JDT
www.monikasobotkova.cz
a CK VENEZIA TOUR Benátky nad Jizerou
Vám společně již 25 x vybrali
POBYTOVÝ RETREAT
Na ostrově RHODOS - LARDOS
SUN BEACH LINDOS 3*
http://sunbeachlindos.com/language/en/home/
11. 06. – 18. 06. 2022 / sobota - sobota /

POWER YOGA ,PILATES, AQUAROBIC
Hotel má vynikající polohu přímo u písečně-oblázkové pláže s lehátky a slunečníky zdarma.
Sestává z hlavní budovy a několika vedlejších budov umístěných v pěkné zahradě se
středomořskou vegetací. Hostům je k dispozici recepce, restaurace, venkovní bazén s lehátky a
slunečníky zdarma, dětský bazén, plážový bar, minimarket, Wi-Fi (za poplatek) a kulečník (za
poplatek). Hotel pořádá občasné animační programy (řecký večer, kvízy). Na pláži je nabídka
vodních sportů (za poplatek). Menší letovisko Lardos lemované dlouhou pláží nabízí několik
obchůdků a restaurací. Noční život zde nehledejte, můžete však za ním vyrazit do sousedního
Pefkosu. Jen 3 km odsud leží malebná písečná pláž Glystra, jedna z nejoblíbenějších na ostrově.
Starověké město Lindos se svou proslulou a pro řeckou turistiku ikonickou johanitskou pevností je
vzdálené jen 7 km a je dostupné autobusem i lodí. Cenově výhodné ubytování doporučujeme všem,
kteří hledají odpočinkovou dovolenou u krásné pláže se zázemím služeb all inclusive.
DOPRAVA
Doprava do Řecka je zajištěna leteckou společností Smart Wings
POPIS
Pláž: 0 m • písečně-oblázková | ZDARMA: klimatizace • lednice • TV/SAT • lehátka a slunečníky u
bazénu i na pláži
UBYTOVÁNÍ
Renovované dvoulůžkové pokoje (max. obsazenost 2 dospělé osoby), klimatizace, lednice, TV/SAT,
Wi-Fi (za poplatek), sejf (za poplatek), fén, koupelna a balkon nebo terasa. Renovované rodinné
pokoje s možností až 2 přistýlek pro děti nebo dospělé (max. obsazenost 4 dospělé osoby) sestávají
ze dvou částečně oddělených místností.

STRAVOVÁNÍ
Light all inclusive: Snídaně, obědy a večeře formou bufetu, včetně alko i nealko nápojů místní
výroby během obědů a večeří . Plážový bar otevřen 10.00 - 22.00 , zde nealko, pivo, víno místní
výroby, na jiném místě pití přes den není.
POBYTOVÁ TAXA
V hotelu 3* je 1,5 EUR pokoj / den
SPORTOVNÍ DOBROVOLNÝ PROGRAM
lekce cvičení dle programu pod vedením M. Sobotkové 2 x denně .Cvičení probíhá venku .
V případě nepříznivého počasí se budeme snažit najít náhradní řešení. Aquarobic ve venkovním
bazénu.
CENY GARANTOVANÉ TZV. FIRST MINUTE
osoba v pokoji ½ 19 990,- Kč / pro přihlášené do 30.9.2021
osoba v pokoji ½ 20 490,- Kč / pro přihlášené do 31.10. 2021
osoba v 1/1 za příplatek 10 000,- Kč
dospělá osoba v rodinném pokoji 21 390,- Kč
dospělá osoba na přistýlce pouze v rodinném pokoji 18 290,- Kč
dítě na přistýlce pouze v rodinném pokoji :
1. dítě do 11.99 za 8 990,- , 2. dítě do 11.99 za 14 090,UPOZORNÉNÍ
rozsah a kvalita uvedených služeb a aktivit může být ovlivněna zavedením případných
hygienických či protiepidemických opatření v dané destinaci
PŘIHLÁŠENÍ
Pošlete jméno, adresu, telefon, email, narození a obratem za vás vyplníme přihlášku !
1.ZÁLOHA FIRST MINUTE
990,- Kč při podání přihlášky , pokud si budete přát POJIŠTĚNÍ , připočteme k 1.záloze .
2. ZÁLOHA 5 500,- Kč do 9.3.2022 DOPLATEK do 6.5.2022
POJIŠTĚNÍ
cestovní pojištění do 24 dní včetně pojištění storno poplatků dospělí 799,-Kč, připojištění C-19+ na
problémy spojené s COVID / vč. Karantény/ 490,- připojištění C-19 na problémy s onemocněním
COVID 0,- Kč při zakoupení cestovního pojištění
2. ZÁLOHA 5 500,- Kč do 9.3.2022 DOPLATEK do 6.5.2022
! nově ! je možnost stornování zájezdu do 45 - 30 dní před odletem ! V případě storna vrací
CK peníze do 14 dní. V případě rušení zájezdu ze strany CK nebo státu se již vrací peníze, již
žádné vouchery . Možnost platby fakturou jako příspěvek z FKSP.
INFORMACE A PŘIHLÁŠKY:
Monika Sobotková, Olbrachtova 735, 290 01 Poděbrady, 606 822 561,
monika.sobotkova@seznam.cz
NEVÁHEJTE , NEPROPÁSNĚTE NEZAPOMENUTELNOU DOVOLENOU s kolektivem JDT !

