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HOTEL

WI-FI ZDARMA

ALL INCLUSIVE

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Dítě do 13 let
zdarma

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE

LETIŠTĚ RHODOS
CCA 15 KM

PLÁŽ CCA 200 M

POLOHA
• Centrum města Rhodos cca 1,5 km
•  Nákupní možnosti, restaurace 

a bary v okolí hotelu
• Přístav cca 1 km
• Letiště Rhodos cca 15 km

PLÁŽ
•  Písčito-oblázková pláž cca 200 m
• Cesta je přes místní komunikaci
• Lehátka a slunečníky za poplatek

POPIS
• Recepce
• Restaurace, bar
• Konferenční místnost
• Fitness
•  Bezpečnostní schránky na recepci 

za poplatek
• Slunečná terasa s bazénem
• Lehátka a slunečníky zdarma
• Ofi ciální kategorie hotelu je 4*

INTERNET
•  Wi-Fi připojení ve veřejných 

prostorách hotelu, včetně pokojů, 
zdarma

UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj
• Velikost pokoje cca 20 m2

• Klimatizace
•  Koupelna se sprchou nebo vanou, 

WC, vysoušeč vlasů
• Telefon
• SAT-TV
• Minilednička
•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma
• Balkon nebo terasa
Standardní pokoj s částečným 
výhledem na moře
Pokoj Eco
• Má výhled na město

SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: fi tness
•  Za poplatek: potápění, windsurfi ng 

na pláži

STRAVOVÁNÍ
•  All Inclusive: snídaně, oběd a večeře 

formou bufetu, snack během celého 
dne v baru u bazénu, neomezené 
množství místních vybraných 
alko a nealko nápojů v barech 
a restauracích dle jejich otevírací 
doby (10.00–23.00)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ /

www.marisolhotel.gr

UPOZORNĚNÍ: Povinná pobytová 
taxa splatná na místě. Více informací 
na www.blue-style.cz

Hotel městského typu vyniká zejména svou polohou – leží jen několik kroků od pláže 
Zephyros a zároveň je blízko historického centra města Rhodos. V okolí je spousta 
taveren a barů, které rozhodně stojí za návštěvu. V areálu hotelu nechybí vlastní 
restaurace, bar a bazén. Právě zde můžete zkombinovat relaxační a aktivní dovolenou.
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