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HOTEL

Naskenujte QR kód 
a získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu

WI-FI ZDARMA

LETIŠTĚ RHODOS 
CCA 25 KM

PLÁŽ CCA 200 M

ALL INCLUSIVE

POLOHA
•  Městečko Afandou cca 1,5 km
• Restaurace a bary cca 200 m
•  Nejbližší nákupní možnosti 

cca 1,5 km
• Letiště Rhodos cca 25 km

PLÁŽ
• Písčito-oblázková pláž cca 200 m
•  Od hotelu oddělena místní 

komunikací
• Pozvolný vstup do moře
• Bar a sprchy 
• Lehátka a slunečníky za poplatek

POPIS
• Recepce
• Restaurace, 1 bar
• Minimarket
• Bazén s oddělenou částí pro děti
•  Lehátka, slunečníky a matrace 

zdarma
• Ofi ciální kategorie hotelu je 3*

INTERNET
•  Wi-Fi ve všech veřejných prostorách 

hotelu zdarma

UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj
• Klimatizace
•  Koupelna se sprchou nebo vanou, 

WC, vysoušeč vlasů
• Telefon, TV
• Minilednička
• Balkon nebo terasa
•  Děts. postýlka na vyžádání zdarma
Rodinný pokoj
•  Stejně vybavený, jako standardní 

pokoj
• Prostornější
• Oddělené ložnice

SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: dětské hřiště, stolní tenis, 

fotbal
•  Za poplatek: kulečník

STRAVOVÁNÍ
•  All Inclusive: snídaně, oběd 

a večeře formou bufetu, dopolední 
a odpolední snack, neomezené 
množství místních vybraných 
alkoholických a nealkoholických 
nápojů v baru a restauraci dle jejich 
otevírací doby (10.30–22.30)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ / /

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

Hotel se nachází v klidné oblasti a je jako stvořený pro relaxaci a odpočinek. Stranou 
hlavního turistického ruchu si tak můžete plnými doušky vychutnat pohled na nedaleké 
moře s oblázkovo-písčitou pláží. Tento hotel je často vybírán pro svou kvalitní kuchyni 
a příjemnou obsluhu.

EXKLUZIVNĚ U BLUE STYLE  ●  IDEÁLNÍ POLOHA  ●  WI-FI ZDARMA

Afandou Blu ****

AFANDOU / RHODOSHODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,5

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 8 let 
2. dítě do 8 let

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE


