
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 14 let

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE

KLIDNÉ MÍSTO  ●  PŘÁTELSKÁ ATMOSFÉRA  ●  ŠNORCHLOVÁNÍ A POTÁPĚNÍ

Coral Hills ***

RAS UM EL SEID HILLS / SHARM EL SHEIKHHODNOCENÍ TRIPADVISOR 3,5

Příjemný hotel se nachází v horní části letoviska Ras Um El Seid Hills, v jeho blízkosti 
je řada nádherných potápěčských lokalit. Rezort vám poskytne relaxační zážitek 
a pohostinnost místního personálu. Je vhodný pro klienty, kteří hledají klidnou 
dovolenou, a pro milovníky potápění mezi korálovými útesy.

POLOHA 
•  Nákupní možnosti, restaurace 

a bary jsou cca 100 m od hotelu 
• Promenáda Il Mercato cca 2 km
• Centrum Naama Bay cca 8 km
•  Nákupní a zábavní centrum SOHO 

Square cca 18 km
• Letiště Sharm El Sheikh cca 25 km
PLÁŽ 
• Možnost využít několik pláží
•  Písčitá pláž El Khaima se nachází 

cca 2 km od hotelu
• Hotelový minibus za poplatek
•  Písčito-oblázková pláž Fanar se 

nachází cca 1 km - za poplatek
•  Písčito-kamenitá pláž Sharm Reef 

se nachází cca 1 km - za poplatek
•  Vstup do moře je přes korálové 

podloží (vhodná obuv do vody)
•  Pro vstup do moře je zde také molo 

a schody
• Lehátka a slunečníky jsou zdarma

POPIS 
• Recepce 
• Restaurace a bar
• Obchůdky
• Fitness, wellness
•  2 bazény pro dospělé, 1 s oddělenou 
částí pro děti 

•  Lehátka a slunečníky u bazénů 
zdarma

INTERNET
• Wi-Fi v lobby a na recepci zdarma
UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj 
• Klimatizace 
•  Koupelna se sprchou nebo vanou, 

WC, vysoušeč vlasů
• Telefon, TV
• Bezpečnostní schránka zdarma
• Terasa
•  Děts.postýlka na vyžádání zdarma
Rodinný pokoj
•  Je prostornější
• Má navíc kuchyňský koutek

SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: animační programy, dětské 

hřiště, miniklub, basketbal, šipky, 
volejbal, stolní tenis, fi tness

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

STRAVOVÁNÍ 
•  All Inclusive: snídaně, oběd a večeře 

formou bufetu, neomezené 
množství místních vybraných 
alko a nealko nápojů v barech 
a restauracích dle jejich otevírací 
doby (10.00–23.00), víno se podává 
pouze během obědů a večeří 
(1 sklenička/osoba)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ /

www.coralhillsresorts.com

WI-FI ZDARMA

LETIŠTĚ SHARM
EL SHEIKH CCA 25 KM

PLÁŽ CCA 2 KM
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