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HOTEL

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 60 KM

WI-FI

PLÁŽ CCA 150 M

LEHKÉ
ALL INCLUSIVE

POLOHA
• Město Lardos cca 2 km
•  Nejbližší taverny, bary a nákupní 

možnosti cca 3 km
•  Autobusová zastávka v těsné 

blízkosti hotelu
• Letiště Rhodos cca 60 km
PLÁŽ
• Písčito-oblázková pláž cca 150 m
• Cesta je přes promenádu
• Pozvolný vstup do moře
• Sprchy
•  Lehátka a slunečníky za poplatek 

cca 4 EUR
POPIS
• Recepce
• Restaurace, 2 bary
• Minimarket, diskotéka
• Bazén, bazén pro děti
•  Aquapark za poplatek cca 

10 EUR/den/dospělá osoba 
a cca 5 EUR/den/dítě do 12 let

•  Aquapark je cca 300 m, společný 

pro hotely Lardos Bay 3* a Olive 
Garden 4*, děti do 10 let nebo 
nedosahující výšky 120 cm 
nemohou využívat některé velké 
skluzavky ani za doprovodu rodičů

•  Lehátka a slunečníky zdarma
INTERNET
•  Wi-Fi ve všech veřejných 

prostorách, včetně pokojů, za 
poplatek

• Internetový koutek za poplatek
UBYTOVÁNÍ
Pokoj Superior
• Klimatizace 
•  Koupelna se sprchou nebo vanou, 

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

zdarma
SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: animační programy, dětské 

hřiště, plážový volejbal, šipky, stolní 
tenis 

•  Za poplatek: elektronické hry, 
kulečník, masáže, vodní sporty na 
pláži

STRAVOVÁNÍ
•  Lehké All Inclusive: snídaně, oběd 

a večeře formou bufetu, dopolední 
a odpolední snack, neomezené 
množství nealko nápojů v barech 
a restauracích dle jejich otevírací 
doby, během obědů a večeří se 
podává také místní pivo a víno

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ /

www.lardosbay.eu

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

Výborné řecké jídlo, nový aquapark a skvělí animátoři – to jsou hlavní přednosti tohoto 
hotelu. Připočtěte k nim i velký bazén s brouzdalištěm a klidnou oblast a máte o cíli 
své další dovolené jasno. Jako bonus si ještě přidejte čistou, převážně písčitou pláž, 
vzdálenou pouhé tři minuty chůze od hotelu, a překrásné moře.

EXKLUZIVNĚ U BLUE STYLE  ●  AQUAPARK  ●  AKTIVITY PRO DĚTI

Lardos Bay ***

RHODOS / LARDOS HODNOCENÍ TRIPADVISOR 3,5


