
First Minute
ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

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%

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

• Aquapark

• Přátelská atmosféra

• Šnorchlování

Proč právě sem?
POLOHA

•  Nejbližší nákupní možnosti, 

restaurace a bary v areálu hotelu

• Letiště Hurghada cca 12 km 

•  Centrum města Hurghada 

cca 3 km

PLÁŽ

•  Písčitá pláž u sesterského hotelu 

Sunny Days Resort Spa & Aqua 

Park 4* cca 300 m

• Cesta vede podchodem

• Bary, sprchy a WC

•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky jsou zdarma

POPIS

• Recepce, směnárna

•  2 restaurace, několik barů, 

kavárna a diskotéka

• Minimarket, obchůdky

• Kadeřnictví, fi tness, wellness

•  Několik bazénů, oddělená část 

pro děti

•  Aquapark pro děti a dospělé 

zdarma

•  Lehátka, slunečníky a matrace 

zdarma

•  Klienti mohou využívat veškeré 

služby sesterského hotelu Sunny 

Days Resort Spa & Aqua Park 4* 

INTERNET

•  Wi-Fi na recepci, v lobby a na 

některých pokojích za poplatek

• Internetový koutek za poplatek

UBYTOVÁNÍ

Rodinný pokoj 

• Velikost pokoje cca 56 m2

• Individuální klimatizace zdarma

•  Má obývací pokoj a oddělenou 

ložnici

•  Koupelna se sprchou nebo 

vanou, WC, vysoušeč vlasů

• Telefon, SAT-TV

•  Minibar za poplatek, 2 láhve vody 

denně zdarma 

• Bezpečnostní schránka zdarma

• Set na přípravu kávy a čaje

• Balkon nebo terasa

 

 Rodinný pokoj se dvěma 

ložnicemi

•  Má obývací pokoj a 2 oddělené 

ložnice

SPORT A ZÁBAVA 

•  Zdarma: denní animační a večerní 

programy, dětské hřiště, plážový 

volejbal, šipky, stolní tenis, tenis 

bez osvětlení

•  Za poplatek: kulečník, potápění, 

fi tness, wellness, masáže, sauna, 

tenis s osvětlením

STRAVOVÁNÍ

•  All Inclusive: snídaně, oběd 

a večeře formou bufetu, pozdní 

snídaně, snack a pozdní večeře ve 

vybraných barech a restauracích, 

neomezené množství místních 

vybraných alko a nealko nápojů 

v barech a restauracích dle jejich 

otevírací doby (nealko 24 hodin 

denně, alko 10.00–24.00)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

 |   |  

www.sunnydaysegypt.com

WI-FI LETIŠTĚ
HURGHADA CCA 12 KM

PLÁŽ
CCA 300 M

STRAVOVÁNÍ
ALL INCLUSIVE

Sunny Days Mirette Family Resort 

HURGHADA  HURGHADAHODNOCENÍ TRIPADVISOR4,0
HOTEL


