Rhodos

Kolymbia Sky*** ***+

Kód: BS 528

AKČNÍ NABÍDKA:
04.06./ 8 dní/ all inclusive/ 13.590 Kč
Další termíny: červen-září, odlety středa, čtvrtek, neděle, 4-12 dní
Poloha:Tento příjemný rodinný hotel se nachází na klidném místě v oblíbeném
prázdninovém letovisku Kolymbia. Nejbližší restaurace a bary jsou cca 200 m. Centrum
městečka Kolymbia, kde se navíc nachází spousta nákupních možností, je vzdáleno cca 1 km.
Do Kolymbie můžete dojít příjemnou procházkou pěšky. Zastávka autobusu je přímo u hotelu.
Do centra města Rhodos, které je na seznamu chráněných památek UNESCO, je to cca 25
km. Vzdálenost od letiště je také cca 25 km.
Pláž: Písčito-oblázková pláž s pozvolným vstupem do moře, se sprchami a WC (lehátka a
slunečníky za poplatek) je oddělena místní komunikací a nachází se cca 200 m od hotelu.
Popis: Hotel je zcela zrekonstruovaný a skládá se z hlavní budovy a několika vedlejších
budov. Hostům je k dispozici vstupní hala s recepcí, minimarket, restaurace a dva bary. V
pěkné a udržované zahradě je bazén a bazén pro děti (lehátka a slunečníky jsou u bazénu
zdarma). Oﬁciální kategorie hotelu je 3*.
Sport a zábava: Hotel pro své hosty pořádá příležitostně animační programy. Zdarma jsou k
dispozici šipky a stolní tenis. Za poplatek si můžete zahrát tenis a nebo využít široký výběr
vodních sportů na pláži. Večer se můžete vydat za rušným nočním životem, zábavou a
nákupy do centra městečka Kolymbia.
Pokoje: Klimatizované pokoje mají koupelnu s vanou a WC, telefon, vysoušeč vlasů (k
dispozici zdarma na recepci), SAT-TV, miniledničku, bezpečnostní schránku a balkon nebo
terasu s výhledem na bazén nebo do zahrady. Na vyžádání je možno zajistit dětskou
postýlku. Dále hotel nabízí pokoj s vlastním bazénkem.
Stravování: all inclusive
Snídaně (7.00–10.30), oběd (12.30–15.00) a večeře (18.30–21.30) formou bufetu. Pozdní
kontinentální snídaně (10.30–11.00). Lehký snack – sendviče, toasty, různé slané koláče

(11.00–18.30). Odpolední káva, čaj a zákusky (15.00–17.00). Zmrzlina (11.00–21.30).
Neomezené množství vybraných místních nealkoholických a alkoholických nápojů
(10.00–24.00). Dvakrát týdně tématický bufet (např. řecký večer).
Poskytovatel služeb: Blue Style
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