Rhodos

ATRIUM PALACE *****

Kód: 2RHO-atr
Cena zahrnuje
letenku Praha - Rhodos - Praha včetně poplatků letecké dopravy (2000 Kč), transfery, 7x nebo 14x ubytování-strava dle
popisu, komplexní cestovní pojištění (u zájezdů zakoupených do 31.3.2015), služby zástupce Viamare
Cena nezahrnuje-příplatky
plná penze (večeře): 500 Kč/os./den, dítě 2-12 let: 250 Kč/den dítě do 2 let: 1000 Kč bez nároku na místo v letadle a služby.
Informace o ubytování
hotel 2 - 4 lůžka s polopenzí
Poloha
luxusní hotelový resort, oceněný několika cenami za kvalitu, se nalézá v zálivu Kalathos na východním pobřeží ostrova
Rhodos. Do unikátního města Lindos je to jen 6 km. Hotel je v krásné udržované zahradě s bazény a fontánami a je
postaven v klasickém řeckém stylu. Písčito-oblázková pláž v zálivu Kalathos je vzdálená asi 250 m. Zastávka místní
autobusové dopravy je asi 400 m od hotelu.
Ubytování
hotelový resort se skládá z hlavní budovy, dvou křídel a samostatných vil s vlastním bazénem. V hotelu naleznete 2lůžkové
pokoje s možností 1 přistýlky. Pokoje jsou s přímým nebo bočním výhledem na moře. Pokoje jsou prostorné a jsou vybaveny
vanou s jazuzzi, WC, telefonem s přímou volbou, TV/SAT, rádiem, sejfem, minibarem, setem na kávu, fénem a klimatizací.
Internet je za úhradu (platba na místě). Vily jsou pro 2 osoby a je možné zde vyžádat až 2 přistýlky. Jsou luxusně vybaveny
(mramorová koupelna s masážní vanou) a ve srovnání se standardními pokoji mají DVD přehrávač. Součástí vybavení je
vlastní vyhřívaný bazén a zahradní terasa s pergolou a venkovním nábytkem. Ceny na vyžádání.
Vybavení a služby hotelu
v hotelu naleznete recepci, několik elegantních restaurací, restauraci a bar u bazénu, piano bar, koktejl bar, konferenční
místnosti, bankomat, fitness, různé obchůdky a internetovou kavárnu. V areálu hotelu jsou 2 venkovní bazény, dětský bazén
a hřiště, vyhřívaný krytý bazén a terasa s lehátky a slunečníky. Hotel nabízí také animační programy pro děti a zábavné
programy. Sportovní a relaxační možnosti: 2 osvětlené tenisové kurty, plážový volejbal, hřiště na basketball, stolní tenis,
kulečník, šipky. V hotelu také naleznete fitness centrum a saunu a můžete využít služeb vyhlášeného lázeňského centra Ana
Genesis s různými wellness programy včetně masáží, solária, kadeřnického a kosmetického salónu.
Stravování
polopenze formou bufetu.

Shrnutí
ubytování vysoké kvality s lázeňskými službami u krásné pláže, které uspokojí i náročného zákazníka, který vyžaduje
kompletní servis. Velkou předností je také blízkost starobylého Lindosu, kam se snadno dostanete místní dopravou.
Vzdálenosti
od pláže: cca 250 m. od města Lindos: cca 6 km. od autobusové zastávky: cca 400 m. od letiště: cca 45 km.
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