
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 15 let 
2. dítě do 7 let

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE

EXKLUZIVNĚ U BLUE STYLE  ●  AQUAPARK  ●  ŽIVÁ ATMOSFÉRA

Sea Beach Resort & Aquapark ****

NABQ BAY / SHARM EL SHEIKH

WI-FI

LETIŠTĚ SHARM
EL SHEIKH CCA 8 KM

PŘÍMO U PLÁŽE

ALL INCLUSIVE

Rozlehlý hotelový areál tvoří příjemná a svěží zahrada, několik pěkných bazénů 
a obrovský aquapark se spoustou vodních atrakcí pro děti i dospělé. Užijte si den plný 
vodních radovánek v tomto oblíbeném hotelu. 

POLOHA 
• Centrum Naama Bay cca 22 km
•  Nejbližší nákupní možnosti 

cca 800 m
• Restaurace a bary cca 2 km
• Letiště Sharm El Sheikh cca 8 km
PLÁŽ
•  Písčitá, cca 250 m dlouhá pláž 

přímo u hotelu
•  Vstup do moře je přes korálové 

podloží (vhodná obuv do vody) a je 
možný přes molo (po cca 300 m 
umožněn vstup do moře)

• Bar, sprchy a WC
•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma
POPIS
• Recepce, směnný automat
• 5 restaurací
• 4 bary
• Nákupní galerie
• Wellness, kadeřnictví, fi tness
• 4 bazény, z nichž 1 je pro děti

•  Aquapark se spoustou skluzavek 
a vodních atrakcí zdarma

• Lehátka a slunečníky zdarma
INTERNET
• Wi-Fi v lobby za poplatek
UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj s výhledem do 
zahrady, cca 37 m2

•  Centrální klimatizace s individuální 
regulací

•  Koupelna se sprchou, WC, fén
• Telefon, SAT-TV
• Bezpečnostní schránka zdarma
•  Minibar za poplatek (denně lahev 

vody zdarma)
• Balkon nebo terasa
• Děts. postýlka na vyžádání zdarma
Rozšířená nabídka jednotlivých typů 
pokojů na www.blue-style.cz
SPORT A ZÁBAVA 
•  Zdarma: animační programy, 

miniklub, dětské hřiště, plážový 
volejbal, šipky, vodní pólo, stolní 

tenis, fi tness centrum
•  Za poplatek: wellness, sauna, 

vířivka, parní lázeň, kulečník, vodní 
sporty na pláži (vodní lyžování, 
windsurfi ng), potápění 

STRAVOVÁNÍ
•  All Inclusive: snídaně formou 

bufetu, dopolední lehký snack, 
oběd a večeře formou bufetu, 
odpolední občerstvení, káva, čaj 
a odpolední zmrzlina pro děti, 
1x za pobyt možnost povečeřet 
v jedné ze 3 à la carte restaurací 
(italská, čínská, libanonská – nutná 
předchozí rezervace), neomezené 
množství místních vybraných 
alko a nealko nápojů v barech 
a restauracích dle jejich otevírací 
doby (10.00–24.00), víno se podává 
pouze v restauracích

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ /

HODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,5


