Kos

Hotel Gaia Village ***+

Kód: Neckermann 127

PRO RODINY
• krátká doba transferu
• rodinné pokoje
• sladkovodní bazén pro děti
• dětské hřiště
• dětské židličky
• dětské postýlky (na vyžádání zdarma)
• minimarket v areálu hotelu
• all inclusive

Poloha:
Hotel se nachází v klidném prostředí na kraji města, asi 300 m od dlouhé písečné pláže. Centrum letoviska Tigaki s mnoha
obchůdky, restauracemi a kavárnami je vzdáleno cca 150 m.

Vybavení:
Moderní hotelový komplex je tvořen několika budovami, celková ubytovací kapacita skýtá 255 pokojů. Příjemnou atmosféru
dotváří udržovaná zahrada. Hotel má k dispozici přijímací halu s recepcí a trezory k pronajmutí, minimarket, wi-fi
a internetový koutek (obojí za poplatek), společenskou místnost s TV, bar a restauraci. V zahradě naleznete 2 sladkovodní
bazény a opalovací terasu. U bazénu lehátka a slunečníky zdarma, na pláži za poplatek.

Ubytování:
Dvoulůžkové pokoje (1A/2A): moderně zařízeny a vybaveny vanou, WC, fénem, satelitní TV, telefonem, klimatizací
a balkonem nebo terasou. Možnost rezervace Joker pokoj (2S) se stejným vybavením jako pokoje 1A/2A. Rodinné pokoje
(2B/3B): vybaveny stejně jako pokoje 1A/2A, jsou ovšem prostornější. Rodinné pokoje (2C/3C): rovněž vybaveny stejně
jako 1A/2A, jedná se ovšem o 2 místnosti.Mezonety (2D/3D): 2 místnosti v mezonetovém stylu, jinak opět vybavení jako
pokoje 1A/2A.

Stravování:
All inclusive - snídaně, obědy a večeře formou bufetových stolů. Od 10:00 do 23:00 h. místní nealkoholické a alkoholické
nápoje. Snacky od 10:00 do 12:30 h. a od 15:00 do 18:00 h. Zmrzlina pro děti od 11:00 do 17:00 h. Káva, čaj a koláče od
16:00 do 17:00 h.

Sport/aktivity:
Stolní tenis, fitness, mini basketbal. Za poplatek: biliár.

UŠETŘETE:
• 10% sleva z ceny ubytování při rezervaci do 30.4.
• Joker pokoje

DĚTSKÁ SLEVA:
2A – 1 dítě (do 14 let) 100% sleva na ubytování a stravu. 2D - 1 až 4 děti. 1. dítě (do 14 let) 100% sleva na ubytování
a stravu. 2C - 1 až 3 děti. 1. dítě (do 14 let) 100% sleva na ubytování a stravu. Další dětské slevy dle rezervačního systému.
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