
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

SKVĚLÁ POLOHA  ●  ŠIROKÉ SPORTOVNÍ VYŽITÍ  ●  ŠNORCHLOVÁNÍ A POTÁPĚNÍ

Falcon Hills ***

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

Hotel se nachází v letovisku Ras Um El Seid Hills, v oblasti známé a vyhledávané 
potápěči, a to díky její poloze a bohatému podmořskému životu. Zařízení a široká 
nabídka služeb poskytovaných hotelem zajistí hostům příjemný pobyt. Hotel je vhodný 
pro všechny, kteří vyhledávají odpočinek, ale i zábavu pro strávení pohodové dovolené.

POLOHA 
•  Nákupní možnosti, restaurace 

a bary jsou cca 500 m 
• Promenáda Il Mercato cca 2 km
•  Centrum Naama Bay cca 9 km 

(minibus zdarma)
•  Nákupní a zábavní centrum SOHO 

Square cca 19 km
• Letiště Sharm El Sheikh cca 17 km

PLÁŽ 
• Písčitá hotelová pláž cca 4 km
•  Minibus na pláž zdarma (cesta vede 

letoviskem Ras Um el Seid Hills)
•  Nejbližší pláž cca 800 m, vstup za 

poplatek
• Cesta je přes místní komunikaci
•  Vstup do moře je přes korálový útes 

(doporučujeme vhodnou obuv do 
vody)

• Pro vstup do moře je zde molo
• Bar za poplatek

POPIS 
• Recepce
• 1 restaurace, 2 bary a kavárna
• Obchůdky, minimarket
• Wellness
•  2 bazény pro dospělé, 1 s částí 

pro děti 
•  Lehátka a slunečníky zdarma

INTERNET
•  Wi-Fi na recepci za poplatek

UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj 
• Klimatizace 
•  Koupelna se sprchou a WC
• Vysoušeč vlasů
• Telefon
• SAT-TV
• Bezpečnostní schránka zdarma
• Minibar za poplatek
• Balkon nebo terasa
•  Děts. postýlka na vyžádání zdarma

SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: animační programy, dětské 

hřiště, miniklub, plážový volejbal, 
šipky, stolní tenis, tenis, kulečník 

•  Za poplatek: wellness centrum, 
masáže, sauna, parní lázeň, 
potápění, vodní sporty

STRAVOVÁNÍ 
•  All Inclusive: snídaně, oběd a večeře 

formou bufetu, odpolední káva 
a snack, neomezené množství 
místních vybraných alko a nealko 
nápojů v barech a restauracích dle 
jejich otevírací doby

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ /

www.falcon-hotels.com

WI-FI ZDARMA

LETIŠTĚ SHARM
EL SHEIKH CCA 17 KM

PLÁŽ CCA 800 M

ALL INCLUSIVE


