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 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.

Wi-Fi
zdarma

Letiště
Heraklion cca 23 km

Přímo
u pláže

StraVoVání
all incluSiVe

•	Skvělé	služby

•	Luxusní	dovolená

•	Elegantní	hotel

Proč právě sem?

creta maris Beach resort 

POLOHA
•	 nákupní možnosti cca 600 m
•	 restaurace a bary jsou 

v bezprostřední blízkosti hotelu
•	Krétský golfový klub cca 7 km
•	Letiště Heraklion cca 23 km
PLÁŽ 
•	 Písčito-oblázková pláž leží přímo 

u areálu hotelu
•	Pozvolný vstup do moře 
•	Lehátka a slunečníky zdarma
•	Část pláže kamenitá
POPIS 
•	recepce 
•	 6 restaurací (2 à la carte) a 9 barů
•	  obchůdky, minimarket, klenotnictví
•	Soukromá kaplička
•	Přistávací dráha pro vrtulník
•	Wellness, fitness
•	Konferenční místnost
•	Vnitřní bazén
•	 7 bazénů pro dospělé a 6 bazénů 

pro děti 
•	aquapark zdarma
•	 Lehátka a slunečníky zdarma
INTERNET
•	 Wi-Fi ve veřejných prostorách 

hotelu včetně pokojů zdarma

UBYTOVÁNÍ
Pokoj Deluxe
•	 nachází se buď v budově maris, 

terra, nebo v bungalovech
•	Velikost pokoje cca 27 m²
•	individuální klimatizace 
•	 Koupelna se sprchou nebo 

vanou, WC, vysoušeč vlasů
•	telefon, Sat-tV
•	Bezpečnostní schránka 
•	Set pro přípravu kávy a čaje
•	Balkon nebo terasa
•	  Děts. postýlka na vyžádání zdarma
 Rozšířená nabídka a další informace 
o jednotlivých typech pokojů na 
www.blue-style.cz
SPORT A ZÁBAVA
•	 Zdarma: animační programy, 

fitness, sauna, šipky, stolní tenis, 
plážový volejbal, basketbal, 
venkovní kino (2 lístky zdarma/
osoba – pobyt od června do září)

•	 Za poplatek: služby wellness 
centra, masáže, elektronické hry, 
tenis, vodní sporty, minigolf

STRAVOVÁNÍ 
•	 all inclusive: brzká kontinentální 

snídaně, snídaně, oběd a večeře 

formou bufetu, odpolední káva, 
čaj a zákusky, snack během 
dne, pozdní snack, neomezené 
množství místních vybraných 
alkoholických a nealkoholických 
nápojů (9.00–00.30), možnost 
využívat à la carte restauraci 
po předchozí rezervaci, během 
večeří je vyžadován společenský 
oděv, zejména pak u pánů dlouhé 
kalhoty

MAxIMÁLNÍ OBSAZENOST

 |   |   |  

www.cretamaris.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.

HerSoniSSoS  severní kréta

POkOj DELUxE S VýHLEDEM NA MOŘE

First minute
RozhodnětE	SE	včaS	a zíSkEjtE:

až 2 děti zdarma 
1. dítě do 12 let | 2. dítě do 12 let
+ 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

