
195

HOTEL

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

SLEVY NA DOSPĚLÉ OD 21 %
a další skvělé výhody

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

FIRST MINUTE
ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

POLOHA
• Klidné místo mimo centrum
• Letiště Zanzibar cca 65 km

PLÁŽ 
• Písčitá pláž přímo u hotelu
• Vstup do moře je pozvolný
• Lehátka a slunečníky zdarma

POPIS
• Recepce, směnárna
• 4 restaurace, 3 bary
• Obchůdky
• Fitness 
• Wellness
• Konferenční místnost
•  Několik bazénů, 1 s částí pro děti, 

1 s vířivkou a výhledem na moře
• Lehátka a slunečníky zdarma
• Oficiální kategorie hotelu je 4*

INTERNET
•  Wi-Fi na recepci a na pokojích za 

poplatek

UBYTOVÁNÍ 
Pokoj Cottage
• Je v mírném svahu

• Klimatizace, stropní větrák
• Telefon, SAT-TV
•  Koupelna se sprchou, WC, 

vysoušeč vlasů
• Bezpečnostní schránka zdarma
• Minibar zdarma
• Set pro přípravu kávy a čaje
• Moskytiéra
• Vlastní veranda

Standardní pokoj
• Je v zahradě
• S dobrým přístupem k pláži
• Je o něco menší než Cottage

Pokoj Bondeni
•  Je v horní části zahrady, kde 

je restaurace, bar a bazén, a je 
zařízen v tradičním masajském 
stylu

Pokoj Masai
•  Zrenovovaný pokoj v krásné 

zahradě, přímo u bazénu

Suite 
• Velmi prostorná
• Přímo u pláže

Junior Suite s výhledem na moře
• Přímo u pláže

SPORT A ZÁBAVA 
•  Zdarma: miniklub, plážový 

volejbal, stolní tenis, tenis bez 
osvětlení

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

STRAVOVÁNÍ
• Polopenze, All Inclusive
•  All Inclusive: snídaně, oběd 

a večeře formou bufetu, snack 
během dne, odpolední káva, čaj 
a zákusky, místní vybrané alko 
a nealko nápoje (10.00–24.00)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

 |   |   |  

www.karafuuzanzibar.com

UPOZORNĚNÍ
Povinná pobytová taxa splatná  
na místě. Více informací  
na www.blue-style.cz

• Vířivka
• Krásná pláž
• Wellness

Proč právě sem?

WI-FI LETIŠTĚ
ZANZIBAR CCA 65 KM

STRAVOVÁNÍ
PP | AI

PŘÍMO
U PLÁŽE

HODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,0

Pingwe  ZANZIBAR

Karafuu Beach Resort & Spa 

http://bsqr.cz/n195

