
HOTEL

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

POLOHA

• Město Port Louis cca 45 km

•  Vesnička Trou d´Eau Douce 

cca 2 km

•  Ostrov Ile aux Cerfs dostupný lodí 

(cca 20 minut)

• Letiště Plaine Magnien cca 50 km

PLÁŽ

•  Pláž s jemným pískem přímo 

u hotelu

• Vstup do moře pozvolný

• Bar

•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma

POPIS

• Recepce, směnárna

• 3 restaurace, 3 bary

• Nákupní galerie

• Wellness

• Bazén

• Lehátka a slunečníky zdarma

INTERNET

•  Wi-Fi ve všech veřejných 

prostorách hotelu, včetně pokojů, 

zdarma

UBYTOVÁNÍ

Pokoj Couple Seafront 

• Velikost pokoje cca 25 m2

• Klimatizace 

•  Koupelna se sprchou, WC, 

vysoušeč vlasů

• Telefon

• TV

• Bezpečnostní schránka

• Minibar za poplatek

• Set na přípravu kávy a čaje

• Balkon nebo terasa

Pokoj Couple Deluxe Seafront 

• Velikost pokoje cca 30 m2

• Kávovar

• Je v přízemí

Vila

• Velikost pokoje cca 60 m2

• V přízemí

• Vlastní bazének a zahrádku

•  Kávovar (1x denně doplňované 

kapsle)

SPORT A ZÁBAVA 

•  Zdarma: 1x týdně večerní 

program, šipky, pétanque, 

deskové hry, výlety lodí 

s proskleným dnem, 

šnorchlování, 2x denně lodní 

výlety na ostrov Ile aux Cerfs

•  Za poplatek: služby wellness 

centra, masáže, kulečník, 

potápění, kitesurfi ng, výlety na 

katamaránu a rychločlunem, 

rybaření

STRAVOVÁNÍ

• Polopenze, All Inclusive

•  Líbánková polopenze: klienti, kteří 

mají max. 12 měsíců od svatby 

a při check-inu předloží oddací 

líst navíc zdarma získají: ovocný 

koš, 1x za pobyt romantickou 

večeři, lahev rumu místní výroby, 

plážovou tašku, slaměný klobouk 

a 1x za pobyt 30 minutovou 

masáž pro oba

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

 |  

www.hotels-attitude.com

WI-FI
ZDARMA

LETIŠTĚ
PLAINE MAGNIEN CCA 50 KM

PŘÍMO
U PLÁŽE

STRAVOVÁNÍ
PP | AI

• Výlety na ostrov ile aux 

cerfs zdarma

• Sportovní vyžití

Proč právě sem?

POUZE PRO
DOSPĚLÉ

18 +

Tropical Attitude 
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