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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 12 let
zdarma

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE

LETIŠTĚ RHODOS
CCA 20 KM

WI-FI ZDARMA

PŘÍMO U PLÁŽE

ALL INCLUSIVE

POLOHA
• Klidné místo u vesničky Kalithea
•  Nejbližší obchůdky, taverny a bary 

cca 200 m
• Faliraki cca 5 km
•  Centrum města Rhodos cca 7 km
• Autobusová zastávka cca 100 m
• Letiště Rhodos cca 20 km

PLÁŽ
•  Menší písčito-oblázková pláž 

situovaná u skalnatého pobřeží 
přímo u areálu hotelu (obuv do vody)

• Sprchy a WC
•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma
• Vyhlášená pláž Kalithea cca 2,5 km

POPIS
• Recepce
• Restaurace, bar
• Bazén s částí pro děti
• Lehátka a slunečníky zdarma

INTERNET
•  Wi-Fi připojení ve veřejných 

prostorách hotelu, včetně pokojů, 
zdarma

UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj
• Velikost pokoje cca 22 m2

• Klimatizace zdarma (15. 6.–15. 9.)
• Koupelna se sprchou, WC
• Telefon
• TV
• Minilednička zdarma
• Bezpečnostní schránka zdarma
• Balkon 
•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma
Rodinný pokoj
Junior Suite

SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: příležitostné večerní 

programy, šipky dětské hřiště

•  Za poplatek: masáže, vodní sporty 
na pláži

STRAVOVÁNÍ
•  All Inclusive: snídaně formou 

bufetu, pozdní lehká snídaně, 
obědy a večeře formou bufetu, 
odpolední sladký snack, zmrzlina 
během večeří, neomezené množství 
místních vybraných alko a nealko 
nápojů v barech a restauracích dle 
jejich otevírací doby (10.30–22.30)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ /

www.larisaboutique.com

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

Hotel rodinného typu leží na klidném místě letoviska Kalithea, přímo u menší písčito-
oblázkové pláže. V areálu hotelu můžete využívat pěkný bazén, restauraci a bary. 
Doporučujeme navštívit krásné okolní pláže. Jednou z nich je proslulá Kalithea, vzdálená 
cca 2,5 km. Komfort a pohodlí v hotelu zajišťuje program All Inclusive.

EXKLUZIVNĚ U BLUE STYLE  ●  KLIDNÉ MÍSTO  ●  LEHÁTKA A SLUNEČNÍKY NA PLÁŽI ZDARMA

Larisa Boutique & Resort ***

KALITHEA / RHODOSHODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,0


