
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 12let 
2. dítě do 6 let

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE

WI-FI ZDARMA

LETIŠTĚ SHARM
EL SHEIKH CCA 6 KM

PŘÍMO U PLÁŽE

ALL INCLUSIVE

POLOHA 
•  Nákupní a zábavní centrum SOHO 

Square cca 4 km
•  Centrum Naama Bay cca 6 km
• Letiště Sharm El Sheik cca 6 km
PLÁŽ 
•  Písčitá pláž u areálu hotelu (areál je 

rozlehlý, možnost využít minibus na 
pláž zdarma)

•  Vstup do moře je přes korálové 
podloží (vhodná obuv do vody)

• 2 mola (dlouhá cca 35 m)
•  Pro vstup do moře je zde také uměle 

upravená cestička mezi korály
• Bar, sprchy a WC
•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma
POPIS 
• Recepce, směnárna
• 6 restaurací, 8 barů, kavárna
• Diskotéka, konferenční místnost
• Minimarket, obchůdky
• Fitness, wellness, kadeřnictví

•  5 bazénů z nichž některé jsou pro 
děti, jeden se skluzavkou

•  Lehátka a slunečníky zdarma
INTERNET
•  Wi-Fi ve všech veřejných prostorách 

hotelu, včetně pokojů, zdarma
UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj s výhledem do 
zahrady 
• Klimatizace 
•  Koupelna se sprchou nebo vanou, 

WC, vysoušeč vlasů
•  Telefon, SAT-TV, rádio
• Bezpečnostní schránka zdarma
•  Minibar za poplatek (po příjezdu 

zdarma naplněn nealko nápoji)
• Koutek k posezení
• Balkon nebo terasa
•  Děts. postýlka na vyžádání zdarma
Standardní pokoj s výhledem na 
bazén
Standardní pokoj s výhledem na moře
Rodinný pokoj

• Má 2 oddělené ložnice
Suite
•  Má ložnici a obývací pokoj 
SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: animační programy, dětské 

hřiště, miniklub, basketbal, volejbal, 
šipky, fi tness, fotbal, minigolf, stolní 
tenis, vířivka

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

STRAVOVÁNÍ 
•  All Inclusive: snídaně, oběd a večeře 

formou bufetu, snack během celého 
dne, místní vybrané alko a nealko 
nápoje v barech a restauracích 
(9.00–24.00), možnost večeře v 
à la carte restauraci (rezervace), 
v minibaru denně voda zdarma

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ /

www.sultangardens.com 

Rozlehlý hotelový rezort leží přímo u soukromé písčité pláže, s krásnými korálovými 
útvary a bezkonkurenčním výhledem na ostrov Tiran. Hotel obklopený krásnou, 
udržovanou zahradou nabízí mnoho sportovních a zábavných aktivit, ale také plně 
vybavené wellness centrum. Tento komplex má opravdu vše, co patří k ideální dovolené.

KVALITNÍ SLUŽBY  ●  ŠIROKÉ SPORTOVNÍ VYŽITÍ  ●  WELLNESS

Sultan Gardens Resort *****

SHARKS BAY / SHARM EL SHEIKHHODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,5


