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HOTEL

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

• Aquapark
• Bohaté sportovní vyžití
• Zábava i relax

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:

HODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,0

POLOHA
•  Nejbližší nákupní možnosti 

a restaurace cca 2 km
• Letiště Marsa Alam cca 85 km

PLÁŽ
• Písčitá pláž u areálu
•  Vstup do moře pozvolný, 

částečně přes korálové podloží 
(doporučujeme obuv do vody)

•  K dispozici jsou menší písčité 
laguny, tzv. přírodní bazény, 
vhodné zejména pro děti

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

osušky zdarma

POPIS
• Komplex 4 sesterských hotelů
• Recepce, směnný automat
• 2 restaurace, 4 bary a kavárna
• Nákupní galerie, diskotéka
•  Konferenční a společenská 

místnost
• Fitness, wellness, kadeřnictví
• Bazén s oddělenou částí pro děti
• Aquapark pro děti i dospělé
• Lehátka a slunečníky zdarma

INTERNET
•  Wi-Fi v areálu hotelu i na pokojích 

za poplatek

UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj
• Individuální klimatizace zdarma
•  Koupelna se sprchou nebo 

vanou, WC, vysoušeč vlasů
• Telefon, SAT-TV
• Bezpečnostní schránka zdarma
• Minibar za poplatek
•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma
• Balkon

Standardní pokoj s výhledem 
na bazén

Standardní pokoj s výhledem 
na moře

SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: animační programy, 

miniklub, dětské hřiště, plážový 
volejbal, fotbal, šipky, stolní tenis, 
fitness

• Za poplatek: wellness, masáže, 

sauna, parní lázeň, elektronické 
hry, potápění, windsurfing, 
kitesurfing, kulečník

STRAVOVÁNÍ
•  All Inclusive: snídaně, oběd 

a večeře formou bufetu, 
snack během dne, káva, čaj, 
neomezené množství místních 
vybraných alkoholických 
a nealkoholických nápojů 
v barech a restauracích  
dle jejich otevírací doby  
(6.30–24.00), víno se podává 
pouze k obědu a k večeři 
v hlavní restauraci, možnost 
využít à la carte restaurace 
(po předchozí rezervaci 
– za poplatek)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

 |   |  

WI-FI
ZDARMA

LETIŠTĚ
MARSA ALAM CCA 85 KM

STRAVOVÁNÍ
ALL INCLUSIVE

PŘÍMO
U PLÁŽE

MARSA ALAM  Marsa Alam

Dream Lagoon & Aquapark Resort 

http://bsqr.cz/x6702
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Marsa Alam  MARSA ALAM


