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Hotel

 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.

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

Až 2 děti zdArmA 
1. dítě do 14 let  |  2. dítě do 14 let
+ Slevy na dospělé od 10 %
nebo Slevy na dospělé od 21 %

First minute
Rozhodněte se včas a získejte:

Naskenujte QR kód.
Získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu.

Wi-Fi Letiště
mArsA AlAm ccA 50 km

Stravování
All inclusiVe

Přímo
u pláže

•	Šnorchlování
•	skluzavky 
•	Přátelský hotel

Proč právě sem?

MaRsa alaM  el Quseir

POLOHA
•	Klidné místo
•	město el Quseir cca 22 km
•	Letiště marsa alam cca 50 km
PLÁŽ
•	široká písčitá pláž přímo u hotelu
•	Pozvolný vstup do moře
•	 vstup má částečně korálové 

podloží (doporučujeme vhodnou 
obuv do vody)

•	Bar, sprchy a WC
•	 Plážové osušky, lehátka 

a slunečníky zdarma
POPIS
•	recepce
•	Směnný automat
•	2 restaurace a několik barů
•	nákupní galerie, minimarket
•	Fitness
•	 několik bazénů pro dospělé, 

některé mají oddělenou část 
pro děti

•	3 skluzavky (zdarma)
•	 Lehátka a slunečníky u bazénů 

zdarma
INTERNET
•	 Wi-Fi v lobby a na recepci 

za poplatek

UbyTOVÁNí
Standardní pokoj
•	individuální klimatizace
•	 Koupelna s vanou, WC, vysoušeč 

vlasů
•	telefon
•	Sat-tv
•	 minilednička zdarma, voda 

zdarma
•	Bezpečnostní schránka zdarma
•	Balkon nebo terasa
•	 Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma

Pokoj Superior Promo
•	 Je stejný, ale má výhled 

do zahrady 
•	nachází se v přízemí

Pokoj Superior 
•	má výhled na moře a je v patře

Rodinný pokoj 
•	má 2 oddělené místnosti

Pokoj Deluxe s výhledem na moře
•	Zrenovovaný bungalov

SPORT A ZÁbAVA
•	 Zdarma: animační programy, 

dětské hřiště, miniklub, fitness, 
plážový volejbal, šipky, stolní tenis

•	 Za poplatek: masáže, potápění, 
kulečník

STRAVOVÁNí
•	 all inclusive: snídaně, pozdní 

snídaně, oběd a večeře formou 
bufetu, odpolední snack, káva, 
čaj a zákusky, večerní snack, 
neomezené množství místních 
vybraných alko a nealko nápojů 
(10.00–24.00)

MAxIMÁLNí ObSAZENOST

 |   |   |  

www.utopiabeachclub.com

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

HoDnoCení triPaDviSor 4,0

utopia Beach club 

https://www.mzv.cz/cairo/cz/viza_a_konzularni_informace/aktualne_ztizene_podminky_cestovani_do.html
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kluBoVý hotel
animace v češtině pro děti i dospělé 
zdarma. více info o skvělé klubové 

dovolené viz strany 16–18  
nebo na www.blue-style.cz

el Quseir  MaRsa alaMPouZe
u Blue style


