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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 14 let  |  2. dítě do 3 let
+ Slevy na dospělé od 10 %
nebo Slevy na dospělé od 21 %

FIRST MINUTE
ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

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

POLOHA
• Klidná poloha
•  Nejbližší nákupní možnosti 

a restaurace cca 5 km od hotelu
• Letiště Marsa Alam 2 km

PLÁŽ
•  Písčitá pláž přímo u hotelu
• Pozvolný vstup do moře
•  Vstup do moře místy přes 

korálové podloží
•  Doporučujeme vhodnou obuv 

do vody
• Pro vstup do moře je zde i molo
• Bar, sprchy, WC
•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma

POPIS
• Recepce
• Restaurace a 4 bary, obchůdky
• Fitness, wellness
•  3 bazény pro dospělé, z nichž 

1 s oddělenou částí pro děti
•  Lehátka, slunečníky a matrace 

zdarma
•  Aquapark Aqua Coraya 

se skluzavkami a tobogany 

za poplatek (v komplexu Madinat 
Coraya cca 150 m)

INTERNET
•  Wi-Fi na recepci, v lobby 

i na pokojích zdarma

UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj s výhledem 
do zahrady
• Velikost pokoje cca 25 m²
• Individuální klimatizace zdarma
•  Koupelna se sprchou, WC, 

vysoušeč vlasů
• Telefon, SAT-TV
• Minibar za poplatek
• Bezpečnostní schránka zdarma
• Balkon nebo terasa
•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma

SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: večerní i denní animační 

programy, miniklub, dětské hřiště, 
fitness, plážový volejbal, kulečník, 
šipky, stolní tenis, tenis bez 
osvětlení

•  Za poplatek: wellness centrum 

(vstup pro klienty 16+), masáže, 
parní lázeň, sauna, potápění

STRAVOVÁNÍ
•  All Inclusive: snídaně, oběd, 

večeře formou bufetu, dopolední 
i odpolední snack, zmrzlina, 
neomezené množství místních 
vybraných alko a nealko nápojů 
(10.00–24.00), během večeří 
jsou u pánů vyžadovány dlouhé 
kalhoty

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

 |   |  

www.jazhotels.com

• Pohodová atmosféra
• Bohaté sportovní vyžití
• Ideální poloha

Proč právě sem?

WI-FI
ZDARMA

LETIŠTĚ
MARSA ALAM CCA 2 KM

STRAVOVÁNÍ
ALL INCLUSIVE

PŘÍMO
U PLÁŽE

MARSA ALAM  Marsa Alam

Sol Y Mar Reef Marsa 

http://bsqr.cz/x6731

