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Poloha: příjemný, částečně zrenovovaný hotelový areál,
který se skládá celkem z 9 budov. Nachází se v klidném
prostředí letoviska Lardos, v oblasti zvané Lothiarika,
centrum Lardosu je cca 2,2 km (zde je nejbližší lékárna),
známé městečko Lindos je cca 8 km a letovisko Pefkos
cca 3 km. Hned před hotelem je autobusová zastávka
městské linky, dá se dojet do hlavního města (cca 6€/
jízdenka/cesta trvá cca 1,5 hodiny nebo do Lindosu,
cca 1,80€/cesta trvá cca 15 minut). V okolí je několik
obchůdků, taverna, restaurace a bankomat. Naproti je
známý hotel Lindos Princess.
Pláž: pěkná prostorná písčito-oblázková je cca 400 m
od hotelu, cestou přes silnici a mezi 2 hotely. Moře je
zde čisté, teplé, vstup pozvolný. Vhodné i pro děti a seniory. V moři mohou být při vstupu v prvních několika
metrech místy na dně menší oblázky či větší kameny
(boty do vody nejsou potřeba), potom už písčité dno.
U pláže je sprcha a WC (za poplatek).
Kapacita: v hotelovém areálu je celkem 135 pokojů
(1-, 2lůžkové s možností jedné přistýlky a pokoje pro
rodiny, kde je dvojlůžko a 2 samotná lůžka v oddělené
části místnosti se zasunovacími dveřmi). Všechny pokoje
jsou vybaveny koupelnou s vanou nebo sprchovým
koutem, WC, klimatizací, fénem, telefonem, TV se satelitním příjmem a hudebním kanálem, chladničkou,
balkónem nebo terasou s výhledem do zahrady. Trezor
na pokoji za poplatek (cca 20€/týden, cca 30€/11–12
dnů). Pokoje pro rodiny jsou umístěny v přízemí a mají
terásky. Ubytování pro 1 osobu je možné ve dvoulůžkovém pokoji s neobsazeným lůžkem. Dětská postýlka
na vyžádání zdarma.
Služby: vstupní hala s recepcí, salónek, minimarket,
hlavní bar, 2 bary u bazénů, vnitřní a venkovní restaurace s výhledem na moře a hory. Prostorná zahrada,
parkoviště. Wifi v prostoru recepce s dosahem k bazénu
zdarma.
Stravování: formou ALL INCLUSIVE (viz popis).
Sport a zábava: 2 bazény, 2 dětské bazény, slunečníky
a lehátka u bazénů zdarma, dětské hřiště. Slunečníky
a lehátka na pláži za poplatek (cca 6–8€/set/den – dle
sezóny). Stolní tenis (zdarma). Kulečník (za poplatek cca
2€/hra), hřiště na minifotbal a volejbal. SPA procedury
– za poplatky (manikúra cca 18€, pedikúra cca 25–35€,
pleťové masky, hydratace, peeling – cca 25–35€, waxing – 15–22€, masáže – 35–45€/30–60 minut, služby
kadeřníka – cca 5–30€). Na pláži možnost vodních spotů
(banan – cca 10€/osoba, rings – cca 12€/osoba).

3

Slevový
program
viz strany 6–7

Děti
Akce pro Odlety jen
za Kč
Repeaters Praha
9 990
Brno

All Inclusive zahrnuje:
 O přesném rozsahu stravy, časů a služeb all inklusive jsou klienti
informováni po příjezdu do hotelu
 Snídaně (07:00–10:00), obědy (12:00–14:00) a večeře (19:00–
21:00) formou bufetu
 Během obědů a večeří neomezená konzumace místních nealkoholických (voda a nealko) a místních alkoholických nápojů (bílé
a červené víno, točené pivo)
 Filtrovanou kávu a čaj (více druhů) od 17:00–18:00 v baru u bazénu
 Bar u bazénu: 10:30–18:00 – neomezená konzumace místních
nealkoholických (voda, ovocné šťávy, džusy) a alkoholických
nápojů (bílé a červené víno, točené pivo, výběr ze 4 koktejlů dle
nabídky hotelu, pálenky, brandy, likéry (např. rum, vodka, gin) –
dle nabídky hotelu)
 Hlavní bar: 18:00–23:00 - neomezená konzumace místních nealkoholických (voda, ovocné šťávy, džusy) a alkoholických nápojů
(bílé a červené víno, točené pivo, alkoholické nápoje dle nabídky
hotelu)
 Zmrzlinu (obvykle kopečkovou, 3 příchutě) 15:00–17:00 v baru
u bazénu
 Odpolední lehké občerstvení ve formě snacků – plněné taštičky,
sandwiche od 14:30–15:30

hlavní výhody: milý personál, chutná strava, pěkné
koupání s možností šnorchlování.

– dětské slevy –

1. dítě do 13 let – ubytování zdarma, all inclusive zdarma

Ceník léto 2017

ceny jsou uvedeny v Kč

odlet
26.05. 02.06. 13.06. 23.06. 04.07. 14.07. 25.07. 04.08. 15.08. 25.08. 05.09. 15.09. 26.09.
přílet
02.06. 13.06. 23.06. 04.07. 14.07. 25.07. 04.08. 15.08. 25.08. 05.09. 15.09. 26.09. 06.10.
dnů
8
12
11
12
11
12
11
12
11
12
11
12
11
DS 1/2
18 100 23 000 21 900 25 700 24 300 30 800 29 000 30 800 29 000 25 700 24 300 23 000 22 500
DS 1/1
24 500 35 000 32 900 40 400 37 700 50 600 47 000 50 600 47 000 40 400 37 700 35 000 33 500
DS E/B
16 100 19 400 18 600 21 200 20 300 24 800 23 600 24 800 23 600 21 200 20 300 19 400 19 200
DT 1/2
17 900 22 900 21 800 25 500 24 200 30 600 28 800 30 600 28 600 25 500 24 200 22 900 22 400
DT E/B
9 990 9 990 9 990 9 990 9 990 9 990 9 990 9 990 9 990 9 990 9 990 9 990 9 990
DT 2. E/B
14 700 16 800 16 300 18 200 17 500 20 700 19 800 20 700 19 800 18 200 17 500 16 800 16 900
DS 1/2 - dospělá osoba ve dvoulůžkovém pokoji, DS 1/1 - dospělá osoba ve dvoulůžkovém pokoji s neobsazeným lůžkem, DS E/B - dospělá osoba
na první nebo druhé přistýlce, event. na třetím nebo čtvrtém lůžku, DT 1/2 - dítě od 2 do 13 let ve dvoulůžkovém pokoji, DT E/B - dítě od 2 do 13
let na první přistýlce, event. na třetím lůžku, DT 2. E/B - dítě od 2 do 13 let na druhé přistýlce, event. na čtvrtém lůžku - POUZE v rodinném pokoji
Novinka Všechny Rodinná
All
2017 generace dovolená inclusive
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