma 
• Minibar zdarma
• Balkon 
• Děts. postýlka na vyžádání zdarma
 Rodinný pokoj
•  Je prostornější, skládá se ze 

2 oddělených ložnic
• Má balkon nebo terasu
SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: animační a večerní 

programy, dětské hřiště, miniklub, 
basketbal, plážový volejbal, šipky, 
fi tness, minigolf, sauna, stolní tenis, 
tenis bez osvětlení

•  Za poplatek: služby wellness centra, 
masáže, tenis s osvětlením, kulečník

STRAVOVÁNÍ
•  Ultra All Inclusive: snídaně, 

pozdní snídaně, oběd a večeře 
formou bufetu, snack v průběhu 
dne, zmrzlina, půlnoční snack, 
neomezené množství místních 
vybraných alkoholických 
a nealkoholických nápojů 
v restauracích a barech dle jejich 
otevírací doby (10.00–1.00), 1x za 
pobyt možnost povečeřet v jedné 
z à la carte restaurací (rezervace)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ /

www.simenasunclub.com 

SKVĚLÁ LOKALITA  ●  WELLNESS  ●  KLIDNÉ MÍSTO

Simena Sun Club *****

KEMER-ÇAMYUVA / TURECKÁ RIVIÉRAHODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,5

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Dítě do 12 let
zdarma

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE
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INFORMACE + CENY + ROZŠÍŘENÁ FOTOGALERIE a VIDEA  ―  na www.blue-style.cz

HOTEL

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Až 2 Děti zdarma
1. dítě do 13 let 
2. dítě do 13 let

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE

WI-FI ZDARMA

LETIŠTĚ ANTALYA 
CCA 55 KM

PLÁŽ CCA 200 M

24 HODIN
ALL INCLUSIVE

POLOHA
•  Nejbližší restaurace, bary 

a obchůdky cca 100 m
• Letiště Antalya cca 55 km
PLÁŽ
• Písčitá pláž cca 200 m
•  Cesta je mírně svažitá a vede přes 

málo frekventovanou komunikaci
• Pozvolný vstup do moře
• Bar, sprchy a WC
•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma
POPIS
• Recepce, směnárna
• Několik barů a restaurací
• Obchůdky, minimarket
• Diskotéka, kadeřnictví
•  Mini zoologická zahrada zdarma
• Společenská a konferenční místnost
•  Velký bazén se skluzavkami 

a toboganem, oddělený bazén pro 
děti se skluzavkou

• Lehátka a slunečníky zdarma

INTERNET
•  Wi-Fi v lobby a na recepci zdarma
•  Wi-Fi na pokojích za poplatek
UBYTOVÁNÍ 
Standardní pokoj
•  Klimatizace (1. 5.–31. 10.)
•  Koupelna se sprchou nebo vanou, 

WC, vysoušeč vlasů
• Telefon, SAT-TV
•  Minibar zdarma (denně doplňovaný 

vodou a nealko nápoji)
• Bezpečnostní schránka za poplatek
• Set pro přípravu kávy a čaje
• Balkon
•  Děts. postýlka na vyžádání zdarma
 Rodinný pokoj s palandou
• Je prostornější než standardní pokoj
Rodinný pokoj
•  Je prostornější a má 2 oddělené 

ložnice
Rodinný pokoj Large
•  Stejně vybaven jako rodinný pokoj
• Má navíc koupelnu a balkon

SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: animační programy, 

miniklub, dětské hřiště, mini zoo, 
kulečník, šipky, basketbal, fi tness, 
minigolf, sauna, stolní tenis, tenis

•  Za poplatek: elektronické hry, 
wellness, tenis s osvětlením

STRAVOVÁNÍ
•  24 hodin All Inclusive: snídaně, 

pozdní snídaně, oběd a večeře 
formou bufetu, snack během dne, 
zmrzlina, půlnoční snack, vybrané 
místní alko a nealko nápoje 24 hodin 
denně v restauracích a barech dle 
jejich otevírací doby, 1x za pobyt je 
možné využít à la carte restauraci 
(nutná rezervace), během večeří 
jsou u pánů vyžadovány dlouhé 
kalhoty

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ / /

www.albahotels.com.tr

Rodinný hotelový komplex se nachází v klidné části letoviska. Jeho poloha svádí 
k návštěvě turisticky vyhledávaného přístavního městečka Side, které nabízí nejen ruiny 
byzantských kostelů nebo Apollonova chrámu, ale také kouzelné restaurace v přístavu 
a uličkách. Samozřejmě nechybějí ani obchůdky, bary, restaurace a diskotéky.

EXKLUZIVNĚ U BLUE STYLE  ●  MINI ZOO  ●  PŘÁTELSKÁ ATMOSFÉRA

Alba Resort *****

TURECKÁ RIVIÉRA / SIDE – ÇOLAKLI HODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,5
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NEJKRATŠÍ CESTA K VAŠÍ DOVOLENÉ  ―  226 036 036 nebo www.blue-style.cz

WI-FI ZDARMA

LETIŠTĚ ANTALYA 
CCA 113 KM

PŘÍMO U PLÁŽE

24 HODIN
ALL INCLUSIVE

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Dítě do 12 let
zdarma

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE

HOTEL

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

POLOHA
•  Centrum Konakli cca 100 m
•  Nejbližší restaurace, bary 

a obchůdky cca 100 m
•  Autobusová zastávka přímo 

u hotelu
• Letiště Antalya cca 113 km

PLÁŽ
•  Vlastní písčito-oblázková pláž 

přímo u hotelu
• Příkřejší vstup do moře
• Bar, sprchy a WC
•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma

POPIS
• Recepce, směnárna
• Několik restaurací a barů
• Minimarket, 
• Fitness, wellness, kadeřnictví
• Diskotéka
•  Několik bazénů, bazén pro děti

• Skluzavky a tobogan
•  Lehátka, slunečníky a matrace 

zdarma

INTERNET
•  Wi-Fi připojení je k dispozici v lobby 

zdarma
• Internetový koutek zdarma

UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj
• Klimatizace 
•  Koupelna se sprchou nebo vanou, 

WC, vysoušeč vlasů
• Telefon, SAT-TV
•  Minibar zdarma (denně voda 

a nealko nápoje)
• Bezpečnostní schránka 
• Balkon 
•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma
Pokoj Large
•  Je prostornější

SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: animační programy pro 

dospělé i děti, miniklub, dětské 
hřiště, plážový volejbal, basketbal, 
šipky, stolní tenis, tenis, sauna, 
fi tness

•  Za poplatek: kulečník, masáže, 
turecké lázně, vodní sporty na pláži

STRAVOVÁNÍ
•  24 hodin All Inclusive: snídaně, oběd 

a večeře formou bufetu, dopolední 
a odpolední snack, neomezené 
množství vybraných místních alko 
a nealko nápojů

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ / /

www.insularesort.com

Přátelský rezort leží přímo u vlastní pláže a poskytuje kompletní servis pro ideální 
dovolenou. Hledáte místo, kde spojíte relax a aktivní dovolenou? Pak jste právě našli to 
pravé. Hotel Insula Resort nabízí od každého něco!

EXKLUZIVNĚ U BLUE STYLE  ●  SKLUZAVKY  ●  PŘÁTELSKÁ ATMOSFÉRA

Insula Resort *****

ALANYA - KONAKLI / TURECKÁ RIVIÉRAHODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,0



322

INFORMACE + CENY + ROZŠÍŘENÁ FOTOGALERIE a VIDEA  ―  na www.blue-style.cz

HOTEL

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

WI-FI ZDARMA

LETIŠTĚ ANTALYA 
CCA 110 KM

PŘÍMO U PLÁŽE

ALL INCLUSIVE

POLOHA
• Letiště Antalya cca 110 km

PLÁŽ
•  Písčito-oblázková pláž přímo 

u hotelu
•  Příkřejší vstup do moře (přes 

kamenné pláty)
•  Pro vstup do moře je zde také molo
• Bar, sprchy a WC 
•  Lehátka a slunečníky zdarma, 

plážové osušky za poplatek

POPIS
•  Recepce, restaurace, 4 bary
• Obchůdky, fi tness, wellness
•  Bazén, bazén pro děti
• Skluzavky
•  Lehátka a slunečníky zdarma

INTERNET
•  Wi-Fi ve všech veřejných prostorách 

hotelu, včetně pokojů, zdarma

UBYTOVÁNÍ
 Standardní pokoj
• Klimatizace
•  Koupelna se sprchou nebo vanou, 

WC, vysoušeč vlasů, 
• Telefon, SAT-TV
• Bezpečnostní schránka za poplatek
• Minilednička zdarma
• Balkon nebo terasa
•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma
Rodinný pokoj
•  Má 2 ložnice oddělené dveřmi
Villa
• Je 1 prostorná místnost

SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: animační programy, dětské 

hřiště, miniklub, volejbal, fi tness 
centrum, stolní tenis, tenis bez 
osvětlení

•  Za poplatek: kulečník, minigolf, 
turecké lázně, tenis s osvětlením

STRAVOVÁNÍ
•  All Inclusive: snídaně, oběd a večeře 

formou bufetu, během dne lehký 
snack, vybrané místní alko a nealko 
nápoje v barech a restauraci dle 
jejich otevírací doby

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ / /

www.dizalya.com

Pěkný čtyřhvězdičkový hotel se nachází v klidném prostředí oblíbeného letoviska 
Konakli a je umístěný v kouzelné udržované zahradě. Svým klientům poskytuje skvělý 
servis a velmi dobrou kuchyni. Klienti se sem rádi vracejí. V centru Konakli je jeden den 
v týdnu trh. Středu městečka dominuje mešita, která je večer krásně nasvícená.

EXKLUZIVNĚ U BLUE STYLE  ●  MALÝ AQUAPARK  ●  VODNÍ SPORTY

Club Dizalya ****

TURECKÁ RIVIÉRA / ALANYA – KONAKLI

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Dítě do 13 let
zdarma

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE

HODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,0
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NEJKRATŠÍ CESTA K VAŠÍ DOVOLENÉ  ―  226 036 036 nebo www.blue-style.cz

HOTEL

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

ANIMAČNÍ PROGRAMY  ●  NEDALEKO CENTRA  ●  BOHATÉ SPORTOVNÍ VYŽITÍ

Caretta Beach ****

ALANYA – KONAKLI / TURECKÁ RIVIÉRA

WI-FI

LETIŠTĚ ANTALYA 
CCA 110 KM

PŘÍMO U PLÁŽE

ALL INCLUSIVE

POLOHA
• Centrum Konakli je cca 1 km
•  Nejbližší obchůdky a restaurace 

cca 100 m
• Letiště Antalya cca 110 km

PLÁŽ
•  Písčito-oblázková pláž přímo 

u hotelu 
• Pozvolný vstup do moře
• Sprchy, WC
• Lehátka a sluneční zástěny zdarma

POPIS
• Recepce, směnárna
• Restaurace a 3 bary
• Obchůdky, minimarket
• Fitness, kadeřnictví 
• Diskotéka
•  Bazén, bazén pro děti
• Skluzavky
• Lehátka a slunečníky zdarma

INTERNET
•  Wi-Fi ve všech veřejných 

prostorách, včetně pokojů, za 
poplatek (cca 10 EUR/pobyt)

UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj
• Klimatizace (1. 5.–22. 10.)
•  Koupelna se sprchou nebo vanou, 

WC, vysoušeč vlasů
• Telefon, SAT-TV
•  Bezpečnostní schránka za poplatek 

cca 2 EUR/den
• Minilednička 
•  Děts. postýlka na vyžádání zdarma
• Balkon

SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: denní a večerní animační 

programy, dětské hřiště, miniklub, 
volejbal, fi tness, šipky, stolní tenis

•  Za poplatek: kulečník, sauna, 
masáže, vodní sporty na pláži

STRAVOVÁNÍ
•  All Inclusive: snídaně, oběd a večeře 

formou bufetu, během dne lehký 
snack, zmrzlina, vybrané místní alko 
a nealko nápoje (10.00–23.00)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ /

www.carettabeachhotel.com

Hotelový rezort s krásnou palmovou zahradou nabízí svým hostům ideální prostředí pro 
strávení zasloužené dovolené. Nezapomenutelné chvíle si můžete vychutnat například 
při relaxaci v tureckých lázních. Pokud toužíte po aktivním odpočinku a zábavě, zajisté 
vás potěší zdejší animační programy.

HODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,0

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Až 2 Děti zdarma
1. dítě do 12 let 
2. dítě do 12 let

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE
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HOTEL

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

WI-FI ZDARMA

LETIŠTĚ ANTALYA 
CCA 125 KM

PLÁŽ CCA 50 M

ALL INCLUSIVE

POLOHA
•  Letovisko Alanya cca 1,5 km
•  Restaurace, kavárny, bary 

a obchůdky cca 100 m
•  Autobusová zastávka v těsné 

blízkosti hotelu
• Letiště Antalya cca 125 km

PLÁŽ
•  Písčito-oblázková pláž cca 50 m
• Cesta přes místní komunikaci
• Příkřejší vstup do moře
• Bar a sprchy
• Lehátka a slunečníky zdarma
• Plážové osušky na zálohu

POPIS
• Recepce, směnárna
• 3 restaurace, 4 bary
• Obchůdky, minimarket, fi tness
•  2 bazény, 1 s oddělenou částí pro 

děti a se skluzavkou
• Lehátka a slunečníky zdarma

INTERNET
• Wi-Fi v lobby hotelu zdarma

UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj
• Klimatizace
• Telefon, SAT-TV
•  Koupelna se sprchou, WC, vysoušeč 

vlasů
•  Minibar za poplatek (voda zdarma)
• Bezpečnostní schránka za poplatek
•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma
• Balkon
Rodinný pokoj
• Má oddělenou ložnici

SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: příležitostné animační 

programy, stolní tenis, šipky, 
kulečník, volejbal, malé fi tness

•  Za poplatek: wellness, vodní sporty, 
turecké lázně

STRAVOVÁNÍ
•  All Inclusive: snídaně, pozdní 

snídaně, oběd a večeře formou 
bufetu, lehký snack během dne, 
zmrzlina, noční snack, 1x za 
pobyt à la carte restaurace (nutná 
rezervace), místní vybrané alko 
a nealko nápoje (10.00–2.00)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ /

www.monarthotels.com

Kvalitní hotel se nalézá přímo ve vyhlášeném živém letovisku Alanya. Pro své služby 
a kuchyni je značně oblíbený a těší se velice kladným hodnocením na cestovatelských 
portálech. Je vhodný jak pro rodiny s dětmi, tak především pro páry, které vyhledávají 
živější atmosféru v centru města, kde se nachází mnoho příležitostí k zábavě a nákupům.

EXKLUZIVNĚ U BLUE STYLE  ●  KVALITNÍ SLUŽBY  ●  OBLÍBENÉ LETOVISKO

Monart City ****

TURECKÁ RIVIÉRA / ALANYA HODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,0

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Dítě do 12 let
zdarma

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE
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 ANTALYA CITY
Půldenní výlet do největšího města Turecké riviéry 
Antalye – metropole, ve které se snoubí současnost 
s historií, někdy je také nazývána jako perla Stře-
domoří. V  rámci odpoledního výletu do Antalye 
navštívíte historickou část města, kterou si budete 
moci prohlédnout také během plavby podél pobřeží. 
V centru je možnost výhodných nákupů. Následuje 
návštěva akvária se 131 metrů dlouhým podvodním 
tunelem a návštěva Minicity se zmenšeninami turec-
kých pamětihodností. Tento výlet lze absolvovat jen 
z Beleku, Antalye a Kemeru.

 LODNÍ VÝLET PO ŘECE MANAVGAT
Tento den budete mít nejdříve příležitost prozkou-
mat klikaté uličky historické části městečka Side 
a poznat atmosféru malebného přístavu. Po pro-
hlídce města se vydáte na prohlídku certifi kovaného 
zlatnictví. Plavbu po řece Manavgat si můžete zpří-
jemnit koupáním v nádherném místě, kde řeka ústí 
do moře. Je to jedinečná lokalita, neboť voda v řece 
dosahuje teploty 8–13°C a v moři 18–25°C. Pokud 
vám bude štěstí přát, uvidíte také želvy. Na lodi se 
během plavby bude podávat oběd, který je zahrnut 
v ceně výletu (nápoje za poplatek). Tento výlet lze 
absolvovat jen z Beleku, Side a Alanye.

 POBŘEŽNÍ PLAVBA
Při tomto lodním výletu budete mít příležitost poznat 
krásy středozemního pobřeží Turecka. Plavba začíná 
v přístavu Alanya. Z paluby lodi budete moci obdivo-
vat historickou část města a starobylý hrad, který se 
majestátně tyčí nad městem. Dále se budete plavit 
podél pohádkového pobřeží, s výhledem na krásné 
jeskyně. Mezi nejzajímavější patří pirátská jeskyně, 
v níž piráti schovávali uloupené poklady. Jeskyně mi-
lenců, ve které se prý ukrývali milenci před nepřízní 
osudu, a také fosforeskující jeskyně. Osvěžíte se při 
koupání v průzračně čistém moři. Plavba pokračuje 
kolem proslulé Kleopatřiny pláže a dál na volné moře, 
kde při troše štěstí můžete pozorovat delfíny. Během 
plavby se na lodi podává oběd, včetně nealka, piva 
a vína. Nápoje jsou zahrnuty v ceně. Tento výlet lze 
absolvovat jen z Alanye, Okurcalaru a Side.

 PAMUKKALE
Při výletě navštívíte unikátní přírodní zajímavost, je-
jíž fotografi e zdobí mnohé cestovní průvodce. Ten-
to „Bavlněný hrad“, jak jej Turci výstižně nazývají, je 
tvořen kaskádou travertinových jezírek a vodopádů, 
po kterých stéká teplá, vápníkem nasycená voda. 
Nedaleko se nacházejí ruiny pohřebiště Necropolis 
a antického města Hierapolis, které již ve starověku 
proslulo díky svým léčivým pramenům. Budete mít 
příležitost vykoupat se v Antickém bazénu. Cesta au-
tobusem k Pamukkale vede turisticky nedotčenou 
krajinou pohoří Taurus, kde lidé stále udržují tradiční 
způsob života. Během cesty se zastavíte na snídani 
a před návštěvou Pamukkale je přestávka na oběd. 
V ceně výletu je zahrnuta snídaně, oběd i večeře (ná-
poje si hradíte sami) a vstupné do Necropolis a Hiera-
polis. Cena nezahrnuje vstup do Antického bazénu.

 TAHTALI
Hora Tahtali se nachází na jižním pobřeží Turecké ri-
viéry v oblasti Antalya-Kemer a svojí výškou 2 365 m 
je nejblíže k moři. Dokonce panuje názor, že doslova 
objímá Kemer, který sousedí také s oblíbeným prázd-
ninovým letoviskem Antalya. Turisté si Tahtali zami-
lovali úplně stejně jako zdejší malebné okolí a krásné 
moře. Na mimořádně dobrodružný výlet se můžete 
vydat novou kabinovou lanovkou, jejíž slogan je „Sea 
to Sky“ a patří k těm opravdu vyhledávaným. Letní 
dovolenou, kterou trávíte u moře, tedy můžete kom-
binovat s výletem do hor. Dá se říct, že si pro svou 
atraktivitu nachází stále více turistů. Tento výlet lze 
absolvovat jen z Kemeru.

 DELFINÁRIUM
Návštěva ojedinělého delfi nária s pestrou a zábav-
nou delfíní show, ve které se vám představí tři cvi-
čení delfíni a jejich cvičitelé. Budete mít příležitost 
přiblížit se k delfínům, zaplavat si s nimi, pohladit si 
je a vyfotit se (za poplatek). Cena zahrnuje dopravu, 
vstupné a průvodce. V ceně není zahrnut oběd, neboť 
se jedná o půldenní výlet.

Popisy výletů jsou pouze informační a nezávazné. 
Bližší info o jejich programu obdržíte v destinaci. Více 
na www.blue-style.cz.

Výlety
CESTUJTE A POZNÁVEJTE

TURECKÁ RIVIÉRA

ALANYA

TAHTALI
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OKOUZLUJÍCÍ NÁRODNÍ PARKY

JEDINEČNÝ RELAX NA POBŘEŽÍ ČERNÉHO MOŘE

Bulharsko

Toužíte prožít aktivní a prosluněnou dovolenou, obdivo-
vat úžasné přírodní scenérie a poznat krásná starobylá 
místa? Pak právě Bulharsko bude jasnou volbou! Tato 
země má úchvatné pobřeží s atraktivními písčitými plá-
žemi, rozmanitou přírodu s množstvím národních parků 
a letoviska s romantickými historickými centry. Bonusem 
je vynikající kuchyně!

BULHARSKO

Černé 

moře
Burgas

Varna

Slunečné pobřeží

Sofi a

ŘECKO

RUMUNSKO

TURECKO

100 km

SLUNEČNÉ POBŘEŽÍ     330    |    VARNA     346 
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BULHARSKÁ RŮŽE MÁ I VLASTNÍ MUZEUM
Údolí růží – tak se jmenuje 120 km dlouhá dolina mezi pohořími Stará planina 
a Sredna Gora. Název je odvozen od toho, že se zde pěstují nejvoňavější růže 
z celého Balkánského poloostrova, jde o druh Rosa Damascena. Hlavně od 
poloviny května do poloviny června hýří oblast jejich barvami a vůní. Centrem 
Údolí růží je město Kazanlak, jež má ve znaku květ růže a návštěvníky zve do 
Muzea pěstování růží. Město je pod ochranou UNESCO a z pěstování růží žije 
již více než sto let. Lisuje se z nich proslulý růžový olej, který ve světě nemá 
konkurenci. K výrobě jednoho gramu oleje se musí zpracovat tři kilogramy 
okvětních plátků růží. Aby květy vydaly co největší množství oleje, musí se 
sbírat těsně po východu slunce, kdy jsou vlhké od rosy.

Jde o denní teploty a mají orientační charakter. Počasí v destinacích se může změnit v závislosti na vnějších vlivech, které nemůžeme ani ovlivnit, ani předpokládat předem.

Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen
15 10 21 15 26 19 29 22 29 23 24 21 20 17

VYNIKAJÍCÍ KUCHYNĚ

Místní kuchyně patří mezi nejlepší 
a zároveň nejzdravější v Evropě. 
Nabízí velký výběr salátů, masa 
a ryb na nejrůznější způsoby!

DLOUHÉ PLÁŽE

Kombinace dlouhých pláží 
a malebných zálivů s překrásnými 
výhledy na místní pobřeží – to je 
Bulharsko!

BOHATÁ HISTORIE

Bulharsko je typické svým 
bohatým kulturním dědictvím! 
Navštivte staré město Nesebar, 
které vás okouzlí. 
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Bulharsko se nachází na jihovýchodě Evropy – na Bal-
kánském poloostrově. Velká část povrchu země je 
hornatá a jihozápad vyplňuje mohutný horský masiv 
s pohořími Rila, Pirin a Rodopy. Nejvyšší horou jak 
Bulharska, tak i celého poloostrova je 2925 metrů 
vysoká Musala v pohoří Rila. Nejdelší řekou je Dunaj, 
který ústí do moře. 
Příčinou stoupajícího zájmu turistů jsou bezpečnost, 
kratší doba letu, písčité pláže s pozvolným vstupem do 
vody a také nízké ceny. Bulharsko je laciné, ale veškeré 
služby jsou na podobné úrovni jako ty „západní“. Navíc 
Černé moře zůstává teplým až do konce října!
Největším letoviskem je Slunečné pobřeží (Sunny 
Beach). Leží přibližně 35 km severně od Burgasu 
a necelých 5 km od Nesebaru, starobylého města 
s netypickými dřevěnými domy, úzkými uličkami, 
pravoslavnými kostely a unikátním větrným mlýnem.
Aktivní turisté, co se lenošení na pláži či ve městě 
brzy nabaží, zamíří do vnitrozemí. Třeba do proslulé-
ho pohoří Rodopy s kotlinami a údolími, v nichž tečou 
křišťálově čisté řeky. Jedním z nejznámějších středi-
sek je Pamporovo. Při procházce lze narazit na pravo-
slavné kláštery, leží většinou na nepřístupných mís-
tech. V nejznámějším, Bačkovském, žijí mniši v hodně 
drsných podmínkách. Nejběžnější stravou je suchý 
chléb a voda.

V této oblasti zaslouží zmínku lázeňské městečko De-
vin, kde se dá při různých procedurách skvěle odpoči-
nout po náročných túrách. Dalším zajímavým místem 
je Etara – skanzen poblíž města Gabrovo. Historickým 
symbolem Bulharska je Veliko Tarnovo, bývalé hlavní 
město, tyčící se terasovitě na vápencových skalách 
nad řekou Jantrou. Různě roztroušené domky jsou 
usazené na skále tak, že vypadají, jako by z ní vyrostly.
Příznivci historie určitě nevynechají návštěvu Ka-
zanlaku se starobylými thráckými hrobkami. V těch 
bylo kromě krásných fresek nalezeno mnoho zlatých 
předmětů, a to archeologové zatím otevřeli jen hrst-
ku z patnácti set hrobek. 

ŘEČ
Úředním jazykem je bulharština, ale bez problémů se 
domluvíte anglicky, německy, rusky i česky.

KUCHYNĚ
V hotelích z naší nabídky najdete převážně jídla 
mezinárodní kuchyně obohacená o prvky kuchyně 
bulharské. Ta je vyhlášená především jídly ze zele-
niny, masa vepřového, kuřecího, jehněčího i mleté-
ho či pokrmy z ryb. Můžete zde ochutnat výborné 
sýry a saláty. Bulharská kuchyně s oblibou používá 
olivový olej, vinný ocet, česnek a místní koření, bílý 
slaný sýr z kravského nebo ovčího mléka a jogurt. Ty-
pickou úpravou masa je pečení na rožni nebo roštu. 
Určitě vám zachutnají i aperitivy, kvalitní vína a pivo. 
Mezi bulharské speciality patří karbanátky kjufteta, 
džuveč (teplé jídlo z rýže, masa a zeleniny, je podobné 
rizotu), plněné papriky, tarator (studená polévka vy-
robená z kyselého mléka, nastrouhané okurky, kopru 
a případně česneku), musaka (teplé jídlo připravené 
z brambor, zeleniny a mletého masa), šopský salát 
(kromě syrových paprik, okurek, rajčat a bílého sýra 
se do něj přidávají i pečené paprikové lusky a cibule), 

keftě a kebabče (jsou to bochánky, karbanátky nebo 
válečky pomletého masa připravené na roštu, podá-
vají se se salátem nebo s hranolky), kaškaval (ovčí, 
kraví nebo smíšený sýr; podává se občas jako dezert 
nebo k vínu) či škembe čorba (hustá dršťková polév-
ka, která často vydá i za druhé jídlo, jí se s chlebem).

MĚNA
Národní měnou je leva (BGN), která se dělí na 
100 stotinek. Ve vybraných hotelích a restauracích 
jsou přijímány všechny běžné platební karty. Banko-
maty najdete téměř všude.

ČASOVÝ ROZDÍL
V Bulharsku je oproti našemu letnímu času posun 
+ 1 hodina, oproti středoevropskému (zimnímu) času 
+ 2 hodiny.

ELEKTRICKÉ NAPĚTÍ
Elektrické napětí je dle evropské normy 220 V. V ně-
kterých starších hotelích je možné najít jiný typ zá-
suvek, ale adaptér je k dostání běžně v obchodě s do-
mácími potřebami.

CESTOVNÍ PAS A VÍZUM
V Bulharsku je uplatňován volný pohyb občanů EU. 
Do této destinace se cestuje na cestovní pas ČR, je-
hož platnost by měla pokrýt minimálně pobyt a cestu 
zpět do ČR. Je možné cestovat i na občanský průkaz 
ČR obsahující strojově čitelnou zónu (tyto průkazy 
byly vydávány od druhé poloviny roku 2000).

CELNÍ A DEVIZOVÉ PŘEDPISY
Volný pohyb zboží v rámci EU platí i pro tuto destina-
ci. Výjimkou je zboží podléhající spotřební dani, které 
je možné převážet v rámci EU v limitovaném množ-
ství pro osobní potřebu. Byly stanoveny limity 800 ks 

Doba letu z Prahy cca 2 hodiny 15 minut

Časový rozdíl
+ 1 hodina v době letního času
+ 2 hodiny v době zimního času

Měna leva (1 BGN = 100 stotinek)

Elektrické napětí 220 V

Cestovní pas a vízum
občan ČR – platný cestovní pas nebo občanský 
průkaz, vízum není nutné

Hlavní město Sofi a

Ofi ciální jazyk bulharština

Bulharsko
ZÁKLADNÍ INFORMACE

BULHARSKO / ZÁKLADNÍ INFORMACE
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ZÁKLADNÍ INFORMACE / BULHARSKO

cigaret, 400 ks krátkých doutníků, 200 ks doutníků, 
1 kg tabáku, 10 l tvrdého alkoholu, 20 l produktů se 
středním obsahem alkoholu, 90 l vína, z toho max. 
60 l vína šumivého, a 110 l piva.

PLÁŽE, SLUNEČNÍKY A LEHÁTKA
V bulharských letoviscích jsou pláže bezplatné, platí 
se ovšem servis, tzn. slunečníky a lehátka. Za popla-
tek můžete využít i široké nabídky vodních sportů 
a toboganů. Na téměř 380 km dlouhém pobřeží se 
zlatavým pískem najdete jak široké, hojně navštěvo-
vané pláže s pozvolným vstupem do moře, tak i opuš-
těné malé plážičky, kde vás nebude nikdo rušit. Na 
některých místech najdete na pobřeží skály a útesy, 
které se se širokými plážemi pravidelně střídají.

DŮLEŽITÉ KONTAKTY
Velvyslanectví ČR v Bulharsku
G. S. Rakovski 100, 1000 Sofi a
Tel.: +3592 948 68 00
Fax: +3592 948 68 18
E-mail: sofi a@embassy.mzv.cz
E-mail (konzulární úsek): consulate.sofi a@embassy.
mzv.cz
Pohotovostní telefon na konzulární službu pro pří-
pad nouze mimo pracovní dobu: +359 888 398 045
Velvyslanectví Bulharské republiky v ČR
Krakovská 6, 110 00 Praha 1
Tel.: +420 222 211 258
Konzulární oddělení: +420 222 210 230
Fax: +420 222 211 728
E-mail: bulvelv@volny.cz
E-mail (konzulární úsek): konsulbg@volny.cz 

Kompletní a aktuální informace o režimech vstupu, 
zastupitelských úřadech a zdravotních dokladech (např. 
povinné očkování) naleznete na www.mzv.cz.
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SLUNEČNÉ POBŘEŽÍ
Slunečné pobřeží se rozprostírá přibližně 35 km se-
verně od Burgasu a 5 kilometrů od Nesebaru. Hlav-
ní atrakcí této populární prázdninové oblasti je 200 
metrů široká a přes 8 kilometrů dlouhá pláž se zla-
tavým pískem a pozvolným vstupem do moře. Díky 
příjemným klimatickým podmínkám je Slunečné po-
břeží jedním z nejvyhledávanějších letovisek u Čer-
ného moře a je držitelem Modré vlajky, prestižního 
ocenění pro oblasti s nadstandardní čistotou pláže 
i moře. Toto atraktivní místo se pyšní rovněž krás-
nou pobřežní promenádou s množstvím restaura-
cí, kaváren a barů. Na své si přijdou taktéž milovníci 
zábavy a nákupů. Najdete zde i vyhlášený aquapark, 
sportovní hřiště, půjčovny sportovních potřeb, vari-
eté a kasina. K dopravě po letovisku můžete využít 
minivláček nebo drožku. K poznávání okolních míst 
doporučujeme místní autobusovou dopravu. Sluneč-
né pobřeží je ideálním místem pro strávení příjemné 
dovolené pro všechny věkové kategorie.

BURGAS
Burgas je čtvrtým největším městem Bulharska a má 
více než 200 tisíc obyvatel. Je nejdůležitějším eko-
nomickým a kulturním centrem jihovýchodní čás-
ti země. Jedná se o velmi živé město. Naleznete zde 
rozsáhlou pěší zónu se spoustou obchodů, kaváren, 
restaurací a barů. Centrum města je od moře oddě-
leno velkým udržovaným parkem s otevřeným letním 
divadlem. Burgas se nachází přibližně 130 kilomet-
rů jižně od Varny a 390 kilometrů východně od So-
fi e. Pro jeho obyvatele je důležitým zdrojem obživy 
nejen turismus, ale díky významnému přístavu také 

lodní doprava a rybolov. Dále se zde 
nalézá druhé nejvýznamnější letiště 
Bulharska. Burgas je ideálním místem 
pro ty, kteří si chtějí užít společenský 
život, navštěvovat kulturní předsta-
vení a muzea.

POMORIE
Černá pláž s  léčivým bahnem a  pískem je sou-
částí klidného letoviska Pomorie, které se nalézá 
cca 18 km od Nesebaru a 20 km od Burgasu. Jsou zde 
i další dvě písčité pláže – severní a jižní. Ta disponuje 
pestrou nabídkou vodních sportů. V Pomorie nechybí 
ani pěší zóna obklopená zelení a také obchůdky, ka-
várny, diskotéky i nejrůznější atrakce pro děti.

RAVDA
Ravda je menší, příjemné letovisko v blízkosti Ne-
sebaru, které se stále rozrůstá. Ačkoliv nedosahuje 
zdaleka velikosti Burgasu, i zde naleznete spoustu 
obchůdků a míst, kde ochutnáte lákavé speciality 
a zažijete bulharskou kulturu. Nechybí ani populár-
ní aquapark, který ocení především mladí a rodiny 
s dětmi. Kromě relaxace na krásné písčité pláži Rav-
da nabízí sportovní vyžití, spojené zejména s vod-
ními sporty. Vyzkoušet tak můžete např. potápění, 
kitesurfi ng, windsurfi ng, jízdu na vodních lyžích nebo 
skútrech. Okolí směrem do vnitrozemí se výborně 
hodí pro pěší turistiku.

SVATÝ VLAS
Svatý Vlas – na úpatí jižního svahu Staré Planiny, v se-
verní části Burgaského zálivu – je rychle se rozvíjejí-
cí přímořské letovisko s plážemi s pozvolným vstu-
pem do moře. Název nese po středověkém klášteru 
sv. Vlase, který se kdysi na tomto místě nacházel. 
Letovisko je klidnější alternativou pro Slunečné po-
břeží, které je – stejně jako město Nesebar – snadno 
dostupné autobusem či lodí.

PRIMORSKO
Primorsko je vyhledávané letovisko, a to zejména 
díky tomu, že se nalézá ještě více směrem na jih než 
Slunečné pobřeží. Rozkládá se okolo širokého záli-
vu, který lokalitu chrání před větrem a nepříznivými 
mořskými vlivy. Pláž je široká, oplývá jemným zlata-
vým pískem, vstup do vody je pozvolný. V dostupné 
blízkosti se nalézá rovněž nudistická pláž. Primorsko 
je jedním z nejoblíbenějších cílů českých turistů, tu-
díž je zde řada nápisů v češtině a většina restaurací 

a hotelů má svou nabídku uvedenou česky. Asi 5 km 
směrem na sever ústí řeka Ropotamo a rozprostírá se 
tam přírodní vodní rezervace, kde hnízdí vodní ptáci, 
například kormoráni, a rostou lekníny. Část řeky je 
přístupná na lodích s průvodcem.

ELENITE
Poměrně nové letovisko se rozprostírá asi 10 kilome-
trů severně od Slunečného pobřeží. Krásné, 800 me-
trů dlouhé písčité pláže se táhnou kolem malebné 
zátoky. Je zde velmi dobré autobusové spojení s Ne-
sebarem a Slunečným pobřežím. Městečko obklopu-
je dechberoucí přírodní scenérie a pro svoji klidnou 
atmosféru je ideální pro odpočinkovou dovolenou.

SOZOPOL
Patří k nejnavštěvovanějším přímořským oblastem 
v Bulharsku. Leží na malém poloostrově, který vyč-
nívá do Černého moře. Od města Burgas je Sozopol 
vzdálen cca 35 km jihovýchodním směrem. Turisticky 
je velmi dobře vybaven, tudíž nemusíte mít obavy, že 
by vám zde něco chybělo. Historické centrum měs-
tečka je chráněno organizací UNESCO. Projdete se 
úzkými klikatými uličkami, které dotvářejí nezapo-
menutelnou atmosféru. Ulice jsou lemovány původní 
zástavbou z 18. století. Přímo v letovisku jsou dvě 
hezké písčité pláže, jež na sebe nenavazují.

BULHARSKO / POPIS DESTINACE

POPIS LETOVISEK

Bulharsko
SLUNEČNÉ POBŘEŽÍ

A mnoho
dalších hotelů na
www.blue-style.cz
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Burgas

Ravda

Nesebar

Slunečné pobřeží

Svatý Vlas Elenite

Černé moře

15 km

BULHARSKO

Sozopol

Primorsko

Pomorie

POPIS DESTINACE / BULHARSKO
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HOTEL

ANIMACE V ČEŠTINĚ ZDARMA

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Dítě do 12 let
zdarma

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE

EXKLUZIVNĚ U BLUE STYLE  ●  ELEGANTNÍ HOTEL  ●  PŘÍMO U PLÁŽE

Paradise Beach *****

BULHARSKO / SLUNEČNÉ POBŘEŽÍ – ELENITE HODNOCENÍ TRIPADVISOR 3,5

WI-FI ZDARMA

LETIŠTĚ BURGAS
CCA 40 KM

PŘÍMO U PLÁŽE

ALL INCLUSIVE

POLOHA
• Svatý Vlas cca 3,5 km
•  Nejbližší nákupní možnosti, 

restaurace a bary ve Svatém Vlasu
•  Centrum Slunečného pobřeží 

cca 9 km
• Autobusová zastávka cca 100 m
• Letiště Burgas cca 40 km
PLÁŽ
•  Písčito-oblázková pláž přímo 

u hotelu
• Pozvolný vstup do moře
•  Lehátka a slunečníky za poplatek, 

plážové osušky na vratnou zálohu 
cca 20 BGN

POPIS
• Recepce, směnárna
•  Restaurace, 3 bary (2 v rámci 

All Inclusive)
• Minimarket
• Fitness, wellness
• Bazén s částí pro děti
• Dětská skluzavka

•  Lehátka a slunečníky u bazénu 
a na slunečné terase přímo u pláže 
zdarma

INTERNET
•  Wi-Fi na recepci a na pokojích 

zdarma
UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj
• Kompletně zrenovovaný
• Individuální klimatizace zdarma
•  Koupelna se sprchou nebo vanou, 

WC, vysoušeč vlasů
• Telefon, SAT-TV
•  Bezpečnostní schránka zdarma
• Minilednička zdarma
• Koutek k posezení
• Balkon nebo terasa
•  Děts. postýlka na vyžádání zdarma
Apartmán
• Kompletně zrenovovaný
• Prostornější
• 1 oddělená ložnice
• Prostorný obývací pokoj

SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: animační programy pro 

děti i dospělé, plážový volejbal
•  Za poplatek: fitness centrum, parní 

lázeň, sauna, masáže, tenis, vodní 
sporty na pláži

STRAVOVÁNÍ
•  All Inclusive: snídaně formou 

bufetu, pozdní lehká snídaně, oběd 
a večeře formou bufetu, odpolední 
studený snack, zmrzlina během dne, 
místní vybrané alko a nealko nápoje 
v barech a restauracích dle jejich 
otevírací doby (10.00–22.30)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ /

Pozn.: Hotel při příjezdu vybírá vratný 
deposit 20 EUR na dospělou osobu.

www.paradisebeach.bg

Jednou z velkých předností tohoto zrekonstruovaného hotelu je jeho umístění v klidné 
lokalitě Burgasu přímo u písčité pláže. Od bazénu je to přes pláž do moře jen několik 
metrů. Místo je vhodné i pro rodiny s dětmi, které jistě ocení zábavné animační 
programy. 
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KLUBOVÝ HOTEL
Animace v češtině pro všechny věkové kategorie 
zdarma. Více info o skvělé klubové dovolené 
viz strany 20, 24 a 25 nebo na www.blue-style.cz
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HOTEL

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

WI-FI ZDARMA

LETIŠTĚ BURGAS
CCA 30 KM

PŘÍMO U PLÁŽE

ALL INCLUSIVE

Báječný hotel s živou atmosférou je ideální pro všechny, kteří chtějí prožít svou 
dovolenou aktivně. Hotel je díky své poloze ideálním místem k nakupování a posezení 
v některé z místních restaurací či barů a k romantickým procházkám.

POLOHA
• Výborná lokalita
•  Nejbližší restaurace, bary a nákupní 

možnosti cca 600 m
• Letiště Burgas cca 30 km 

PLÁŽ
• Písčitá pláž je přímo u hotelu
• Pozvolný vstup do moře
• Lehátka a slunečníky

POPIS
• Recepce
• 4 restaurace, 5 barů
• 2 bazény, 1 dětský bazén 
•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky u bazénů zdarma
• Ofi ciální kategorie hotelu je 4*

INTERNET
•  Wi-Fi připojení v lobby a u bazénu 

zdarma 
• Internetový koutek za poplatek

UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj
• Klimatizace
•  Koupelna se sprchou nebo vanou, 

WC, vysoušeč vlasů
• Telefon, SAT-TV
• Bezpečnostní schránka zdarma
• Minilednička zdarma
•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma
• Balkon
 Rodinný pokoj
•  Je vybaven stejně jako standardní 

pokoj, ale má navíc jednu oddělenou 
místnost

 Studio
•  Je vybaveno stejně jako standardní 

pokoj, ale je prostornější
• Jako přistýlka je zde palanda
 Apartmán
•  Je vybaven stejně jako Studio
•  Má navíc oddělenou ložnici a hezký 

obývací pokoj

SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: animační programy, dětské 

hřiště, volejbal, šipky, tenis, stolní 
tenis, minifotbal, fi tness

•  Za poplatek: sauna, vodní sporty

STRAVOVÁNÍ
•  All Inclusive: snídaně (pozdní 

kontinentální snídaně na vyžádání), 
oběd a večeře formou bufetu, 
večeře je možná po předchozím 
objednání také v tematické 
restauraci s obsluhou (1x za pobyt), 
snack během dne včetně zmrzliny, 
místní vybrané alko a nealko nápoje 
(7.30–24.00), během večeří je 
vyžadováno formální oblečení

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ / /

www.hotel-evrika.com

VÝBORNÁ LOKALITA  ●  SPORTOVNÍ VYŽITÍ  ●  FITNESS

DIT Evrika Beach Club Hotel *****

BULHARSKO / SLUNEČNÉ POBŘEŽÍ HODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,0

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

Super slevy od 21 % na dosp. os.
a další skvělé výhody

na www.blue-style.cz

FIRST MINUTE



335

NEJKRATŠÍ CESTA K VAŠÍ DOVOLENÉ ― 226 036 036 nebo www.blue-style.cz

HOTEL

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Dítě do 12 let
zdarma

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE

ELEGANTNÍ HOTEL  ●  PŘÁTELSKÁ ATMOSFÉRA  ●  BLÍZKO CENTRA

Siena Palace *****

PRIMORSKO / BULHARSKOHODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,5

WI-FI ZDARMA

LETIŠTĚ BURGAS
CCA 60 KM

PLÁŽ CCA 300 M

S | PP

Příjemný a téměř nový hotel, který se otevřel v roce 2016, je vhodný nejenom pro 
rodiny s dětmi, ale pro všechny, kteří vyhledávají poklidnou a odpočinkovou dovolenou. 
Nedaleko hotelu se nachází několik barů, restaurací a nákupních možností.

POLOHA
• Centrum Primorska cca 500 m
•  Nejbližší restaurace, bary a nákupní 

možnosti cca 200 m
• Letiště Burgas cca 60 km 

PLÁŽ
• Písčitá pláž cca 300 m od hotelu
•  Cesta vede letoviskem Primorsko 

a je přes místní komunikaci
• Pozvolný vstup do moře
• Lehátka a slunečníky za poplatek

POPIS
• Recepce
• Restaurace, 2 bary
• Fitness, wellness
• Konferenční místnost
•  2 bazény pro dospělé, 1 s oddělenou 
částí pro děti 

• Slunečná terasa
•  Lehátka a slunečníky zdarma
• Ofi ciální kategorie hotelu je 4*

INTERNET
•  Wi-Fi připojení ve všech veřejných 

prostorách hotelu, včetně pokojů, 
zdarma

UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj
• Klimatizace
•  Koupelna se sprchou, WC, vysoušeč 

vlasů
• Telefon, SAT-TV
• Bezpečnostní schránka za poplatek
• Minibar za poplatek
• Set pro přípravu kávy a čaje
• Balkon
•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma
Rodinný pokoj
• Je prostornější
• Má oddělené ložnice

SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: dětský mini koutek, fi tness 

centrum, sauna, vířivka, parní lázeň 
(služby wellness pouze pro dospělé)

•  Za poplatek: masáže (pouze pro 
dospělé), vodní sporty

STRAVOVÁNÍ
•  Snídaně nebo polopenze formou 

bufetu

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ / /

www.sienapalace.bg
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HOTEL

HOTEL

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Dítě do 13 let
zdarma

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Dítě do 13 let
zdarma

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE

WI-FI ZDARMA

LETIŠTĚ BURGAS
CCA 30 KM

PLÁŽ CCA 150 M

ALL INCLUSIVE

POLOHA
•  Nejbližší restaurace, bary a nákupní 

možnosti jsou přímo u hotelu
• Letiště Burgas cca 30 km
PLÁŽ
• Písčitá pláž je cca 150 m od hotelu
• Pozvolný vstup do moře
• Lehátka a slunečníky za poplatek
POPIS
• Recepce
• 2 restaurace, 2 bary
• Konferenční místnost
•  Několik bazénů, bazén s točitou 

skluzavkou, bazény pro děti 
s malými skluzavkami a vnitřní 
bazén se sladkou vodou

•  Lehátka a slunečníky zdarma
• Ofi ciální kategorie hotelu je 4*
INTERNET
•  Wi-Fi ve všech veřejných prostorách 

hotelu, včetně pokojů, zdarma

UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj s balkonem
• Klimatizace
•  Koupelna se sprchou nebo vanou, 

WC, vysoušeč vlasů
• Telefon, SAT-TV
• Bezpečnostní schránka za poplatek
• Minibar
SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: animační programy, dětské 

hřiště, stolní tenis, minigolf, fi tness
• Za poplatek: masáže a sauna

STRAVOVÁNÍ
•  All Inclusive: snídaně formou 

bufetu, pozdní kontinentální 
snídaně, oběd a večeře formou 
bufetu, odpolední snack, káva 
a zákusky, místní vybrané alko 
a nealko nápoje (10.00–24.00)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/

POZNÁMKA: Rozšířený popis hotelu 
a ubytování na www. blue-style.cz. 

HODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,5

ZÁBAVA NA DOSAH  ●  PŘÁTELSKÁ ATMOSFÉRA  ●  FITNESS

Iberostar Sunny Beach Resort *****

BULHARSKO / SLUNEČNÉ POBŘEŽÍ

WI-FI ZDARMA

LETIŠTĚ BURGAS
CCA 10 KM

PLÁŽ CCA 100 M

ULTRA
ALL INCLUSIVE

POLOHA
• Letiště Burgas cca 10 km
PLÁŽ
• Pláž s jemným pískem cca 100 m
• Cesta je přes místní komunikaci
• Pozvolný vstup do moře
• Bar za poplatek
•  Lehátka a slunečníky za poplatek, 

plážové osušky na vratnou zálohu
POPIS
• Recepce, 2 restaurace, 4 bary
• Vnitřní bazén zdarma
•  2 bazény s oddělenou částí pro děti
• Lehátka a slunečníky zdarma
• Ofi ciální kategorie hotelu je 4*
INTERNET
•  Wi-Fi v areálu hotelu zdarma
UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj s balkonem
• Centrální klimatizace zdarma
•  Koupelna se sprchou nebo vanou, 

WC, vysoušeč vlasů
• Telefon, SAT-TV
• Bezp. schránka a minilednička zdarma
• Minibar za poplatek
•  Děts. postýlka na vyžádání zdarma
SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: animační programy 

dětské hřiště, multifunkční hřiště, 
miniklub, fi tness centrum

•  Za poplatek: wellness, vodní sporty
STRAVOVÁNÍ
•  Ultra All Inclusive: snídaně, oběd 

a večeře formou bufetu, káva, 
čaj a zákusky, 1x za pobyt večeře 
v à la carte restauraci, 1x za 
pobyt možnost navštívit vinný 
sklep, u pánů jsou během večeří 
vyžadovány dlouhé kalhoty, alko 
a nealko nápoje (10.00–01.00)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ /

POZNÁMKA: Rozšířený popis hotelu 
a ubytování na www. blue-style.cz. 

ŽIVÁ ATMOSFÉRA  ●  BOHATÝ PROGRAM ULTRA ALL INCLUSIVE  ●  VYNIKAJÍCÍ POLOHA

BULHARSKO / POMORIE

Festa Via Pontica *****

HODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,0
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NEJKRATŠÍ CESTA K VAŠÍ DOVOLENÉ ― 226 036 036 nebo www.blue-style.cz

HOTEL

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Dítě do 13 let
zdarma

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE

WI-FI ZDARMA

LETIŠTĚ BURGAS
CCA 40 KM

PLÁŽ CCA 50 M

ALL INCLUSIVE

POLOHA
•  Centrum Sozopolu cca 3 km
• Nejbližší nákupní možnosti cca 1 km
•  Autobusová zastávka cca 300 m
• Letiště Burgas cca 40 km

PLÁŽ
• Písčitá pláž cca 50 m 
• Pozvolný vstup do moře
• Bar, sprchy a WC
• Lehátka a slunečníky zdarma

POPIS
• Recepce
• 2 restaurace, 2 bary
•  Bazén pro dospělé, bazén pro děti, 

vnitřní bazén
•  Lehátka, slunečníky a matrace 

u bazénů zdarma

INTERNET
•  Wi-Fi v lobby hotelu a na pokojích 

zdarma

UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj
• Klimatizace 
•  Koupelna se sprchou, WC, vysoušeč 

vlasů
• Telefon, TV
• Minilednička zdarma
• Balkon 
•  Dětská postýlka na vyžádání za 

poplatek (cca 4 BGN/den)
Studio
•  Stejně vybavený jako standardní 

pokoj
• Prostornější
Apartmán
• Skládá se ze 2 pokojů

SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: animační programy pro 

děti i dospělé, dětské hřiště, šipky, 
stolní tenis

•  Za poplatek: masáže, mini fotbal, 
volejbal, tenis, vodní sporty na pláži

STRAVOVÁNÍ
•  All Inclusive: snídaně, oběd a večeře 

formou bufetu, odpolední snack, 
neomezené množství vybraných 
místních alko a nealko nápojů 
(10.00–23.00)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ / /

www.blueorangebg.com

Hotel s krásným bazénem a prosluněnou terasou nabízí svým hostům ideální podmínky 
pro relaxaci i zábavu. Hosté mohou využít wellness s krytým bazénem nebo fi tness. Za 
zábavou se můžete vydat také do města Sozopol, které je od hotelu vzdálené jen pár 
kilometrů.

LEHÁTKA A SLUNEČNÍKY NA PLÁŽI ZDARMA  ●  ANIMAČNÍ PROGRAMY  ●  BOHATÉ SPORTOVNÍ VYŽITÍ 

Blue Orange ****

SOZOPOL / BULHARSKOHODNOCENÍ TRIPADVISOR 3,5

BLUE ORANGE
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INFORMACE + CENY + ROZŠÍŘENÁ FOTOGALERIE a VIDEA ― na www.blue-style.cz

HOTEL

ANIMACE V ČEŠTINĚ ZDARMA

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Dítě do 6 let
zdarma

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE

EXKLUZIVNĚ U BLUE STYLE  ●  SPORTOVNÍ VYŽITÍ  ●  FITNESS

Wela ****

BULHARSKO / SLUNEČNÉ POBŘEŽÍ HODNOCENÍ TRIPADVISOR 3,5

Kvalitní hotel s přátelskou atmosférou nabízí spoustu sportovních aktivit. Můžete cvičit 
ve fi tness centru či si zajít do sauny nebo na příjemnou masáž. Nedaleko hotelu se 
nachází několik barů, restaurací a nákupních možností.

POLOHA
•  Centrum Slunečného pobřeží 

cca 1,5 km
•  Nákupní možnosti cca 200 m
• Restaurace a bary cca 1 km
• Autobusová zastávka cca 50 m
• Letiště Burgas cca 40 km 

PLÁŽ
•  Písčitá pláž je cca 400 m od hotelu
• Oddělena místní komunikací
• Pozvolný vstup do moře
• Sprchy, WC
• Lehátka a slunečníky za poplatek

POPIS
• Recepce, směnárna
• 2 restaurace, 3 bary
• Obchůdky, minimarket
• Fitness, wellness, kadeřnictví
• 1 venkovní bazén, 1 bazén pro děti
•  Lehátka a slunečníky u bazénů 

zdarma

INTERNET
•  Wi-Fi v lobby a na recepci zdarma, 

na pokojích za poplatek 

UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj
• Klimatizace 
•  Koupelna se sprchou, WC, vysoušeč 

vlasů
• Telefon, SAT-TV
• Minilednička zdarma
• Bezpečnostní schránka za poplatek
• Balkon 
•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma
Rodinný pokoj
• Je prostornější
•  2 standardní pokoje propojené 

dveřmi

SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: animační programy pro 

děti i dospělé, miniklub, dětské 

hřiště, fi tness, minigolf, fotbal, 
stolní tenis, volejbal

•  Za poplatek: elektronické hry, 
masáže, sauna, kulečník, parní 
lázeň

STRAVOVÁNÍ
•  All Inclusive: snídaně, oběd 

a večeře formou bufetu, snack 
během dne, neomezené množství 
místních vybraných alkoholických 
a nealkoholických nápojů v barech 
a restauracích dle jejich otevírací 
doby

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ / /

www.welahotel.com

WI-FI ZDARMA

LETIŠTĚ BURGAS
CCA 40 KM

PLÁŽ CCA 400 M

ALL INCLUSIVE
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NEJKRATŠÍ CESTA K VAŠÍ DOVOLENÉ ― 226 036 036 nebo www.blue-style.cz

SLUNEČNÉ POBŘEŽÍ

KLUBOVÝ HOTEL
Animace v češtině pro děti i dospělé zdarma. 
Více info o skvělé klubové dovolené viz strany 
20–25 nebo na www.blue-style.cz
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INFORMACE + CENY + ROZŠÍŘENÁ FOTOGALERIE a VIDEA ― na www.blue-style.cz

HOTEL

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Dítě do 14 let
zdarma

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE

FITNESS  ●  PŘÁTELSKÁ ATMOSFÉRA  ●  VODNÍ SPORTY NA PLÁŽI

Plamena Palace ****

BULHARSKO / PRIMORSKO HODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,5

Příjemně zařízený hotel, vhodný pro rodiny s dětmi i pro páry, se nachází v oblíbeném 
letovisku Primorsko. Relaxovat můžete u hotelového bazénu nebo na krásné pláži. Hotel 
je ideálním místem k nakupování a posezení v některé z místních restaurací a barů.

POLOHA
•  Nejbližší restaurace, bary a nákupní 

možnosti cca 300 m
•  Autobusová zastávka zajišťující 

spojení do Burgasu cca 700 m
• Letiště Burgas cca 60 km 

PLÁŽ
• Písčitá pláž cca 300 m
• Pozvolný vstup do moře
• Sprchy, WC
•  Lehátka a slunečníky za poplatek 

POPIS
• Recepce
• Směnárna
• Restaurace, bar
• Bezpečnostní schránka za poplatek
• Fitness, wellness 
•  Venkovní bazén pro dospělé, menší 

bazén pro děti 
•  Lehátka a slunečníky zdarma

INTERNET
•  Wi-Fi připojení je k dispozici ve 

všech veřejných prostorách hotelu 
i na pokojích zdarma

UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj
• Klimatizace 
•  Koupelna se sprchou, WC, vysoušeč 

vlasů
• SAT-TV
• Telefon
• Minibar za poplatek
• Balkon 
•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma

SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: dětské hřiště, fi tness 

centrum
•  Za poplatek: kulečník, tenis, stolní 

tenis, masáže, vodní sporty na pláži

STRAVOVÁNÍ
•  Snídaně nebo polopenze formou 

bufetu

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ /

www.plamena-palace.com

WI-FI ZDARMA

LETIŠTĚ BURGAS
CCA 60 KM

PLÁŽ CCA 300 M

S | PP
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NEJKRATŠÍ CESTA K VAŠÍ DOVOLENÉ ― 226 036 036 nebo www.blue-style.cz

HOTEL

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Dítě do 12 let
zdarma

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE

RODINNÝ HOTEL  ●  FITNESS  ●  VODNÍ SPORTY NA PLÁŽI

Kotva ****

SLUNEČNÉ POBŘEŽÍ / BULHARSKO

Příjemný hotel s prázdninovou atmosférou nabízí spoustu aktivit včetně aquaparku 
pro dospělé i děti. Odpočiňte si u hotelového bazénu nebo si užijte krásnou procházku 
do historického městečka Nesebar, které je součástí Seznamu světového kulturního 
dědictví UNESCO.

POLOHA
•  Historické centrum Nesebaru 

cca 2 km
• Obchůdky a restaurace cca 50 m
• Letiště Burgas cca 35 km

PLÁŽ
• Písčitá pláž je cca 200 m od hotelu
• Pozvolný vstup do moře
• Lehátka a slunečníky za poplatek

POPIS
• Hotel se skládá ze dvou budov
• Recepce, směnárna
• Restaurace, bary
• Obchůdek
• Bezpečnostní schránka za poplatek
• Fitness, wellness
•  3 venkovní bazény pro dospělé, 

z nichž některý má část pro děti
•  Vodní park pro děti a tobogan 

zdarma
•  Lehátka a slunečníky zdarma

INTERNET
•  Wi-Fi připojení na recepci a na 

pokojích zdarma

UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj
• Klimatizace
•  Koupelna se sprchou, WC
• Telefon, SAT-TV
• Minilednička zdarma
• Set pro přípravu kávy a čaje
• Balkon nebo terasa
Apartmán
•  Stejně vybavený jako standardní 

pokoj
•  Prostornější a má navíc 1 oddělenou 

ložnici

SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: animační programy
•  Za poplatek: fi tness centrum, služby 

wellness centra, sauna, kulečník, 
stolní tenis, vodní sporty na pláži

STRAVOVÁNÍ
•  Snídaně formou bufetu nebo 

možnost All Inclusive
•  All Inclusive: snídaně, oběd a večeře 

formou bufetu, snack během dne 
ve vybraných barech, neomezené 
množství místních vybraných 
alkoholických a nealkoholických 
nápojů v barech a restauracích dle 
jejich otevírací doby (10.00–22.30)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ /

www.kotva-bg.com

WI-FI ZDARMA

LETIŠTĚ BURGAS
CCA 35 KM

PLÁŽ CCA 200 M

S | AI

HODNOCENÍ TRIPADVISOR 3,5
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INFORMACE + CENY + ROZŠÍŘENÁ FOTOGALERIE a VIDEA ― na www.blue-style.cz

HOTEL

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Dítě do 13 let
zdarma

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE

WI-FI ZDARMA

LETIŠTĚ BURGAS
CCA 30 KM

PLÁŽ CCA 250 M

ALL INCLUSIVE

POLOHA 
•  Nejbližší restaurace, bary a nákupní 

možnosti cca 150 m
• Letiště Burgas cca 30 km 

PLÁŽ
• Písčitá pláž je cca 250 m od hotelu
• Pozvolný vstup do moře
• Lehátka a slunečníky za poplatek

POPIS
• Recepce, směnárna
• Restaurace, 2 bary
•  Bezpečnostní schránka za poplatek 
•  3 bazény (1 s mořskou vodou, 

1 s oddělenou částí pro děti a mini 
skluzavkou)

•  Lehátka a slunečníky zdarma

INTERNET
•  Wi-Fi v lobby hotelu zdarma, 

na pokojích za poplatek 
cca 3,5 EUR/ den

UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj
• Klimatizace (1. 6.–30. 9. zdarma) 
•  Koupelna se sprchou, WC
• Telefon, SAT-TV
• Minilednička zdarma
• Balkon nebo terasa
•  Dětská postýlka na vyžádání 

za poplatek cca 2,5 EUR/den
 Rodinný pokoj
• Je prostornější
• Má navíc oddělenou ložnici

SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: animační programy, 

speciální dětské programy, 
miniklub, dětské hřiště

• Za poplatek: vodní sporty na pláži 

STRAVOVÁNÍ
•  All Inclusive: snídaně, oběd 

a večeře formou bufetu, snack 
během dne, neomezené množství 

místních vybraných alkoholických 
a nealkoholických nápojů v barech 
a restauraci dle jejich otevírací doby

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ / /

www.rivahotelbg.com

Hotel Riva Park 4* a hotel Riva 3* spolu dohromady tvoří jeden hotelový komplex, 
který se nachází v centru Slunečného pobřeží v docházkové vzdálenosti od písčité 
pláže. Pokoje jsou zde velmi útulné a v hotelu Riva Park 4* navíc kompletně nově 
zrekonstruované. Hostům jsou k dispozici tři bazény včetně bazénu pro děti. 

BLÍZKO CENTRA  ●  PŘÁTELSKÁ ATMOSFÉRA  ●  ZÁBAVA PRO DĚTI I DOSPĚLÉ

HODNOCENÍ TRIPADVISOR 3,5BULHARSKO / SLUNEČNÉ POBŘEŽÍ

Riva Park **** / Riva ***

STANDARDNÍ POKOJ
RIVA PARK 4*
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NEJKRATŠÍ CESTA K VAŠÍ DOVOLENÉ ― 226 036 036 nebo www.blue-style.cz

HOTEL

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Dítě do 7 let
zdarma

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE

WI-FI ZDARMA

LETIŠTĚ BURGAS
CCA 40 KM

PLÁŽ CCA 400 M

ALL INCLUSIVE

POLOHA
•  Nejbližší restaurace, bary a nákupní 

možnosti cca 300 m
•  Centrum letoviska Slunečné pobřeží 

cca 4 km
•  Autobusová zastávka cca 200 m
• Letiště Burgas cca 40 km 

PLÁŽ
• Písčitá pláž cca 400 m od hotelu
• Cesta je přes místní komunikaci
• Pozvolný vstup do moře
• Lehátka a slunečníky za poplatek

POPIS
• Recepce
• Restaurace, bar
• Fitness
•  Bezpečnostní schránky na recepci 

za poplatek
• Venkovní bazén, bazén pro děti 
•  Lehátka a slunečníky zdarma
• Ofi ciální kategorie hotelu je 3*

INTERNET
•  Wi-Fi na recepci, v lobby a na 

některých pokojích zdarma

UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj
• Klimatizace
•  Koupelna se sprchou, WC, vysoušeč 

vlasů
• SAT-TV
•  Balkon 
 Pokoj Eco
•  Je vybaven stejně jako standardní 

pokoj, ale nemá vysoušeč vlasů 
a balkon

 Pokoj Superior
•  Je vybaven stejně jako standardní 

pokoj, ale je prostornější
 Apartmán
•  Je vybaven stejně jako standardní 

pokoj, má navíc kuchyňský kout 
(bez vybavení) a jednu oddělenou 
místnost

SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: příležitostné animační 

programy, miniklub, fi tness

STRAVOVÁNÍ
•  All Inclusive: snídaně, oběd 

a večeře formou bufetu, snack 
během dne, káva, čaj, zákusky 
a zmrzlina, neomezené množství 
místních vybraných alkoholických 
a nealkoholických nápojů 
(11.00–23.00)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ /

www.stgeorgepalace.com

Příjemný hotel rodinného typu, kde si společně užijete poklidnou a ničím nerušenou 
dovolenou. V hotelovém wellness centru můžete relaxovat a užívat si prázdninovou 
atmosféru. Vybírat lze z několika nabízených procedur.

PRÁZDNINOVÁ ATMOSFÉRA  ●  WELLNESS  ●  ANIMAČNÍ PROGRAMY

Saint George Palace ****

SLUNEČNÉ POBŘEŽÍ – SVATÝ VLAS / BULHARSKOHODNOCENÍ TRIPADVISOR 3,5

SLUNEČNÉ POBŘEŽÍ
SVATÝ VLAS

APARTMÁN

STANDARDNÍ POKOJ
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INFORMACE + CENY + ROZŠÍŘENÁ FOTOGALERIE a VIDEA ― na www.blue-style.cz

HOTEL

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

WI-FI ZDARMA

LETIŠTĚ BURGAS
CCA 30 KM

PLÁŽ CCA 100 M

ALL INCLUSIVE

POLOHA
• V centru Slunečného pobřeží
•  Nejbližší nákupní možnosti, 

restaurace a bary cca 100 m
• Letiště Burgas cca 30 km

PLÁŽ
• Písčitá pláž cca 100 m od hotelu
• Cesta je přes místní komunikaci
• Pozvolný vstup do moře
• Bar
• Lehátka a slunečníky zdarma

POPIS
• Recepce, směnárna
• Restaurace, 3 bary
• Bazén pro dospělé
• Dětský bazén
• Lehátka a slunečníky zdarma

INTERNET
•  Wi-Fi ve všech veřejných prostorách 

hotelu, včetně pokojů, zdarma

UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj
• Klimatizace
•  Koupelna se sprchou, WC, vysoušeč 

vlasů
• Telefon, TV
• Minilednička zdarma
• Bezpečnostní schránka zdarma
• Balkon
•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma
Apartmán
• 1 ložnice a obývací místnost
• Kuchyňský koutek
• Koutek k posezení

SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: animační programy 

pro děti i dospělé, dětské hřiště, 
miniklub, šipky

•  Za poplatek: kulečník, vodní sporty 
na pláži

STRAVOVÁNÍ
•  All Inclusive: snídaně, oběd 

a večeře formou bufetu, snack 
během dne, neomezené množství 
místních vybraných alkoholických 
a nealkoholických nápojů v barech 
a restauracích dle jejich otevírací 
doby (7.00–23.00)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ / /

www.zornicaresidence.com

Prázdninový rezort leží na vynikajícím místě Slunečného pobřeží a umožňuje tak 
navštěvovat okolní restaurace a bary nebo vyrazit za nákupy. Dlouhá písčitá pláž je 
vzdálena jen několik kroků od hotelu a kromě odpočinku můžete využít také nabídky 
vodních sportů. V areálu hotelu nechybí vlastní restaurace, bar a bazén.

EXKLUZIVNĚ U BLUE STYLE  ●  VYNIKAJÍCÍ POLOHA  ●  LEHÁTKA NA PLÁŽI ZDARMA

Zornica Residence ****

BULHARSKO / SLUNEČNÉ POBŘEŽÍ

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Až 2 Děti zdarma
1. dítě do 12 let 
2. dítě do 12 let

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE

HODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,5
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HOTEL

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Dítě do 13 let
zdarma

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE

ZÁBAVA NA DOSAH  ●  PŘÍMO U PLÁŽE  ●  KLIDNÉ MÍSTO

Bijou ***

SLUNEČNÉ POBŘEŽÍ – RAVDA / BULHARSKOHODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,5

WI-FI ZDARMA

LETIŠTĚ BURGAS
CCA 21 KM

PŘÍMO U PLÁŽE

POLOPENZE

Menší rodinný hotýlek stojí cca 400 m od letoviska Ravda, v němž se nachází několik 
restaurací, barů a obchůdků. Relaxovat lze nejenom u hotelového bazénu, ale 
především na krásné pláži, která se rozprostírá pod malým skalním útesem přímo 
u hotelu. Zde si můžete vychutnat i nezapomenutelný západ slunce.

POLOHA
•  Centrum Ravdy je vzdáleno 

cca 400 m
•  Nejbližší restaurace, bary, kavárny 

a nákupní možnosti cca 200 m
•  Historické město Nesebar je 

vzdáleno cca 5 km
• Autobusová zastávka cca 200 m
• Letiště Burgas cca 21 km 

PLÁŽ
• Písčitá pláž přímo u hotelu
•  Pláž je přístupná pouze po krátkém 

schodišti
• Pozvolný vstup do moře
• Sprchy, WC
• Lehátka a slunečníky za poplatek

POPIS
• Recepce
• Restaurace
• Bar
•  Bezpečnostní schránka za poplatek

•  Venkovní střešní bazén s výhledem 
na moře

•  Lehátka a slunečníky u bazénu 
zdarma

INTERNET
•  Wi-Fi připojení je k dispozici ve 

veřejných prostorách hotelu, včetně 
pokojů, zdarma

UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj
• Klimatizace (25. 5.–30. 9. zdarma) 
•  Koupelna se sprchou, WC
• Telefon
• TV
•  Minilednička zdarma
• Balkon 
•  Dětská postýlka na vyžádání za 

poplatek cca 5 EUR/den
 
SPORT A ZÁBAVA
• Zdarma: vířivka

•  Za poplatek: doporučujeme posedět 
v některé z místních restaurací 
a pochutnat si na místních 
specialitách (v blízkosti hotelu)

STRAVOVÁNÍ
• Polopenze formou bufetu

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ /

www.bijouhotel.net
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Varna je – hned po Sofi i a Plovdivu – třetím největším 
městem Bulharska. A současně je největším městem 
na bulharském pobřeží Černého moře. Populární je 
zejména mezi mladými lidmi. Přes den se můžete vy-
koupat na městské pláži, vypravit se na nákupy či po-
sedět v kavárně nebo restauraci. Po setmění Varna 
nabízí pestrý noční život, navíc se zde konají různé 
festivaly, koncerty i divadelní představení.
Přestože se jedná o moderní město, na své si přijdou 
i milovníci památek a nejrůznějších unikátů. Tak na-
příklad zdejší most Asparouhov je nejdelší v celém 
Bulharsku, měří dva kilometry. Spojuje centrum měs-
ta s rezidenčními čtvrtěmi Asparouhovo a Galata. 
Místní klub extrémních sportů zde organizuje bun-
gee jumping.
Nádherná Varna má tisíciletou historii, v místě dneš-
ního přístavu kdysi bývala thrácká rybářská vesni-
ce. Název pochází ze staré bulharštiny a má stejný 
význam jako thrácké Odessos, tedy „místo ležící 
u vody“. Ve 13. a 14. století byla Varna významným 
mezinárodním přístavem obchodujícím například 
s Benátkami a Janovem.

Ve městě a jeho blízkém okolí je „rozeseto“ více než 
150 kulturních a historických památek z nejrůzněj-
ších období. Mezi nejznámější patří římské lázně ze 
2. století, katedrála Nanebevzetí Panny Marie z roku 
1886 a kostel sv. Athanasia ze 13. století. Nejeden 
turista ocení návštěvu planetária Mikuláše Koperní-
ka, letního divadla, Muzea Černého moře či akvária. 
S dětmi lze vyrazit například do zoologické zahrady 
nebo delfi nária.
Devět kilometrů od centra Varny se nalézá meziná-
rodní letiště (VAR), kde vás po příletu bude očekávat 
náš delegát, jenž vám zajistí transfer do hotelu v ne-
dalekém letovisku Zlaté Písky.
Tipem na skvělý výlet je Kamenný les (Pobiti Kama-
ni), stojící zhruba 20 km směrem na západ od Varny. 
Tato unikátní přírodní památka světového významu 
má podobu téměř 250 hektarů velkého pole plného 
kamenných, až sedm metrů vysokých sloupů. Jejich 
stáří je odhadováno na 50 miliónů let! Lokalita se táh-
ne mezi Varnským jezerem a vesničkou Slančevo po 
obou stranách silnice spojující Varnu se Sofi í.
Velkou atrakcí je palác Evksinograd. V roce 1882 ho 
nechal postavit Alexandr Batenberský, první princ 
novodobého Bulharska osvobozeného z osmanské 
nadvlády. Původně se jmenoval Sandrovo podle ital-
ského jména Alesandro. O čtyři roky později byl od-
koupen státem a stal se letním sídlem panovníků. 
Na přání manželky Ferdinanda Marie Luisy byl roku 
1893 přejmenován na Evksinograd. I v současnosti 
je vládní budovou, kde se přijímají státní návštěvy 
a konají nejrůznější slavnostní akce a rauty. Je pří-
stupný turistům, ale pouze v organizovaných skupi-
nách a navíc v určité dny a hodiny. Během prohlíd-
ky návštěvníci zhlédnou rozsáhlé zahrady, vinice, 
z nichž pocházejí špičková vína, dále botanickou 
zahradu či luxusní plážový areál. Množství stromů 
(cca 400 druhů) bylo přivezeno z Francie, severní 
Afriky, Jižní Ameriky a asijských zemí. Roste tu i více 

než 140 let starý himalájský cedr. V areálu spatříte 
také sluneční hodiny, které darovala anglická krá-
lovna Ferdinandovi za záchranu svých lodí v Černém 
moři. Je tu i tunel, kterým se dá dojít až k centrální-
mu bunkru, či monumentální bronzová socha boha 
Neptuna. K paláci se dostanete městskou hromad-
nou dopravou z Varny (cca 8 km) nebo ze Zlatých 
Písků (cca 10 km).

ZLATÉ PÍSKY
Jedno z nejproslulejších a nejrušnějších bulharských 
letovisek na pobřeží Černého moře vděčí za svůj ná-
zev komfortním – až 100 m širokým – plážím, pokry-
tým jemným zlatavým pískem. Rozprostírají se 17 km 
od centra Varny a 25 km od mezinárodního letiště, 
které od pražské Ruzyně dělí přibližně dvě hodiny 
strávené v oblacích. Dále vás tu čekají ulice plné ob-
chůdků, restaurací i stánků s vynikající zmrzlinou. 
A také bary, diskotéky a zábavní centra, kde to žije 
celou noc. Děti a mládež ocení aquapark, milovní-
ci golfu pro změnu kvalitní golfové hřiště. Baví vás 
pěší turistika? Stačí přejít hlavní silnici E87, spojující 
letovisko s okolními pobřežními lokalitami, a ocit-
nete se v přírodní rezervaci. Ta je ideální ke kratším 
i delším procházkám. Zprvu cesta stoupá do kopce, 
občas nechybějí schody, poté je terén vyrovnanější. 
Lesy jsou tu listnaté, převážně habrové, se zastou-
pením jasanů, jilmů, dubů a dřínů. Možná dojdete až 
k prameni pitné vody, na jehož místě stojí kamenná 
Fontána sedmipočetníků. V jižní části rezervace se 
nalézá skalní klášter Aladža, zvenčí velmi nenápadný. 
Dovnitř se dostanete díky přistavěnému schodišti, 
mohutné otvory jsou kryté převisy. Ve skále najdete 
prostorné místnosti, a ještě k tomu v patrech. Sídlí 
v nich muzeum s výstavou předmětů, fotografi í, mo-
delů a nákresů původní podoby kláštera. Ten mniši 
obývali již v 5 století. O několik set metrů dál narazíte 
na jeskyňky nazývané katakomby.

VARNA / POPIS DESTINACE

POPIS DESTINACE

Bulharsko
VARNA

BULHARSKO

Zlaté písky

Varna

Varna

5 km
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HOTEL

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Dítě do 14 let
zdarma

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE

HODNOCENÍ TRIPADVISOR 3,0

LETIŠTĚ VARNA
CCA 25 KM

WI-FI ZDARMA

PŘÍMO U PLÁŽE

ALL INCLUSIVE

POLOHA 
•  Centrum letoviska Zlaté písky 

cca 1000 m
•  Nejbližší restaurace a bary 

a obchůdky cca 500 m
• Letiště Varna cca 25 km

PLÁŽ 
• Písčitá pláž přímo u hotelu
• Od hotelu oddělena promenádou
• Pozvolný vstup do moře
• Bar, sprchy, WC
• Lehátka a slunečníky zdarma

POPIS
• Recepce
• 2 restaurace
• 2 bary
• Bazén
• Bazén pro děti
•  Lehátka, slunečníky a matrace 

zdarma

INTERNET
•  Wi-Fi ve všech veřejných 

prostorách, včetně pokojů, zdarma

UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj
• Klimatizace 
•  Koupelna se sprchou nebo vanou, 

WC, vysoušeč vlasů
• Telefon, SAT-TV
• Minilednička zdarma
• Minibar za poplatek
• Bezpečnostní schránka za poplatek
• Balkon 
•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma

SPORT A ZÁBAVA 
•  Zdarma: denní a večerní animační 

programy, miniklub, šipky, dětské 
hřiště

• Za poplatek: masáže, sauna

STRAVOVÁNÍ
•  All Inclusive: snídaně, oběd 

a večeře formou bufetu, dopolední 
a odpolední snack, neomezené 
množství vybraných místních alko 
a nealko nápojů 24 hodin denně

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ /

www.hotelberlin.bg

Hotel je umístěn přímo na pláži prázdninového letoviska Zlaté Písky. Velkou výhodou je 
skutečnost, že lehátka a slunečníky na pláži jsou hotelovým hostům k dispozici zdarma. 
Výborná poloha hotelu a služby na velmi dobré úrovni vám zcela určitě zajistí krásnou 
letní dovolenou plnou zábavy a odpočinku.

ZLATÉ PÍSKY / BULHARSKO

LEHÁTKA A SLUNEČNÍKY NA PLÁŽI ZDARMA  ●  OBLÍBENÁ LOKALITA  ●  ANIMAČNÍ PROGRAMY

Berlin Golden Beach ****
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HOTEL

ANIMACE V ČEŠTINĚ ZDARMA

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

LETIŠTĚ VARNA
CCA 30 KM

WI-FI ZDARMA

PLÁŽ CCA 150 M

ALL INCLUSIVE

POLOHA 
•  Letovisko Zlaté písky cca 400 m
•  Nejbližší restaurace, bary 

a obchůdky cca 100 m
• Letiště Varna cca 30 km

PLÁŽ 
• Písčitá pláž cca 150 m
•  Minibus zdarma (1x za hodinu)
• Pozvolný vstup do moře
• Bar, WC
• Lehátka a slunečníky za poplatek

POPIS
• Recepce
• 2 restaurace, 2 bary
• Fitness, wellness
• Kadeřnictví
• Vnitřní bazén 
•  Bazén, bazén pro děti
• Skluzavky
•  Lehátka a slunečníky u bazénů 

zdarma

INTERNET
•  Wi-Fi v lobby hotelu a na pokojích 

zdarma

UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj
• Klimatizace 
•  Koupelna se sprchou nebo vanou, 

WC, vysoušeč vlasů
• Telefon, SAT-TV
• Bezpečnostní schránka 
• Balkon 
•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma
Studio
•  Vybavené stejně jako standardní 

pokoj
• Prostornější 
• Kuchyňský kout, minilednička
Apartmán
• Vybavený stejně jako studio
• Velmi prostorný
• Oddělené ložnice

SPORT A ZÁBAVA 
•  Zdarma: animační programy, 

miniklub, dětské hřiště, šipky, 
volejbal, fotbal, stolní tenis, sauna, 
vířivka, fi tness

• Za poplatek: masáže

STRAVOVÁNÍ
•  All Inclusive: snídaně, oběd 

a večeře formou bufetu, dopolední 
a odpolední snack, neomezené 
množství vybraných místních alko 
a nealko nápojů (10.00–23.00)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ / /

www.prestigeaquahotel.com

Hotel je situován přibližně 150 metrů od písčité pláže v oblíbeném letovisku Zlaté Písky. 
Hostům nabízí venkovní bazén pro dospělé i děti, k dispozici jsou tu rovněž skluzavky 
a tobogany. Dále můžete navštívit wellness centrum s krytým bazénem, saunou 
a vířivkou.

Prestige Hotel & Aquapark ****

BULHARSKO / ZLATÉ PÍSKY

EXKLUZIVNĚ U BLUE STYLE  ●  SKLUZAVKY A TOBOGANY  ●  ANIMAČNÍ PROGRAMY

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Dítě do 12 let
zdarma

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE

HODNOCENÍ TRIPADVISOR 3,5
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KLUBOVÝ HOTEL
Animace v češtině pro všechny věkové kategorie 
zdarma. Více info o skvělé klubové dovolené 
viz strany 20, 24 a 25 nebo na www.blue-style.cz
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HOTEL

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

LETIŠTĚ VARNA
CCA 30 KM

WI-FI

PŘÍMO U PLÁŽE

PP | AI

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Dítě do 12 let
zdarma

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE Přátelský rezort leží na vynikajícím místě, nedaleko centra Zlatých Písků, kam pohodlně 
dojdete za několik krátkých okamžiků přímo po příjemné pěší promenádě. Areál hotelu 
disponuje kompletním vybavením pro skvělou dovolenou. Originální je střešní bazén 
s krásným výhledem na moře.

POLOHA
•  Přímo u hlavní promenády Zlatých 

Písků
• Centrum Zlatých Písků cca 600 m
•  Nejbližší nákupní možnosti, 

restaurace a bary v okolí hotelu
• Letiště Varna cca 30 km

PLÁŽ
• Písčitá pláž u hotelu
•  Cesta je pouze přes areál hotelu 

a pěší promenádu
• Vstup do moře pozvolný
• Plážové osušky zdarma
•  Lehátka a slunečníky na pláži za 

poplatek

POPIS
• Recepce, směnárna
• Restaurace, 2 bary
• Nákupní galerie
• Konferenční místnost
• Fitness, wellness, kadeřnictví

•  Bezpečnostní schránky na recepci 
za poplatek cca 2,5 EUR/den

•  Zahrada
•  Bazén pro dospělé s oddělenou 
částí pro děti

• Lehátka a slunečníky zdarma
•  Střešní bazén se Sky Barem 

a výhledem na moře (za poplatek 
cca 10 BGN/dosp. os. a cca 5 BGN/dítě)

INTERNET
•  Wi-Fi připojení ve vybraných 

veřejných prostorách za poplatek 
cca 6 BGN/den

• Internetový koutek za poplatek

UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj
• Klimatizace
•  Koupelna se sprchou nebo vanou, 

WC, vysoušeč vlasů
• Telefon, SAT-TV
• Minibar za poplatek

• Balkon
•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma

SPORT A ZÁBAVA
•  Za poplatek: kulečník (cca 2 EUR), 

stolní tenis (cca 1,5 EUR/30 min), 
služby wellness centra, fi tness 
(cca 2 EUR)

STRAVOVÁNÍ
•  Polopenze nebo All Inclusive
•  All Inclusive: snídaně, oběd a večeře 

formou bufetu, neomezené 
množství místních vybraných 
alkoholických a nealkoholických 
nápojů v barech a restauraci dle 
jejich otevírací doby (10.00–22.00)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ /

www.hotellilia.com

VYNIKAJÍCÍ POLOHA  ●  BLÍZKO PLÁŽE  ●  STŘEŠNÍ BAZÉN A SKY BAR

BULHARSKO / ZLATÉ PÍSKY

Lilia ****

HODNOCENÍ TRIPADVISOR 3,5
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BULHARSKO

 VARNA – DELFINARIUM 
Delfi nárium je jednou z nejkrásnějších atrakcí města 
Varna. Během 45minutového představení se můžete 
sami přesvědčit o neuvěřitelných schopnostech del-
fínů – jejich inteligenci a vnímavosti. Navíc vám delfí-
ni předvedou akrobacii, balancování a tanec ve vodě. 

 PLAVBA JACHTOU PŘI ZÁPADU SLUNCE
Pohodlná plavba, vítr ve vlasech a sklenka šampaň-
ského – to vás čeká během této kouzelné vyjížďky. 
Dvouhodinová večerní plavba, při které budete sle-
dovat západ slunce, je určitě zárukou romantiky.

 BALČIK – KALIAKRA 
Návštěva letoviska a botanické zahrady u města Bal-
čik. Komplex vznikl jako letovisko rumunské královny 
Marie. Dnes zde najdete více jak 3000 druhů rostlin. 
Zahrada je světoznámá díky unikátní kolekci kaktu-
sů, která je druhou největší v Evropě. Výlet zakončíte 

návštěvou mysu Kaliakra, který vás okouzlí svojí krá-
sou a kulturními památkami.

 NESEBAR
Výlet potěší zejména romantické duše a milovníky 
historie. Procházka starobylým centrem Nesebaru, 
který se rozkládá na půvabném poloostrově a s pev-
ninou je spojen pouze tenkou šíjí, je určitě nezapo-
menutelným zážitkem. Během prohlídky města se 
seznámíte s jeho historií a kulturními památkami. 
Více než 40 kostelů je státem chráněných a jejich 
vznik se datuje až do románských dob. Nenapodo-
bitelnou atmosféru Nesebaru dotváří také jedinečná 
lidová architektura. Stará část města právem náleží 
ke světovému kulturnímu dědictví UNESCO. Během 
dne bude i dostatek volného času k občerstvení. Do 
ceny výletu jsou zahrnuty i jednotlivé vstupy. 

 SOZOPOL A PROJÍŽĎKA PO ŘECE
 ROPOTÁMO
Podél malebného jižního pobřeží Černého moře se 
vydáte do jednoho z nejstarších a nejúchvatnějších 
měst Bulharska – Sozopolu. Průvodce vás seznámí 

s historií města a řekne vám spoustu zajímavostí. Po 
prohlídce poobědváte a budete mít i volný čas na in-
dividuální prohlídku či nákup suvenýrů. Dále se vydá-
te do přírodní rezervace, kde na vás čeká projížďka 
lodí po řece Ropotamo, během níž spatříte místní 
faunu a fl óru. V závěru výletu bude možnost navštívit 
největší nákupní galerii v Burgasu.

 AQUA PARADISE
Užijte si den plný zábavy v největším a nejkrásnějším 
aquaparku na Balkánském poloostrově. Jen zde na 
vás čekají skluzavky a tobogany o výšce až 22 me-
trů, nejdelší skluzavka v Bulharsku, tsunami vlna, 
a spousta dalších atrakcí. 

Popisy výletů jsou pouze informační a nezávazné. 
Bližší info o jejich programu obdržíte v destinaci. Více 
na www.blue-style.cz.

Výlety
CESTUJTE A POZNÁVEJTE

NESEBAR

NESEBAR

SOZOPOL

KALIAKRA
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Abu Dhabi

Dubaj
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SPOJENÉ ARABSKÉ 
EMIRÁTY

Sharjah
Ajman

Umm Al Quwain

Ras Al Khaimah

Fujairah

100 km

BLÍZKÝ VÝCHOD
EMIRÁTY – právě zde naleznete nejkrásnější a nejluxus-
nější stavby světa, průzračné moře, pláže s jemným pís-
kem a tradiční arabskou kulturu. Tato kombinace nadchne 
všechny vaše smysly! Objevte s námi tuto pohádkovou 
destinaci plnou kontrastů a poznejte nezapomenutelné 
kouzlo orientu a luxusu kdykoliv během roku. SAE jsou 
totiž zemí, kde sezóna nikdy nekončí!

DOKONALÝ ODPOČINEK

Relaxujte u nádherně azurového 
moře na krásných písčitých 
plážích. Nezapomenutelná 
dovolená pro každého.

GOLFOVÝ RÁJ

Golfové kluby poskytují nejvyšší 
kvalitu služeb a prvotřídní 
podmínky pro skvělý zážitek 
ze hry. 

NÁKUPNÍ HOREČKA

Světové módní značky, obuv, 
šperky, kabelky – to vše máte 
na dosah za pohádkové ceny 
v obrovských nákupních centrech. 

Spojené
MAXIMÁLNÍ DÁVKA LUXUSU

RAS AL KHAIMAH     358     |     DUBAJ     363    |     FUJAIRAH     365
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Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
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Jde o denní teploty a mají orientační charakter. Počasí v destinacích se může změnit v závislosti na vnějších vlivech, které nemůžeme ani ovlivnit, ani předpokládat předem.

LYŽOVAT, 
NEBO PLAVAT?
Spojené arabské emiráty nabízejí ne-
skutečné množství zážitků a zábavy. 
Užijte si báječné celoroční koupání 
v Perském zálivu nebo také lyžování či 
bruslení v supermoderním nákupním 
centru. Skvělé aquaparky s nevšedními 
vodními atrakcemi pro děti i dospělé 
poskytnou zábavu na celý den.

arabské
  emiráty

ABU DHABI     367    |     AJMAN     368
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SAE patří k nejbohatším a nejmodernějším státům 
světa – zejména díky obrovským zásobám ropy, tzv. 
„černého zlata“. V této zemi plné kontrastů vás na 
jedné straně ohromí přepychové a luxusní stavby, 
výškové budovy a nejmodernější hotely na světě. Na 
druhé straně vás okouzlí tradiční kolorit arabských 
zemí. Emiráty jsou také nazývány nákupním rájem. 
V SAE se za víkend považuje čtvrtek a pátek, proto je 
dobré počítat s tím, že v tyto dny bude všude znatelně 
více lidí – zejména pak v obchodních centrech. SAE 
byly založeny v roce 1971 a rozkládají se v jihový-
chodní části Arabského poloostrova. SAE jsou fe-
derací 7 emirátů: Abu Dhabi, Dubaj, Sharjah, Ajman, 
Umm Al Quwain, Ras Al Khaimah a Fujairah.

ŘEČ
Úředním jazykem je arabština. Běžně se používá ang-
ličtina, a to nejen v obchodních stycích, ale rovněž při 
komunikaci mezi rozdílnými etnickými komunitami. 

KUCHYNĚ
Místní kuchyně nabízí množství pokrmů. Ti, kteří mají 
rádi maso, mohou ochutnat různě upravené jehněčí, 
kuřecí, hovězí a samozřejmě také ryby. Nepostrada-
telnou součástí pokrmů je rovněž množství zeleniny. 
Z ovoce jsou velmi oblíbené datle, fíky, granátová 
jablka a citrusy. Mezi nejznámější pokrmy patří hu-
mmus, tabouleh a baklava. Nápoje se zde pijí zejmé-
na teplé. Co se alkoholu týká – SAE je muslimskou 
zemí, tudíž mají obyvatelé zákaz alkoholu. Turisté si 
ale mohou alkohol pořídit v hotelových restauracích 
a barech – je však třeba počítat s vyššími cenami.

MĚNA
Ofi ciální měnou je 1 dirham (AED) = 100 fi lsů (1 USD = 
3,65 AED). Pro směnu jsou nejvýhodnější USD.

MÓDA
Většina obyvatel nosí tradiční arabské oděvy. Ženský 
oděv zahaluje celou postavu a nazývá se abája. Přes 
hlavu se nosí černý šátek, hidžáb. Některé ženy, hlav-
ně starší, si zakrývají tvář speciální maskou – burkou. 
Muži se oblékají do volných a dlouhých košilí, zejmé-
na bílé barvy. Hlava bývá zakryta kusem bílé látky. 
Turistkám doporučujeme přizpůsobit styl oblékání 
místní kultuře – mimo hotelové komplexy upřednost-
nit elegantní a ležérní styl. V areálech hotelů se lze 
samozřejmě pohybovat jako kdekoliv jinde na světě.

CESTOVNÍ PAS, VÍZUM A OČKOVÁNÍ
Pro vstup do SAE je vyžadován cestovní doklad s mi-
nimální zbývající platností 6 měsíců. Pro občany ČR 
není vyžadováno vstupní vízum. 
Pro vstup do SAE není nutné žádné očkování, pouze 
pokud přijíždíte z infi kovaných oblastí (např. žlutá 
zimnice v Africe). Na doporučená očkování se infor-
mujte u praktického lékaře nebo v očkovacím centru.

CELNÍ A DEVIZOVÉ PŘEDPISY
Osobní věci podléhají celní kontrole. Zakázán je do-
voz výrobků z vepřového masa, pornografi ckých či 
erotických materiálů (týká se videozáznamů, knih 
a časopisů) a materiálů, které by mohly být považo-
vány za pomůcky pro šíření jiného než muslimského 
náboženství. Bezcelně je možno dovézt do emirátu 
Abu Dhabi cigarety v hodnotě do 2 000 AED/400 ks, 
doutníky v hodnotě do 3 000 AED, 2 kg tabáku, 4 l 
alkoholu/24 plechovek piva (pouze nemuslimové 
a pouze letecky) a dary, vč. parfémů, v hodnotě do 
3 000 AED. V případě vstupu do země prostřed-
nictvím letiště v Dubaji lze bezcelně dovézt 400 ks 
cigaret nebo 50 ks doutníků nebo 500 g tabáku, 4 l 
alkoholu či 2x24 plechovek piva a dary v hodnotě do 

3 000 AED. Dovoz alkoholu je zcela zakázán do emi-
rátu Sharjah. Striktně je zakázán dovoz narkotik. Za-
kázán je dovoz či průjezd přes SAE (včetně tranzitu na 
letišti) se zbraní, střelivem (včetně prázdné munice), 
pomůckami pro tělesnou ochranu typu neprůstřel-
ných vest a dalšími pomůckami jako čistící souprava 
ke zbrani, opasek s pouzdrem na zbraň, pouta a další 
vojenský či policejní materiál. Do SAE je zakázán do-
voz některých léků, které jsou v ČR běžně dostupné. 
Doporučujeme proto před cestou nahlédnout do 
aktuálního seznamu zakázaných léků a opatřit si 
včas v ČR povolenou alternativu zakázaného léku či 
požadovanou lékařskou dokumentaci pro jeho dovoz 
(úředně ověřenou kopii předpisu, potvrzení Minister-
stva zdravotnictví ČR, že uživatel léku jej má v držení 
legálně a pouze pro osobní potřebu). V případě dovo-
zu či vývozu fi nanční hotovosti přesahující hodnotu 
10 000 EUR je na hraničních přechodech SAE zákon-
ná povinnost deklarovat tuto skutečnost při pasové, 
bezpečnostní a celní kontrole, a to písemnou formou 
i ústním oznámením předem a bez vyzvání.

PLÁŽE, SLUNEČNÍKY, LEHÁTKA
Moře je ve všech oblastech velice čisté a pláže jsou 
pokryty jemným, bílým pískem. Na veřejných plážích 
se místní ženy koupou zahalené, turistky mohou bez 
problémů nosit plavky. Opalování se a koupání bez 
vrchního dílu plavek je zcela nevhodné. Veřejné pláže 
mají vždy jeden nebo dva dny v týdnu vyhrazeny pou-
ze pro ženy a děti. Tyto dny jsou nazývány Ladies days. 
Doporučujeme si předem ověřit, který den v týdnu 
je na konkrétní veřejné pláži Ladies day. Lehátka 
a slunečníky na hotelových plážích bývají  zpravidla 
zdarma. Na veřejných plážích lehátka ani slunečníky 
nebývají – případně jsou za mírný poplatek. Vstup na 
veřejné pláže bývá zpoplatněn (cca 10 AED).

SAE
ZÁKLADNÍ INFORMACE

SAE / ZÁKLADNÍ INFORMACE

Doba letu z Prahy cca 6 hodin

Časový rozdíl
+ 2 hodiny v době letního času 
+ 3 hodiny v době zimního času

Měna emirátský dirham (1 AED = 100 fi lsů)

Elektrické napětí
220 V / 50 Hz / zásuvky britského typu se třemi 
kolíky

Cestovní pas a vízum
občan ČR – cestovní pas platný více než 6 měsí-
ců od vstupu na území SAE, vízum není nutné

Hlavní město Abu Dhabi

Ofi ciální jazyk arabština
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ZÁKLADNÍ INFORMACE / SAE

RAMADÁN
Ramadán je devátým měsícem dle islámského 
kalendáře, je časem pro muslimy k očištění duše 
prostřednictvím modliteb a půstu. Ten se drží od 
východu do západu slunce. Během ramadánu se od 
turistů vyžaduje, aby mimo hotelový komplex nejedli, 
nekouřili a nepili během dne, nosili oblečení zahalu-
jící ramena, hruď a kolena. V restauracích hotelů je 
většinou možno dostat jídlo během dne, ale alkohol 
až po západu slunce.

POBYTOVÁ TAXA
V emirátech Dubaj, Ras Al Khaimah a Abu Dhabi je 
vybírána povinná pobytová taxa. Výše taxy se liší dle 
kategorie hotelu a typu pokoje a je splatná v destinaci 
na hotelové recepci. Výše pobytové taxy v 5* hote-
lu je v rozmezí 15–40 AED/pokoj/noc, ve 4* hotelu 
15–30 AED/pokoj/noc, ve 3* hotelu 10–30 AED/ po-
koj/noc. 

DŮLEŽITÉ KONTAKTY
Velvyslanectví Spojených arabských emirátů v ČR
Sibiřské nám. 730/1, 160 00 Praha 6 – Bubeneč
Tel.: +420 221 517 777
E-mail: pragueemb@mofaic.gov.ae

Velvyslanectví ČR v Abu Dhabi
Marina Village, Villa A09, Breakwater Area 
Abu Dhabi, P.O.Box 27009
Tel: +9712 678 2800, fax: +9712 679 5716
E-mail: abudhabi@embassy.mzv.cz
www.mzv.cz/abudhabi

Kompletní a aktuální informace o režimech vstupu, 
zastupitelských úřadech a zdravotních dokladech (např. 
povinné očkování) naleznete na www.mzv.cz.
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DUBAJ
Luxusní a moderní metropole světového významu 
– to je Dubaj! Okouzlí vás velkolepost a bohatství 
města, které se snoubí s všudypřítomnou orientální 
atmosférou. Nejvyšší budova světa, přepychové ho-
tely, ostrovy ve tvaru palmy, lyžařský areál v obchod-
ním centru, nejdelší městská zipline dráha, pozlacený 
(150 m vysoký) vyhlídkový rám, nová plážová zóna 
La Mer, obrovský zábavní a ubytovací areál Dubai 
Parks and Resorts či největší krytý zábavní park na 
světě – IMG Worlds of Adventure? To vše a mnohem 
víc na vás čeká při návštěvě tohoto emirátu! Láká vás 
poznat něco netradičního a originálního a zároveň 
toužíte po ničím nerušeném odpočinku na krásných 
plážích? Pak je Dubaj ideálním místem pro vaši do-
volenou.
Dubaj – synonymum úspěchu, bohatství a luxusu. 
Tak je označován druhý největší ze sedmi arabských 
emirátů. Nachází se v jihovýchodní části Perského 
zálivu a jeho pobřeží se táhne v délce 72 km. Největší 
část území emirátu zabírá poušť, jejíž jemný písek 
tvoří hlavně úlomky mušlí a korálů. Rybolov, stejně 
jako lov perel, býval hlavní obživou původního oby-
vatelstva. Dnes je Dubaj velmi kosmopolitní oblastí, 
tzv. „křižovatkou kultur“. Arabové a asijští přistě-
hovalci se sem často stěhují za prací. Mimo ropného 
bohatství vděčí Dubaj za svou movitost neustále se 
rozvíjejícímu turistickému ruchu. 

ABU DHABI
Hlavní město a zároveň největší a nejbohatší emirát. 
Abu Dhabi působí jako moderní metropole, jež svým 
vzhledem velmi nápadně připomíná americká velko-
města. Vychutnejte si tuto úžasnou atmosféru pro-
cházkou po širokých bulvárech a zároveň obdivujte 
zelené parky a luxusní mrakodrapy. Při pohledu na 
úchvatná panoramata si budete připadat, jako byste 
se ocitli přímo na Manhattanu. Pokud hledáte tak 
trochu jinou dovolenou, zpestřenou o adrenalin, tak 
jste v Abu Dhabi správně – nachází se zde totiž pro-
slulý Ferrari World! Dáváte přednost historii, poznání 
a odpočinku? Není problém – Abu Dhabi uspokojí i ty 
nejnáročnější!
Abu Dhabi je zakládajícím a zároveň druhým nejlid-
natějším emirátem SAE. Sídlí v něm vláda, meziná-
rodní společnosti i centrální banka. Také vlajková 
letecká společnost Etihad Airways, která patří mezi 
nejrychleji rostoucí aerolinky na světě.
Tento emirát je zároveň nejbohatší. Abu Dhabi zbo-
hatlo především díky zásobám ropy, ve městě dnes 

sídlí mnoho obrovských 
ropných firem. Peníze 
ze surové nafty byly in-
vestovány především do 
modernizace emirátu. 
Ten prošel naprosto re-
volučními změnami. Vyrostly zde nádherné zahrady, 
parky, mrakodrapy v americkém stylu, luxusní hotely 
a nejrůznější nákupní a zábavní centra. Mezi produ-
centy je Abu Dhabi oblíbeným centrem fi lmového 
průmyslu v arabském světě.
Většinu území tvoří pustá, písčitá či kamenitá poušť. 
Administrativně se emirát dělí na tři oblasti: město 
Abu Dhabi, Východní region s hlavním městem Al Ain 
a Západní region, který se skládá z několika vesniček 
a správního střediska Bida Zayed.
Východní oblasti, která je zajímavá zejména díky pa-
mátkám a krásné pouštní krajině, dominuje čtvrté 
největší město SAE – Al Ain. To se nachází cca 160 km 
od Abu Dhabi a je mimo jiné důležitým hraničním 
přechodem do Ománu. Od roku 2011 jsou zdejší oázy 
a některé z nejstarších místních nalezišť zapsané jako 
kulturní památka na Seznamu světového kulturního 
dědictví UNESCO. Oblasti vévodí i přilehlá, 1249 m 
vysoká, hora Jebel Hafeet. Na jejím úpatí se rozkládá 
místo zvané Green Mubazzarah, jedná se o oblíbenou 
turistickou atrakci. Naleznete zde horké prameny, 
jezero nebo bazény a vířivky. Hora je současně do-
movem mnohých druhů zvířat.
Na úpatí hory se nachází jedinečný moderní projekt 
vyhledávaný především milovníky vodních sportů. 
V areálu Wadi Adventure najdeme 3,3 m vysokou, 
uměle vytvořenou surfovou vlnu a světově nejdelší 
uměle zbudovaný vodní kanál, 1,7 km dlouhý. Voda je 
do areálu přiváděna z moře, přičemž ji před použitím 
odsolí a lehce chlorují.
Západní region se stal místem rozsáhlého a úžasné-
ho experimentu – zalesňování pouště. Tento projekt 
proběhl velice úspěšně a na 100 000 hektarech bylo 
vysazeno 20 milionů stromů.

RAS AL KHAIMAH
Palmové oázy mezi pouštními dunami tvořenými čer-
veným pískem a nekonečně dlouhé pláže na březích 
azurového moře nabízí emirát, který je právem po-
važován za nejrozmanitější a nejkrásnější. Užívejte si 
paprsků hřejícího slunce a prožijte naprostou pohodu 
na těchto skvostných plážích. Milovníci golfu jistě 
ocení vybavenost a styl místních golfových hřišť. 
Můžete si zde také vychutnat nezaměnitelnou atmo-

sféru velbloudích závodů. Ras Al Khaimah je zkrátka 
tím pravým místem pro vaši dovolenou.
Emirát Ras Al Khaimah se nachází v nejsevernější 
části SAE. Na severu a východě sousedí se Sultaná-
tem Omán a zbylé hranice tvoří s emiráty Fujairah, 
Sharjah a Umm Al Quwain. Ras Al Khaimah je mno-
hými považován za nejkrásnější emirát, za což vděčí 
poutavé rozmanitosti přírodních krás. U severního 
pobřeží se majestátně tyčí skaliska vyprahlého po-
hoří Hajar, které postupně spadá do úrodné zelené 
roviny, jež na jihu přechází ve vysoké písečné duny.
Emirát se v oblasti turistického ruchu velmi inten-
zivně rozvíjí a na březích tyrkysového moře s bělost-
nými plážemi nabízí luxusní hotelové komplexy se 
špičkovou úrovní služeb a bohatou nabídkou vodních 
sportů na pláži. Dovolenou si zde užijí všichni, kteří 
hledají klid a odpočinek. Milovníci poznávání však 
mají jedinečnou možnost vytěžit maximum ze stra-
tegické polohy a poznat vskutku velký a rozmanitý 
kus SAE. Láká vás adrenalinový zážitek? Otestujte 
nejdelší zipline (lanový skluz) na světě! Začíná ve 
výšce 1680 m n. m., poblíž vrcholu hory Jebel Jais. 
Na trase dlouhé 2,8 km umožní dosáhnout rychlosti 
až 150 km/h!

SAE
POPIS DESTINACE

SAE / ZÁKLADNÍ INFORMACE

A mnoho
dalších hotelů na
www.blue-style.cz
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FUJAIRAH
Obloha prozářená sluncem, dlouhé pláže s průzrač-
ným mořem, romantická skaliska a útesy a za tím 
vším se v pozadí tyčí vysoké hory – přesně to pro vás 
bude strhující podívanou a pastvou pro oči! Pestrý 
a bohatý podmořský život je typickým rysem tohoto 
zajímavého emirátu. Při troše štěstí si můžete zapla-
vat třeba i s mořskou želvou.
Tento emirát je od ostatních oddělen pásem Hajar-
ských hor, proto je mu často přezdíváno „nevěsta 
emirátů“. Fujairah se rozkládá zejména v části, která 
je označována jako Východní pobřeží (Batinah). Na 
jihu a na severu sousedí s Ománem (severní hranice 
s oddělenou enklávou tohoto sultanátu). Západní 
hranice tvoří emiráty Ras Al Khaimah a Sharjah.
Oblast Fujairah je známá především pro naprosto 
úchvatné přírodní scenérie – pohoří, pláže s bělost-
ným pískem, skaliska tyčící se nad hladinou moře 
a zelené úrodné plochy, které jsou v SAE stejným pře-
kvapením jako třeba prameny a vodopády prýštící ve 
vysokých horách. 
Vzhledem k tomu, že ve Fujairah není ani kapka vlast-
ní ropy, je emirát odkázán na turismus, velký přístav, 
bezcelní průmyslovou zónu a tradiční rybolov.

Tento nejmladší emirát se pyšní především přírodní-
mi mořskými rezervacemi chránícími mořské živo-
čichy. Tyto lokality se nacházejí ve městech Faqeet, 
Dhinada a Aqa. V podstatě je ale východní pobřeží 
vyhledáváno potápěči z celého světa, jelikož zdejší 
podmořský život je mnohem pestřejší a zajímavější 
než v kterékoliv jiné části Perského zálivu.

AJMAN
Několik kilometrů dlouhá pláž s bílým pískem, prů-
zračně čisté moře a moderní hotelové komplexy 
– to jsou bezesporu největší lákadla Ajmanu. Tradiční 
atmosféra a tržiště provoněné orientálním kořením 
probudí veškeré vaše smysly! Ponořte se do této at-
mosféry a vychutnejte si tradiční ráz emirátu. Hledá-
te odpočinkovou a exotickou dovolenou v kombinaci 
s kvalitním servisem? Pak jste zde správně! Ajman se 
rozkládá na pobřeží Perského zálivu a je nejmenší ze 
všech emirátů. Jeho území obklopuje emirát Sharjah. 
Důležitost Ajmanu však značně stoupá. Je tomu ze-
jména proto, že leží pouhých cca 20 km jižně od Du-
baje a ceny za nemovitosti a nájmy jsou tu výrazně 
nižší. Z těchto důvodů zde žije mnoho lidí, kteří za 
prací dojíždějí do Dubaje. 

SHARJAH
Emirát Sharjah je vhodný pro všechny, kteří touží 
především po odpočinku a klidné dovolené. Díky 
velmi tradičnímu rázu tohoto emirátu zde můžete 
cítit orientální atmosféru na každém kroku. Pokud 
patříte mezi milovníky nakupování, tak si zde budete 
připadat jako v ráji! V proslulém Modrém souku poří-
díte takřka cokoliv – od ručně vyráběných předmětů 
přes koberce, elektroniku, oblečení až po parfémy. 
Emirát se rozkládá severním a východním směrem 
od Dubaje a mnohdy je označován jako jeho před-
městí. Mimo pověst kulturního centra SAE je znám 
jako nejpřísnější emirát, jehož symbolem je otevřený 
Korán. Platí zde přísné dodržování islámských tra-
dic a absolutní zákaz prodeje a konzumace alkoholu 
(zejména na veřejných místech) a také jeho dovozu. 
V hotelových komplexech je alkohol běžně k dostá-
ní. Při pobřeží Sharjah se táhne zhruba 4 km dlouhá 
veřejná pláž. V emirátu naleznete velké množství 
velmi pěkných pláží. Jelikož je Sharjah nejpřísnějším 
z emirátů, tak je ženám přísně zakázáno koupání 
na zdejších veřejných plážích v plavkách. Chtějí-li 
se tedy dámy vykoupat, pak jedině oblečené, anebo 
musí využít hotelovou pláž.



358

INFORMACE + CENY + ROZŠÍŘENÁ FOTOGALERIE a VIDEA  ―  na www.blue-style.cz

HOTEL

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

Super slevy od 21 % na dosp. os.
a další skvělé výhody

na www.blue-style.cz

FIRST MINUTE

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

WI-FI ZDARMA

LETIŠTĚ DUBAJ 
CCA 87 KM

PLÁŽ CCA 600 M

ULTRA
ALL INCLUSIVE

POLOHA
•  Centrum Ras Al Khaimah cca 10 km
•  Nákupní možnosti cca 10 km
•  Restaurace a bary v blízkosti hotelu
• Letiště Dubaj cca 87 km
PLÁŽ
•  Krásná a dlouhá písčitá pláž 
• Pozvolný vstup do moře
•  Areál hotelu je od pláže oddělen 

lagunou, podél které vede příjemná, 
cca 600 m dlouhá cesta na pláž

• Hotelový minibus zdarma
• Bar, sprchy a WC
• Lehátka a slunečníky zdarma
POPIS
• Recepce 
• Restaurace a 4 bary
•  3 bazény, z toho 1 dětský bazén 

a 1 se skluzavkami
•  Lehátka a slunečníky zdarma
INTERNET
•  Wi-Fi ve všech veřejných prostorách 

hotelu zdarma

UBYTOVÁNÍ
Pokoj Village Classic
• Velikost pokoje cca 37 m²
• Elegantně zařízen
• Klimatizace
•  Koupelna se sprchou nebo vanou, 

WC, vysoušeč vlasů
• Telefon, SAT-TV
• Koutek k posezení
• Set pro přípravu kávy a čaje
• Bezpečnostní schránka zdarma
• Minilednička zdarma
Pokoj Village Classic s balkonem
Rodinný pokoj
• Velikost pokoje cca 44 m²
•  Stejně vybaven jako pokoj Village 

Classic a má balkon nebo terasu
• Je prostornější
Rodinný pokoj Premium
• Velikost pokoje cca 56 m²
• Stejně vybaven jako rodinný pokoj
•  Má oddělený obývací pokoj 

s pohovkou

SPORT A ZÁBAVA
• Zdarma: miniklub, skluzavky
•  Za poplatek: masáže, vodní sporty
STRAVOVÁNÍ
•   Ultra All Inclusive: snídaně, 

oběd a večeře formou bufetu, 
snack během dne, neomezené 
množství místních vybraných 
nealkoholických (24 hodin denně) 
a alkoholických (11.00–2.00) nápojů 
v barech a restauracích dle jejich 
otevírací doby, 1x za pobyt možnost 
povečeřet v každé z à la carte 
restaurací (nutná rezervace)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ /

Pozn.: 2. dítě je bez nároku na 
přistýlku (nelze zajistit ani za 
poplatek).
UPOZORNĚNÍ: Povinná pobytová 
taxa splatná na místě. Více informací 
na www.blue-style.cz.

Přátelský hotelový rezort je umístěn v mírném svahu, na klidném místě oblíbeného 
letoviska Ras Al Khaimah. V areálu se nachází bazén se skluzavkami pro děti i dospělé. 
Hotel leží nedaleko velmi krásné pláže s jemným pískem. Nabízí vynikající podmínky pro 
vodní radovánky, ale i pro odpočinek. 

SKLUZAVKY  ●  KRÁSNÁ PLÁŽ  ●  AKTIVITY PRO DĚTI

The Village At The Cove Rotana Resort *****

SAE / RAS AL KHAIMAH
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HOTEL

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

Super slevy od 21 % na dosp. os.
a další skvělé výhody

na www.blue-style.cz

FIRST MINUTE

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

WI-FI ZDARMA

LETIŠTĚ DUBAJ 
CCA 87 KM

PŘÍMO U PLÁŽE

S | PP | AI

POLOHA
•  Centrum Ras Al Khaimah cca 10 km 
•  Nákupní možnosti cca 10 km 
• Restaurace a bary cca 50 m
•  Letiště Dubaj cca 87 km
PLÁŽ
• Písčitá pláž je přímo u hotelu
• Pozvolný vstup do moře 
•  Od areálu je pláž oddělena 

hotelovou lagunou
• Bar, sprchy a WC
•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky jsou zdarma
POPIS
• Recepce a směnárna
• 2 restaurace, 4 bary
• Fitness, wellness
• Konferenční místnost
•  2 bazény a 1 bazén pro děti
•  Lehátka a slunečníky zdarma
INTERNET
•  Wi-Fi je ve veřejných prostorách 

hotelu, včetně pokojů, zdarma

UBYTOVÁNÍ
Pokoj Classic
• Velikost pokoje cca 30 m2

• Individuální klimatizace
•  Koupelna se sprchou nebo vanou, 

WC, vysoušeč vlasů
• Telefon, TV
• Koutek k posezení
• Bezpečnostní schránka zdarma
• Minibar za poplatek
• Balkon nebo terasa
•  Děts. postýlka na vyžádání zdarma
 Rozšířená nabídka jednotlivých typů 
pokojů na www.blue-style.cz
SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: miniklub, volejbal, stolní 

tenis, fi tness, sauna, parní lázně, 
vířivka

•  Za poplatek: služby wellness centra, 
masáže, vodní sporty

•  Cca 12 km se nachází golfová hřiště 
Tower Links a Al Hamra, cca 11 km 
daleko oblíbený vodní park Ice Land

STRAVOVÁNÍ
•  Snídaně, polopenze, All Inclusive
•  All Inclusive: snídaně, oběd a večeře 

formou bufetu, za poplatek 
možnost navštívit à la carte 
restauraci (cca 50 AED/dospělá 
osoba), neomezené množství 
místních vybraných alko a nealko 
nápojů (11.00–23.00)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ / /

Pozn.: Dítě je bez nároku na přistýlku 
(nelze zajistit ani za poplatek, 
platí pouze pro pokoje typu classic 
a deluxe).

www.rotana.com

UPOZORNĚNÍ: Povinná pobytová 
taxa splatná na místě. Více informací 
na www.blue-style.cz.

Rozlehlý hotelový komplex ve stylu prázdninové vesničky je vystavěn na klidném místě, 
přímo u dlouhé písčité pláže. Skládá se z několika atraktivních budov a vil rozmístěných 
v rozkvetlé zahradě či nádherné laguně.

GOLFOVÁ HŘIŠTĚ  ●  WELLNESS  ●  ŠNORCHLOVÁNÍ

The Cove Rotana Resort *****

RAS AL KHAIMAH / SAEHODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,0
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HOTEL

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

Super slevy od 21 % na dosp. os.
a další skvělé výhody

na www.blue-style.cz

FIRST MINUTE

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

WI-FI ZDARMA

LETIŠTĚ DUBAJ 
CCA 77 KM

PŘÍMO U PLÁŽE

ULTRA
ALL INCLUSIVE

POLOHA
•  Nákupní možnosti cca 5 km 

v komplexu Al Hamra
•  Hotelový minibus do nákupního 

centra Al Hamra Mall zdarma
• Letiště Dubaj cca 77 km
PLÁŽ
•  Pláž s jemným bílým pískem je 

přímo u hotelu
• Pozvolný vstup do moře 
• Bar, sprchy
•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky jsou zdarma
POPIS
• Recepce a směnárna
• 7 restaurací, 7 barů a kavárna
•  Nákupní galerie, minimarket
• Fitness, wellness, diskotéka
•  3 bazény (1 je pouze pro dospělé) 

a bazén pro děti se skluzavkami
•  Lehátka a slunečníky zdarma
INTERNET
• Wi-Fi v celém areálu zdarma

UBYTOVÁNÍ
 Pokoj Deluxe s klimatizací
•  Výhled na zahradu nebo na moře
•  Koupelna se sprchou nebo vanou, 

WC, vysoušeč vlasů
• Telefon, TV
• Bezpečnostní schránka zdarma
• Minibar a minilednička zdarma
•  Děts. postýlka na vyžádání zdarma
• Balkon (některé pokoje)
Pokoj Premium
• Je prostornější, má balkon
Rodinný pokoj
•  Je ještě prostornější, má 2 propojené 

ložnice, 2 koupelny
• Balkon (některé pokoje)
  SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: animační programy, dětské 

hřiště, miniklub, volejbal, fotbal, 
basketbal, stolní tenis, kulečník, 
tenis bez osvětlení, fi tness, sauna

•  Za poplatek: tenis s osvětlením
•  Největší lázně celého emirátu 

(rozděleny na část pro ženy a muže) 
•  Cca 5 km od hotelu je 18jamkové 

golfové hřiště Al Hamra Golf Club, 
cca 9 km vodní park Ice Land

STRAVOVÁNÍ
•  Ultra All Inclusive: snídaně, oběd 

a večeře formou bufetu, snack 
v průběhu celého dne, místní 
vybrané alko a nealko nápoje 
v barech a restauracích dle jejich 
otevírací doby, je možné využít à la 
carte restaurace (nutná rezervace)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ / /

Pozn.: Při obsazenosti 4 osob 
v jednom pokoji poskytuje hotel 
pouze jednu přistýlku (další nelze 
zajistit ani za poplatek).
www.rixos.com
UPOZORNĚNÍ: Povinná pobytová 
taxa splatná na místě. Více informací 
na www.blue-style.cz.

Luxusní komplex se nachází na kraji ostrova Al Marjan s krásným panoramatickým 
výhledem na Arabský záliv. Skládá se ze tří navzájem propojených budov ve tvaru 
pyramidy. Rozlehlý hotelový areál je symbolem arabské pohostinnosti a leží přímo 
u pobřeží.

ŠIROKÉ SPORTOVNÍ VYŽITÍ  ●  WELLNESS  ●  PŘÁTELSKÁ ATMOSFÉRA

Rixos Bab Al Bahr *****

SAE / RAS AL KHAIMAH HODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,5
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HOTEL

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

Super slevy od 21 % na dosp. os.
a další skvělé výhody

na www.blue-style.cz

FIRST MINUTE

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

KLIDNÁ DOVOLENÁ  ●  PŘÁTELSKÁ ATMOSFÉRA  ●  V BLÍZKOSTI AQUAPARK

Smartline Bin Majid Beach Resort ****

RAS AL KHAIMAH / SAEHODNOCENÍ TRIPADVISOR 3,5

WI-FI ZDARMA

LETIŠTĚ DUBAJ 
CCA 80 KM

PŘÍMO U PLÁŽE

AI | PAI

POLOHA
•  Nejbližší nákupní možnosti 

a restaurace jsou v cca 3 km 
vzdáleném moderním přístavním 
komplexu Al Hamra

•  Město Ras Al Khaimah cca 25 km
•  Letiště Dubaj cca 80 km
PLÁŽ
•  Písčitá pláž, cca 800 m dlouhá, 

s palmovou alejí je přímo u hotelu
• Pozvolný vstup do moře 
• Bar, sprchy a WC
•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma
POPIS
• Recepce a směnárna
• Restaurace, 3 bary a kavárna
• Diskotéka, fi tness
•  Několik bazénů pro dospělé i pro 

děti a bazén se skluzavkami  
•  Lehátka a slunečníky zdarma
INTERNET
•  Wi-Fi na recepci a u bazénu zdarma 

UBYTOVÁNÍ
Standard Chalet s klimatizací
• Velikost pokoje cca 38 m2

• V blízkosti bazénu
•  Koupelna se sprchou, WC, fén
• Telefon, TV
• Bezpečnostní schránka zdarma
• Minibar zdarma
• Koutek k posezení
•  Děts. postýlka na vyžádání zdarma
• Balkon nebo terasa
Deluxe Chalet
• Velikost pokoje cca 38 m2

• Balkon (některé pokoje)
Premium Chalet
• Velikost pokoje cca 34 m2

•  V blízkosti pláže, stejné vybavení 
jako Deluxe Chalet

• Nachází se v přízemí nebo 1. patře
• Balkon nebo terasa
SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: dětské hřiště, miniklub, 

plážový volejbal, fi tness, sauna

•  Za poplatek: kulečník, parní lázně, 
masáže, tenis, vodní sporty

•  Vodní park Ice Land cca 8 km 
• Golfové hřiště Al Hamra cca 3 km
STRAVOVÁNÍ
• All Inclusive, Premium All Inclusive
•  All Inclusive: snídaně, oběd a večeře 

formou bufetu, odpolední káva, čaj, 
místní vybrané alko a nealko nápoje 
(11.00–23.00) 

•  Premium All Inclusive: stejné služby 
jako All Inclusive, navíc zahrnuje 
stravování v à la carte restauracích

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ /

Pozn.: Dítě do 4 let je bez nároku 
na přistýlku (nelze zajistit ani za 
poplatek).
www.binmajid.com
UPOZORNĚNÍ: Povinná pobytová 
taxa splatná na místě. Více informací 
na www.blue-style.cz.

Hotelový areál se nachází na klidném místě u uměle zbudovaného poloostrova 
Al Marjan. Hotelový rezort leží v krásné udržované zahradě přímo u nádherné dlouhé 
písčité pláže v emirátu Ras Al Khaimah a nabízí řadu sportovních a zábavních aktivit.
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HOTEL

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

Super slevy od 21 % na dosp. os.
a další skvělé výhody

na www.blue-style.cz

FIRST MINUTE

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

WI-FI

LETIŠTĚ DUBAJ 
CCA 90 KM

PŘÍMO U PLÁŽE

ALL INCLUSIVE

POLOHA
•  Nejbližší nákupní možnosti 

a restaurace cca 3 km 
•  Centrum Ras Al Khaimah cca 10 km
•  Možnost využít hotelový minibus 

dvakrát týdně zdarma
• Letiště Dubaj cca 90 km
PLÁŽ
•  Písčitá pláž přímo u hotelu
•  Vstup na pláž vede přes hotelovou 

zahradu a schody
• Sprchy a WC
•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky jsou zdarma
POPIS
• Recepce a směnárna
• Restaurace a několik barů
• Wellness, kadeřnictví
• Konferenční místnost, diskotéka
• Bazén pro dospělé a bazén pro děti
•  Lehátka a slunečníky zdarma
INTERNET
•  Wi-Fi ve všech veřejných prostorách 

hotelu, na recepci, v lobby a na 
pokojích za poplatek

UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj
• Klimatizace
•  Koupelna se sprchou, WC, vysoušeč 

vlasů
• Telefon, TV, rádio
• Bezpečnostní schránka zdarma
• Minibar za poplatek
• Koutek k posezení
•  Děts. postýlka na vyžádání zdarma
Pokoj Deluxe
• Je moderněji vybaven
• Je umístěn ve vyšších patrech
SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: dětské hřiště, plážový 

volejbal, šipky, stolní tenis
•  Za poplatek: fi tness, kulečník, 

služby wellness centra, vodní sporty
•  Cca 12 km od hotelu se nachází 

vodní park Ice Land a cca 6 km od 
hotelu golfové hřiště Tower Links

STRAVOVÁNÍ
•  All Inclusive: snídaně, oběd a večeře 

formou bufetu, odpolední káva, 
čaj, zákusky, neomezené množství 
místních vybraných alkoholických 
a nealkoholických nápojů v barech 
a restauracích dle jejich otevírací 
doby (11.00–23.00)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ /

Pozn.: Dítě do 4 let je bez nároku 
na přistýlku (nelze zajistit ani za 
poplatek).

ww.binmajid.com 

UPOZORNĚNÍ: Povinná pobytová 
taxa splatná na místě. Více informací 
na www.blue-style.cz.

Hotel je postaven v mírné stráni u 850 m dlouhé pláže emirátu Ras Al Khaimah. 
Hotelový komplex s poklidnou relaxační atmosférou nabízí řadu sportovních 
i relaxačních aktivit. Můžete si například zahrát plážový volejbal nebo si jít zacvičit do 
fi tness centra.

KLIDNÁ DOVOLENÁ  ●  PŘÁTELSKÁ ATMOSFÉRA  ●  PŘÍMO U PLÁŽE

Bin Majid Beach Hotel ****

SAE / RAS AL KHAIMAH HODNOCENÍ TRIPADVISOR 3,5

POKOJ DELUXE
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HOTEL

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

Super slevy od 21 % na dosp. os.
a další skvělé výhody

na www.blue-style.cz

FIRST MINUTE

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

WI-FI ZDARMA

LETIŠTĚ DUBAJ 
CCA 32 KM

PLÁŽ CCA 5 KM

S | PP  

POLOHA
•  Nejbližší nákupní možnosti cca 8 km
• Minimarket v blízkosti hotelu
•  Restaurace a bary přímo v hotelu
•  Stanice metra Jumeirah Lake Towers 

je vzdálena cca 200 m
•  Nákupní centrum Mall of The 

Emirates a Ski Dubai je vzdáleno 
cca 12 km 

• Letiště Dubaj cca 32 km
PLÁŽ
•  Veřejná písčitá pláž Marina Beach 

se nachází cca 5 km od hotelu
• Je oddělena místní komunikací
•  Možnost využít hotelový minibus 

zdarma
• Sprchy, WC
•  Kolem pláže je spoustu kaváren 

a restaurací
POPIS
• Recepce a směnárna
• 4 restaurace a 2 bary
• Diskotéka, fi tness, wellness

• Konferenční místnost
• Bazén pro dospělé i děti
•  Lehátka a slunečníky zdarma
INTERNET
•  Wi-Fi ve všech veřejných prostorách 

hotelu, včetně pokojů, zdarma
• Internetový koutek za poplatek
UBYTOVÁNÍ
Pokoj Deluxe
• Výhled na město
•  Centrální klimatizace 
•  Koupelna se sprchou nebo vanou, 

WC, vysoušeč vlasů
• Telefon, TV
• Bezpečnostní schránka zdarma
• Minibar za poplatek
• Minilednička zdarma
• Koutek k posezení
• Balkon (některé pokoje)
•  Děts. postýlka na vyžádání zdarma
Pokoj Premium
•  Velikost pokoje cca 28 m2

•  Zrenovovaný pokoj ve vyšších 

patrech s výhledem na Dubaj 
• Balkon (některé pokoje)
SPORT A ZÁBAVA
• Zdarma: fi tness centrum
•  Za poplatek: wellness, masáže
STRAVOVÁNÍ
•  Snídaně nebo možnost polopenze 

(snídaně formou bufetu, večeře 
formou servírovaného menu)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ /

Pozn.: Přistýlka v pokoji Deluxe není 
možná ani za poplatek (dítě sdílí 
lůžko s rodičem). Přistýlka v pokoji 
Premium je pro dítě možná pouze za 
poplatek. 

www.bluebayresorts.com 

UPOZORNĚNÍ: Povinná pobytová 
taxa splatná na místě. Více informací 
na www.blue-style.cz.

Tento příjemný a útulný hotel se nachází cca 20 minut jízdy od nejvyšší budovy světa 
Burj Khalifa a nákupního centra Dubai Mall. Hotel je skvělou volbou pro hosty, které 
zajímá jídlo, architektura a luxusní nakupování. Zde si svou dovolenou opravdu užijete.

LUXUSNÍ DOVOLENÁ  ●  VYNIKAJÍCÍ LOKALITA  ●  FITNESS

Armada Bluebay ****

DUBAJ / SAEHODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,0
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HOTEL

HOTEL

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

Super slevy od 21 % na dosp. os.
a další skvělé výhody

na www.blue-style.cz

FIRST MINUTE

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

Super slevy od 21 % na dosp. os.
a další skvělé výhody

na www.blue-style.cz

FIRST MINUTE

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

WI-FI ZDARMA

LETIŠTĚ DUBAJ 
CCA 30 KM

PLÁŽ CCA 6 KM

S | PP | PLP

POLOHA
• Ski Dubai cca 3 km 
•  Mall of The Emirates cca 50 m
• Letiště Dubaj cca 30 km
PLÁŽ
• Písčitá pláž leží cca 6 km od hotelu
• Pozvolný vstup do moře
•  Hotelový minibus zdarma
• Pláž Jumeirah Beach leží cca 13 km
• Bar za poplatek, sprchy, WC
POPIS
• Recepce 
• Restaurace, 3 bary a kavárna
• Fitness
•  Střešní bazén 
•  Lehátka a slunečníky zdarma
INTERNET
•  Wi-Fi v lobby a na pokojích zdarma
UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj
•  Centrální klimatizace 

s individuálním ovládáním
•  Koupelna se sprchou či vanou, WC
• Vysoušeč vlasů
• Telefon, TV
• Bezpečnostní schránka zdarma
• Minilednička zdarma
• Set pro přípravu kávy a čaje
SPORT A ZÁBAVA
• Zdarma: fi tness centrum
STRAVOVÁNÍ
•  Snídaně, polopenze nebo možnost 

plné penze

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/

Pozn.: Dítě je s rodiči na sdíleném 
lůžku, bez nároku na přistýlku (nelze 
zajistit ani za poplatek).

www.citymaxhotels.com 

POZNÁMKA: Rozšířený popis 
hotelu, ubytování a informace o výši 
pobytové taxy na www. blue-style.cz.

STŘEŠNÍ BAZÉN  ●  FITNESS  ●  NAKUPOVÁNÍ

HODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,0

Citymax Al Barsha at the Mall ***
SAE / DUBAJ

WI-FI ZDARMA

LETIŠTĚ DUBAJ 
CCA 15 KM

PLÁŽ CCA 8 KM

S | PP | PLP

POLOHA
•  V centru Dubaje, ve čtvrti Bur Dubai
• Dubai Mall a Burj Khalifa cca 8 km
•  Minibus do Mercato Mall zdarma
• Letiště Dubaj cca 15 km
PLÁŽ
•  Písčitá pláž, Mamzar Public Beach 

(část Jumeirah Public Beach), 
cca 8 km

• Vstup do moře pozvolný
•  Hotel zajišťuje dopravu na pláž 

zdarma
• Sprchy, WC
•  Lehátka a slunečníky za poplatek, 

plážové osušky za poplatek a na 
vratnou zálohu

POPIS
• Recepce, směnárna
• 3 restaurace, bar a kavárna
• Bazén
•  Lehátka a slunečníky zdarma

INTERNET
•  Wi-Fi v areálu hotelu zdarma
UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj s klimatizací 
•  Koupelna se sprchou nebo vanou, 

WC, vysoušeč vlasů
• Telefon, TV, koutek k posezení
• Bezp. schránka a minilednička zdarma
• Minibar za poplatek
SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: šipky
• Za poplatek: kulečník

STRAVOVÁNÍ
•  Snídaně, polopenze nebo možnost 

plné penze formou bufetu
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/

Pozn.: Dítě je s rodiči na sdíleném 
lůžku, bez nároku na přistýlku (nelze 
zajistit ani za poplatek).
POZNÁMKA: Rozšířený popis 
hotelu, ubytování a informace o výši 
pobytové taxy na www. blue-style.cz.

MODERNÍ HOTEL  ●  CENTRUM MĚSTA  ●  DOPRAVA NA PLÁŽ ZDARMA

SAE / DUBAJ

Citymax Bur Dubai ***
HODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,0

JUMEIRAH BEACH
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HOTEL

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

Super slevy od 21 % na dosp. os.
a další skvělé výhody

na www.blue-style.cz

FIRST MINUTE

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

ŠIROKÉ SPORTOVNÍ VYŽITÍ  ●  WELLNESS  ●  ŠNORCHLOVÁNÍ

Fujairah Rotana Resort & Spa *****

FUJAIRAH / SAEHODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,0

WI-FI ZDARMA

LETIŠTĚ DUBAJ 
CCA 150 KM

PŘÍMO U PLÁŽE

S | PP | AI

POLOHA
•  Nákupní možnosti a restaurace 

cca 15 km v městečku Dibba
• Centrum Fujairah cca 45 km
• Letiště Dubaj cca 150 km
PLÁŽ
• Písčitá pláž je přímo u hotelu
• Pozvolný vstup do moře 
• Sprchy a WC
•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma
POPIS
• Recepce a směnárna
• 2 restaurace, 3 bary a kavárna
• Nákupní galerie, fi tness, wellness
• Konferenční místnost
•  Bazén s oddělenou částí pro děti 

a se skluzavkou
•  Lehátka a slunečníky zdarma
INTERNET
•  Wi-Fi ve všech veřejných prostorách 

hotelu zdarma, na pokojích za 
poplatek

UBYTOVÁNÍ
Pokoj Classic
• Nachází se v hlavní budově
• Klimatizace 
•  Koupelna se sprchou, WC, vysoušeč 

vlasů
• Telefon, SAT-TV
• Bezpečnostní schránka zdarma
• Minibar za poplatek
• Balkon nebo terasa
•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma
Pokoj Deluxe
• Má terasu
• Nachází se v zahradním křídle
SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: animační programy, dětské 

hřiště, miniklub, plážový volejbal, 
šipky, fotbal, tenis během dne, 
stolní tenis, fi tness, sauna a parní 
lázeň v hotelovém centru Bodylines

•  Za poplatek: služby wellness centra 
Zen, masáže, kulečník, vodní sporty 

STRAVOVÁNÍ
•  Snídaně, polopenze, All Inclusive
•  All Inclusive: snídaně, oběd a večeře 

formou bufetu, možnost navštívit 
à la carte restaurace (obdržíte 
kredit cca 60 AED/dospělá osoba, 
cca 30 AED/dítě), neomezené 
množství místních vybraných alko 
a nealko nápojů (10.00–22.00)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ /

Pozn.: Při obsazenosti 4 osob 
v jednom pokoji poskytuje hotel 
pouze jednu přistýlku (další nelze 
zajistit ani za poplatek).

www.rotana.com

UPOZORNĚNÍ: Povinná pobytová 
taxa splatná na místě. Více informací 
na www.blue-style.cz.

Rozlehlý hotelový areál se nachází na úpatí pohoří Hajar, přímo u pláže Al Aqah, kterou 
omývají vody Ománského zálivu. Luxusní komplex je umístěný v krásné zahradě a nabízí 
širokou škálu sportovních aktivit, ale i relaxační wellness centrum.
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HOTEL

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

Super slevy od 21 % na dosp. os.
a další skvělé výhody

na www.blue-style.cz

FIRST MINUTE

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

WELLNESS  ●  KRÁSNÁ PLÁŽ  ●  ŠIROKÉ SPORTOVNÍ VYŽITÍ

Radisson Blu Resort Fujairah *****

SAE / FUJAIRAH HODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,0

Luxusní komplex je postaven v udržovaných zahradách v blízkosti centra města Dibba. 
Rezort má plážovou restauraci, kde mohou hosté stolovat pod širým nebem a užít si tak 
romantickou večeři. V areálu hotelu je k dispozici široká nabídka sportovních aktivit, ale 
i možnost odpočinku a relaxace.

WI-FI ZDARMA

LETIŠTĚ DUBAJ 
CCA 145 KM

PŘÍMO U PLÁŽE

S | PP | PLP | AI 

POLOHA
•  Nákupní možnosti, restaurace 

a bary jsou přímo v hotelu
•  Hotelový minibus do nákupního 

centra Mall of The Emirates 
(4x v týdnu za poplatek)

• Letiště Dubaj cca 145 km
PLÁŽ
•  Cca 500 m dlouhá písčitá pláž leží 

přímo u hotelu
• Vstup do moře je strmější
• K dispozici bar a WC
•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma
POPIS
• Recepce a směnárna
• 3 restaurace, 3 bary a kavárna
• Nákupní galerie
• Fitness, wellness, kadeřnictví
• Konferenční místnost
• Společenská místnost
•  Několik bazénů pro dospělé a bazén 

pro děti 

•  Bezpečnostní schránka na hotelu 
zdarma

•  Lehátka a slunečníky zdarma
INTERNET
•  Wi-Fi ve všech veřejných prostorách 

hotelu, včetně pokojů, zdarma
• Internetový koutek zdarma
UBYTOVÁNÍ
Pokoj Superior
• Klimatizace
•  Koupelna se sprchou nebo vanou, 

WC, vysoušeč vlasů
• Telefon, SAT-TV, rádio
• Minibar za poplatek
• Minilednička zdarma
• Balkon 
•  Děts. postýlka na vyžádání zdarma
Pokoj Deluxe
• Je prostornější
SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: dětské hřiště, miniklub, 

volejbal, sauna, parní lázně, fi tness
•  Za poplatek: kulečník, služby 

wellness centra, masáže, minigolf, 
potápění, vodní sporty

STRAVOVÁNÍ
•  Snídaně, polopenze, plná penze 

nebo možnost All Inclusive
•  All Inclusive: snídaně, oběd a večeře 

formou bufetu, neomezené 
množství místních vybraných alko 
a nealko nápojů ve vybraných 
barech a restauracích dle jejich 
otevírací doby

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ /

Pozn.: Při obsazenosti 4 osob 
v jednom pokoji poskytuje hotel 
pouze jednu přistýlku, 2. dítě sdílí 
lůžko s rodiči.

www.radissonblu.com 
UPOZORNĚNÍ: Povinná pobytová 
taxa splatná na místě. Více informací 
na www.blue-style.cz.

POKOJ DELUXE
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HOTEL

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

Super slevy od 21 % na dosp. os.
a další skvělé výhody

na www.blue-style.cz

FIRST MINUTE

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

WI-FI ZDARMA

LETIŠTĚ DUBAJ 
CCA 160 KM

PŘÍMO U PLÁŽE

S | PP | PLP | AI

POLOHA
•  Nejbližší nákupní možnosti, 

restaurace, bary a kavárny přímo 
v areálu hotelu

• Letiště Dubaj cca 160 km
PLÁŽ
• Písčitá pláž leží přímo u hotelu
• Bar, sprchy a WC
•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma
POPIS
• Recepce 
• Restaurace a bar
• Obchůdky, kavárna
• Fitness, wellness, kadeřnictví
• Konferenční místnost
•  Bazén pro dospělé, s oddělenou 
částí pro děti

•  Lehátka a slunečníky zdarma
INTERNET
•  Wi-Fi připojení ve všech veřejných 

prostorách hotelu, včetně pokojů, 
zdarma

UBYTOVÁNÍ
Pokoj Classic
•  Koupelna se sprchou nebo vanou, 

WC, vysoušeč vlasů
• Telefon, TV
• Bezpečnostní schránka zdarma
• Minibar za poplatek
• Set na přípravu kávy a čaje
• Koutek k posezení
• Balkon 
Pokoj Classic Plus
• Stejně vybavený jako pokoj Classic
• Má výhled na moře
 Rozšířená nabídka jednotlivých typů 
pokojů na www.blue-style.cz
SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: dětské hřiště, miniklub, 
fi tness centrum, sauna, parní lázeň, 
stolní tenis, tenis bez osvětlení

•  Za poplatek: masáže, vodní sporty, 
potápění

STRAVOVÁNÍ
•  Snídaně, polopenze (snídaně 

a večeře formou bufetu), plná penze 
nebo možnost All Inclusive

•  V hotelu se nepodávají alko nápoje
•  All Inclusive: snídaně, oběd a večeře 

formou bufetu nebo à la carte 
neomezené množství místních 
nealko nápojů (11.00 – 18.00)

•  Dine Around: možnost využívat 
po předchozí rezervaci á la carte 
restaurace (Horizon, Kamoon)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ /

Pozn.: Při obsazenosti 4 osob 
v jednom pokoji poskytuje hotel 
pouze jednu přistýlku (další nelze 
zajistit ani za poplatek).

www.rotana.com

UPOZORNĚNÍ: Povinná pobytová 
taxa splatná na místě. Více informací 
na www.blue-style.cz.

Moderní hotel, který se nachází přímo u krásné soukromé pláže. V areálu se můžete 
věnovat mnoha aktivitám a využít výjimečný profesionální servis přátelského 
personálu. Zajděte si například do fi tness centra, kde se o vás postará tým specialistů, 
nebo do skvělého wellnessu a dopřejte si tak dokonalý odpočinek v rámci procedur. 

FITNESS  ●  SKVĚLÁ POLOHA  ●  ŠIROKÉ SPORTOVNÍ VYŽITÍ

Khalidiya Palace Rayhaan by Rotana *****

ABU DHABI / SAEHODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,5
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HOTEL

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

Super slevy od 21 % na dosp. os.
a další skvělé výhody

na www.blue-style.cz

FIRST MINUTE

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

WI-FI ZDARMA

LETIŠTĚ DUBAJ 
CCA 26 KM

PLÁŽ CCA 100 M

S | PP | LAI 

POLOHA
•  Nejbližší nákupní možnosti, 

restaurace a bary jsou v okolí hotelu
•  Hotelový minibus do nákupních 

center Ajman a Dubai Mall zdarma
• Letiště Dubaj cca 26 km

PLÁŽ
•  Písčitá pláž cca 100 m od hotelu
• Je oddělena místní komunikací
• Bar, sprchy a WC
•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma

POPIS
• Recepce
• 2 restaurace 
• Fitness
• Wellness
• Konferenční místnost
•  Krytý bazén pro dospělé 

s oddělenou částí pro děti
• Lehátka u krytého bazénu zdarma

INTERNET
•  Wi-Fi ve všech veřejných prostorách 

hotelu, včetně pokojů, zdarma

UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj
• Velikost pokoje cca 25 m²
• Má výhled na město
•  Centrální klimatizace 

s individuálním ovládáním
•  Koupelna se sprchou a WC, fén
• Telefon, TV
• Bezpečnostní schránka zdarma
• Minilednička zdarma
• Set pro přípravu kávy a čaje
•  Děts. postýlka na vyžádání zdarma
 Pokoj Deluxe
• Velikost pokoje cca 49 m²
•  Je prostornější
• Má koutek k posezení

 SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: wellness, fi tness, sauna, 

parní lázně, volejbal
•  Za poplatek: masáže, vodní sporty

STRAVOVÁNÍ
•  Snídaně, polopenze nebo možnost 

Lehkého All Inclusive
•  Lehké All Inclusive: snídaně, oběd 

a večeře formou bufetu, káva, čaj, 
stravování zahrnuje pouze místní 
nealkoholické nápoje

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ /

Pozn.: Dítě je s rodiči na sdíleném lůžku, 
bez nároku na přistýlku (nelze zajistit 
ani za poplatek).

www.ramadabeachajman.com

UPOZORNĚNÍ: Povinná pobytová 
taxa splatná na místě. Více informací 
na www.blue-style.cz.

Jednoznačnou výhodou tohoto hotelu je jeho poloha – leží v centru Ajmanu hned 
naproti soukromé pláži. V okolí se nachází několik velkých podniků a ministerstev. Jde 
o ideální kombinaci pro klienty, kteří cestují za obchodem nebo si chtějí odpočinout 
v luxusním prostředí.

WELLNESS  ●  SOUKROMÁ PLÁŽ  ●  KRYTÝ BAZÉN

Ramada Beach Hotel Ajman ****

SAE / AJMAN HODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,5

POKOJ DELUXE



369

NEJKRATŠÍ CESTA K VAŠÍ DOVOLENÉ  ―  226 036 036 nebo www.blue-style.cz

 TRADIČNÍ DUBAJ – PŮLDENNÍ VÝLET
Objevte starobylou a moderní Dubaj. Výlet začíná 
zastávkou na fotografi e u proslulého Burj Al Arab, 
nejvyššího a jediného „sedmihvězdičkového“ hotelu 
světa. Následující zastávkou je další architektonický 
zázrak – mešita Jumeirah. Pokračovat budeme do 
Starého města Dubaje – do historické čtvrti Basta-
kia. Zde si budete moci prohlédnout zrekonstruované 
historické perské domy, jež tu stály již před stovkami 
let. Domečky jsou většinou dvoupatrové a mají velmi 
jednoduchou fasádu. Dveře jsou však krásně vyřezá-
vané. Následuje příjemná plavba přes Creek, tradiční 
loďkou Abrou. Prohlídku zakončíme návštěvou trhu 
s kořením a známého Gold Souku (trhu se zlatem), 
kam nás přes Dubai Creek zaveze vodní taxi.

 MODERNÍ DUBAJ – PŮLDENNÍ VÝLET
Poznejte s námi krásy moderní Dubaje! Uvidíte veš-
keré světoznámé turistické atrakce tohoto okouzlu-
jícího města. První zastávka bude u luxusního hotelu 
Burj Al Arab. Následně budete mít prostor vyfotogra-
fovat si impozantní a zároveň nejvyšší budovu světa 
– Burj Khalifu. Poté se vydáme podél oblasti Jumeirah 
až na proslulý ostrov The Palm (uměle vybudovaný 
ostrov v moři ve tvaru palmy). Palmovým ostrovem 
dojedeme k přepychovému hotelu The Atlantis. Ces-
ta pokračuje do dubajské Mariny, kde bude prostor 
udělat si krátkou procházku a fotografi e. Posléze 
zamíříme do obrovského nákupního centra Mall of 
the Emirates, kde se nachází lyžařské centrum Ski 
Dubai. Poslední zastávkou je Aquarium v nákupním 
centru Dubai Mall, které se rozkládá přímo u Burj 
Khalify a obrovské dubajské fontány.

 ABU DHABI – CELODENNÍ VÝLET
Moderní architektura a široké zelené bulváry charak-
terizují hlavní město Spojených arabských emirátů. 
Během výletu bude prostor na fotografi ckou zastáv-
ku u „bílé pevnosti“ Al Husn Palace. Dále uvidíte velmi 
luxusní hotel, jenž připomíná palác z pohádek, Emira-

tes Palace. Následuje prohlídka úchvatné a světozná-
mé Velké mešity Sheikha Zayeda (nutný vhodný dress 
code). Po prohlídce budete moci obdivovat krásy Abu 
Dhabi přímo z promenády Corniche. Poslední zastáv-
kou bude trať formule 1 (zvenku).

 SAFARI – POUŠTNÍ DOBRODRUŽSTVÍ
Během odpoledního výletu navštívíte poušť východ-
ně od Dubaje. Po vzrušující jízdě písečnými dunami 
budeme pokračovat do tradiční arabské vesnice, kde 
se můžete projet na velbloudovi, nechat se pokreslit 
hennou, zakouřit si vodní dýmku nebo vyzkoušet 
tradiční arabské oděvy. Po západu slunce následuje 
barbecue večeře a představení břišní tanečnice.

 BURJ AL ARAB
Vychutnejte si dokonalý luxus a špičkový servis to-
hoto úchvatného „sedmihvězdičkového“ hotelu. Čas 
strávený v Burj Al Arab pro vás zajisté bude nezapo-
menutelným zážitkem. 
Možnost nakombinovat nejrůznější balíčky služeb 
(oběd, večeři, odpolední koktejl nebo kávu a čaj). 

 BURJ KHALIFA
Nezapomenutelný výhled na město Dubaj a na oce-
án z vyhlídky ve 124. patře (452 metrů). Uvidíte celé 
město a nejúžasnější místa v Dubaji téměř z oblak. 
Naskytne se vám pohled na celou Sheikh Zayed Road 
s luxusními výškovými budovami nebo na obrovskou 
dubajskou fontánu. Je možné si zakoupit jen vstupen-
ky do budovy, a nebo kompletní výlet s transferem.

 VEČERNÍ VÝLET – LOĎKOU DHOW 
Vychutnejte si odpočinkovou plavbu tradiční dřevě-
nou lodičkou dhow. Můžete si vybrat, zda poplujete 
podél dubajského kanálu Creek nebo luxusní dubaj-
skou Marinou. Naskytne se vám okouzlující pohled 

na osvětlenou noční Dubaj, uvidíte přepychové výš-
kové budovy a budete mít příležitost si udělat krásné 
fotografi e. Součástí výletu je také vynikající večeře 
formou mezinárodního bufetu.

 FERRARI WORLD
Nejoblíbenější a nejnavštěvovanější atrakcí v Abu 
Dhabi je bezesporu zábavní park Ferrari World, jehož 
střecha je pokryta obrovskou rudou kapotou, která 
ho činí naprosto nepřehlédnutelným. Nejrychlejší 
horská dráha na světě se zrychlením z nuly až na 
240 km/h během necelých pěti vteřin a desítky dal-
ších atrakcí vám zvednou hladinu adrenalinu v krvi. 
Dále zde naleznete obrovskou galerii vozů značky 
Ferrari a několik kaváren, restaurací a obchůdků. 

  DUBAI PARKS
Prožijte den plný zábavy a nevšedních zážitků! Tento 
výlet vás zavede do světa nikdy nekončící zábavy. 
Dubai Park je největší zábavní park na Středním 
východě a nachází se přímo na proslulé ulici Sheikh 
Zayed Road. Park se skládá z několika částí. Každá 
část je něčím specifi cká a má své vlastní téma. Mů-
žete tedy navštívit Legoland Dubai, Legoland Water 
Park, Bollywood Parks Dubai a Motiongate Dubai. 
Během dne plného zábavy a radovánek si můžete 
zařádit na jedné z mnoha skvělých atrakcí či navští-
vit spoustu restaurací a obchůdků. Na své si přijde 
naprosto každý.

 DEN V AQUAPARKU ATLANTIS
Chcete prožít nezapomenutelný den, odpočinout si 
a zažít adrenalin? Pak je tento výlet právě pro vás. 
Můžete relaxovat na krásné pláži, vykoupat se v moři, 
ale především zažít mnoho zábavy na toboganech, 
skluzavkách nebo třeba v divoké peřeji. Odhalte vod-
ní svět nekončící zábavy a atrakcí.

Popisy výletů jsou pouze informační a nezávazné. 
Bližší info o jejich programu obdržíte v destinaci. Více 
na www.blue-style.cz.

Výlety
CESTUJTE A POZNÁVEJTE

SAE
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AFRIKA

Madrid

Mallorca

ŠPANĚLSKO

Atlantský

oceán

Středozemní 

moře

200 km

OD SPORTU PO KARNEVAL
ŠPANĚLSKO je místem, kde se můžete věnovat nejrůz-
nějším aktivitám – od vodních sportů, jako je windsur-
fi ng, potápění, vodní lyžování a plavba ve člunech, přes 
jízdu na koních, golf, tenis až po nákupy starožitností, 
umělých perel či krajek. Nelze opomenout ani zábavu 
a kulturní aktivity, jako jsou býčí zápasy, karneval či Fla-
menco festival.

PŘÍRODA I HISTORIE

Spatříte nádherná skaliska tyčící 
se nad průzračnou hladinou 
moře v kombinaci s překrásnými 
historickými budovami.

TAPAS A SANGRIA

Vychutnejte si pravou španělskou 
dovolenou! Odpolední siesta, 
tapas a sklenička sangrie dodají 
vaší dovolené šmrnc.

ZÁBAVA NA DOSAH

Pro ostrov Mallorca je typický 
bohatý noční život a pulzující 
letoviska. Kavárny, restaurace 
a bary jsou na každém kroku.
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VE ZNAMENÍ FLAMENCA I BÝČÍCH ZÁPASŮ

Mallorca

TRADIČNÍ MALLORSKÉ PERLY MAJORICA 
Manacor je středisko na východě ostrova Mallorca. Pokud si sem uděláte výlet, 
můžete obdivovat historické stavby, k nimž patří například antické divadlo, 
maurské zdi či římské město Pollentia. Kromě toho zde sídlí manufaktura, v níž 
se vyrábějí proslulé perly Majorica. Ty jsou sice umělé, ale zato z přírodních 
surovin. Jedná se o skleněné kuličky, potažené esencí z pravé perleti. Kuličky 
se ponoří do lázně, jejíž složení je objevem německého inženýra Eduarda 
Heusche, pak se každá ručně vyleští, zváží a navlékne na hedvábnou nit. 
Mallorské perly jsou odolné proti chladu, horku, potu a kosmetickým příprav-
kům. Leskem, váhou, šarmem a hedvábným třpytem směle konkurují svým 
„sestrám“ pocházejícím z útrob perlorodek.

Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen
25 19 30 21 32 23 33 25 29 24 25 22

Jde o denní teploty a mají orientační charakter. Počasí v destinacích se může změnit v závislosti na vnějších vlivech, které nemůžeme ani ovlivnit, ani předpokládat předem.

ŠPANĚLSKO
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Španělsko, které je pátou největší zemí Evropy, se 
rozkládá na větší části Pyrenejského poloostrova. 
Ke Španělsku patří dvě města na severoafrickém po-
břeží – Ceuta a Melilla, Baleárské ostrovy na výcho-
dě a Kanárské ostrovy, které se nacházejí více než 
tisíc kilometrů na jih od Španělska. Na severu tuto 
zemi od ostatní Evropy oddělují Pyreneje (440 km) 
a od Afriky – přes Gibraltarský průliv – je vzdálena 
jen 14 km. Španělsko je omýváno: na východě a jihu 
Středozemním mořem, na severu Biskajským zálivem 
a na západě Atlantským oceánem. Španělsko vzni-
kalo působením nejrůznějších civilizací, které se na 
jeho území potkávaly, střetávaly, tolerovaly, ale také 
nenáviděly. Společně s námi můžete strávit dovole-
nou na Mallorce, největším ostrově Španělska a zá-
roveň největším z Baleárských ostrovů. Mallorca leží 
v západní části Středozemního moře – cca 200 km 
od Valencie, Barcelony a Alžíru. Rozloha ostrova činí 
3 648 km².

ŘEČ
Jazyky jsou ve Španělsku, stejně tak jako lidé, v mno-
hačetném zastoupení. Od doby generála Franka, 
kdy byla jediným úředním jazykem kastilština (ta 
se označuje normálně jako španělština), se situace 

změnila a dnes jsou jako úřední jazyky v určitých ob-
lastech povoleny i galicijština, katalánština a baskič-
tina, takže se používají rovněž v médiích a tisku. Dále 
se ve Španělsku setkáme s mnoha nářečími. Některá 
z nich se už považují za samostatný jazyk.

KUCHYNĚ
Hovořit o jedné kuchyni není možné, jelikož zde vedle 
sebe existují kuchyně katalánská, baskická, galicij-
ská, kastilská, andaluská a další. Španělská kuchyně 
je velmi barevná a rafi novaná, ale i překvapivě pros-
tá a obecně je rozdělena do šesti základních oblastí. 
Omáčky jsou charakteristické pro severní Španělsko 
až k Pyrenejím, ragú je typické pro Aragon, pro Kata-
lánii pak ryby, region Valencie a Murcie je oblastí rýže 
a v centrálním Španělsku je základem pečení nebo 
rožnění. Tradiční je časté používání česneku a oli-
vového oleje, místo něhož se v některých oblastech 
používá spíše sádlo. Zelenina a ovoce nechybí nikde 
a stejně tak jsou velmi oblíbené brambory a rajča-
ta. Všude mají svůj „kotlík“, tedy vše je vařeno v jed-
nom hrnci, jemuž někde říkají puchero, jinde zase olla 
podrida, caldereta, frite, cocido, caldo či marmitako.

MĚNA
Ve Španělsku se platí eury. Na ostrovech přijíma-
jí všechny známé cestovní šeky ve všech hlavních 
měnách a můžete si je vyměnit – stejně jako jinou 
měnu – na eura.

ČASOVÝ ROZDÍL
Na pevnině a  na Baleárských ostrovech včetně 
Mallorky platí středoevropský čas, na Kanárských 
ostrovech je o hodinu méně. I tady je zaveden letní 
čas. Jakožto jižní národ mají Španělé odlišné rozvr-
žení času než Středoevropané. Pokud si se španěl-
skými přáteli sjednáte schůzku v poledne, nebude to 

ve 12.00, ale kolem 14.00. Je proto lepší si přesnou 
hodinu setkání ověřit. V rozmezí od 14.00 do 16.30 
bývají zavřeny obchody i muzea, protože důsledně 
dodržují siestu (polední klid). Divadelní představení 
a koncerty začínají většinou kolem 22. hodiny. Disko-
téky a noční podniky se začínají plnit až kolem jedné 
hodiny, nejlepší atmosféra však bývá mezi třetí a pá-
tou hodinou ranní.

ELEKTRICKÉ NAPĚTÍ
Elektrické napětí je 220 V. Výjimkou mohou být ně-
které starší hotely, které mají stále ještě 125 V. Někde 
vás může překvapit i jiný typ zásuvek, ale v každém 
obchodě s domácími potřebami lze zakoupit adaptér 
(adaptador), který tento problém vyřeší.

CESTOVNÍ PAS A VÍZUM
Občan ČR může cestovat do zemí EU na základě plat-
ného cestovního pasu nebo občanského průkazu. 
Doklady by měly být platné minimálně po dobu plá-
novaného pobytu mimo území ČR. Občanský průkaz 
slouží jako cestovní doklad pouze pro jeho držitele. 
Pokud tedy rodič cestuje jenom s občanským průka-
zem, pak je nutné, aby dítě mělo vždy vlastní cestovní 
pas, a to i v případě, že je zapsáno v občanském prů-
kazu rodiče. Pokud nejste občany ČR, informujte se 
na Velvyslanectví Španělska v Praze o podmínkách 
vstupu a pobytu.

CELNÍ A DEVIZOVÉ PŘEDPISY
V rámci EU platí volný pohyb zboží, nicméně určitou 
výjimkou je zboží, které podléhá spotřební dani. Bez 
dodatečných poplatků je možné převážet v rámci 
zemí EU limitované množství tohoto zboží pro osob-
ní potřebu. Jedná se max. o 800 ks cigaret, 400 ks 
krátkých doutníků, 200 ks doutníků, 1 kg tabáku, 
10 l lihovin (tj. tvrdého alkoholu), 20 l produktů se 

Doba letu z Prahy cca 2,5 hodiny

Časový rozdíl žádný (vyjma Kanárských ostrovů)

Měna euro (1 EUR = 100 centů)

Elektrické napětí 220 V (místy 125 V)

Cestovní pas a vízum
občan ČR – platný cestovní pas nebo občanský 
průkaz, vízum není nutné

Hlavní město Madrid

Ofi ciální jazyk španělština

Španělsko
ZÁKLADNÍ INFORMACE

ŠPANĚLSKO / ZÁKLADNÍ INFORMACE
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středním obsahem alkoholu (aperitivů), 90 l vína 
(z toho max. 60 l šumivého vína) a 110 l piva.

PLÁŽE, SLUNEČNÍKY A LEHÁTKA
Pláže ve Španělsku jsou soukromé s vlastními sluneč-
níky a lehátky, které jsou hotelovým hostům posky-
továny převážně za poplatek (většinou se poskytuje 
komplet, 2 lehátka + slunečník, za cenu cca 10 EUR na 
den). Cena za lehátka se může lišit oblast od oblasti 
a není zvykem za tyto služby smlouvat cenu, jako je 
tomu např. v Turecku. Počítejte také s tím, že plá-
že jsou obvykle přístupné nejen hotelovým hostům. 
Zdaleka ne všechny jsou písčité, některé jsou směsí 
písku a malých kamínků, nebo jsou zcela kamenité.

POBYTOVÁ TAXA
Na Mallorce je zavedena povinná pobytová taxa, 
splatná na místě po příjezdu do ubytovacího zařízení. 
Její výše se odvíjí od kategorie daného ubytovacího 
zařízení (cca 0,55 – 2,2 EUR/osoba/den) a během se-
zóny může být změněna. Případné změny naleznete 
na www.blue-style.cz nebo www.mzv.cz.

DŮLEŽITÉ KONTAKTY
Velvyslanectví ČR ve Španělsku
Avda. Pío XII, 22–24, 28016 Madrid
Tel.: +34 913 531 880, fax: +34 913 531 885
E-mail: madrid@embassy.mzv.cz
www.mzv.cz/madrid
Velvyslanectví Španělska v ČR
Badeniho 401/4, 170 00 Praha 7
Tel.: +420 233 097 211, fax: +420 233 341 770 
E-mail: emb.praga@maec.es

Kompletní a aktuální informace o režimech vstupu, 
zastupitelských úřadech a zdravotních dokladech (např. 
povinné očkování) naleznete na www.mzv.cz.
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Není divu, že Mallorca patří mezi velice oblíbené 
a populární turistické destinace, vyniká totiž nád-
hernými písčitými plážemi a romantickými zátokami 
plnými tolik potřebné odpočinkové atmosféry. Pinio-
vé háje, pomerančovníky, palmy, cypřiše a mandlo-
ně s překrásnými bílými květy a typickou nasládlou 
vůní okouzlují všechny návštěvníky tohoto krásné-
ho ostrova plného historických památek a krásných 
míst. Spolu s mnoha vzácnými druhy ptactva a rostlin 
vytvářejí nezapomenutelnou atmosféru proslulého 
ostrova Mallorca.
Mallorca, největší ostrov Španělska, se nachází na 
významné lodní trase mezi východním a západním 
Středomořím a je největším z ostrovů Baleárského 
souostroví. Mallorca sehrála již ve středověku vý-
znamnou roli obchodního střediska. Až později, když 
se na počátku 16. století Španělé pustili do objevo-
vání Ameriky, se její význam postupně zmenšoval. 
Mallorca se uzavřela do sebe a stala se méně důleži-
tým ostrovem, kde panoval silný hierarchický systém 
a tvrdě vládla katolická církev ruku v ruce s konzer-
vativní venkovskou šlechtou usazenou ve velkých 
sídlech v úrodném vnitrozemí ostrova, nížině zvané 
Es Pla. 
Od 60. let minulého století však vývoj ostrova za-
znamenal neobyčejný zvrat, který způsobil prudký 
rozvoj cestovního ruchu. Zemědělství, jež bylo po 
staletí základem místní ekonomiky, ustoupilo do 
pozadí a doby, kdy Mallorca strádala chudobou, se 
staly minulostí. 
Ostrov má opravdu co nabídnout. Jeho přírodní krá-
sy jsou jedinečné a klima přívětivé, a tak není divu, 
že zde již od 19. století nacházejí nové domovy při-
stěhovalci z celé Evropy, habsburskou šlechtou po-
čínaje a řadou výtvarných umělců, herců a spisova-
telů včetně Roberta Gravese, Michaela Douglese či 
Rogera McGougha konče. Mallorca je nádherným 

místem, jež nabízí rozmanité krásy 
zahrnující rozeklaná pohoří a stře-
dověké kláštery na severním pobře-
ží i starobylá města centrální nížiny. 
Dnes je Mallorca spolu s dalšími os-
trovy Baleárského souostroví (Ibiza, 
Formentera, Menorca) velice popu-
lární destinací.

PALMA DE MALLORCA – HLAVNÍ MĚSTO
Palma je historické a živé město s velkolepými sídly, 
výbornými kavárnami a restauracemi. Rozprostírá se 
na pobřeží zálivu Bahia de Palma. Dominantou sta-
ré části města, rozkládající se v okolí rušného Plaça 
Espanyol a v sousedství přístavu, je gotická katedrála 
Panny Marie. Ve městě, které je letním sídlem španěl-
ské královské rodiny, se nachází také nejstarší olivov-
ník na Mallorce. Nedaleko leží letiště Son Sant Joan.

CALAS DE MALLORCA
Calas de Mallorca patří k nejmladším a nejmoder-
nějším prázdninovým střediskům, nachází se v jedné 
z nejpůvabnějších částí východního pobřeží. V pře-
kladu „calas“ znamená zátoky. Pobřeží, které lemují 
skály, je plné nádherných zákoutí a zálivů, kde je voda 
skutečně průzračná. V letovisku najdete několik ob-
chůdků, restaurací a barů. Autobusem se lze dopravit 
do asi 10 km vzdáleného městečka Porto Cristo, kte-
ré má osobitou přístavní atmosféru. Za zmínku jistě 
stojí i místní turistické atrakce – Cuevas del Drach 
(„dračí“ jeskyně s velmi bohatou krápníkovou výzdo-
bou) a Cuevas Hams (několik jeskyní s krápníkovou 
výzdobou a naučnou stezkou Julese Verna). Můžete 
si zde užít světelnou show s hudbou W. A. Mozarta.

EL ARENAL
Letovisko s velmi živou atmosférou se nachází na vý-
chodní straně zálivu Bahia de Palma. Nejen krásné 
pláže, ale také možnost zábavy, nepřeberné množ-
ství restaurací a obchůdků dělají toto středisko velmi 
atraktivním. Skvělým lákadlem, a to nejen pro děti, 
je jeden z nejrozsáhlejších vodních aquaparků Aqu-
aland Arenal. Pravidelné spojení do něj zajišťuje lin-
kový autobus. Široká nabídka vodních sportů na plá-
ži potěší jak nadšené sportovce, tak rodiny s dětmi. 

S‘ILLOT
Malé a především nejklidnější letovisko na Mallorce 
se nalézá v jihovýchodní části ostrova. Restaurace 
a bary zde naleznete, diskotéky však nikoliv. S‘illot 

je propojeno s letoviskem Sa Coma, pláže jsou pís-
čité, s velmi pozvolným vstupem do moře, což ocení 
zejména rodiny s dětmi a senioři.

SA COMA
Na východním pobřeží se nachází oblíbené středisko 
Sa Coma. Nabízí dlouhou písčitou pláž, rušný noční 
život i sportovní vyžití v podobě tenisu, minigolfu, 
potápění a plachtění. V blízkosti je Safari park, kam 
se lze dostat místní dopravou či zdarma safari busem.

CALA MILLOR
Zdejší pláž je vhodná především pro rodiny s dětmi, 
jelikož je rozlehlá a postupně se svažuje do moře. Le-
tovisko dále nabízí řadu obchodů, jsou zde restau-
race, bary, bankomaty, lékárny i půjčovny osobních 
vozidel. Sportovci uvítají tenisové a squashové kurty, 
jezdecké kluby a cyklotrasy.

CAN PICAFORT
Dlouhá písčitá pláž, promenáda s bary, restauracemi, 
kluby a vinárnami, vodní sporty včetně šlapadel – to 
je letovisko Can Picafort, které před lety vzniklo na 
místě rybářské vesnice. V ulici Passeig Colon nechy-
bějí obchody a prodejny se suvenýry.

CAN PASTILLA
Rozprostírá se poblíž mezinárodního letiště a cca 
8 km od města Palma de Mallorca. Písčitá pláž je 
vhodná i pro rodiny s dětmi. Zdejší promenáda s ho-
tely, restauracemi a obchody je dlouhá 6 km.

Mallorca
POPIS DESTINACE

ŠPANĚLSKO / POPIS DESTINACE

A mnoho
dalších hotelů na
www.blue-style.cz
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Letiště

10 km

Palmama de Mallorca

El Arenal
Santa Ponsa

Palma Nova

S‘illot

Calas
de Mallorca

Středozemní moře

LetištěLetiště

Mallorca

ŠPANĚLSKO

MALLORCAMALLORCA
Sa Coma
Cala Millor

Can Picafort

Can Pastilla

POPIS DESTINACE / ŠPANĚLSKO
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HOTEL

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

LETIŠTĚ PALMA
DE MALLORCA 
CCA 60 KM

WI-FI ZDARMA

PLÁŽ CCA 400 M

ALL INCLUSIVE

POLOHA
• Města Calas de Mallorca cca 100 m
•  Nejbližší nákupní možnosti, 

restaurace a bary cca 100 m
• Autobusová zastávka cca 200 m
•  Letiště Palma de Mallorca cca 60 km

PLÁŽ
• Písčitá pláž cca 400 m 
• Pozvolný vstup do moře
• Bar za poplatek
• Lehátka a slunečníky za poplatek

POPIS
• Recepce
• Restaurace, bar
• Bazén, bazén pro děti
• Lehátka a slunečníky zdarma
• Ofi ciální kategorie hotelu je 3*

INTERNET
•  Wi-Fi na recepci a na pokojích 

zdarma 

UBYTOVÁNÍ
Apartmán
• Klimatizace 
•  Koupelna se sprchou, WC, vysoušeč 

vlasů
•  Telefon, TV (ovladač na vratnou 

zálohu cca 10 EUR)
• Kuchyňský kout, lednička
• Bezpečnostní schránka za poplatek
• Balkon nebo terasa
•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma

SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: večerní animační 

programy, miniklub, dětské hřiště, 
šipky, stolní tenis, tenis (klienti 
si také mohou zahrát minigolf, 
fotbal nebo volejbal v hotelu HSM 
Canarios Park, který je vzdálený 
cca 1500 m)

•  Za poplatek: kulečník, vodní sporty 
na pláži

STRAVOVÁNÍ
•  All Inclusive: snídaně, oběd 

a večeře formou bufetu, dopolední 
a odpolední snack, neomezené 
množství vybraných místních 
alko a nealko nápojů v barech 
a restauracích dle jejich otevírací 
doby (10.30–24.00)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ /

www.saintmichel.net

UPOZORNĚNÍ: Povinná pobytová 
taxa splatná na místě. Více informací 
na www.blue-style.cz.

Nad skaliskem, pod kterým se rozbíjejí vlny blankytného moře, se tyčí jako pevnost 
krásný hotel, jehož personál, služby i venkovní bazén jsou na špičkové úrovni. Moderně 
zařízené pokoje s panoramaticky modrým výhledem jen podtrhují výjimečnost tohoto 
místa.

MALLORCA / CALAS DE MALLORCA

OBLÍBENÁ LOKALITA  ●  WI-FI ZDARMA  ●  NÁKUPNÍ MOŽNOSTI NA DOSAH

HSM Calas Park ****

HODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,0

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Dítě do 7 let
zdarma

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE
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HOTEL

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

HODNOCENÍ TRIPADVISOR 3,5

OBLÍBENÉ LETOVISKO  ●  PŘÁTELSKÁ ATMOSFÉRA  ●  KLIDNÉ MÍSTO

Elegance Vista Blava ***

CALA MILLOR / MALLORCA

WI-FI ZDARMA

LETIŠTĚ PALMA 
DE MALLORCA 
CCA 50 KM

PLÁŽ CCA 300 M

ALL INCLUSIVE

POLOHA
•  Nejbližší nákupní možnosti, 

restaurace a bary cca 50 m
• Autobusová zastávka cca 50 m
• Letiště Palma de Mallorca cca 50 km

PLÁŽ
• Písčitá pláž cca 300 m od hotelu
•  Od hotelu oddělena místní 

komunikací
• Pozvolný vstup do moře

POPIS
• Recepce
• Restaurace a bar
• Bazén s oddělenou částí pro děti
•  Lehátka a slunečníky u bazénu 

zdarma
• Terasa pro opalování

INTERNET
•   Wi-Fi ve veřejných prostorách 

hotelu, včetně pokojů, zdarma

UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj
• Klimatizace zdarma
•  Koupelna se sprchou nebo vanou, 

WC, vysoušeč vlasů
• TV
• Minilednička za poplatek
• Balkon
•  Děts. postýlka na vyžádání zdarma
•  V případě ubytování 2+2 bude druhé 

dítě na sdíleném lůžku

SPORT A ZÁBAVA
• Zdarma: stolní tenis
•  Za poplatek: kulečník

STRAVOVÁNÍ
•  All Inclusive: snídaně, oběd a večeře 

formou bufetu, neomezené 
množství vybraných místních 
alkoholických a nealkoholických 
nápojů v barech dle jejich otevírací 
doby (10.00–22.00)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

www.elegancevistablava.com

UPOZORNĚNÍ: Povinná pobytová 
taxa splatná na místě. Více informací 
na www.blue-style.cz

Tento přátelský hotel vás zve k příjemné dovolené v prázdninovém letovisku Cala Millor. 
Nachází se v klidné oblasti, nabízí příjemnou atmosféru a lákadla, jako je prostorný 
bazén nebo terasa pro opalování. V dosahu jsou dlouhé pobřežní promenády vhodné 
pro příjemné procházky.

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

Super slevy od 21 % na dosp. os.
a další skvělé výhody

na www.blue-style.cz

FIRST MINUTE
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HOTEL

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Dítě do 7 let
zdarma

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE

WI-FI

LETIŠTĚ PALMA
DE MALLORCA 
CCA 65 KM

PŘÍMO U PLÁŽE

ALL INCLUSIVE

POLOHA
• V centru letoviska S´illot
•  Nejbližší restaurace a bary přímo 

u hotelu
• Nákupní možnosti cca 200 m
•  Letiště Palma de Mallorca cca 65 km 

PLÁŽ
• Písčitá pláž je přímo u hotelu
• Pozvolný vstup do moře
• Bar za poplatek
• Lehátka a slunečníky za poplatek

POPIS
• Recepce
• Restaurace, bar
•  Menší bazén s oddělenou částí pro 

děti
•  Lehátka a slunečníky zdarma

INTERNET
•  Wi-Fi ve všech veřejných prostorách 

hotelu, včetně pokojů, za poplatek

UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj
• Klimatizace
• Koupelna s vanou, WC
• SAT-TV
• Bezpečnostní schránka za poplatek
• Balkon (některé pokoje)
•  Děts. postýlka na vyžádání zdarma
Standardní Eco pokoj
• Účelně vybavený
• Nemá balkon
• Omezený výhled do vnitrobloku

SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: příležitostné animační 

programy
•  Za poplatek: kulečník, návštěva 

jeskyně Cuevas del Drach nebo 
Safari ZOO

STRAVOVÁNÍ
•  All Inclusive: kontinentální 

snídaně, oběd a večeře formou 

bufetu, dopolední a odpolední 
snack, neomezené množství 
místních vybraných alkoholických 
a nealkoholických nápojů v barech 
a restauraci dle jejich otevírací doby  
(11.00–23.00)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/

www.mixhotels.com

UPOZORNĚNÍ: Povinná pobytová 
taxa splatná na místě. Více informací 
na www.blue-style.cz.

Hotel s nádherným výhledem na moře s křišťálově čistou vodou se nachází na jedné 
z nejkrásnějších písčitých pláží v oblasti Cala Moreia. Doporučujeme navštívit městečko 
Manacor, které je známé výrobou perel a je rodištěm tenisty Rafaela Nadala.

KRÁSNÁ PLÁŽ  ●  PRÁZDNINOVÁ ATMOSFÉRA  ●  MODERNÍ HOTEL

Mix Colombo ***

MALLORCA / S´ILLOT HODNOCENÍ TRIPADVISOR 3,5
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BÁJEČNÁ DOVOLENÁ
Oblíbený hotel, přátelská atmosféra 

a krásná pláž s jemným pískem. 
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HOTEL

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

ŽIVÁ ATMOSFÉRA  ●  ANIMAČNÍ PROGRAMY  ●  WELLNESS

Ilusion Calma ***

MALLORCA / CAN PASTILLA

Hotel se nachází téměř v centru letoviska Can Pastilla, restaurace a obchody tak máte 
na dosah ruky. Díky konceptu All Inclusive a široké nabídce volnočasových, relaxačních 
a kulturních možností si zde dovolenou užije opravdu každý.

WI-FI

LETIŠTĚ PALMA
DE MALLORCA 
CCA 2 KM

PLÁŽ CCA 100 M

ALL INCLUSIVE

POLOHA
•  Restaurace, bary a obchůdky cca 50 m
• Autobusová zastávka cca 50 m
•  Letiště Palma de Mallorca cca 2 km

PLÁŽ
•  Písčitá pláž cca 100 m
• Pozvolný vstup do moře
• Sprchy
• Lehátka a slunečníky za poplatek

POPIS
• Recepce, směnárna
• Restaurace, bar
• Fitness, wellness
• Vnitřní bazén
• Bazén, bazén pro děti
•  Lehátka a slunečníky u bazénů 

zdarma
• Ofi ciální kategorie hotelu je 3*

INTERNET
•  Wi-Fi za poplatek

UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj
• Klimatizace
•  Koupelna se sprchou nebo vanou, 

WC, vysoušeč vlasů
• Telefon, TV
• Minilednička zdarma
• Bezpečnostní schránka za poplatek
• Balkon
•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma

SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: animační programy, 

miniklub, dětské hřiště, sauna, fi tness
•  Za poplatek: kulečník, masáže, 

vodní sporty na pláži

STRAVOVÁNÍ
•  All Inclusive: snídaně, oběd a večeře 

formou bufetu, snack během dne, 
místní vybrané alko a nealko nápoje 
(10.00–23.00)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ /

www.ilusionhotels.com

UPOZORNĚNÍ: Povinná pobytová 
taxa splatná na místě. Více informací 
na www.blue-style.cz.

HODNOCENÍ TRIPADVISOR 3,5

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

Super slevy od 21 % na dosp. os.
a další skvělé výhody

na www.blue-style.cz

FIRST MINUTE
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HOTEL

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

WI-FI

LETIŠTĚ PALMA
DE MALLORCA 
CCA 65 KM

PLÁŽ CCA 400 M

ALL INCLUSIVE

POLOHA
• Centrum Can Picafortu cca 250 m
•  Restaurace, bary a obchůdky 

cca 250 m
•  Letiště Palma de Mallorca cca 65 km

PLÁŽ
• Písčitá pláž cca 400 m
• Pozvolný vstup do moře
• Bar (za poplatek), sprchy
• Lehátka a slunečníky za poplatek

POPIS
• Recepce
• Restaurace, bar
• Fitness, wellness
• Bazén, bazén pro děti, vnitřní bazén
• Lehátka a slunečníky zdarma

INTERNET
•  Wi-Fi v lobby hotelu a na pokojích 

za poplatek

UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj
• Klimatizace
•  Koupelna se sprchou nebo vanou, 

WC, vysoušeč vlasů
• Telefon, SAT-TV
• Minilednička
• Bezpečnostní schránka za poplatek
• Balkon
•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma

SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: denní a večerní animační 

programy, miniklub, vířivka, fi tness
•  Za poplatek: kulečník, masáže, sauna

STRAVOVÁNÍ
•  All Inclusive: snídaně, oběd a večeře 

formou bufetu, snack během dne, 
místní vybrané alko a nealko nápoje 
v baru dle jeho otevírací doby

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ /

www.ilusionhotels.com

UPOZORNĚNÍ: Povinná pobytová 
taxa splatná na místě. Více informací 
na www.blue-style.cz.

Nově zrekonstruovaný hotel nabízí svým hostům komfortní zázemí a přátelský servis. 
V areálu hotelu se nachází prosluněná terasa s bazénem pro dospělé i děti, ale také 
vnitřní bazén a fi tness. O zábavu se v hotelu starají zkušení animátoři, kteří mají 
připravené skvělé animační programy. 

BLÍZKO CENTRA  ●  ANIMAČNÍ PROGRAMY  ●  FITNESS 

Ilusion Markus Park ***

CAN PICAFORT / MALLORCAHODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,0

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

Super slevy od 21 % na dosp. os.
a další skvělé výhody

na www.blue-style.cz

FIRST MINUTE
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HOTEL

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

BLÍZKO CENTRA  ●  ANIMAČNÍ PROGRAMY  ●  OBLÍBENÁ LOKALITA

Blue Sea Gran Playa ***

MALLORCA / SA COMA

WI-FI ZDARMA

LETIŠTĚ PALMA
DE MALLORCA 
CCA 75 KM

PLÁŽ CCA 150 M

ALL INCLUSIVE

Hotel se nachází v oblíbeném letovisku Sa Coma jen pár metrů od písčité pláže. Nabízí 
relaxaci a zábavu pro všechny, kdo si chtějí užít dovolenou na ostrově Mallorca. Po dni 
stráveném u bazénu nebo na pláži se můžete vydat do centra, kde je spousta restaurací, 
barů a obchodů.

POLOHA 
• Centrum města Sa Coma cca 100 m
•  Restaurace a bary cca 50 m
•  Letiště Palma de Mallorca cca 75 km

PLÁŽ 
• Písčitá pláž cca 150 m
• Pozvolný vstup do moře
• Bar, sprchy
• Lehátka a slunečníky za poplatek

POPIS
• Recepce
• Restaurace, bar
• Několik bazénů, bazén pro děti
• Lehátka a slunečníky zdarma

INTERNET
•  Wi-Fi připojení ve veřejných 

prostorách hotelu, včetně pokojů, 
zdarma

• Internetový koutek za poplatek

UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj
• Klimatizace
•  Koupelna se sprchou nebo vanou, 

WC, vysoušeč vlasů
• Telefon, SAT-TV
• Minilednička
• Bezpečnostní schránka za poplatek
• Balkon 
•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma

SPORT A ZÁBAVA 
•  Zdarma: animační programy, dětské 

hřiště, stolní tenis 
• Za poplatek: kulečník

STRAVOVÁNÍ
•  All Inclusive: snídaně, oběd a večeře 

formou bufetu, snack během dne, 
vybrané alko a nealko nápoje 
(10.00–23.00)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ /

www.blueseahotels.com

UPOZORNĚNÍ: Povinná pobytová 
taxa splatná na místě. Více informací 
na www.blue-style.cz.

VIZUALIZACE

HODNOCENÍ TRIPADVISOR 3,5

VIZUALIZACE

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

Super slevy od 21 % na dosp. os.
a další skvělé výhody

na www.blue-style.cz

FIRST MINUTE
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HOTEL

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

WI-FI ZDARMA

LETIŠTĚ PALMA
DE MALLORCA 
CCA 70 KM

PLÁŽ CCA 250 M

ALL INCLUSIVE

POLOHA 
• Centrum Cala Millor cca 150 m
•  Restaurace a obchůdky cca 100 m
• Letiště Palma de Mallorca cca 70 km

PLÁŽ 
• Písčitá pláž cca 250 m
•  Cesta vede přes místní komunikaci
• Pozvolný vstup do moře
• Bar
• Lehátka a slunečníky za poplatek

POPIS
• Recepce, několik restaurací a barů
• Bazén s oddělenou částí pro děti
•  Lehátka a slunečníky u bazénu 

zdarma

INTERNET
•  Wi-Fi ve veřejných prostorách 

hotelu, včetně pokojů, zdarma
• Internetový koutek za poplatek

UBYTOVÁNÍ
Apartmán
• Klimatizace 
•  Koupelna se sprchou nebo vanou, 

WC, vysoušeč vlasů
• Kuchyňský kout
• Telefon, SAT-TV
• Bezpečnostní schránka za poplatek
• Balkon 
•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma

SPORT A ZÁBAVA 
•  Zdarma: dětské hřiště, šipky, stolní 

tenis 
• Za poplatek: kulečník

STRAVOVÁNÍ
•  All Inclusive: snídaně, oběd a večeře 

formou bufetu, snack během dne, 
místní vybrané alko a nealko nápoje 
(10.00–23.00)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/

www.blueseahotels.com

UPOZORNĚNÍ: Povinná pobytová 
taxa splatná na místě. Více informací 
na www.blue-style.cz.

Tento nově zrekonstruovaný hotel vám poskytne ideální zázemí pro strávení pohodové 
dovolené. Opalovat se a odpočívat můžete u bazénu nebo na pláži s jemným pískem. 
Od hotelu je vzdálená 250 m. Podél pláže vede malebná promenáda se spoustou 
restaurací, barů a obchodů.

BLÍZKO CENTRA  ●  WI-FI ZDARMA  ●  NOVĚ ZREKONSTRUOVANÝ HOTEL

Blue Sea Don Jaime ***

CALA MILLOR / MALLORCAHODNOCENÍ TRIPADVISOR 3,0

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

Super slevy od 21 % na dosp. os.
a další skvělé výhody

na www.blue-style.cz

FIRST MINUTE
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HOTEL

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

WI-FI

LETIŠTĚ PALMA
DE MALLORCA 
CCA 11 KM

PLÁŽ CCA 400 M

PP | AI

POLOHA 
•  Nejbližší restaurace, bary a nákupní 

možnosti cca 150 m
• Letiště Palma de Mallorca cca 11 km 

PLÁŽ
•  Písčitá pláž cca 400 m
•  Od hotelu je oddělena místní 

komunikací
• Pozvolný vstup do moře
• Lehátka a slunečníky za poplatek

POPIS
• Recepce
• Restaurace, bar, kavárna
•  Venkovní bazén s oddělenou částí 

bazén pro děti 
•  Lehátka a slunečníky u bazénu 

zdarma

INTERNET
• Wi-Fi v baru za poplatek
• Internetový koutek za poplatek

UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj
• Klimatizace
•  Koupelna se sprchou nebo vanou, 

WC, vysoušeč vlasů
• SAT-TV
• Bezpečnostní schránka za poplatek
• Balkon nebo terasa
•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma

SPORT A ZÁBAVA
•  Za poplatek: kulečník, nabídka 

vodních sportů na pláži, na okraji 
letoviska se nachází největší 
vodní park na Mallorce – Aqualand 
El Arenal

STRAVOVÁNÍ
• Polopenze nebo All Inclusive
•  All Inclusive: snídaně, oběd 

a večeře formou bufetu, snack 
během dne, neomezené množství 

místních vybraných alkoholických 
a nealkoholických nápojů v barech 
a restauracích dle jejich otevírací 
doby (10.00–23.00)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/

www.hotelipanemapark.es

UPOZORNĚNÍ: Povinná pobytová 
taxa splatná na místě. Více informací 
na www.blue-style.cz.

Příjemné hotely s prázdninovou atmosférou mají stejný vzhled, vybavení i vzdálenost od 
pláže, jsou pouze odděleny úzkou silnicí. Jedná se o netypický komplex hotelů, budete 
ubytováni v jednom z nich. Nacházejí se ve velmi živém letovisku El Arenal, které nabízí 
spoustu zábavy, noční život, několik restaurací, barů a diskoték.

Ipanema Park / Beach ***

MALLORCA / EL ARENAL HODNOCENÍ TRIPADVISOR 3,0

VODNÍ SPORTY NA PLÁŽI  ●  ŽIVÁ ATMOSFÉRA  ●  IDEÁLNÍ POLOHA

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

Super slevy od 21 % na dosp. os.
a další skvělé výhody

na www.blue-style.cz

FIRST MINUTE
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ŠPANĚLSKO

Výlety
CESTUJTE A POZNÁVEJTE

SA CALOBRA

DRAČÍ JESKYNĚ

PALMA DE MALLORCA KATEDRÁLA

PORT DE SOLLER

 FORMENTOR
Výlet je zahájen návštěvou tradičního trhu ve sta-
robylé vesničce Sineu, jehož tradice sahá až do roku 
1306. Užijete si atmosféru trhu s domácími zvířaty, 
řemeslnými výrobky, čerstvým ovocem a zeleninou. 
Dále se podíváte na nejfotogeničtější místo ostro-
va – mys Formentor. Z vyhlídkové plošiny, která je 
situovaná v nadmořské výšce 200 m nad mořem, si 
můžete vychutnat výhled na skalnaté útesy omý-
vané ocelově modrým mořem. Budete si moci za-
plavat na panenské pláži obklopené středozemním 
lesem a strávíte příjemnou plavbu na pohodlné lodi. 
V ceně výletu je zahrnuta doprava autobusem a lodí, 
vstupné a průvodce.

 OKRUH OSTROVEM
Celodenní výlet, jehož cílem je objevit to nejkrásnější, 
co může ostrov Mallorca nabídnout. Program začíná 
návštěvou města kožených výrobků Inca a pokračuje 
do pohoří Sierra de Tramuntana, projedete klikatou 
horskou silničkou kolem nejvyššího vrcholu ostrova. 
Zavede vás do krásného zálivu Sa Calobra, kde je do-
statek času na vykoupání a oběd nebo nahlédnutí do 
soutěsky. Následuje cca 30minutová plavba lodí ko-
lem západního pobřeží, kterou zakončíte v přístavu 

Port de Soller (rodiště Joana Miró), poté se projedete 
starobylou tramvají k místnímu vlakovému nádraží. 
Na závěr bohatého programu se svezete místní ra-
ritou (dřevěným vláčkem) zpět do Palmy de Mallor-
ca a odtud zpět do hotelů. V ceně výletu je zahrnuta 
doprava autobusem, jízdné lodí, tramvají a vláčkem 
a průvodce.

 VALLDEMOSSA A LA GRANJA
Půldenní výlet nejen pro milovníky klavírní hudby. 
Přes pohoří Tramuntana dojedete do malebného 
městečka Valldemossa, které proslavil svým poby-
tem Frederic Chopin. Dále zde pak navštívíte Palác 
krále Sancha, kde si můžete v koncertním sále po-
slechnout cca 20minutový koncert právě z díla Fre-
derica Chopina. Poté následuje návštěva typické 
mallorské usedlosti z 12. století La Granja, která se 
nachází 15 kilometrů od hlavního města Palma, kde 
budete mít možnost poznat zdejší tradice a ochutnat 
typické mallorské produkty. V ceně výletu je zahrnuta 
doprava autobusem, vstupné a průvodce.

 DRAČÍ JESKYNĚ A JESKYNĚ HAMS
Celodenní výlet, který vás zavede na klidné východní 
pobřeží ostrova, začneme v továrně na výrobu umě-
lých perel v druhém největším městě ostrova Ma-
nacoru. Poté následuje prohlídka jeskyní Hams, kde 
můžete pozorovat krápníky rostoucí proti přírodním 
zákonům. Poté vás čeká návštěva Dračí jeskyně, v níž 
můžete kromě krápníků obdivovat i jedno z největ-
ších podzemních jezer světa, u kterého vám zahrají 
muzikanti plující na osvětlených loďkách. K východu 
z podzemí se dostanete buď po mostě, nebo jednou 
z loděk, která vás přes jezero převeze. Program pa-
matuje i na oddych v městečku Porto Cristo, kde je 
čas na oběd. V ceně výletu je zahrnuta doprava au-
tobusem, vstupné do jeskyní a průvodce.

Popisy výletů jsou pouze informační a nezávazné. 
Bližší info o jejich programu obdržíte v destinaci. Více 
na www.blue-style.cz.
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Středozemní moře

FRANCIE

TUNISKO

Kalábrie

Sicílie

Řím

ITÁLIE

200 km

VŠE, CO HLEDÁTE...
ITÁLIE je zemí krásných pláží, průzračného azurového 
moře a po celém území táhnoucího se alpského pohoří. Je 
především známá pro svou výbornou kuchyni, módními 
trendy či luxusními sportovními vozy a motocykly. Záro-
veň je i domovem největšího počtu památek světového 
kulturního dědictví UNESCO na světě. Je jednou z nejna-
vštěvovanějších a mezi turisty nejvíce oblíbených zemí.

KRÁSNÉ PLÁŽE, 
HISTORIE A VYNIKAJÍCÍ 
GASTRONOMIE

Itálie

KALÁBRIE     390     |     SICÍLIE     398 
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Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen
22 17 26 20 29 23 30 25 26 23 22 21

ZA RYCHLÝMI VOZY DO ITÁLIE
Itálii charakterizuje spousta věcí. Všichni ví, že italská pizza je zkrátka nejlepší 
a že místní zmrzlině se nedá odolat. To, že v Římě je úchvatné Koloseum, vás 
jistě také nepřekvapí. Ale to, co ví málokdo, je, že luxusní značka Ferrari má 
původ právě v Itálii. Tuto světoznámou automobilovou značku založil bývalý 
závodník formule 1 – Enzo Ferrari. Prvním impulsem k celoživotní lásce ke 
sportovním vozům se stal závod Circuito di Bologna, jenž Enzo zhlédl v deseti 
letech. Od té doby přesně věděl, jakým směrem se dál vydat... A ještě, že to 
udělal! Patříte také mezi milovníky rychlých aut? Navštivte Itálii a podívejte se 
například do Ferrariho muzea v Modeně, rozhodně stojí za návštěvu.

ZMRZLINA

Právem je italská zmrzlina 
považována za nejlepší na světě! 
Desítky lahodných druhů vybízí 
k ochutnání.

PLÁŽE A PŘÍRODA

Sicilské a kalábrijské pobřeží 
vás uchvátí svými útesy, zálivy 
a průzračně čistou vodou.

ZÁBAVA

Nudit se v Itálii rozhodně 
nebudete! Restaurace, bary, ale 
i historické skvosty již netrpělivě 
čekají na vaši návštěvu.

Jde o denní teploty a mají orientační charakter. Počasí v destinacích se může změnit v závislosti na vnějších vlivech, které nemůžeme ani ovlivnit, ani předpokládat předem.
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Po celé Itálii se z období starověkého římského impé-
ria zachoval velký počet pozůstatků. Ve všech pro-
vinciích se nacházejí historické památky a umělecká 
díla patřící k nejvzácnějším na světě. Itálie ovšem 
nevybízí pouze k návštěvám památek, ale především 
k odpočinku na písčitých plážích či k aktivní dovolené 
v rámci nejvyššího pohoří Evropy. Jelikož byla Itá-
lie sjednocena až roku 1861, cítí Italové často větší 
sounáležitost právě se svou provincií. Rozdílnost se 
zde tak projevuje převážně v odlišných dialektech, 
kuchyních či životní úrovni. Itálie zabírá celé území 
Apeninského poloostrova. Omývá ji z východu moře 
Jaderské, z jihu moře Jónské a ze západu moře Ty-
rhénské a Ligurské. Vzdálenost mezi severním a již-
ním okrajem země je 1 340 km. K  Itálii náleží dva 
hlavní ostrovy: Sardinie, která se nachází u západ-
ního pobřeží, a Sicílie, která leží na jižním cípu polo-
ostrova. Uvnitř Itálie leží dva městské státy: Vatikán 
a San Marino. Klima je po celý rok velmi příjemné. 
Podnebí se v jednotlivých regionech liší. Typicky stře-
domořské klima panuje převážně v jižních oblastech.

ŘEČ
Ofi ciálním jazykem je italština. Používá se řada dia-
lektů dle dané oblasti. Ve všech turistických oblas-
tech se domluvíte anglicky nebo německy. Pokud se 
ale pokusíte mluvit italsky, místní vás přijmou s ote-
vřenou náručí. Stačí pár základních italských sloví-
ček a Italové se k vám budou hned chovat vstřícněji.

KUCHYNĚ
Itálie je synonymem pro skvělé jídlo, které nabízí ne-
zaměnitelné variace chutí a vůní. Pro svou jedno-
duchost a lehkost je italská kuchyně právem ozna-
čována za jednu z nejlepších na světě. Stejně jako 
u jiných kuchyní Středomoří je i jídlo připravené na 
Apeninském poloostrově chutné, a to především díky 
přítomnosti mnoha kvalitních a čerstvých ingredien-
cí. Zejména jihoitalská kuchyně patří k nejzdravějším 

v celé Evropě. Je v ní hojně využíváno olivového oleje, 
ryb a čerstvé zeleniny či ovoce. Na špičce světové-
ho žebříčku si stojí italské víno, tradiční italská káva, 
zejména espresso, a pravá italská zmrzlina „gelato“ 
patří k nejoblíbenějším sladkostem v zemi. Jídlo a sto-
lování náleží mezi důležité stránky italského způsobu 
života. Především tradiční italský oběd bývá vydatný 
a je téměř obřadem. Večeře bývá méně bohatá a ke 
stolu se přisedá až v pozdějších hodinách. 

MĚNA
V Itálii se platí eurem. 1 euro (EUR) = 100 centů. Vět-
šina hotelů, obchodů, půjčoven aut i restaurací běž-
ně přijímá platební karty. Bankomaty jsou všeobec-
ně dostupné, ale v menších turistických letoviscích 
kartami platit nelze a někde nejsou ani bankomaty. 
Doporučujeme vzít si s sebou raději dostatečnou fi -
nanční rezervu. České koruny nelze v Itálii vyměnit. 

ČASOVÝ ROZDÍL
Na pevnině i na ostrovech platí středoevropský čas. 

ELEKTRICKÉ NAPĚTÍ
Elektrické napětí je dle evropské normy 220 V.

CESTOVNÍ PAS A VÍZUM
Občan ČR může cestovat do Itálie na základě plat-
ného cestovního pasu nebo občanského průkazu. 
Doklady by měly být platné minimálně po dobu plá-
novaného pobytu na území Itálie. Občanský průkaz 
slouží jako cestovní doklad výhradně pro jeho drži-
tele. Pokud tedy rodič cestuje pouze s občanským 
průkazem, je nutné, aby dítě mělo vždy vlastní ces-
tovní pas, a to i v případě, že je zapsáno v občanském 
průkazu rodiče. 

CELNÍ A DEVIZOVÉ PŘEDPISY
V rámci Evropské unie platí volný pohyb zboží, nic-
méně určitou výjimkou z tohoto volného režimu je 

zboží, které podléhá spotřební dani. Bez dodateč-
ných poplatků je možné převážet v rámci zemí EU li-
mitované množství tohoto zboží pro osobní potřebu. 
Pro obecné množstevní vymezení osobní spotřeby 
byly stanoveny tyto limity: 800 ks cigaret nebo 400 
ks krátkých doutníků nebo 200 ks doutníků nebo 
1 kg tabáku, 10 l lihovin (tj. tvrdého alkoholu), 20 l 
produktů se středním obsahem alkoholu (aperitivů), 
90 l vína (z toho max. 60 l šumivého vína) a 110 l piva.

PLÁŽE, SLUNEČNÍKY A LEHÁTKA
Pláže v Itálii jsou převážně písčité a bývají označeny 
nápisem „spiaggia“. Na nejlepších z nich budete mu-
set zaplatit vstupné spolu s poplatkem za pronájem 
lehátek a slunečníku. Většinou se poskytuje kom-
plet, 2 lehátka + slunečník, za cenu cca 6–8 EUR na 
den. Cena za lehátka se může lišit oblast od oblasti. 
Více než 200 italských pláží je nositelem prestižního 
ocenění Modrá vlajka (Blue Flag), které garantuje, že 
pláž bude čistá, bezpečná a ekologická. Vzdálenost 
na pláž je měřena od nejbližšího místa areálu hotelu 
k moři. Vzdálenosti od hotelu na pláž v katalogu jsou 
uvedeny na základě aktuální situace v době přípravy 
tohoto katalogu a mohou se v průběhu sezóny měnit. 
Příroda je neúprosná, a tak bohužel i v prázdninových 
letoviscích dochází čas od času k odlivu, který způso-
bí ústup moře, a může se tak stát, že do hlubší vody 
to bude dále, než je obvyklé. Tato skutečnost však 
nijak nesnižuje kvalitu pláže a nemůže být předmě-
tem případné stížnosti.

POUŽÍVÁNÍ HOTELOVÝCH BAZÉNŮ
Z důvodu dodržování odpoledního klidu (tzv. siesty) 
mohou být hotelové bazény pro své hosty uzavřeny 
v odpoledních hodinách – cca od 13.00 až do 16.00 
(záleží na daném ubytovacím zařízení). Zároveň upo-
zorňujeme na skutečnost, že některé hotelové rezor-
ty v Itálii vyžadují používání koupací čepice z hygie-
nických důvodů.

Doba letu z Prahy cca 2 hodiny

Časový rozdíl stejný jako v ČR

Měna Euro (1 EUR = 100 centů)

Elektrické napětí 220 V

Cestovní pas a vízum
občan ČR – platný cestovní pas nebo občanský 
průkaz, vízum není nutné

Hlavní město Řím

Ofi ciální jazyk italština

Itálie
ZÁKLADNÍ INFORMACE

ITÁLIE / ZÁKLADNÍ INFORMACE
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POBYTOVÁ TAXA
V Itálii je v mnoha městech a letoviscích vybírána po-
vinná pobytová taxa, která je splatná na místě po pří-
jezdu do ubytovacího zařízení. Tam, kde byly poby-
tové taxy v době příprav tohoto katalogu zavedené, 
jsme je uvedli spolu s jejich výší u daných ubytovacích 
zařízení. Jejich výše se odvíjí od kategorie daného 
ubytovacího zařízení (čím vyšší kategorie, tím vyšší 
taxa) a daného letoviska. Přibližná výše těchto po-
bytových tax je cca 1–5 EUR/osoba/den. Upozorňu-
jeme, že pobytové taxy mohou být vyhláškou místní 
autority zavedeny i v dalších letoviscích během sezó-
ny a jejich výše se může taktéž měnit. Případné změ-
ny naleznete na našich webových stránkách.

DŮLEŽITÉ KONTAKTY
Velvyslanectví České republiky v Itálii 
Via dei Gracchi 322, Roma 00192
Tel.: +39 063 609 571-3, fax: +39 063 244 466 
E-mail: rome@embassy.mzv.cz
www.mzv.cz/rome

Velvyslanectví Italské republiky v České republice
Nerudova 20, 118 00 Praha 1-Malá Strana
Tel.: + 420 223 080 111, fax: +420 257 531 522
E-mail: ambasciata.praga@esteri.it
www.ambpraga.esteri.it

Honorární konzulát v Miláně
Via G. B. Morgagni 20, 20129 Milano
Tel.: +39 02 8715 8281
E-mail: milano@honorary.mzv.cz
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KALÁBRIE / POPIS DESTINACE

Překrásná a panensky nedotčená příroda, široké plá-
že s jemným pískem nebo romantické zátoky s křišťá-
lově průzračnou vodou a relax ve stínu borovic – to je 
Kalábrie! Při procházkách na vrcholcích Apenin, které 
jsou vyzdobeny typickými místními městečky, vás 
mezi zelenými sady pomerančovníků, citrónovníků, 
vinicemi a olivovými háji uchvátí místní atmosféra. 
Vítejte v nejjižnější části Apeninského poloostrova 
a nechejte se okouzlit pohledem na dokonalé pří-
rodní scenérie s krásnými vyhlídkami a nejčistším 
mořem z celé Evropy! Vychutnejte si místní špičko-
vou gastronomii, ochutnejte vynikající vína a užijte 
si nezapomenutelnou dovolenou přímo ve „špičce 
italské boty“.
Kalábrie se řadí mezi nejpohodovější oblasti Itá-
lie. Možná právě pro minimální přítomnost průmy-
slových zón je tato oblast zárukou průzračně čisté 
a smaragdové vody. Bohatství Kalábrie nelze měřit 
ekonomickou prosperitou, ale dokonalostí místních 
pláží a rozmanitostí krajiny. Nádherné scenérie, ná-
rodní parky, hory, jeskyně, vodopády a v neposled-
ní řadě blankytně modré moře. To vše se zasluhuje 
o pestrost a nespočet možností, jak zde strávit dovo-
lenou snů. Kalábrie se nachází na samém jihu Itálie, 
kde je na západní straně omývaná Tyrhénským a na 
východě Jónským mořem. Právě Jónské moře vytvá-
ří výborné podmínky pro surfování. Členité pobře-
ží Tyrhénského moře je ideální pro milovníky potá-
pění. Výborné potápěčské podmínky jsou převážně 
v oblasti letovisek Tropea a Capo Vaticano. Vzhledem 
k subtropickému pásmu, které v Kalábrii vládne, jsou 
zde velmi teplá léta a pravděpodobnost srážek je na-
prosto minimální. Moře je příjemně prohřáté ještě 
počátkem listopadu, kdy krajinu pokryje první sníh. 
Ideální doba pro návštěvu Kalábrie je od dubna do 
října. Teploty v horkých letních dnech jen minimál-
ně klesnou pod 30 °C. Největším městem Kalábrie je 
Reggio di Calabria, které obklopuje skalnaté pohoří 
Aspromonte. Hlavním městem regionu je Catanzaro, 
které ovšem není turisticky natolik lákavé, a to pře-
devším kvůli stále více se rozvíjejícímu průmyslu ve 
městě. Nejvíce si zahraniční turisté i samotní Italo-
vé oblíbili letoviska podél pobřeží Tyrhénského moře, 
jako jsou například Tropea či Briatico. Za kulturním 
poznáním a méně zalidněnými místy cestují turis-
té naopak na pobřeží Jónského moře. Zde jsou hlav-
ním lákadlem pozůstatky antických osad, které byly 
kdysi mocnými městskými státy. V kalábrijské kuchy-
ni se odráží řecký vliv. To dokazuje především obli-
ba sladkostí z fíků, medu a mandlí nebo lilku. Dále se 

zde ve velkém konzumuje množství 
těstovin, vepřového masa a sýrů. Tra-
dičním nápojem regionu je víno Cirò. 

TROPEA
„Triumf“, i tak se dá nazvat jedno z nejnavštěvova-
nějších a nejoblíbenějších míst v Kalábrii. Tropea byla 
místem dávných legend a válečných triumfů, čímž si 
vysloužila právě tento název. Díky své bohaté historii 
a zachovalému kulturnímu dědictví je Tropea atrak-
tivní i pro milovníky historie. Labyrint úzkých uliček 
dotváří spolu s obchody, kostely a renesančními pa-
láci historické centrum města, které návštěvníky po-
lapí svou pradávnou atmosférou. Jedním ze symbolů 
města je poutní kostel Panny Marie, který se tyčí až 
na samém vrcholku skalnatého výběžku a rozhodně 
stojí za návštěvu. Nejen historie, ale i sportovní vyži-
tí všeho druhu, divoká kalábrijská příroda, malebná 
skaliska tvořící romantické zátoky, podmořské jes-
kyně a bílé písčité pláže jsou typické pro tohle krás-
né letovisko. Tropea je i centrum nočního dění, kde 
je možné si užívat prázdninové atmosféry až do sa-
mého rána! Pobřeží, dlouhé téměř 4 km, nabízí mimo 
jiné i široké spektrum vodních sportů, jako je wind-
surfi ng, plachtění, potápění, šnorchlování nebo jen 
možnost si půjčit šlapadlo a kajak. Pokud mluvíme 
o něčem více než typickém pro Tropeu, pak je třeba 
zmínit místní červenou a velice chutnou cibuli – La ci-
polla rossa di Tropea, která je známá díky svým bla-
hodárným zdravotním účinkům a je populární také 
v České republice. Mimo jiné se Tropea pyšní maleb-
ným přístavem, ze kterého je možné si udělat výlet 
až na Liparské ostrovy a k sopce Stromboli. 

CAPO VATICANO
Tradiční jihoitalskou atmosféru naleznete v nedáv-
no objeveném turistickém středisku Capo Vatica-
no. Právě Capo Vaticano je ideální pro odpočinek, 
romantiku a rodinnou, ničím nerušenou dovolenou. 
Podle odborníků se jedná o jednu z přírodně nejza-
chovalejších oblastí Itálie. Kromě úžasné přírody 
a křišťálově čistého moře zůstal zachován i tradiční 
jihoitalský styl života. Pro letovisko jsou typické ma-
jáky, které se zde dříve stavěly jako ochrana proti pi-
rátům. Pro návštěvu historických památek je možné 
navštívit blízkou Tropeu. 

RICADI
Letovisko Ricado leží na poloostrově Capo Vatican 
v části zvané „Costa Degli Dei“ (Pobřeží bohů). Podle 

dávné legendy město dokonce založil slavný Her-
kules. Nyní do této oblasti láká turisty především 
dostupnost historických památek a krásné pláže. 
Vlajkovou lodí zdejší ekonomiky bylo především ze-
mědělství, zejména pěstování cibule a grapefruitů. 
V posledních letech zde ale převládá turistický prů-
mysl, díky kterému zde vyrostla spousta nových ho-
telů, turistických oblastí nebo soukromých pláží, kte-
ré nabízejí široké spektrum vodních sportů. K úplné 
spokojenosti návštěvníků přispívá nespočet zábav-
ních podniků, barů a restaurací, které nabízejí míst-
ní lahodné speciality. Jedná se o jedno z nejvíce na-
vštěvovaných míst Kalábrie. Letovisko se vyznačuje 
krásnými plážemi, které obklopují mohutná skaliska 
a dotvářejí tak nádherné přírodní scenérie. 

PIZZO
Pizzo, okouzlující město ozářené sluncem, polože-
né na útesu nad Tyrhénským mořem. Moderní loka-
lita, obklopená vysokými skálami, nádhernými plá-
žemi a průzračně čistým mořem. Letovisko známé 
rybářským průmyslem je vyhlášeno nejen speciali-
tami z ryb, ale i slavnou italskou zmrzlinou Tartufo, 
která zde má dlouholetou tradici. Město plné uliček 
vedoucích k moři je dokonalou kombinací toho, jak 
trávit dovolenou odpočinkem u čistého a nádherné-
ho kalábrijského pobřeží a zároveň si užívat histo-
rie v jádru města. Zdejší dominantou je hrad Murat, 
v němž byl vězněn a následně popraven Napoleonův 
švagr Gioacchino. Zajímavostí je kostel Piedigrotta 
vytesaný do jeskyně. Byl postaven neapolskými ná-
mořníky jako poděkování Bohu za to, že se zachráni-
li při ztroskotání lodi. Místo je velice dobrým výcho-
zím bodem pro výlety do okolí. V blízkosti se nachází 
lázeňské město Crotone, místo, kde Pythagoras za-
ložil svou školu. 

BRIATICO
Menší letovisko Briatico, původně malá rybářská 
osada, vzniklo už ve 12. století. Dříve zde stál stře-
dověký hrad, ze kterého se až dosud dochovaly ně-
které části (dvě z pěti věží hradu). Briatico je jedním 
z letovisek, které také leží u známého „Costa Degli 
Dei“ (Pobřeží bohů). Místní pláže jsou velice dobře vy-
bavené a rozmanité svým vzhledem. Najdete zde plá-
že s jemným světlým pískem nebo naopak skalnatá 

Kalábrie
POPIS DESTINACE

A mnoho
dalších hotelů na
www.blue-style.cz
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Středozemní moře

Tropea

Nicotera Marina
Capo Vaticano

KALÁBRIEKALÁBRIE

LetištěLetiště

Lamezia Terme

Pizzo 

Zambrone
Parghelia

Briatico

RicadiRicadi

50 km

Středozemní moře

Kalábrie

ITÁLIE

POPIS DESTINACE / KALÁBRIE

pobřeží, která doslova vybízejí k poznávání podmoř-
ského světa. V centru městečka nechybí ani místní 
restaurace, bary a obchůdky. Nedaleko se nachá-
zí historické městečko Tropea, oblíbené a často na-
vštěvované Pizzo nebo Zambrone. 

ZAMBRONE
Zambrone stojí v samém středu „Costa Degli Dei“ 
(Pobřeží bohů). Letovisko se nachází na kopci cca 222 
m. n. m. a je obklopeno nádhernou zelení, olivový-
mi háji a nabízí jedinečné výhledy do okolí a neza-
pomenutelné západy slunce. Kromě zemědělství je 
zde hlavním příjmem cestovní ruch. Hotely se nachá-
zejí v části Marina, která je v blízkosti moře a pláže. 

PARGHELIA
Vesnička Parghelia leží v provincii Vibo Valentina 
a rovněž patří do „Costa Degli Dei“ (Pobřeží bohů). 
V okolí je možné navštívit oblíbená letoviska Tropea 
a Zambrone nebo historické městečko Pizzo. Možný 
je také výlet na Liparské ostrovy, kde láká stále ak-
tivní sopka Stromboli. 
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HOTEL

ANIMACE V ČEŠTINĚ ZDARMA

EXKLUZIVNĚ U BLUE STYLE  ●  NOVĚ ZREKONSTRUOVANÝ HOTEL  ●  AKTIVITY PRO DĚTI I DOSPĚLÉ

POLOHA
•  Městečko Pizzo cca 12 km
• Restaurace a bary cca 2 km
•  Nejbližší nákupní možnosti cca 500 m
• Letiště Lamezia Terme cca 17 km
PLÁŽ
• Písčito-oblázková pláž cca 300 m
• Cesta vede piniovým hájem
• Pozvolný vstup do moře
• Bar, sprchy, WC
•  Lehátka a slunečníky zdarma
POPIS
• Recepce
•  5 restaurací (2 exkluzivní v Private 

Lodge)
• 4 bary (1 exkluzivní v Private Lodge)
•  Několik bazénů, bazén pro děti, 

skluzavky
•  Lehátka, slunečníky a matrace 

zdarma
• Fitness, wellness
Část Private Lodge 16+
• Pouze pro osoby starší 16 let

• Relaxační bazén
• 2 restaurace, bar
• Vyhrazený prostor na hotelové pláži
•  Část Private Lodge mohou využívat 

pouze hosté, kteří jsou ubytovaní 
v pokojích Private Lodge

•  Ofi ciální název a kategorie hotelu je 
TUI Club Magic Life Calabria 4* 

INTERNET
•  Wi-Fi ve všech veřejných 

prostorách, včetně pokojů, zdarma
UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj s klimatizací
•  Koupelna se sprchou nebo vanou, 

WC, vysoušeč vlasů
• Telefon, TV, minilednička
• Bezpečnostní schránka
• Balkon nebo terasa
Rodinný pokoj
• Prostornější a má oddělenou ložnici
Rodinný mezonet
•  Přízemí (dětský pokoj) a 1. patro 

(ložnice)

Pokoj Private Lodge 16+
•  Stejně vybavený jako standardní pokoj
• Modernější zařízení a design
• Uvítací balíček v den příjezdu
SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: animační programy, dětské 

hřiště, šipky, volejbal, 12 tenisových 
kurtů, fi tness, fotbal, výlety na 
kolech, vybrané vodní sporty

•  Za poplatek: wellness
STRAVOVÁNÍ
•  All Inclusive: snídaně, oběd 

a večeře formou bufetu, dopolední 
a odpolední snack, neomezené 
množství vybraných místních alko 
a nealko nápojů 24 hodin denně

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ /

www.magiclife.com
UPOZORNĚNÍ: Povinná pobytová 
taxa splatná na místě. Více informací 
na www.blue-style.cz.

Kompletně zrekonstruovaný club nabízí služby na vysoké úrovni a je vhodný pro všechny 
věkové kategorie. Rodiny s dětmi ocení animační programy, dětský bazén se skluzavkami 
a bohaté sportovní vyžití. Pokud si však chcete užít dovolenou bez dětského křiku, 
můžete se ubytovat v části Private Lodge, která je určena pouze pro hosty starší 16 let.

KALÁBRIE / PIZZO

Club Magic Life Calabria *****

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Dítě do 12 let
zdarma

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE

LETIŠTĚ LAMEZIA 
TERME CCA 17 KM

WI-FI ZDARMA

PLÁŽ CCA 300 M

ALL INCLUSIVE
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VIZUALIZACE

VIZUALIZACE

VIZUALIZACE

KLUBOVÝ HOTEL
Animace v češtině pro děti zdarma. Více info 
o skvělé klubové dovolené viz strany 21–25  
nebo na www.blue-style.cz
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HOTEL

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Dítě do 3 let
zdarma

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE

WI-FI ZDARMA

LETIŠTĚ LAMEZIA 
TERME CCA 55 KM

PLÁŽ CCA 500 M

S | PP

Hotel Tirreno je vzdálen 1 km od centra města Tropea a poskytuje nezapomenutelný 
výhled na pobřeží. Na soukromé hotelové pláži, která je vzdálená 500 metrů, najdete 
bezplatná lehátka a slunečníky. Součástí hotelu je také bazén, u kterého se nachází 
hotelový bar. Můžete si tak užívat relaxaci s osvěžujícím drinkem. 

POLOHA 
•  Centrum Parghelie cca 300 m
•  Nejbližší restaurace a bary jsou 

vzdáleny cca 50 m
• Nejbližší nákupní možnosti cca 1 km
• Letiště Lamezia Terme cca 55 km

PLÁŽ 
• Vlastní písčitá pláž cca 500 m
• Pozvolný vstup do moře
•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma

POPIS
• Recepce
• Restaurace, 2 bary
• Bazén
•  Lehátka a slunečníky u bazénu 

zdarma

INTERNET
•  Wi-Fi ve veřejných prostorách, 

včetně pokojů, zdarma

UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj
• Klimatizace 
•  Koupelna se sprchou nebo vanou, 

WC
• Vysoušeč vlasů
• Telefon, SAT-TV
• Minibar 
• Bezpečnostní schránka 
• Balkon 
•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma

SPORT A ZÁBAVA 
• Zdarma: plážový volejbal
• Za poplatek: vodní sporty na pláži

STRAVOVÁNÍ
•  Snídaně nebo možnost polopenze 

(snídaně formou bufetu, večeře 
servírované)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ / /

www.tirrenohotel.it

UPOZORNĚNÍ: Povinná pobytová 
taxa splatná na místě. Více informací 
na www.blue-style.cz.

PŘÁTELSKÁ ATMOSFÉRA  ●  KRÁSNÁ PLÁŽ  ●  VODNÍ SPORTY NA PLÁŽI

Tirreno ****

KALÁBRIE / PARGHELIA HODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,5
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HOTEL

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Dítě do 7 let
zdarma

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE

AKTIVITY PRO DĚTI  ●  WI-FI ZDARMA  ●  FITNESS

Scoglio Del Leone ****

ZAMBRONE / KALÁBRIEHODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,5

WI-FI ZDARMA

LETIŠTĚ LAMEZIA 
TERME CCA 40 KM

PLÁŽ CCA 400 M

POLOPENZE

POLOHA
•  Městečko Zambrone cca 4 km
• Vlaková zastávka cca 200 m
• Restaurace a bary cca 200 m
• Nejbližší nákupní možnosti cca 3 km
• Letiště Lamezia Terme cca 40 km

PLÁŽ
•  Písčito-oblázková pláž cca 400 m
• Strmější vstup do moře
• Sprchy 
• Lehátka a slunečníky zdarma
• Plážové osušky za poplatek

POPIS
• Recepce
• Restaurace, 2 bary
• Fitness
• Konferenční místnost
• Bazén s oddělenou částí pro děti
•  Lehátka a slunečníky u bazénu 

zdarma

INTERNET
•  Wi-Fi ve všech veřejných prostorách 

hotelu, včetně pokojů, zdarma

UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj
• Klimatizace 
•  Koupelna se sprchou nebo vanou, 

WC, vysoušeč vlasů
• Telefon, SAT-TV
• Minibar za poplatek
• Bezpečnostní schránka zdarma
• Balkon nebo terasa

SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: příležitostné animační 

programy pro děti v italském jazyce, 
miniklub, dětské hřiště, plážový 
volejbal, fi tness

STRAVOVÁNÍ
•  Polopenze (snídaně formou bufetu, 

obědy a večeře servírované)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ / /

www.scogliodelleone.it

UPOZORNĚNÍ: Povinná pobytová 
taxa splatná na místě. Více informací 
na www.blue-style.cz.

Moderní hotelový komplex se nachází v blízkosti několika lagun s tyrkysově zbarveným 
a ukázkově čistým mořem. Můžete se těšit na hezky zařízené pokoje, skvělou kuchyni 
i ochotný personál. Samozřejmostí jsou příjemné bary, v nichž si můžete vychutnat 
pravou italskou kávu nebo osvěžující drink.
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HOTEL

HOTEL

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Dítě do 5 let
zdarma

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE

HODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,0KALÁBRIE / CAPO VATICANO

Residence Esperia **
KLIDNÉ MÍSTO  ●  PŘÁTELSKÁ ATMOSFÉRA  ●  BARBECUE

POLOHA 
•  Město Tropea cca 7 km
• Restaurace a bary cca 500 m
• Nejbližší nákupní možnosti cca 1 km
• Letiště Lamezia Terme cca 70 km
PLÁŽ 
• Písčitá pláž cca 400 m
• Pozvolný vstup do moře
• Lehátka a slunečníky zdarma
POPIS
• Udržovaná zahrada
• Recepce
• Bar
• Barbecue
INTERNET
• Wi-Fi za poplatek
UBYTOVÁNÍ
Apartmán
• Některé přímo u pláže
• Koupelna se sprchou či vanou, WC
• Kuchyňský kout

• Minilednička
• Bezpečnostní schránka 
• Oddělené ložnice
• Balkon nebo terasa
SPORT A ZÁBAVA 
•  Zdarma: dětské hřiště, plážový 

volejbal, stolní tenis
• Za poplatek: vodní sporty na pláži
STRAVOVÁNÍ
•  Bez stravování nebo možnost 

dokoupení snídaně na místě

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ / /

www.residenceesperia.it

UPOZORNĚNÍ: V tomto ubytovacím 
zařízení je dále povinný poplatek ve 
výši cca 40 EUR za úklid apartmánů, 
splatný na místě. Povinná pobytová 
taxa je rovněž splatná na místě. Více 
informací na www.blue-style.cz.

POLOHA 
•  Město Tropea cca 200 m
•  Restaurace, bary a obchůdky 

cca 200 m
• Letiště Lamezia Terme cca 60 km
PLÁŽ 
• Písčito-oblázková pláž cca 150 m
• Pozvolný vstup do moře
• Sprchy a WC
•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky za poplatek
POPIS
• Recepce
• Restaurace 
• Bar
INTERNET
•  Wi-Fi ve veřejných prostorách, 

včetně pokojů, zdarma
UBYTOVÁNÍ
 Standardní rodinný pokoj
• Ventilátor

•  Koupelna se sprchou nebo vanou, 
WC, vysoušeč vlasů

• Telefon, SAT-TV
• Bezpečnostní schránka 
• Balkon nebo terasa
•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma
Superior rodinný pokoj
• Dvě oddělené ložnice
SPORT A ZÁBAVA 
•  Zdarma: dětské hřiště, stolní tenis, 

plážový volejbal

•  Za poplatek: vířivka, vodní sporty 
na pláži

STRAVOVÁNÍ
•  Polopenze (kontinentální snídaně 

a servírované večeře)
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ / /

www.hotelvalemare.it
UPOZORNĚNÍ: Povinná pobytová 
taxa splatná na místě. Více informací 
na www.blue-style.cz.

KLIDNÉ MÍSTO  ●  WI-FI ZDARMA  ●  PŘÁTELSKÁ ATMOSFÉRA

KALÁBRIE / TROPEA

Valemare ***
HODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,0

WI-FI

LETIŠTĚ LAMEZIA 
TERME CCA 70 KM

PLÁŽ CCA 400 M

BS | S

WI-FI ZDARMA

LETIŠTĚ LAMEZIA 
TERME CCA 60 KM

PLÁŽ CCA 150 M

POLOPENZE

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

Super slevy od 21 % na dosp. os.
a další skvělé výhody

na www.blue-style.cz

FIRST MINUTE
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KALÁBRIE

 CAPO VATICANO – TROPEA – PIZZO 
První zastávkou tohoto výletu bude městečko Capo 
Vaticano, kde budete moci obdivovat nedotčenou 
přírodu, průzračné moře a úchvatné výhledy do oko-
lí. Navštívíte historický statek „Delizie Vaticane di 
Tropea“ s ochutnávkou typických kalábrijských pro-
duktů (med, smetana, výrobky z proslulé červené ci-
bule apod.). Následuje odjezd do města Tropea, kte-
ré poskytuje nádherné výhledy na Tyrhénské pobřeží 
a zároveň patří k nejmalebnějším kalábrijským měs-
tům. Staré město je vybudováno na skalnatých úte-
sech, pod kterými se rozkládají krásné písčité plá-
že. Uvidíte kostel Santuario di Santa Maria dell‘Isola, 
který je vybudovaný na velké skále v moři před měs-
tem. Poobědváte v restauraci. Odpoledne následu-
je odjezd do středověkého městečka Pizzo. Město je 
známé pro výrobu domácí zmrzliny. Dále se můžete 
těšit na prohlídku Aragonského hradu, kde byl uvěz-
něn a popraven Gioacchino Murat, švagr Napoleona. 

Dále navštívíte Muzeum moře a kostel Piedigrotta 
(vstup není zahrnut v ceně), který je vybudovaný ve 
skále. Poté zamíříte do centra města Pizzo, kde v his-
torickém obchodě Belvedere ochutnáte proslulé Tar-
tufo (lanýž). Nejedná se však o houbu, ale o typickou 
zmrzlinu, dezert, který pochází přímo z Pizza. 
Cena výletu nezahrnuje: vstup do skalního koste-
la Piedigrotta, cca 2,50 EUR/dospělá osoba. Děti do 
6 let mají vstup zdarma.

 LIPARSKÉ OSTROVY
Lodní výlet. Překvapivě krásné a velmi rozmanité ost-
rovy jsou zcela právem na seznamu světového dědic-
tví UNESCO. Jejich sopečný původ na nich zanechal 
zcela jistě okouzlující prvky – písčité pláže s černým 
pískem, doutnající krátery, skalnaté pobřeží a pře-
krásnou krajinu. První zastávkou je Stromboli, malý 
ostrov, kterému dominuje 900 m vysoká, aktivní sop-
ka. Dále poplujete na ostrov Lipari, největší z Lipar-
ského souostroví. Lipari je velmi sympatické a živé 
město s úzkými uličkami a historickými domky. Na-
jdete zde spoustu obchůdků se suvenýry, dobré re-
staurace, bary a kavárny. Mezi zajímavosti tohoto 
města patří opevněná akropole nebo malebný pří-
stav Marina Corta. Poslední zastávkou tohoto výletu 

je Vulcano, ostrov síry, kde budete mít možnost rela-
xovat v horké, bahenné koupeli.
Cena výletu nezahrnuje: povinnou daň cca 1,5 EUR/ oso-
ba, zpáteční cestu autobusem cca 10 EUR/osoba.

 NOČNÍ STROMBOLI
Lodní výlet k malému ostrovu, který patří k Lipar-
skému souostroví. Toužíte vidět krásný západ slun-
ce a dechberoucí výbuchy činné sopky Stromboli? 
Pak se s námi vydejte na tento výlet, kdy se cca po 90 
minutách dostanete přímo k ostrovu Stromboli. Na-
vštívíte místo, které vám poskytne naprosto nevšed-
ní zážitek, a uvidíte, jak v prudkém svahu stéká láva 
přímo do moře (erupce se opakují cca každých 20 mi-
nut). Pozorování výbuchů je velmi atraktivní a může-
te si tak vychutnat tu pravou, romantickou atmosfé-
ru. Poté budete mít čas si prohlédnout město, dát si 
kávu a navštívit některé z místních obchůdků. Cena 
výletu nezahrnuje: povinnou daň cca 1,5 EUR/ osoba.

Popisy výletů jsou pouze informační a nezávazné. 
Bližší info o jejich programu obdržíte v destinaci. Více 
na www.blue-style.cz.

Výlety
CESTUJTE A POZNÁVEJTE
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SICÍLIE / POPIS DESTINACE

Sicílie, „ostrov Slunce“, který leží ve stínu sopky Etny 
a jehož cesty jsou obklopené nekonečnými plantáže-
mi menších pomerančovníků, vás okamžitě nadchne 
svou jedinečností a nezapomenutelnou atmosférou. 
Země plná vůní a špičková gastronomie si získají kaž-
dého návštěvníka. Dobrodruh, nebo milovník luxusu? 
Sicílie je místem, kde si každý přijde na své. Městečka, 
která připomínají staré romantické fi lmy, kořeny pra-
vé italské mafi e nebo tajuplná sopka Etna – to vše do-
tváří Sicílii v jeden výjimečný celek! Okouzlí vás nejen 
čarovná krása přírodních scenérií a romantické zá-
toky, omamná vůně pomerančovníků a citrónovníků, 
ale i hřebeny hor, jejichž vrcholky bývají pokryty sně-
hem i v horkých letních dnech. Vítejte na Sicílii – zemi 
plné protikladů, která vás bude zaručeně přitahovat.
Sicílie je největším italským ostrovem a zároveň i nej-
větším ostrovem Středomoří. Jedná se o autonomní 
oblast, která se nachází na jižním cípu italské pevni-
ny a od regionu Kalábrie je oddělena cca 5 km vzdá-
lenou Messinskou úžinou. Ostrov omývají tři moře 
– ze severu Tyrhénské, z jihu Středozemní a z výcho-
du Jónské. K Sicílii patří rovněž i několik ostrovů: na 
severu jsou to ostrovy Eolie (Liparské), ostrov Ustica, 
na západě ostrovy Egadi a na jihu souostroví Pela-
gie a Pantelleria. Sicílie je rozdělena do 9 provincií. 
Členité pobřeží je na severu převážně kamenité, pro 
jih jsou pak charakteristické písčité pláže. Přestože 
má současná Sicílie rozhodně co nabídnout, jedná se 
stále o jeden z nejchudších italských regionů. Zdro-
jem příjmů tamních obyvatel je kromě cestovního 
ruchu převážně zemědělství, především pěstování 
oliv a citrusových plodů, úbočí Etny je totiž známo 
svou úrodnou půdou. Toto místo nabízí nedotčenou 
přírodu, pláže s průzračně čistým mořem, krásná 
pobřežní letoviska a historická města plná pamá-
tek na původní dobyvatele, kteří ostrovu vtiskli svou 
jedinečnou tvář. Dlouhá historie cizí nadvlády tak 

Sicílii dodala její typickou odlišnou 
a svébytnou atmosférou, kterou se 
společensky i kulturně liší od zbytku 
Evropy. I sami Sicilané považují sebe 
spolu s jejich ostrovem za izolované společenství. 
Návštěvníky láká na ostrov i hlavní město Palermo 
či stále aktivní sopka Etna. Každá etapa dobývání 
ostrova po sobě zanechala pestré kulturní dědictví 
a v současnosti je tak možné po celém ostrově najít 
různorodé architektonické památky, jako jsou chrá-
my, kostely či divadla. Jedinečným znakem, který zde 
minulost zanechala, je typický sicilský dialekt. Znač-
ně odlišnou je rovněž sicilská kuchyně, v níž na rozdíl 
od té pevninské převládají jídla ostřejší chuti, ryby 
a zelenina. Sicílie je proslulá i typickými sladkostmi, 
jakými jsou zmrzlina cassata a zákusky cannoli, které 
se plní sladkým sýrem riccota a polévají čokoládou.

PALERMO – HLAVNÍ MĚSTO
Rozlehlé hlavní město leží v uměle zavlažované ní-
žině Conca ď Oro (Zlatá mušle), lemované pahorky. 
K nejkrásnějším památkám patří kostel San Giovanni 
degli Eremiti s pěti orientálními kupolemi, mešitou 
a křížovou chodbou.

GIARDINI NAXOS
Letovisko Giardini Naxos, ležící na východním po-
břeží, je umístěno v nádherném 14hektarovém par-
ku, který nabízí možnost pozorovat jedinečnou fl óru. 
Mimo tuto skutečnost nabízí i krásný výhled na ma-
jestátní sopku Etnu, která je stále činnou a budí tak 
neustále určitý respekt. Historie městečka sahá do 
roku 735 př. n. l., kdy právě na tomto místě založili 
Řekové své první město na Sicílii. Pozůstatky antic-
kého Naxosu je možné vidět v místním archeologic-
kém parku. Letovisko nabízí průzračně čisté moře 
a pláže převážně s  jemným pískem a pozvolným 
vstupem do moře. Výjimkou však není ani občasný 
výskyt oblázkových a kamenitých pláží nebo vstu-
pů do moře po schůdcích, které jsou zde z důvodu 
přítomnosti lávového pobřeží. Centrum města láká 
k návštěvě tradičních restaurací, kaváren, barů či ob-
chůdků se suvenýry.

TAORMINA
Aktivní město, které dýchá takřka 24 hodin denně 
a utichá až v ranních hodinách, své návštěvníky napl-
ní italským temperamentem a jižanskou přívětivostí 
a vstřícností. Za návštěvu určitě stojí zachovalé řecké 
divadlo ze 3. století, které nabízí přepychový výhled 

do okolí a úchvatné pohledy na celé město a Etnu. Ta-
ormina je jen malé město, které se v podstatě skládá 
z jedné ulice (Corso Umberto I.), kde se nachází i hlav-
ní náměstí, několik kostelíčků a historických budov. 
Kromě procházek místními uličkami, kde si připadáte 
jako ztraceni v čase, a návštěvy památek se může-
te věnovat i sportovním aktivitám. Na plážích jsou 
k dispozici vodní sporty a místní zátoky nabízí ideální 
podmínky pro šnorchlování a potápění. Po odpočin-
ku na plážích doporučujeme navštívit golfové hřiště 
Picciolo Golf Club. Zdejší green má 18 jamek a pyšní 
se výhledem na majestátní sopku Etnu.

CASSIBILE
Sympatické městečko s několika restauracemi, bary 
a obchody se nalézá na východním pobřeží Sicílie. Od 
slavných Syrakus ho dělí pouhých 20 minut jízdy, od 
letiště v Catanii 45 minut. Nedaleko centra Cassible 
se rozprostírá dlouhá písčitá pláž Fontane Bianche, 
která patří k nejkrásnějším na celém ostrově.

LETOJANNI
Jen 7 km od nádherného městečka Taormina se 
skvostným amfi teátrem a božským výhledem na 
sopku Etna se nachází poklidné letovisko Letojan-
ni. Kdysi bývalo rybářskou vesnicí, barevné loďky 
tu však lze spatřit i v současnosti. Zdejší pláž je pís-
čito-oblázková. Nechybí promenáda, restaurace, 
kavárny, banka ani obchůdky. Milovníci památek 
mohou obdivovat měšťanské domy a paláce a také 
neogotický kostel Chiesa di San Giuseppe.

MESSINA
Messina leží na nejvýchodnějším cípu Sicílie a je tak 
pomyslnou vstupní branou ostrova. Toto starobylé 
město s více než 250 000 obyvateli bylo založeno již 
v 8. století př. n. l. řeckými kolonisty. Díky výhodné 
strategické poloze byla Messina vždy významným 
dopravním uzlem a je tomu tak dodnes. Messinu se 
určitě vyplatí navštívit. Nabízí totiž jak bohaté kul-
turní vyžití, historické památky, tak i zábavu, nákupy 
a noční život. Ve městě je mnoho restaurací a kavá-
ren. Hlavní messinskou specialitou je mečoun, ob-
vykle podávaný s „aghiotta“, lahodnou omáčkou 
z piniových oříšků, česneku, bazalky a rajčat. Zrov-
na tak byste si neměli nechat ujít vynikající „gelateria 

Sicílie
POPIS DESTINACE

A mnoho
dalších hotelů na
www.blue-style.cz
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Giardini Naxos
Taormina

Letojanni 

SICÍLIE Catania

Středozemní moře

Sicílie

ITÁLIE

Středozemní moře
20 km

Messina
Palermo

Licata

Cassibile

Noto

POPIS DESTINACE / SICÍLIE

pasticceria“, tedy cukrárny, kde se připravuje vyhlá-
šená pochoutka „pignolata“. Dominantou Messiny 
je na náměstí Piazza Duomo katedrála z 12. století. 
Messina je skvělým výchozím bodem pro poznávání 
Sicílie. Z města Milazzo, jež se nachází jen několik ki-
lometrů západně od Messiny, máte možnost se vydat 
k Liparským ostrovům, kam lodě vyplouvají několi-
krát denně. Jde o stále aktivní sopečné ostrovy, tedy 
vrcholky sopek vyčnívající nad hladinu. Zajímavostí 
je, že stáří ostrovů je pouze 350 tisíc let. Nejmladší 
část, Vulcanello, vznikl teprve v roce 183 př. n. l.

NOTO
Barokní Noto se nalézá na jihovýchodě, 32 km od Sy-
rakus. Ze všech sicilských měst působí nejjednotněj-
ším dojmem. Už od první chvíle oslní medově žlutou  
architekturou, pocházející převážně ze 17. a 18. sto-
letí. Není divu, že Noto a jeho nádherné stavby byly 
v roce 2002 zapsány na Seznam světového kulturní-
ho dědictví UNESCO. Nejvýznamnější památkou je 
monumentální katedrála San Nicolò di Mira na ná-
městí Municipio. Papež Benedikt XVI. jí před lety pro-
půjčil čestný titul „basilica minor“ (menší bazilika).
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HOTEL

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Dítě do 12 let
zdarma

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE

HODNOCENÍ TRIPADVISOR 3,5

WI-FI ZDARMA

LETIŠTĚ CATANIA
CCA 75 KM

PŘÍMO U PLÁŽE

ALL INCLUSIVE

Nově zrekonstruovaný hotel se nachází přímo u krásné pláže s jemným pískem a svým 
hostům nabízí celou řadu zábavního i sportovního vyžití. Je také ideálním výchozím 
bodem pro výlety. Vyrazit můžete například do oblíbeného města Noto nebo do 
historického města Syrakusy, kde je spousta antických památek.

POLOHA 
•  Město Syrakusy cca 15 km 
•  Nejbližší restaurace a bary 

cca 200 m
• Letiště Catania cca 75 km

PLÁŽ 
• Písčitá pláž přímo u hotelu
• Pozvolný vstup do moře
• Bar, sprchy a WC
•  Lehátka a slunečníky od druhé řady 

zdarma, první řada za poplatek
• Plážové osušky za poplatek

POPIS
• Recepce
• Restaurace
• 2 bary
• Fitness, wellness
• Bazén, bazén pro děti, vnitřní bazén
•  Lehátka a slunečníky u bazénu 

zdarma

INTERNET
•  Wi-Fi v lobby hotelu a u bazénu 

zdarma

UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj
• Nachází se v hlavní budově
• Nově zrekonstruovaný
• Klimatizace 
•  Koupelna se sprchou, vysoušeč 

vlasů
• TV
• Minilednička
• Bezpečnostní schránka 
• Balkon 

SPORT A ZÁBAVA 
•  Zdarma: animační program pro 

děti i dospělé, tenis, fotbal, plážový 
volejbal, stolní tenis, pétanque, 
fi tness

•  Za poplatek: wellness, sauna, 
lukostřelba, vodní sporty na pláži

STRAVOVÁNÍ
•  All Inclusive: snídaně, obědy 

a večeře formou bufetu, snack 
během dne, neomezené množství 
vybraných alko i nealko nápojů 
(10.00–24.00)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ /

UPOZORNĚNÍ: Povinná pobytová 
taxa splatná na místě. Více informací 
na www.blue-style.cz.

NOVĚ ZREKONSTRUOVANÝ HOTEL  ●  KRÁSNÁ PLÁŽ  ●  BOHATÉ SPORTOVNÍ VYŽITÍ

SICÍLIE / CASSIBILE

Club Fontane Bianche ****
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HOTEL

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

WI-FI ZDARMA

PLÁŽ CCA 150 M

PP | PLP | AI

POLOHA 
• Centrum Giardini Naxosu cca 1 km 
• Historické město Taormina cca 6 km
•  Nejbližší restaurace a bary 

cca 200 m
• Letiště Catania cca 55 km

PLÁŽ 
• Písčito-oblázková pláž cca 150 m
• Pozvolný vstup do moře
• Lehátka a slunečníky za poplatek
• Plážové osušky za poplatek

POPIS
• Recepce
• Restaurace, 2 bary
• Fitness, wellness
• 4 bazény, bazén pro děti
•  Lehátka a slunečníky zdarma

INTERNET
•  Wi-Fi ve veřejných prostorách, 

včetně pokojů, zdarma

UBYTOVÁNÍ
Pokoj Classic
• Nachází se v hlavní budově
• Klimatizace 
•  Koupelna se sprchou nebo vanou, 

vysoušeč vlasů
• Telefon, SAT-TV
• Minilednička
• Bezpečnostní schránka 
• Balkon nebo terasa
Pokoj Villa Classic
• Nachází se ve vilách v zahradě
• Stejně vybavený jako pokoj Classic
• Prostornější

SPORT A ZÁBAVA 
•  Zdarma: animační program pro 

děti i dospělé, tenis, fotbal, plážový 
volejbal, stolní tenis, pétanque, 
fi tness

•  Za poplatek: wellness, vodní sporty 
na pláži

STRAVOVÁNÍ
•  Polopenze, plná penze nebo 

možnost All Inclusive
•  All Inclusive: snídaně, obědy 

a večeře formou bufetu, snack 
během dne, neomezené množství 
vybraných alko i nealko nápojů 
(10.00–24.00)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ /

www.atahotels.it

UPOZORNĚNÍ: Povinná pobytová 
taxa splatná na místě. Více informací 
na www.blue-style.cz.

Skvělá dovolená plná pohody na vás čeká v tomto hotelu s krásnou zahradou, několika 
bazény a soukromou pláží. Pokud toužíte dovolenou strávit více aktivně, jsou zde 
k dispozici tenisové kurty, fotbalové hřiště nebo nabídka vodních sportů.

BLÍZKO CENTRA  ●  WELLNESS  ●  ANIMAČNÍ PROGRAMY

HODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,0

LETIŠTĚ CATANIA
CCA 55 KM

GIARDINI NAXOS / SICÍLIE

Atahotel Naxos Beach ****

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

Super slevy od 21 % na dosp. os.
a další skvělé výhody

na www.blue-style.cz

FIRST MINUTE
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HOTEL

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Dítě do 4 let
zdarma

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE

WI-FI ZDARMA

LETIŠTĚ CATANIA
CCA 60 KM

PLÁŽ CCA 1,2 KM

BS | S | PP

POLOHA 
• Přístav Giardini Naxos cca 3 km
• Centrum Giardini Naxosu cca 5 km
•  Centrum historického města 

Taormina cca 10 km
•  Nákupní centrum cca 400 m
• Letiště Catania cca 60 km
PLÁŽ
• Nejbližší oblázková pláž cca 1,2 km
• Pozvolný vstup do moře
•  Možnost využít hotelový minibus na 

pláž (za poplatek)
• Proslulá pláž San Giovanni cca 5 km
• Vstup do moře pozvolný
•  Bary a restaurace podél pláže za 

poplatek
POPIS
• Recepce
• Restaurace, bar u bazénu
•  Společenská místnost (místnost 

k posezení)
• Bazén
• Lehátka u bazénu zdarma

INTERNET
•  Wi-Fi ve veřejných prostorách 

zdarma (recepce a venkovní 
prostory u pokojů)

UBYTOVÁNÍ
Apartmán Mono
• 1 místnost
• Individuální klimatizace 
•  Koupelna se sprchou, WC, fén
• Telefon, SAT-TV
• Bezpečnostní schránka
• Kuchyňský koutek
• Balkon nebo terasa
Apartmán Bilo
• 2 místnosti
•  Obývací prostor s pohovkou 

a ložnice
Apartmán Trilo
• 3 místnosti
•  Obývací prostor s pohovkou 

a 2 ložnice
Superior apartmán Bilo
• Standardní hotelový pokoj 

SPORT A ZÁBAVA 
•  Zdarma: fotbal, tenis bez osvětlení 
•  Za poplatek: doporučujeme vypůjčit 

si automobil a poznat Sicílii po 
vlastní ose

STRAVOVÁNÍ
•  Bez stravování, snídaně nebo 

možnost polopenze (kontinentální 
snídaně, večeře formou 
servírovaného menu – výběr ze 
2 chodů, popř. pizza), hotelová 
restaurace je v době obědů 
uzavřena

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ / /

www.villaggioalkantara.com

UPOZORNĚNÍ: Povinná pobytová 
taxa splatná na místě. Více informací 
na www.blue-style.cz.

Velmi přátelský prázdninový rezort vás překvapí svou milou atmosférou. V příjemné 
zahradě jsou umístěny pokoje a apartmány. Každý z nich poskytuje dostatek soukromí. 
Relaxovat můžete přímo v areálu hotelu – u pěkného bazénu.

Villaggio Alkantara ***
TENIS  ●  PŘÁTELSKÁ ATMOSFÉRA  ●  PĚKNÝ BAZÉN

SICÍLIE / GIARDINI NAXOS

POHLED NA LETOVISKO GIARDINI NAXOS 
A HOTEL VILLAGGIO ALKANTARA

HODNOCENÍ TRIPADVISOR 3,5
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HOTEL

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

WI-FI ZDARMA

PLÁŽ CCA 100 M

Hotel se nachází jen pár metrů od písčité pláže s pozvolným vstupem do moře. Je tak 
vhodný pro rodiny s dětmi, které si zde díky animačním programům a sportovnímu 
vyžití užijí spoustu zábavy. Zajímáte-li se o historii, můžete se vydat na výlet do města 
Noto, jehož stavby jsou na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

ZÁBAVA PRO DĚTI I DOSPĚLÉ  ●  ANIMAČNÍ PROGRAMY  ●  BOHATÉ SPORTOVNÍ VYŽITÍ

HODNOCENÍ TRIPADVISOR 3,5

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Dítě do 4 let
zdarma

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE

PLNÁ PENZE

POLOHA 
•  Městečko Noto cca 10 km
•  Nejbližší restaurace, bary 

a obchůdky cca 400 m
• Letiště Catania cca 85 km

PLÁŽ 
• Písčitá pláž cca 100 m 
• Pozvolný vstup do moře
• Bar
•  Lehátka a slunečníky od třetí řady 

zdarma, plážové osušky za poplatek

POPIS
• Recepce
• Restaurace, bar
• Fitness
• Bazén, bazén pro děti
•  Lehátka a slunečníky zdarma

INTERNET
•  Wi-Fi připojení ve veřejných 

prostorách hotelu zdarma

UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj
• Klimatizace 
•  Koupelna se sprchou nebo vanou, 

WC, vysoušeč vlasů
• Telefon, SAT-TV
• Minilednička
• Balkon nebo terasa
•  Dětská postýlka na vyžádání za 

poplatek

SPORT A ZÁBAVA 
•  Zdarma: animační programy, dětské 

hřiště, miniklub, tenis, minifotbal, 
basketbal, plážový volejbal, fi tness 

•  Za poplatek: masáže, vodní sporty 
na pláži

STRAVOVÁNÍ
•  Plná penze: snídaně, oběd a večeře 

formou bufetu (k jídlu voda a místní 
vybrané víno zdarma)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ / /

UPOZORNĚNÍ: Povinná pobytová 
taxa splatná na místě. Více informací 
na www.blue-style.cz.

LETIŠTĚ CATANIA
CCA 85 KM

NOTO / SICÍLIE

Club Helios ***



404

INFORMACE + CENY + ROZŠÍŘENÁ FOTOGALERIE a VIDEA  ―  na www.blue-style.cz

HOTEL

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

WI-FI ZDARMA

LETIŠTĚ CATANIA
CCA 55 KM

PLÁŽ CCA 40 M

S | PP

POLOHA 
• Živá atmosféra
•  Vzdálenost od městečka Taormina 

cca 5 km
•  Nejbližší restaurace, bary 

a obchůdky cca 50 m
• Autobusová zastávka cca 200 m
• Letiště Catania cca 55 km

PLÁŽ 
• Písčito-oblázková pláž cca 40 m
•  Cesta na pláž vede přes místní 

komunikaci
• Pozvolný vstup do moře
• Bar, sprchy a WC
•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma

POPIS
• Recepce
• Restaurace
• 2 bary

INTERNET
•  Wi-Fi připojení je k dispozici ve 

veřejných prostorách a na pokojích 
zdarma

UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj
• Klimatizace 
•  Koupelna se sprchou, vysoušeč 

vlasů
• Telefon, TV
• Bezpečnostní schránka za poplatek
• Balkon 
•  Dětská postýlka na vyžádání za 

poplatek (cca 5 EUR/den)

SPORT A ZÁBAVA 
• Zdarma: Wi-Fi
•  Za poplatek: v blízkosti hotelu se 

nachází spousta restaurací, barů 
a obchodů

STRAVOVÁNÍ
•  Snídaně nebo možnost polopenze 

(snídaně formou bufetu, večeře 
servírované)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ / /

www.hoteldapeppe.it

UPOZORNĚNÍ: Povinná pobytová 
taxa splatná na místě. Více informací 
na www.blue-style.cz.

Hotel stojí v hlavní ulici v živější části letoviska Letojanni, jen pár kroků od zdejší pláže. 
Da Peppe je ideálním výchozím bodem pro podnikání výletů do širokého okolí. Za 
památkami je možné si zajet také do cca 5 km vzdáleného města Taormina, které je díky 
atmosféře a výborné poloze považováno za jedno z nejromantičtějších míst na ostrově.

BLÍZKO PLÁŽE  ●  NÁKUPNÍ MOŽNOSTI NA DOSAH  ●  ŽIVÁ ATMOSFÉRA

Da Peppe ***

SICÍLIE / LETOJANNI HODNOCENÍ TRIPADVISOR 3,5

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

Super slevy od 21 % na dosp. os.
a další skvělé výhody

na www.blue-style.cz

FIRST MINUTE
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SICÍLIE

 ETNA
Odjezd na Etnu, nejvyšší aktivní vulkán v Evropě. Bě-
hem výstupu poznáte různé druhy vegetace. Květi-
nové a úrodné citrusové háje, vinice, ovocné stromy 
a sady, kaštanové, bukové i smrkové lesy se tyčí až 
k nejvyššímu bodu. Někde si připadáte jako v pouš-
ti, místy je láva zarostlá keři jalovce a kozince slad-
kolistého. Návštěva vyhaslých kráterů Silvestri ve 
výšce 2 000 m n. m.. Předpokládaný příjezd do Giar-
dini Naxosu je cca ve 13.30 hod. Doporučujeme s se-
bou teplé oblečení a pohodlnou obuv (polobotky).

 SICÍLIE: TAORMINA
V  ranních hodinách se vypravíte do historického 
městečka Taormina. Leží na vysokém kopci a tvo-
ří poslední vyčnívající bod horského hřebenu, což 
zaručuje úchvatné výhledy na vrchol dýmající sop-
ky Etny a nedaleké pobřeží Kalábrie. Taormina vděčí 
Řekům za jejich stavitelské umění a za nejkrásnější 
přírodní divadlo na světě, které pochází ze 3. st. př. 
n. l. (vstup není zahrnut do ceny výletu). Dále uvi-
díte středověký sicilský palác Corvaja, který vzni-
kl v 10. století a původně byl postaven Araby. Na 

hlavním náměstí Piazza del Duomo se nachází ka-
tedrála, která byla postavena kolem roku 1400 a poz-
ději prošla renesanční přestavbou. Katedrála má pů-
dorys latinského kříže. Před katedrálou je barokní 
fontána ze 17. století.
Cena výletu nezahrnuje: vstup do řeckého divadla, 
cca 8 EUR/dospělá osoba. 
Děti do 18 let a osoby starší 65 let zdarma.

 LIPARI / VULCANO
Odjezd do přístavu Milazzo, nalodění a odplutí do Li-
pari. Zastávka u přístavu Marina Lunga, fakultativ-
ní návštěva archeologického naleziště nebo starého 
města. Kolem poledne odjezd na okružní plavbu po-
dél Lipari, kde objevíte kouzelné zátoky a strmé úte-
sy s velkou paletou barev. Příjezd na Vulcano, prohlíd-
ka starobylé jeskyně Grotte dell‘Allume. Fakultativní 
oběd, nákupy nebo návštěva bahenních koupelí s ter-
mální vodou, které ostrov proslavily. V odpoledních 
hodinách odjezd směrem na Mito, kde můžete obdi-
vovat „I Faraglioni“, „Scoglio delle Sirene“, „Piscina di 
Venere“ a „Grotta del Cavallo“. 

 SYRAKUSY / NOTO
Odjezd do Syrakus. Návštěva začíná v Neapolském 
archeologickém parku, nejcharakterističtější části 
starého řeckého města (řecké divadlo, skalní masi-
vy Latomia del Paradiso a Dionýsovo ucho). Pokra-
čování do Ortygie s pozůstatky nejstarších řeckých 
staveb. Největší výjimečnou památkou Ortygie je 
katedrála Duomo Santa Maria delle Colonne, kte-
rá se tyčí na nejvyšším bodě poloostrova. Jedním 
z nejznámějších míst v Ortygii je fontána Arethusa. 
Sladkovodní pramen tvoří bazén s rostlinami papyru, 
nacházející se na velké terase s výhledem na moře. 
Poté navštívíte starobylé barokní město Noto, jed-
no z nejdůležitějších na Sicílii. 

V destinaci u našich delegátů je k dispozici podrob-
nější program každého výletu a případně i rozšířená 
nabídka výletů. Změna programu vyhrazena. Ceny 
výletů naleznete na www.blue-style.cz.

Výlety
CESTUJTE A POZNÁVEJTE

VULCANO

LIPARI
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200 km

Atlantský oceán

MAURITÁNIE

ALŽÍRSKO

Agadir

Rabat

MAROKO

Essaouira Marrakéš

SOUZNĚNÍ TŘÍ KULTUR

PŘÍVĚTIVÉ KRÁLOVSTVÍ PLNÉ VŮNÍ A BAREV

Maroko

MAROKO patří k nejkrásnějším, nejpřívětivějším 
a nejotevřenějším zemím arabského světa. Navzájem 
se zde proplétají tři kultury – evropská, africká 
a arabská. Pozoruhodná země plná barev, prosycená 
vůní místní vynikající kuchyně, vás uchvátí natolik, že 
návrat do ní bude pro vás samozřejmostí. Maroko je 
zemí, která vás přijme vždy s otevřenou náručí.

POZNÁVACÍ OKRUHY     410     |     AGADIR     412
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ARGANOVÝ OLEJ PROSPÍVÁ ZDRAVÍ 
I KRÁSE
Arganový olej, známý také jako marocké zlato, patří mezi nejvzácnější, nej-
léčebnější a nejdražší oleje na světě. Vyrábí se z plodů pouštního stromu 
Argania spinosa. Existuje potravinářský i kosmetický olej. Tím prvním se 
obohacují pokrmy jako kuskus, ryby, masa, saláty a omáčky. Napomáhá mj. při 
snižování hladiny cholesterolu, má příznivé účinky na imunitní systém a sni-
žuje riziko rakoviny. Kosmetický olej lze aplikovat na celé tělo, obličej i vlasy. 
Lehce se vstřebává, nezanechává pocit mastnoty a neucpává póry. Hluboce 
hydratuje a lze ho použít místo krémů. Vlasům dodává lesk a zvyšuje jejich 
pevnost. Účinný je i při odstraňování jizev či poporodních strií, hojí pokožku 
při ekzémech, lupénce či akné.

KOMBINACE TOHO NEJ

Golf, wellness, výborná marocká 
kuchyně, perfektní poznávací 
okruhy a nespočet dalších 
možností, jak trávit volný čas…

ZEMĚ MNOHA TVÁŘÍ

Země mnoha barev, tisíce vůní 
chutí a kontrastů. Ojedinělé 
přírodní scenérie a starobylá 
královská města – to je Maroko!

PRAVÝ ORIENT

Tržiště a bazary provoněné 
ovocem a kořením v kombinaci 
s tradiční kulturou ve vás nabudí 
tu pravou orientální náladu.

Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen
22 19 25 20 27 21 27 21 26 22 24 22

Jde o denní teploty a mají orientační charakter. Počasí v destinacích se může změnit v závislosti na vnějších vlivech, které nemůžeme ani ovlivnit, ani předpokládat předem.
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Marocké království s mottem „Bůh, vlast a král“ je 
zemí mnoha barev, tisíce vůní, chutí a zvuků, které se 
nedají přenést slovy, fotografi emi ani dokumentem, 
musí se osobně zažít. Maroko, nejzápadnější stát na 
severu Afriky, je jedním z mála míst, která si zatím 
uchovávají svůj nezaměnitelný půvab pouštní země, 
propletené silnými arabskými vlivy, islámem a ev-
ropskou kulturou. Najdete zde starobylá královská 
města, kouzelné bazary, nejstarší univerzitu na světě, 
ojedinělé pouštní scenérie, středomořské pobřeží, 
Atlantský oceán a čtyři horská pásma se zasněže-
nými vrcholky Vysokého Atlasu. Maroko od Evropy 
dělí široký Gibraltarský průliv. Původními obyvateli 
jsou Berbeři, pocházející ze saharských plání. Jsou 
to velmi živí, činorodí lidé, odlišní od zbytku obyva-
telstva. Stejně jako oni jsou však přívětiví a ochotní. 

ŘEČ
Úředním jazykem je arabština. Jednání v arabském 
jazyce, nebo jeho alespoň částečná znalost, jsou ve-
lice ceněny. Francouzština je nejfrekventovanějším 
obchodním jazykem. Maročané často mluví směsí 
francouzštiny a arabštiny. Protože cca 25 % obyva-
telstva mluví pouze některým z berberských dialek-
tů, stala se berberština druhým ofi ciálním jazykem.

KUCHYNĚ
Marocká kuchyně je stejná jako marocká země: roz-
manitá, pestrobarevná, plná vůní a chutí. Určitě 
ochutnejte tradiční kuskus, který se podává s masem 
a zeleninou, a také pastillu – koláč, v němž je nakom-
binováno nadrobno nakrájené drůbeží maso, petr-
želka, vejce natvrdo, mandle a med. Potěšení z dal-
šího tradičního pokrmu tajine (tažín) také neodoláte. 
Připravuje se v kameninových či hliněných nádobách 
s kuželovitým víkem. Nejběžnější sladkostí je seff a 
(sladký kuskus) a rýžový pudink. Obojí se dochucuje 

skořicí, rozinkami, mandlemi a květinovou vodou. 
Populární jsou i kab-el-ghzal (gazelí rohy). Neváhejte 
ochutnat marocký čaj (ataj), kterému se říká „ma-
rocká whisky“, či silný nálev z máty (nana). Podává 
se v kovových konvicích a nalévá z výšky do malých 
skleniček (aby na povrchu pěnil). Káva je k dostání 
všude a je všeobecně dobrá. Z potravin si turisté vozí 
z Maroka olivový a arganový olej, oblíbené je také 
koření, hlavně šafrán, citrónová zavařenina a med.

MĚNA
1 marocký dirham (MAD) = 100 centimů, v někte-
rých mezinárodních hotelech jsou akceptovány volně 
směnitelné měny, především EUR a USD.

PRACOVNÍ A PRODEJNÍ DOBA
Pracovní týden začíná v pondělí a končí v pátek. So-
bota a neděle jsou dny volna. Většina obchodů je však 
v sobotu otevřena. V pátek, který je dnem velké mod-
litby (od 13.00), mohou být některé obchody odpo-
ledne uzavřeny. Obvyklá pracovní doba je od 9.00 do 
12.30 a od 14.30 do 18.30. V období ramadánu je pra-
covní doba kratší. Ceny suvenýrů v medinách nejsou 
pevné, smlouvání je tedy běžným místním koloritem.

ELEKTRICKÉ NAPĚTÍ
Na většině míst je v zásuvce napětí 220 V. Přesto se 
může stát, že v některých odlehlých částech země 
může být napětí 110 V. Tamní zásuvky jsou kompa-
tibilní s našimi.

CESTOVNÍ PAS, VÍZUM
Držitelé cestovních pasů ČR nepotřebují ke vstupu 
do Maroka vízum pro pobyt nepřesahující 90 dnů. 
Ke vstupu do Maroka musí být občan ČR vybaven 
cestovním pasem s platností nejméně 3 měsíců od 
vstupu na marocké území.

CELNÍ A DEVIZOVÉ PŘEDPISY
Marocké celní orgány mají právo ověřit u přijíždějí-
cích turistů jejich fi nanční zajištění pro pobyt v Ma-
roku a pro vycestování ze země. Za minimální částku 
se zpravidla považuje 20 USD na osobu a den. Ma-
rocké celní předpisy dovolují bezcelní dovoz obleče-
ní a předmětů osobní potřeby. Omezení se vztahují 
především na tabák (max. 200 g zpracovaného ta-
báku), alkohol (1 láhev vína, max. 1 l), ostatní alko-
holické nápoje (1 láhev, max. 1 l), parfémy (1 balení 
parfému, max. 150 ml) a toaletní vody (1 balení, max. 
250 ml). Druh léku a množství musí odpovídat pře-
depsané osobní potřebě, v případě zvláštních druhů 
je doporučeno mít potvrzení od lékaře (v anglickém 
či francouzském jazyce). Dovoz některých předmě-
tů a látek je zcela zakázán, např. zbraně a střelivo, 
omamné a psychotropní látky, dokonce i některé 
druhy zvířat.
Vývoz deviz ve formě bankovek, jejichž hodnota 
by při výměně přesahovala 100 000 MAD, je třeba 
nahlásit na celní správě při výstupu ze země. Vývoz 
místní měny je povolen jen do výše 2000 MAD. Zá-
kaz platí pro vývoz fauny a fl óry. Omezen je též vývoz 
zkamenělin (či ozdobných nerostů a hornin) – bezcel-
ně lze vyvézt maximálně 10 ks.

PLÁŽE, SLUNEČNÍKY A LEHÁTKA
Maroko má několik tisíc kilometrů dlouhé pobřeží, je-
hož reliéf je různorodý. Pláže bývají zpravidla písčité 
a buď veřejné, nebo patřící konkrétnímu ubytovací-
mu zařízení (lehátka a slunečníky jsou zde zpravidla 
k dispozici zdarma). Na pobřeží Atlantského oceánu 
jsou krásné dlouhé pláže s jemným pískem. Je třeba 
si uvědomit, že koupání v oceánu je odlišné od kou-
pání v moři. Atlantský oceán velmi ovlivňuje počasí 
v jednotlivých letoviscích, a tudíž se může v průběhu 
dne několikrát změnit.

Doba letu z Prahy cca 4,5 hodiny

Časový rozdíl
- 1 hod v době letního času
- 2 hod v době zimního času

Měna marocký dirham (1 MAD = 100 centimů)

Elektrické napětí 220 V (místy 110 V)

Cestovní pas a vízum
občan ČR – cestovní pas platný min. 3 měsíce od 
vstupu do země, vízum není nutné

Hlavní město Rabat

Ofi ciální jazyk arabština, berberština

Maroko
ZÁKLADNÍ INFORMACE

MAROKO / ZÁKLADNÍ INFORMACE



409

NEJKRATŠÍ CESTA K VAŠÍ DOVOLENÉ  ―  226 036 036 nebo www.blue-style.cz

ZÁKLADNÍ INFORMACE / MAROKO

POBYTOVÁ TAXA
V Maroku je vybírána povinná pobytová taxa ve výši 
20 EUR/osoba/pobyt do 8 dní; 40 EUR/osoba/po-
byt nad 8 dní, je splatná v hotovosti v místě pobytu.

DŮLEŽITÉ KONTAKTY
Velvyslanectví ČR v Rabatu
Ambassade de la République Tcheque
Avenue Mohammed VI, 10
Rue Ait Melloul, Villa Merzaa
10000 Rabat-Souissi
Tel.: +212 537 755 420, Fax: +212 537 754 393
E-mail: rabat@embassy.mzv.cz, www.mzv.cz/rabat

Velvyslanectví Marockého království v Praze
Mickiewiczova 254/6, 160 00 Praha 6 – Hradčany 
Tel.: +420 233 325 656, Fax : +420 233 322 634
Email: sifamapragu@iol.cz
www.ambassadedumaroc.cz

Kompletní a aktuální informace o režimech vstupu, 
zastupitelských úřadech a zdravotních dokladech (např. 
povinné očkování) naleznete na www.mzv.cz.
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MAROKO / POZNÁVACÍ OKRUHY

Poznávací 
okruhy
CESTUJTE A POZNÁVEJTE

1. DEN: PŘÍLET
Přílet na letiště v Agadiru, transfer do hotelu, veče-
ře a nocleh.

2. DEN: AGADIR – ESSAOUIRA

Snídaně a odjezd do Essaouiry. Cesta vede okouzlu-
jící krajinou, kde při troše štěstí můžete spatřit také 
kozy pasoucí se na arganových stromech. Je to na-
prostá rarita, kterou nikde jinde neuvidíte. Modrobílá 
Essaouira je jedním z nejatraktivnějších marockých 
měst, v minulosti byla známá jako Mogador. Právě 
zde se natáčela spousta fi lmů a seriálů, např. Líbáš 
jako ďábel nebo světoznámá Hra o trůny. Následu-
je procházka městem, kde uvidíte rybářský přístav, 
základnu Skala de la Ville, židovskou čtvrt a čas bude 
i na volno v medině. Večeře a nocleh v Essaouiře.

3. DEN: ESSAOUIRA – MARRAKÉŠ
Snídaně a odjezd do červené perly jihu – krásného 
Marrakéše. Po příjezdu do Marrakéše uvidíte meši-
tu Koutoubia (pouze zvenku, vstup umožněn pouze 
muslimům) a zahrady Menara. Prostor bude i na volný 
čas. Ve večerních hodinách návštěva světoznámého 
náměstí Jemaa el-Fna, kde propadnete kouzlu ori-
entální atmosféry. Nadchnou vás hudebníci, ukázky 
tradičních řemesel, krotitelé hadů a cvičené opičky. 

Kdo zde neochutná vynikající pomerančový fresh 
džus, jako by zde ani nebyl. Nechybějí zde ani dal-
ší místní gastronomické speciality, jako např. šneci. 
Večeře a nocleh v hotelu v Marrakéši.

4. DEN: MARRAKÉŠ – AIT BENHADDOU – OURZAZATE
Po snídani následuje jízda přes vnitrozemí, úrodnou 
krajinou a pohořím Vysoký Atlas. Obdivovat mů-
žete malebná údolí, vesničky a překrásnou příro-
du. Cesta vede přes horský průsmyk Tizi n´ Tichka 
(2 260 m n. m.). Po příjezdu do Ait Benhaddou, kde 
byla natočena spousta známých fi lmů, jako je např. 
Gladiátor, Lawrence z Arábie, Babel, nebo seriál Hra 
o trůny. Vesnička je zařazena do světového dědictví 
UNESCO. Cesta pokračuje dál až do Ourzazate. Ve-
čeře a nocleh v hotelu v Ourzazate. 

5. DEN: OURZAZATE – ERFOUD

Snídaně a odjezd z Ourzazate, přes Routes des Ka-
sbah (Cesta tisíce kaseb), silnici lemovanou pevnost-
mi, přes vesnici Mgouna, která je proslulá pěstová-
ním damašských růží. Cesta pokračuje až do horské 
vesničky Dades, odkud pokračujeme do Tineghiru. 
Oběd poblíž Todry, jedné z nejkrásnějších soutěs-
ek Maroka se stěnami vysokými cca 300 m, kde se 
natáčel fi lm Mumie II. Návrat přes Tineghir, přijezd 
do Erfoudu, večeře a nocleh. Možnost fakultativní-
ho výletu do písečných dun u Merzougy (poplatek 
cca 40 EUR/osoba).

6. DEN: ERFOUD – ZAGORA 
Snídaně a odjezd z hotelu. Cesta pokračuje podél 
rozmanitého údolí řeky Draa přes tradiční vesničky 
a města – Agdz, Risani. Právě zde si budete připadat 
jako na pravé Sahaře. Uvidíte zde okouzlující měsíční 
krajinu. Večeře a nocleh v hotelu.

7. DEN: ZAGORA – TAROUDANT
Snídaně a odjezd do Taroudantu. Zastávka v ber-
berské výrobně koberců, odkud pokračujete do 
Taliouine, kde se nachází krásná pevnost. Město je 
také známé tím, že se zde pěstuje šafrán. Následuje 
poslední zastávka okruhu – město Taroudant, tzv. 
„babička Marrakéše“. Město svou přezdívku získalo 
zejména díky nápadné podobě s Marrakéší. Vyrábí 
se zde šperky a koberce. Po příjezdu do Taroudantu 
bude prostor na odpočinek. Večeře a nocleh v hotelu. 

8. DEN: TAROUDANT – LETIŠTĚ V AGADIRU
Snídaně a odjezd na letiště v Agadiru.

OKRUH SAHAROU

 Letenka tam i zpět
 Transfer z/na letiště a v průběhu okruhu
 Služby česky mluvícího delegáta

  Vstupy do historických památek (kromě mešity 
Hassana II. v Casablance)
  7 nocí ve 4* hotelu s plnou penzí (nápoje nejsou 

zahrnuty v ceně zájezdu) nebo polopenzí (obě-
dy, nápoje a marocká večeře s folklórní show 
nejsou zahrnuty v ceně)

V CENĚ POZNÁVACÍHO OKRUHU JE:

ESSAOUIRA

OURZAZATE

ZAGORA
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1. DEN: PŘÍLET – AGADIR
Přílet na letiště v Agadiru. Transfer, večeře a nocleh 
v hotelu v Agadiru.

2. DEN: AGADIR – MARRAKÉŠ – CASABLANCA
Snídaně a odjezd do Marrakéše, červené perly jihu. 
Návštěva paláce Bahia vyzdobeného překrásnými 
štuky a cedrovými dřevořezbami, oběd a přejezd do 
největšího marockého města – Casablanca. Zastáv-
ka u mešity Hassana II. (vnitřní prostory pojmou až 
25 tisíc lidí). Mešitu si prohlédnete zvenku a bude 
zde prostor na volný čas. Večeře a nocleh v hotelu.

3. DEN: CASABLANCA – RABAT - MEKNES
Po snídani odjezd do hlavního města, Rabatu, kde jsou 
na programu královský palác, Hassanova věž (minaret 
mešity, která nikdy nebyla dostavěna), mauzoleum 
Mohameda V. a pevnost, tzv. Kasbah des Oudaias. Pře-
jezd do města Meknes, kde bude oběd. Následuje pro-
hlídka města. Zastávka u brány Bab El-Mansour, což 
je rozhodně nejkrásnější brána v Maroku. Procházka 
kolem vodní nádrže Agdal. Večeře a nocleh v hotelu.

4. DEN:  MEKNES – VOLUBILIS – MOULAY IDRISS – FES
Snídaně. Přejezd k ruinám římského města Volubilis, 

který představoval nejodlehlejší a nejvzdálenější zá-
kladnu Římské říše. V posvátném městě Moulay Idriss 
Zerhoun uvidíte mauzoleum Moulay Ismal (zvenku, 
přístupné pouze muslimům). Následuje pauza na pa-
noramatický výhled na město. Návrat do Meknes, 
(oběd) a přejezd do jednoho z nejstarších a nejkrás-
nějších marockých měst, do Fesu. Večeře a nocleh 
v hotelu. 

5. DEN: FES
Po snídani city tour městem Fes. Návštěva medresy 
Bou Inania (škola spojená se studentskými ubytov-
nami), souku a koželužny. Zastávky u Kairuánské 

mešity a hrobky Moulaye Idrisse II., která patří mezi 
nejvýznamnější marocká poutní místa. Po obědě 
následuje procházka soukem, večeře v hotelu a noc-
leh.

6. DEN: FES – MARRAKÉŠ
Po snídani cesta do města Ifran (horské středisko 
s „alpskými vilami”, královským palácem a univer-
zitou) a Azrou (berberské město). Oběd v tradiční 
marocké restauraci cestou do Marrakéše. Večeře 
a nocleh v hotelu.

7. DEN: MARRAKÉŠ
Snídaně. Prohlídka města se zastávkou u dominanty 
města, mešity Koutoubia z roku 1195, a procházka 
zahradou Menara z 12. století s olivovými háji a vodní 
nádrží. Zahrady Menara jsou velmi oblíbeným mís-
tem zdejších obyvatel. Oběd v hotelu. Volný čas a ve-
čer prohlídka náměstí Jemaa el-Fna, zakončená tra-
diční marockou večeří s folklórní show (v rámci plné 
penze). Nocleh v hotelu.

8. DEN: ODLET - AGADIR
Po snídani návrat do Agadiru. Transfer na letiště 
a odlet.

RABAT

AGADIR

Marrakéš

Beni Mellal

Essaouira

FesMeknes

Ifran
Azrou

Midelt

ErfoudTinjdat

Tineghir

Ouarzazate

Zagora

Ait Benhaddou

Casablanca

21

200 km

Atlantský
oceán

MAURITÁNIE

ALŽÍRSKO

Agadir

Rabat

MAROKO

Essaouira Marrakéš

POZNÁVACÍ OKRUHY / MAROKO

KRÁLOVSKÁ SULTÁNSKÁ MĚSTA

CK Blue Style si vyhrazuje právo na drobné od-
chylky od plánovaného programu okruhu. Upo-
zorňujeme na skutečnost, že uvedené programy 

jsou orientační a harmonogram prohlídek může 
být aktuálně změněn. Minimální počet osob pro 
uskutečnění zájezdu je 10.

Více informací o stravování, cenách a dalším na-
leznete na www.blue-style.cz

Taroudant

MARRAKÉŠ
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Perla marockého pobřeží, nejvyhledávanější a nej-
oblíbenější letovisko v Maroku, vás okouzlí nejen ši-
rokou, ale hlavně dlouhou pláží s jemným zlatavým 
pískem. Toto místo tvoří dokonalý kontrast s panora-
matickým předhůřím Atlasu a spolu s vůněmi, linou-
cími se ze stylových restaurací s vynikajícím jídlem, 
vás utvrdí v tom, že dovolená bude plná nevšedních 
zážitků a že jste si vybrali správné místo k odpočinku. 

AGADIR
Nejznámější marocké letovisko leží na pobřeží Atlan-
tiku. Město pojmenované Agadir, berbersky „opev-
něná sýpka“, bylo založeno roku 1505 portugalskými 
mořeplavci na místě původní rybářské osady. Kon-
cem 16. století bylo dobyto významným marockým 
vládcem a poté dostalo podobu opevněného města. 
Je důležitým přístavem a vývozcem sardinek, v sou-
časnosti má přes 600 000 obyvatel. Nachází se zde 
také mezinárodní letiště Al Massira. Město, které se 
pyšní kvalitními hotely, bylo po ničivém zemětřesení 
v roce 1960 znovu vybudováno. Vznikly zde dobré ná-
kupní možnosti, a to na tržišti i v typických krámcích, 
nabízejících místní produkty. Můžete posedět v útul-
ných restauracích a osvěžit se oblíbeným mátovým 
čajem nebo jen tak vnímat život zdejších obyvatel. 
V letovisku panuje příjemné klima, oceán má tmavou 
barvu a velmi pozvolna se svažuje do hloubky. Pláž je 
široká, písčitá, čistá a hlavně cca 5 km dlouhá. Téměř 
každý hotel má svoji vyhrazenou část. K dispozici jsou 
i půjčovny se sportovním vybavením.

KASBAH
Starobylá kamenná pevnost, nacházející se na vr-
cholu kopce, dominuje celému městu a zátoce. Byla 
vystavěna v 16. století a umožňovala výhled na 

portugalské vojenské pozice. Po zemětřesení v roce 
1960 byla kasbah téměř zničena. Její obvod byl ná-
sledně opraven. V současnosti slouží pouze jako tu-
ristická atrakce a místo s nádhernou vyhlídkou na 
záliv Agadiru a pohoří. Pevnost je viditelná z dálky 
a na první pohled vás zaujme obrovský arabský nápis 
„Alláh – Národ – Král“, poskládaný z bílých kamenů 
na stráni pod ní a večer nádherně zářící nad vlnami 
potemnělého oceánu.

EXPOSITION MÉMOIRE DʼAGADIR
Jsou zde vystaveny zajímavé fotografi e města z doby 
před a po ničivém zemětřesení.

PTAČÍ ÚDOLÍ
V centru Agadiru je úzký pruh parku, v němž najde-
te ptačí voliéry, mini zoo, vodopád a dětské hřiště. 

VÝLETY DO OKOLÍ
Zatoužíte-li po odlišném prostředí, nemusíte ces-
tovat daleko. Jen kousek od Agadiru naleznete řadu 
rybářských vesniček a zálivů s plážemi, kde není v do-
hledu jediný hotel. Vydáte-li se do vnitrozemí, uchvá-
tí vás barevnost krajiny tzv. Rajského údolí, exotické 
palmové soutěsky, ze které se po klikatých silničkách 
dostanete až k sezónním vodopádům. Divoká příroda 
zde působí příjemným a uklidňujícím dojmem, bujná 

vegetace po celý rok přitahuje různé druhy ptactva. 
Nezapomenutelný je také berberský trh v Imouzzeru. 
Během celé cesty vás bude provázet barevné pohoří 
a arganové stromy. Budete-li mít štěstí, uvidíte kozí 
stáda, která budou v korunách stromů. 
Přírodní rezervace Massa disponuje rozmanitou 
přírodou a spoustou ptactva a zvěře. Možná spatří-
te jednoho z nejvzácnějších ptáků světa – ibise skal-
ního. Cestou do Essaouiry se seznámíte s pobřežní 
krajinou, budete projíždět kolem banánových plan-
táží. Nezapomeňte ani na Tiznit, opevněné město 
známé výrobou stříbrných berberských šperků.

Agadir
POPIS DESTINACE

MAROKO / POPIS DESTINACE

A mnoho
dalších hotelů na
www.blue-style.cz
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HOTEL

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Dítě do 13 let
zdarma

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE

WI-FI ZDARMA

LETIŠTĚ AGADIR
CCA 26 KM

PŘÍMO U PLÁŽE

ALL INCLUSIVE

POLOHA
• Centrum Agadiru cca 800 m
•  Nákupní možnosti, restaurace 

a bary cca 500 m
• Městská tržnice cca 3 km
• Letiště Agadir cca 26 km

PLÁŽ
• Široká písčitá pláž přímo u hotelu
•  Cesta na pláž je přes pěknou pěší 

promenádu
• Pozvolný vstup do moře
•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma

POPIS
• Recepce, směnárna
• 4 restaurace, několik barů
• Nákupní galerie
•  Fitness, wellness, kadeřnictví
• Vnitřní bazén zdarma
•  Bazén, bazén pro děti
• Lehátka a slunečníky zdarma

INTERNET
•  Wi-Fi v areálu hotelu a kabelové 

připojení na pokojích zdarma

UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj
• Klimatizace
•  Koupelna se sprchou nebo vanou, 

WC, vysoušeč vlasů
• Telefon, SAT-TV
• Bezpečnostní schránka zdarma
• Minilednička zdarma
• Koutek k posezení
•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma 
• Balkon nebo terasa

SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: animační programy, 

miniklub, stolní tenis, šipky, fi tness 
centrum, tenisové kurty cca 1 km 
od hotelu

•  Za poplatek: dětské hřiště, sauna, 

masáže, hammam a služby wellness 
centra, 39jamkové golfové hřiště 
Golf Du Soleil cca 9 km (hotelový 
minibus zdarma)

STRAVOVÁNÍ
•  All Inclusive: snídaně, oběd a večeře 

formou bufetu, lehký snack během 
dne, 1x za pobyt možnost povečeřet 
v hotelových à la carte restauracích 
(nutná rezervace), místní vybrané 
alko a nealko nápoje v barech 
a restauracích dle jejich otevírací 
doby (24 hodin denně)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ /

www.riu.com

UPOZORNĚNÍ: Povinná pobytová 
taxa splatná na místě. Více informací 
na www.blue-style.cz

Luxusní a rozlehlý hotelový areál je ideálním místem k prožití nezapomenutelné 
dovolené v Maroku. Hotel poskytuje maximální komfort a služby na vysoké úrovni. 
Kromě plně vybaveného wellness centra, kde si můžete odpočinout v hammamu nebo 
na masáži, je k dispozici také široká škála sportovních aktivit! 

LUXUSNÍ DOVOLENÁ  ●  GOLF  ●  ŠIROKÉ SPORTOVNÍ VYŽITÍ

Riu Palace Tikida Agadir *****

AGADIR / MAROKOHODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,5
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HOTEL

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

MAROKO / AGADIR

Iberostar Founty Beach *****

VELMI OBLÍBENÝ HOTEL  ●  VYNIKAJÍCÍ KUCHYNĚ ●  WELLNESS

WI-FI ZDARMA

LETIŠTĚ AGADIR
CCA 25 KM

PŘÍMO U PLÁŽE

ALL INCLUSIVE

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Dítě do 15 let
zdarma

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE Oblíbený hotelový komplex poskytuje kompletní servis pro prožití pohodové dovolené. 
Využít můžete širokou nabídku sportovních aktivit, odpočinout si ve wellness centru či 
na masáži. Anebo lze vyrazit na nedaleké golfové hřiště.

POLOHA
•  Centrum Agadiru je cca 1 km
•  Nejbližší nákupní možnosti, 

restaurace a bary v centru Agadiru
• Letiště Agadir cca 25 km
PLÁŽ
•  Písčitá pláž přímo u hotelu
•  Cesta je přes příjemnou pěší 

promenádu
• Pozvolný vstup do moře 
• Lehátka a slunečníky jsou zdarma 
•  Plážové osušky na vratnou zálohu 

cca 100 MAD
POPIS
• Recepce a směnárna
• 2 restaurace a 3 bary 
•  Obchůdky, konferenční místnost
• Wellness, kadeřnictví
•  Vnitřní bazén zdarma (denně 

12.00–14.00)
•  Bazén pro dospělé, bazén pro děti 
•  Lehátka a slunečníky zdarma
• Ofi ciální kategorie hotelu je 4*

INTERNET
•  Wi-Fi připojení na recepci a na 

pokojích zdarma
UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj
• Klimatizace zdarma
•  Koupelna se sprchou, WC, fén
• Telefon, SAT-TV
• Bezpečnostní schránka za poplatek
• Balkon nebo terasa
•  Děts. postýlka na vyžádání zdarma
 Rodinný pokoj
•  Je prostornější
•  Nachází se v přízemí a má výhled 

do zahrady nebo na bazén
Junior Suite
• Velikost pokoje cca 40 m2

•  Je prostornější
SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: animační a večerní 

programy, miniklub, plážový 
volejbal, šipky, fotbal, stolní tenis, 
tenis bez osvětlení (1 hod/den)

•  Za poplatek: wellness centrum, 
masáže, golf

STRAVOVÁNÍ
•  All Inclusive: snídaně, oběd a večeře 

formou bufetu, odpolední lehký 
snack, neomezené množství 
vybraných místních alkoholických 
a nealkoholických nápojů 
v určených barech dle jejich 
otevírací doby (9.00–24.00), po 
předchozí rezervaci možnost 1x za 
pobyt povečeřet v tematické à la 
carte restauraci, během večeří je 
vyžadován společenský oděv

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ / /

www.iberostar.com 

UPOZORNĚNÍ: Povinná pobytová 
taxa splatná na místě. Více informací 
na www.blue-style.cz

HODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,0
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HOTEL

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Dítě do 13 let
zdarma

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE

WI-FI ZDARMA

LETIŠTĚ AGADIR
CCA 25 KM

PŘÍMO U PLÁŽE

ALL INCLUSIVE

POLOHA
• Centrum Agadiru cca 1,5 km
•  Nejbližší nákupní možnosti, 

restaurace a bary cca 500 m
• Letiště Agadir cca 25 km

PLÁŽ
•  Písčitá pláž přímo u hotelu
•  Cesta na pláž je přes pěknou pěší 

promenádu
• Pozvolný vstup do moře
•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma

POPIS
• Recepce, směnárna
• 4 restaurace, několik barů
• Nákupní galerie
•  Několik venkovních bazénů, 

1 s mořskou vodou a dětský bazén
•  Lehátka a slunečníky u bazénů 

zdarma

INTERNET
• Wi-Fi v lobby a na pokojích zdarma

UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj
• Klimatizace
•  Koupelna se sprchou, WC, vysoušeč 

vlasů
• Telefon, SAT-TV
• Bezpečnostní schránka zdarma
• Minilednička zdarma
•  Děts. postýlka na vyžádání zdarma 
• Balkon nebo terasa

SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: denní animační programy, 

večerní programy, dětské hřiště, 
miniklub, plážový volejbal, šipky, 
fotbal, basketbal, stolní tenis, tenis 
během dne, fi tness centrum

•  Za poplatek: kulečník, sauna, 
masáže, služby wellness centra, 
39jamkové golfové hřiště Golf Du 

Soleil cca 9 km (hotelový minibus 
zdarma), vodní sporty na pláži

STRAVOVÁNÍ
•  All Inclusive: snídaně formou 

bufetu, pozdní kontinentální 
snídaně, oběd a večeře formou 
bufetu, odpolední lehký snack, 
1x za pobyt možnost povečeřet 
v marocké a asijské à la carte 
restauraci (nutná rezervace), místní 
vybrané alko a nealko nápoje 
v barech a restauracích dle jejich 
otevírací doby 

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ /

www.riu.com

UPOZORNĚNÍ: Povinná pobytová 
taxa splatná na místě. Více informací 
na www.blue-style.cz

Klubový hotel se nachází přímo na agadirské pláži, tudíž vám umožní vychutnat si 
pohodovou dovolenou. Rozlehlý areál hotelu působí velmi udržovaným a stylovým 
dojmem. Nabízí kompletní vybavení a exkluzivní služby. Můžete si odpočinout 
v hotelovém wellnessu, prožít aktivní den během animačních aktivit nebo si zahrát golf. 

ŽIVÁ ATMOSFÉRA  ●  GOLF  ●  ŠIROKÉ SPORTOVNÍ VYŽITÍ

Riu Tikida Dunas ****

AGADIR / MAROKOHODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,5
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HOTEL

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Dítě do 12 let
zdarma

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE

Labranda Amadil Beach ****

MAROKO / AGADIR

AQUAPARK  ●  ŠIROKÉ SPORTOVNÍ VYŽITÍ  ●  VYNIKAJÍCÍ POLOHA

WI-FI ZDARMA

LETIŠTĚ AGADIR
CCA 25 KM

PŘÍMO U PLÁŽE

PP | AI

Příjemný hotel obklopený zahradou se nachází v klidné oblasti. Přímo v komplexu 
hotelu můžete prožít den plný zábavy díky aquaparku, nebo si lze skvěle odpočinout 
v hotelovém wellness centru či na relaxační masáži. 

POLOHA
• Cca 1 km od centra letoviska Agadir
•  Nejbližší nákupní možnosti, 

restaurace a bary cca 100 m
• Letiště Agadir cca 25 km

PLÁŽ
•  Písčitá pláž se nachází přímo 

u hotelu, od kterého je oddělena 
pěší promenádou

• Pozvolný vstup do moře 
•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma

POPIS
• Recepce a směnárna
• 3 restaurace, 4 bary
•  Obchůdky
• Diskotéka
• Wellness, fi tness
•  Bazén pro dospělé
•  Bazén pro děti se skluzavkami pro 

nejmenší

•  Aquapark zdarma (10.00–13.00 
a 15.00–18.00), pro děti bez 
doprovodu je přístupný až od 10 let

•  Vnitřní bazén je součástí wellness 
centra a je za poplatek

•  Lehátka a slunečníky zdarma

INTERNET
•  Wi-Fi připojení na recepci zdarma

UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj
•  Klimatizace
•  Koupelna se sprchou, WC, fén
• Telefon, SAT-TV
• Bezpečnostní schránka za poplatek
• Minibar za poplatek
• Balkon nebo terasa
•  Děts. postýlka na vyžádání zdarma

SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: animační a zábavné 

programy, šipky, stolní tenis

•  Za poplatek: wellness centrum, 
masáže, sauna, fi tness

STRAVOVÁNÍ
•  Polopenze formou bufetu nebo 

možnost All Inclusive
•  All Inclusive: snídaně, oběd 

a večeře formou bufetu, pozdní 
snídaně, odpolední snack, 
1x za pobyt možnost povečeřet 
v marocké, italské nebo thajské à la 
carte restauraci (nutná rezervace), 
vybrané místní alko a nealko nápoje 
(10.00–23.00)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/

www.labranda.com

UPOZORNĚNÍ: Povinná pobytová 
taxa splatná na místě. Více informací 
na www.blue-style.cz

HODNOCENÍ TRIPADVISOR 3,5
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HOTEL

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Dítě do 12 let
zdarma

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE

WI-FI ZDARMA

LETIŠTĚ AGADIR
CCA 25 KM

PŘÍMO U PLÁŽE

ALL INCLUSIVE

POLOHA
• Centrum Agadiru
•  Nejbližší nákupní možnosti, 

restaurace a bary v blízkosti hotelu
• Golf Club Med les Dunes cca 7 km
• Letiště Agadir cca 25 km

PLÁŽ
• Písčitá pláž přímo u hotelu
•  Cesta je přes příjemnou pěší 

promenádu
• Pozvolný vstup do moře
• Lehátka a slunečníky zdarma 
•  Plážové osušky na vratnou zálohu 

cca 100 MAD

POPIS
• Recepce, směnárna
• Několik restaurací, 3 bary
• Nákupní galerie, minimarket
• Konferenční místnost
• Wellness, fi tness, diskotéka
• Bazény pro dospělé a dětský bazén

• Skluzavky
•  Lehátka a slunečníky zdarma
• Ofi ciální kategorie hotelu je 4*

INTERNET
• Wi-Fi na recepci zdarma

UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj
• Klimatizace 
•  Koupelna s vanou, WC, vysoušeč 

vlasů
• Telefon, SAT-TV
•  Bezpečnostní schránka za poplatek 

cca 20 MAD/den
•  Děts. postýlka na vyžádání zdarma
• Balkon nebo terasa

SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: animační programy, 

miniklub, dětský koutek, fi tness 
centrum, stolní tenis, tenis bez 
osvětlení

•  Za poplatek: vodní sporty na pláži, 
masáže, sauna, služby wellness 
centra, golf na 27jamkovém hřišti 
Golf Club Med les Dunes (cca 7 km)

STRAVOVÁNÍ
•  All Inclusive: snídaně, oběd a večeře 

formou bufetu, možnost povečeřet 
v à la carte restauraci (nutná 
rezervace), neomezené množství 
místních vybraných alko a nealko 
nápojů v barech a restauracích 
dle jejich otevírací doby (9.00–
23.00)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/

www.labranda-hotels.com

UPOZORNĚNÍ: Povinná pobytová 
taxa splatná na místě. Více informací 
na www.blue-style.cz

Hotel leží na perfektním místě v letovisku Agadir. V okolí naleznete spoustu restaurací, 
kaváren a obchůdků. Milovníci golfu jistě ocení možnost zahrát si na nedalekém hřišti 
Golf Club Med les Dunes. Hotel poskytuje bohaté sportovní vyžití pro děti i dospělé a je 
tak ideální volbou pro každého!

SKLUZAVKY  ●  VYNIKAJÍCÍ POLOHA  ●  GOLF

Labranda Les Dunes D´Or *****

AGADIR / MAROKOHODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,0
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HOTEL

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

ŽIVÁ ATMOSFÉRA  ●  VYNIKAJÍCÍ POLOHA  ●  ŠIROKÉ SPORTOVNÍ VYŽITÍ

Royal Decameron Tafoukt ****

MAROKO / AGADIR

Hotel s živou atmosférou leží v centru letoviska Agadir a umožňuje tak procházky po 
příjemné promenádě či návštěvu restaurací a kaváren. Součástí areálu je pěkný bazén 
se slunečnou terasou, která vybízí k prožití pohodového dne. Kdo dává přednost aktivní 
dovolené, tak jistě ocení širokou nabídku sportovních a animačních aktivit.

POLOHA
•  Přímo v centru Agadiru
•  Nejbližší nákupní možnosti, 

restaurace, kavárny a bary v těsné 
blízkosti hotelu

• Letiště Agadir cca 25 km

PLÁŽ
• Široká písčitá pláž přímo u hotelu
•  Cesta na pláž je přes pěknou pěší 

promenádu
• Pozvolný vstup do moře
•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma

POPIS
• Recepce, směnárna
• 2 restaurace, několik barů
• Nákupní galerie, minimarket
•  Fitness, kadeřnictví
• Diskotéka
• Pěkný venkovní bazén
•  Lehátka a slunečníky zdarma

INTERNET
•  Wi-Fi v lobby a u bazénu zdarma

UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj
• Klimatizace zdarma
•  Koupelna se sprchou nebo vanou, 

WC, vysoušeč vlasů
• Telefon, SAT-TV
• Minilednička zdarma
• Bezpečnostní schránka za poplatek
•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma 
• Balkon nebo terasa
Pokoj Superior
• Má výhled na moře

SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: animační programy, 

miniklub, dětské hřiště, plážový 
volejbal, stolní tenis, fi tness 
centrum

•  Za poplatek: kulečník

STRAVOVÁNÍ
•  All Inclusive: snídaně, oběd a večeře 

formou bufetu, snack během celého 
dne, 1x za pobyt možnost povečeřet 
v  à la carte restauraci (nutná 
rezervace), neomezené množství 
místních vybraných alko a nealko 
nápojů (10.00–23.00)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ /

www.decameron.com

UPOZORNĚNÍ: Povinná pobytová 
taxa splatná na místě. Více informací 
na www.blue-style.cz

LETIŠTĚ AGADIR
CCA 25 KM

WI-FI ZDARMA

PŘÍMO U PLÁŽE

ALL INCLUSIVE

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Dítě do 12 let
zdarma

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE

HODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,0
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HOTEL

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

WI-FI ZDARMA

LETIŠTĚ AGADIR
CCA 25 KM

PŘÍMO U PLÁŽE

PP | AI

POLOHA
• Přímo v centru Agadiru
•  Nákupní možnosti, restaurace 

a kavárny cca 100 m
• Letiště Agadir cca 25 km
PLÁŽ
• Široká písčitá pláž je přímo u hotelu
•  Cesta na pláž vede přes příjemnou 

pěší promenádu
• Pozvolný vstup do moře
•  Lehátka a slunečníky zdarma, 

plážové osušky na vratnou zálohu 
cca 100 MAD

POPIS
• Recepce, směnárna
• Několik restaurací a barů
• Diskotéka 
• Fitness, wellness, kadeřnictví
• Minimarket, nákupní galerie
• Konferenční místnost
• Společenská místnost
• Bazén pro dospělé, dětský bazén
• Lehátka a slunečníky zdarma

INTERNET
• Wi-Fi na recepci zdarma
UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj
• Velikost pokoje cca 26 m2

• Centrální klimatizace zdarma
•  Koupelna se sprchou nebo vanou, 

WC, vysoušeč vlasů
• Telefon, SAT-TV
•  Bezpečnostní schránka za poplatek 

cca 25 MAD/den
• Minilednička zdarma
•  Děts. postýlka na vyžádání zdarma
• Balkon nebo terasa
 Rodinný pokoj
• Je prostornější 
Junior Suite
• Velikost pokoje cca 35 m2

SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: animační programy, 

miniklub, dětské hřiště, šipky, stolní 
tenis

•  Za poplatek: kulečník, masáže, 

sauna, služby wellness centra, 
fi tness centrum, tenis bez osvětlení 
(cca 55 MAD/hodina)

STRAVOVÁNÍ
•  Polopenze formou bufetu nebo 

All Inclusive
•  All Inclusive: snídaně, oběd a večeře 

formou bufetu, odpolední káva, 
čaj, 1x za pobyt možnost povečeřet 
v italské, rybí a marocké à la carte 
restauraci (nutná rezervace), 
neomezené množství místních 
vybraných alko a nealko nápojů 
v barech a restauracích dle jejich 
otevírací doby (10.00–24.00)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ /

www.ltiagadirbeachclub.com

UPOZORNĚNÍ: Povinná pobytová 
taxa splatná na místě. Více informací 
na www.blue-style.cz

Komplex s živou atmosférou leží přímo v centru letoviska Agadir a umožňuje tak 
poznávat okolí. Projděte se po pěkné pěší promenádě, jež lemuje celé pobřeží Agadiru, 
a vychutnejte si tyto naprosto pohodové okamžiky. Přes den relaxujte na slunečné 
terase u bazénu nebo si odpočiňte při některé z lázeňských procedur.

ŽIVÁ ATMOSFÉRA  ●  CENTRUM AGADIRU  ●  WELLNESS

LTI Agadir Beach Club ****

AGADIR / MAROKOHODNOCENÍ TRIPADVISOR 3,5

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Dítě do 12 let
zdarma

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE
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HOTEL

HOTEL

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Dítě do 12 let
zdarma

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE

Allegro Agadir ****
MAROKO / AGADIR

VYNIKAJÍCÍ POLOHA  ●  ŠIROKÉ SPORTOVNÍ VYŽITÍ  ●  PŘÁTELSKÁ ATMOSFÉRA

POLOHA
• Centrum Agadiru
•  Obchůdky a restaurace cca 50 m
• Letiště Agadir cca 25 km
PLÁŽ
• Široká pláž cca 100 m
•  Cesta je přes pěknou pěší 

promenádu a místní komunikaci
• Pozvolný vstup do moře
•  Lehátka a slunečníky na vratnou 

zálohu
POPIS
• Recepce, směnárna
• Restaurace a bar
• Diskotéka, konferenční místnost
• Bazén pro dospělé, dětský bazén
•  Lehátka a slunečníky zdarma
INTERNET
•  Wi-Fi na recepci zdarma
UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj

• Klimatizace zdarma
•  Koupelna se sprchou či vanou, WC
• Telefon, SAT-TV
• Bezpečnostní schránka za poplatek
• Minilednička zdarma
•  Děts. postýlka na vyžádání zdarma
• Balkon nebo terasa
SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: animační programy, 

miniklub, dětské hřiště, šipky, 
fotbal, stolní tenis

•  Za poplatek: tenis bez osvětlení

STRAVOVÁNÍ
•  All Inclusive: snídaně, oběd a večeře 

formou bufetu, místní vybrané 
alko a nealko nápoje v barech 
a restauracích dle jejich otevírací doby

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ / /

POZNÁMKA: Rozšířený popis 
hotelu, ubytování a informace o výši 
pobytové taxy na www. blue-style.cz. 

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Dítě do 6 let
zdarma

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE

MAROKO / AGADIR

Kenzi Europa ****
SKLUZAVKY  ●  CENTRUM AGADIRU  ●  ZÁZEMÍ PRO DĚTI

POLOHA
• Letiště Agadir cca 28 km
PLÁŽ
• Široká písčitá pláž je cca 200 m
• Hotel je v 2. řadě od moře
•  Cesta přes místní komunikaci 

a příjemnou pěší promenádu
• Pozvolný vstup do moře
•  Lehátka a slunečníky zdarma, 

plážové osušky na vratnou zálohu 
POPIS
• Recepce, směnárna, obchůdky
• Restaurace a bar
• Bazén pro dospělé, dětský bazén
•  Skluzavky pro děti i dospělé zdarma
• Lehátka a slunečníky zdarma
INTERNET
• Wi-Fi na recepci zdarma
UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj
•  Centrální klimatizace

•  Koupelna se sprchou nebo vanou, 
WC, vysoušeč vlasů

• Telefon, SAT-TV
•  Bezpečnostní schránka za poplatek 
• Minilednička zdarma
•  Děts. postýlka na vyžádání zdarma
• Balkon nebo terasa
SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: animační programy, 

miniklub, dětské hřiště, basketbal, 
fi tness, fotbal, stolní tenis, tenis 

•  Za poplatek: wellness 

STRAVOVÁNÍ
•  All Inclusive: snídaně, oběd a večeře 

formou bufetu, snack během dne, 
místní vybrané alko a nealko nápoje 
v barech a restauracích dle jejich 
otevírací doby (10.00–23.00)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ /

POZNÁMKA: Rozšířený popis 
hotelu, ubytování a informace o výši 
pobytové taxy na www. blue-style.cz. 

WI-FI ZDARMA

LETIŠTĚ AGADIR
CCA 28 KM

PLÁŽ CCA 200 M

ALL INCLUSIVE

HODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,0

WI-FI ZDARMA

LETIŠTĚ AGADIR
CCA 25 KM

PLÁŽ CCA 100 M

ALL INCLUSIVE

HODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,0
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MAROKO

 MARRAKÉŠ – KRÁLOVSKÉ MĚSTO
Marrakéš je jedno ze čtyř královských měst Maro-
ka. Je fascinujícím místem plným historie, památek 
a bohaté kultury. Nachází se v srdci nejkrásnějších 
palmových hájů na jihu Maroka. Jeho dominantou je 
rozsáhlé pohoří Atlas, které ve svých údolích ukrývá 
úžasná místa k odpočinku. Zažijete nezapomenutel-
nou atmosféru a ruch na náměstí Jemaa el-Fna pod 
úpatím slavného minaretu mešity Koutoubia. Čeká 
vás procházka po krásné zahradě Majorelle nebo im-
pozantní palác Bahia. Po tomto výletě určitě uzná-
te, že Marrakéš si jistě zaslouží titul „Červená perla 
jihu“. V ceně výletu je zahrnut oběd a večeře. Jedná se 
o celodenní výlet s návratem ve večerních hodinách. 

 AGADIR CITY TOUR
Půldenní výlet vás seznámí s historií a památkami 
celého města. Prohlídku zahájíte vyhlídkou z pev-
nosti Kasbah, která je jediným pozůstatkem pů-
vodního opevnění. To bylo zničeno při zemětřesení, 
které postihlo město v roce 1960. Odsud budete mít 
Agadir a jeho krásné pláže, včetně přístavu, jako na 
dlani. Pokračovat v návštěvě města budete novou 
obytnou čtvrtí k místní mešitě a městskému tržišti 
s jedinečnou orientální atmosférou. V rámci výletu 
také navštívíte arganovou kooperativu.

 ESSAOUIRA
V průběhu tohoto výletu budete moci obdivovat 
krásnou krajinu podél atlantického pobřeží. Poje-
dete přes banánové a arganové plantáže. Ve měs-
tě Essaouira můžete navštívit hradby, prohlédnete 
si bronzové kanóny a starý rybářský přístav. Obrov-
ský trh vám nabídne různá tradiční řemesla, spoustu 
koření a čerstvě ulovené ryby. Naskytne se vám mož-
nost sledovat nejlepší řemeslníky při jejich práci, kte-
rak vyřezávají z voňavého dřeva „túje“ (podobné ma-
hagonu) puntičkářské a nejlepší výrobky v celé zemi. 
Jedná se o celodenní výlet, oběd je zahrnut v ceně.

 IMOUZZER – ZELENÁ OÁZA
Pojedete podél pobřeží Atlantiku přes palmové 
háje, zelená údolí, banánové plantáže a úzké sou-
těsky, olivovníky v údolí Asif Tamraght, krásné údolí 

přezdívané „údolí ráje“. Minibusem nebo džípem pro-
jedete jednou z nejkrásnějších horských scenérií. 
V  Imouzzeru vás okouzlí nejen nádherné výhledy, 
ale i opojná vůně levandule a divokého rozmarýnu. 
Jedná se o půldenní výlet.

Popisy výletů jsou pouze informační a nezávazné. 
Bližší info o jejich programu obdržíte v destinaci. Více 
na www.blue-style.cz.

Výlety
CESTUJTE A POZNÁVEJTE

MARRAKÉŠ – JEMAA EL-FNA
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Cestujete-li bez dětí a/nebo nevyuží-
váte-li při své rezervaci nabídku „až 2 
děti ZDARMA“, pak máte možnost vy-
užít naši atraktivní nabídku, kdy mů-
žete získat při včasné rezervaci slevu 

pro každou osobu platící cenu za do-
spělou osobu.   
Sleva platí pro všechny ubytovací ka-
pacity, platí ve vybraných termínech a 
při závazné rezervaci do 31. 10. 2018.  

Aktuální informace o výši slev nalezne-
te na www.blue-style.cz u jednotlivých 
hotelů. Nabídku „Super slevy pouze pro 
dospělé osoby“ od 21 % nelze kombi-
novat s nabídkou „až 2 děti ZDARMA“.

SUPER SLEVY POUZE PRO DOSPĚLÉ OSOBY OD 21 % 

Všechny uvedené slevy v % na této straně 422 se vypočítávají z konečné ceny zájezdu, platí při závazné rezervaci do 31. 10. 2018, platí ve vybra-
ných termínech a zahrnují již možnost parkování přímo u letiště zcela zdarma a dárky, to vše v minimální hodnotě 1 000 Kč. Aktuální informace 
o výši slev naleznete u jednotlivých hotelů na www.blue-style.cz, kde je výše slevy vyčíslena a již se také zobrazuje konečná cena po slevě. Nabíd-
ku „AŽ 2 DĚTI ZDARMA“ a nabídku „SUPER SLEVY PRO DOSPĚLÉ OSOBY“ nelze využít na prodej zájezdů na poslední chvíli (Last Minute).

Řecko  Egypt  Tunisko  Turecko  Bulharsko  Španělsko  Itálie  Maroko  Spojené arabské emiráty

Konečná cena rozhoduje!
SLEVY A VÝHODY

Řecko  Egypt  Tunisko  Turecko  Bulharsko  Španělsko  Itálie  Maroko

AŽ 2 DĚTI ZDARMA
CESTUJETE-LI SE DVĚMA DĚTMI,
kdy jedno dítě splňuje věk 1. dítěte 
uvedený v ikoně a druhé dítě splňuje 
věk uvedený v ikoně pro 2. dítě, pak 
vaše 1. dítě nabízíme ZCELA ZDAR-
MA. Počet míst je limitován, platí pro 
konkrétní termíny, destinace, kon-
krétní typy pokojů a typy stravování. 
Doporučujeme vám včasnou rezer-
vaci. Pro vaše 2. dítě máte možnost 
využít nabídku „Pevné dětské ceny 
pro 2. dítě“, kdy my nabízíme ubyto-
vání a uvedené stravování ZDARMA 
a v některých případech zvýhodně-
nou cenu vybraných služeb, a vy pla-
títe pouze letenku a povinné příplat-

ky. Počet míst je limitován, platí pro 
konkrétní termíny, destinace, typy po-
kojů a typy stravování. Doporučujeme 
vám včasnou rezervaci.
Po vyčerpání kapacity nabídky 1. dítě 
ZCELA ZDARMA a/nebo po skončení 
její platnosti (platí při závazné rezer-
vaci do 31. 10. 2018) můžete využít 
nabídku „dítě za Symbolickou cenu“, 
kdy my nabízíme pro vaše 1. dítě uby-
tování a uvedené stravování ZDAR-
MA a zvýhodněnou cenu letenky pro 
vaše 1. dítě. Počet míst je také limito-
ván. Po vyčerpání této nabídky máte 
možnost dále využít nabídku „Pevné 
dětské ceny pro 1. dítě“, kdy my nabí-

zíme pro vaše 1. dítě ubytování a uve-
dené stravování ZDARMA, vč. vybra-
ných služeb, a vy platíte pouze letenku 
a povinné příplatky. Počet míst je také 
limitován. Po vyčerpání všech těchto 
nabídek platíte dětskou cenu za 1. dítě 
dle aktuální cenové nabídky.
Nabídka „Pevná dětská cena pro 
2. dítě“ platí pro vybrané typy pokojů 
a typy stravování. Počet míst je limito-
ván. Po vyčerpání této nabídky platí-
te dětskou cenu za 2. dítě dle aktuální 
cenové nabídky. 
Výše pevných dětských cen závisí na 
vámi zvolené destinaci.

CESTUJETE-LI S JEDNÍM DÍTĚTEM,
které splňuje věk dítěte uvedený v iko-
ně, pak vám nabízíme dítě ZCELA 
ZDARMA. Počet míst je limitován a platí 
pro konkrétní termíny, destinace, kon-
krétní typy pokojů a typy stravování. 
Doporučujeme vám včasnou rezervaci.
Po vyčerpání kapacity nabídky dítě 
ZCELA ZDARMA a/nebo po skonče-

ní její platnosti (platí při závazné re-
zervaci do 31. 10. 2018) můžete využít 
nabídku „dítě za Symbolickou cenu“, 
kdy my nabízíme ubytování a uvede-
né stravování ZDARMA a zvýhodně-
nou cenu letenky pro vaše dítě. Počet 
míst je také limitován. Po vyčerpání 
této nabídky máte možnost dále vy-
užít nabídku „Pevné dětské ceny pro 

1. dítě“, kdy my nabízíme pro vaše 
dítě ubytování a uvedené stravování 
ZDARMA, vč. vybraných služeb, a vy 
platíte pouze letenku a povinné pří-
platky. Výše pevných dětských cen zá-
visí na vámi zvolené destinaci.
Počet míst je také limitován. Po vyčer-
pání této nabídky platíte dětskou cenu 
dle aktuální cenové nabídky.

 SUPER SLEVY OD 10 % PRO DOSPĚLÉ OSOBY
Čerpáte-li některou z výše uvedených nabídek DĚTI ZDARMA, nabízíme navíc slevu na každou dospělou osobu za včasnou rezervaci. Sleva platí pro všechny uby-
tovací kapacity, platí ve vybraných termínech a destinacích a při závazné rezervaci do 31. 10. 2018. Aktuální informace o výši slev naleznete u jednotlivých hotelů 
na www.blue-style.cz. 

Nabídku „až 2 děti ZDARMA“ je možné uplatnit na každou rezervaci pouze jedenkrát. Kapacita nabídky „až 2 děti ZDARMA“ je omezena 
a platí pouze při ubytování se dvěma dospělými osobami, není-li uvedeno jinak. Dětské ceny se vztahují na děti od 2 let věku až do dovršení 
věku vyznačeného v ikonách u jednotlivých ubytovacích zařízení (v den zpátečního odletu nesmí tento věk dovršit). Informace o těchto 
nabídkách a jejich dostupnosti naleznete na www.blue-style.cz u jednotlivých hotelů, které možnost využít této nabídky nabízejí. Nabídka 
„až 2 děti ZDARMA“ neplatí pro Spojené arabské emiráty.

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodn te se v as a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Až 2 D ti zdarma
1. dít  do 15 let 
2. dít  do 15 let

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodn te se v as a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Dít  do 14 let
zdarma

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodn te se v as a získejte:

Super slevy od 21 % na dosp. os.
a další skv lé výhody

na www.blue-style.cz

FIRST MINUTE
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Při zakoupení zájezdu z nabídky LÉTO 
2019 do 31. 10. 2018, zaplatíte zálo-
hu (částečnou úhradu) pouze 1 500 Kč 
(v případě zájmu navíc doporučené 
cestovní připojištění BlueComfort/
BlueComfort Plus) za každou cestu-
jící osobu (včetně infanta – dítěte do 

2 let věku) uvedenou na smlouvě o zá-
jezdu. Doplatek do 7 000 Kč za kaž-
dou cestující osobu uhradíte vždy nej-
později do 30 dní od podpisu smlouvy 
o zájezdu.

V případě zájmu o doporučené cestov-

ní připojištění BlueComfort/BlueCom-
fort Plus je toto splatné vždy při pod-
pisu smlouvy. Doplatek Celkové ceny 
zájezdu musí být uhrazen nejpozdě-
ji do 45 dní (včetně) před zahájením 
čerpání služeb uvedených ve smlou-
vě o zájezdu. 

Podrobné informace o platebních pod-
mínkách naleznete ve Všeobecných 
smluvních podmínkách. 

Záloha pouze 1 500 Kč/os. platí pro zá-
jezdy z nabídky LÉTO 2019 a pro odlety 
od 1. 5. 2019 do 31. 10. 2019.

ZÁLOHA POUZE 1 500 KČ/OS.

Na této dvoustraně 422–423 naleznete podrobné vysvětlení našich nabídek ze str. 12–17 tohoto katalogu.

Sleva 1 000 Kč na objednávku platí při závazné rezervaci minimálně 30 dní před plánovaným odletem včetně. V případě závazné rezervace 29 až 15 dní před plá-
novaným odletem včetně, platí sleva 500 Kč na objednávku. Bude-li závazná rezervace učiněna v době kratší než 14 dní před plánovaným odletem, nárok na slevu 
pro stálého klienta nevzniká. Tato sleva je platná pro klienty, kteří s CK Blue Style v minulosti již minimálně jednou cestovali.

SLEVA PRO STÁLÉ KLIENTY AŽ 1 000 KČ/OBJ.

Klientům starším 60 let v době dovolené poskytneme slevu 500 Kč/osoba z aktuální cenové nabídky. Tato nabídka je platná při závazné rezervaci minimálně 30 dní 
před plánovaným odletem včetně. Tuto slevu nelze kombinovat se skupinovou slevou.

SLEVY PRO SENIORY

U většiny zájezdů v rámci nadcházející 
letní sezony jsme si jisti naší bezkonku-
renční cenou natolik, že v případě, kdy 
najdete stejný zájezd u jiné cestovní 
kanceláře levněji, nabídneme vám ten-
to zájezd za tuto nižší cenu. A navíc vám 
za vaše upozornění dáme speciální od-
měnu ve výši 600 Kč na objednávku – 
tzv. Záruka bezkonkurenčních cen na 
trhu. Tato odměna vám bude odečte-
na od ceny zájezdu. Speciální nabídka 
„Záruka bezkonkurenčních cen na 
trhu“ je časově omezena a platí pro 
všechny závazné rezervace zájez-
dů z  nabídky LÉTO 2019, a  to do 
30. 4. 2019. Více informací o Záruce 
bezkonkurenčních cen na trhu nalez-
nete na www.blue-style.cz v sekci Sle-
vy a výhody.

Tahle dovolená bude Blue Style

Nakupte svou dovolenou včas a získejte možnost změnit zájezd až 7 dní před plánovaným odletem zdarma. Kompletní podmínky pro uplatnění změny zájezdu na-
leznete na www.blue-style.cz. Změna zájezdu zdarma neplatí pro Spojené arabské emiráty.

ZMĚNA ZÁJEZDU ZDARMA

Cestujete-li ve větší skupině, naše cestovní kancelář vám ráda poskytne na vyžádání skupinovou slevu. Výše slev je závislá vždy na velikosti skupiny, zvolené de-
stinaci, termínu cesty a době, kdy je rezervace učiněna. Plánujete-li cestovat ve větších skupinách, neváhejte se na nás obrátit na email skupiny@blue-style.cz, 
a to vždy s dostatečným časovým předstihem, abychom vám mohli zajistit co možná nejlepší podmínky nejen z hlediska ceny, ale také abychom mohli vyjít vstříc 
všem vašim požadavkům v rámci zvoleného ubytovacího zařízení či destinace. 

SLEVY PRO SKUPINY

SLEVY A VÝHODY

ZÁRUKA BEZKONKURENČNÍCH CEN NA TRHU
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INFORMACE + CENY + ROZŠÍŘENÁ FOTOGALERIE a VIDEA  ―  na www.blue-style.cz

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Vážení zákazníci, před výběrem své dovolené vás prosíme 
o pozorné přečtení těchto Všeobecných informací, kde 
naleznete řadu rad a upozornění. Pro hladký průběh do-
volené je důležitá informovanost nejen o ubytovacím za-
řízení, kam míříte, ale také povědomí a informace o míst-
ních zvycích, možných úskalích a specifi kách dané země 
či místa, kam hodláte vycestovat. Proto, prosíme, věnujte 
čas těmto Všeobecným informacím, které jsou nedílnou 
součástí Všeobecných smluvních podmínek.
Cestovní kancelář Blue Style je pojištěna proti úpadku 
dle povinnosti vyplývající ze zákona č. 159/1999 Sb. (po-
vinné smluvní pojištění) u ERV Evropské pojišťovny, a. s. 

 PODMÍNKY VYCESTOVÁNÍ Z ČR
CESTOVNÍ DOKLADY
Z České republiky lze vycestovat pouze s platným cestov-
ním dokladem (upozorňujeme, že většina států, do nichž 
Blue Style nabízí své zájezdy, požaduje platný cestovní 
doklad minimálně 6 měsíců po návratu z dané destinace), 
v případě cesty do zemí Evropské unie lze jako cestovní 
doklad použít platný občanský průkaz vydaný státem Ev-
ropské unie. Občanský průkaz je však chápán jako ces-
tovní doklad pouze pro jeho držitele, nikoli pro děti v něm 
zapsané. Upozorňujeme, že od 26. června 2012 musí mít 
každý občan České republiky (tedy včetně dětí) při ces-
tování do zahraničí vlastní cestovní doklad. Od 1. ledna 
2012 mohou i děti mladší 15 let do států Evropské unie 
cestovat též na vlastní občanský průkaz, o který mohou 
rodiče dítěte požádat. Podrobné informace k cestovním 
dokladům ČR naleznete na stránkách Ministerstva vnit-
ra ČR, www.mvcr.cz. 

PÍSEMNÝ SOUHLAS RODIČŮ – CESTOVÁNÍ DĚTÍ BEZ 
DOPROVODU RODIČŮ
V případě, že nezletilé dítě cestuje v doprovodu jiné oso-
by, než je rodič nebo zákonný zástupce, doporučujeme 
ověřit u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, 
zda mimo platného cestovního dokladu nebude vyžado-
ván také písemný souhlas rodičů (zákonného zástupce) 
s cestou dítěte do zahraničí. Informace, zda stát, do kte-
rého cestujete, vyžaduje písemný souhlas rodičů, nalez-
nete na www.mzv.cz, v kapitole Informace o podmínkách 
cestování do jednotlivých států světa, v rubrice věnované 
konkrétnímu státu. Pro ověření či event. doplnění této 
informace je potřeba kontaktovat přímo velvyslanectví 
daného státu v České republice.

VSTUP A POBYT V CIZÍCH STÁTECH
Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané 
ČR splňovat podmínky stanovené zákony dané země. 
Základní informace k cestování občanů České republiky 
do cizích zemí naleznete v tomto katalogu ve všeobec-
ných informacích u jednotlivých destinací a dále pak na 
webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR, 
www.mzv.cz. Vzhledem k možným změnám týkajících 
se vstupu a pobytu v dané zemi doporučujeme, abyste 
si před cestou ověřili, zda se podmínky pro vstup a pobyt 
nezměnily. Ke sdělování aktuálních podmínek a informací 
ke vstupu a pobytu na území cizího státu je kompetentní 
příslušný zastupitelský úřad daného státu, kontakty na-
leznete ve všeobecných informacích u jednotlivých des-
tinací. Pokud nejste občany ČR, informujte se před cestou 
u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu o pod-
mínkách vstupu a pobytu. Veškeré informace uvedené 
v tomto katalogu u jednotlivých destinací jsou platné ke 
dni tisku tohoto katalogu.

ÚDAJE O PASOVÝCH A VÍZOVÝCH POŽADAVCÍCH 
A JEJICH LHŮTY, ZDRAVOTNÍ DOKLADY
Za účelem podání správných a aktuálních informací o pa-
sových a vízových požadavcích, lhůtách pro jejich vyříze-
ní, které jsou pro cestu a pobyt vyžadovány, je nezbytné 

sdělit prodejci všechny podstatné informace, zejména 
jaký cestovní doklad použijete k cestě do vámi vybrané 
destinace a stát a jeho vydání. Základní informace o pa-
sových a vízových požadavcích, o lhůtách pro jejich vyří-
zení, jakož i o nezbytných zdravotních dokladech nalez-
nete rovněž na www.blue-style.cz. Jelikož pasové i vízové 
podmínky pro cestování do námi nabízených destinací, 
jakož i lhůty pro jejich vyřízení, se mohou měnit, dopo-
ručujeme si před odjezdem vždy ověřit podmínky vstu-
pu do destinace na stránkách Ministerstva zahraničí ČR 
www.mzv.cz a/nebo na zastupitelských úřadech zemí, do 
kterých v rámci zájezdu cestujete. Současně tímto upo-
zorňujeme, že pasové a vízové informace nacházející se 
v katalogu a/nebo na www.blue-style.cz jsou zpravidla 
určeny pro občany ČR, případně pro občany dalších stá-
tů, jejichž občané jsou obvyklými zákazníky Blue Style. 
V případě, že v tomto katalogu ani na www.blue-style.
cz nenaleznete informace o pasových a vízových poža-
davcích vztahujících se k cestovním dokladům země, jejíž 
cestovní doklad máte v úmyslu využít za účelem čerpá-
ní služeb zájezdu, nebo máte jakékoliv dotazy týkající se 
splnění pasových a vízových povinností, doporučujeme 
kontaktovat zastupitelský úřad příslušné země, do které 
hodláte vycestovat, případně nás kontaktujte na telefon-
ním čísle +420 226 036 100 nebo na info@blue-style.cz. 
Berte prosím na vědomí, že nemůžeme nést odpověd-
nost za správnost námi poskytnutých informací o vízo-
vých či pasových požadavcích, lhůtách pro jejich vyřízení, 
ani o nezbytných zdravotních dokladech v případě, kdy 
nám včas nesdělíte podstatné informace či uvedete in-
formace chybné.

JAZYK
Jednotlivé služby tvořící zájezd pořádaný Blue Style jsou 
poskytovány v úředním jazyce dané destinace, v níž je 
daná služba poskytována, a/nebo v jazyce anglickém, a/
nebo německém a/nebo francouzském (v případě letec-
ké přepravy většinou dle státu sídla letecké společnos-
ti), vyjma služby delegát a animátor, kdy jazyk, v němž je 
tato služba poskytována, je uveden v příslušném článku 
těchto Všeobecných informací.

 LETECKÁ PŘEPRAVA
Přeprava do našich cílových destinací je zajišťována char-
terovými lety a/nebo lety na pravidelných linkách. Ačko-
liv jsou časy odletů a příletů na charterových letech na-
smlouvány s dostatečným předstihem, může se stát, že 
přesné časy letů budou změněny, i přes veškerou snahu 
naší cestovní kanceláře a leteckých společností. Ke změ-
nám časů odletů a příletů může dojít také na pravidelných 
linkách. O případných změnách odletových časů na všech 
letech budete včas vyrozuměni. Doporučujeme tedy před 
odletem zkontrolovat vaše e-mailové schránky, na které 
budou v případě změny zasílány aktuální Cestovní doku-
menty. Aktuální informace o odletech jsou umístěny na 
webových stránkách www.blue-style.cz. Časy odletu se 
však mohou měnit i krátce před plánovanou dobou odle-
tu, z tohoto důvodu je nutné sledovat informační tabule 
na letištích. Blue Style neručí za zpoždění letů, která mo-
hou nastat z technických důvodů, z důvodů nepříznivého 
počasí, přetížení leteckých koridorů atd., nenese odpo-
vědnost za škody s nimi spojené a upozorňuje na možnost 
jejich vzniku. Při plánování vašich obchodních schůzek, 
cest a následných přípojů zpět do místa bydliště tedy ra-
ději počítejte i s možným delším zpožděním, které může 
zasahovat i do dne následujícího. Stejně tak je důležité 
brát na vědomí, že s ohledem na případné brzké odlety 
z České republiky může být nutné se dostavit na letiště 
již v předcházející den (např. odlet v sobotu v 1.00 hod, na 
letišti musíte být nejpozději v pátek ve 23.00 hod). Nelze 
též vycházet z toho, že se odlety uskuteční dopoledne 
a zpáteční lety večer. Změny letových časů mohou na-

stat i několik hodin před plánovaným odletem. Cestu-
jete-li s malými dětmi, je lépe se vybavit dostatečným 
množstvím kojenecké stravy, nápojů a hygienických po-
třeb. V případě časného odletu nebo pozdního či zpož-
děného letu do cílové destinace nelze poskytnout slevy 
a kompenzace za služby, které nemohly být z tohoto dů-
vodu využity (např. snídaně nebo večeře v hotelu). V pří-
padě brzkého odletu z destinace se naopak může stát, že 
bude potřeba opustit pokoje předposlední den pobytu. 
Před cestou doporučujeme seznámit se s novými bezpeč-
nostními pravidly na letištích EU, která upravují zejména 
přepravu kapalin, a s přepravními podmínkami letecké 
společnosti – k dispozici na www.blue-style.cz, a/nebo 
na webových stránkách leteckého přepravce. Osobám 
nemocným či jinak zdravotně omezeným doporučujeme 
věnovat přepravním podmínkám zvýšenou pozornost. 
Od 17. 1. 2006 jsou všechny lety z Letiště Václava Hav-
la Praha do schengenského prostoru odbavovány z Ter-
minálu 2. 
V případě zmeškání navazujícího letu (z důvodu zpoždě-
ní letu předchozího) je postupováno dle mezinárodních 
pravidel pro leteckou přepravu.

PALUBNÍ (CATERINGOVÉ) SLUŽBY
Rozsah poskytovaných cateringových služeb během le-
tecké přepravy je určován jednotlivými leteckými společ-
nostmi. Berte prosím na vědomí, že na většině letů není 
poskytováno občerstvení a pití zdarma. Více informací o 
poskytovaných cateringových službách pak naleznete 
na www.blue-style.cz.

ODBAVENÍ A MÍSTA V LETADLE
Jednotlivá místa v letadle jsou přidělována cestujícím dle 
pořadí u přepážky odbavení na letišti a jsou potvrzena na 
palubní vstupence. Bohužel nemůžeme předem zaručit 
přidělení určitého zvoleného místa v letadle. Cestuje-li 
rodina nebo více přátel společně, doporučujeme vám se 
dostavit včas k odbavení (dle pokynů nejpozději 2 hodi-
ny před plánovaným odletem), aby vám bylo možno za-
jistit místa vedle sebe, případně zvolit placenou službu 
seatingu, pokud je tato možnost dostupná (více na www.
blue-style.cz). Blue Style není odpovědný za vaše ztrá-
ty nebo výdaje způsobené tím, že se nedostavíte včas, 
tj. nejpozději 2 hodiny před plánovaným odletem (v ně-
kterých případech 3 hodiny před plánovaným odletem), 
k odbavení (odbavovací přepážka se uzavírá zpravidla cca 
40 minut před plánovaným odletem, nicméně záleží na 
konkrétním leteckém přepravci a jeho přepravních pod-
mínkách), nebo nebudete-li dostatečně vybaveni vše-
mi požadovanými dokumenty (pas, vízum apod.), a tudíž 
nebudete moci vycestovat. Upozorňujeme také, že jedna 
osoba může sama cestovat maximálně s jedním dítětem 
do 2 let věku (s infantem). 
V případě, že je nabízen seating zdarma (vybrané místo 
v letadle) v rámci nabídky zájezdu, nelze v případě nepo-
skytnutí seatingu nárokovat jeho proplacení. 

CESTOVNÍ DOKUMENTY
V Cestovních dokumentech (dále také jen „CD“), kte-
ré slouží také jako letenky, naleznete veškeré potřeb-
né informace k odletu včetně orientačních časů odletů 
a příletů známých v době jejich odeslání. V případě letů 
s přestupem vám budou spolu s CD zaslány také letenky 
s podrobnějším rozpisem času jednotlivých letů. Tyto CD 
také obsahují další důležité informace týkající se vašeho 
ubytování (CD slouží rovněž jako ubytovací vouchery) 
a informace k vašemu cestovnímu pojištění (zároveň 
slouží i jako doklad o cestovním pojištění). Tyto dále ob-
sahují případné další dokoupené služby (fakultativní vý-
lety, parkování přímo u letiště, pronájem auta v destina-
ci apod.). Budete se jimi rovněž prokazovat při odbavení 
na letišti a po jejich předložení spolu s vaším cestovním 
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dokladem vám budou vystaveny palubní vstupenky. Vě-
nujte také pozornost užitečným informacím uvedeným 
na dalších stranách těchto CD. Je nutné si je po obdržení 
na vaši e-mailovou adresu vytisknout a v listinné podo-
bě mít po dobu konání zájezdu při sobě, a to zejména při 
odbavení na letišti, ubytování, případně uplatňování 
nároků z cestovního pojištění. CD se zasílají nejpozději 
7 dní před plánovaným odletem na e-mailovou adresu 
uvedenou ve vaší smlouvě o zájezdu. Po jejich doručení 
si pečlivě překontrolujte, zda veškeré údaje na nich 
uvedené souhlasí. V případě změny času odletu vám 
budou zaslány na váš kontaktní e-mail aktuální CD. Po-
kud z nějakého důvodu (např. nedoplacení zájezdu) ne-
budou CD odeslány nebo doručeny (např. chybně uve-
dený kontakt), je vaší povinností si dokumenty vyžádat. 
Pokud do smlouvy o zájezdu neuvedete vaši e-mailovou 
adresu, budou CD zaslány na místo uzavření smlouvy 
o zájezdu. Rádi bychom předešli zbytečným komplika-
cím při jejich doručování, či při oznamování nenadá-
lé změny času odletu. Doporučujeme našim klientům 
uvést na smlouvě o zájezdu několik možných kontaktů 
(např. 2 mobilní telefony). Při doplatku zájezdu si prosím 
zkontrolujte aktuálnost uvedených údajů, zejména pak 
aktuální a funkční e-mailovou adresu. V případě jakékoli 
změny vámi uvedených kontaktních údajů je nezbytné 
bezodkladně nahlásit aktuální a platné kontaktní údaje 
v místě uzavření smlouvy o zájezdu. Dojde-li ke změně 
v čase odletu a vy se k němu nedostavíte včas, nemůže 
být ze strany Blue Style uznána případná reklamace, po-
kud vás o tomto nebylo možné informovat na uvedených 
kontaktních údajích. Aktuální informace o odletech jsou 
umístěny také na webových stránkách www.blue-style.
cz. S ohledem na možné změny doporučujeme aktuální 
informace o odletech průběžně sledovat. 

PŘEPRAVA ZAVAZADEL
Váhový limit na bezplatnou přepravu 1 zavazadla (za-
psaného) pro dospělého cestujícího (a děti od 2 let) závisí 
vždy na konkrétním leteckém přepravci a tarifu letenky.
Většinou je povoleno cca 20 kg na osobu (maximální 
váha jednoho samostatného zavazadla nesmí přesáh-
nout 32 kg). Děti do 2 let nemají nárok na vlastní sedadlo 
a na přepravu vlastního zavazadla, není-li uvedeno jinak. 
Většinou mají nárok na bezplatnou přepravu složeného 
dětského kočárku, dětské postýlky, autosedačky pro děti 
– tyto předměty budou přepraveny v zavazadlovém pro-
storu letadla. Letecká společnost nenese odpovědnost za 
škodu způsobenou během přepravy na kočárcích, které 
nejsou přepravované v ochranném obalu nebo ve fólii. 
Zvýhodněné ceny za nadváhu zavazadel naleznete na 
www.blue-style.cz. 
Více informací týkajících se letecké dopravy (např. vá-
hové limity, rozměry zavazadel atd.), resp. kompletní 
přepravní podmínky jednotlivých leteckých společ-
ností jsou k dispozici na www.blue-style.cz, a/nebo na 
webových stránkách leteckého dopravce.
Příruční zavazadla – podle platných mezinárodních 
předpisů nesmí mít cestující v příručním zavazadle ze-
jména ostré předměty, manikúru, nože apod. Tyto před-
měty musí být uloženy pouze v zapsaném odbaveném 
zavazadle.
Odbavená zavazadla – v odbaveném zavazadle je čas-
to dovolené převážet předměty, které si nemůžete vzít 
s sebou do kabiny letadla. Je však zakázáno převážet vý-
bušniny, zápalné látky a zařízení, která mohou způsobit 
vážné zranění nebo ohrozit bezpečnost letadla.
Více informací o nepovolených předmětech v příručních 
a odbavených zavazadlech naleznete na webových strán-
kách letiště / jednotlivých leteckých dopravců. 
Přeprava kapalin - přepravu kapalin v příručních zavaza-
dlech upravují bezpečnostní pravidla, která naleznete na 
www.blue-style.cz a/nebo na webových stránkách letiště 
/ jednotlivých leteckých dopravců. Cestující tak mohou 
např. přepravovat v kabinovém zavazadle běžné tekuti-
ny, aerosoly a gely jen v nádobách o objemu maximálně 

100 ml, uložené v jednom průhledném plastovém sáčku 
o objemu max. 1 litr, který lze opakovaně uzavřít. Zároveň 
doporučujeme si do vašeho kabinového zavazadla přiba-
lit případné nezbytné léky, které tak máte po celou dobu 
při sobě. Více informací týkajících se přepravy zavazadel 
naleznete také na www.blue-style.cz.

DETEKČNÍ KONTROLY UVNITŘ VYBRANÝCH 
ZAPSANÝCH ZAVAZADEL
V rámci zvyšování ochrany cestujících a v souladu s plat-
nou legislativou Evropské unie provádí pracovníci bez-
pečností kontroly na Letišti Václava Havla Praha od 
15. 5. 2017 detekční kontroly uvnitř vybraných zapsa-
ných (odbavených) zavazadel. Během tohoto procesu bu-
dou některá zavazadla otevřena a fyzicky zkontrolována 
na přítomnost stopových prvků po výbušninách. Postup 
má předejít naložení výbušných látek do nákladního pro-
storu letadla.
Abyste předešli poškození vašeho zavazadla s integrova-
ným zámkem bez TSA zabezpečení (označený červeným 
diamantem), je nutné mít zavazadla uzamčena právě po-
mocí TSA visacího zámku (v případě zámku bez TSA bude 
zámek při kontrole přeštípnut). Více informací o těchto 
kontrolách naleznete na www.prg.aero.

PŘEPRAVA NESKLADNÝCH ZAVAZADEL 
A SPORTOVNÍHO VYBAVENÍ
Přeprava neskladných nadměrných zavazadel a sportov-
ního vybavení (např. jízdní kola, výbava pro potápěče, 
surfy, golfové bagy, kite surfy apod.) musí být nahlášena 
Blue Style již při závazné rezervaci zájezdu a uskutečňuje 
se v závislosti na kapacitních možnostech leteckého pře-
pravce (je tedy nutné zpětné potvrzení) a je za poplatek. 
Úhrada případných poplatků za transfer přepravované-
ho nadměrného zavazadla nebo sportovního vybavení 
(např. surfy, jízdní kola, potápěčská výstroj, golfové bagy 
apod.) z letiště do ubytovací kapacity a zpět je zajišťová-
na na vlastní náklady zákazníka. Pokud je výše uvedené 
vybavení přepravováno jako standardní zavazadlo, ne-
musí se na něj vztahovat standardní pojištění přepravo-
vaných zavazadel.

PŘEPRAVA ZVÍŘAT
Zvířata se zásadně přepravují pouze po předchozím na-
hlášení cestovní kanceláři, následném souhlasu letecké-
ho přepravce a za poplatek. O výši poplatku se informujte 
u svého prodejce. Bez zaplacení poplatku nebude uvede-
né zvíře převzato k přepravě. Malá zvířata můžete pře-
pravovat v kabině letadla v uzavřené předepsané schrán-
ce. Větší zvířata se přepravují v zavazadlovém prostoru, 
ve zvláště k tomu určených boxech. Bližší informace ob-
držíte u přepravce. Zároveň je nutné ověřit již při závazné 
rezervaci zájezdu, zda vámi vybraná ubytovací kapacita 
umožňuje pobyt i vašemu zvířecímu mazlíčkovi. Podmín-
ky pro přepravu zvířat, vč. váhových limitů, se mohou li-
šit dle leteckého přepravce. Informace zde uvedené jsou 
platné v době tisku tohoto katalogu.

ZTRÁTA NEBO POŠKOZENÍ ZAVAZADLA
Za poškození nebo ztrátu zavazadla při letecké přepravě 
přebírá plnou odpovědnost letecká společnost. Pokud při 
příletu do cílové destinace (v zahraničí i v ČR) zjistíte, že 
je vaše zavazadlo poškozeno nebo se dokonce ztratilo, 
ihned na místě v reklamačním oddělení na letišti sepište 
protokol (P.I.R.), který budete potřebovat pro uplatnění 
nároku na odškodnění. Náklady spojené s vyřizováním 
reklamace nese klient. Vždy je nutné nahlásit případnou 
škodu, poškození apod. ihned v letištní hale, aby mohla 
být reklamace uznána. V opačném případě, kdy opustíte 
letištní halu, nemusí být vaše reklamace přijata. Každé 
vaše zavazadlo pak doporučujeme označit jmenovkou 
a adresou, včetně vašeho cílového místa, kam míříte na 
dovolenou. Více informací jak postupovat naleznete na 
www.blue-style.cz a/nebo v přepravních podmínkách 
leteckého dopravce.

TRANSFER Z LETIŠTĚ DO UBYTOVACÍHO ZAŘÍZENÍ 
A ZPĚT
Pokud není výslovně uvedeno jinak, po příletu na letiště 
bude pro vás zajištěn transfer, který vás odveze do va-
šich ubytovacích zařízení. Z důvodů užších silnic a uliček 
však některá ubytovací zařízení neumožňují dojezd až 
k samotnému ubytovacímu zařízení (zpravidla z důvo-
du nemožnosti otočení autobusu). V takovémto případě 
budete vysazeni na nejbližším možném místě od vašeho 
ubytovacího zařízení. Může se stát, že některé oblasti 
jsou dostupné pouze lodí. Proto je potřeba počítat s tím, 
že v těchto případech neprobíhá klasický transfer přímo 
k hotelu, ale je potřeba do hotelu dojít se svými zavaza-
dly pěšky. Doba transferu závisí nejen na vzdálenosti od 
letiště, ale i na počtu hotelů na trase (pokud je váš hotel 
na konci trasy transferu letiště – hotel / první při trans-
feru hotel - letiště, cesta bude trvat déle) a na počtu pře-
pravovaných klientů. Pokud dojde k poškození zavazadla 
během transferu, je nutné ihned informovat delegáta. 

 DELEGÁT
Ve vybraných destinacích vám jsou k dispozici česky nebo 
slovensky mluvící delegáti. Ti, ve spolupráci s naším part-
nerem v dané destinaci, organizují transfery z/na letiš-
tě (ne vždy je delegát samotnému transferu přítomen), 
uvítají vás na první informační schůzce, kde vám podají 
důležité informace týkající se dané destinace, ubytová-
ní, nabídnou vám fakultativní výlety, možnost pronájmu 
auta apod. Po dobu vašeho pobytu vám budou k dispozici 
v určené návštěvní hodiny ve vašem ubytovacím zařízení. 
Mimo návštěvní hodiny je v nutných případech můžete 
kontaktovat telefonicky na čísle uvedeném na informační 
tabuli Blue Style (je-li k dispozici), která je umístěna na vi-
ditelném místě ve vašem ubytovacím zařízení (hovor de-
legátovi hradí zákazník) nebo v informační obálce, kterou 
obdržíte po příletu do destinace. Je třeba počítat s tím, že 
každý delegát má na starosti více ubytovacích kapacit 
a nelze tedy očekávat, že vám bude k dispozici 24 hodin 
denně. Ve vybraných hotelech je pak delegát k dispozici 
pouze na telefonu. Berte prosím na vědomí, že delegáti 
mohou doprovázet klienty do lékařských zařízení pouze 
dle jejich časových možností (nutné brát v potaz sjedna-
né informační schůzky apod.). Ačkoliv je delegát schopen 
se v dané destinaci domluvit (mnohdy i tamním jazykem), 
není ofi ciálním tlumočníkem a překladatelem, a tedy ja-
kýkoli jeho překlad je překladem orientačním a nemůže 
být tedy závazným. Pro překlad ofi ciálních dokumentů 
(zejména lékařských či policejních zpráv) důrazně do-
poručujeme ofi ciálního překladatele. 
Vzhledem k tomu, že se delegát mnohdy pohybuje v ob-
lastech s horším pokrytím mobilní sítě (a s horší dostup-
ností datových služeb) nebo v místech, kde není žádný 
signál, může se stát, že bude po určitou dobu nedostup-
ný. V takovém případě doporučujeme zaslat delegátovi 
SMS zprávu, na kterou bude následně po obdržení zprávy 
reagovat. Zároveň upozorňujeme, že v mnohých zemích 
může docházet k výpadkům mobilní sítě, kdy nedojde 
k doručení SMS zprávy, a proto doporučujeme, zejména 
v urgentních případech, kontaktovat delegáta opětovně. 
V exotických destinacích vám bude k dispozici většinou 
anglicky hovořící zástupce, který poskytne základní asis-
tenci, jako např. přivítání na letišti, uvítací schůzku, zpro-
středkuje prodej fakultativních výletů apod.
Více informací o působnosti delegáta v jednotlivých des-
tinacích pak naleznete na www.blue-style.cz.

MOBILNÍ APLIKACE – MOBILNÍ ASISTENT
Vyvinuli jsme pro vás mobilní aplikaci, díky které máte 
prakticky vše, co potřebujete, pohodlně v kapse, a to již 
před samotnou dovolenou a následně pak i během ní. 
Naleznete zde podrobnosti o destinaci, do které míříte, 
o vámi vybraném hotelu, tipy na výlety, praktický slov-
ník či kalkulačku měn. Zároveň máte pohromadě veškeré 
údaje o všech cestujících, zakoupených službách, infor-
mace o vašem cestovním pojištění atd.
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S naší mobilní aplikací si můžete pohodlně vybrat vaši do-
volenou nebo ji použít ve vybraných destinacích ke komu-
nikaci s delegátem Blue Style během vaší dovolené. V pří-
padě zdravotních problémů pak doporučujeme její využití 
pro rychlé a snadné kontaktování asistenční služby ERV 
Evropské pojišťovny, a.s. – Euro-Center. 
Zároveň můžete po skončení vaší dovolené hodnotit jed-
noduchou a rychlou formou služby hotelu. Díky naší apli-
kaci jsme pro vás ve vybraných destinacích k dispozici 
24 hodin denně. Cestovní mobilní aplikace je ke stažení 
zdarma jak pro iOS, tak i pro Android na www.blue-style.
cz, na App Store a Google Play. 

 ANIMÁTOR
V některých, námi pečlivě vybraných ubytovacích zaří-
zeních   máme také své vlastní animátory (česky nebo 
slovensky mluvící), kteří se starají o zábavu dospělých 
a také dětí (tzv. Blue animátor a Croco animátor). Jejich 
prací je vytvářet animační programy a zábavu pro vás, 
naše klienty.
Blue animátor spolupracuje s hotelovým animačním tý-
mem, se kterým jsou prováděny i jednotlivé aktivity. V ně-
kterých případech může mít Blue animátor i svou aktivitu.
Croco animátor připravuje program pro děti v rámci tzv. 
Croco Clubu. Smyslem programu v dětském Croco Clu-
bu je si s dětmi hrát, bavit je a vzdělávat, nikoli nabízet 
a provozovat pouhé hlídání dětí. Dětský Croco Club je 
určen dětem ve věku 4 – 12 let, které jsou plně samo-
statné, jejich zdravotní stav jim umožňuje se zúčastnit 
animačního programu bez omezení dalších dětí v Cro-
co Clubu a dokáží být již bez rodičů (platí zejména pro 
ty nejmladší). Pro každé dítě, které jede do hotelu ozna-
čeného jako Croco Club a v tomto termínu je Croco Club 
v provozu, je připraveno na letišti před odletem na po-
bočce Blue Style Croco tričko. Nevyzvednutím trička na 
letišti před odletem nárok na toto tričko zaniká. Trička 
nejsou k dispozici v destinaci ani je nelze dodat násled-
ně po návratu z dovolené. Programy Croco Clubu se od-
víjí od možností a zázemí daného hotelu. Upozorňuje-
me, že programy Croco Clubů se mohou v jednotlivých 
hotelech lišit. Služba Croco Club není poskytována jen 
v zázemí Croco Clubu, ale rovněž na jiných místech da-
ného hotelu, a tedy standard zázemí nemá vliv na kva-
litu samotné služby.  
Animační programy vedené Blue animátorem a/nebo 
Croco animátorem probíhají v předem určených termí-
nech a v určených dnech několikrát týdně. Bližší infor-
mace o těchto animačních programech, jejich případném 
rozdělení do věkových skupin, včetně období, ve kterém 
probíhají, jejich řádu naleznete na www.blue-style.cz. 

 UBYTOVÁNÍ 
KATEGORIE UBYTOVÁNÍ
Blue Style vybral ve spolupráci se zahraničními part-
nery a na základě spolehlivé znalosti místních poměrů 
všechny ubytovací kapacity tak, aby cena odpovída-
la jejich kvalitě a požadavkům klientů. Na každé hote-
lové stránce (a zároveň na www.blue-style.cz) nalez-
nete u jména ubytování hodnocení Blue Style od dvou 
až do pěti hvězdiček (čím vyšší počet, tím kvalitnější 
ubytování), přičemž hodnocení Blue Style nemusí vždy 
odpovídat ofi ciálním kategoriím užívaným v hostitel-
ské zemi. V některých zemích se používá pro určení ka-
tegorie označení pomocí tzv. „klíčů“. V tomto případě 
však počet klíčů nemusí odpovídat počtu uváděných 
„hvězd“. Je nutné vzít na vědomí, že i v rámci jednotli-
vých kategorií jsou mezi hotely rozdíly v úrovni, množ-
ství a variabilitě poskytovaných služeb. Zároveň je dů-
ležité přihlédnout ke skutečnosti, že kvalita a rozsah 
nabízených služeb se neodvíjí pouze od samotné kate-
gorie ubytovacího zařízení, ale je důležité brát v úvahu 
také cenu nabízeného ubytovacího zařízení, která roz-
sah a úroveň poskytovaných služeb refl ektuje. V někte-
rých destinacích, (např. Thajsko) nemají hotely ofi ciální 
kategorii ubytování. Hodnocení tak vyplývá z doporu-

čení asociace hotelů, pokud jsou nabízené hotely jejím 
členem, z doporučení partnera v destinaci a současně 
se přihlíží ke kvalitě a rozsahu nabízených služeb v po-
rovnání s cenou za dané ubytovací zařízení.

HOTEL
Většina hotelů je tvořena centrální budovou a dalšími ve-
dlejšími budovami (bungalovy, vilami atd.) umístěnými 
v areálu hotelu. Pokoj může být umístěn jak v centrální, 
tak ve vedlejší budově, bungalovu nebo vile hotelového 
komplexu. Každý hotel má svá interní nařízení, která jsou 
všichni hosté povinni respektovat. Mezi taková naříze-
ní patří např. zákaz vynášení jídla z hotelové restaurace 
a zároveň přinášení jídla a pití zakoupeného mimo hotel. 
Pokud se rozhodnete pro ubytování v městském hotelu/
ubytovacím zařízení nacházejícím se v centru/blízko cen-
tra, počítejte s tím, že v okolí bude rušný a hlučný provoz. 
Výhled z pokojů většinou směřuje do městské zástavby. 
S vaší volbou tohoto ubytování berete tyto skutečnosti 
na vědomí a případný hluk, vzhled okolí hotelu/ubytova-
cího zařízení a výhled z pokoje nemohou být předmětem 
vaší případné stížnosti. Ubytování tohoto typu je vhod-
né zejména pro klienty, kteří chtějí strávit dovolenou na 
rušném místě, užívat si nočního života a chtějí mít vše 
na dosah ruky. 

DE LUXE HOTEL
Jedná se o hotely kategorie 5*, které svou kvalitou a nabí-
zenými službami převyšují standardní 5* hotely.  

HOLIDAY VILLAGE
Jedná se o rozsáhlý prázdninový komplex, kde je ubyto-
vání tvořeno souborem menších budov či bungalovů (i ví-
cepatrových) zasazených do zahrady. Jsou zde nabízeny 
standardní hotelové služby včetně formy stravování All 
Inclusive. K dispozici je široká nabídka jak sportovních 
aktivit, tak i animačních programů. Tento typ ubytování 
nabízí opravdu aktivní dovolenou a je určený především 
rodinám s dětmi. Holiday Village nemá ofi ciální hodno-
cení v podobě hvězdiček. Pro snazší orientaci udáváme 
kategorii pomocí hvězdiček i těmto typům ubytování, 
přičemž se jedná o naše hodnocení. 

RIÁD
Jedná se o typickou marockou stavbu většinou s vnitřním 
nádvořím, později přestavěnou na hotel. 

PENSION
Ubytování ve standardních pokojích bez možnosti vaření, 
v některých ubytovacích zařízeních je k dispozici lednice. 
Pensiony mají zpravidla jídelnu, kde se podávají snídaně, 
nebo jsou úplně bez stravování. 

VILA
Ubytování v komplexu studií či apartmánů, s možností va-
ření. U některých vil je k dispozici bazén a některé služby 
hotelového typu (např. možnost pronájmu bezpečnost-
ních schránek za poplatek apod.). 

APARTHOTEL
Ubytování v komplexu studií/apartmánů či hotelových 
pokojů, některé se stravováním. V nabídce jsou většinou 
k dispozici některé hotelové služby (např. recepce, snack 
bar u bazénu apod.). Upozorňujeme, že ubytování a po-
skytované služby v aparthotelech, vilách a pensionech 
nejsou totožné s ubytováním a poskytovanými službami 
v hotelu. Například nelze očekávat, že vily/aparthote-
ly označené čtyřmi hvězdičkami odpovídají svou úrov-
ní čtyřhvězdičkovému hotelu. Obsah a rozsah služeb ve 
vilách, pensionech a aparthotelech je na nižší úrovni než 
v hotelu.

UBYTOVÁNÍ BEZ DĚTÍ (ADULTS ONLY)
Jedná se o ubytovací zařízení, které akceptuje ubytování 
až od určitého věku (minimální věkovou hranicí je větši-

nou věk 16 let). Takovéto ubytovací zařízení je vhodné ze-
jména pro ty, kteří hledají dovolenou bez přítomnosti dětí. 

POKOJE
Každé ubytovací zařízení v našich katalozích nabízí různé 
typy pokojů, které jsou označeny názvem „Pokoje“ nebo 
„Hotelový pokoj“ (není-li uvedeno jinak) v našem popi-
su ubytovacího zařízení. Popis se vždy týká standard-
ních typů pokojů (dvoulůžkových), pokud není uvede-
no jinak. U některých typů pokojů uvádíme přibližnou 
velikost pokoje v m2. Uváděné přibližné rozměry zahr-
nují celou užitnou plochu ubytovací jednotky, tj. včetně 
sociálního zařízení, chodby, balkonu, terasy apod. Berte 
prosím na vědomí, že přidělování pokojů hostům je vždy 
záležitostí vedení hotelu a Blue Style na něj nemá vliv.

JEDNOLŮŽKOVÉ POKOJE
Je běžné, že hotel si za jednolůžkový pokoj účtuje přípla-
tek. I přesto se může stát, že poloha a vybavení těchto 
pokojů není tak dobrá jako u dvoulůžkových pokojů (např. 
nemusí mít balkon atd.).

DVOULŮŽKOVÉ POKOJE
Jedná se o pokoje se dvěma lůžky nebo jednou velkou 
postelí pro dvě osoby. Lůžka mohou být dvě oddělená, 
popřípadě i napevno vestavěná. Ne vždy se musí jednat 
o standardní pevná lůžka.

TŘÍ A VÍCELŮŽKOVÉ POKOJE
Jsou většinou větší dvoulůžkové pokoje s dodatečně při-
danými přistýlkami. Přistýlka může být skládací lehát-
ko, pohovka, rozkládací gauč nebo palanda a není vždy 
pevnou součástí vybavení pokoje. Zároveň nemusí vždy 
vyhovovat dospělé osobě. Přistýlka může být určená 
i pro 2 osoby (v takovém případě se jedná o rozměrově 
větší přistýlku). V případě, že požadujete pokoj s více 
lůžky, počítejte s tím, že se pokoj může v některých pří-
padech stát poněkud stěsnaným a nemusí mít např. bal-
kon atd. Vzhledem ke skutečnosti, že takovýchto pokojů 
je v každém ubytovacím zařízení omezený počet, mo-
hou se takovéto pokoje nacházet např. pouze v přízemí 
daného ubytovacího zařízení. Počítejte také s tím, že 
tyto pokoje jsou většinou vybaveny příslušenstvím pro 
2 osoby – židle v pokoji, popřípadě na balkoně, hygie-
nické prostředky v koupelně apod. V některých desti-
nacích (např. Spojené arabské emiráty, Thajsko a jiné) 
může být dítě bez nároku na přistýlku, kterou nelze za-
jistit ani za poplatek.

STUDIA A APARTMÁNY
Jsou samostatné letní byty s jednou nebo více ložnicemi 
a kuchyňkou, případně s kuchyňským koutem (ve větši-
ně případů), sprchou a WC. Mají většinou dvě pevná lůž-
ka. Ostatní lůžka mohou být přistýlky (skládací lehátko, 
pohovka, rozkládací gauč nebo palanda) různých roz-
měrů a nemusí tudíž vyhovovat dospělé osobě. Kuchyň 
je většinou vybavena elektrickým nebo plynovým vaři-
čem, malou ledničkou a základním nádobím podle po-
čtu ubytovaných osob. Pokud předpokládáte náročnější 
vaření, je lépe si s sebou vzít vaše vlastní nádobí (např. 
cedník, struhadlo, naběračku atd.). Studia a apartmány 
nejsou rovněž vybaveny mycími prostředky, houbička-
mi na mytí nádobí a utěrkami. Upozorňujeme také na to, 
že toaletní papír se v apartmánech a studiích nedoplňu-
je, k dispozici vám bude pouze někde, a to v den vašeho 
příjezdu. Úklid probíhá pouze příležitostně, a to maxi-
málně 1–2x za pobyt. 

BUNGALOV
Jde o ubytování v malých domcích stavěných samostatně 
či v řadě, které se nacházejí většinou v zahradě daného 
ubytovacího zařízení. Bungalovy mohou mít jednu či více 
ložnic a mohou být jak přízemní, tak i patrové. V případě 
vícelůžkového bungalovu (3 a více lůžek) jde o ubytování 
s minimálně dvěma pevnými lůžky a dodatečně přidaný-
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mi přistýlkami. Přistýlka může být skládací lehátko, po-
hovka, rozkládací gauč nebo palanda a nemusí být vždy 
pevnou součástí vybavení bungalovu. Bungalov disponu-
je sociálním zařízením (WC a koupelna je společná či od-
dělená), jeho součástí většinou bývá malá terasa/předza-
hrádka (pokud není uvedeno jinak). 

RODINNÉ POKOJE
Jedná se většinou o rozměrově větší pokoje, které mohou 
být dispozičně rozděleny např. paravanem a/nebo se jed-
ná o více pokojů určených pro více osob. Nabízí-li rodin-
ný pokoj klimatizaci, je většinou pouze v jednom z pokojů 
(není-li výslovně uvedeno v popisu jinak). Stejně tak bývá 
TV (je-li v nabídce), pouze v jednom z pokojů. 

NO NAME
U takto označených ubytovacích kapacit garantuje-
me danou kategorii a typ ubytování (hotel, apartmán, 
vila apod.), popřípadě stravování a další služby uvede-
né v dané nabídce (transfery, pojištění, služby delegáta 
atd.). Jedná se o zvláštní nabídku, kdy není předem zná-
mo, o jaké konkrétní ubytovací zařízení se jedná. Jméno 
vašeho ubytovacího zařízení se většinou dozvíte až po 
příletu do místa vaší dovolené od našeho delegáta. Tato 
skutečnost je pak již zohledněna v ceně samotného zá-
jezdu, tudíž za toto nemůže být následně požadovaná 
žádná sleva. Takto označujeme některá ubytovací za-
řízení na našich speciálních nabídkách „Last Minute“ = 
„Na poslední chvíli“. Po vytištění tohoto katalogu nebo 
během sezóny může Blue Style vydat dodatečné nabíd-
ky na ubytovací zařízení, která nejsou obsažena v tomto 
katalogu. V tomto případě je klient povinen se seznámit 
s touto nabídkou ještě před sepsáním smlouvy o zájezdu 
do takovéhoto ubytovacího zařízení. 

POKOJ S VÝHLEDEM NA MOŘE
Může se jednat o pokoj s přímým či bočním výhledem. 
Některé hotely taktéž nabízejí ubytování s výhledem na 
moře, kdy je pokoj orientovaný směrem k moři a ve výhle-
du mohou, i částečně, bránit stromy či keře. Pokoj s výhle-
dem na moře také nezaručuje, že bude umístěn v těsné 
blízkosti moře či pláže.

POKOJ S VÝHLEDEM DO KRAJINY
Může se jednat o pokoj s přímým či bočním výhledem do 
krajiny, kdy součástí výhledu může být také příjezdová 
cesta, hotelové parkoviště / hotelové zázemí.

PROMO POKOJE
Ubytovací zařízení s označením „Promo pokoje“ nabíze-
jí ty nejlepší ceny, kdy máte možnost získat zvýhodně-
nou cenu na vaše ubytování. Tuto zvýhodněnou cenu za 
ubytování naleznete u jednotlivých typů Promo pokojů 
a můžete navíc kombinovat i s nabídkou Dítě ZDARMA. 
Promo pokoje jsou standardně vybavené pokoje a je-
jich počet je limitován, proto si svou dovolenou zajis-
těte včas. 

ECO POKOJE 
Jedná se o pokoje, které jsou nabízeny za zvýhodněnou 
cenu a v porovnání se standardním pokojem nemusí dis-
ponovat např. balkonem či mohou mít méně výhodnou 
polohu (přízemí, dále od moře, výhled apod.). „Eco po-
koje“ mohou být též označovány jako „economy pokoje“.

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST
V platném katalogu u jednotlivých ubytovacích zařízení 
je defi nována možná MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST poko-
je dospělými osobami a dětmi ve formátu X + Y, kde X je 
minimální možný počet osob platících cenu za dospělou 
osobu (také označováno jako MINIMÁLNÍ OBSAZENOST) 
v kombinaci s maximálním možným počtem dětí Y, které 
mohou být ubytovány v daném pokoji. Některá ubytovací 
zařízení umožňují ubytování v jednom pokoji max. pro 1 
dítě do 2 let, tedy infanta (v některých případech při do-

sažení maximální obsazenosti v jednom pokoji neakcep-
tují dítě do 2 let žádné). 
S ohledem na standardy ubytování v některých exotic-
kých destinacích se může v případě ubytování tří a více 
osob na jednom pokoji stát, že dítě bude sdílet manžel-
skou postel se dvěma osobami. Poskytnutí přistýlky, resp. 
třetí a další postele, na pokoj může být ze strany hotelu 
podmíněno vyžádáním, dostupností a možnostmi hotelu.

TERMÍN ZÁJEZDU
Do celkové délky vaší dovolené jsou zahrnuty také odle-
tové a příletové dny, které jsou určeny k zajištění dopra-
vy do destinace a transferu na/z letiště. Tyto dny nejsou 
považovány za dny plnocenného rekreačního pobytu ve 
vašem ubytovacím zařízení. V případě pozdního odle-
tu z ČR může doprava zasahovat do dne následujícího. 
V případě odletu z ČR krátce po půlnoci berte prosím na 
vědomí, že je nutné se dostavit na letiště k odbavení před-
cházející den.
V případě, kdy je odlet z destinace zpět do ČR krátce po 
půlnoci, je nutné opustit pokoje a hotelové zařízení před-
poslední den vaší dovolené. Naopak, v případě pozdního 
odletu z destinace zpět do ČR pak berte na vědomí, že do-
prava může zasahovat i do dne následujícího.
Pro účely vymezení délky termínu zájezdu se zahájením 
čerpání služeb zájezdu rozumí okamžik odbavení cestu-
jícího na letišti, ze kterého cestující odlétá, a koncem čer-
pání služeb se rozumí čas příletu do ČR. V tomto smyslu 
nelze tudíž reklamovat eventuální „zkrácení pobytu“ na 
základě času dopravení do/z destinace, do/z hotelu atd. 
Ukončením zájezdu se rozumí čas příletu zpět do cílo-
vého letiště v ČR.

ZAČÁTEK A UKONČENÍ POBYTU
Dle mezinárodních pravidel se lze do pokojů nastěho-
vat v den plánovaného příjezdu obvykle od 14.00 hodin 
(v některých destinacích i od 17.00 hodin). Opustit po-
koje je v den odjezdu stanoveno mezinárodními pravidly 
většinou do 10.00 hodin místního času. Tato pravidla 
platí bez ohledu na čas vašeho příletu/zpátečního od-
letu. V některých destinacích jsou časy pro nastěhování 
se / opuštění pokoje určovány interními pravidly dané-
ho ubytovacího zařízení. Při brzkých ranních příletech 
do destinace (pokud nemáte zakoupenou službu „early 
check in“) doporučujeme s touto skutečností počítat 
a zabalit si věci běžné denní potřeby tak, abyste k nim 
měli snadnější přístup. 
V případě pozdějšího transferu na letiště než je čas sta-
novený pro opuštění pokoje a/nebo v případě brzkého 
příjezdu do ubytovacího zařízení, je možné ponechat 
vaše zavazadla v místnostech pro zavazadla, případně 
na místech k tomu hotelem určených. Ubytovací zaříze-
ní a cestovní kancelář však za tyto zavazadla nepřebírá 
žádnou zodpovědnost.

DÉLKA POBYTU
Znázorňuje počet dní, po které můžete čerpat hotelové 
služby s ohledem na čas příletu a odletu z/ do destinace, 
respektive na čas příjezdu a odjezdu do/z ubytovacího 
zařízení, přičemž k ubytování musí dojít v době – viz „Za-
čátek a ukončení pobytu“.
Pro určení ceny zájezdu je rozhodující počet nocí stráve-
ných ve vašem ubytovacím zařízení (v cestovním ruchu se 
cena za ubytování odvíjí právě od počtu nocí, které čerpá-
te a strávíte v ubytovacím zařízení, nikoliv od počtu dní). 
Nocí se rozumí poskytnutí ubytovaní zpravidla v době od 
14.00 hodin (v některých destinacích i od 17.00 hodin) do 
10.00 hodin následujícího dne, i když noc nebyla čerpá-
na v plném rozsahu. 

Early check-in – dřívější nastěhování
I přes snahu zajistit ty nejlepší a nejvhodnější časy letů do 
našich destinací se může stát, že budete v hotelu v brz-
kých ranních hodinách. S ohledem na mezinárodní pravi-
dla o čase nastěhování se (v den příletu nejdříve ve 14.00 

hodin místního času), vám služba „early check in“, tedy 
možnost dřívějšího nastěhování do pokoje, může velice 
zpříjemnit začátek vaší dovolené. Objednáte-li si službu 
„early check-in, pak za situace, že přijedete-li do vaše-
ho hotelu v ranních hodinách, vám bude v případě volné 
kapacity hotelu služba „early check-in“ Blue Style potvr-
zena. Potvrzením rezervované služby „early check-in“ ze 
strany Blue Style vám vzniká nárok na ubytování nejpoz-
ději do 10.00 hod. Pokud by ve výjimečném případě ne-
bylo možné tuto službu na místě potvrdit a zajistit (např. 
právě kvůli momentální plné obsazenosti hotelu), vrátíme 
vám uhrazenou částku za tuto službu neprodleně zpět po 
návratu do ČR. Tuto službu nabízíme ve vybraných des-
tinacích a nevztahuje se na ni kodex International Travel 
Quality Standard (ITQ). 

Late check out – pozdější opuštění pokoje
V případě vašeho zájmu o využití pokoje v den odjezdu 
po 10.00 hodině, vám doporučujeme se včas domluvit 
s recepcí hotelu. Tato služba se nazývá „late check out“ 
a bývá za poplatek, který je hrazen přímo ubytovacímu 
zařízení (pokud nebude uvedeno výslovně jinak) a je do-
stupná dle obsazenosti ubytovacího zařízení. 

DOVOLENÁ BEZ BARIÉR
Zájezdy nabízené Blue Style jsou obecně vhodné i pro 
osoby s lehkým pohybovým omezením. V ostatních pří-
padech je nutné vhodnost zájezdu posoudit individuálně 
ve vztahu ke sděleným zdravotním omezením.  Pro více 
informací o vhodnosti zájezdu s ohledem na specifi cké 
potřeby cestujících kontaktujte Blue Style. V naší nabíd-
ce však naleznete taktéž bezbariérová ubytovací zaříze-
ní. Vzhledem k tomu, že tato ubytovací zařízení dispo-
nují pouze omezeným počtem bezbariérových pokojů, 
je nutné, aby v případě vašeho zájmu cestovní kancelář 
nejdříve ověřila a popřípadě zarezervovala daný pokoj/
pokoje. Berte na vědomí, že takovéto ubytovací zařízení 
nemusí být všemi svými ostatními (veřejnými) prostory 
plně přizpůsobené pro handicapované, včetně přístupu 
na pláž. U ubytovacích zařízení, která jsou prezentová-
na jako zařízení vhodná pro hendikepované klienty, je 
rovněž nutné vzít na vědomí, že právní předpisy platné 
v dané destinaci a technické/stavební standardy nemu-
sí být v souladu s českými právními předpisy upravují-
cími podmínky a standardy pro ubytování hendikepo-
vaných osob. Vždy doporučujeme u Blue Style nejdříve 
ověřit, zda vámi vybrané ubytovací zařízení je vhodné 
přesně pro vás (v opačném případě nemůže Blue Style 
nést odpovědnost za případně vzniklé problémy) a zda je 
v daném termínu kapacitně dostupné. Ubytovací zařízení 
vhodné pro handicapované klienty vám rádi sdělíme na 
kterékoliv prodejně. 

Cestuje-li cestující s invalidním vozíkem, je potřeba při 
uzavírání smlouvy o zájezdu o tomto informovat prodejce 
a uvést do ní váhu, rozměry vozíku (ŠxVxH) a mezinárodní 
kód pro leteckou přepravu (viz níže), který následně ces-
tovní kancelář nahlásí leteckému přepravci. 
Kódy jsou následující:
WCHC – Wheelchair (carry on = cestující je upoután na 
vozík; je nepohyblivý)
WCHR – Wheelchair (can climb stairs = cestující má po-
tíže s chůzí; vyjde schody)
WCHS – Wheelchair (cannot climb stairs = cestující ne-
vyjde a nesejde schody) 

Dále je k výše uvedeným kódům nutné do smlouvy o zá-
jezdu uvést, o jaký vozík se jedná. Kódy jsou následující:
WCMP – manuální vozík
WCBD – elektrický vozík 
V případě, kdy je zákazníkem nemožné využít standard-
ního transferu z letiště do ubytovacího zařízení a zpět, 
hradí zákazník náklady spojené s individuálním trans-
ferem. Tento požadavek je nutné nahlásit při uzavírání 
smlouvy o zájezdu.



428

INFORMACE + CENY + ROZŠÍŘENÁ FOTOGALERIE a VIDEA  ―  na www.blue-style.cz

VŠEOBECNÉ INFORMACE
KATALOGOVÉ OBRÁZKY UBYTOVACÍHO ZAŘÍZENÍ
Vzhledem k tomu, že každé ubytovací zařízení má několik 
typů pokojů, které se mohou lišit velikostí a vybavením, 
není možné vám v našem katalogu představit všechny 
typy. Případně mohou být obrázky, které hotel poskytuje, 
staršího data (tedy mohou mít jiný design, barvu atd.). Po-
važujte obrázky v našem katalogu za orientační. Záběry 
nemusejí přesně odpovídat tomu, jak bude vypadat váš 
pokoj, interiér nebo exteriér hotelu. Případné rozdíly ne-
mohou být předmětem vaší případné stížnosti. 

WEBOVÉ STRÁNKY UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ
Za účelem maximálního zpřístupnění informací o na-
bízených ubytovacích zařízení uvádí Blue Style ve svém 
katalogu rovněž webové stránky ubytovacích zařízení. 
Tyto webové stránky jsou platné ke dni vydání katalogu. 
Blue Style není provozovatelem těchto webových stránek 
a tedy neodpovídá za jejich obsah, tj. včetně aktualizace 
tam uvedených údajů. 

NÁZVY UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ
S ohledem na délku názvu některých ubytovacích zaří-
zení se může výjimečně stát, že v katalogu budou názvy 
takovýchto ubytovacích zařízení zkráceny s ohledem na 
nedostatek místa na katalogové stránce. Správné a úplné 
názvy jednotlivých ubytovacích zařízení jsou vždy uve-
dené na www.blue-style.cz.
Blue Style zároveň upozorňuje, že ve vyjímečných přípa-
dech se nemusí místní nebo ofi ciální označení hotelu sho-
dovat s názvem uvedeným v katalogu či na samostatných 
nabídkách. V takovém případě Blue Style uvede lokální 
nebo ofi ciální název v popisu daného hotelu (např. z dů-
vodů změny provozovatele, jazykového přepisu, marke-
tingové strategie apod.)

VYBAVENÍ A POSKYTOVANÉ SLUŽBY
Rozsah některých služeb hotelu (např. klimatizace, ote-
vírací doba barů, restaurací, sportovní vyžití) je závis-
lý na jednotlivých obdobích – tzv. sezónách a některé 
služby i na obsazenosti hotelu (např. animační pro-
gramy). Počítejte tedy s tím, že v období mimo hlavní 
sezónu může dojít částečně k omezení služeb. Hlavní 
sezónou se v exotických destinacích zpravidla rozumí 
prosinec až leden a v ostatních pak měsíce červenec 
a srpen, přičemž vždy záleží na konkrétní destinaci. Úro-
veň a rychlost služeb poskytovaných personálem ho-
telů a ostatních ubytovacích zařízení odpovídá míst-
ním zvyklostem a mentalitě obyvatelstva. Mnohdy je 
nutné počítat s menší zkušeností a určitou ležérností, 
ale na druhou stranu často s velmi přátelským a milým 
přístupem. Některé hotely mohou za poplatek nabízet 
vstup do svých prostor a své služby i veřejnosti. Berte 
prosím na vědomí, že ubytovací zařízení přijímá nejen 
zahraniční hosty, ale také hosty ze země, kde se dané 
ubytovací zařízení nachází. Cestovní kancelář nemá vliv 
na národnostní složení hotelových hostů.

KATALOGOVÉ POPISKY UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 
Z důvodu omezeného prostoru v katalozích můžete v ně-
kterých případech nalézt podrobnější popisky k jednotli-
vým ubytovacím zařízením, typům pokojů apod. na www.
blue-style.cz. Informace uvedené v tomto katalogu jsou 
platné ke dni tisku. Pro aktuální informace doporuču-
jeme sledovat internetové stránky www.blue-style.cz.

ZÁLOHY/POPLATKY
V některých ubytovacích zařízeních může být požadová-
na vratná záloha např. za ovladač ke klimatizaci, TV, plá-
žové osušky, atd. Při ztrátě kartičky/pásku na službu All 
Inclusive či při ztrátě karty/klíče od pokoje atd. může být 
taktéž požadován poplatek. Je rovněž nutné vzít na vědo-
mí, že při ubytování na hotelu může být hotelem vyžado-
vána platební karta, jejíž údaje budou použity v případě 
čerpání služeb nezahrnutých v ceně zájezdu, případně za 
tímto účelem může být vyžadována záloha v hotovosti. 

KLIMATIZACE
Pokud si zakoupíte ubytování s klimatizací zahrnutou 
v ceně, počítejte s tím, že tato klimatizace je obvykle ovlá-
dána centrálně a bude fungovat většinou pouze v hlav-
ní sezóně (červenec–srpen), a to v určité hodiny během 
dne v závislosti na rozhodnutí hotelu. V některých ze-
mích může docházet i k opakovaným krátkodobým vý-
padkům elektrické energie, s čímž také souvisí funkč-
nost klimatizace a jiných elektrických zařízení. Některé 
vícelůžkové pokoje (či studia, apartmány apod.) mohou 
být mezonetového typu a/nebo se mohou skládat z více 
pokojů a může zde být 1 klimatizační jednotka pro obě 
patra/pokoje. 

ELEKTRICKÁ ENERGIE
Většina hotelů často spojuje užívání elektrické energie 
s přítomností hosta v pokoji. Jedná se zejména o systém 
pojistek připojených ke klíči od pokoje (nebo magne-
tických karet sloužících i jako klíče od pokoje), které po 
umístění do příslušné zásuvky aktivují elektrický obvod. 
S tímto souvisí i fungování všech přístrojů v pokojích vy-
užívajících elektrickou energii. Upozorňujeme, že v ně-
kterých ubytovacích zařízeních je k dispozici jeden klíč 
/ karta na celý pokoj.

MINIBAR/MINILEDNIČKA
Minibar/minilednička není automaticky součástí každé-
ho vybavení pokojů ubytovacích zařízení. Služba minibar, 
resp. jeho vybavení, většinou (pokud není výslovně uve-
deno jinak) není zahrnuto v programu All Inclusive, tzn. 
konzumace nápojů a drobného občerstvení z minibaru 
je za poplatek. Následnou úhradu provedete na hotelové 
recepci (doporučujeme tak učinit nejpozději 1 den před 
vaším odjezdem). Minibar bývá zpravidla doplňován ho-
telovou službou v závislosti na spotřebě. Standardně jsou 
minibary doplňovány pro obsazenost 2 osobami. 

BAZÉNY
Možnost užívání bazénů je řízena provozním řádem ka-
ždého ubytovacího zařízení. Z bezpečnostních důvodů 
bývají bazény hostům v nočních hodinách nepřístupné, 
prosíme o respektování tohoto pravidla. V některých des-
tinacích bývá dodržován odpolední klid (tzv. siesta) a ho-
telové bazény mohou být pro své hosty uzavřeny – cca od 
13.00 do 16.00 (např. v Itálii). Ne všechny hotelové bazény 
disponují čistícím/fi ltračním zařízením, a proto musí být 
při vyšších teplotách bazén vypuštěn a vyčištěn. Během 
čistění bazénu a výměny vody nelze bazén užívat. Je tedy 
nutné počítat s tím, že bazén může být po určitou dobu 
mimo provoz. Pokud je součástí hotelového zařízení i vy-
hřívaný bazén, neznamená to vždy, že je bazén vyhříván 
trvale, zpravidla je vyhříván pouze v období určeném ho-
telem (povětšinou se jedná o zimní období). Vnitřní ba-
zény mohou být zejména v letní sezoně uzavřeny. Tato 
skutečnost závisí především na rozhodnutí vedení hotelu.

SKLUZAVKY / AQUAPARK
Pokud jsou v bazénu skluzavky, mějte na vědomí, že ne-
jsou v provozu po celý den, ale pouze několikrát denně 
(v provozu zpravidla 2x). 
Provozní řád skluzavek a aquaparků je určován vnitřními 
předpisy jednotlivých hotelů a jejich využití je možné při 
splnění podmínek stanovených hotelem (např. věkovou 
hranicí či minimální výškou). 

LEHÁTKA A SLUNEČNÍKY
Ubytovací zařízení disponují omezeným počtem lehátek 
a slunečníků. Může se stát, že počet lehátek a slunečníků, 
jak u hotelového bazénu, tak na pláži, nemusí odpovídat 
kapacitě hotelu. Na plážích se obyčejně pronajímají celé 
sety (tzn. 2 lehátka a 1 slunečník). Pokud není u popisu 
hotelu výslovně uvedeno jinak, platí, že jsou lehátka a slu-
nečníky za poplatek. Na některých místech je možné si 
pronajmout slunečník a některé hotely přímo u pláží pro-
najímají nebo půjčují lehátka zdarma, nicméně platí, že 

lehátka smí být použita pouze na travnaté ploše u pláže. 
Je potřeba tedy dbát vždy pokynů jednotlivých ubytova-
cích zařízení či upozornění na veřejných plážích. Na ně-
kterých ubytovacích zařízeních lze pronajmout k lehátku 
také matraci, ta bývá zpoplatněna zvlášť, může být zpo-
platněna i v případě, že lehátko je zdarma.
V některých oblastech (např. Phuket v Thajsku) jsou na 
veřejných plážích lehátka zakázána.

LOŽNÍ PRÁDLO A RUČNÍKY
Každé ubytovací zařízení mění ložní prádlo a ručníky v po-
kojích/studiích/apartmánech. Neznamená to však, že vý-
měna bude probíhat každý den. V současné době mnoho 
ubytovacích zařízení (všech kategorií) aplikuje, s ohledem 
na ochranu životního prostředí, omezenou výměnu lož-
ního prádla (vč. ručníků) – jedná se o tzv. „eco friendly“ 
přístup, kdy dochází k minimalizaci mnohdy zbytečné 
(někdy každodenní) výměně a čištění ložního prádla (vč. 
ručníků). U hotelů nižší kategorie, u studií a apartmánů 
počítejte s tím, že výměna může probíhat pouze jednou 
za pobyt a je lépe si do svého zavazadla přibalit vlastní 
ručník a osušku. 

PLÁŽOVÉ OSUŠKY, RUČNÍKY
Ne všechna ubytovací zařízení nabízejí plážové osušky 
či ručníky. Pokud ano, jejich použití může být oproti po-
žadované vratné záloze či za poplatek. V případě jejich 
ztráty je pak klientovi účtován poplatek. 

BALKON/TERASA
Pokud váš pokoj disponuje balkonem či terasou, berte 
prosím na vědomí, že bývají většinou vybaveny max. 1–2 
židličkami a případně malým stolkem. Neplatí, že počet 
osob ubytovaných v pokoji = počet židlí na balkoně či te-
rase. V některých případech nebývají na balkoně/terase 
židle a/nebo stolek vůbec

FITNESS/SPORTOVNÍ AKTIVITY
V případě, že ubytovací zařízení nabízí fi tness, berte 
prosím na vědomí, že se nemusí jednat o fi tness s plno-
hodnotnou nabídkou strojů a jeho vybavení většinou 
bývá omezené. Sportovní náčiní mnohdy neodpovídá 
úrovni profesionálních/komerčních sportovišť a posi-
loven a může se jednat o vybavení starší a vzhledově 
opotřebované. S ohledem na uvedené rovněž doporu-
čujeme před použitím sportovního vybavení toto řád-
ně zkontrolovat. Otevírací doba fi tness a jiných spor-
tovišť je určována dle interního nařízení hotelu, stejně 
jako podmínky užívání (vč. věku). Pokud máte v úmyslu 
svou dovolenou využít k tréninku určité sportovní dis-
ciplíny, je nutné, abyste o této skutečnosti před uzavře-
ním smlouvy písemně Blue Style informovali, aby bylo 
možné ověřit dostupnost a úroveň požadovaných slu-
žeb a následně tyto služby potvrdit ze strany Blue Sty-
le. Používání sportovního náčiní je vždy na vlastní od-
povědnost, přičemž za nesvéprávné či nezletilé osoby 
odpovídá jejich zákonný zástupce.

HYGIENA
Kulturní a hygienické zvyklosti v jižních zemích jsou odliš-
né od našich a odpovídají místním poměrům, jakož i tam-
ním podmínkám. Hygienické předpisy jsou mnohem to-
lerantnější. Totéž se týká i předpisů a vztahu k životnímu 
prostředí. V některých zemích se stále můžeme setkat 
s jiným typem kanalizace (užší potrubí). V těchto přípa-
dech se nesmí vhazovat toaletní papír do záchodové mísy, 
jelikož hrozí ucpání odpadu. Toaletní papír se vhazuje do 
odpadkových košů umístěných vedle WC. S ohledem na 
odlišné hygienické standardy je nezbytné, aby v případě, 
že má klient požadavky neodpovídající běžným standar-
dům dané destinace, o těchto požadavcích předem Blue 
Style informoval. 
Cestovní kancelář neručí za případné nevhodné chování 
hotelových hostů, zejména, nedodržují-li základy sluš-
ného chování a hygienu.
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TEPLÁ VODA
Některá ubytovací zařízení používají k ohřívání vody slu-
neční kolektory. Ve dnech, kdy intenzita slunečního svi-
tu není příliš silná, se může stát, že voda tekoucí ve va-
šem pokoji/studiu/apartmánu nebude příliš teplá. Tato 
skutečnost nemůže být předmětem vaší případné re-
klamace. 
Stejně tak v některých destinacích může docházet k men-
ším výpadkům dodávky vody, a to s ohledem na lokální 
reálie (např. geografi cké umístění ubytovacího zařízení, 
pokles tlaku apod.).

PENÍZE A CENNOSTI, TREZORY
Vaše cenné předměty a peníze je lépe uschovat v ho-
telovém trezoru, který je většinou k dispozici přímo na 
pokoji nebo na recepci. Případný poplatek za pronájem 
bezpečnostní schránky se platí zpravidla na recepci 
hotelu, některá ubytovací zařízení nabízejí tuto služ-
bu zdarma. Všechny cennější předměty a peníze po-
nechané ve vašem pokoji je doporučeno zamykat do 
vašich zavazadel nebo do skříně a nenechávat je volně 
položené. V žádném případě není vhodné nechávat při 
odchodu z vašeho pokoje otevřená okna nebo balkó-
nové či vchodové dveře. Uvedené je nutno zabezpečit 
také během noci. Zabrání se tak případnému vniknutí 
zlodějů. V případě, že by zloděj vnikl do vašeho poko-
je a nepřekonal by přitom žádnou překážku (vylomení 
dveří, rozbití okna atd.), vám i v případě pojištění za-
niká nárok na pojistné plnění. 
Pokud byste byli během vašeho pobytu okradeni, dopo-
ručujeme bezodkladné oznámení krádeže na policii (z dů-
vodu pozdějšího řešení pojistné události). Za hotovost či 
předměty cestovní kancelář nenese a nepřebírá jakou-
koliv odpovědnost. Je nutné vzít na vědomí, že ubytovací 
zařízení je mnohdy přístupné veřejnosti a rovněž hote-
lový pokoj mnohdy zůstává nezabezpečen proti vniknutí 
třetích osob (např. v důsledku chybného uzavření, větrání 
apod.). Cestovní kancelář tedy nedoporučuje brát na do-
volenou předměty větší hodnoty, které nejsou nezbytně 
nutné pro realizaci vaší dovolené. V případě, že máte s se-
bou na dovolené předměty vyšší hodnoty, šperky, elek-
troniku, cenná technická zařízení apod., doporučujeme, 
abyste se v hotelu informovali o vhodném místě k uklá-
dání těchto cenných předmětů, kterým zpravidla většina 
hotelů disponuje. Za taková místa k ukládání předmětů 
vyšší hodnoty zpravidla není považována bezpečnostní 
schránka na pokoji. 
V případě potřeby zaslání dodatečných fi nančních pro-
středků do místa vaší dovolené doporučujeme využít 
služby společnosti Western Union, která se specializuje 
na převod fi nančních prostředků do zahraničí.
Upozorňujeme, že volně položená hotovost na poste-
li či na stolku může být úklidovou službou považována 
za spropitné, proto v tomto směru doporučujeme obe-
zřetnost.

ZAPOMENUTÉ VĚCI V UBYTOVACÍM ZAŘÍZENÍ 
Před odhlášením z ubytovacího zařízení doporučujeme 
každému překontrolovat své osobní věci. Zkontrolujte 
zejména skříně, noční stolky, zásuvky (nabíječky mobil-
ních telefonů, kabely do videokamer apod.), umyvadlo 
a ostatní prostory. V případě zapomenutých osobních 
věcí v destinaci cestovní kancelář nenese odpovědnost 
za jejich nalezení a následné poslání zpět do ČR. 

VHODNÉ OBLEČENÍ – „DRESS CODE“
Ve většině ubytovacích zařízení je požadováno, aby muži 
i ženy volili vhodné elegantní oblečení, zejména při vstu-
pu do hotelové restaurace (pánové – dlouhé kalhoty, 
dámy – šaty apod.). Upozorňujeme, že převážná část 
ubytovacích zařízení v tomto katalogu vyžaduje dodr-
žování pravidel oblékání – tzv. dress code (včetně vhod-
né obuvi). Při nedodržení tohoto pravidla se může stát, 
že nebudete vpuštěni do hotelové restaurace / hotelo-
vých restaurací.

DRONY A JINÁ BEZPILOTNÍ TECHNOLOGIE
Pokud se rozhodnete na dovolenou přibalit dron a/nebo 
jinou bezpilotní  technologii (dále společně jen „Dron“), 
doporučujeme, abyste si předem zjistili podmínky stano-
vené platnými právními předpisy destinace, do níž máte 
v úmyslu Dron přivézt a/nebo zde používat, pro jeho do-
voz a použití v dané destinaci. V této souvislosti upozor-
ňujeme, že některé země mohou mít podmínky pro dovoz 
a/nebo pro užívání Dronů nastaveny velmi restriktivně. 
Rovněž vám doporučujeme se s ohledem na specifi ka 
Dronů informovat u letecké společnosti o způsobu a pod-
mínkách jejich přepravy. Blue Style neručí za odmítnutí 
přepravce přepravit Dron, za nemožnost vnést jej na úze-
mí tranzitní nebo cílové destinace a/nebo jej zde užívat, 
ani za následky porušení právních předpisů. 

ANIMAČNÍ PROGRAMY
Některé hotely pro své hosty pořádají animační progra-
my. K nim většinou patří různé sportovní aktivity, jako je 
např. plážový volejbal, vodní aerobic nebo různé večerní 
zábavné programy (ty mohou trvat i do pozdních večer-
ních hodin, mnohdy končí i po 23.00 hod. a mohou být 
někdy hlučné), show, dětské diskotéky apod. Počítejte 
s tím, že rozsah těchto aktivit se může měnit v závislosti 
na sezóně a momentálním obsazení hotelu a animace tak 
mohou probíhat pouze příležitostně. 

CESTOVÁNÍ SE ZVÍŘETEM/DOMÁCÍM MAZLÍČKEM
Při samotném výběru dovolené a před závazným zarezer-
vováním vašeho zájezdu je nutné ověřit, zda vámi vybrané 
ubytovací zařízení umožňuje pobyt i vašemu domácímu 
mazlíčkovi. Zároveň je nutné se řídit dle zásad a pravidel 
o přepravě zvířat (více v kapitole Přeprava zvířat). 

DODATEČNÉ POZNÁMKY KE SMLOUVĚ
K vašim dodatečným poznámkám, které případně uve-
dete ke své smlouvě o zájezdu, se budeme snažit přihléd-
nout. Dodatečné poznámky však nejsou do výslovné pí-
semné akceptace této dodatečné poznámky ze strany 
Blue Style předmětem poskytovaného souboru služeb 
cestovního ruchu. 

TECHNICKÉ VYBAVENÍ UBYTOVACÍHO ZAŘÍZENÍ 
Standardy technického vybavení mohou být v různých 
destinacích odlišné od našich. Uvedené je nutné vzít na 
vědomí a to rovněž v souvislosti s případnými porucha-
mi či údržbou technického vybavení (např. klimatizace, 
topení, výtahy), kdy je nutné počítat s tím, že mnohdy 
může oprava či údržba technického vybavení trvat delší 
dobu např. z důvodu delší doby dodání náhradních dílů. 

 STRAVOVÁNÍ
V případě zakoupení ubytování s polopenzí nebo plnou 
penzí je nutno počítat s tím, že v ceně obědů nebo ve-
čeří nejsou zahrnuty nápoje, není-li uvedeno jinak (např. 
hotely All Inclusive). Nápoje k jídlu si lze za místní měnu 
dokupovat. Každé ubytovací zařízení, popřípadě restau-
race, připravuje stravování (pokud není formou bufe-
tu) tak, aby uspokojilo všechny své klienty, a může se 
stát, že toto stravování nemusí přesně vyhovovat osob-
ní chuti každého klienta. Stravování formou bufetu od-
povídá dané kategorii hotelu a místním zvyklostem. Je-
li ve smlouvě o zájezdu uveden větší počet cestujících 
ubytovaných do 2 a více pokojů, pak musí mít cestující 
ubytovaní ve stejném pokoji shodnou formu stravování. 
Strava přikoupená v tavernách nebo restauracích bývá 
servírována bez možnosti výběru, může se také opako-
vat během pobytu, vždy ale odpovídá hodnotě uhrazené 
ceny za stravování a nemůže být předmětem vaší re-
klamace. Pokud si klienti vyberou ubytovací zařízení se 
stravováním formou kontinentální snídaně, musí počí-
tat s tím, že kontinentální snídaně znamená kávu nebo 
čaj, pečivo, máslo a marmeládu. „Jiný kraj, jiný mrav“. 
To platí i o stravovacích zvycích v jednotlivých zemích. 
Počítejte s tím, že jiné národy používají k vaření jiné in-

gredience, jako jsou různá exotická koření, olivový olej 
nebo pikantní pasty.  Je tak nutné počítat i s tím, že ne 
vždy je v nabídce jídlo, které bývá standardem pro děti  
v evropských destinacích. Ne vždy je náš evropský žalu-
dek přizpůsoben této stravě, a tak se čas od času mohou 
objevit i střevní potíže, jejichž příčinu nelze spatřovat 
v nedostatečné kvalitě úpravy potravin nebo v nevyho-
vujících hygienických podmínkách. V tomto případě je 
nejvhodnější kontaktovat asistenční službu pojišťovny, 
kde vám doporučí nejúčinnější medikamenty. Jednotli-
vá ubytovací zařízení disponují též polootevřenými/ote-
vřenými restauracemi, které nemusí být zcela chráněny 
před vyskytujícími se zvířaty, jako jsou psi, kočky, hmyz, 
ptactvo aj. Stravování formou bufetu či servírované-
ho menu je rovnocenné. V případě velmi nízkého počtu 
klientů čerpajících daný typ stravování, či mimo sezó-
nu, může dojít ze strany vedení hotelu ke změně typu 
stravování. Stravování zahrnuté v ceně zájezdu závisí 
na počtu nocí strávených v ubytovacím zařízení. Ná-
rok na čerpání první a poslední stravovací služby závisí 
na čase ubytování při příjezdu do ubytovacího zařízení 
(check in) a odhlášení se z ubytovacího zařízení (check 
out) s tím, že podmínky čerpání stravovacích služeb jsou 
stanoveny vždy samotným ubytovacím zařízením. Úro-
veň a rozsah stravování i stolování odpovídá mimo jiné 
zvyklostem v dané destinaci a může se tedy lišit od běž-
ného evropského standardu. S ohledem na uvedené je 
rovněž nutné vzít na vědomí, že v ubytovacích zařízeních 
i vyšší kategorie je často z hygienických důvodů pou-
žíváno jednorázové plastové nádobí. Tyto skutečnosti 
však není možné ze strany Blue Style ovlivnit. 
Berte prosím na vědomí, že v hlavní sezoně a/nebo v pří-
padě plné obsazenosti hotelu se mohou v restauracích 
a barech tvořit fronty a hotelový personál v takovou chví-
li nemusí být schopen obsloužit všechny hotelové hosty 
v jeden okamžik. To stejné se týká přípravy, respektive 
prostírání stolů, doplňování sklenic, příborů, doplňová-
ní pokrmů, či průběžného úklidu zejména pak v hlavních 
restauracích.
Některé hotely ve svých restauracích dodržují pravidlo 
„uvedení ke stolu“ („to be seated“), aby předešly tvoření 
front. V takovém případě budete uvedeni do restaurace 
poté, co pro vás bude připraven volný stůl. 
Pokud má klient zvláštní požadavky na stravu, je ne-
zbytné, aby o těchto požadavcích Blue Style informo-
val před uzavřením smlouvy o zájezdu, neboť je nutné 
dostupnost požadovaných služeb předem ověřit a ná-
sledně potvrdit ze strany Blue Style. Berte prosím na vě-
domí, že pokud ubytovací zařízení nabízí zvláštní typy 
stravování (např. bezlepkové), pak bude samotný nabí-
zený sortiment omezený. Tuto skutečnost tedy nelze 
následně reklamovat.
V případě účasti na výletě s brzkým ranním odjezdem a/
nebo brzkého ranního odjezdu z hotelu na letiště, ber-
te prosím na vědomí, že zpravidla nelze podávat snídani 
v dřívějších hodinách. Doporučujeme tedy, abyste se in-
formovali s předstihem u hotelového personálu o mož-
nosti přípravy a vyzvednutí svačinového balíčku. 

ALL INCLUSIVE
Jedná se v podstatě o plnou penzi (snídaně, oběd a ve-
čeře) s nabídkou vybraných nealkoholických a alkoho-
lických nápojů místní výroby (v závislosti na nabídce 
hotelu) během dne dle otevírací doby jednotlivých barů 
a restaurací. Alkohol je zpravidla podáván nejdříve od 
10.00 hod (v závislosti na otevírací době barů). All In-
clusive neznamená, že během celého dne bude k dis-
pozici nabídka jídel či snacků. Program All Inclusive 
(rozsah, sortiment, doba a místo) je určován vnitřní-
mi předpisy hotelu a ten si vyhrazuje právo na změnu 
oproti plánovaným službám. Úroveň All Inclusive od-
povídá také kategorii a ceně hotelu  a místním zvyklos-
tem, přičemž variabilita a množství jídla závisí na stan-
dardech v dané lokalitě. Některé bary, restaurace apod. 
mohou mít mimo hlavní sezónu (červenec–srpen) ome-
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zenou provozní dobu nebo být zcela mimo provoz. Dále 
může dojít k posunu otevírací doby jednotlivých barů 
a restaurací v závislosti na sezóně (např. letní–zimní) 
oproti popisu v katalogu. Vzhledem k tomu, že popi-
sy služeb All Inclusive uvedené u jednotlivých hotelů 
vznikají s několikaměsíčním (mnohdy i s ročním) před-
stihem, může se stát, že dojde ke změně v otevírací 
době jednotlivých restaurací a barů, a proto jsou tyto 
popisy spíše orientační a nemusí informovat o přes-
né otevírací době jednotlivých restaurací a barů, kde 
All Inclusive platí. Znamená to také, že pokud je např. 
uvedeno, že v ceně All Inclusive je zahrnuto neomeze-
né množství místních alkoholických a nealkoholických 
nápojů v době 10.00–24.00 hod., tyto nápoje budou 
v této době k dispozici, ovšem ne vždy najednou ve 
všech barech a restauracích.
All Inclusive se nevztahuje na občerstvení, bary a re-
staurace na pláži, pokud není výslovně uvedeno jinak. 
S ohledem na bezpečnost hostů je běžné i v hotelech 
vyšší kategorie používání plastových kelímků (přede-
vším na pláži a v okolí bazénů). Některá ubytovací zaří-
zení nabízejí rozlévané nápoje ve větších nádobách, ba-
relech, které jsou k dispozici na určených místech. Tyto 
nápoje, zejména pak v letních měsících, nemusí být vždy 
zcela vychlazené. Služby All Inclusive jsou poskytová-
ny po celou dobu vašeho pobytu, vymezenou nastěho-
váním a vystěhováním z pokojů (viz odstavec „Začátek 
a ukončení pobytu)“. Minibar na pokoji není součástí 
All Inclusive (pokud není uvedeno jinak) a veškeré ná-
poje, popř. potraviny je nutné uhradit přímo v hotelu na 
recepci. Na místě se také hradí veškeré nápoje, které 
nejsou zahrnuty v All Inclusive (jako např.čerstvé džu-
sy, importované alkoholické nápoje, nápoje v lahvích, 
plechovkách apod.). Je na interním nařízení hotelu, zda 
jsou používány magnetické karty, náramky, či jiný způ-
sob sloužící k identifi kaci klientů čerpajících službu All 
Inclusive. V případě, že hotel nabízí pozdní snídani, není 
tato snídaně co do rozsahu shodná s nabídkou snídaní 
v řádné otevírací době a její nabídka bývá omezená a bez 
teplých pokrmů.

MOŽNÉ TYPY ALL INCLUSIVE
Ubytovací zařízení používají různé názvy pro označe-
ní služby All Inclusive, např. Lehké All Inclusive (zpra-
vidla plná penze – snídaně, oběd, večeře s podávaný-
mi nápoji v časech určených ke stravování v místech 
určených hotelem, někdy také ale nazýváno jako All 
Inclusive) nebo 24 hodin All Inclusive (v tomto přípa-
dě jsou pak zpravidla mezi 24.00 – 10.00 k dispozici 
pouze nealkoholické nápoje), High Class All Inclusive 
apod. Každý jednotlivý typ All Inclusive a jeho přibliž-
ný rozsah je popsán u příslušného hotelu. Vždy je nut-
né brát v úvahu samotnou nabídku nabízeného sorti-
mentu jídel a nápojů, která jsou u daného ubytovacího 
zařízení inzerována.

À LA CARTE RESTAURACE
Jedná se o restaurace, ve kterých si lze vybrat jídlo z jí-
delního lístku (nejedná se o stravování bufetovým způ-
sobem), většinou bývají typově zaměřeny (asijská, me-
xická, italská, rybí aj.). Do à la carte restaurací je vždy 
nutná předchozí rezervace. Z důvodu velkého zájmu 
o tyto restaurace upozorňujeme, že vámi zvolený den 
návštěvy může být z důvodu menší kapacity již obsa-
zený. Proto vždy provádějte rezervace s předstihem. 
Tyto restaurace mohou být již zahrnuté v ceně v rámci 
jednotlivého typu All Inclusive a nebo jsou za poplatek. 
Konkrétní možnosti využití à la carte restaurací se do-
zvíte na hotelu. 

DINE AROUND
Rozšířená nabídka služeb pro hotelové hosty zahrnující 
možnost využívat zdarma služeb nejen v hotelu, ve kte-
rém jsou ubytováni, ale také hotelů dalších (zpravidla se-
sterských). Jedná se zejména o možnost využívat restau-

race, bary, à la carte restaurace, kiosky a jiné (vždy záleží 
na konkrétní hotelové nabídce). Tato rozšířená nabídka 
je více než lákavá zejména pro ty, kteří neradi tráví čas na 
jednom místě a rádi využijí možnosti navštívit a ochut-
nat něco jiného, než nabízí právě jimi vybrané ubytova-
cí zařízení. Pro návštěvu některých restaurací může být 
vyžadována předchozí rezervace, případně mohou být 
provozovatelem ubytovacího zařízení vyhrazeny časy 
pro jejich návštěvu.

POTRAVINY A VODA
Obyvatelé jižních zemí nepoužívají vodu z vodovodu 
k pití a vaření. Vodu k těmto účelům doporučujeme 
zakoupit v místních obchodech nebo hotelu. Nedopo-
ručuje se také konzumace neloupané zeleniny a ovo-
ce. Pro Evropana není vhodná ani konzumace pouličně 
prodávané zmrzliny a podobných potravin. V někte-
rých zemích může docházet i k opakovaným krátko-
dobým výpadkům elektrické energie a tím i k potížím 
spojeným se zásobováním vodou. Stejně tak k těm-
to potížím může docházet ve spojitosti s pravidelnou 
údržbou např. vodovodního potrubí či inženýrských 
sítí. V některých destinacích může být voda odsolo-
vána, ta je i přes nezvyklou chuť zdravotně nezávad-
ná. Do některých zemí je také zakázán dovoz potravin, 
doporučujeme si před odjezdem vždy ověřit podmínky 
dovozu potravin do příslušné destinace na stránkách 
Ministerstva zahraničních věcí ČR www.mzv.cz a/nebo 
na zastupitelských úřadech zemí, do kterých v rámci 
zájezdu cestujete.

 CESTOVÁNÍ S DĚTMI
CESTA NA DOVOLENOU
Pokud se rozhodnete pro cestování s malými dětmi, ces-
ta letadlem je ideální. Lety zejména do středomořských 
destinací netrvají dlouho a i pro ty nejmenší poskytují 
pohodlí. Na letištích jsou většinou k dispozici prostory 
určené pro maminky s dětmi, které jsou vybaveny pře-
balovacím pultem. Se skládacím kočárkem můžete jít až 
k letadlu (v takovém případě doporučujeme mít vhodný 
obal chránící kočárek během samotné přepravy), kde 
vám jej uloží v zavazadlovém prostoru přímo v letadle 
a při výstupu jej opět dostanete zpět buď přímo u vý-
stupu z letadla, nebo pak spolu s vašimi zavazadly. Pře-
prava kočárku je bezplatná a jeho hmotnost se nepo-
čítá do celkové hmotnosti zavazadel (další informace 
pak naleznete v části Letecká přeprava v těchto Všeo-
becných informacích). Některé hotely nabízejí kočárky 
k zapůjčení, potřebujete-li tedy na místě kočárek, např. 
z důvodu poškození či ztráty, doporučujeme se nejdří-
ve obrátit na recepci hotelu, zdali tuto službu nenabízí. 
Počet kočárků k zapůjčení však bývá omezen.  Pro strá-
vení příjemné rodinné dovolené je velmi důležitý i výběr 
ubytování. V popisech jednotlivých ubytovacích kapa-
cit je vždy uvedeno, zda disponuje bazénem pro děti, 
dětským hřištěm a miniklubem, což by mohlo výrazně 
přispět ke spokojenému prožití vaší dovolené. V přípa-
dě vašeho zájmu o dětskou postýlku je nutno na tuto 
skutečnost písemně upozornit při závazném rezervo-
vání zájezdu (pokud je postýlka poskytována zdarma, 
je počet postýlek omezený a upozorňujeme, že se  může 
stát, že vám po vašem příjezdu nebude možné dětskou 
postýlku poskytnout).  
Pokud ubytovací zařízení nabízí v restauracích dětské žid-
le, upozorňujeme, že jejich počet bývá rovněž omezený.

PRAKTICKÉ RADY A DOPORUČENÍ
•  ověřte si podmínky vstupu do vámi vybrané destinace 

– zejména jestli máte platné cestovní doklady s poža-
dovanou délkou platnosti (včetně dětí);

•  při vzletu a také během přistávání letadla doporučujeme 
podávat dětem nápoje, abyste předešli případné bolesti 
uší způsobené změnou tlaku;

• dohlédněte na dodržování pitného režimu vašich dětí;
•  nezapomeňte opalovací krémy s vysokým faktorem ur-

čené pro děti, mléko po opalování a případně krém na 
spáleniny;

•  přibalte také náplasti na případné odřeniny, léky tlumí-
cí bolest a horečku;

•  vyberte vhodné oblečení, pokrývku hlavy, sluneční brý-
le;

•  nezapomeňte ani na oblíbené hračky vašich dětí.

DĚTSKÉ CENY
Děti do 2 let – infanti (v den zpátečního odletu jim nesmí 
být 2 roky) platí zpravidla pouze paušální poplatek, který 
se liší dle dané destinace, případně cestovní připojiště-
ní Blue Comfort/BlueComfort Plus, není-li u konkrétní-
ho zájezdu uvedeno jinak. Nemají však nárok na sedadlo 
při transferech z letiště do ubytovacího zařízení a zpět, 
na lůžko, přistýlku nebo dětskou postýlku v ubytovacím 
zařízení. Některá ubytovací zařízení umožňují ubytování 
v jednom pokoji max. pro 1 dítě do 2 let (ve výjimečných 
případech při dosažení maximální obsazenosti v jednom 
pokoji neakceptují dítě do 2 let žádné). 
Děti od 2 let – veškeré dětské ceny se vztahují na děti od 
2 let věku až do dovršení věku vyznačeného v nabídce 
u daného ubytovacích zařízení (v den zpátečního odletu 
nesmí tento věk dovršit). Dětské ceny jsou platné pouze 
při dodržení minimálního počtu osob platících cenu za 
dospělou osobu.
Pokud je v nabídce u jednotlivých zájezdů uvedeno dítě 
ZDARMA nebo jiná zvýhodněná nabídka vztahující se na 
dítě, tak se tato nabídka týká pouze 1. dítěte, další dítě 
platí cenu dle cenové nabídky, není-li uvedeno jinak.

 FAKULTATIVNÍ SLUŽBY
VÝLETY
Ve vybraných destinacích nabízíme možnost absol-
vování fakultativních výletů. Tyto výlety lze zakou-
pit před odletem (při závazném rezervování vašeho 
zájezdu v českých korunách) a nebo, pokud je v dané 
destinaci delegát Blue Style, přímo v destinaci u něj 
(v zahraniční měně). V případě nenaplnění minimální 
kapacity účastníků výletu má CK (respektive pořada-
tel daného výletu) právo tento výlet zrušit. Případně 
vám může být nabídnuta účast na témže výletě prů-
vodcovaném v jiném (cizím) jazyce (pokud v destinaci 
tato alternativa existuje). Pokud došlo k zakoupení vý-
letu v destinaci, dojde v případě jeho zrušení k vráce-
ní uhrazené částky přímo v destinaci. Pokud byl výlet 
zakoupen v ČR, budou peníze zákazníkovi navráceny 
po jeho návratu do ČR po předložení dokladu o neu-
skutečněném výletu.
Ceny výletů jsou stanoveny na základě ofi ciálních cen pu-
blikovaných zahraniční partnerskou CK. Tyto ceny mohou 
být partnerskými CK během sezóny upravovány a výlety 
mohou být na místě prodávány za odlišné ceny. Případ-
ný cenový rozdíl nezakládá nárok na proplacení rozdílu.
K některým zájezdům mohou být také nabízeny výlety 
zdarma (tato nabídka se nevztahuje na zájezdy zakou-
pené na „Last Minute“ = „Na poslední chvíli“, není-li uve-
deno jinak). O jaké výlety se jedná, se dozvíte až v místě 
vašeho pobytu od našeho delegáta. Tyto výlety si nelze 
předem vybrat a nemusí být obsaženy v nabídce výle-
tů v našem katalogu. V případě, že se takovéhoto výletu 
nezúčastníte, nelze nárokovat jakoukoliv kompenzaci za 
takto nevyužitý výlet.
V případě zakoupení výletu nevzniká zákazníkovi nárok 
na vrácení nevyčerpaných služeb ve svém hotelu z důvo-
du účasti na výletu/výletech (např. náhradní strava v po-
době balíčku apod.). Ne na všech výletech jsou přítomni 
česky mluvící průvodci/delegáti. V případě zdravotních 
potíží a tedy nemožnosti se zúčastnit objednaného vý-
letu doporučujeme neprodleně kontaktovat našeho de-
legáta (pro minimalizování případných stornopoplatků).
Blue Style dále upozorňuje, že v některých destinacích 
jsou nabízeny rovněž výlety do jiného státu, přičemž za 
účelem vstupu na území cizího státu je vždy podle plat-
ných právních předpisů potřeba, aby měl každý účastník 
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VŠEOBECNÉ INFORMACE
předmětného výletu s sebou cestovní doklad akceptova-
ný navštěvovanou zemí. Změna programů výletů oproti 
uvedeným popisům v katalogu Blue Style je vyhrazena.
Blue Style není odpovědný za výlety zakoupené a organi-
zované třetí stranou (tzn. výlet není organizován místní 
partnerskou cestovní kanceláří). Berte prosím na vědo-
mí, že v takovýchto případech jsou možnosti delegáta být 
nápomocen omezené.

PRONÁJEM AUTA
Ve většině destinací nabízíme možnost pronájmu auta, 
případně motocyklu. Bližší informace vám podá náš de-
legát v dané destinaci. V některých destinacích může au-
topůjčovna požadovat složení vratné zálohy. Blue Style 
nenese odpovědnost za pronájem auta, příp. motocyklu 
od třetí strany.

 OSTATNÍ
ILUSTRAČNÍ FOTOGRAFIE
Fotografi e v katalogu či na dodatečných nabídkách pou-
žité u popisů destinací, výletů a ve Všeobecných informa-
cích jsou ilustrační. Tyto fotografi e nemusí korespondo-
vat se skutečností vztahující se na danou lokalitu

TEPLOTNÍ TABULKY
V tomto katalogu Blue Style uvádí u každé destinace in-
formace o teplotě. Tyto informace jsou orientační. Blue 
Style nenese zodpovědnost za případné teplotní rozdíly, 
ke kterým může během vaší dovolené dojít. 

WI-FI, INTERNET
Některé hotely nabízejí možnost bezdrátového připoje-
ní k internetu (tzv. WI-FI). Blue Style ani poskytovatelé 
služby neposkytují žádnou záruku, že WI-FI bude fun-
govat bez přerušení nebo bez chyb, neposkytují žádnou 
záruku za dostupnost WI-FI kdekoliv v areálu hotelu, ne-
poskytují záruku za bezpečnost přenášených dat, a to 
zejména k možnému přenosu virů, červů, trojských koní 
a dalších škodlivých složek/programů způsobilých po-
škodit technologie/zařízení (dále jen „T/Z“) využité zá-
kazníkem pro připojení prostřednictvím WI-FI. Blue Style 
ani poskytovatelé služby neposkytují žádnou záruku na 
kompatibilitu standardů WI-FI s T/Z. Blue Style ani po-
skytovatelé služby neposkytují žádnou záruku za obsah 
webových stránek třetích stran ani správnost jejich zob-
razení. Hotelové WI-FI není určeno k profesionálnímu vy-
užití a může být ze strany hotelu a/nebo poskytovatele 
služby kdykoliv omezeno nebo ukončeno. Zákazník bere 
na vědomí a akceptuje rizika spojená s přístupem k inter-
netu prostřednictvím WI-FI. Blue Style nenese za žádných 
okolností odpovědnost za jakoukoliv újmu vzniklou na 
straně zákazníka a/nebo třetí strany v souvislosti s vy-
užitím WI-FI a/nebo nefunkčností WI-FI a/nebo nedo-
stupností WI-FI. Je nutné vzít na vědomí, že tato služba 
může být zpoplatněna.

ZAKOUPENÉ DÁRKY A SUVENÝRY
V případě zakoupení dárků či jiných suvenýrů v zahra-
ničí neručí cestovní kancelář za případné škody vzniklé 
nekvalitní výrobou nebo nepravostí výrobku. Upozor-
ňujeme klienty na nákup šperků zejména od pouličních 
prodejců. Může se jednat o nekvalitní zboží, zboží niž-
ší kvality či napodobeniny. Stejně tak cestovní kancelář 
neručí a nenese zodpovědnost za CD/DVD zakoupené 
u hotelových prodejců či během výletu. 
Zároveň upozorňujeme, že každá země má svá naříze-
ní a regule, podle kterých se nesmí vyvážet např. korály, 
různé zkameněliny, kameny, květiny, semena apod. Pro-
to v případě, že máte v úmyslu dovézt z destinace nějaký 
suvenýr, doporučujeme, abyste se předem obeznámi-
li s pravidly daného státu upravující možnosti a zákazy 
v případě vývozu/dovozu. 

ZNIČENÝ, ZNEHODNOCENÝ HOTELOVÝ MAJETEK
V případě poničení hotelového majetku (např. ručník zni-

čený tetováním hennou, rozbitý interiér pokoje) berte na 
vědomí, že po vás může ubytovací zařízení požadovat za 
takto poničený majetek úhradu.

MOŘE, PLÁŽE, PŘÍRODA
Kvůli odlivu, který způsobí ústup moře, se může stát, že 
do hlubší vody to bude dále, než je obvyklé. Tato skuteč-
nost však nijak nesnižuje kvalitu samotné pláže a nemů-
že být předmětem případné stížnosti. Cestovní kancelář 
není zodpovědná za pláž, změny biotopu a/nebo ekoto-
pu. Zejména pak je nutné v přímořských oblastech počí-
tat s možným (i nadměrným) výskytem řas, mořské trávy 
či jiných částí mořského biotopu, a to jak v moři, tak na 
pláži. Výskyt uvedeného není v moci cestovní kanceláře 
(či hotelového zařízení) jakkoli ovlivnit. Naopak je nutné 
upozornit na to, že je s vyplavenými částmi mořského 
biotopu ze strany hotelu či tamních úřadů nakládáno dle 
zvyklostí v destinaci, a to zejména s ohledem na ochranu 
životního prostředí, což může znamenat také to, že jsou 
řasy ponechány na pláži, dokud nejsou odplaveny zpět 
do moře. Zároveň je nutné počítat s možným výskytem 
industriálních produktů lidské činnosti. Mnohé pláže 
jsou veřejné a za jejich čištění jsou zodpovědné dané 
obce či městské úřady. Zároveň jsou pláže (a to i pláže, 
které jsou označeny jako vlastní nebo patřící k hotelu) 
většinou volně přístupné místním obyvatelům, turis-
tům z jiných ubytovacích zařízení a prodejcům suvený-
rů. Je tedy nutné počítat i s případným výskytem oby-
vatel dané destinace a hlukem, které není hotel (ani při 
vynaložení nezbytného úsilí) mnohdy schopen ovlivnit. 
Stejně tak jsou mnohdy pláže přístupné i pronajímate-
lům jízd, např. na koních či velbloudech. Je tedy nutné 
počítat i na pláži s výskytem těchto zvířat, jakož i s dů-
sledky jejich metabolických procesů.
S ohledem na volný pohyb osob na pláži a s tím související 
konzumací jídla i pití je nutné také počítat s tím, že i přes 
veškerou snahu personálu hotelu není možné udržet vždy 
pláže čisté po celý den.

MOŘSKÉ PODLOŽÍ
Berte prosím na vědomí, že cestovní kancelář popisuje 
pláže, nikoli mořské podloží, které nemusí být vždy stej-
né, jako je pláž. 

MODRÁ VLAJKA (BLUE FLAG)
V naší nabídce naleznete také několik hotelů, které se 
mohou pyšnit tím, že leží na pláži s tzv. „Modrou vlajkou“, 
případně tyto pláže mohou hoteloví hosté využívat. Mod-
rá vlajka je prestižní ekologické ocenění, které je udě-
lováno plážím a přístavům, které splnily přísné normy. 
Hodnotí se především čistota a upravenost pláže, čis-
tota moře a jeho bezprostřední okolí. Mezi další kritéria 
patří také způsob recyklace odpadů na pláži nebo kvali-
ta poskytovaných služeb (například přítomnost záchra-
nářů, poskytování turistických informací atd.). Více na 
www.bluefl ag.org. 

HMYZ A MÍSTNÍ FAUNA
V přímořských letoviscích, kde je vlhký vzduch a plno ze-
leně, se může vyskytovat nejen venku, ale také v hotelo-
vém pokoji a společných prostranstvích, včetně restau-
race, také létající i lezoucí hmyz, obojživelníci, plazi aj., 
kteří jsou běžnou součástí fauny přímořských oblastí. 
Bohužel nelze společná prostranství ani hotelové pokoje 
zcela uzavřít a zabránit tak vniknutí živočichů do těchto 
prostor, a to zejména s ohledem na běžné užívání hote-
lu a hotelových pokojů (tj. otvírání dveří a oken, vnášení 
potravin a pití na pokoje atd.), a to i přes intenzivní snahy 
hoteliérů a místních úřadů. Bohužel i toto patří k exotice 
jižních zemí, a je tedy nutné při výběru přímořských de-
stinací s výskytem těchto živočichů počítat. Na vaši ces-
tu je lépe se vybavit repelentními přípravky a pro klidný 
spánek také elektrickými strojky. Výměnné tablety či 
jiné druhy náplní proti hmyzu doporučujeme zakoupit 
na místě, a to z důvodu odlišného chemického složení, 

které je mnohdy na místní hmyz účinnější (doporučuje-
me vždy prostudovat složení těchto přípravků). Nedo-
poručuje se ponechávat v pokoji volně ležící potraviny. 
Mějte také na paměti, že se v moři mohou vyskytovat 
mořští živočichové, jako jsou ježci a medúzy. Blue Style 
nenese odpovědnost za případně se vyskytující hmyz, 
plazy a obojživelníky, mořské živočichy a jinou místní 
faunu, jako jsou potulné kočky, psi apod., a tato zále-
žitost nemůže být předmětem vaší případné stížnosti. 

HLUK
Za hezkých teplých večerů a nocí se v prázdninových le-
toviscích odehrává rušný noční život, který může způ-
sobit i hluk. Počítejte s tím, že pokud si vyberete vaši 
dovolenou v živém prázdninovém letovisku nebo blízko 
plážové promenády, a to zejména během hlavní sezóny 
a v období místních svátků, může zde vznikat intenziv-
nější hluk, který nemůžeme ovlivnit. Automobily a mo-
tocykly nepodléhají žádným přísným předpisům. V ně-
kterých hotelech končí večerní animační program až 
v pozdních nočních hodinách. Stejně tak nelze ovlivnit 
případný hluk z okolních hotelů. Tento hluk však nesni-
žuje kvalitu poskytovaných služeb a nemůže být před-
mětem vaší případné stížnosti. Cestovní ruch se stále 
rozvíjí, což má za následek také stavební činnost, kte-
rou Blue Style nemůže ovlivnit, ani jí zabránit. Může se 
tak stát, že po udělení stavebního povolení místními 
úřady se začne stavět ze dne na den, nebo je stavební 
činnost po delší přestávce obnovena bez ohledu na to, 
zda je právě turistická sezóna a stavební činnost obtě-
žuje okolí. Z těchto důvodů nelze mít vždy při rezervo-
vání vašeho zájezdu nejaktuálnější zprávy o stavební 
činnosti. Také stavební styl umožňuje zvukovou pro-
stupnost mezi jednotlivými místnostmi. Někdy může 
klimatizační jednotka umístěná v pokoji či na balkoně 
vydávat hluk, stejně jako hlavní agregát, či jiná technic-
ká vybavení ubytovacího zařízení. Blue Style vám v pří-
padě stížnosti na tuto skutečnost nemůže poskytovat 
slevy ani kompenzace. Počítejte také s tím, že během 
sezóny se může vyskytovat i hluk způsobený leteckou 
dopravou. Všeobecně vzato, zejména ostrovy a polo-
ostrovy jsou malé a turistická letoviska nemohou být 
dostatečně vzdálena od letiště. 

OČKOVÁNÍ
Ve většině destinací, které nabízíme v našem katalogu, 
není vyžadováno povinné očkování, vyjma očkování proti 
žluté zimnici, které je pro vstup do některých zemí povin-
né. Doporučujeme si však vždy před samotným zakoupe-
ním dovolené ověřit nutnost očkování u příslušné hygi-
enické stanice, u odborného lékaře nebo u Ministerstva 
zahraničních věcí, www.mzv.cz.

TETOVÁNÍ HENNOU
V přímořských letoviscích se setkáte s nabídkou tetová-
ní hennou. Vzhledem k tomu, že se nemusí jednat o čistě 
přírodní hennu, může se dostavit alergická reakce. Tento 
druh tetování proto nedoporučujeme. 

VZDÁLENOST UBYTOVACÍHO ZAŘÍZENÍ OD PLÁŽE
Informace o vzdálenosti pláže od ubytovacího zařízení 
jsou orientační a vycházíme v nich ze vzdálenosti vzduš-
nou čarou. Může se tak stát, že vzdálenost pláže vede-
ná pěší chůzí bude delší. Zejména v případě rozsáhlých 
hotelových komplexů je nutné počítat s tím, že vzdále-
nost od pláže může být v rámci jednoho komplexu různá.

 NÁBOŽENSTVÍ A MÍSTNÍ ZVYKLOSTI
V jižních zemích je běžné, že v době největšího horka mají 
všichni tzv. siestu. Zpravidla mezi 13.00 a 15.00 se ne-
pracuje, ale relaxuje. V turistických letoviscích se sies-
ta většinou nedodržuje a většina obchodů je otevřena. 
Nejlepší je přizpůsobit se místní tradici, odpočinout si 
v období siesty a vychutnat si příjemné a teplé večery 
při posezení v místních restauracích a barech, stejně jako 
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místní obyvatelé. Je možné, že během vaší dovolené pro-
běhnou některé ze státních svátků dané země nebo jiné 
podobné oslavy a náboženské zvyklosti. V žádném pří-
padě však neomezují kvalitu poskytovaných služeb, na-
opak můžete být svědkem zajímavých tradic a lidových 
oslav spojených s těmito svátky.

RAMADÁN
Prorok muslimské víry Mohamed zavedl v roce 624 svá-
tek Ramadán k poctění času, kdy mu byl Alláhem seslán 
Korán. Od té doby každý devátý měsíc muslimského ka-
lendáře začíná období půstu, které dodržují muslimové na 
celém světě, a to muži, ženy i děti od desátého roku věku 
(existují výjimky pro nemocné lidi a těhotné ženy). Půst 
pro věřící znamená vzdát se požitků, jako je jídlo, pití, se-
xuální akt, a také neřestí, jako jsou cigarety, alkohol apod., 
a to od úsvitu do západu slunce. Během postního dne se 
muslimové několikrát modlí a po západu slunce se schá-
zejí ke společné slavnostní večeři a opětovným modlit-
bám. Muslimové se řídí lunárním kalendářem, a proto je 
Ramadán každý rok o 10 až 11 dní dříve. Vždy záleží na 
tom, kdy nastane nov, který představuje začátek nového 
měsíce. Ramadán neznamená jen odříkání, naopak půst 
sbližuje muslimy s bohem a všemi věřícími na celém světě, 
dodává účinnosti modlitbám a duchovnímu cítění. Půst 
také pomáhá věřícím vcítit se do pocitu lidí, kteří trpí hla-
dem nedobrovolně a nabádá je ke štědrosti a dobročin-
nosti. Je to doba, kdy se „očišťují“ od pozemských tužeb 
a hříšných myšlenek. Ramadán je velice vznešený svátek 
a je každoroční součástí života muslimů. Je to svátek pro-
tkaný krásnými modlitbami a zpěvem, svátek duchov-
ní čistoty. Pro některé turisty je cestování do muslim-
ské země v době Ramadánu velice zajímavé, je to projev 
vznešené muslimské kultury a tradice. Někteří návštěv-
níci v době své dovolené Ramadán vnímají jen okrajově 
a někteří vůbec, jiní si naplno užívají noční život spojený 
s tímto svátkem. Pokud si vyberete vaší dovolenou v ob-
dobí Ramadánu, počítejte raději s určitým omezením ve 
vztahu k rozsahu a rychlosti poskytovaných služeb. Na 
místě bude i větší trpělivost a shovívavost na vaší stra-
ně. Ramadán však v žádném případě neomezuje kvalitu 
poskytovaných služeb a nemůže být proto původem ja-
kékoliv případné reklamace. V roce 2018 připadnul začá-
tek Ramadánu na 16. 5. a konec na 14. 6. Počítejte taktéž 
s tím, že v některých ubytovacích zařízeních může do-
jít k vyšší obsazenosti místní klientelou, která před a po 
ukončení Ramadánu tráví dovolenou v hotelových re-
zortech. Upozorňujeme, že v některých resortech může 
během Ramadánu být omezena doba vydávání alkoholu.

 CENA ZÁJEZDU
Blue Style uvádí vždy Konečné ceny zájezdů.

KONEČNÁ CENA ZAHRNUJE 
(pokud není u konkrétního zájezdu výslovně uvedeno ji-
nak):
• Letenku tam a zpět
• Ubytování a případné stravování zahrnuté v ceně
•  Transfer z letiště v destinaci do ubytovacího zařízení 

a zpět
•  Služby delegáta (v některých destinacích pouze míst-

ního zástupce cestovní kanceláře)
•  Základní pojištění asistenčních služeb a léčebných vý-

loh ERV Evropské pojišťovny, a.s.
•  Povinné smluvní pojištění CK ve smyslu zákona 
č. 159/1999 Sb., zákona o některých podmínkách pod-
nikání v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších 
předpisů

•  Povinné příplatky (letištní a bezpečnostní taxy včetně 
pozemních služeb a palivový příplatek)

KONEČNÁ CENA NEZAHRNUJE
•  Doporučené cestovní připojištění BlueComfort/Blue-

Comfort Plus
• Případné vízum
•  Pobytové taxy a obdobné poplatky nebo daně, jsou-li 

v dané destinaci vybírány
•  Volitelné nepovinné příplatky nebo slevy (např. pří-

platek za pokoj s výhledem na moře, fakultativní vý-
lety, pronájem auta, slevu pro stálé zákazníky, slevu 
pro seniory apod.). Výši cestovního připojištění Blue-
Comfort / BlueComfort Plus (včetně zvýhodněné dět-
ské ceny a její hranice) a případného víza naleznete 
na www.blue-style.cz. Konečná cena dále neobsahuje 
např. případnou odletovou daň splatnou v místě po-
bytu/odletu.

Pro určení ceny zájezdu je rozhodující počet nocí strá-
vených ve vašem ubytovacím zařízení. Nocí se rozumí 
poskytnutí ubytování v době od 14.00 hodin do 10.00 
hodin následujícího dne, i když noc nebyla čerpána v pl-
ném rozsahu.

FIRST MINUTE / MEGAFIRSTMINUTE
Jde o speciální nabídku zájezdu s mnoha výhodami, ozna-
čovanou též jako nabídka „Na první chvíli“.

LAST MINUTE / MEGALASTMINUTE
Last Minute je nabídka zájezdu za speciální zlevně-

nou cenu. Též označována jako nabídka „Na poslední 
chvíli“. Tato nabídka je vydávána na speciálních na-
bídkových listech (v tištěné podobě nebo na interne-
tu), a to i mnohdy více týdnů před samotným termí-
nem zájezdu.

 ZDRAVÍ A ZDRAVOTNICKÁ PÉČE
Při přípravách a balení nezbytných věcí na vaší do-
volenou nezapomeňte přibalit do kufru zejména po-
krývku vaší hlavy, sluneční brýle či opalovací krémy. 
Snažte se vyvarovat dlouhého a přímého pobytu na 
slunci, zejména pak v polední době a nepodceňujte 
pitný režim. Klienti jsou povinni v případě zdravotní-
ho omezení (např. kardiaci, diabetici, osoby s omeze-
nými pohybovými schopnostmi či jiným handicapem) 
osob uvedených na smlouvě o zájezdu na tuto skuteč-
nost písemně upozornit ve smlouvě o zájezdu při jejím 
prvním rezervování, aby mohl být upozorněn delegát, 
letecký přepravce a ubytovací zařízení v místě poby-
tu. V opačném případě nese zákazník odpovědnost 
za případné škody s tímto související. Již při výběru 
vaší dovolené dbejte na své pohodlí a volte např. mož-
nost klimatizace, ubytování v přízemí, případně hotel 
s výtahem. S výběrem vhodného ubytování vám rádi 
pomůžeme. Zdravotnický systém se v cizích zemích 
opírá o síť státních a soukromých zdravotnických za-
řízení. Cizincům jsou doporučovány služby soukro-
mých nemocnic, které jsou sice stále podstatně ná-
kladnější, avšak péče a služby jsou na mnohem vyšší 
úrovni než ve státních zařízeních. Zacházení s paci-
enty je na soukromých klinikách lépe organizováno 
a je rovněž zajištěna pooperační péče mnohem vyš-
šího standardu než ve státních zdravotnických za-
řízeních. V případě úrazu nebo nutnosti poskytnu-
tí lékařské péče kontaktujte asistenční službu ERV 
Evropské pojišťovny, a.s. Euro-Center (nepřetržitě 
v českém jazyce), jejíž kontakt naleznete v Cestovních 
dokumentech u cestovního pojištění, které obdržíte 
nejpozději 7 dní před plánovaným odletem. Vyžadu-
je-li si to povaha zdravotního stavu cestujícího (může 
se týkat i těhotných žen), zejména pak s ohledem na 
přepravní podmínky letecké společnosti (k dispozici 
na stránkách www.blue-style.cz, a/nebo na webo-
vých stránkách leteckého přepravce), je tento cestu-
jící povinen toto nahlásit CK před uzavřením smlouvy 
o zájezdu pro účely dalšího nahlášení leteckému pře-
pravci a mít s sebou potvrzení od lékaře, že je scho-
pen/schopna letu. U osob, jejichž zdravotní stav to 
vyžaduje, je potřeba zajistit doprovod.

U Blue Style máte vždy něco navíc! Ať už cestuje-
te kamkoliv po světě, v ceně všech zájezdů Blue 
Style je zahrnuto základní pojištění asistenčních 
služeb a léčebných výloh ERV Evropské pojišťov-
ny, a.s. – Basic, není-li u konkrétního zájezdu uve-
deno výslovně jinak.

TOTO POJIŠTĚNÍ ZAHRNUJE:
•  Aktivní asistenci poskytovanou 24 hodin denně, 

obsahující i zabezpečení lékařského převozu, repa-
triaci do vlasti a zajištění opatrovníka při hospitali-
zaci klienta v zahraničí.

•  Pojištění léčebných výloh, a  to včetně fyzio-
terapeutického či zubního ošetření až do výše 
5,4 mil. Kč.

Naši delegáti jsou každoročně proškolováni profe-
sionály ERV Evropské pojišťovny a.s., nicméně v pří-
padě zdravotních potíží jsou povinni následovat in-
strukcí asistenční služby ERV Evropské pojišťovny, 
a.s. Euro-Center.

Dále jsme pro bezpečnější průběh vaší dovolené 
a větší ochranu vašich investic pro vás, ve spolu-
práci s ERV Evropskou pojišťovnou a.s., připravi-
li exkluzivní cestovní připojištění BlueComfort 
(pro cesty po Evropě, vč. Egypta, Tuniska, Djerby 
a Maroka) a připojištění BlueComfort Plus (pro 
cesty do exotických destinací). V čem je výhoda při-
pojištěni BlueComfort a BlueComfort Plus a v čem 
vás chrání?
• pro případ, kdy budete muset stornovat váš zájezd
• pro případ úmrtí následkem úrazu
• pro případ trvalých následků úrazu
• při škodě na osobních věcech
• při zpoždění vašich zavazadel
• při škodě na zdraví či majetku, způsobené jiné osobě
• při nutnosti přerušit vaši cestu
• při nevyužití dovolené

Více informací o cestovním pojištění Basic, BlueCom-
fort a BlueComfort Plus, jeho rozsahu a limitů pojist-
ného plnění naleznete v tomto katalogu, na www.
blue-style.cz a v pojistných podmínkách ERV Evrop-
ské pojišťovny, a.s.

Pojistné podmínky ERV Evropské pojišťovny, a.s., kte-
ré jsou nedílnou součástí smlouvy o zájezdu, si před 
odjezdem na dovolenou důkladně prostudujte (po-
jistné podmínky také obsahují výši pojistného plně-
ní základního pojištění Basic a dále pak rozsah a výši 
limitů pojistného plnění týkající se připojištění Blue-
Comfort / BlueComfort Plus).

•  Pojistná událost – v případě, že během vaší dovo-
lené dojde k pojistné události na vašem zdraví, na 
vašem majetku (např. ve vašem hotelovém pokoji/ 
studiu/apartmánu dojde k vytopení, krádeži atd.), je 
potřeba tuto záležitost nahlásit na příslušná místa 
a vyžádat si protokol s přesným zápisem toho, co se 
událo (lékařská zpráva, protokol z policie, od uby-
tovacího zařízení apod.). Berte na vědomí, že bez 
těchto důkazních dokumentů nelze pojistnou udá-
lost řešit s pojišťovnou, i když jste na tento druh po-
škození pojištěni.

POJIŠTĚNÍ



CENTRÁLA
DANUBE HOUSE
Karolinská 1, 186 00 Praha 8,
tel.: 226 036 036,
e-mail: info@blue-style.cz

PRAHA 1
Jindřišská 27, 110 00
tel.: 226 036 010, 
e-mail: praha1@blue-style.cz

PRAHA 1 7 DNÍ V TÝDNU

Palladium, nám. Republiky 1, 110 00
tel.: 226 036 147–8, 
e-mail: palladium@blue-style.cz

PRAHA 1 7 DNÍ V TÝDNU

Quadrio, Spálená 2121/22, 110 00
tel.: 226 036 158–9, 
e-mail: quadrio@blue-style.cz

   
PRAHA 6 7 DNÍ V TÝDNU

OC Šestka, Fajtlova 1090/1, 161 00
tel.: 226 036 146, 
e-mail: praha6@blue-style.cz

PRAHA 6
Letiště Václava Havla
Aviatická 1017/2, 160 08
tel.: 226 036 296, 
e-mail: letiste@blue-style.cz

BRNO
Masarykova 2, 602 00
tel.: 226 036 380, 
e-mail: brno@blue-style.cz

ČESKÉ BUDĚJOVICE 7 DNÍ V TÝDNU

IGY Centrum
Pražská 1247/24, 370 04 
tel.: 226 036 377, 
e-mail: cb@blue-style.cz

HRADEC KRÁLOVÉ
Čelakovského 515, 500 02
tel.: 226 036 153, 
e-mail: hradec@blue-style.cz

JABLONEC NAD NISOU
Komenského 12, 466 01
tel.: 226 036 386, 
e-mail: jablonec@blue-style.cz

JIHLAVA 7 DNÍ V TÝDNU

City Park Jihlava, Hradební 1, 586 01
tel.: 226 036 151, 
e-mail: jihlava@blue-style.cz

JINDŘICHŮV HRADEC
Klášterská 144/II, 377 01
tel.: 384 397 138,
e-mail: bluestyle.jh@pel.cz

KARLOVY VARY
Zeyerova 15, 360 01
tel.: 226 036 376, 
e-mail: kv@blue-style.cz

KLADNO
T. G. Masaryka 268, 272 01
tel.: 226 036 155, 
e-mail: kladno@blue-style.cz

LIBEREC
Pražská 143/II., 460 01
tel.: 226 036 154, 
e-mail: liberec@blue-style.cz

MOST
Budovatelů 3071, 434 01
tel.: 226 036 379, 
e-mail: most@blue-style.cz

MLADÁ BOLESLAV 
třída T. G. Masaryka 841, 
293 01
tel.: 226 036 371, 
e-mail: boleslav@blue-style.cz

OLOMOUC
Horní nám. 423 / Švédská 1, 779 00
tel.: 226 036 375, 
e-mail: olomouc@blue-style.cz

OSTRAVA
Nádražní 21, 702 00
tel.: 226 036 378, 
e-mail: ostrava@blue-style.cz

PARDUBICE 7 DNÍ V TÝDNU

Masarykovo náměstí 2799, 530 02 
tel.: 226 036 385, 
e-mail: pardubice@blue-style.cz

PLZEŇ
Prešovská 169/3, 301 00
tel.: 226 036 156, 
e-mail: plzen@blue-style.cz

TÁBOR
9. května 2061/3, 390 02
tel.: 226 036 372,
e-mail: tabor@blue-style.cz

TEPLICE
Českobratrská 452/1, 
(vchod z Masarykovy třídy), 415 01
tel.: 226 036 157, 
e-mail: teplice@blue-style.cz

ZLÍN
Náměstí Míru 464, 760 01
tel.: 226 036 152, 
e-mail: zlin@blue-style.cz
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