
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 demonstrativním 
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. Před odletem do SAE je nutno podstoupit PCR test na COVID-19. 
Toto vyšetření nesmí být v den odletu starší více než 96 hodin (při cestě do emirátu Abu Dhabi ne starší 48 hodin). Negativní test se předkládá při nástupu do letadla. Před vycestováním do Spojených arabských emirátů je potřeba vyplnit 
formulář zdravotní deklarace a také zadat potřebné osobní a zdravotní informace do aplikace COVID-19 DXB. (Google Play / AppStore). Více informací   ZDE.

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

Až pro 2 děti ubytování zdArmA 
1. dítě do 6 let  |  2. dítě do 6 let
+ Slevy na dospělé vždy od 21 %

First minute
Rozhodněte se včas a získejte:

POLOHA
•	 Nejbližší nákupní možnosti, 

restaurace a bary v okolí hotelu
•	 Hotelový minibus do Dubaje 

zdarma
•	Letiště Dubaj cca 26 km

PLÁŽ
•	Písčitá pláž cca 100 m
•	Je oddělena místní komunikací
•	Bar, sprchy a WC
•	 Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma

POPIS
•	Recepce
•	2 restaurace 
•	Fitness
•	Wellness
•	Konferenční místnost
•	 Krytý bazén pro dospělé 

s oddělenou částí pro děti
•	Lehátka u krytého bazénu zdarma

INTERNET
•	 Wi-Fi připojení ve veřejných 

prostorách, včetně pokojů, 
zdarma

UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj
•	Velikost pokoje cca 25 m2

•	Má výhled na město
•	 Centrální klimatizace 

s individuálním ovládáním
•	 Koupelna se sprchou a WC, 

vysoušeč vlasů
•	Telefon, TV
•	Bezpečnostní schránka zdarma
•	Minilednička zdarma
•	Set pro přípravu kávy a čaje
•	 Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma

Pokoj Deluxe s výhledem na moře
•	Velikost pokoje cca 49 m2

•	 Je stejně vybavený jako 
standardní pokoj, ale je 
prostornější

•	Má navíc koutek k posezení

SPORT A ZÁBAVA
•	 Zdarma: služby wellness centra, 

fitness centrum, sauna, parní 
lázně, volejbal

•	 Za poplatek: masáže, vodní 
sporty na pláži

STRAVOVÁNÍ
•	 Snídaně, polopenze nebo 

možnost lehkého All Inclusive
•	 Lehké All Inclusive: snídaně, oběd 

a večeře formou bufetu, káva, čaj, 
stravování zahrnuje pouze místní 
nealkoholické nápoje 

MAxIMÁLNÍ OBSAZENOST

 |   |  

www.ramadabeachajman.com

Pozn.: Dítě sdílí lůžko s rodiči, bez 
nároku na přistýlku (nelze zajistit 
ani za poplatek).

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

WI-FI
zdArmA

LETIšTě
dubAj ccA 26 km

STRAVOVáNí
s | pp | LAi

PLáž
ccA 100 m

•	Wellness
•	soukromá pláž
•	krytý bazén

Proč právě sem?

Ajman  sae

ramada beach Hotel Ajman 

https://www.mzv.cz/abudhabi/cz/vizove_a_konzularni_informace/pozor_nova_opatreni_v_souvislosti_s.html

