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HOTEL

HODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,5

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

AŽ 2 DĚTI ZDARMA 
1. dítě do 14 let  |  2. dítě do 7 let
+ Slevy na dospělé od 10 %
nebo Slevy na dospělé od 21 %

FIRST MINUTE
ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

Naskenujte QR kód.
Získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu.

POLOHA
• Centrum Naama Bay cca 8 km
•  Možnost využít hotelový minibus 

zdarma
•  Centrum SOHO Square cca 10 km
• Letiště Sharm El Sheikh cca 7 km

PLÁŽ
•  Písčito-oblázková pláž přímo 

u hotelu
•  Vstup do moře přes korálové 

podloží (obuv do vody) a molo
• Bar, sprchy a WC
•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma

POPIS
• Recepce
•  4 restaurace (hlavní a 3 à la carte), 

5 barů (4 z nich v rámci 
All Inclusive, 1 za poplatek)

• Konferenční místnost
• Nákupní galerie, diskotéka
• Fitness, wellness, kadeřnictví
• Několik bazénů pro děti i dospělé
•  Venkovní vířivka 

s panoramatickým výhledem 
na moře (pro klienty od 16 let)

• Skluzavka
• Lehátka a slunečníky zdarma

INTERNET
•   Wi-Fi připojení ve všech 

veřejných prostorách 
a na pokojích zdarma

UBYTOVÁNÍ
Pokoj Classic s výhledem 
do zahrady
• Klimatizace zdarma
•  Koupelna se sprchou nebo 

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

SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: animační programy pro děti 

i dospělé, dětské hřiště, miniklub, 
plážový volejbal, kulečník, šipky, 
stolní tenis, tenis během dne

•  Zdarma a vstup pro klienty starší 
16 let: fitness centrum, sauna, 
parní lázeň

•  Za poplatek: masáže, služby 

wellness centra, tenis 
s osvětlením

STRAVOVÁNÍ
•  All Inclusive: snídaně, pozdní 

snídaně podávaná v à la carte 
retauraci, oběd (formou bufetu 
nebo v à la carte restauraci) 
a večeře formou bufetu, 
dopolední a odpolední snack 
v plážovém baru a v baru 
u bazénu, odpolední káva, čaj, 
zmrzlina během odpoledne

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

 |   |  

www.rotana.com

Rozšířený popis  
na www.blue-style.cz

• Vysoce hodnocený hotel
• Bazén s výhledem na moře
• Zábava pro každého

Proč právě sem?

WI-FI
ZDARMA

LETIŠTĚ
SHARM EL SHEIKH CCA 7 KM

STRAVOVÁNÍ
ALL INCLUSIVE

PŘÍMO
U PLÁŽE

SHARM EL SHEIKH  Sharks Bay

Grand Rotana Resort & Spa 

http://bsqr.cz/x6615
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Sharks Bay  SHARM EL SHEIKHOVĚŘENÁ
KVALITA

POUZE
U BLUE STYLE


