
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

WI-FI

LETIŠTĚ MARSA 
ALAM CCA 10 KM

PLÁŽ CCA 500 M

ALL INCLUSIVE

POLOHA 
•  Nákupní možnosti v přístavu Port 

Ghalib cca 4 km (hotelový autobus 
5x denně za poplatek), nebo 
cca 300 m vodním taxi za poplatek

• Letiště Marsa Alam cca 10 km

PLÁŽ
•  Oblázková pláž cca 500 m od hotelu
•  Pozvolný vstup do moře, místy přes 

korálové podloží (obuv do vody)
•  Hotelový autobus mezi hotelem 

a pláží 6x denně zdarma
• Pláž oddělena příjezdovou cestou
• Bar, sprchy a WC
•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma

POPIS 
• Recepce
• Restaurace a 2 bary
• Obchůdky
• Fitness, wellness, kadeřnictví

• 2 bazény, 1 s částí pro děti 
•  Lehátka a slunečníky zdarma

INTERNET
•  Wi-Fi v lobby, na recepci a pokojích 

za poplatek

UBYTOVÁNÍ 
 Standardní pokoj
•  Individuální klimatizace
•  Koupelna se sprchou nebo vanou, 

WC, vysoušeč vlasů
• Telefon, SAT-TV
• Koutek k posezení
• Bezpečnostní schránka zdarma
• Minibar za poplatek
• Balkon nebo terasa
•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma
Standardní pokoj s výhledem do 
zahrady
Rodinný pokoj
• Je prostornější

SPORT A ZÁBAVA 
•  Zdarma: animační programy, dětské 

hřiště, miniklub, volejbal, šipky, 
stolní tenis, fotbal, fi tness

•  Za poplatek: kulečník, služby 
wellness centra včetně masáží, 
sauna, potápění

STRAVOVÁNÍ
•  All Inclusive: snídaně, oběd, večeře 

formou bufetu, pozdní snídaně, 
odpolední čaj, neomezené množství 
vybraných místních alko a nealko 
nápojů (11.00–23.00), během večeří 
u pánů vyžadovány dlouhé kalhoty. 
Víno se podává pouze v hlavní 
restauraci v době oběda a večeře.

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ /

www.portghalib.com 

Hotel má ideální polohu v centru Port Ghalib a může se pochlubit výhledem na Rudé 
moře. Své klienty získává díky příjemné atmosféře a kvalitě nabízených služeb. Areál je 
vystavěný v núbijském stylu a nabízí skvělé animační programy.

PŘÍSTAV PORT GHALIB  ●  WELLNESS  ●  VÝBORNÁ POLOHA
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