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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 13 let  |  2. dítě do 7 let
+ Slevy na dospělé od 10 %
nebo Slevy na dospělé od 21 %

First minute
Rozhodněte se včas a získejte:

•	vysoce hodnocený hotel
•	zábava pro všechny
•	Šnorchlování a potápění

Proč právě sem?
POLOHA
•	Centrum Naama Bay cca 14 km
•	 Nákupní a zábavní centrum 

SOHO Square cca 6 km
•	 Nejbližší nákupní možnosti, 

restaurace a kavárny v okolí 
hotelu

•	Letiště Sharm El Sheikh cca 8 km

PLáž
•	 Písčitá pláž přímo u hotelu
•	Korálové podloží
•	Vstup do moře přes molo
•	Bar, sprchy a WC
•	 Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma

POPis
•	Recepce, směnný automat
•	 2 restaurace (hlavní a à la carte, 

která je za poplatek), 3 bary
•	Nákupní galerie, minimarket
•	Společenská místnost
•	Fitness, wellness, kadeřnictví
•	 2 bazény pro dospělé, dětský 

bazén
•	Lehátka a slunečníky zdarma

internet
•	Wi-Fi na recepci a v lobby zdarma

UbytOvání
Pokoj superior Deluxe s výhledem 
do zahrady
•	Velikost pokoje cca 36 m2

•	Individuální klimatizace zdarma
•	 Koupelna se sprchou nebo 

vanou, WC, vysoušeč vlasů
•	Telefon, SAT-TV
•	Bezpečnostní schránka zdarma
•	Minibar za poplatek
•	Set pro přípravu kávy a čaje
•	 Děts. postýlka na vyžádání 

zdarma
•	Balkon nebo terasa

Pokoj superior Deluxe s výhledem 
na moře

rodinný pokoj superior 
s výhledem na moře
•	Velikost pokoje cca 38 m2

•	 Ložnice a obývací prostor 
(2 pohodlná sofa)

sPOrt A zábAvA
•	 Zdarma: animační programy 

pro děti i dospělé, dětské hřiště, 
miniklub, basketbal, plážový 
volejbal, šipky, fitness centrum, 
sauna, parní lázeň, stolní tenis, 
tenis bez osvětlení

•	 Za poplatek: služby wellness 
centra, masáže, tenis 
s osvětlením, potápění, vodní 
sporty na pláži, windsurfing

strAvOvání
•	 All Inclusive: snídaně formou 

bufetu, pozdní lehká snídaně, 
oběd a večeře formou bufetu, 
odpolední snacky a zmrzlina, 
káva, čaj, zákusky, místní vybrané 
alko a nealko nápoje v barech 
a restauracích dle jejich otevírací 
doby 24 hodin denně, v minibaru 
denně láhev vody zdarma

MAxiMáLní ObsAzenOst

 |   |  

www.jazhotels.com

WI-FI
zdArmA

LETIšTě
shArm el sheikh ccA 8 km

STRAVOVáNí
All inclusiVe

PříMO
u pláže

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

Jaz Belvedere resort 

shaRm el sheIkh  Ras Nasrani 

http://bsqr.cz/x6616
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