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WI-FI ZDARMA

LETIŠTĚ MARSA 
ALAM CCA 7 KM

PŘÍMO U PLÁŽE
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POLOHA 
• Přístav Port Ghalib cca 9 km
• Obchůdky a kavárny v Port Ghalibu
• Letiště v Marsa Alam cca 7 km
PLÁŽ 
•  Písčito-oblázková pláž leží přímo 

u areálu hotelu
•  Vstup do moře je pozvolný, místy 

kamenitý s korálovým podložím 
(doporučujeme obuv do vody)

• Sprchy a WC
•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma
POPIS
•  Součástí komplexu 5 hotelů 
• Recepce, směnný automat
• 2 restaurace, 5 barů
• Nákupní galerie, minimarket
• Fitness, wellness, kadeřnictví
• Konferenční místnost
• 3 bazény
•  Lehátka a slunečníky zdarma
•  Aquapark Aqua Coraya zdarma 

(součástí komplexu Madinat Coraya, 
cca 1 km přes pláž a promenádu 
mezi hotely z komplexu Madinat 
Coraya) 

INTERNET
•  Wi-Fi ve všech veřejných prostorách 

hotelu zdarma (omezená rychlost, 
možnost vysokorychlostního 
připojení za poplatek)

UBYTOVÁNÍ 
Pokoj Superior s výhledem do 
zahrady
• Individuální klimatizace
•  Koupelna s vanou, WC, fén
• Telefon, SAT-TV
• Minibar za poplatek
• Bezpečnostní schránka zdarma
• Balkon nebo terasa
Rozšířená nabídka jednotlivých typů 
pokojů na www.blue-style.cz
SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: animační programy, 

volejbal, basketbal, šipky, stolní 

tenis, fotbal, tenis bez osvětlení
•  Za poplatek: kulečník, wellness, 

masáže, potápění, tenis 
s osvětlením, fi tness (1x za pobyt 
zdarma), sauna, parní lázeň a vířivka 
(1x za pobyt zdarma), squash

STRAVOVÁNÍ 
•  Polopenze nebo možnost 

All Inclusive
•  All Inclusive: snídaně, oběd 

a večeře formou bufetu, odpolední 
snack, káva, 1x za pobyt možnost 
povečeřet v některé z à la carte 
restaurací (nutná rezervace), místní 
vybrané alko a nealko nápoje 
v barech a restauracích dle jejich 
otevírací doby (9.00–24.00), během 
večeří jsou u pánů vyžadovány 
dlouhé kalhoty

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ /

www.steigenberger.com

Rezort s odpočinkovou atmosférou leží v oblíbené korálové oblasti Madinat Coraya a je 
vhodný pro všechny, kteří hledají pohodovou a ničím nerušenou dovolenou. Součástí 
komplexu je také velmi pěkný aquapark, který klienti mohou využívat zdarma. 

POUZE PRO DOSPĚLÉ 16+  ●  AQUAPARK  ●  LUXUSNÍ DOVOLENÁ

Steigenberger Coraya Beach *****

MADINAT CORAYA / MARSA ALAMHODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,5

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

Super slevy od 21 % na dosp. os.
a další skvělé výhody

na www.blue-style.cz

FIRST MINUTE


