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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 s výhledem do 
zahrady
• 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
Pokoj Superior s výhledem na bazén
Pokoj Superior s výhledem na moře
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.jazhotels.com

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


