
Cestovní kancelář Blue Style s.r.o. se sídlem v Praze působí na trhu cestovního ruchu již od roku 1997. V současné době se řadí mezi nejvýznamnější 
tuzemské touroperátory. Nabízí zájezdy do Egypta, Tuniska, Turecka, Řecka, Španělska a Maroka. Pobočky má v Praze 1, Praze 6, Letiště Václava 
Hlavla Praha,  Mostě, Brně, Českých Budějovicích, ve Zlíně, Olomouci, Karlových Varech, Ostravě a Jihlavě. Každoročně pro své klienty připravuje 
zájezdy za atraktivní ceny a snaží se své již tradičně kvalitní služby neustále zdokonalovat. Kromě zavedeného Blue Clubu rozšiřuje i počet hotelů s již 
zavedeným dětským Croco Clubem, po nichž se poptávka stále zvyšuje. V obou typech zábavných programů mají nejmenší klienti možnost ve 
vybraných hotelech využít služeb česky mluvících animátorů. 

Aktuální vyjádření k situaci v egyptské oblasti Marsa 
Alam. 

PRAHA, 3.8.2018 –  V souvislosti se smutnou události, která se dnes stala v 

egyptské oblasti Marsa Alam, vydává cestovní kancelář Blue Style následující 

tiskové prohlášení.  

 

„Cestovní kancelář Blue Style neměla v okamžiku tohoto neštěstí v dotyčné 

oblasti žádné klienty a těch se tedy tato smutná událost nijak nedotkla. 

Upřímně nás mrzí, že k této nesmírně smutné události došlo a se všemi klienty, 

kteří jsou v tuto chvíli v oblasti Marsa Alam průběžně komunikujeme a aktivně 

je informujeme o stavu situace a o přijatých bezpečnostních opatřeních. Dle 

našich zástupců v destinaci jsou všichni naši klienti v pořádku a dovolenou tráví 

dle svých představ a plánů,“ říká Václav Nekvapil, tiskový mluvčí CK Blue Style. 

„V hotelu, ve kterém byl turista ubytovaný, nemá CK Blue Style žádné klienty,“ 

uzavírá Nekvapil s tím, že cestovní kancelář Blue Style vyjadřuje touto cestou 

upřímnou soustrast všem pozůstalým.  
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