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HOTEL

MARSA ALAM / MARSA ALAM HODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,5

EXKLUZIVNĚ U BLUE STYLE  ●  ŠNORCHLOVÁNÍ A POTÁPĚNÍ  ●  OBLÍBENÝ HOTEL

Fantazia Resort *****

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 14 let

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE

WI-FI ZDARMA

LETIŠTĚ MARSA
ALAM CCA 95 KM

PŘÍMO U PLÁŽE

ALL INCLUSIVE

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

POLOHA
• Centrum Marsa Alam cca 25 km
•  Nákupní možnosti, restaurace 

a bary v areálu hotelu
• Letiště Marsa Alam cca 95 km
PLÁŽ
•  Písčitá pláž přímo u hotelu
•  Má několik částí, každá z nich 

má jiný vstup (pozvolný, část 
s korálovým podložím, místy 
oblázkový nebo je možný přes molo)

•  Doporučujeme obuv do vody
• Bar, sprchy a WC
•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma
POPIS
• Recepce, směnný automat
• Několik restaurací a barů
• Nákupní galerie, minimarket
• Diskotéka
• Fitness, wellness, kadeřnictví 
• Vnitřní bazén za poplatek
•  Několik bazénů pro dospělé a pro děti

Část Deluxe 16+
• Pouze pro osoby starší 16+
• Zcela nová čast hotelu
•  4 bazény, vířivka
•  Bar, snack bar a à la carte restaurace
•  Část Deluxe mohou využívat 

pouze hosté, kteří jsou ubytováni 
v pokojích Deluxe

INTERNET
•  Wi-Fi připojení ve všech veřejných 

prostorách, včetně pokojů, zdarma
• Internetový koutek zdarma
UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj s klimatizací
•  Koupelna se sprchou nebo vanou, 

WC, vysoušeč vlasů
• Telefon, SAT-TV
• Koutek k posezení 
• Bezpečnostní schránka zdarma
• Minibar za poplatek
• Balkon nebo terasa
•   Děts. postýlka na vyžádání zdarma
 Rozšířená nabídka a další informace 

o jednotlivých typech pokojů na 
www.blue-style.cz
 SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: animační programy, dětské 

hřiště, plážový volejbal, šipky, 
fotbal, stolní tenis, fi tness centrum

•  Za poplatek: kulečník, služby 
wellness centra, masáže, potápění

STRAVOVÁNÍ
•  All Inclusive: snídaně, oběd, 

večeře formou bufetu, dopolední 
a odpolední snack, neomezené 
množství místních alko a nealko 
nápojů (10.00–24.00) ve vybraných 
restauracích a barech

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ /

Pozn.: V tomto hotelu platí „hotelový 
čas“ a to +1 hodina.

www.fantaziamarsaalam.com

Oblíbený hotel leží na klidném místě přímo u krásné písčité pláže. Místo má vynikající 
podmínky pro potápění a šnorchlování. Klienti si mohou vybrat ze široké nabídky 
sportovních aktivit, relaxovat u bazénů, na pláži nebo v krásném areálu. Součástí hotelu 
je nově vybudovaná část Deluxe, pouze pro dospělé, poskytující maximální komfort. 
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OVĚŘENÁ KVALITA

POKOJ DELUXE

TOP PLÁŽOVÁ DOVOLENÁ
Krásná zahrada, průzračné moře 

a úžasný podmořský život – to jsou 
typické rysy tohoto skvělého hotelu.


