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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

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 Standard Sea Front
• Má přímý výhled na moře
 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 *****
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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


