
Hotel

 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.

KolymBia  Rhodos

Hotel Alfa Beach 

First Minute
Rozhodněte se včas a získejte:

Dítě do 7 let zdarma
+ Slevy na dospělé od 10%

nebo Slevy na dospělé od 21%

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

•	vynikající poloha
•	krásná pláž
•	Přátelský hotel

Proč právě sem?
Poloha
•	 Nejbližší taverny, bary 

a obchůdky cca 100 m
•	Centrum Kolymbia cca 500 m
•	město Rhodos cca 25 km
•	 autobusová zastávka v blízkosti
•	 18jamkové golfové hřiště 

afandou cca 8 km
•	Centrum Faliai cca 12 km
•	letiště Rhodos cca 35 km

Pláž
•	 Krásná písčito-oblázková pláž 

přímo u hotelu
•	Vstup do moře je pozvolný
•	Sprchy a WC
•	 lehátka a slunečníky za poplatek 

cca 10 eUR/set, plážové osušky 
za poplatek cca 2 eUR

•	Proslulá pláž tsambika cca 5 km

PoPis
•	Recepce
•	Restaurace, 3 bary
•	Fitness, wellness
•	obchůdek
•	 Bazén pro dospělé a dětský bazén
•	lehátka a slunečníky zdarma

intErnEt
•	 Wi-Fi na recepci zdarma, na 

pokojích za poplatek cca 2 eUR/
den

Ubytování
standardní pokoj
•	 Klimatizace zdarma (po 15. 9. za 

poplatek cca 7 eUR/den)
•	 Koupelna se sprchou nebo 

vanou, WC
•	telefon, Sat-tV
•	minilednička zdarma
•	 Bezpečnostní schránka za 

poplatek cca 2 eUR/den

standardní pokoj s výhledem  
na moře

sPort a Zábava
•	 Zdarma: dětské hřiště, miniklub, 

stolní tenis, plážová volejbal, šipky
•	 Za poplatek: služby wellness 

centra, masáže, fitness centrum, 
golf (cca 8 km)

stravování
•	 all inclusive: snídaně, oběd 

a večeře formou bufetu, 
odpolední káva, čaj a zmrzlina 
pro děti, neomezené množství 
místních vybraných alkoholických 
a nealkoholických nápojů 
v barech a restauracích dle jejich 
otevírací doby (10.30–17.30)

MaxiMální obsaZEnost

 |  

www.alfabeach.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.

Wi-Fi
ZDARMA

letiŠtĚ
RHODOS CCA 35 KM

StRaVoVÁNÍ
ALL INCLUSIVE

PŘÍmo
U PLÁŽE

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

