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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

SKLUZAVKY  ●  ŠIROKÉ SPORTOVNÍ VYŽITÍ  ●  ŠNORCHLOVÁNÍ A POTÁPĚNÍ

Happy Life Village ***

SHARM EL SHEIKH / DAHAB HODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,5

WI-FI ZDARMA

LETIŠTĚ SHARM 
EL SHEIKH CCA 84 KM

PŘÍMO U PLÁŽE

PP | AI

Hotel se nachází na velmi klidném místě v prázdninovém letovisku Dahab, které leží 
cca 100 km od Sharm El Sheikhu. Tato oblast patří mezi nejvyhledávanější místa pro 
potápění a šnorchlování. Hotel je dobrým výchozím bodem pro návštěvu nedaleké 
potápěčské lokality Blue Hole, vzdálené cca 13 km.

POLOHA
•  Nákupní možnosti, restaurace 

a bary cca 7 km od hotelu 
• Letiště Sharm El Sheikh cca 84 km

PLÁŽ
•  Písčitá pláž s hrubým pískem se 

nachází přímo u hotelu
•  Vstup do moře je přes korálové 

podloží (doporučujeme vhodnou 
obuv do vody)

• Pro vstup do moře je zde také molo
• Bar, sprchy a WC
•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma

POPIS
• Recepce, směnný automat
• 2 restaurace, 4 bary a kavárna
•  Obchůdky, minimarket
• Diskotéka
• Fitness, wellness, kadeřnictví
•  2 bazény pro dospělé a bazén pro děti 

• 2 skluzavky
•  Lehátka a slunečníky zdarma
• Ofi ciální kategorie hotelu je 4*

INTERNET
•  Wi-Fi připojení v lobby a ve Filo baru 

zdarma
• Internetový koutek za poplatek

UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj
• Velikost pokoje cca 45 m2

• Klimatizace 
•  Koupelna se sprchou nebo vanou, 

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

zdarma

SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: animační programy, dětské 

hřiště, miniklub, kulečník, šipky, 
fi tness, fotbal, stolní tenis, volejbal

•  Za poplatek: služby wellness 
centra, masáže, sauna, parní lázeň, 
potápění

STRAVOVÁNÍ
•  Polopenze formou bufetu nebo 

možnost All Inclusive
•  All Inclusive: snídaně, oběd a večeře 

formou bufetu, dopolední snack, 
odpolední káva, čaj a zákusky, 
neomezené množství místních 
vybraných alko a nealko nápojů 
v barech a restauracích dle jejich 
otevírací doby (10.00–23.00)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST
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www.happylifehotel.com


