
HOTEL

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

POLOHA
• Nákupní možnosti cca 50 m
• Letiště Hurghada cca 25 km

PLÁŽ
•  Soukromá písčitá pláž leží přímo 

u hotelu
• Velmi pozvolný vstup do moře
•  Vstup do moře je přes korálové 

podloží (obuv do vody)
• Bar, sprchy a WC
•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma

POPIS
• Recepce
• 3 restaurace a 4 bary
• Obchůdky, minimarket
• Fitness, wellness, kadeřnictví
• Diskotéka
• 2 bazény pro dospělé
• Lehátka a slunečníky zdarma
• Oficiální kategorie hotelu je 5*

INTERNET
•  Wi-Fi ve veřejných prostorách 

hotelu a v lobby zdarma, 
na některých pokojích za poplatek

UBYTOVÁNÍ
 Standardní pokoj s výhledem 
na bazén
• Velikost pokoje cca 40 m²
• Individuální klimatizace
•  Koupelna se sprchou, WC, 

vysoušeč vlasů
• Telefon, SAT-TV
• Minibar zdarma
• Set na přípravu kávy a čaje
• Bezpečnostní schránka zdarma
• Koutek k posezení
• Balkon nebo terasa

Standardní pokoj s výhledem 
na moře

Pokoj Deluxe s výhledem na moře
• Je prostornější, cca 50 m²
• Má balkon

Royal Caves Swim Up
• Velikost pokoje cca 60 m²
• Je ještě prostornější
•  Má terasu s lehátkem a vstupem 

do bazénu

SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: animační programy, 

volejbal, kulečník, fitness, stolní 
tenis

•  Za poplatek: služby wellness 
centra, masáže, sauna, parní 
lázeň, vířivka, vodní sporty

STRAVOVÁNÍ
•  All Inclusive: snídaně oběd 

a večeře formou bufetu, pozdní 
snídaně, odpolední snack, 
zmrzlina, místní vybrané alko 
a nealko nápoje v barech 
a restauracích (10.00-24.00), 
při pobytu min. 7 nocí možnost 
1x povečeřet v à la carte 
restauraci (nutná předchozí 
rezervace), minibar po příjezdu 
naplněn nealko nápoji a denně 
doplňován vodou, během večeří 
je vyžadován společenský oděv

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

 |   |   |  

www.cavesresort-hurghada.com

• Přátelská atmosféra
• Netradiční ubytování
• Originální dovolená

Proč právě sem?

HODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,0

WI-FI
ZDARMA

LETIŠTĚ
HURGHADA CCA 25 KM

STRAVOVÁNÍ
ALL INCLUSIVE

PŘÍMO
U PLÁŽE

Hurghada  HURGHADA

Caves Beach Resort 

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:

POUZE
PRO DOSPĚLÉ

http://bsqr.cz/x7090

