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HODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,5
HOTEL

PŘÍMO
U PLÁŽE

Aktuální ceny 
a informace

STRAVOVÁNÍ
PP | PLP | AI

WI-FI LETIŠTĚ
PLAINE MAGNIEN CCA 60 KM

POLOHA

• Klidné místo

• Město Port Louis cca 13 km

• Letiště Plaine Magnien cca 60 km 

PLÁŽ

• Písčitá pláž přímo u hotelu

• Vstup do moře pozvolný

• Bar

• Lehátka a slunečníky zdarma

POPIS

• Recepce

•  Několik restaurací 

(bufetové i à la carte) a barů

• Nákupní galerie

•  Konferenční a společenská 

místnost

• Fitness, wellness

• Bazény

•  Lehátka a slunečníky u bazénu 

zdarma

INTERNET

•  Wi-Fi připojení je k dispozici 

ve všech veřejných prostorách 

hotelu, včetně pokojů, za 

poplatek

UBYTOVÁNÍ

Pokoj Deluxe

• Velikost pokoje cca 63 m2

• Luxusně zařízené pokoje

• Klimatizace zdarma

•  Koupelna se sprchou i vanou, 

WC, vysoušeč vlasů

• Telefon, LCD SAT-TV

• Minibar za poplatek

• Bezpečnostní schránka zdarma

• Set pro přípravu kávy a čaje

• Koutek k posezení

• Balkon nebo terasa

 Pokoj Deluxe s výhledem 

na oceán

Pokoj Deluxe Beach Front

• Velikost pokoje cca 63 m2

• V blízkosti pláže

• V přízemí nebo v 1. patře

SPORT A ZÁBAVA 

•  Zdarma: večerní programy, 

kajaky, šlapadla, windsurfi ng, 

šnorchlování, vodní lyžování, 

fi tness centrum, sauna, parní 

lázeň, vířivka ve wellnessu, 

2x týdně zapůjčení jízdního 

kola, 2x týdně jogging, plážový 

volejbal, široká nabídka 

sportovních a zábavních aktivit 

v rámci dětského miniklubu 

(výlety lodí s proskleným dnem, 

dětská zumba, lekce vaření, 

fi lmová noc apod.)

•  Za poplatek: služby wellness 

centra, masáže a další kosmetické 

procedury

STRAVOVÁNÍ

•  Polopenze (klienti mohou 

využívat několik tematických 

restaurací), plná penze nebo 

All Inclusive

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

www.westinturtlebaymauritius.com

• Luxusní rezort

• Kulinářské zážitky

• Zábava pro všechny 

Proč právě sem?

MAURICIUS  TURTLE BAY

The Westin Turtle Bay Resort & Spa 

Ověřená kvalita
NÁMI PROVĚŘENÉ HOTELY

First Minute
ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

Pro dítě do 3 let 
ubytování zdarma 
+ Slevy na dospělé vždy od 21%

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


