
RHODOS

ialySOS

faliRaki

Stredozemné more

Egejské more

liNDOS

RHODOS
hlavné mesto Rhodos

rozloha | obyvateľstvo 1 398 km² | 110 tisíc obyvateľov

jazyk gréčtina, na komunikáciu angličtina

mena euro

časový posun +1 hodina

voda pitná (z vodovodného systému)

tradičné jedlá a nápoje  Salata Choriatiki (grécky šalát), Tzatziki (ochutené uhorky 
 s jogurtom), Moussaka (plnený baklažán), Souvlaki (mäso 
 na špajdli), Dolmades (plnené vínne listy), ľadová káva 
 (frappé), anízové ouzo, pálenka souma a víno Retsina

čas trvania letu 2 hod. 30 min.

Ostrov Slnka, azúrových pláží, 
antických pamiatok, nekončiacej zábavy 
a všadeprítomnej gréckej pohostinnosti.



LINDOS
Kto nevidel Lindos, 
ako by ani nebol 
na Rhodose. Toto 
majestátne mestečko 
sa týči na juhovýchod-
nom pobreží ostrova, 
ktorého dejiny sa 
začali písať už v 11. 
storočí. Dnes je nielen 
najväčšou turistickou 
atrakciou ostrova, 
ale aj chránenou 
pamiatkou UNESCO. 
Na úpätí Lindosu uvi-
díte chrám, zasvätený 
bohyni Aténa, opev-
nený stredovekou 
masívnou hradbou.  
Ak si netrúfate, vyve-

zie Vás k nemu, pre 
Lindos typický taxík, 
oslík. Cestou nahor 
prenesie na Vás svoju 
úžasnú idylickú, až 
romantickú atmosféru. 
Natrafíte tu na origi-
nálne prvky miestnej 
ľudovej architektúry, 
tradičné biele vidiec-
ke stavby, originálne 
domy námorníkov, 
kostolíky, taverny  
a obchodíky. V úzkych 
uličkách so strešnými 
terasami, pokrytými 
farebnými kvetmi, 
precítite čaro tohto 
miesta.

IaLySOS
Ialyssos je moderné 
stredisko, ale stále  
si zachováva pokoj  
a pohodu správnej 
dovolenkovej atmo-
sféry na západnom 
pobreží.

FaLIRaKI
Ak preferujete krásnu 
piesočnatú pláž 
s pozvoľným vstupom 
do krištáľového mora 
a aktívnejšiu dovo-
lenku, potom práve 
Faliraki je pre vás 
ideálna voľba. Faliraki 
je známe ako živé 
stredisko s nočným 
životom, obchodíkmi, 
možnosťami zábavy 
pre deti aj dospelých. 
Miestom diskoték, 
barov a typických 
gréckych reštaurácií je 
„Bar street“. 

OStROv SymI
orientačná cena 43€

vyHLIaDKOvá pLavba
orientačná cena 44€

večeRNý RHODOS
orientačná cena 28€

OKRuH OStROvOm
orientačná cena 43€

HLavNé meStO
Čarovné mesto 
Rhodos sa nachádza 
na severovýchodnom 
cípe ostrova a je 
právom zaradené do 
kultúrneho dedičstva 
UNESCO. Práve tu 
môžete zažiť nevšed-
ný úkaz – stretnutie 
dvoch morí.
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pOlOHa
Rozsiahly hotelový rezort sa rozprestiera priamo na 
pláži v stredisku Faliraki, iba 3 km od jeho samotné-
ho centra, kde si môžete užiť rušný denný a nočný 
život. Faliraki je pohodlne dostupné miestnou 
dopravou alebo taxíkom. Medzinárodné letisko je 
od hotela vzdialené 15 km a hlavné mesto Rhodos 
s historickými pamiatkami necelých 10 km.

VyBaVENiE
314 izieb, 4 výťahy, vstupná hala s recepciou, WiFi 
v nákupnej arkáde, hlavná reštaurácia, 8 a‘la carte 
reštaurácií, 5 barov, amfiteáter, bazén s morskou 
vodou, detský bazén s morskou vodou, togogany, 
vnútorný bazén, miniklub ( 4 – 11r.), detské ihrisko, 
TV miestnosť, plážový volejbal, vodné pólo, tenis, 
stolný tenis, šípky, aerobik, kanoe, denný a večerný 
animačný program, živá hudba. 
Za poplatok: Spa, jacuzzi, biliard, fitnes, internetová 
kaviareň, herňa, babysitting, room service.

UByTOVaNiE | DiEťa DO 13 ROkOV zaDaRmO
2-lôžkové štandardné izby niektoré s možnosťou 
1 alebo 2 prísteliek, rodinné izby (2 miestnosti, 
max 4+0), izby s priamym vstupom do bazéna 
(max 2+0), junior suity s výhľadom more (max 2+0), 
suity s výhľadom na more (max 4+0), minibar (do-
pĺňaný denne nelko nápojmi a pivom), kúpeľňa/
WC, sušič vlasov, individuálna klimatizácia, TV/ SAT, 
telefón, trezor, set na kávu a čaj, balkón/ terasa. 
Za poplatok: WiFi, room service.

STRaVOVaNiE
All inclusive formou bufetu.

plÁŽ
Súkromná piesočnato-kamienková pláž sa rozpre-
stiera priamo pred hotelom. Na pláži sú hosťom 
k dispozícii plážové ležadlá, slnečníky a plážový 
snack bar v čase 10:30 – 18:00 zadarmo. Plážové 
osušky k dispozícii za depozit.

pOlOHa
Hotelový komplex otvoril svoje brány po prvýkrát  
 v sezóne 2015. Nachádza sa v živom stredisku 
Faliraki. Samotné centrum tohto letoviska s množ-
stvom taverien, barov a bohatými možnosťami 
nákupov je vzdialené približne kilometer od hotela. 
V pešej dostupnosti od hotela sa nachádza aj ob-
servatórium odkiaľ je krásny výhľad na šíre more. 
Hlavné mesto Rhodos je vzdialené 14 km, letisko 
Diagoras 18 km, známy Lindos 35 km.

VyBaVENiE
Dve 3-poschodové budovy, 136 izieb, výťah, vstupná 
hala s recepciou, WiFi, reštaurácia, 2 bary, bazén 
a detský bazén, 3 šmykľavky, detské ihrisko, mini 
klub ( 3 – 12r.), teenage klub ( 12 – 17r.), terasa vy-
bavená ležadlami a slnečníkmi, plážové osušky 
(vratný depozit 10€), stolný tenis, futbal, aerobic, 
šípky, biliard, denný a večerný animačný program. 
Za poplatok: masáže, babysitting, požičovňa bi-
cyklov, práčovňa, obchodíky.

UByTOVaNiE | 2 DETi DO 13 ROkOV zaDaRmO
2- lôžkové štandardné izby s možnosťou 1 prístel-
ky (22m2), rodinné izby (27- 36m2, 1 miestnosť, 
max 4 os.), klimatizácia, TV/SAT, WiFi, mini chlad-
nička, sušič na vlasy, kúpeľňa, sprcha/vaňa, WC, 
balkón alebo terasa. 
Za poplatok: trezor (15€/týždeň).

STRaVOVaNiE
All inclusive formou bufetu.

plÁŽ
Neďaleká piesočnatá pláž Kathara Bay je vzdia-
lená asi 550 m od hotela. Menšia piesočnato-ka-
mienková nudistická pláž je približne 500 m od 
hotela. Známa široká piesočnatá pláž s pozvoľným 
vstupom do mora priamo vo Faliraki je od hotela 
vzdialená približne kilometer. Plážový servis na 
plážach za poplatok.

luxus, elegancia a prvotriedne 
služby- toto a ešte omnoho viac 
ponúka najväčší súkromný 
hotelový reťazec v Grécku.

Novootvorený hotel je výbornou 
voľbou pre všetkých, majú radi 
pokoj a pohodu, ale zároveň chcú 
byť v blízkosti strediska faliraki.

all iNClUSiVE
Raňajky 07:00 – 10:00, neskoré raňajky 
10:00 – 10:30, obedy 12:30 – 14:30, večere 
19:00 – 21.30, snack, grécke tapas, pitta kútik, 
burger 12:00 – 20:30, cukráreň 10:00 – 02:00, all 
day bar 10:00 – 01:00, nočný bar 18:00 – 01:00, 
wine bar 18:00 – 24:00, nealkoholické a alkoho-
lické nápoje miestnej produkcie a niektoré impor-
tované nápoje 10:00 – 00:30. 
Za poplatok: a‘la carte reštaurácie (rezervácia 
nutná vopred).

all iNClUSiVE 
Raňajky 07:00 – 10:00, obed 12:30 – 14:30, večera 
18:30 – 21:00, snack (káva, čaj, koláčiky, sendvi-
če) 11:00 – 12:00, 17:00 – 18:30, pizza, sendviče 
22:00 – 23:00, bar pri bazéne 10:30 – 23:00, hlavný 
bar 22:00 – 23:00, miestne alkoholické a nealko-
holické nápoje do 23:00, víno a pivo od 11:00, 
destiláty od 12:30. 
Za poplatok: alkoholické a nealkoholické nápoje 
od 23:00, importované a fľaškové nápoje, presný 
rozpis all inclusive programu dostanete pri uby-
tovaní na recepcii.36 37

mItSIS aLILa
ReSORt

SuN CONNeCt
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pláž 0m

ležadlá 
a slnečníky

zadarmo

animácie

all inclusive

dieťa do 13
 rokov zadarmo

wifi zadarmo

tripadvisor

animácie

2 deti do 13
 rokov zadarmo

all inclusive

aquapark

wifi na izbe
za poplatok

plážový bar
zadarmo

otvorený
2013

otvorený
2015

wifi na izbe
zadarmo

wifi zadarmo



tripadvisor

oficiálne
hodnotenie

oficiálne
hodnotenie

RHODOS | FaliRaki RHODOS | FaliRaki

luxus a kvalitné služby sú tu zárukou 
spokojnosti. ak túžite po oddychu 
v príjemnom prostredí, nechajte 
rozmaznávať svoje zmysly práve tu.

Nechajte rozmaznávať všetky 
Vaše zmysly v hoteli, kde sa snúbi 
luxus a elegancia s jedinečným 
dizajnom a prvotriednymi službami.
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RODOS paLLaDIum 
LeISuRe & WeLLNeSS

La maRquISe LuxuRy 
ReSORt COmpLex

pláž 0m

ležadlá 
a slnečníky

zadarmo

animácie

all inclusive

pláž 100m

dieťa do 7
 rokov zadarmo

wifi zadarmo

tripadvisor

wifi na izbe
zadarmo

wifi zadarmo

polpenzia

wifi na izbe
zadarmo

golfové ihrisko 
v okolí

polpenzia

ležadlá 
a slnečníky

zadarmo

animácie

transfer na pláž

pOlOHa
Rozsiahly hotelový komplex sa nachádza na okraji 
známeho a vyhľadávaného strediska Faliraki s boha-
tými možnosťami nákupov a rušným nočným životom 
a zároveň len 10 km od hlavného mesta Rhodos.

VyBaVENiE
386 izieb, recepcia, lobby (živá hudba, piano) s WiFi, 
hlavná reštaurácia, 2 a‘la carte reštaurácie (stredo-
morská, grécka), 5 barov, 7 bazénov, vnútorný bazén, 
detský bazén, 25 súkromných bazénov (bungalovy 
so súkromným bazénom len pre dospelých od 16r.), 
miniklub (4 – 12r.), detské ihrisko, junior klub (13 – 18 r.), 
športové vybavenie pre deti, stolný tenis, animácie. 
Za poplatok: SPA.

UByTOVaNiE 
2-lôžkové superior izby s možnosťou 1 prístelky 
situované v záhrade (30 m2), superior izby s výhľa-
dom na bazén, junior suity s výhľadom na more 
v hlavnej budove alebo v časti „upper lagoon“ 
(46 m2, vaňa a sprchový kút s masážnou sprchou), 
rodinné suity s výhľadom na bazén alebo more 
(46 m2, 2 miestnosti, max. 3+2), luxury suity s vý-
hľadom na bazén v časti lower lagoon (65 m2, 
2 miestnosti, max. 3+2), panoramatické suity 
s vlastným bazénom a s výhľadom na more (70 m2, 
2 miestnosti, 2 kúpeľne, max. 3+2), junior suity 
s výhľadom na bazén – len pre dospelých (od 16 r.), 
bungalovy so súkromným bazénom – len pre do-
spelých (od 16r.), bezbariérové izby, individuálna 
klimatizácia, kúpeľňa, vaňa/sprcha, WC, sušič na 
vlasy, župan, papuče, LCD TV/SAT, telefón, WiFi, 
minibar (za poplatok), set na kávu a čaj, trezor, 
balkón, detská postieľka (na vyžiadanie).

STRaVOVaNiE
Polpenzia formou bufetu. Za príplatok all inclusive.

plÁŽ
Piesočnatá pláž s kamienkovým vstupom do mora, 
ocenená modrou vlajkou, je od hotela vzdialená 
necelých 100 m. Hotel zabezpečuje transfer na pláž 

„klubovými vozíkmi“. Pláž delí od hotela len miestna 
komunikácia, pod ktorou vedie hotelový podchod.

all iNClUSiVE 
Raňajky 07:00 – 10:15, obedy 12:30 – 14:30, večere 
18:30 – 21:30, snack, káva, čaj, koláčiky 16:00 – 18:00, 
zmrzlina 11:00 – 18:00, a‘la carte reštaurácia 
19:30 – 24:00 (1x za pobyt, potrebná rezervácia 
vopred), alkoholické a nealkoholické nápoje miest-
nej produkcie 10:30 – 24:00, podrobný rozpis all 
inclusive dostanete na recepcii pri ubytovaní.

pOlOHa
Rozsiahly hotelový rezort sa rozprestiera priamo 
na pláži na okraji známeho a rušného letoviska 
Faliraki kde si môžete užiť rušný denný a nočný 
život, ľahko dostupného miestnou dopravou alebo 
taxíkom. Medzinárodné letisko Diagoras je od 
hotela vzdialené 15 km. 

VyBaVENiE
6-poschodová hlavná budova, 3 štvorposchodo-
vé budovy, 3-poschodová budova s rodinnými 
izbami, 377 izieb, recepcia, lobby s WiFi, hlavná 
reštaurácia, a‘la carte reštaurácia (stredomorská), 
3 bary, vonkajší bazén, vnútorný bazén, detský 
bazén, denný a večerný animačný program, 
sauna, parný kúpeľ. 
Za poplatok: SPA, masáže, obchody, kaderníctvo, 
internetová kaviareň, room service, požičovňa áut.

UByTOVaNiE | DiEťa DO 7 ROkOV zaDaRmO
2-lôžkové štandardné izby s možnosťou 1 prístelky 
(27 m2), superior izby s možnosťou 1 prístelky s vý-
hľadom na more (30 m2), junior suity s možnosťou 
1 prístelky s výhľadom na more (44 m2, max. 3 os.), 
suity s výhľadom na more (75m2, 2 miestnosti, 
max. 3os.), rodinné izby s priamym/bočným výhľa-
dom na more (35 m2, max. 3os.), rodinné superior 
izby s priamym výhľadom na more (40 m2, 2 miest-
nosti, max. 4os.), centrálna klimatizácia, kúpeľňa, 
vaňa/sprcha, WC, sušič na vlasy, TV/SAT, CD/DVD 
prehrávač, telefón, WiFi, minibar (za poplatok), 
trezor, koberec, balkón/terasa.

STRaVOVaNiE
Polpenzia formou bufetu.

plÁŽ
Hotel je situovaný na krásnej súkromnej piesoč-
natej pláži s okruhliakovým vstupom do mora, 
ktorá je ocenená modrou vlajkou. Pláž je vybavená 
ležadlami a slnečníkmi, ktoré sú k dispozícii pre 
klientov zadarmo, podobne ako aj plážové osušky.

pOlpENzia
Americké raňajky, večere („dress code“ počas 
večere), show cooking. 
Za poplatok: alkoholické a nealkoholické nápoje 
miestnej produkcie, importované a fľaškové 
nápoje, a‘la carte reštaurácia (rezervácia nutná 
vopred).
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pOlOHa
Hotel je situovaný v najznámejšom letovisku Faliraki, 
považovanom za centrum zábavy na ostrove. Iba 
necelých 500 m od hotela sa nachádza centrum, 
kde nájdete nespočetné množstvo obchodov, 
klubov, barov, diskoték, reštaurácií a taverien. Od 
hlavného mesta je vzdialený 12 km, od letiska 
14 km. Má ideálnu polohu pre výlety a zábavy 
chtivých ľudí.

VyBaVENiE
32 izieb, recepcia s WiFi, reštaurácia, bazén s le-
žadlami a slnečníkmi, bar, snack bar, letná terasa 
a záhrada, TV miestnosť. 
Za poplatok: biliard.

UByTOVaNiE | DiEťa DO 12 ROkOV zaDaRmO
2-lôžkové štandardné izby s možnosťou 1 prístelky, 
chladnička, kúpeľňa, sprcha, WC, základné ku-
chynské vybavenie, balkón s výhľadom na more, 
detská postieľka na vyžiadanie. 
Za poplatok: trezor.

STRaVOVaNiE
All inclusive formou bufetu.

plÁŽ
Piesková pláž vzdialená len približne 50 m od 
hotela. Plážový servis ako ležadlá a slnečníky sú za 
poplatok. Široká škála vodných športov a atrakcií 
na pláži je spoplatnená (napr. paragliding, para-
sailing, vodné lyže, jazda na banáne). 

pOlOHa
Hotel je umiestnený 800 m od centra Faliraki. Ak 
je pri hľadaní Vašej dovolenky jedným z kritérií aj 
blízkosť aquaparku, tak Faliraki je tým najbližším 
strediskom, ktoré Vám túto možnosť ponúka.

VyBaVENiE
70 izieb, 3 budovy, recepcia, reštaurácia, bar, WiFi, 
bazén s oddelenou detskou časťou, ležadlá a sl-
nečníky pri bazéne zadarmo, TV miestnosť, šípky. 
Za poplatok: vstup do aquaparku vo vedľajšom 
hoteli 10:00 – 18:00, kde je all inclusive (snack bar 
a pool bar) v cene vstupného (22€/dospelá osoba, 
16€/dieťa do 18r.), biliard, trezor.

UByTOVaNiE | DiEťa DO 12 ROkOV zaDaRmO
2-lôžkové štandardné izby s možnosťou 1 alebo 
2 prístelok (poschodová posteľ), niektoré izby 
sú prepojené dverami, vhodné pre viacčlenné 
rodiny (5-6 osôb), klimatizácia v rámci all inclusive 
programu v období 15/6 – 18/9 zadarmo, kúpeľňa, 
sprcha, WC, TV/SAT, chladnička, balkón, niektoré 
izby majú kuchynský kútik, detská postieľka na 
vyžiadanie. 
Za poplatok: klimatizácia v rámci polpenzie 
(cca 4 EUR izba/deň).

STRaVOVaNiE
All inclusive a polpenzia formou bufetu.

plÁŽ
Široká piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do 
Stredozemného mora, dlhá 5 km, je od hotela 
vzdialená asi 10 min. Slnečníky, ležadlá a rozma-
nité vodné športy sú za poplatok. Priamo na pláži 
nájdete tiež množstvo barov a reštaurácií.

ideálne umiestnený hotel 
s rodinnou atmosférou, ktorý 
je obľúbený aj pre jeho výbornú 
polohu priamo pri pláži

Hotel Tsampika je dobrou 
voľbou z viacerých dôvodov, 
pričom prvým a zásadným je 
výhodný pomer cena – kvalita. 

all iNClUSiVE
Raňajky, obedy, večere, bar 10:00 – 22:00, ponúka 
rozlievané alkoholické a nealkoholické nápoje 
miestnej produkcie, presný rozpis all inclusive 
konceptu dostanete na recepcii pri ubytovaní.

pOlpENzia
Raňajky formou bufetu 07:30 – 10:00, večere 
19:00 – 21:00, polievka, teplé a studené pred-
jedlá, šaláty, hlavné jedlo je výber z menu, nápoje 
k večeri sa platia extra, jedálny a nápojový lístok 
je aj v češtine, bar je otvorený od 10:00, ponúka 
alkoholické a nealkoholické nápoje miestnej aj 
zahraničnej produkcie, kávu, čaj 

all iNClUSiVE
polpenzia obohatená o obedy 13:00 – 14:00, 
popoludňajšie občerstvenie (káva, čaj, snack) 
17:00 – 17:30, miestne alkoholické (pivo, ouzo, rum, 
brandy, vodka a pod.) a nealkoholické nápoje (sóda, 
džúsy, cola atď.) 12:00 – 15:30 a 18:00 – 22:00, 1x 
týždenne grilovanie pri bazéne, presný rozpis all 
inclusive konceptu dostanete na recepcii.40 41

LagONaS 
beaCH HOteL

tSampIKa
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pOlOHa
Hotelový komplex sa rozprestiera na východnom 
pobreží ostrova Rhodos, v blízkosti známej pláže 
Afandou. Samotné centrum mestečka Afandou, 
ktoré je známe vďaka bohatej histórii je vzdialené 
len 3 km. Väčšie turistické stredisko Kolymbia 
s možnosťou nákupov je od hotela vzdialené len 
5 km, dostupné miestnou autobusovou dopravou. 
Hlavné mesto Rhodos 20 km a medzinárodné 
letisko Diagoras je vzdialené 29 km.

VyBaVENiE
50 izieb, recepcia, lobby s WiFi, reštaurácia, snack 
bar pri bazéne, bazén, detský bazén, záhrada, 
terasa na slnenie s ležadlami a slnečníkmi zadarmo, 
detské ihrisko, mini futbalové ihrisko, detský kútik. 
Za poplatok: stolný futbal, biliard, videohry, 
obchod.

UByTOVaNiE | DiEťa DO 12 ROkOV zaDaRmO
2- lôžkové štandardné izby s možnosťou 1 prístelky 
(23 m2), kúpeľňa, sprcha/ vaňa, WC, chladnička, 
SAT/ TV, balkón. 
Za poplatok: klimatizácia, trezor.

STRaVOVaNiE
All inclusive formou bufetu.

plÁŽ
Známa pláž Afandou, ktorá sa tiahne pozdĺž celého 
pobrežia sa nachádza v blízkosti hotela. Plážový 
servis ako ležadlá a slnečníky sú k dispozícii za 
poplatok.

pOlOHa
Hotel sa nachádza v obľúbenom letovisku Kolym-
bia priamo na dlhej okruhliakovej pláži. Centrum 
s barmi, reštauráciami a tavernami je vzdialené len 
350 m. Hlavné mesto Rhodos je vzdialené 23 km 
a letisko 35 km. Pohodlne sa tam dostanete auto-
busom. Golfové ihrisko v Afandou je sa nachádza 
6 km od hotela.

VyBaVENiE
123 izieb, výťah, recepcia s WiFi, reštaurácia, 2 bary, 
spoločenská miestnosť, bazén, minidisco, miniklub, 
terasa s ležadlami a slnečníkmi. 
Za poplatok: tenisový kurt, biliard, internetový kútik, 
trezor.

UByTOVaNiE | DiEťa DO 13 ROkOV zaDaRmO
2-lôžkové štandardné izby s možnosťou 1 prístelky, 
rodinné izby (1 miestnosť rozdelená zaťahovacími 
dverami), izby majú bočný výhľad na more alebo 
do záhrady, centrálna klimatizácia 1/7 – 30/9, TV, 
sušič na vlasy, telefón, balkón alebo terasa, kú-
peľňa, WC, sprchový kút alebo vaňa, chladnička, 
detská postieľka na vyžiadanie. 
Za poplatok: WiFi.

STRaVOVaNiE
All inclusive formou bufetu.

plÁŽ
Okruhliaková pláž sa nachádza s tesnej blízkosti 
hotela. Plážový servis (lehátka a slnečníky) je po-
skytovaný za poplatok. Na pláži ponúkajú pestrý 
výber vodných športov za poplatok.

menší hotelový komplex 
s priateľskou atmosférou 
a pohostinnosťou domácich 
v kľudnom prostredí.

Veľký hotelový komplex sa 
nachádza v krásnej záhrade, 
cca 350 m od centra obľúbeného 
letoviska kolymbia.

all iNClUSiVE
Raňajky 07:30 – 09:30, obedy 12:30 – 14:00, večere 
19:00 – 21:00, alkoholické a nealkoholické nápoje 
miestnej produkcie. Za poplatok: importované 
nápoje, presný rozpis all inclusive programu do-
stanete na recepcii pri ubytovaní.

all iNClUSiVE
Orientačné časy: raňajky: 07:00 – 09:30, obedy: 
12:30 – 14:00, večera: 18:30 – 20:30, alkoho-
lické i nealkoholické nápoje miestnej výroby 
10:00 – 24:00, snack 10:00 – 24:00, zmrzlina, káva, 
čaj, koláčiky.42 43
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RHODOS | linDOS RHODOS | laRDOS

pOlOHa
Hotel sa nachádza na juhovýchode ostrova Rhodos. 
Najbližšie nákupné možnosti sa nachádzajú nie len 
priamo v hoteli, ale aj v jeho blízkosti cca 500 m 
od hotela. Lardos s typickými gréckymi uličkami 
a tavernami je vzdialený len 1,5 km, historický Lindos 
6 km. Zastávka autobusu sa nachádza priamo pred 
hotelom. Do hlavného mesta Rhodos, ktoré je 
UNESCO pamiatkou, je to 55 km. Medzinárodné 
letisko Diagoras je 60 km.

VyBaVENiE
4 budovy, 138 izieb, recepcia s WiFi, 2 bary, reštau-
rácia, slnečná terasa, bazén, detský bazén, detské 
ihrisko, ležadlá a slnečníky pri bazéne zadarmo. 
Za poplatok: biliard, stolný tenis, volejbal, minifutbal, 
internetový kútik, obchod, požičovňa áut.

UByTOVaNiE | DiEťa DO 12 ROkOV zaDaRmO
2-lôžkové štandardné izby s možnosťou 1 prístelky 
(28 m2), rodinné izby (28 – 32 m2, 2 miestnosti, 
max. 4+0), centrálna klimatizácia, kúpeľňa (vaňa/ 
sprcha, WC), sušič na vlasy, chladnička, TV/SAT, 
detská postieľka na vyžiadanie, balkón/ terasa. 
Za poplatok: trezor.

STRaVOVaNiE
All inclusive formou bufetu.

plÁŽ
Piesočnato kamienková pláž ocenená modrou 
vlajkou sa nachádza v blízkosti hotela. Je vybave-
ná plážovými ležadlami a slnečníkmi za poplatok. 
Plážové osušky sú taktiež platia extra.

prežite nezabudnuteľnú dovolenku 
v komplexe s aquaparkom 
v idylickom prostredí kde si prídu 
na svoje nie len rodiny s deťmi. 

príjemný a moderný novo-
zrekonštruovaný hotelový komplex 
je miesto s pokojnou atmosférou 
pre všetky vekové kategórie.

all iNClUSiVE 
raňajky 07:00 – 10:00, obedy 12:30 – 14:30, večere 
19:00 – 21:00, zmrzlina 15:00 – 17:00, miestne al-
koholické a nealkoholické nápoje do 23:00, káva, 
čaj 17:00 – 18:00, bar pri bazéne 10:30 – 18:00, 
nočný bar 18:00 – 02:00. 
Za poplatok: alkoholické a nealkoholické nápoje, 
kokteily 23:00 – 02:00, presný rozpis all inclusive 
programu dostanete na recepcii pri ubytovaní.44 45
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pOlOHa
Hotel sa nachádza priamo na pobreží Stredo-
zemného mora v letovisku Kiotari, iba 8 km od 
známeho historického mestečka. Najbližšie reštau-
rácie a bary sú vzdialené len 500 m od hotela. Od 
hlavného mesta Rhodos je hotel vzdialený 50 km 
a od letiska Diagoras 55 km.

VyBaVENiE
2- poschodová členitá hlavná budova, 462 izieb, 
lobby s WiFi, recepcia, 8 výťahov, hlavná reštaurácia, 
2 a‘la carte reštaurácie, 5 barov, 3 bazény, vnútorný 
bazén, slnečníky a ležadlá pri bazéne zadarmo,  
2 detské bazény, aquapark, detské ihrisko, miniklub, 
denné a večerné animácie, amfiteáter, živá hudba, 
TV miestnosť, fitnes, sauna, parná sauna. 
Za poplatok: SPA.

UByTOVaNiE | DiEťa DO 12 ROkOV zaDaRmO
2-lôžkové izby s možnosťou 1 prístelky (27 m2), rodin-
né izby (30 m2, max. 4+0, spálňa od obývacej časti 
je oddelená posuvnými dverami), superior rodinné 
izby (33 m2, 2 samostatné spálne, max. 4+0), superior 
rodinné izby s priamym vstupom do bazéna (32 m2, 2 
samostatné spálne, max. 4+0), centrálna klimatizácia, 
kúpeľňa, sprcha/vaňa, WC, sušič na vlasy, toaletné 
potreby, LCD TV/SAT, telefón, chladnička, trezor, 
balkón/terasa, detská postieľka na vyžiadanie. 
Za poplatok: WiFi

STRaVOVaNiE
All inclusive formou bufetu.

plÁŽ
Hotel sa nachádza v tesnej blízkosti piesočnato-ka-
menistej pláže s pozvoľným vstupom do mora, 
oddelený miestnou komunikáciou. Plážové ležadlá, 
slnečníky a plážový bar hosťom k dispozícii zadar-
mo a vodné športy na pláži za poplatok. Plážové 
osušky hotel poskytuje za depozit.

all iNClUSiVE
Kontinentálne raňajky 06:30 – 07:00, americké ra-
ňajky 07:00 – 10:00, neskoré raňajky 10:00 – 11:00, 
obed 12:30 – 14:30, večere 18:30 – 21:30, a‘la carte 
reštaurácie 19:30 – 22:30 (rezervácia vopred), ob-
čerstvenie v baroch pri bazéne 10:00 – 18:00, káva, 
koláčiky, zmrzlina 12:00 – 16:30, nočné občerstvenie 
(hlavný bar) 23:00 – 24:00, občerstvenie počas 
celého dňa vrátane alkoholických a nealkoholických 
nápojov domácej produkcie do 22:30. 
Za poplatok: a‘la carte reštaurácia 19:00 – 22:00 
(každý deň okrem nedele), importované nápoje, 
počas večere sa vyžaduje vhodné oblečenie.

wifi na izbe
za poplatok



tripadvisor

oficiálne
hodnotenie

oficiálne
hodnotenie

RHODOS | ialySOS RHODOS | ialySOS

pOlOHa
Hotelový komplex sa nachádza na severe ostrova 
Rhodos, v známom stredisku Ialyssos. Najbližšie 
nákupné možnosti sa nachádzajú priamo v hoteli. 
Centrum letoviska Ialyssos s typickými gréckymi 
tavernami sa nachádza len 1 km od hotela. Do 
centra sa môžete dostať pohodlne prechádzkou, 
autobusom, alebo turistickým vláčikom. Hlavné 
mesto Rhodos s historickými pamiatkami, reštau-
ráciami a úzkymi uličkami je vzdialené 7 km a me-
dzinárodné letisko Diagoras 9 km.

VyBaVENiE
4-poschodová hlavná budova, vedľajšie budovy, 
výťahy, recepcia, lobby s WiFi, hlavná reštaurácia, 
3 a‘la carte reštaurácia, 5 barov, 2 bazény (ležadlá 
a slnečníky pri bazéne zadarmo), 2 detské bazény, 
denné a večerné animácie, aerobik, aqua aero-
bik, 2 detské ihriská, miniklub, minidisko, herňa, 
detské kino, fitnes, plážový volejbal, čitáreň, TV 
miestnosť.
Za poplatok: futbalové ihrisko, minigolf, lekcie 
potápania, lekcie tanca, kaderníctvo, požičovňa 
áut, supermarket, doktor, lekáreň, internetový 
kútik, biliard, masáže.

UByTOVaNiE | DiEťa DO 12 ROkOV zaDaRmO
2- lôžkové štandardné izby s možnosťou 1 prístelky 
(23 m2), superior izby s možnosťou 1 prístelky (23m2, 
CD prehrávač, set na kávu a čaj), rodinné izby 
s výhľadom do záhrady v blízkosti detského ihriska 
(25m2, 1 miestnosť, max 4+0), štúdiá, suity, deluxe 
suity a aegean suity (max 7+0) len na vyžiadanie, 
bezbariérové izby, centrálna klimatizácia, kúpeľňa, 
sprcha/ vaňa, WC, sušič na vlasy, SAT/ TV, WiFi, 
chladnička, balkón, detská postieľka na vyžiadanie. 
Za poplatok: trezor.

STRaVOVaNiE
Polpenzia formou bufetu.

plÁŽ
Priamo pred hotelom sa nachádza piesočnato-ka-
mienková pláž s pozvoľným vstupom do mora. Ho-
telovým hosťom sú k dispozícii slnečníky a ležadlá 
za poplatok. Nadšenci plážových športov ocenia 
ihrisko na plážový futbal a volejbal a vyznávači 
vodných športov ideálne podmienky na kitesurfing. 
Na pláži je k dispozícii je aj plážový bar za poplatok.

pOlOHa
Hotel leží priamo na pobreží Egejského mora 
v tesnej blízkosti nákupných možností a 1 km od 
samotného centra dedinky Ialysos. Hlavné mesto 
Rhodos je ľahko dostupné miestnou autobusovou 
dopravou alebo taxíkom, ktoré je od hotela vzdia-
lené 8 km. Medzinárodné letisko Diagoras je 10 km.

VyBaVENiE
3 budovy, 155 superior izieb, 18 junior suít, suity, 
deluxe izby, lobby s WiFi, recepcia, hlavná reštau-
rácia, 5 barov, bar pri bazéne, 2 vonkajšie bazény, 
detský bazén so šmykľavkami, vnútorný vyhrievaný 
bazén, miniklub (4 – 12 r.), detské ihrisko, minid-
isco, denné a večerné animácie, šípky, basket-
bal, plážový volejbal, stolný tenis, tenis, mini golf  
(vybavenie za depozit). 
Za poplatok: SPA centrum, hydroterapia a iné rôzne 
terapie, masáže, vírivka, sauna, hammam, fitnes, 
internetový kútik, WiFi, videohry, biliard.

UByTOVaNiE | DiEťa DO 12 ROkOV zaDaRmO
Superior izby (36 m2, 2 miestnosti, max. 5+0), 
junior suity (38 m2, max. 4 osoby), deluxe suity 
s výhľadom na more (max 2 osoby), klimatizácia 
s individuálnym ovládaním, kúpeľňa, vaňa/sprcha, 
WC, sušič na vlasy, TV/SAT, základné kuchyn-
ské vybavenie, chladnička, rýchlovarná kanvica, 
balkón/terasa. 
Za poplatok: WiFi, trezor, telefón, klimatizácia 
(mimo obdobia 15/6 – 15/9).

STRaVOVaNiE
All inclusive formou bufetu.

plÁŽ
Piesočnato-kamienková pláž s pozvoľným vstupom 
do mora sa nachádza priamo pred hotelom. K dis-
pozícii je plážový bar, ležadlá a slnečníky v rámci 
all inclusive konceptu zadarmo, plážové osušky 
za depozit. Vodné športy za poplatok.

komplex uprostred krásnej záhrady, 
priamo na pobreží Egejského mora 
je výborným miestom na oddych 
v príjemnom prostredí.

Rodinný hotelový komplex 
ponúka bohaté možnosti 
na trávenie dovolenkových 
chvíľ pre celú rodinu.

pOlpENzia
Za príplatok: plná penzia, nápoje k jedlám, a‘la 
carte reštaurácie.

all iNClUSiVE 
Raňajky 07:00 – 10:30, obedy 12:30 – 14:30, večere 
18:30 – 21:30, detské menu, pizza 11:30 – 17.00, 
nočné občerstvenie (3x týždenne) 23:30 – 24:00, 
šaláty, studený bufet, zmrzlina ( 11.00 – 12:00, 
16:00 – 17:00), koláčiky, alkoholické a nealkoho-
lické nápoje miestnej produkcie 07:00 – 23:00. 
Za poplatok: importované alkoholické nápoje, a‘la 
carte reštaurácia, podrobný popis all inclusive 
programu dostanete na recepcii pri ubytovaní.46 47
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RHODOS | RHODOS MeSTO RHODOS | RHODOS MeSTO

pOlOHa
Hotel Agla je situovaný priamo v hlavnom meste 
Rhodos. Moderné centrum mesta so svojím pulzu-
júcim životom, reštauráciami, barmi a obchodnými 
uličkami sa nachádza 500 m od hotela. Na starú 
časť mesta so svojimi historickými skvostami a ča-
rovnými hradbami natrafíte po približne 15 minú-
tovej príjemnej prechádzke (1,5 km). Autobusová 
zastávka sa nachádza priamo pred hotelom. Le-
tisko je vzdialené 13 km.

VyBaVENiE
110 izieb, recepcia, lobby s WiFi, reštaurácia,  
2 bary, bazén, stolný tenis. 
Za poplatok: internet, mini market, biliard.

UByTOVaNiE
2-lôžkové štandardné izby s možnosťou 1 prístelky, 
rodinné izby (max. 5+0), klimatizácia v období 
1.7. – 30.9. zadarmo, kúpeľňa, vaňa/sprcha, WC, 
sušič na vlasy, LCD TV/SAT, chladnička, balkón. 
Za poplatok: WiFi, telefón, trezor.

STRaVOVaNiE
Raňajky, polpenzia a all inclusive formou bufetu.

plÁŽ
Mestská zmiešaná piesočnato-kamienková pláž zo 
strany Egejského mora je zhruba 50 m od hotela. 
K dispozícii je tu široká škála vodných športov (za 
poplatok). Približne 1 km od hotela je cíp ostrova, 
kde môžete sledovať zaujímavý úkaz zlievania 
dvoch morí Egejského a Stredozemného. V tejto 
časti ostrova si na svoje prídu aj tí, ktorí upred-
nostňujú piesočnaté pláže.

pOlOHa
Hotel Kipriotis sa nachádza v srdci hlavného mesta 
Rhodos len 50 m od pláže. Moderné centrum 
mesta s obchodíkmi, reštauráciami a barmi je od 
hotela vzdialené pár metrov. Historická časť mesta 
s malebnými hradbami a úzkymi uličkami je 1,5 km 
od hotela, kde sa dostanete pohodlne pešou 
prechádzkou. Letisko Diagoras je vzdialené 14 km.

VyBaVENiE
6- poschodová hlavná budova, 250 izieb, 2 výťahy, 
recepcia, lobby s WiFi, reštaurácia, bar, bazén, 
detský bazén, ležadlá, slnečníky pri bazéne za-
darmo, karaoke, živá hudba, grécky večer, fitnes. 
Za poplatok: SPA centrum, sauna, masáže, fitnes, 
obchodíky.

UByTOVaNiE | lEN DOSpElí
2-lôžkové štandardné izby (16m2), centrálna klimati-
zácia (zadarmo v období 5.7. – 29.8.), WiFi, kúpeľňa, 
sprcha, WC, sušič na vlasy, TV, chladnička, detská 
postieľka na vyžiadanie.
Za poplatok: trezor, klimatizácia pred 5.7. a po 29.8.)

STRaVOVaNiE
Raňajky formou bufetu, polpenzia za príplatok, 
večere formou bufetu.

plÁŽ
Mestská kamienková pláž zo strany Egejského 
mora je vzdialená asi 50m od hotela. Plážový 
servis, ležadlá, slnečníky sú dostupné na pláži 
za poplatok. K dispozícii je široká škála vodných 
športov za poplatok. Približne 1,2 km od hotela je 
cíp ostrova, kde sa zlievajú dve moria – Egejské 
a Stredozemné more, kde si prídu na svoje aj 
milovníci piesočnatých pláži.

pre všetkých, ktorí uprednostňujú 
dostupnosť historických pamiatok 
ale zároveň aj možnosť oddychu na 
pláži je tento hotel skvelou voľbou.

mestský hotel v blízkosti 
historického centra Rhodosu, 
plného pamiatok, zaujme 
atraktívnou polohou pri pláži.

pOlpENzia, all iNClUSiVE
Americké raňajky formou bufetu 07:00 – 11:00, 
obedy v taverne. 
Za poplatok: all inclusive, taverna pri bazéne 
12:00 – 20:30, večere v reštaurácii formou bufetu 
18:30 – 21:00, presný rozpis all inclusive programu 
dostanete pri ubytovaní.48 49

agLa KIpRIOtIS

pláž 50m

pláž 50m

tripadvisor

all inclusive

polpenzia

raňajky

wifi na izbe
za poplatok

polpenzia

raňajky

wifi na izbe
zadarmo

wifi zadarmo

len dospelí


