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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 7 let
+ Slevy na dospělé od 10 %
nebo Slevy na dospělé od 21 %

First minute
Rozhodněte se včas a získejte:

POLOHA
•	Přístav Port Ghalib cca 9 km
•	Letiště Marsa Alam cca 7 km
PLáž
•	Písčitá pláž přímo u hotelu
•	 Pozvolný vstup do moře, 

místy přes korálové podloží 
(doporučujeme vhodnou obuv 
do vody)

•	Pro vstup do moře je zde i molo
•	Bar „Food Court“, sprchy
•	 Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma
POPis
•	Součástí komplexu 5 hotelů
•	Recepce
•	2 restaurace a 2 bary
•	Nákupní galerie
•	Diskotéka
•	Fitness, wellness, kadeřnictví
•	Bazény, dětský bazén
•	Lehátka a slunečníky zdarma
•	 Aquapark Aqua Coraya zdarma 

(cesta vede areálem hotelu 
a po promenádě, cca 250 m)

•	Oficiální kategorie hotelu je 4*
internet
•	 Wi-Fi zdarma (omezená rychlost, 

vysokorychlostní připojení 
za poplatek)

UbytOvání
Pokoj superior
•	Individuální klimatizace
•	 Koupelna se sprchou či vanou, 

WC, vysoušeč vlasů
•	Telefon, SAT-TV
•	 Minibar (po příjezdu naplněn 

nealko nápoji, voda denně 
zdarma)

•	Set pro přípravu kávy a čaje
•	Bezpečnostní schránka zdarma
•	Balkon nebo terasa
•	 Děts. postýlka na vyžádání zdarma

Pokoj superior s výhledem 
do zahrady

Pokoj superior s přímým 
výhledem na moře
sPOrt A zábAvA
•	 Zdarma: animační programy, 

dětské hřiště, miniklub, volejbal, 
basketbal, šipky, stolní tenis, 
fitness, fotbal, tenis během dne

•	 Za poplatek: wellness, masáže, 
potápění, tenis s osvětlením

strAvOvání
•	 All Inclusive: snídaně, oběd 

a večeře formou bufetu, snack 
během dne, místní vybrané alko 
a nealko nápoje (9.00–24.00), 
během večeří jsou u pánů 
vyžadovány dlouhé kalhoty, 
barový servis „Food Court“ 
na pláži (nealko nápoje a snack 
během dne, bar v provozu  
11.00–17.00)

•	 Dine around: klienti mohou 
1x za pobyt po předchozí 
rezervaci zdarma povečeřet 
v 1 z à la carte restaurací 
v komplexu Madinat Coraya 
(Jaz Dar El Madina 5*)

MAxiMáLní ObsAzenOst

 |   |  

www.jazhotels.com

Rozšířený popis  
na www.blue-style.cz

WI-FI
zdArmA

LETIšTě
mArsA AlAm ccA 7 km

STRAVOVáNí
All inclusiVe

PříMO
u pláže

•	Šnorchlování a potápění
•	aquapark
•	skvělé služby

Proč právě sem?

naskenujte Qr kód.
Získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu.

MaRsa alaM  Madinat Coraya

madinat coraya Jaz solaya resort 

http://bsqr.cz/x6802
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Madinat Coraya  MaRsa alaM

POkOj sUPeriOr

OVěřená
KVALITA

POuZE
u Blue style

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


