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Hotel

Hodnocení tripadvisor 4,5

Wi-Fi
zdarma

Letiště
Sharm El ShEikh cca 20 km

Stravování
Ultra all iNclUSiVE

Přímo
U plážE

•	Skvělý	aquapark	zdarma
•	Šnorchlování	a	potápění
•	Vyžití	pro	každého

Proč právě sem?

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:

POLOHA
•	Centrum naama Bay cca 8 km
•	 nejbližší nákupní možnosti, 

restaurace a kavárny cca 500 m
•	 Letiště Sharm el Sheikh 

cca 20 km

PLáž
•	 Pláž s hrubým pískem přímo 

u hotelu
•	Korálové podloží (obuv do vody)
•	možnost využít molo
•	Bar, sprchy a WC
•	 Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma

POPis
•	 recepce, směnárna
•	4 restaurace, 8 barů
•	nákupní galerie, minimarket
•	Diskotéka
•	 Společenská a konferenční 

místnost
•	Fitness, wellness, kadeřnictví
•	několik bazénů pro děti i dospělé
•	aquapark zdarma
•	Lehátka a slunečníky zdarma

internet
•	 Wi-Fi ve všech veřejných 

prostorách hotelu a na pokojích 
zdarma

UbytOvání
Pokoj superior s výhledem 
do zahrady
•	velikost pokoje cca 35 m2

•	individuální klimatizace zdarma
•	 Koupelna se sprchou nebo 

vanou, WC, fén
•	telefon, LCD Sat-tv
•	Bezpečnostní schránka zdarma
•	minibar zdarma (nealko nápoje)
•	 Děts. postýlka na vyžádání zdarma
•	Set na přípravu kávy a čaje
•	 Žehlička a žehlící prkno 

(na vyžádání)
•	Balkon nebo terasa

Pokoj superior s výhledem 
na bazén

sPOrt A zábAvA
•	 Zdarma: animační programy 

pro děti i dospělé, dětské hřiště, 
miniklub, plážový volejbal, 

šipky, fotbal, stolní tenis, tenis 
bez osvětlení, fitness centrum 
(pro klienty starší 16 let)

•	 Za poplatek: wellness, masáže, 
tenis s osvětlením, kulečník, 
potápění, vodní sporty na pláži

strAvOvání
•	 Ultra all inclusive: snídaně 

formou bufetu, pozdní lehká 
snídaně, oběd a večeře formou 
bufetu, snack během dne, 
odpolední káva, zákusky, klienti 
mohou po předchozí rezervaci 
neomezeně využívat à la carte 
restauraci (středomořská 
je pouze za poplatek), místní 
vybrané alko a nealko nápoje 
v barech a restauracích dle jejich 
otevírací doby (24 hodin denně, 
alkoholické nápoje se podávají 
do 24.00)

MAxiMáLní ObsAzenOst

 |   |  

www.sunrise-resorts.com
rozšířený popis na www.blue-style.cz

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

Sunrise diamond Beach resort 

ShaRm	el	SheIkh	  ras Um el Seid Hills

http://bsqr.cz/x6621
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ras Um el Seid Hills 	ShaRm	el	SheIkhOVěřENá
KvaLita

PoUZe
U BlUE StylE


