
POKOJ MARINE CLUB

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 ZDARMA

LETIŠTĚ MARSA 
ALAM CCA 65 KM

PŘÍMO U PLÁŽE

PP | AI

POLOHA 
•  Městečko El Quseir cca 5 km
• Letiště Marsa Alam cca 65 km
PLÁŽ 
•  Písčito-oblázková pláž se nachází 

přímo u hotelu
• Strmější vstup do moře 
•  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 
• 3 restaurace, 3 bary a kavárna
•  Obchůdky, minimarket
• Fitness, wellness, kadeřnictví
• Konferenční místnost 
•  3 bazény, z nichž 1 má oddělenou 
část pro děti

•  Lehátka a slunečníky zdarma

INTERNET
•  Wi-Fi ve všech veřejných prostorách 

hotelu, včetně pokojů, zdarma
UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj cca 32 m²
• Klimatizace 
•  Koupelna se sprchou nebo vanou, 

WC, vysoušeč vlasů
• Telefon, SAT-TV
• Bezpečnostní schránka zdarma
•  Minibar za poplatek (denně láhev 

vody)
• Balkon nebo terasa
•  Děts. postýlka na vyžádání zdarma
Standardní pokoj s výhledem na 
moře
Marine Club cca 32 m²
• Má výhled na moře 
Rodinný pokoj cca 64 m²
•  Má 2 propojené místnosti 

a 2 oddělené koupelny
SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: večerní programy, dětské 

hřiště, basketbal, volejbal, šipky, 
fi tness, fotbal, sauna, stolní tenis

•  Za poplatek: kulečník, wellness 
centrum, masáže, tenis 
s osvětlením, potápění

STRAVOVÁNÍ 
•  Polopenze formou bufetu nebo 

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

formou bufetu, pozdní snídaně, 
odpolední snack, klienti obdrží 
kredit do à la carte restaurací 
(cca 35 LE/osoba, nápoje jsou 
extra), neomezené množství 
místních vybraných alkoholických 
(12.00–23.00) a nealkoholických 
nápojů (10.00–23.00) v barech 
a restauracích dle jejich otevírací 
doby

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ /

www.radissonblu.com

Elegantní hotelový rezort leží přímo u krásné písčito-oblázkové pláže a je situován 
cca 5 km od centra letoviska El Quseir, které je pohodlně dostupné místní dopravou 
či spolehlivým taxi. Přímo v komplexu hotelu můžete plně využívat bohatých služeb 
sportovních a zábavných aktivit, nebo lze odpočívat v hotelovém wellness centru.

PŘÁTELSKÁ ATMOSFÉRA  ●  ŠIROKÉ SPORTOVNÍ VYŽITÍ  ●  WELLNESS

Radisson Blu Resort El Quseir *****

EL QUSEIR / MARSA ALAMHODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,5


