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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 50 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 50 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, fi tness centrum, 
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


