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RODINNÁ SUITE

HOTEL

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

POLOHA
•  Centrum Naama Bay cca 17 km 

(hotelový minibus zdarma)
•  Obchůdky a restaurace cca 5 km
• Letiště Sharm El Sheikh cca 4 km
PLÁŽ
• Písčitá pláž cca 1 km
•  Cesta vede přes místní komunikaci 

a podél hotelových komplexů
• Korálové podloží (obuv do vody)
• Bar, sprchy a WC
•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma
POPIS
• Recepce, 3 restaurace, 3 bary
• Nákupní galerie, minimarket
• Fitness, wellness, diskotéka
•  5 bazénů, z nichž některé mají 

oddělenou část pro děti
•  Velký aquapark s 21 skluzavkami 

a vodními atrakcemi pro děti 
i dospělé zdarma

• Lehátka a slunečníky zdarma

INTERNET
•  Wi-Fi na recepci zdarma, na 

pokojích za poplatek
• Internetový koutek za poplatek
UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj 
• Klimatizace
• Velikost pokoje cca 40 m2

•  Koupelna se sprchou nebo vanou, 
WC, vysoušeč vlasů

• Telefon, SAT-TV
• Bezpečnostní schránka zdarma
• Minibar za poplatek
• Koutek k posezení
•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma
• Balkon nebo terasa
Rodinný pokoj
• Velikost pokoje cca 60 m2

• 1 ložnice a obývací pokoj
 Rodinná Suite
• Velikost pokoje cca 68 m2

• 2 ložnice

SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: animační programy 

pro děti i dospělé, dětské hřiště, 
miniklub, šipky, fi tness centrum, 
tenis bez osvětlení, volejbal

•  Za poplatek: kulečník, elektronické 
hry, masáže, wellness, potápění

STRAVOVÁNÍ
•  All Inclusive: snídaně formou 

bufetu, pozdní lehká snídaně, 
oběd a večeře formou bufetu, 
možnost povečeřet také v à la carte 
restauracích (nutná rezervace), 
snack během dne, odpolední káva, 
čaj, zákusky, noční občerstvení, 
místní vybrané alko a nealko nápoje 
v barech a restauracích dle jejich 
otevírací doby 24 hodin denně

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ /

www.seaclubaquapark.com

Komplex s živou atmosférou láká na obrovský aquapark, který je jeho součástí a klienti 
jej mohou neomezeně a zcela zdarma využívat. Je zde spousta vodních atrakcí pro děti 
i dospělé. Kromě vodních radovánek doporučujeme navštívit plně vybavené hotelové 
wellness centrum, kde dokonale zrelaxujete tělo.

WI-FI ZDARMA

LETIŠTĚ SHARM
EL SHEIKH CCA 4 KM

PLÁŽ CCA 1 KM

ALL INCLUSIVE

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 6 let

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE

AQUAPARK  ●  ŠNORCHLOVÁNÍ A POTÁPĚNÍ  ●  ŠIROKÉ SPORTOVNÍ VYŽITÍ

Charmillion Club Aquapark & Spa ****

NABQ BAY / SHARM EL SHEIKHHODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,5


