
HOTEL

POLOHA
•  Nejbližší obchůdky, restaurace 

a bary cca 200 m
•  Centrum letoviska Kolymbia 

cca 500 m
•  Centrum města Rhodos 

cca 25 km
•  Autobusová zastávka přímo 

u hotelu
• Letiště Rhodos cca 35 km
PLÁŽ
•  Písčito-oblázková pláž přímo 

u hotelu
• Pozvolný vstup do moře
• Lehátka a slunečníky za poplatek
POPIS
• Recepce
•  Bezpečnostní schránky 

k dispozici za poplatek
• Restaurace a bar
• Minimarket
• Bazén, bazén pro děti
• Lehátka a slunečníky zdarma
INTERNET
• Wi-Fi v lobby zdarma
UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj
• Klimatizace

•  Koupelna se sprchou nebo 
vanou, WC, vysoušeč vlasů

• Telefon, SAT-TV
• Minilednička zdarma
• Balkon nebo terasa
•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma
•  Některé pokoje lze zajistit 

s vlastním bazénkem
Standardní pokoj s výhledem 
na moře
Rodinný pokoj
• Je prostornější
• Částečně lze oddělit paravanem
Pokoj Superior s výhledem 
do zahrady
•  Stejně vybavený jako standardní 

pokoj, ale je zrenovovaný
Pokoj Superior s částečným 
výhledem na moře
Standardní pokoj se soukromým 
bazénkem
SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: animační programy, 

dětské hřiště, tenis bez osvětlení
•  Za poplatek: kulečník, tenis 

s osvětlením, vodní sporty 
na pláži

STRAVOVÁNÍ
•  All Inclusive: snídaně, oběd, 

večeře formou bufetu, dopolední 
a odpolední snack, neomezené 
množství vybraných místních 
alkoholických a nealkoholických 
nápojů (10.00–24.00), během 
dne pivo a víno (od 18.00 další 
vybrané alko nápoje)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

 |   |  

www.lutaniabeach.gr

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

DOČASNÁ OPATŘENÍ HOTELU 
(PREVENCE COVID-19):  
Detailní informace naleznete  
na stránce hotelu  
na www.blue-style.cz.

Lutania Beach 

RHODOS  KOLYMBIA HODNOCENÍ TRIPADVISOR 3,5

PŘÍMO
U PLÁŽE

WI-FI
ZDARMA

STRAVOVÁNÍ
ALL INCLUSIVE

LETIŠTĚ
RHODOS CCA 35 KM

Aktuální ceny 
a informace

First Minute
ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

Až 2 děti zdarma 
1. dítě do 18 let | 2. dítě do 18 let
+ Slevy na dospělé od 10 %

nebo Slevy na dospělé od 21 %

Info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

• Vynikající poloha

• Rodinná atmosféra

• Krásná pláž

Proč právě sem?

 Zákazník bere na vědomí a souhlasí, že v rámci zájezdu budou z titulu ochrany zdraví a bezpečnosti zákazníků uplatňovány zvýšené nároky na hygienu a další opatření související se současnou situací, s jejichž demonstrativním 
výčtem byl zákazník pořadatelem předem seznámen. Zákazník se zavazuje přijmout a dodržovat opatření určená k ochraně zdraví s tím, že důsledky takových opatření ani opatření samotná nejsou důvodem pro konstatování nižší 

jakosti náhradního zájezdu. Zákazník bere taktéž na vědomí, že s ohledem na veřejnoprávní opatření nebudou v provozu animační programy Blue Club a Croco Club. Z nařízení řecké vlády je nutné před příletem do destinace vyplnit 
elektronický formulář na: https://travel.gov.gr. Více informací   ZDE.

https://travel.gov.gr
https://www.blue-style.cz/data/wysiwyg/recko/Recko-Hygienicke-protokoly-pro-turisticka-zarizeni-a-dopravu.pdf


KOLYMBIA  RHODOS

RODINNÝ POKOJ


