254

GRÉCKO

RHODOS

ostrov Rhodos je najväčší
a najznámejší zo súostrovia Dodekanese a štvrtý
najväčší spomedzi gréckych
ostrovov. Na počesť boha
Hélia stál kedysi v Mandraki, dnešnom prístave
luxusných jácht, jeden zo
siedmich divov sveta,
32 m vysoká bronzová socha
Hélia, známa ako Rhódsky
kolos. Ostrov v tvare delfína
je presýtený mnohými pamiatkami z rôznych historických období. Vystriedali
sa tu Rimania, Peržania,
Turci, Arabi, Byzantínci či
Janovčania. Najväčšiu stopu
tu však bezpochyby zanechal rytiersky rád Johanitov.
Čakajú na vás viaceré divy
súčasnosti: jedinečná zmes
starobylých kultúr, antické a stredoveké pamiatky,
vychýrené pláže, grécka
pohostinnosť a nechýbajú
ani možnosti pestrej zábavy.
Staroveký grécky cestovateľ
Strabón povedal: „Rhodos je
jedným z najkrajších miest,
aké som kedy poznal.“ Oplatí
sa preto vykročiť po jeho stopách a dopriať si tak dovolenku v jednej z najkrajších
častí sveta.

Rhodos

Faliraki

Pefki

FALIRAKI
Mekkou zábavy a čulého denného i večerného života je moderné stredisko Faliraki,
vzdialené cca 15 km od mesta Rhodos. Nájdete tu ubytovanie od jednoduchých apartmánových domov až po kvalitné hotely,
množstvo reštaurácií a tradičných taverien,
kaviarne, bary, diskotéky, obchody a butiky,
široké piesočnaté pláže s bohatým výberom
vodných športov, ako aj rozsiahly Waterpark
s pestrými atrakciami. Všetko spolu vytvára
jedinečný charakter tohto strediska, ktoré
patrí k najobľúbenejím letoviskám ostrova.

PEFKI
Príjemné dovolenkové stredisko je usadené
v prekrásnej prírodnej scenérii, len na skok
od známeho Lindosu. Olivovníky a borovicové háje tu lemujú prevažne piesočnaté pláže
s pozvoľným vstupom do mora a v centre
tohoto typicky gréckeho letoviska nájdete
i množstvo obchodíkov, kaviarní a reštaurácií. Pefki je zároveň i dobrý východiskový bod
k rôznym fakultatívnym výletom.

Lindos

LINDOS
Lindos je pokojné letovisko s bielymi domčekami a s cestičkami vydláždenými plochými
kamienkami. Večer sa úzke uličky zaplnia
návštevníkmi, ktorých lákajú miestne taverny, bary a reštaurácie umiestnené prevažne
na strechách snehobielych budov. Zážitkom
bude pre Vás jazda na chrbte somárika úzkymi kamennými uličkami až k vchodu do
antickej Akropoly týčiacej sa nad dedinkou.
Okrem historickej Akropoly sa v Lindose nachádzajú aj dve hlavné pláže Megalos Gialos
a záliv Agios Pavlos Beach, ktorý sa právom
radí k najkrajsím plážam ostrova.
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TERMÍNY ODLETOV 8-DŇOVÝCH LETECKÝCH ZÁJAZDOV Z BRATISLAVY (BTS) - Z KOŠÍC (KSC)
Odlet z BTS/KSC - RHO 09.06.

16.06.

23.06.

30.06.

07.07.

14.07.

21.07.

28.07.

04.08.

11.08.

18.08.

LETECKÁ DOPRAVA

25.08.

01.09.

08.09.

15.09.

TERMÍNY ODLETOV 11 A 12-DŇOVÝCH LETECKÝCH ZÁJAZDOV Z BRATISLAVY (BTS)
Odlet z BTS - RHO

08.06.

18.06.

29.06.

09.07.

20.07.

30.07.

10.08.

20.08.

31.08..

10.09.

21.09.

PRÍPLATKY A ŠPECIÁLNA CENA LETENKY PRE DIEŤA ZDARMA

Špeciálna cena letenky pre
„DIEŤA ZDARMA“
290 €

Povinné príplatky
Letiskové, bezpečnostné a servisné poplatky
Osoba od 2r.

Dieťa do 2r.

199 €

69 €

Príplatky
Komplexné cestovné poistenie
osoba/deň
A1*
A3*
2,80 €

3,40 €

* Špecifikácia poistného krytia je uvedená na str. 4.
V CENE LETECKEJ DOPRAVY JE ZAHRNUTÉ: spiatočná letecká preprava Bratislava/Košice – Rhodos – Bratislava/Košice, občerstvenie - nápoje na palube lietadla, transfer z letiska klimatizovaným autobusom do vybraného ubytovacieho zariadenia a späť.
UPOZORNENIE: v súlade s uzatvorenými zmluvami s leteckými spoločnosťami si vyhradzujeme právo účtovať palivový príplatok
v aktuálnej výške stanovenej leteckou spoločnosťou.
DVOJTERMÍN: cena 15-dňového (14-nocového) leteckého zájazdu predstavuje súčet dvoch za sebou nasledujúcich 7-nocových
termínov, od ktorého treba odpočítať čiastku 250 €.
PROGRAM 8, 11 ALEBO 12-DŇOVÝCH LETECKÝCH ZÁJAZDOV:
1. deň:
odlet z Bratislavy, Košíc, transfer z letiska do Vášho ubytovacieho zariadenia,
2. - 7., resp. 10., resp. 11. deň: pobyt pri mori s možnosťou účasti na fakultatívnych výletoch podľa informácií delegáta,
8., resp. 11., resp. 12. deň:
uvoľnenie ubytovacieho zariadenia podľa pokynov delegáta, transfer na letisko, odlet do Bratislavy, Košíc.

Pripravili sme pre Vás 8,
11, 12 a aj 15-dňové pobytové zájazdy z odletových
miest Bratislava a Košice
na Rhodos (RHO). Lety sú
zabezpečené lietadlami,
ktoré sú vybavené najmodernejšími aviatikami
a špičkovými technickými
systémami.
Pobyty na 11 a 12 dní z Bratislavy budú odlietať striedavo v pondelok a štvrtok
od 08.06. do 21.09.2020.
Pobyty na 8 a 15 dní z Bratislavy a Košíc budú odlietať
každý utorok od 09.06. do
15.09.2020.
Priamy let z Bratislavy
a Košíc na Rhodos trvá približne 2 hod. 25 min. Transfer z letiska do strediska
Faliraki trvá približne 30
minút, do strediska Lindos približne 50 minút, do
strediska Pefki približne 1
hodinu.

Informácie o doprave

RHODOS

Letecká doprava

hotelový komplex

Lindos Royal

Lindos

RHODOS
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ALL INCLUSIVE
• raňajky, obedy, večere
formou bufetu, vrátane
nápojov
• ľahké občerstvenie vo vyhradenom čase počas dňa
• miestne nealkoholické a
alkoholické nápoje v čase
od 10.00 – 23.00 hod.
• vybrané športové aktivity, animacie pre deti a
dospelých
• tobogany a šmykaľky
• 1 x za pobyt večera v á la
carte reštaurácií (grécka
talianska, barbecue - nutná rezervácia vopred)
OFICIÁLNA KATEGÓRIA ****
POLOHA: hotel postavený v štýle tradičnej gréckej dedinky s udržiavanou exotickou záhradou • 3 km od historického Lindosu • v pokojnom prostredí nad zálivom
Vlycha Bay, hlavné mesto vzdialené cca
43 km, letisko približne 50 km
POPIS A PLÁŽ: cca 50 m od nádhernej
piesočnatej pláže v zálive Vlycha Bay
premiešanej s kamienkami • s pozvoľným
vstupom do mora • vhodný aj pre menšie
deti a menej zdatných plavcov • ležadlá
a slnečníky za poplatok • hotelový areál
sa rozprestiera na skalnom výbežku nad
morom s menšími upravenými prírodnými
terasami na slnenie • priamo pri hoteli
vstup do vody po schodoch • more vhodné na šnorchlovanie • ležadlá a slnečníky
zdarma na prírodných terasách• plážové
osušky za depozit
VYBAVENIE: vstupná hala s recepciou •
lobby bar (za poplatok) • TV miestnosť •

SUPER CENA
PRE RODINY
DIEŤA ZDARMA
LETENKA PRE DIEŤA OD 99 €

www.lindoshotel.com

cena na osobu od

566 €

hlavná reštaurácia • 3 tématické á la carte
reštaurácie • 2 bary all inclusive • viacero
bazénov • ležadlá a slnečníky zdarma •
detský bazén • detské ihrisko • miniklub
• supermarket • obchod so sevenírmi •
požičovňa áut • wifi vo vyhradených verejných priestoroch hotela zdarma
UBYTOVANIE: elegantne zariadené
2-lôžkové izby s možnosťou prístelky •
priestranné rodinné izby s dvomi spálňami (za poplatok) • klimatizácia • trezor za
poplatok • chladnička • SAT-TV • kúpeľňa
s vaňou, resp. sprchový kút • WC • sušič
na vlasy • balkón alebo terasa
STRAVA: ALL INCLUSIVE
ŠPORT A ZÁBAVA: tobogany a detské
šmykľavky • 2 tenisové kurty • basketbalové a volejbalové ihrisko • futbalové
ihrisko • vodné pólo • biliard za poplatok
• stolný tenis • šipky • fitness • denné a
večerné hotelové animácie • amfiteáter •
vodné športy na pláži za poplatok

INFOLINKA 0850 166 911
AKTUÁLNE CENY A ZĽAVY NÁJDETE NA www.globtour.sk

ALL INCLUSIVE

udržiavaná záhrada • vynovená klimatizovaná vstupná hala s recepciou • trezor
na recepcii za poplatok • klimatizovaná
reštaurácia Evita s terasou • snack bar •
pool bar • záhrada s veľkým bazénom •
slnečníky a ležadlá v areáli hotela zdarma
• samostatný detský bazén • spoločenská
miestnosť s TV • detské ihrisko • hotelový
minimarket • WiFi a internetový kútik za
poplatok
UBYTOVANIE: štandardné 2 lôžkové izby
s možnosťou 1 až 2 prísteliek situované vo
viacerých ubytovacích blokoch hotelového
areálu • chladnička • individuálne nastaviteľná klimatizácia • telefón • sociálne zariadenie (sprcha/WC) • balkón alebo terasa
STRAVA: ALL INCLUSIVE

INFOLINKA 0850 166 911
AKTUÁLNE CENY A ZĽAVY NÁJDETE NA www.globtour.sk

ŠPORT A ZÁBAVA: stolný tenis • vodné
pólo • biliard za poplatok • volejbal • široká paleta vodných a športových aktivít na
pláži za poplatok • motokárový areál

2 DETI ZDARMA
LETENKA PRE 2 DETI OD 99 €

www.evihotel.gr

cena na osobu od

234 €

Ilyssion Beach Resort

ALL INCLUSIVE
OFICIÁLNA KATEGÓRIA ****
POLOHA: v tichej lokalite • cca 5 minút
chôdze od najbližších nákupných možností • cca 800 m od centra strediska Pefki •
cca 4 km od obľúbeného strediska Lardos
• 7 km od historicky známeho mestečka
Lindos s antickou Akropolou • cca 55 km
od hlavného mesta Rhodos • autobusová
zastávka s pravidelnými spojmi priamo
pred hotelom • vzdialenosť od letiska cca
50 km
POPIS A PLÁŽ: zrenovovaný v sezóne
2019 • priamo pred hotelovým rezortom sa nachádzajú prírodné pláže • len
50 m od areálu hotela je pekná piesočnatá
pláž s pozvoľným vstupom do mora • sl-

nečníky a ležadlá za poplatok
VYBAVENIE: hotelový komplex pozostáva z 2-poschodovej hlavnej budovy a vedľajších ubytovacích častí • vstupná hala
s recepciou • reštaurácia s vonkajšou terasou • lobby bar • salónik s veľkoplošnou
TV • internetový kútik za poplatok • Wi Fi
v priestoroch recepcie zdarma • trezor za
poplatok • minimarket • bazén so slanou
pri mori (ležadlá a slnečníky za poplatok)
vodou • 2 sladkovodné bazény • oddelený
detský bazén so sladkou vodou • hlavný
bar • bar pri bazéne • slnečníky a ležadlá
pri bazénoch so sladkou vodou zdarma •
detské ihrisko • miniklub • amfiteáter •
udržiavaná terasovitá záhrada

INFOLINKA 0850 166 911
AKTUÁLNE CENY A ZĽAVY NÁJDETE NA www.globtour.sk

UBYTOVANIE: štandardne zariadené
2-lôžkové izby s možnosťou 1 alebo 2 prísteliek • klimatizácia zdarma (v hotelovom režime počas mesiacov júl a august) •
SAT-TV s rádiovým kanálom • chladnička
• sociálne zariadenie (sprcha/WC) • sušič
na vlasy (na vyžiadanie na recepcii, za
vratný depozit) • balkón alebo terasa •
izby s výhľadom na more za príplatok
STRAVA: ALL INCLUSIVE
ŠPORT A ZÁBAVA: za poplatok - biliard,
tenis, jacuzzi • vodné športy na pláži za
poplatok - vodný skúter, parasailing, motorový čln, vodný banán • volejbal • 1x
týždenne grécky večer so živou hudbou
a tancom

• raňajky, ľahšie obedy, večere
formou švédskych stolov vrátane nápojov, k obedu víno,
pivo a nealkoholické nápoje
• vybrané miestne alkoholické
nápoje v čase od 12:00 do
23:00 hod.
• ležadlá a slnečníky pri bazéne
PRE RODINY
DIEŤA ZDARMA
LETENKA PRE DIEŤA OD 99 €

www.hotelilyssion.gr

cena na osobu od

312 €

RHODOS

hotelový komplex

PRE RODINY

Pefki

OFICIÁLNA KATEGÓRIA ***
POLOHA: v pokojnom prostredí najrušnejšieho letoviska Faliraki • cca 7 minút od
centra strediska s obchodnou zónou • dobré autobusové spojenie s mestom Rhodos
cca 14 km • historický Lindos cca 35 km •
cca 10 minút jazdy od jedného z najväčších
vodných svetov v Európe - Waterpark
POPIS A PLÁŽ: 10 minút chôdze od širokej a dlhej piesočnatej pláže s pozvoľným
vstupom do mora, miestami kamienkovým
• ležadlá a slnečníky za poplatok • sprchy
na pláži • priamo pri pláži reštaurácie, bary
a snack bary • cca 15 minút chôdze od hotela nuda pláž
VYBAVENIE: pozostáva z viacerých
ubytovacích častí, ktoré obklopuje krásna

• raňajky, obedy, večere formou švédskych stolov vrátane nápojov
• miestne alkoholické nápoje v čase od 14:00 do
23:00 hod. a nealko od 10:00
do 23:00 hod.
• ležadlá a slnečníky pri bazéne
• hotelové animácie aj v slovenskom jazyku v mesiacoch júl, august
• detský miniklub
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RHODOS

EVI

Faliraki

hotel

