
HOTEL

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

WI-FI ZDARMA

LETIŠTĚ RHODOS
CCA 60 KM

PŘÍMO U PLÁŽE

S | PP

POLOHA 
• Centrum Kiotari cca 2,5 km
•  Restaurace, bary a obchůdky 

cca 2,5 km
•  Autobusová zastávka cca 200 m
• Letiště Rhodos cca 60 km
PLÁŽ 
•  Písčito-oblázková pláž přímo 

u hotelu
• Pozvolný vstup do moře
• Bar, sprchy a WC
• Lehátka a slunečníky zdarma
POPIS
• Recepce
• Několik restaurací a barů
• Minimarket, fi tness
• Vnitřní vyhřívaný bazén
•  Venkovní bazén, bazén pro děti
• Lehátka, slunečníky zdarma
INTERNET
•  Wi-Fi v lobby hotelu a na pokojích 

zdarma
• Internetový koutek zdarma

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

WC, vysoušeč vlasů
• Telefon, SAT-TV
• Minibar za poplatek
• Bezpečnostní schránka zdarma
• Balkon nebo terasa
•  Děts. postýlka na vyžádání zdarma
Ottoman Garden Suite Junior
• Stejně vybavený jako Mediterraneo
• Prostorná terasa s vířivkou
•  Nachází se v klidné části komplexu, 

plné zeleně
River Passage Junior Suite
• Stejně vybavený jako Mediterraneo
• Vlastní vířivka
River Passage Pool Suite
• Stejně vybavený jako Mediterraneo
• Vlastní bazén
SPORT A ZÁBAVA 
•  Zdarma: příležitostné večerní 

programy, dětské hřiště, tenis, 
sauna, fi tness a vířivka 

•  Za poplatek: masáže, služby 
wellness centra, vodní sporty

STRAVOVÁNÍ
•  Snídaně nebo polopenze formou 

bohatého bufetu, u pánu jsou 
během večeří vyžadovány dlouhé 
kalhoty

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ /

www.lindianvillage.gr

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

Hotel pro náročnou klientelu se nachází v letovisku Lardos. Luxusní hotelový komplex 
v překrásné zahradě nabízí svým hostům vysokou kvalitu služeb, bohaté sportovní vyžití 
a díky lázeňskému centru také ideální podmínky pro odpočinek. 

LUXUSNÍ DOVOLENÁ  ●  KLIDNÉ MÍSTO  ●  BOHATÉ SPORTOVNÍ VYŽITÍ

Lindian Village *****
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