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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 SHARM
EL SHEIKH CCA 10 KM

PŘÍMO U PLÁŽE

ALL INCLUSIVE

POLOHA
•  Nákupní možnosti, restaurace 

a bary jsou přímo v areálu 
•  Nákupní a zábavní centrum SOHO 

Square cca 15 km
• Letiště Sharm El Sheikh cca 10 km
PLÁŽ
•  Písčitá pláž se nachází přímo 

u hotelu
• Pozvolný vstup do moře 
•  Vstup do moře je přes korálové 

podloží (obuv do vody)
• Pro vstup do moře je zde také molo
• Bar, sprchy a WC
•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky jsou zdarma
POPIS
• Recepce a směnárna
• Několik restaurací a barů 
• Obchůdky, diskotéka
• Fitness, wellness, kadeřnictví
•  Několik bazénů pro dospělé a pro 

děti 

• Aquapark zdarma
•  Lehátka a slunečníky zdarma
INTERNET
•  Wi-Fi v lobby za poplatek 

(cca 2 USD/30 min)
UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj 
• Má výhled do zahrady
• Klimatizace 
•  Koupelna se sprchou nebo vanou, 

WC, vysoušeč vlasů
• Telefon
• SAT-TV
• Bezpečnostní schránka 
• Minilednička zdarma
• Set pro přípravu kávy a čaje
• Balkon nebo terasa
•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma
Pokoj Deluxe
•  Má výhled na bazén, částečný 

výhled na moře, nebo se nachází 
přímo u pláže

SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: animační programy, dětské 

hřiště, miniklub, basketbal, fi tness 
centrum, fotbal, stolní tenis, tenis 
bez osvětlení, volejbal

•  Za poplatek: kulečník, elektronické 
hry, wellness centrum, masáže, 
sauna, parní lázeň, vířivka, tenis 
s osvětlením, potápění, vodní sporty

STRAVOVÁNÍ
•  All Inclusive: snídaně, oběd a večeře 

formou bufetu, snack během dne, 
místní vybrané alko a nealko nápoje 
v barech a restauracích dle jejich 
otevírací doby, lobby bar otevřen 
24 h, možnost povečeřet v à la carte 
restauracích (po předchozí 
rezervaci)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ /

www.regencyplazasharm.com 

Příjemný hotel je situován na klidném místě přímo u soukromé písčité pláže. V areálu 
hotelu naleznete několik sportovních aktivit a především skvělý animační tým, s nímž 
si můžete užít různé taneční show, malování na obličej apod. Využít můžete také pěkný 
aquapark se skluzavkami a tobogany pro děti i dospělé.

AQUAPARK  ●  ŠIROKÉ SPORTOVNÍ VYŽITÍ  ●  WELLNESS

Regency Plaza Aquapark & Spa *****

SHARM EL SHEIKH / NABQ BAY HODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,0


