
HOTEL

HODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,5

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:

Warere Beach Hotel 

POLOHA 
•  Centrum městečka Nungwi je 

cca 2 km (možnost využít místní 
taxi za poplatek cca 5 USD)

•  Restaurace a kavárny v těsné 
blízkosti hotelu

• Letiště Zanzibar cca 60 km
PLÁŽ 
•  Pláž s jemným pískem je přímo 

u hotelu
• Vstup do moře pozvolný
•  Při odlivu doporučujeme 

vhodnou obuv do vody
• Sprchy
•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma
POPIS
• Recepce
• 1 restaurace a 2 bary
• Obchůdek se suvenýry, fitness
• Bazén s oddělenou částí pro děti
• Lehátka a slunečníky zdarma
INTERNET
•  Wi-Fi je k dispozici v lobby zdarma
UBYTOVÁNÍ 
Standardní pokoj s výhledem 
na oceán
• V hlavní budově v 1. patře

• Individuální klimatizace
• Koupelna se sprchou, WC
• Telefon
• Bezpečnostní schránka zdarma
•  Rychlovarná konvice, set na 

přípravu kávy a čaje
• Balkon 

Suite s výhledem na oceán
•  V hlavní budově v 1. patře
• Je prostornější
•  Bungalov s výhledem na oceán 

nebo do zahrady
•  Stejně vybavený jako standardní 

pokoj, ale nachází se v areálu 
mimo hlavní budovu

Bungalov s výhledem na ocean
•  Stejně vybavený, jako standardní 

pokoj
• Mimo hlavní budovu 

Bungalov přímo u oceánu

Rodinný pokoj Quad
•  Je stejně vybavený, jako 

standardní pokoj
• 1 prostornější místnost

Rooftop Suite
•  Střešní pokoj s dokonalým 

výhledem na areal a oceán

SPORT A ZÁBAVA 
•  Zdarma: šnorchlovaní včetně 

výbavení
•  Za poplatek: potápění, masáže, 

sailing
STRAVOVÁNÍ
•  Stravování: Snídaně, polopenze 

nebo možnost plné penze 
(snídaně formou bufetu, večeře 
formou servírovaného menu)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

 |   |   |  

www.warere.com

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

• Blízko centra  
• Bělostná pláž
• Široké sportovní vyžití

Proč právě sem?

WI-FI
ZDARMA

LETIŠTĚ
ZANZIBAR CCA 60 KM

STRAVOVÁNÍ
S | PP | PLP

PŘÍMO
U PLÁŽE

Nungwi  ZANZIBAR

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

http://bsqr.cz/x7267

