
My Blue Hotel****+ 

My Blue Hotel je nedávno zrekonštruovaný 4+-hviezdičkový all inclusive hotel sa nachádza 

na krásnej menšej piesočnatej pláži v blízkosti dedinky Nungwi, na severnom cípe ostrova 

Zanzibar. Hotel ponúka svojim klientom nádhernú tropickú záhradu, kde môžu relaxovať na 

ležadlách, odkiaľ je pláž prístupná len 3 minúty chôdze po pár schodoch, kde sú klientom k 

dispozícii ležadlá a slnečníky zadarmo, plážový bar s miestnymi alkoholickými a 

nealkoholickými nápojmi (importované nápoje za poplatok) . Hotel je vzdialený 50 km od 

letiska v Stone Town, pár minút chôdze od dedinky Nungwi a 5 km od nákupných možností v 

Kendwe. Hotel ma celkovú kapacitu 105 izieb rôznych kategórií a my vám ponúkame 

ubytovanie v štandardných izbách na prízemí alebo izbách deluxe na prvom poschodí. Každá 

izba je vybavená klimatizáciou, LCD TV, denne dopĺňaným minibarom, stojanom na 

batožinu, moskytiérou, vlastnou kúpeľňou so sušičom vlasov, trezorom zadarmo, telefónom, 

balkónom alebo terasou. Hotel ponúka svojim klientom hlavnú reštauráciu, 2 tematické 

reštaurácie (za poplatok), ktoré ponúkajú pokrmy medzinárodnej a miestnej kuchyne, bar, 

knihovňu, konferenčnú miestnosť, bazén s ležadlami a slnečníkmi zadarmo, vírivku a 2 

masážne kabíny. K dispozícii je aj wellness centrum, potápačské centrum, kitesurfing, 

prenájom lodí všetko za poplatok. Počas dňa si môžu klienti zahrať biliard, šípky, stolný tenis, 

stolný futbal, plážový volejbal a samozrejme si zacvičiť aj v zrenovovanom fitness centre. 

Hotel odporúčame náročnejším klientom. 

Obsadenosť izieb v hoteli: 

Štandardná izba: dvojlôžková izba pre 2 dospelé osoby, jednolôžková izba na vyžiadanie za 

príplatok 

Izba deluxe:  dvojlôžková izba pre 2 dospelé osoby 

Mini Suite: dvojlôžková izba pre 2 dospelé osoby s 1 prístelkou pre dieťa alebo dospelú osobu 

HLAVNÁ REŠTAURÁCIA 

Zahŕňa výber jedál z talianskej a medzinárodnej kuchyne (7 tematických typov večerí) 

A LA CARTE REŠTAURÁCIE (ZA POPLATOK) 

REŠTAURÁCIA “MWEZI BEACH RESTAURANT“   10:00 – 22:00   

Ponuka snack menu, menu light, pizza, dary mora, kraby, sushi a sashimi (na vyžiadanie) 

POOL RESTAURANT 

Ponuka sushi, sashimi a rôzne tematické večere, možnosť fajčenia vodnej fajky (na 

vyžiadanie) 



NÁPOJE: 

 

HLAVNÝ BAR PRI BAZÉNE “SAWA SAWA“   10:00 – 24:00 

Neskoré raňajky, popoludňajší čaj, snack pred obedom a večera 

BEACH BIO BAR 

Pre milovníkov čerstvých ovocných a zeleninových smoothies a ovocných šalátov 

 

STRAVOVANIE V CENE: 

 

All inclusive: od 8.00-23.00 hod je možné čerpať v čase a na miestach určených hotelom a 

zahŕňa raňajky, neskoré raňajky, obedy, večere formou bufetu, počas dňa ľahké občerstvenie, 

popoludňajší snack, neobmedzené množstvo rozlievaných nealkoholických a alkoholických 

nápojov miestnej výroby (nezahŕňa importované alkoholické nápoje). Pri nízkej obsadenosti 

hotela môžu byť obedy a večere podávané formou menu. 

 

PLATOBNÉ KARTY:  VISA, MASTERCARD, MAESTRO 

 

WEB STRÁNKA : http://www.mybluehotel.com/ 

 

 

http://www.diamondsresorts.com/

