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Hotel

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

POLOHA
•	Město Houmt Souk cca 14 km
•	Městečko Midoun cca 5 km
•	 Restaurace, kavárny, bary 

a obchůdky cca 300 m
•	Letiště Djerba cca 22 km

PLáž
•	Písčitá pláž přímo u hotelu
•	 Pozvolný vstup, místy může mít 

kamenité dno
•	Bar, sprchy a WC
•	 Lehátka a slunečníky zdarma, 

plážové osušky na vratnou zálohu

POPis
•	Recepce, směnárna, bankomat
•	Několik restaurací a barů, kavárna
•	Minimarket, diskotéka, wellness
•	Vnitřní bazén zdarma
•	 3 venkovní bazény se skluzavkou 

(1 z nich relaxační s mořskou 
vodou)

•	Dětský bazén
•	Skluzavky (od 4 let)
•	Lehátka a slunečníky zdarma
•	Oficiální kategorie hotelu je 4*

iNteRNet
•	Wi-Fi na recepci zdarma

UbytOváNí
standardní pokoj
•	 Klimatizace zdarma (15. 6.–15. 9.)
•	 Koupelna se sprchou nebo 

vanou, WC, vysoušeč vlasů
•	Telefon, SAT-TV
•	 Minibar zdarma (voda a nealko 

nápoje doplněny několikrát 
za pobyt)

•	 Bezpečnostní schránka 
za poplatek cca 15 EUR/týden

•	 Dětská postýlka na vyžádání 
zdarma

•	Balkon nebo terasa

sPORt A zábAvA
•	 Zdarma: animační programy, 

večerní programy, miniklub, 
dětské hřiště, plážový volejbal, 
basketbal, minigolf, šipky, fotbal, 
stolní tenis, tenis bez osvětlení

•	 Za poplatek: tenis s osvětlením, 
kulečník, elektronické hry, 
masáže a wellness, fitness 
centrum, vodní sporty na pláži, 

jízda na koni, golf na hřišti Djerba 
Golf Club (cca 7 km)

stRAvOváNí
•	 All Inclusive: snídaně, oběd 

a večeře formou bufetu, snack 
během odpoledne, 1x za pobyt 
možnost povečeřet v italské 
nebo tuniské à la carte restauraci 
(nutná rezervace), místní vybrané 
alko a nealko nápoje v barech 
a restauracích dle jejich otevírací 
doby (10.00–23.00)

MAxiMáLNí ObsAzeNOst
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www.caribbeanworlddjerbahotel.
com

UPOzORNĚNí
Povinná pobytová taxa splatná 
na místě. Více informací  
na www.blue-style.cz

•	Skvělý	aquapark
•	Zábava	pro	každého
•	Blízko	města	Midoun

Proč právě sem?

HODNOCENí TRIPADVISOR 4,0

WI-FI
zdarma

LETIšTě
djerba cca 22 km

STRAVOVáNí
aLL INcLUSIVe

PříMO
U pLáže

DjerBa	  Sidi Mahrez

caribbean World djerba 

Info	o uvedených	nabídkách	na	www.blue-style.cz

dítě do 12 Let zdarma
+ Slevy na dospělé od 10 %
nebo Slevy na dospělé od 21 %

FIrSt mINUte
roZhoDněte	Se	včaS	a ZíSkejte:

http://bsqr.cz/x6762
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kLUboVý hoteL
Animace v češtině pro děti i dospělé 
zdarma. Více info o skvělé klubové 

dovolené viz strany 20–22  
nebo na www.blue-style.cz

Sidi Mahrez 	DjerBaoVěřeNá
KVALITA

POUZE
U bLUe StyLe


