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HOTEL

HODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,5

POLOHA
• Centrum Hurghady cca 7 km
•  Nejbližší nákupní možnosti, 

restaurace a bary přímo u hotelu
• Letiště Hurghada 3 km

PLÁŽ
•  Soukromá písčitá pláž přímo 

u hotelu
• Pozvolný vstup do moře
• Bar, sprchy, WC
•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma

POPIS
• Recepce
•  7 restaurací (1 hlavní 

a 6 à la carte), 5 barů a kavárna
• Nákupní galerie, diskotéka
•  Konferenční a společenská 

místnost
• Fitness, wellness, kadeřnictví
•  Aquapark pro děti a dospělé 

zdarma (vstup umožněn od 8 let 
nebo od 120 cm)

•  5 bazénů pro dospělé a bazén 
pro děti

• Zahrada

•  Lehátka, slunečníky a matrace 
zdarma

• Oficiální kategorie hotelu je 4*

INTERNET
•   Wi-Fi ve všech veřejných 

prostorách hotelu a na pokojích 
zdarma

UBYTOVÁNÍ
Pokoj Standard
• Velikost pokoje cca 32 m2

• Individuální klimatizace zdarma
• Telefon, SAT-TV
• Koutek k posezení
• Koupelna se sprchou, WC, fén
• Minibar zdarma
• Bezpečnostní schránka zdarma
• Set pro přípravu kávy a čaje
• Balkon nebo terasa
•  Děts. postýlka na vyžádání zdarma

SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: večerní i denní animační 

programy, miniklub, dětské hřiště, 
fitness centrum (vstup pro klienty 
16+), plážový volejbal, stolní tenis, 
šipky, boccia

•  Za poplatek: wellness centrum 
(vstup pro klienty 16+), masáže, 
sauna, parní lázeň, vodní sporty 
na pláži, potápění

STRAVOVÁNÍ
•  All Inclusive: snídaně, oběd, 

večeře formou bufetu, odpolední 
snack, káva, čaj a zákusky, 
množství místních vybraných 
alkoholických a nealkoholických 
nápojů (10.00–24.00), možnost 
využívat všechny à la carte 
restaurace (nutná rezervace)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

 |   |  

www.sunrise-resorts.com

Rozšířený popis  
na www.blue-style.cz

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

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:

• Aquapark
• Rodinná atmosféra
• Skvělá poloha

Proč právě sem?

WI-FI
ZDARMA

LETIŠTĚ
HURGHADA CCA 5 KM

STRAVOVÁNÍ
ALL INCLUSIVE

PŘÍMO
U PLÁŽE

HURGHADA  Hurghada

Aqua Joy Resort By Sunrise 

http://bsqr.cz/x6706
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Hurghada  HURGHADA

POKOJ SWIM UP

POKOJ SWIM UP

OVĚŘENÁ
KVALITA

POUZE
U BLUE STYLE

KLUBOVÝ HOTEL
Animace v češtině pro děti zdarma. 

Více info o skvělé klubové  
dovolené viz strany 20–22  

nebo na www.blue-style.cz


