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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, tenis bez osvětlení, 
kulečník, basketbal

•  Za poplatek: wellness, masáže, 
sauna, potápění, tenis s osvětlením

STRAVOVÁNÍ
•  All Inclusive: snídaně, oběd, 

večeře formou bufetu, odpolední 
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


