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Přistýlka = 3. dosp. os. na přistýlce ve dvoulůžkovém pokoji za cenu 13 270,- Kč  

Dítě 0 – 1,99 za cenu 990,- Kč, 1 dítě ve věku 2 – 11,99 let se 2 dospělými os. na pokoji = 8 490,- Kč 
Ceny rodin a dětí na vyžádání. Možno pobyt prodloužit /cena na vyžádání v CK 

 
Záloha 3 000,- Kč/os. při rezervaci zájezdu do 28.2.2020 !!! Doplatek v březnu na účet pořádající CK  

Zájezd se uskuteční při přihlášení alespoň 21 osob přihlášených do 31.1.2020!!! 

 

Ilyssion Beach Resort **** Hotel se nachází u moře, v klidném prostředí, leží mezi 

letovisky Pefkos (cca 800 m), Lardos (cca 4 km) a oblastí Lothiarika (cca 1 km), kde jsou možnosti 

nákupů i občerstvení. Linkovým autobusem je možné cestovat do hl. města, stejně tak do Lindosu i 

Lardosu. Zastávka u hotelu. Letiště vzdáleno cca 60 km. Hlavní město Rhodos Town 50 km. Více 

informací o hotelu na:  www.hotelilyssion.gr 

Termín zájezdu Hotel. pokoj dvoulůžkový výhled moře 

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

23.5. - 30.5. 2020 
13 970,- Kč 

(cena  platná do 15.2. 2020) 

 
14 470,-  Kč 

cena platná od 16.2.2020 – 30.3.2020 

http://www.houzvickova.cz/
http://www.hotelilyssion.gr/
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Vybavenost a služby: Recepce, bar u bazénu, Lobby bar, knihovna, mini market, internetové 
připojení, 3 bazény /1x se slanou vodou/, lehátka a slunečníky u bazénů zdarma, plážové osušky 
jsou k dispozici za vratnou zálohu, tenisový kurt, air hockey, volejbal, kulečník, vířivka, dětské hřiště, 
dětský bazén, dětská postýlka na vyžádání 

Popis pokojů Superior: Vybaveny vlastním soc. zařízení s koupelnou, telefonem, klimatizací, 

lednicí, satel. televizí, výhledem na moře nebo do zahrady. Suite /rodinné pokoje, ceny na vyžádání/  

Stravování: All Inclusive program /bufet/místní rozlévané nealkoholické a alkoholické nápoje 

Pláže: Písčitá pláž s pozvolným vstupem do moře cca  80 metrů od hotelu. Přímo před areálem 

hotelu kamenitá pláž a malé zátoky. Lehátka a slunečníky na pláži za poplatek  

V ceně : Letecká přeprava + transfery, bezp. taxy, ubytování, stravování, cvičební program před 

snídaní s kvalifikovanými trenéry /Power jóga, Pilates, Body styling, Intervalový trénink, Kruhový 

trénink /cvičení bude probíhat u moře a na tenis. kurtu, v případě deště v hotelu/, služby delegáta 

V ceně není zahrnuto: Cestovní pojištění včetně storna zájezdu možno zakoupit v CK za cenu 490,- 

Kč /osoby 13 – 69 let/.  Pobytová taxa, která  je splatná na místě po příjezdu. Přibližná výše taxy pro 
4* hotel cca 3 € pokoj/noc. Výše taxy může být změněna. Klimatizace, internetové připojení, trezor. 
Nabídku služeb, které jsou za poplatek, získáte po příjezdu do hotelu.  

Pro děti: Dětský bazén, dětské hřiště, dětská postýlka zdarma, animační programy 

Let z ČR, Prahy trvá přibližně 2,5 hodiny /1881 km/ časový posun + 1 hod. 

Praha – odlet 23.5.2020  v 18,20 

Praha přílet 31.5.2020  v   00,55         Předběžné časy letů níže. Mohou se změnit!!! 

Výlety: http://www.rhodos-recko.eu/zajimavosti/   http://www.rhodos-recko.eu/vylety/ 

 

   

http://www.houzvickova.cz/
http://www.rhodos-recko.eu/zajimavosti/
http://www.rhodos-recko.eu/vylety/
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