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HOTEL

WI-FI
ZDARMA

LETIŠTĚ
DJERBA CCA 20 KM

STRAVOVÁNÍ
ALL INCLUSIVE

PŘÍMO
U PLÁŽE

POLOHA
• Midoun cca 8 km
•  Nejbližší nákupní možnosti, 

restaurace a kavárny cca 500 m
• Letiště Djerba cca 20 km

PLÁŽ
•  Pláž s jemným pískem přímo 

u hotelu
• Vstup do moře pozvolný
• Bar
• Sprchy a WC
•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma

POPIS
• Recepce
• Směnárna
• 5 restaurací a barů
• Maurská kavárna
• Nákupní galerie, minimarket
• Konferenční místnost
• Fitness, wellness, kadeřnictví
• Vnitřní bazén zdarma
•  2 venkovní bazény (1 s částí 

pro děti)
• Lehátka a slunečníky zdarma

INTERNET
•  Wi-Fi připojení ve všech 

veřejných prostorách 
a na pokojích zdarma

UBYTOVÁNÍ
Pokoj Superior cca 42 m2

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

vanou, WC, vysoušeč vlasů
• Telefon, SAT-TV
• Bezpečnostní schránka zdarma
•  Minibar za poplatek (1 lahev vody 

denně zdarma)
• Set pro přípravu kávy a čaje
• Koutek k posezení
• Balkon nebo terasa

Pokoj Superior s bočním 
výhledem na moře cca 42 m2

SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: dětské animační 

programy, miniklub, dětské hřiště, 
plážový volejbal, šipky, fitness 
centrum, sauna, stolní tenis, tenis, 
vířivka

•  Za poplatek: kulečník, masáže, 

služby wellness centra, parní 
lázeň, vodní lyžování

STRAVOVÁNÍ
•  All Inclusive: snídaně, oběd a večeře 

formou bufetu, dopolední snack, 
odpolední sladký snack, noční 
občerstvení, 2x za pobyt možnost 
povečeřet v à la carte restauraci 
(při minimální délce pobytu 7 dní), 
místní vybrané alko a nealko nápoje 
v barech a restauracích dle jejich 
otevírací doby.

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

 |   |  

www.radissonblu.com

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

Rozšířený popis 
na www.blue-style.cz.

• Vyžití pro děti i dospělé
• Krásná pláž
• Živá atmosféra

Proč právě sem?

HODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,0

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

DJERBA  Sidi Mahrez

Radisson Blu Palace Djerba 

MULTIGENERAČNÍ
DOVOLENÁ

SLEVY NA DOSPĚLÉ OD 21 %
a další skvělé výhody

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

FIRST MINUTE
ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

http://bsqr.cz/x6778

