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HoTel

Wi-Fi
zdarma

 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 demon-
strativním 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.

Aktuální ceny 
a informace

Letiště
Heraklion cca 13 km

pLáž
cca 20 m

StrAVoVání
all inclUSiVe 

•	Krásná	pláž	

•	Rodinná	atmosféra

•	Relaxační	dovolená

Proč právě sem?
POLOHA
•	 nejbližší nákupní možnosti 

cca 50 m 
•	restaurace a bary cca 150 m
•	Centrum Kokkini Hani cca 350 m
•	Autobusová zastávka cca 200 m
•	Letiště Heraklion cca 13 km

PLÁŽ
•	Veřejná písčitá pláž cca 20 m
•	oddělena promenádou
•	pozvolný vstup do moře
•	Bar, sprchy a WC
•	 Lehátka a slunečníky za poplatek 

cca 5 eUr/set
•	 plážové osušky za poplatek 

cca 1 eUr a zároveň na vratnou 
zálohu cca 10 eUr

•	 Modrá vlajka – ocenění za 
perfektní kvalitu a čistotu pláže 
i vody

POPIS
•	recepce
•	restaurace a 3 bary
•	obchůdek, kadeřnictví, diskotéka
•	Konferenční místnost
•	 Bazén pro dospělé s oddělenou 

částí pro děti
•	 Lehátka a slunečníky u bazénů 

zdarma

INTERNET
•	 Wi-Fi ve veřejných prostorách 

hotelu zdarma

UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj s výhledem 
na zahradu 
•	 Centrální klimatizace 

s individuálním ovládáním 
zdarma (1. 5.–31. 10.)

•	 Koupelna se sprchou nebo 
vanou, WC

•	telefon, SAt-tV
•	 Bezpečnostní schránka za 

poplatek 
•	Minilednička zdarma
•	Balkon 

Standardní pokoj s výhledem 
na moře

SPORT A ZÁBAVA
•	 Zdarma: animační programy, 

miniklub, dětské hřiště, fitness, 

volejbal, tenis bez osvětlení
•	 Za poplatek: kulečník, 

elektronické hry, masáže, vodní 
sporty

STRAVOVÁNÍ
•	 All inclusive: snídaně, oběd 

a večeře formou bufetu, káva 
a lehký snack během dne, 
neomezené množství místních 
vybraných alko a nealko nápojů 
v barech a restauracích dle jejich 
otevírací doby 

MAxIMÁLNÍ OBSAZENOST

 |  

www.themisbeach.gr 

UPOZORNĚNÍ
 povinná pobytová taxa – str.	33

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

4,0 KoKKini HAni  Severní Kréta

Themis Beach 

First minute
Rozhodněte	se	včas	a zísKejte:

Dítě do 13 let zdarma
+ Slevy na dospělé od 10%

nebo Slevy na dospělé od 21%

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

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

