
Grand Baie  Mauricius

POLOHA
•	Centrum Grand Baie cca 4 km
•	Město Port Louis cca 17 km
•	Letiště Plaine Magnien cca 67 km

PLáž
•	Písčitá pláž cca 20 m
•	Cesta na pláž vede přes stromový 
háj a promenádu
•	Pozvolný vstup do moře
•	 Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma

POPis
•	Recepce
•	2 restaurace, 1 bar
•	Fitness
•	Bazén s částí pro děti, vířivka
•	 Lehátka a slunečníky u bazénu 

zdarma

internet
•	 Wi-Fi připojení je k dispozici ve 

veřejných prostorách hotelu 
zdarma

ubytOvání
•	Pokoj Superior
•	Centrální klimatizace
•	 Koupelna se sprchou nebo 

vanou, WC, vysoušeč vlasů
•	Telefon, TV
•	Bezpečnostní schránka zdarma
•	Minibar za poplatek
•	Balkon nebo terasa

sPOrt A zábAvA
•	Zdarma: animační programy, 
miniklub, stolní tenis, tenis, fitness 
centrum
•	Za poplatek: vodní sporty, služby 
wellness centra

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

a večeře formou bufetu, 
odpolední káva a čaj, palačinky, 
neomezené mnosžství místních 
vybraných alkoholických 
a nealkoholických nápojů 
v barech a restauracích dle jejich 
otevírací doby (10.00–23.00)

MAxiMáLní ObsAzenOst

 |   |  

www.tarisa-resort.com

DOČAsná OPAtŘení HOteLu 
(PrevenCe COviD-19):  
Detailní informace naleznete  
na stránce hotelu  
na www.blue-style.cz.

WI-FI
zdarma

LeTIšTě
Plaine magnien cca 67 km

STRAVoVání
PP | ai

PLáž
cca 20 m

Hotel Tarisa resort & Spa 
HoTeL

•	Nedaleko Grand Baie
•	Široké sportovní vyžití
•	Wellness

Proč právě sem?

naskenujte Qr kód.
Získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu.

HoDnoCení TRIPADVISoR 4,0

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 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.   více informací   zDe.

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

