
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

LUXUSNÍ HOTEL  ●  KRÁSNÝ AREÁL  ●  AKTIVITY PRO DĚTI I DOSPĚLÉ

Kresten Royal Villas & Spa *****

KALITHEA / RHODOSHODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,0

WI-FI ZDARMA

LETIŠTĚ RHODOS
CCA 20 KM

PŘÍMO U PLÁŽE

ALL INCLUSIVE

POLOHA 
• Klidné místo v letovisku Kalithea
•  Nákupní možnosti, taverny a bary 

cca 500 m
• Centrum Faliraki cca 3,5 km
• Město Rhodos cca 8 km
• Autobusová zastávka cca 500 m
• Letiště Rhodos cca 20 km
PLÁŽ
•  Písčito-oblázková pláž u hotelu
•  Vstup do moře má kamenité 

podloží, možnost využít molo
•  Lehátka a slunečníky zdarma, 

plážové osušky na vratnou zálohu
POPIS
• Recepce, směnárna
• 3 restaurace, 3 bary
• Fitness, wellness, kadeřnictví
• Nákupní galerie, minimarket
• Vnitřní bazén zdarma
•  2 bazény (1 s mořskou vodou), 

dětský bazén
• Lehátka a slunečníky zdarma

INTERNET
•  Wi-Fi ve vybraných veřejných 

prostorách zdarma, na pokojích za 
poplatek

UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj s výhledem do 
zahrady, cca 35 m2

• Klimatizace za poplatek
•  Koupelna se sprchou nebo vanou, 

WC, vysoušeč vlasů
• Telefon, SAT-TV
• Minilednička zdarma
• Bezpečnostní schránka zdarma
• Set pro přípravu kávy a čaje
• Koutek k posezení
•  Děts. postýlka na vyžádání zdarma
• Balkon nebo terasa
Rozšířená nabídka jednotlivých typů 
pokojů na www.blue-style.cz
SPORT A ZÁBAVA 
•  Zdarma: animační programy, dětské 

hřiště, miniklub, basketbal, volejbal, 
fotbal, tenis, fi tness centrum

•  Za poplatek: služby wellness centra, 
půjčovna jízdních kol

STRAVOVÁNÍ
•  All Inclusive: brzká lehká snídaně, 

snídaně formou bufetu, pozdní 
lehká snídaně, oběd a večeře 
formou bufetu, odpolední snack, 
2x za pobyt možnost povečeřet 
v à la carte restauracích (nutná 
rezervace), neomezené množství 
místních vybraných alko a nealko 
nápojů v barech a restauracích dle 
jejich otevírací doby, během večeří 
je vyžadován společenský oděv, 
zejména pak u pánů dlouhé kalhoty

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ /

www.thekrestenroyal.gr

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

Luxusní hotel poskytuje naprosto všechno, po čem toužíte! Moderní a velmi komfortní 
pokoje, některé mají dokonce soukromý bazének. Denní sportovní aktivity a večerní 
zábavní programy jsou zde připraveny pro děti i dospělé. A co víc? Krásné bazény 
a moře s průzračnou vodou doslova vybízejí k osvěžení a prožití dokonalých dnů.


