
HODNOCENÍ TRIPADVISOR4,5
HOTEL

WI-FI
ZDARMA

PŘÍMO
U PLÁŽE

First Minute
ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

Slevy na dospělé od 21%
a další skvělé výhody

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

• Dokonalý odpočinek

• Nekonečný bazén

• Šnorchlování

Proč právě sem?
POLOHA

•  Živé centrum města Grand Baie 

cca 12 km

•  Hlavní město Port Louis 

cca 15 km

• Letiště Plaine Magnien cca 60 km 

PLÁŽ

• Písčitá pláž přímo u hotelu

• Pozvolný vstup

• Bar

•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma

POPIS

• Recepce

• Několik restaurací a barů

• Nákupní galerie

• Wellness, fi tness

• Bazén s výhledem na oceán

• Lehátka a slunečníky zdarma

INTERNET

•  Wi-Fi ve všech veřejných 

prostorách hotelu, včetně pokojů, 

zdarma

UBYTOVÁNÍ

Pokoj Couple 

• Velikost pokoje cca 25 m2

• Klimatizace zdarma

• Telefon, SAT-TV

•  Koupelna se sprchou a WC, 

vysoušeč vlasů

• Minibar

• Bezpečnostní schránka 

• Balkon nebo terasa

Pokoj Couple Beachfront 

• Velikost pokoje cca 25 m2

•  Stejně vybavený jako standardní, 

ale je v blízkosti pláže

Pokoj Couple Deluxe Beachfront 

• Velikost pokoje cca 35 m2

• Je prostornější

SPORT A ZÁBAVA

•  Zdarma: fi tness centrum, deskové 

hry, loď s proskleným dnem, 

kajaky, šlapadla, šnorchlování, 

živá hudba a příležitostné večerní 

programy

•  Za poplatek: půjčovna jízdních 

kol a skútrů, potápění, výlety 

na katamaránu, rybaření a další 

výlety, služby wellness centra a 

masáže

STRAVOVÁNÍ

• Polopenze nebo All Inclusive

•  All Inclusive: snídaně, oběd a 

večeře formou bufetu, odpolední 

káva, zákusky, večerní snack při 

koktejlu, možnost pro oběd či 

večeři navštívit jakýkoliv hotel 

ze sítě Attitude zdarma (nutná 

rezervace, transfer za poplatek), 

neomezené množství místních 

vybraných alko a nealko nápojů 

v barech a restauracích dle jejich 

otevírací doby, během večeří je 

vyžadován společenský oděv, 

zejména u pánů dlouhé kalhoty

•  Líbánková polopenze: 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 slevu 

50 % na masáž

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

 |   

www.hotels-attitude.com

LETIŠTĚ
PLAINE MAGNIEN CCA 60 KM

STRAVOVÁNÍ
PP | AI

POUZE PRO
DOSPĚLÉ

18 +

POINTE AUX PIMENTS  MAURICIUS

Récif Attitude  


