
PLÁŽ VE FALIRAKI

HOTEL

WI-FI ZDARMA

LETIŠTĚ RHODOS
CCA 17 KM

PLÁŽ CCA 800 M

ALL INCLUSIVE

POLOHA
•  Centrum Faliraki cca 1 km
•  Nejbližší nákupní možnosti, taverny 

a bary cca 50 m
• Město Rhodos cca 12 km
• Autobusová zastávka cca 150 m
• Letiště Rhodos cca 17 km

PLÁŽ
• Písčitá pláž cca 800 m
•  Cesta je přes místní komunikaci, 

letoviskem Faliraki
• Pozvolný vstup do moře
• Sprchy a WC
• Lehátka a slunečníky za poplatek

POPIS
• Pro nenáročnou klientelu
• Recepce
• Restaurace, 2 bary
•  Bezpečnostní schránky na recepci 

za poplatek cca 15 EUR/týden
• Minimarket

• Společenská místnost
• Bazén s částí pro děti
• Slunečná terasa
• Lehátka a slunečníky zdarma
• Ofi ciální kategorie hotelu je 3*

INTERNET
•  Wi-Fi v lobby za poplatek
• Internetový koutek za poplatek

UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj
• Jednoduše zařízený
• Klimatizace
• Koupelna s vanou nebo sprchou, WC
• Telefon, TV
• Minilednička
• Balkon

SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: 1x týdně řecký večer, 

plážový volejbal, stolní tenis, dětské 
hřiště

•  Za poplatek: kulečník, elektronické 
hry, vodní sporty na pláži, golf na 
18jamkovém hřišti v Afandou (cca 14 
km), největší aquapark na ostrově, ve 
Faliraki (The Water Park cca 3 km)

STRAVOVÁNÍ
•  All Inclusive: snídaně, oběd a večeře 

formou bufetu, lehký snack 
a zmrzlina během dne, odpolední 
káva, čaj, neomezené množství 
místních vybraných alko a nealko 
nápojů v barech a restauraci dle 
jejich otevírací doby (10.00–23.00)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/

www.evi-hotel.rhodeshotel24.com

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

Pohodová dovolená v tomto přátelském hotelu na vás již čeká! Hotel leží na perfektní 
místě, na okraji letoviska Faliraki a je tak perfektním výchozím bodem pro nákupy 
a večerní procházky. V okolí jsou taverny a bary. Součástí jednodušeji vybaveného 
hotelu je slunečná terasa s bazénem a lehátky.

VYNIKAJÍCÍ POLOHA  ●  BLÍZKO CENTRA  ●  PŘÁTELSKÁ ATMOSFÉRA

Evi **

FALIRAKI / RHODOSHODNOCENÍ TRIPADVISOR 2,5

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 13 let 
2. dítě do 13 let

Super slevy
od 10 %

na dosp. os.

FIRST MINUTE


