Kefalonie

PORTO SKALA ****

Kód: 2elf-ps
Last minute nabídka: již od 12.990,- Kč!
Termíny:
2.6. - 12.6.
12.990,- Kč
12.6. - 23.6.
15.990,- Kč
23.6. - 3.7.
17.490,- Kč
3.7. - 14.7.
24.990,- Kč
14.7 - 24.7.
23.990,- Kč
Cena zahrnuje
letenku Praha - Kefalonie - Praha včetně poplatků letecké dopravy (2000 Kč), transfery, 10x nebo 11x ubytování-strava dle
popisu, komplexní cestovní pojištění (u zájezdů zakoupených do 31.3.2015), asistence na letišti (zástupce Viamare do
místa dojíždí jen na základě telefonické výzvy)
Cena nezahrnuje-příplatky
all inclusive: 620 Kč/den, dítě do 12 let: 300 Kč/den 1lůžkový pokoj: 1300 Kč/noc dítě do 2 let: 1000 K bez nároku na místo
v letadle a služby
Informace o ubytování
2-4 lůžka polopenze - možnost dokoupení all inclusive
Poloha
hotel Porto Skala je postaven ve stylu tradiční jónské vesnice. Hlavní budova s recepcí leží cca 50 m od dvou malých
oblázkových pláží, na které se dostanete po schodech přejdete-li místní komunikaci vedoucí do Porosu. Skala, nejbližší
letovisko, je vzdáleno cca 2,5 km. Hotelový autobus Vás zdarma dopraví do Skaly několikrát denně. Veřejná autobusová
linka Vás zase dopraví do Porosu. Vydáte-li se od hotelu na sever či na jih, narazíte na řadu hezkých pláží, které Vám
nabídnou soukromí.
Ubytování
barevné domky hotelu jsou postaveny tak chytře, že převážná většina pokojů má z balkónů a teras výhled na moře nebo
částečný výhled na moře zastíněný zelení. Pokoje jsou vybaveny sprchou, WC, telefonem, TV/SAT, klimatizací, fénem,
sejfem, ledničkou a setem na kávu. V pokojích je možné si vyžádat přistýlku (rozkládací lůžko) nebo dvě přistýlky (palanda
pro děti). Dětská postýlka je na vyžádání (zdarma).
Vybavení a služby hotelu
v hotelu je k dispozici bazén a dětský bazén, bar u bazénu, restaurace, klubovna s TV, místnost s internetem (za poplatek),

Wi-Fi ve veřejných prostorách, herna, obchod se suvenýry, kino, kulečník, dětské hřiště, minigolf, stolní tenis a fitness. U
hotelu je dostatečně velké parkoviště. Doporučujeme pronájem auta již v cestovní kanceláři s přistavením na letišti nebo u
hotelu.
Stravování
americká snídaně je podávaná formou bufetu, večeře (nejméně tři hlavní chody) je podávaná formou bufetu. Je možné
změnit večeři za oběd. V hotelu si můžete dopřát i oběd á la carte, který je podáván v restauraci u bazénu. U polopenze se
nápoje hradí.
Shrnutí
ubytování v malých domcích Vám poskytne větší dávku soukromí, velkou výhodou je i výhled na moře a doprava hotelovým
autobusem do živého letoviska Skala.
Vzdálenosti
od pláže: cca 50 - 150 m. od centra Skala: cca 2,5 km.
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