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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.

POLOHA
•	 Nejbližší nákupní centrum cca 

3 km
•	 Přírodní a zábavní park Casela 

Nature Park cca 6 km
•	Port Louis cca 30 km
•	Letiště Plaine Magnien cca 46 km

PLÁŽ
•	Písčitá pláž přímo u hotelu
•	Pozvolný vstup do moře
•	 Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma

POPIS
•	Recepce
•	2 restaurace, 3 bary
•	Wellness, fitness
•	 Konferenční a společenská 

místnost
•	 2 krásné nekonečné bazény 

s výhledem na oceán, bazény 
pro děti

•	Lehátka a slunečníky zdarma

INTERNET
•	 Wi-Fi ve veřejných prostorách 

zdarma

UBYTOVÁNÍ
Pokoj Superior s výhledem 
do zahrady
•	Velikost pokoje cca 30 m2

•	V 1. nebo ve 2. patře
•	Klimatizace 
•	Stropní ventilátor
•	 Koupelna se sprchou nebo 

vanou, WC, vysoušeč vlasů
•	Telefon, SAT-TV
•	Minibar 
•	Bezpečnostní schránka 
•	Set pro přípravu kávy a čaje
•	Wi-Fi za poplatek
•	 Žehlička a žehlicí prkno na 

vyžádání
•	Balkon 

Pokoj Deluxe
•	Velikost pokoje cca 40 m2

•	Stejně vybavený jako Superior
•	 Je v přízemí, má terasu 

s výhledem na bazén a oceán

SPORT A ZÁBAVA
•	 Zdarma: miniklub, fitness 

centrum, plážový volejbal, jóga, 
vybrané vodní sporty

•	 Za poplatek: služby wellness 
centra, kosmetické a relaxační 
procedury, golf na hřišti Tamarina 
Golf Course (cca 5 km), potápění 
a další vybrané vodní sporty, 
půjčovna jízdních kol

STRAVOVÁNÍ
•	 All Inclusive: snídaně, oběd, 

večeře, místní vybrané alko 
a nealko nápoje v baru 
a restauracích dle jejich 
otevírací doby, detailní koncept 
All Inclusive obdržíte po příjezdu 
do hotelu

MAxIMÁLNÍ OBSAZENOST

 |  

www.aneliaresort.com

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

Flic en Flac  Mauricius

Anelia Resort & Spa 

WI-FI
zdARmA

LeTIšTě
PlAine mAgnien ccA 46 km

STRAVoVáNí
All inclUSiVe 

PříMo
U Pláže

•	infinity bazén
•	skvělé wellness
•	Golf v blízkosti

Proč právě sem?

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

