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HOTEL

POLOHA
• Klidné místo
• Město El Quseir cca 22 km
• Letiště Marsa Alam cca 50 km

PLÁŽ
• Široká písčitá pláž přímo u hotelu
• Pozvolný vstup do moře
•  Vstup má částečně korálové 

podloží (doporučujeme vhodnou 
obuv do vody)

• Bar, sprchy a WC
•  Plážové osušky, lehátka 

a slunečníky zdarma

POPIS
• Recepce
• Směnný automat
• 2 restaurace a několik barů
• Nákupní galerie, minimarket
• Fitness
•  Několik bazénů pro dospělé, 

některé mají oddělenou 
část pro děti

• 3 skluzavky (zdarma)
•  Lehátka a slunečníky u bazénů 

zdarma

INTERNET
•  Wi-Fi v lobby a na recepci 

za poplatek

UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj
• Individuální klimatizace
•  Koupelna s vanou, WC, vysoušeč 

vlasů
• Telefon, SAT-TV
•  Minilednička zdarma, voda 

zdarma
• Bezpečnostní schránka zdarma
• Balkon nebo terasa
•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma

Pokoj Superior Promo
•  Je stejný, ale má výhled do 

zahrady
• Nachází se v přízemí

Pokoj Superior
• Má výhled na moře a je v patře

Rodinný pokoj
• Má 2 oddělené místnosti

Pokoj Deluxe s výhledem na moře
• Zrenovovaný bungalov

SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: animační programy, 

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

•  Za poplatek: masáže, potápění, 
kulečník

STRAVOVÁNÍ
•  All Inclusive: snídaně, oběd 

a večeře formou bufetu, 
odpolední snack, káva, čaj 
a zákusky, večerní snack, 
neomezené množství místních 
vybraných alko a nealko nápojů 
(10.00–24.00)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

 |   |   |  

www.utopiabeachclub.com

WI-FI LETIŠTĚ
MARSA ALAM CCA 50 KM

STRAVOVÁNÍ
ALL INCLUSIVE

PŘÍMO
U PLÁŽE

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

HODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,0

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:

• Šnorchlování
• Skluzavky
• Přátelský hotel

Proč právě sem?

MARSA ALAM  El Quseir

Utopia Beach Club 

http://bsqr.cz/x6738
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El Quseir  MARSA ALAM

KLUBOVÝ HOTEL
Animace v češtině pro děti zdarma. 

Více info o skvělé klubové  
dovolené viz strany 20–22  

nebo na www.blue-style.cz

POUZE
U BLUE STYLE


