
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

PŘÁTELSKÁ ATMOSFÉRA  ●  MINIBUS NA PLÁŽ ZDARMA  ●  NEDALEKO NAAMA BAY

Old Vic Resort ****

NAAMA BAY / SHARM EL SHEIKHHODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,0

Přátelský rezort poskytuje kompletní servis pro prožití pohodové dovolené. Užívejte si 
dny plné slunce a pohody u pěkného bazénu, jenž je součástí areálu. Na pěknou písčitou 
pláž vás zdarma dopraví hotelový minibus.

POLOHA 
• Centrum Naama Bay cca 9 km
•  Nákupní možnosti, restaurace 

a bary v okolí hotelu
• Letiště Sharm El Sheikh cca 15 km

PLÁŽ
• Písčitá pláž cca 3 km
•  Možnost využít hotelový minibus 

zdarma (4x denně)
•  Bar (nealko nápoje zdarma, ostatní 

za poplatek), sprchy a WC
•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma
•  Korálová pláž bez možnosti 

minibusu, vstup za poplatek 
cca 15 LE

POPIS
• Recepce, směnárna
• 2 restaurace, 3 bary
• Nákupní galerie, minimarket
• Konferenční místnost

• Fitness, wellness, kadeřnictví
• Bazén pro dospělé a pro děti

INTERNET
• Wi-Fi na recepci a v lobby zdarma

UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj 
• Klimatizace 
•  Koupelna se sprchou, WC, vysoušeč 

vlasů
• Telefon, SAT-TV
• Minilednička zdarma
• Minibar zdarma
• Bezpečnostní schránka zdarma
• Balkon nebo terasa
•  Děts. postýlka na vyžádání zdarma
Pokoj Deluxe 
• Má výhled na bazén

SPORT A ZÁBAVA 
•  Zdarma: dětské hřiště, plážový 

volejbal, šipky, fi tness, stolní tenis

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

STRAVOVÁNÍ
•  All Inclusive: snídaně formou 

bufetu, pozdní lehká snídaně, 
oběd a večeře formou bufetu, 
odpolední snack a zmrzlina, 1x za 
pobyt možnost povečeřet v italské 
restauraci (nutná rezervace), 
neomezené množství místních 
vybraných alko a nealko nápojů 
v barech a restauracích dle jejich 
otevírací doby (10.00–23.00)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ /

WI-FI ZDARMA

LETIŠTĚ SHARM
EL SHEIKH CCA 15 KM

PLÁŽ CCA 3 KM

ALL INCLUSIVE


