
 Zákazník bere na vědomí a souhlasí, že v rámci zájezdu budou z titulu ochrany zdraví a bezpečnosti zákazníků uplatňovány zvýšené nároky na hygienu a další opatření související se současnou situací, s jejichž demonstrativním 
výčtem byl zákazník pořadatelem předem seznámen. Zákazník se zavazuje přijmout a dodržovat opatření určená k ochraně zdraví s tím, že důsledky takových opatření ani opatření samotná nejsou důvodem pro konstatování nižší 

jakosti náhradního zájezdu. Zákazník bere taktéž na vědomí, že s ohledem na veřejnoprávní opatření nebudou v provozu animační programy Blue Club a Croco Club.  Více informací   ZDE.

Hurghada  HurgHada

POLOHA
•	 Nákupní možnosti, restaurace, 

bary a noční život naleznete 
v těsné blízkosti hotelu

•	Letiště Hurghada cca 10 km

PLÁŽ
•	 Široká pláž s hrubým pískem 

přímo u hotelu
•	Pozvolný vstup do moře
•	Bar, sprchy a WC
•	 Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma

POPIS
•	Recepce
•	4 restaurace a 4 bary
•	Obchůdky, diskotéka
•	Fitness, wellness, kadeřnictví
•	 2 bazény, z nichž jeden má 

oddělenou část pro děti
•	Menší aquapark zdarma
•	Lehátka a slunečníky zdarma

INTERNET
•	 Wi-Fi připojení v lobby zdarma, 

na pokojích za poplatek

UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj
•	Individuální klimatizace
•	 Koupelna se sprchou nebo 

vanou, WC, vysoušeč vlasů
•	Telefon
•	SAT-TV
•	Minibar za poplatek
•	Bezpečnostní schránka zdarma
•	Koutek k posezení
•	Balkon nebo terasa

SPORT A ZÁBAVA
•	 Zdarma: animační programy pro 

děti i dospělé, miniklub, dětské 
hřiště, stolní tenis, volejbal

•	 Za poplatek: služby wellness 
centra, sauna, parní lázně, 
masáže, fitness centrum, 
potápění

STRAVOVÁNÍ
•	 All Inclusive: snídaně, oběd 

a večeře formou bufetu, 
dopolední snack, odpolední káva 
a zmrzlina pro děti, neomezené 
množství místních vybraných 
alkoholických a nealkoholických 

nápojů v barech a restauracích 
dle jejich otevírací doby, lobby 
bar otevřen 24 hodin denně

MAxIMÁLNÍ OBSAZENOST

 |   |  

www.lepacharesort.com

DOČASNÁ OPATŘENÍ HOTELU 
(PREVENCE COVID-19):  
Detailní informace naleznete  
na stránce hotelu  
na www.blue-style.cz.

WI-FI
zdarma

LeTIŠTě
HurgHada cca 10 km

STRAVOVáNí
aLL INcLuSIVE

PříMO
u pLážE

Le pacha resort 
HOTeL

•	aquapark
•	Noční život
•	Oblíbené letovisko

Proč právě sem?

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

HODNOCeNí TRIPADVISOR 3,5

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:

https://www.mzv.cz/cairo/cz/viza_a_konzularni_informace/aktualne_ztizene_podminky_cestovani_do.html

