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slevový program pro všechny klienty
25 % do 15.01.2016
20 % do 31.03.2016
15 % do 30.04.2016
10 % do 15.06.2016
(podmínky slevy viz strany 6–7)

DĚTSKÉ SLEVY
1. dítě do 14 let – ubytování zdarma, polopenze nebo plná
penze zdarma (v závislosti na typu stravy rodičů)

Ceník léto 2016	

ceny jsou uvedeny v Kč

odlet
03.06.
14.06.
24.06.
05.07.
15.07.
26.07.
05.08.
16.08.
26.08.
06.09.
16.09.
přílet
14.06.
24.06.
05.07.
15.07.
26.07.
05.08.
16.08.
26.08.
06.09.
16.09.
27.09.
dnů
12
11
12
11
12
11
12
11
12
11
12
DS 1/2
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DT 2. E/B
17 500 17 000 18 300 17 700 18 300 19 500 20 200 19 500 18 300 17 700 17 500
DS 1/2 - dospělá osoba ve dvoulůžkovém pokoji, DS 1/1 - dospělá osoba v jednolůžkovém pokoji - POUZE na vyžádání, DS E/B - dospělá osoba
na první přistýlce, event. na třetím lůžku, DT 1/2 - dítě od 2 do 14 let ve dvoulůžkovém pokoji (podmínkou je dítě ubytované společně s jednou
dospělou osobou nebo s jednou dospělou osobou a jedním dítětem), DT E/B - dítě od 2 do 14 let na první přistýlce, event. na třetím lůžku, DT 2.
E/B - dítě od 2 do 14 let na druhé přistýlce
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POLOHA: velmi oblíbený hotel, dříve známý pod názvem
Gagou Beach, se nachází na okraji klidné části letoviska a současně hlavního města ostrova Samos. Hotel
je postaven v mírném svahu a ze všech částí hotelu je
překrásný výhled na moře. Centrum s možností zábavy
i nákupů je vzdáleno cca 15 minut vycházkovou chůzí.
Přístav je vzdálen cca 700 m, zde kotví nejen rybářské
loďky, bárky, ale i velké výletní lodě. Velmi příjemná je
večerní osvětlená promenáda podél pobřeží, kdy lze nasát magickou prázdninovou atmosféru. V bezprostřední
blízkosti je kavárna, restaurace, obchůdky a bankomat
(ne vždy funkční). Ve vzdálenosti cca 300 m (pod městskou nemocnicí) začíná třída s nočními bary a kluby.
V centru městečka doporučujeme navštívit archeologické muzeum, orthodoxní kostel, dále je zde radnice,
pěší zóna s obchody, butiky, restauracemi a bary. Na
opačném konci městečka stojí za návštěvu muzeum
vína (www.samoswine.gr). Individuálně doporučujeme
navštívit letoviska Kokkari nebo Pythagorion, která jsou
velmi malebná, lze tam pohodlně cestovat městským
autobusem, jízdenka vyjde na cca 1,80€/cesta. Zastávka
autobusu je cca 2 km, lékárna cca 400 m, bankomat
a pekárna cca 500 m, obchůdek cca 400 m. Raritou
a pro mnohé turisty zpestření na pláži před hotelem
byla v sezóně 2015 přítomnost tuleně, kterého zde hlídali ochránci přírody.
PLÁŽ: menší, příjemná, upravená oblázková pláž a čisté
moře jsou ve vzdálenosti jen cca 30 m, přes málo frekventovanou silnici. Na pláž se sestupuje po několika
schodech po překročení silnice, nebo je možné popojít
cca 50 m a zde se vchází na pláž přímo z cesty. Vstup do
moře je pozvolný, po cca 1–2 m převažuje písčité dno.
U pláže jsou sprchy.
KAPACITA: v tomto třípatrovém hotelu je 52 pokojů (1-,
2lůžkových s možností jedné přistýlky a pokoje pro rodiny, kde je možnost až dvou přistýlek pro děti). Všechny
pokoje jsou vybaveny koupelnou se sprchovým koutem
nebo vanou a sprchou, WC, klimatizací (jen v červenci
a srpnu, v určitých časových intervalech), fénem, telefonem, minibarem, TV se satelitním příjmem a hudebním
kanálem, trezorem, balkónem nebo terasou s výhledem
do vnitrozemí, okolí, letovisko nebo směrem na moře.
Jednolůžkové pokoje jsou jen na vyžádání. Trezory jsou
též na recepci (za poplatek cca 1€/den). Klimatizace
v červnu a září je možná (za poplatek cca 5€/den). Hotel
disponuje též nadstandardními pokoji typu superior
a suite, některé se sdíleným nově vybudovaným bazénem, tyto pokoje však nejsou součástí naší nabídky.
Dětská postýlka na vyžádání zdarma.
SLUŽBY: zrenovovaná recepce a vstupní hala, salónek,
internetový koutek (za poplatek cca 3€/hodina), možnost pronájmu notebooku (za poplatek cca 6€/hodina,
vratná záloha 150€), 2 výtahy, malá konferenční místnost, vnitřní bar, venkovní bar a kavárna, vnitřní restaurace s TV se satelitním příjmem s venkovním posezením,
kde jsou podávány snídaně, další vnitřní a venkovní
restaurace, kde se podávají večeře, obě restaurace mají
výhled na moře. Osuška na pláž (za poplatek jako součást balíčku služeb – lehátko, slunečník, plážová osuška
– cca 2,50€/osoba/den nebo cca 15€/osoba/týden). Wifi
v prostoru recepce a ve většině pokojů zdarma.
STRAVOVÁNÍ: formou polopenze. Snídaně rozšířený
kontinentální bufet, večeře formou bufetu (v den, kdy
je řecká kuchyně, je výběr z několika řeckých specialit,
které jsou následně servírovány). Předem je možné dokoupit si obědy formou servírovaného menu. Hotel též
nabízí možnost zajištění pozdní snídaně (10:00–12:00)
za poplatek cca 5€/osoba. V sezóně 2015 hotel pořádal
2x týdně pro své hosty řecký večírek, tyto dny (pondělí
a čtvrtek) byla večeře z tohoto důvodu posunuta na
20:30 hodin.
SPORT A ZÁBAVA: slunečníky a lehátka na pláži za poplatek (hotel nabízí balíčky služeb – viz popis uvedený
ve službách).
hlavní výhody hotelu: příjemný personál,
%%3možnost
procházek do města, krásný výhled
z terasy hotelu na moře.
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