
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 8 KM

PŘÍMO U PLÁŽE

PP | AI

POLOHA
•  Centrum Ialyssosu cca 1 km
•  Nejbližší restaurace, bary 

a obchůdky cca 150 m
• Město Rhodos cca 10 km
• Autobusová zastávka cca 500 m
• Letiště Rhodos cca 8 km
PLÁŽ
•  Písčito-oblázková pláž přímo 

u hotelového areálu
• Sprchy a WC
•  Lehátka a slunečníky za poplatek 

cca 3 EUR/set, plážové osušky za 
poplatek cca 2 EUR

POPIS
• Recepce
• Několik restaurací a barů
• Minimarket,
• Fitness, wellness, kadeřnictví
• Společenská místnost
•  4 bazény, z nichž některé jsou pro 

děti
• Skluzavka

•  Lehátka, slunečníky a matrace 
zdarma

INTERNET
•  Wi-Fi ve všech veřejných 

prostorách, včetně pokojů, zdarma
UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj cca 23 m2

• Klimatizace (1. 6.–30. 9.)
•  Koupelna se sprchou nebo vanou, 

WC, vysoušeč vlasů
• Telefon, SAT-TV
• Minilednička zdarma
• Bezpečnostní schránka za poplatek
• Balkon nebo terasa
•  Děts. postýlka na vyžádání zdarma
Rozšířená nabídka jednotlivých typů 
pokojů na www.blue-style.cz
SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: animační programy, 

miniklub, dětské hřiště, plážový 
volejbal, fotbal, stolní tenis, fi tness

•  Za poplatek: kulečník, šipky, 
elektronické hry, minigolf, tenis 

(cca 6 EUR), masáže, sauna, služby 
wellness centra, windsurfi ng

STRAVOVÁNÍ
•  Polopenze formou bufetu nebo 

možnost All Inclusive
•  All Inclusive: brzká snídaně, snídaně, 

oběd a večeře formou bufetu, 
lehký dopolední a odpolední snack, 
odpolední káva, čaj, zákusky, 
zmrzlina v pruběhu dne, lehká 
pozdní večeře, neomezené množství 
místních vybraných alko a nealko 
nápojů v barech a restauracích dle 
jejich otevírací doby (10.00–23.00)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/

www.sunbeach-rhodes.gr

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

Hotelový rezort se nachází přímo u pláže v Ialyssosu a díky pestré paletě služeb je 
vhodný pro všechny, kteří chtějí během dovolené spojit relax se zábavou. Odpočiňte 
si na prosluněné pláži, zatímco vaše děti budou skotačit v místním miniklubu nebo na 
dětském hřišti. Toto místo je správnou volbou pro rodinnou dovolenou.

RODINNÁ ATMOSFÉRA  ●  PŘÍMO U PLÁŽE  ●  AKTIVITY PRO DĚTI 

Sun Beach Resort Complex ****
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