
LETIŠTĚ RHODOS 
CCA 35 KM

WI-FI ZDARMA

PLÁŽ CCA 250 M
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POLOHA
•  Vzdálenost od centra Stegny 

cca 250 m
•  Nejbližší taverny, bary a obchůdky 

cca 250 m
• Město Rhodos cca 30 km
• Autobusová zastávka cca 150 m
• Letiště Rhodos cca 35 km
PLÁŽ
• Písčito-oblázková pláž cca 250 m
•  Cesta je mírně svažitá a vede 

letoviskem Stegna
• Pozvolný vstup do moře
• Bar, sprchy a WC za poplatek
• Lehátka a slunečníky za poplatek
• Krásná pláž Tsambika cca 3 km
POPIS
• Recepce
• Udržovaná zahrada
INTERNET
•  Wi-Fi ve veřejných prostorách a na 

pokojích zdarma

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

WC, vysoušeč vlasů
• Telefon, TV
• Kuchyňský koutek
• Minilednička zdarma
•  Bezpečnostní schránka za poplatek 

cca 2 EUR
• Balkon nebo terasa
•  Děts. postýlka na vyžádání zdarma
Apartmán 
• Má 2 ložnice
Suite
•  Je prostornější než Studio 

a Apartmán
•  Má ložnici a oddělený obývací 

prostor
Junior Suite
•  Stejně vybavený jako standardní 

pokoj
• Obývací místnost s krbem

SPORT A ZÁBAVA
• Zdarma: Wi-Fi
•  Za poplatek: vodní sporty na pláži, 

možnost zapůjčit si jízdní kolo 
nebo automobil a poznat ostrov 
po vlastní ose (půjčovny v blízkosti 
hotelu)

STRAVOVÁNÍ
•  Bez stravování nebo možnost 

servírované snídaně 

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

/ / /

www.bellavistastegna.gr

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

Útulná studia se nacházejí jen pár metrů od městečka Stegna. Pravou řeckou atmosféru 
zažijete při návštěvě některé z místních taveren či restaurací. Sportovní nadšenci si 
přijdou na své díky široké nabídce vodních sportů na nedaleké pláži.

KLIDNÉ MÍSTO  ●  WI-FI ZDARMA  ●  RODINNÁ ATMOSFÉRA 

STEGNA / RHODOS

Bella Vista **

Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Rozhodněte se včas a získejte:

Super slevy od 21 % na dosp. os.
a další skvělé výhody

na www.blue-style.cz

FIRST MINUTE

STUDIA
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