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Hotel

Hodnocení tripadvisor 4,5

•	Luxusní	dovolená
•	Vysoce	hodnocený	hotel
•	Pokoje	s	bazénkem

Proč právě sem?

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

POLOHA
•	Centrum Naama Bay cca 7,5 km
•	SOHO Square cca 11 km
•	Letiště Sharm El Sheikh cca 9 km
PLáž
•	 Písčitá pláž přímo u hotelu
•	 Vstup do moře má částečně 

korálové podloží, možnost využít 
molo

•	Bar, sprchy a WC
•	 Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma
POPis
•	Recepce, směnárna
•	8 restaurací, 5 barů
•	Obchůdky, diskotéka
•	Fitness, wellness, kadeřnictví
•	8 bazénů, některé jsou dětské
•	2 skluzavky (pro děti od 6 let)
•	Lehátka a slunečníky zdarma
iNteRNet
•	 Wi-Fi ve všech veřejných 

prostorách hotelu zdarma
UbytOváNí
Pokoj superior cca 43 m2

•	Klimatizace zdarma
•	 Koupelna se sprchou nebo vanou 

a WC, fén

•	Telefon, LCD SAT-TV
•	Set pro přípravu kávy a čaje
•	Minibar za poplatek
•	Minilednička zdarma
•	Bezpečnostní schránka zdarma
•	 Žehlička a žehlicí prkno 

(na vyžádání zdarma)
•	 Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma
•	Balkon nebo terasa

Pokoj superior s výhledem 
do zahrady

Pokoj Deluxe s výhledem na moře 
cca 51 m2

•	Prostornější, luxusněji zařízen

Pokoj Deluxe swim Up cca 51 m2

•	Luxusněji zařízen
•	Má přímý vstup do bazénu
•	Pouze pro klienty starší 16 let

Rodinný pokoj
•	Velikost pokoje cca 53 m2

•	Má dvě ložnice
sPORt A zábAvA
•	 Zdarma: animační programy 

pro děti i dospělé, miniklub, 
dětské hřiště, stolní tenis, fitness 
(pro klienty starší 16 let), šipky, 
plážový volejbal

•	 Za poplatek: služby wellness 
centra, vířivka, masáže, potápění, 
windsurfing a další vodní sporty, 
šnorchlovací vybavení

stRAvOváNí
•	 All Inclusive: snídaně, oběd 

a večeře formou bufetu, 
občerstvení během dne 
ve vybraných barech 
a restauracích, noční snack, 
možnost povečeřet v à la carte 
restauracích (nutná rezervace), 
místní vybrané alko a nealko 
nápoje v barech a restauracích 
dle jejich otevírací doby 24 hodin 
denně

MAxiMáLNí ObsAzeNOst

 |   |  

www.sunrise-resorts.com

Rozšířený popis  
na www.blue-style.cz

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

Až 2 děti zdArmA 
1. dítě do 14 let  |  2. dítě do 14 let
+ Slevy na dospělé od 10 %
nebo Slevy na dospělé od 21 %

First minute
Rozhodněte	se	Včas	a získejte:

WI-FI
zdArmA

LETIšTě
shArm el sheikh ccA 9 km

STRAVOVáNí
All inclusiVe

PříMO
u pláže

shaRm	eL	sheIkh	  Sharks Bay

sunrise Arabian Beach resort 

OVěřená
KVALITA

POuZE
u Blue style

multigenerAční
DOVOLENá


