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Přistýlka možná, 3. os. na přistýlce ve dvoulůžkovém pokoji -1 890,- Kč z uvedené ceny výše… 

Příplatek za výhled na moře + 1 500,- Kč/os/pobyt… 
Dítě 0 – 1,99 za 990,- Kč, cena za 1 dítě ve věku 2 - 14,99 let se 2 dospělými os. na pokoji 7.990,- Kč 

Ceny rodin a dětí na vyžádání… Možno rodinné pokoje + možno pobyt prodloužit… 

 
Záloha 1 000,- Kč/os. při rezervaci zájezdu do 30.12.2018 !!! Doplatek v červenci na účet pořádající CK ! 

 

Krásný luxusní hotel  IRENE PALACE ****  se nachází cca 300 m od centra střediska Kolymbia s bary, 

tavernami a obchody a ve vzdálenosti přibližně 25 km od města Rhodos, pravidelné spojení zajišťuje linkový 

autobus, který má zastávku 150 m od hotelu. Doba transferu z letiště do hotelu je cca 45 minut. Hotel je 

situován přímo u dlouhé  pláže. K hotelovému areálu patří vstupní hala s recepcí, hotelová restaurace, bar, 

televizní a společenská místnost, kadeřnictví a minimarket. V udržované zahradě se nachází sladkovodní 

bazén, whirlpool, bar u bazénu a terasa na slunění s lehátky a slunečníky = zdarma. Dětské brouzdaliště, 

bazén se skluzavkou, miniklub a speciální animační program (pro děti 4–12 let). Mini ZOO (oslíci, poníci atd.) 

Pravidelně je pořádán řecký večer...                           Stránky hotelu: www.irenepalace.gr 

Strava: ALL INCLUSIVE program nebo POLOPENZE dle vašeho výběru. Voda z vodovodní sítě je pitná. 

Pokoje: nově zrekonstruované/koupelna/WC (vysoušeč vlasů), centrální klimatizace (mimo období 1. 6. – 15. 

9. za poplatek), telefon, lednička, TV/sat., balkon. Možno dokoupit pokoj s výhledem na moře                              

za doplatek + 1 500 Kč/os/pobyt. 

Termíny Hotel. pokoj dvoulůžkový 

Cena/dosp.os/za pobyt/s polopenzí 

Hotel. pokoj dvoulůžkový 

Cena/dosp.os/za pobyt/s all inclusive 

22.09.-29.09. 

2019 

13 890,- Kč  

(cena do 30.12. 2018) 

 

14 890,-  Kč 

  cena od 1.1. – 30.3.2019 

15 490,- Kč  
(cena do 30.12. 2018) 

 

16 490,- Kč 

cena od 1.1. – 30.3.2019 

http://www.irenepalace.gr/
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Cena zahrnuje: ubytování v hotelu**** při daném obsazení pokoje, stravu dle výběru, cvič. program pod 

vedením prof.  cvičitelů, pronájem plochy a spotřeba el. energie, služby delegáta, leteckou dopravu, 

bezpečnostní taxy,  transfer z letiště na místo ubytování a zpět, pojištění CK proti úpadku, fitness, volejbal, 

fotbal a stolní tenis, šipky,  pro klienty s all inclusive zdarma tenis (osvětlení za poplatek), dětská postýlka 

zdarma (na vyžádání), lehátka a slunečníky u bazénu zdarma… 

Za poplatek: sauna, kulečník, minigolf, vodní sporty na pláži, plážový servis na pláži, WiFi , výlety… 

Cena nezahrnuje: V Řecku je nově zavedena pobytová taxa, kterou je nutno uhradit na místě při příjezdu 

do hotelu ve výši cca 3,- EUR/pokoj/noc!!! Zdravotní pojištění nebo zdravotní pojištění do zahraničí včetně 

storna zájezdu (možno zakoupit v CK za. 690,- Kč/dosp. os), fakultativní výlety, pláž. osušky a plážový servis u 

moře… 

Cvičení: Pod vedením prof. cvičitelů, 2x denně, ráno a v podvečer (2,5 - 3 hodiny denně). Cvičí se před snídaní 
a před večeří. Power jóga, Bodystyling, Mix aerobik, Calanetika, Pilates, Kruhový trénink, Intervalový trénink... 
Dle zájmu bude cvičení přizpůsobeno přáním většiny… V případě deště se cvičí v prostorách hotelu… 
 
Popis All Inclusive: Snídaně (07.00–10.00 hod.) Oběd formou bufetu (12.00–14.00 hod.) Večeře formou 
bufetu (18.00–21.00 hod.) Speciální dětský bufet Zmrzlina pro děti (10.00–17.00 hod.) Nealkoholické a 
alkoholické nápoje místní výroby (10.00–23.00 hod.)Káva a lehké občerstvení (11.00–12.00 a 15.30–16.30 
hod.) Tenis (osvětlení za poplatek), stolní tenis, minigolf. 
 
 
 

 
 

Hotelové pokoje / nově zrekonstruované / 
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Hotelová zahrada 
 
 
 

 
 
 
 

 

Rhodos je uváděn jako nejslunečnější řecký ostrov. V průměru má 300 dní slunce ročně a 

celkově pak více než 3000 hodin sluníčka za rok. Cca v půli května přestává pršet a až do půli 

října je teplo a sucho. I mraky jsou výjimkou. Noční teploty bývají okolo 20 - 25 stupňů, přes 

den pak bývá 25 - 35 stupňů. 

Počasí naleznete na: 

http://www.yr.no/place/Greece/South_Aegean/Rhodos_Mediumwave_Transmitter/long.html 

http://www.yr.no/place/Greece/South_Aegean/Rhodos_Mediumwave_Transmitter/long.html
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Ostrov Rhodos je nazýván „ostrovem slunce“. Tento mýtus je starý více než 3000 let. Již staří Řekové říkali, že 
ostrov je zasvěcen bohu slunce Heliovi, který se svým slunečním kočárem denně křižuje oblohu. Ovšem 300 
slunečních dnů v roce není to jediné, co dělá čtvrtý největší ostrov Řecka tak atraktivním. Rhodos nabízí 
mnohem více, vedle dlouhých pláží především hlavní město, v němž historie dýchá na každém kroku, 
významné vykopávky a půvabné vnitrozemí. Tento ostrov není skromný a drsný, jako většina ostatních ostrovů 
v Egejském moři. Je zelený, úrodný a voňavý. Hluboká údolí, kvetoucí flóra, pestré horské oblasti a nepřeberné 
množství kapliček a klášterů, stejně jako taveren. Rhodos je řeckým ostrovem, do kterého se buď rovnou 
zamilujete nebo se vám zde bude přinejmenším opravdu líbit. Rhodos je podmanivý, rozlehlý a mimořádně 
osobitý. Je to největší ostrov Jižních Sporad (Dodekanesos) a zároveň hlavním turistickým cílem této oblasti. 
Rhodos má asi 98 tisíc obyvatel a slunce zde svítí tři sta dnů v roce. Celé východní pobřeží tvoří jeden dlouhý, 
prakticky ničím nepřerušovaný, pás písčitých pláží, které jsou vyhledávány turisty z celého světa, zvláště pak 
Angličany, Němci nebo Skandinávci. Na Rhodu ovšem najdeme kromě slunce a pláží i malebné vnitrozemské 
vesničky, které se rozkládají na úpatí hor a jsou prakticky nedotčené cestovním ruchem. Celé vnitrozemí je 
hodně zelené a střídají se zde pastviny, pláně a lesy. 

 

Zajímavá místa ostrova Rhodos: 

http://www.fischer.cz/recko/rhodos/kolymbia/irene-palace#/vylety 

http://www.fischer.cz/recko/rhodos/kolymbia/irene-palace#/vylety

