
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 SHARM
EL SHEIKH CCA 23 KM

PŘÍMO U PLÁŽE

ALL INCLUSIVE

POLOHA
•  Oblíbené nákupní a zábavní 

centrum SOHO Square cca 18 km
• Centrum Naama Bay cca 7 km
• Letiště Sharm El Sheikh cca 23 km
PLÁŽ
• Pláž přímo u hotelu
•  Vstup do moře přes korálové podloží
• Bar, sprchy a WC
•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma
POPIS
• Recepce, směnný automat
• Restaurace a bary
• Nákupní galerie, minimarket
• Konferenční místnost, diskotéka
• Fitness, wellness, kadeřnictví
•  5 bazénů, některé jsou pro děti
• 2 skluzavky
• Lehátka a slunečníky zdarma
INTERNET
•  Wi-Fi v lobby zdarma
• Internetový koutek za poplatek

UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj
• 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
Standardní pokoj s výhledem na 
moře
Rodinný pokoj
•  Má oddělenou ložnici, nebo jej 

mohou tvořit 2 propojené pokoje
SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: animační programy pro 

děti i dospělé, večerní zábavní 
programy, miniklub, dětské hřiště, 
plážový volejbal, šipky, fotbal, 
minigolf, tenis bez osvětlení, stolní 
tenis

•  Za poplatek: fi tness centrum, 

kulečník, tenis s osvětlením, služby 
wellness centra, masáže, potápění

STRAVOVÁNÍ
•  All Inclusive: snídaně formou bufetu, 

pozdní lehká snídaně, oběd a večeře 
formou bufetu, občerstvení během 
celého dne ve vybraných barech, 
noční snack, 1x za pobyt možnost 
povečeřet v á la carte restauraci 
(nutná rezervace), místní vybrané 
alko a nealko nápoje v barech 
a restauracích dle jejich otevírací 
doby

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ /

www.dreamsresortsegypt.com

Rozlehlý hotelový komplex tvoří několik bazénů pro děti i dospělé, skluzavky, vlastní 
restaurace a bary. Milovníci odpočinku ocení plně vybavené wellness centrum. Kdo dává 
přednost aktivní dovolené, může navštívit fi tness centrum nebo se zúčastnit některého 
z animačních programů.

ŠNORCHLOVÁNÍ A POTÁPĚNÍ  ●  ŠIROKÉ SPORTOVNÍ VYŽITÍ  ●  SKLUZAVKY

Dreams Beach Resort *****

RAS UM EL SEID HILLS / SHARM EL SHEIKHHODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,0


