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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


