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Hotel

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

Hodnocení tripadvisor 4,5

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:

 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.   Více informací   ZDE.

Wi-Fi
zdarma

Letiště
Plaine magnien cca 55 km

Stravování
all inclUSiVe

PLáž
cca 100 m

•	Krásná	pláž
•	Široké	sportovní	vyžití
•	Dovolená	bez	dětí

Proč právě sem?

Belle Mare 	Mauricius

POLOHA
•	Město Port Louis cca 35 km
•	vesnička Belle Mare cca 1,3 km
•	Letiště Plaine Magnien cca 55 km

PLÁŽ
•	Pláž s jemným pískem cca 100 m
•	Cesta je přes místní komunikaci
•	Pozvolný vstup do moře
•	Bar
•	 Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma

POPIS
•	recepce, směnný automat
•	2 restaurace, bar
•	nákupní galerie
•	Wellness
•	2 bazény
•	Lehátka a slunečníky zdarma

INTERNET
•	 Wi-Fi ve vybraných veřejných 

prostorách hotelu zdarma

UBYTOVÁNÍ
Pokoj Couple
•	velikost pokoje cca 25 m2

•	Klimatizace
•	 Koupelna se sprchou, WC, 

vysoušeč vlasů
•	telefon, Sat-tv
•	Bezpečnostní schránka
•	Minibar zdarma
•	Set pro přípravu kávy a čaje
•	Balkon nebo terasa

Pokoj Superior Couple
•	velikost pokoje cca 30 m2

•	DvD přehrávač
•	terasa

SPORT A ZÁBAVA
•	 Zdarma: 5x týdně večerní 

programy, šipky, pétanque, 
stolní tenis, deskové hry, plážový 
volejbal, výlety lodí s proskleným 
dnem, šnorchlování

•	 Za poplatek: služby wellness 
centra, masáže, kulečník, golf, 
potápění, kitesurfing, výlety na 
katamaránu a rychločlunem, 
rybaření

STRAVOVÁNÍ
•	 all inclusive: snídaně, oběd 

a večeře formou bufetu, 
odpolední káva, čaj, místní 
vybrané alko a nealko nápoje 
v baru a restauraci (11.00–
23.00), v minibaru denně nealko 
nápoje a pivo, během večeří je 
vyžadován společenský oděv, 
u pánů dlouhé kalhoty

•	 Líbánkové all inclusive: klienti, 
kteří mají max. 12 měsíců od 
svatby a při check-inu předloží 
oddací list, navíc zdarma získají: 
láhev rumu místní výroby, 1x 
za pobyt romantickou večeři, 
plážovou tašku, slaměný klobouk 
a 1x za pobyt 30minutovou 
masáž pro nevěstu

MAxIMÁLNÍ OBSAZENOST

 |  

www.hotels-attitude.com

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

Émeraude Beach attitude 

PouZe
Pro doSPělÉ

https://www.mzv.cz/pretoria/cz/viza_a_konzularni_informace/cestujeme/mauricius_podminky_vstupu_do_zeme.html

