
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 3 let

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE

LETIŠTĚ MARSA 
ALAM CCA 7 KM

WI-FI

PŘÍMO U PLÁŽE

ALL INCLUSIVE

POLOHA 
•  Vzdálenost od městečka El Quseir 

cca 70 km
•  Restaurace, bary a obchůdky v hotelu
• Letiště Marsa Alam cca 7 km
PLÁŽ 
• Vlastní písčitá pláž přímo u hotelu
•  Vstup do moře přes korálové podloží 

(doporučujeme obuv do vody)
• Bar, sprchy a WC
•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma
POPIS
• Recepce, směnárna, obchody
• 4 restaurace a 4 bary
• Fitness a wellness
•  Dětské hřiště, dětský klub, skluzavka
•  Několik bazénů (oddělená část pro 

děti)
•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma
•  Klienti hotelu mohou bezplatně 

využívat aquapark Aqua Coraya 

v komplexu Madinat Coraya, který 
je vzdálen cca 700 m

INTERNET
•  Wi-Fi v lobby hotelu a na recepci 

zdarma (omezená kapacita, více 
informací na hotelu)

UBYTOVÁNÍ
Pokoj Superior s výhledem do 
zahrady
•  Individuálně ovladatelná klimatizace 
•  Koupelna se sprchou nebo vanou, 

WC, vysoušeč vlasů
• Telefon, SAT-TV
• Minibar (za poplatek, voda zdarma) 
• Bezpečnostní schránka zdarma
• Balkon nebo terasa
Pokoj Superior s výhledem na bazén
Pokoj Superior s výhledem na moře,
Rodinný pokoj
•  Má výhled do zahrady, je 

prostornější a stejně vybavený jako 
pokoj Superior

SPORT A ZÁBAVA 
•  Zdarma: denní a večerní animační 

programy, plážový volejbal, šipky, 
fi tness, stolní tenis

•  Za poplatek: kulečník, potápění, 
masáže, sauna, wellness, tenis (bez 
a s osvětlením)

STRAVOVÁNÍ
•  All Inclusive: snídaně formou 

bufetu, pozdní lehká snídaně, 
oběd a večeře formou bufetu, 
odpolední snack a zmrzlina, místní 
vybrané alko a nealko nápoje 
(10.00–24.00), během večeří jsou 
u pánů vyžadovány dlouhé kalhoty, 
barový servis „Plateau“ na pláži 
a „Aquaresta“ u bazénu (alko 
a nealko nápoje a snack během dne, 
bar v provozu 10.00–17.00)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ /

www.jazhotels.com

Moderní hotelový rezort se nachází v krásné udržované zahradě a leží přímo u vlastní 
písčité pláže. Ta má výborné podmínky pro objevování krás Rudého moře . O vaši 
zábavu se zde bude starat animační tým, který má připraven bohatý denní i večerní 
program. S konceptem stravování All Inclusive vám zde nebude nic chybět. 
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