
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

VYNIKAJÍCÍ POLOHA  ●  PŘÁTELSKÁ ATMOSFÉRA * BOHATÉ SPORTOVNÍ VYŽITÍ 

IALYSSOS / RHODOSHODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,0

Electra Palace Resort *****

Luxusní rezort s vlastní pláží poskytuje svým hostům nejen příjemné zázemí pro 
odpočinek a relaxaci, ale nabízí také mnoho možností pro sportovní vyžití. Místní 
restaurace snoubí několik druhů světových kuchyní. Rezort je svojí polohou ideálním 
bodem pro výlet do města Rhodos.

POLOHA 
•  Vzdálenost Ialyssosu 500 m
•  Restaurace, bary a obchůdky 

cca 500 m
• Autobusová zastávka cca 500 m
• Letiště Rhodos cca 7 km
PLÁŽ 
•  Vlastní písčito-oblázková pláž 

přímo u hotelu
• Pozvolný vstup do moře
• Bar, sprchy a WC
•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma
POPIS
• Recepce
• Několik restaurací a barů, kavárna
• Minimarket, fi tness, wellness
•  Bazén, bazén pro děti, vnitřní bazén 

přístupný pro starší 16 let
•  Lehátka, slunečníky a matrace 

zdarma
INTERNET
•  Wi-Fi ve veřejných prostorách 

hotelu a na pokojích zdarma
• Internetový koutek za poplatek
UBYTOVÁNÍ
Pokoj Superior s výhledem na bazén
• Klimatizace
•  Koupelna se sprchou nebo vanou, 

WC, vysoušeč vlasů
• Telefon, SAT-TV
• Minibar, minilednička
• Bezpečnostní schránka 
• Balkon 
•  Děts. postýlka na vyžádání zdarma
Pokoj Superior s výhledem na moře
•  Stejně vybavený jako standardní 

pokoj
Rodinná Suite s výhledem na bazén
• Prostorná
• Ložnice a oddělený obývací pokoj
Rodinná Suite s výhledem na moře
SPORT A ZÁBAVA 
•  Zdarma: miniklub, dětské hřiště, 

basketbal, plážový volejbal, šipky, 
fotbal, tenis, fi tness

•  Za poplatek: elektronické hry, 
wellness, masáže

STRAVOVÁNÍ
•  Polopenze formou bufetu nebo 

možnost Ultra All Inclusive
•  Ultra All Inclusive: snídaně, oběd 

a večeře formou bufetu, snack 
během dne, místní vybrané 
alko a nealko nápoje v barech 
a restauracích dle jejich otevírací 
doby, 2x za pobyt možnost po 
předchozí rezervaci navštívit 
některou z à la carte restaurací

•  Během večeří v hlavní restauraci 
je vyžadován společenský oděv, 
zejména pak u pánů dlouhé kalhoty

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/

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

LETIŠTĚ RHODOS 
CCA 7 KM

WI-FI ZDARMA

PŘÍMO U PLÁŽE

PP | UAI


