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Hotel

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

Hodnocení tripadvisor 4,5

 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:

Wi-Fi
zdArmA

Letiště
mArsA AlAm ccA 6 km

Stravování
All inclusiVe

Přímo
u pláže

three corners Fayrouz plaza Beach resort 

marsa alam  MaRsa alaM

•	Šnorchlování a potápění
•	Wellness
•	Prázdninová atmosféra

Proč právě sem?
POLOHA
•	 areál hotelu se nachází na 

odlehlém místě
•	 Přístav Port Ghalib s pěknou 

promenádou, obchůdky, 
restauracemi a kavárnami 
cca 5 km

•	Letiště marsa alam cca 6 km

PLÁŽ 
•	Písčito-oblázková pláž u hotelu
•	 Pozvolný vstup do moře, místy 

přes korálové podloží (vhodná 
obuv do vody)

•	 Pro vstup do moře je zde také 
molo

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

osušky zdarma

POPIS 
•	recepce a směnný automat 
•	5 restaurací a 5 barů
•	nákupní galerie
•	Fitness, wellness, kadeřnictví
•	3 bazény, z nichž jeden je pro děti
•	 Lehátka, osušky a slunečníky 

zdarma

INTERNET
•	Wi-Fi v lobby zdarma
•	internetový koutek zdarma

UBYTOVÁNÍ 
Standardní pokoj
•	individuální klimatizace
•	 Koupelna se sprchou, WC, 

vysoušeč vlasů
•	telefon, Sat-tv
•	Koutek k posezení
•	minibar za poplatek
•	Balkon nebo terasa
•	 Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma

Rodinný pokoj
•	 Je prostornější a má navíc část, 

která je oddělená přepážkou 
a posuvnými dveřmi

•	 nachází se pouze v přízemí hlavní 
budovy

SPORT A ZÁBAVA 
•	 Zdarma: animační programy, 

miniklub, dětské hřiště, volejbal, 
šipky, fotbal, fitness, venkovní 
vířivka, stolní tenis

•	 Za poplatek: potápění, služby 
wellness centra, sauna, masáže, 
kulečník

STRAVOVÁNÍ 
•	 all inclusive: snídaně, oběd 

a večeře formou bufetu, lehká 
pozdní snídaně, odpolední snack, 
sendviče, odpolední káva, čaj 
a zákusky, zmrzlina, neomezené 
množství místních vybraných 
alkoholických a nealkoholických 
nápojů v barech a restauracích 
(10.00–24.00)

MAxIMÁLNÍ OBSAZENOST

 |   |  

www.threecorners.com

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

https://www.mzv.cz/cairo/cz/viza_a_konzularni_informace/aktualne_ztizene_podminky_cestovani_do.html

