
HOTEL

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 MARSA 
ALAM CCA 60 KM

PŘÍMO U PLÁŽE

ALL INCLUSIVE

POLOHA 
•  Klidné místo
• Letiště Marsa Alam cca 60 km
PLÁŽ
• Pláž přímo u hotelu
• Korálové podloží
• Vstup do moře je přes molo
• Sprchy a WC
•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma
POPIS
•  Recepce
• 2 restaurace, 3 bary, minimarket
• Konferenční místnost
• Wellness, kadeřnictví, fi tness
• Vnitřní bazén zdarma
•  3 venkovní bazény, 1 má oddělenou 
část pro děti 

•  Lehátka a slunečníky zdarma
INTERNET
•  Wi-Fi zdarma (omezená rychlost, 

vysokorychlostní připojení za popl.)
• Internetový koutek zdarma

UBYTOVÁNÍ
Pokoj Superior s výhledem do 
zahrady
• Individuální klimatizace
•  Koupelna se sprchou nebo vanou, 

WC, vysoušeč vlasů
• Telefon
• SAT-TV
• Bezpečnostní schránka zdarma
• Minibar za poplatek
•  Děts. postýlka na vyžádání zdarma
• Balkon nebo terasa
Pokoj Superior s výhledem na moře
Pokoj Superior Beach Front
• Přímo u pláže
Rodinný Superior pokoj s výhledem 
na moře
• Tvoří jej 2 propojené pokoje
SPORT A ZÁBAVA 
•  Zdarma: animační programy 

pro děti i dospělé, dětské hřiště, 
miniklub, plážový volejbal, šipky, 
fi tness centrum

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

STRAVOVÁNÍ
•  All Inclusive: snídaně formou 

bufetu, pozdní snídaně, oběd 
a večeře formou bufetu, odpolední 
snack, káva, čaj, 1x za pobyt 
možnost povečeřet v à la carte 
restauraci (při minimální délce 
pobytu 7 nocí, nutná rezervace), 
místní vybrané alko a nealko nápoje 
v barech a restauracích dle jejich 
otevírací doby (10.00–24.00), 
víno je servírováno během obědů 
a večeří, láhev vody v minibaru 
denně zdarma

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ /

www.accorhotels.com

Elegantní hotel leží přímo u vlastní široké pláže, která doslova vybízí k prožití 
pohodového dne. Vstup do moře je přístupný přes molo, následně si můžete vychutnat 
nezapomenutelné šnorchlování a bohatý podmořský život. O jedinečné kulinářské 
zážitky se postarají stylové a současně útulné hotelové restaurace.

ŠIROKÉ SPORTOVNÍ VYŽITÍ  ●  ZÁZEMÍ PRO DĚTI  ●  ŠNORCHLOVÁNÍ A POTÁPĚNÍ

Novotel Marsa Alam *****

MARSA ALAM / MARSA ALAMHODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,5


