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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 7 let

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE

WI-FI

LETIŠTĚ MARSA
ALAM CCA 120 KM

PŘÍMO U PLÁŽE

ALL INCLUSIVE

POLOHA
• Klidné místo
•  Nákupní možnosti, restaurace 

a bary v areálu hotelu
• Letiště Marsa Alam cca 120 km

PLÁŽ
•  Písčitá pláž přímo u hotelu
•  Pozvolný vstup do moře, místy přes 

korálové podloží (doporučujeme 
vhodnou obuv do vody)

• Bar, sprchy a WC
•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky jsou zdarma

POPIS
• Recepce
• Restaurace, 2 bary 
• Minimarket
• Bazén s částí pro děti
•  Lehátka a slunečníky u bazénu 

zdarma

INTERNET
•  Wi-Fi i kabelové připojení na recepci 

a v lobby za poplatek

UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj
• Individuální klimatizace
•  Koupelna s vanou nebo sprchou, 

WC, vysoušeč vlasů
• Telefon, SAT-TV
• Minilednička zdarma
• Bezpečnostní schránka zdarma 
• Koutek k posezení
• Balkon 
•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma
Pokoj Superior 
• Je po renovaci
 Rodinný pokoj 
•  Je stejně vybaven jako standardní 

pokoj
• Má oddělenou ložnici

SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: plážový volejbal, dětské 

hřiště, fi tness centrum, stolní tenis
•  Za poplatek: služby wellness 

centra, sauna, masáže, parní lázně, 
potápění, windsurfi ng

STRAVOVÁNÍ
•  All Inclusive: snídaně, oběd a večeře 

formou bufetu, zmrzlina, odpolední 
snack, čaj a zákusky, neomezené 
množství vybraných místních 
alkoholických a nealkoholických 
nápojů ve vybraných restauracích 
a barech dle jejich otevírací doby 
(10.00–24.00)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ /

www.shamshotels.com 

Hotel se nachází u národního parku Wadi El Gemal. Leží přímo u dlouhé písčité pláže 
a průzračného moře, kde si můžete užít krásy podmořského života, který je zde opravdu 
pestrý. Dále můžete relaxovat v hotelovém wellness centru nebo si vychutnat svěží 
drink u bazénu.

EXKLUZIVNĚ U BLUE STYLE  ●  KLIDNÉ MÍSTO  ●  BOHATÝ PODMOŘSKÝ ŽIVOT

Shams Alam Beach Resort ****

MARSA ALAM / MARSA ALAMHODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,0


