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Přímo
u pláže

 Zákazník bere na vědomí a souhlasí, že v rámci zájezdu budou z titulu ochrany zdraví a bezpečnosti zákazníků uplatňovány zvýšené nároky na hygienu a další opatření související se současnou situací, s jejichž demon-
strativním výčtem byl zákazník pořadatelem předem seznámen. Zákazník se zavazuje přijmout a dodržovat opatření určená k ochraně zdraví s tím, že důsledky takových opatření ani opatření samotná nejsou důvodem 

pro konstatování nižší jakosti náhradního zájezdu. Zákazník bere taktéž na vědomí, že s ohledem na veřejnoprávní opatření nebudou v provozu animační programy Blue Club a Croco Club. Více informací   ZDE.

Aktuální ceny 
a informace

HodnoCení triPAdVisor

letiště
Djerba cca 22 km

Wi-Fi
ZDarma

strAVoVání
all INcluSIVe

POLOHA
•	město Houmt souk cca 14 km
•	městečko midoun cca 5 km
•	 restaurace, kavárny, bary 

a obchůdky cca 300 m
•	letiště djerba cca 22 km
PLÁŽ
•	 Pláž s jemným pískem přímo 

u hotelu
•	 Pozvolný vstup, místy může mít 

kamenité dno
•	Bar, sprchy a WC
•	 lehátka a slunečníky zdarma, 

plážové osušky na vratnou zálohu
POPIS
•	recepce, směnárna, bankomat
•	několik restaurací a barů, kavárna
•	minimarket
•	diskotéka, wellness
•	Vnitřní bazén zdarma
•	 3 venkovní bazény se skluzavkou 

(1 z nich relaxační s mořskou 
vodou)

•	dětský bazén
•	 několik skluzavek (pro dospělé 

a děti od 4 let)
•	lehátka a slunečníky zdarma
•	oficiální kategorie hotelu je 4*

INTERNET
•	Wi-Fi na recepci zdarma
UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj
•	Klimatizace zdarma (15. 6.–15. 9.)
•	 Koupelna se sprchou nebo 

vanou, WC, vysoušeč vlasů
•	telefon, sAt-tV
•	 minibar zdarma (voda a nealko 

nápoje doplněny několikrát 
za pobyt)

•	 Bezpečnostní schránka za 
poplatek cca 15 eUr/týden

•	 dětská postýlka na vyžádání 
zdarma

•	Balkon nebo terasa
SPORT A ZÁBAVA
•	 Zdarma: animační programy, 

večerní programy, miniklub, 
dětské hřiště, plážový volejbal, 
basketbal, minigolf, šipky, fotbal, 
stolní tenis, tenis bez osvětlení

•	 Za poplatek: tenis s osvětlením, 
kulečník, elektronické hry, 
masáže, sauna, služby wellness 
centra, vodní sporty na pláži, 
golf na hřišti djerba Golf Club 
(cca 7 km)

STRAVOVÁNÍ
•	 All inclusive: snídaně, oběd 

a večeře formou bufetu, snack 
během odpoledne, 1x za pobyt 
možnost povečeřet v italské 
nebo tuniské à la carte restauraci 
(nutná rezervace), místní vybrané 
alko a nealko nápoje v barech 
a restauracích dle jejich otevírací 
doby (10.00–23.00)

MAxIMÁLNÍ OBSAZENOST

 |   |   |  

www.caribbeanworlddjerbahotel.com

UPOZORNĚNÍ
 Povinná pobytová taxa – str. 251

DOČASNÁ OPATŘENÍ HOTELU 
(PREVENCE COVID-19):  
detailní informace naleznete  
na stránce hotelu  
na www.blue-style.cz.

•	Aquapark

•	Vyžití pro děti i dospělé

•	Golf v blízkosti

Proč právě sem?

4,0

caribbean World Djerba 

Djerba  sidi mAHreZ

First minute
Rozhodněte se VčAs A získejte:

Dítě do 12 let zdarma
+ slevy na dospělé od 10%

nebo slevy na dospělé od 21%

Info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

https://www.blue-style.cz/data/wysiwyg/bezpecnostni-opatreni/sanitarni-protokol-anti-covid-tunisky-cestovni-ruch.pdf
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kluboVý hotel
Animace v češtině pro děti i dospělé 

zdarma. Více info o skvělé  
klubové dovolené viz strany 20–25 

nebo na www.blue-style.cz

sidi mAHreZ  Djerba

Ověřená kvalita
námi ProVěřené Hotely


