
HOTEL

POLOHA

• Městečko Grand Baie cca 13 km

•  Letiště Plaine Magnien je 

cca 76 km

PLÁŽ 

•  Hotel leží přímo u pláže s bílým 

pískem

•  Pozvolný vstup do moře, místy 

kamenité a korálové dno

•  Pláž má 4 části, každá je tvořena 

malou lagunou 

•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma

POPIS 

• Recepce

• 3 restaurace, 2 bary

• Nákupní galerie

• Fitness, wellness

• Konferenční místnost

•  2 bazény, 1 z nich s oddělenou 

částí pro děti

• Lehátka a slunečníky zdarma

INTERNET

•  Wi-Fi ve veřejných prostorách 

hotelu, včetně pokojů, zdarma

UBYTOVÁNÍ

Pokoj Superior 

• Velikost pokoje cca 35 m2

• Centrální klimatizace

• Koupelna se sprchou, WC, fén

• Telefon, TV

• Bezpečnostní schránka zdarma

• Minibar za poplatek

• Set na přípravu kávy a čaje

• Vlastní terasa

Pokoj Superior s bočním 

výhledem na moře

Rodinný pokoj 

• Velikost pokoje cca 45 m2 

• Je prostornější

SPORT A ZÁBAVA 

•  Zdarma: večerní programy, 

miniklub, dětské hřiště, plážový 

volejbal, stolní tenis, fi tness 

centrum, windsurfi ng

•  Za poplatek: služby wellness 

centra, masáže, sauna, potápění, 

škola kitesurfi ngu, výlety na 

katamaránu, rybaření, vodní 

lyžování

STRAVOVÁNÍ

• Polopenze, All Inclusive

•  All Inclusive: snídaně, oběd, 

večeře, odpolední káva a čaj, 

snack podávaný s večerním 

drinkem, neomezené množství 

místních alko a nealko nápojů 

v barech a restauracích dle jejich 

otevírací doby (11.00–23.00), 

klienti s balíčkem All Inclusive 

mají 20% slevu na mauricijskou 

masáž

•  Líbánková polopenze: klienti, kteří 

mají max. 12 měsíců od svatby 

a při check-inu předloží oddací 

list, navíc zdarma získají: lahev 

rumu místní výroby, 1x za pobyt 

romantickou večeři, plážovou 

tašku a slaměný klobouk

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

 |   

www.hotels-attitude.com

• Aktivity pro děti

• Široké sportovní vyžití

• Luxusní dovolená

Proč právě sem?

WI-FI
ZDARMA

LETIŠTĚ
PLAINE MAGNIEN CCA 76 KM

PŘÍMO
U PLÁŽE

STRAVOVÁNÍ
PP | AI

Zilwa Attitude Mauritius 

CALODYNE  MAURICIUSHODNOCENÍ TRIPADVISOR4,5

First Minute
ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

Až pro 2 děti ubytování zdarma 
1. dítě do 7 let | 2. dítě do 7 let
+ Slevy na dospělé vždy od 21%

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


