
40

HOTEL

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

WI-FI ZDARMA

LETIŠTĚ RHODOS 
CCA 12 KM

PLÁŽ CCA 80 M

ULTRA
ALL INCLUSIVE

POLOHA
• Centrum letoviska Ixia
•  Nejbližší nákupní možnosti 

a kavárny v těsné blízkosti hotelu
• Město Rhodos cca 4 km
• Autobusová zastávka cca 100 m
• Letiště Rhodos cca 12 km
PLÁŽ
•  Písčito-oblázková pláž cca 80 m
•  Cesta je přes místní komunikaci, 

možnost využít podchod
• Vstup do moře je strmější
• Bar, sprchy a WC
•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma
POPIS
• Recepce, směnný automat
• 8 restaurací, 5 barů, kavárna
• Nákupní galerie, minimarket
• Wellness, fi tness
• Vnitřní bazén zdarma
•  4 pěkné venkovní bazény (pro 

dospělé i pro děti)

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

hotelu, včetně pokojů, a u bazénů, 
zdarma

UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj s výhledem do 
zahrady
• Klimatizace
•  Koupelna se sprchou či vanou, WC
• Telefon, SAT-TV, rádio
• Bezpečnostní schránka zdarma
• Minibar a minilednička zdarma
•  Děts. postýlka na vyžádání zdarma
• Balkon
Rozšířená nabídka jednotlivých typů 
pokojů na www.blue-style.cz
SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: denní animační a večerní 

zábavné programy, dětské hřiště, 
miniklub, basketbal, plážový 
volejbal, šipky, fi tness centrum, 
sauna, stolní tenis, tenis během dne

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

STRAVOVÁNÍ
•  Ultra All Inclusive: snídaně oběd 

a večeře formou bufetu, snacky ve 
vybraných barech a restauracích 
během celého dne, noční 
občerstvení, možnost povečeřet 
v à la carte restauracích (řecká, 
italská, asijská a řecká s mořskými 
plody, nutná rezervace), místní 
vybrané alko a nealko nápoje 
v barech a restauracích dle jejich 
otevírací doby 24 hodin denně

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ / /

www.aktiimperial.gr

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

Hotel vystavěný v elegantním stylu stojí v udržované zahradě a jeho součástí je několik 
bazénů, které doslova vybízejí k vodním radovánkám během horkých letních dní. 
Milovníci dobré kuchyně jistě ocení bohatý program 24 hodin All Inclusive. Výhodou je 
také blízkost nákupních možností, nejbližší z nich jsou přímo u hotelu.

EXKLUZIVNĚ U BLUE STYLE  ●  NĚKOLIK BAZÉNŮ  ●  ŠIROKÉ SPORTOVNÍ VYŽITÍ

Akti Imperial Deluxe Spa Resort *****

RHODOS / IXIA HODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,0

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

Rozhodněte se včas a získejte:

nebo Super slevy od 21 % na dosp. os.

Až 2 Děti zdarma
1. dítě do 18 let 
2. dítě do 18 let

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE


