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Řecko, ostrov Kos 

wellness pobyt nejen se cvičením… 

 

 
 

 
Rezervace u cvičitelky + platba zálohy ve výši 30% do 12.8.2021 na účet pořádající CK  

Ceny rodin a dětí na vyžádání. Možno pobyt prodloužit /cena na vyžádání/. 
 

Hotel Corali **** leží v krásné rozlehlé subtropické zahradě. Hotelový komplex se nachází 

v klidné oblasti v blízkosti městečka Tigaki, se spoustou taveren, obchůdků, svítící fontánou, 
welness centrem s HAMAM a luxusními masážemi. Je vzdálený  cca 350m - 400m od pláže a nabízí 
přístup k široké škále vodních sportů, či jen k relaxaci. Hlavní město Kos je vzdáleno   10 km, letiště 
15 km. Více informací o hotelu naleznete na:  http://www.coralikos.com 

Termín zájezdu Hotel. pokoj PROMO dvoulůžkový/výhled do zahrady 

Cena/dosp.os/ve dvoul. pokoji/za pobyt/letecky 

25.9. - 2.10. 2021 
13 200,- Kč     s polopenzí 

(cena  platná do 12.8. 2021) 

 

16 700,-  Kč    s all inclusive 
(cena platná do 12.8.2021)  

 

http://www.houzvickova.cz/
mailto:houzvickova.hana@seznam.cz
http://www.coralikos.com/
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Ostrov: Je malebný, dlouhý jen 50 km, v nejužším místě široký jen 2 km, je zde spousta písečných 

pláží, hory, útesy a archeolog. památky, příjemné termální prameny vyvěrající do moře.  

Vybavenost a služby: V hotelu**** je k dispozici vstupní hala s recepcí, restaurace, bar, bar u 

bazénu, Wi-Fi připojení (za poplatek), mini market. V zahradě naleznete 2 bazény, dětské hřiště, 
minigolf, kulečník, posilovnu, terasu na slunění s lehátky a slunečníky /zdarma/, půjčovnu jízdných 
kol, parkoviště, dva tenisové kurty s osvětlením, stolní tenis, minigolf, animační program, volejbalové 
hřiště a fitness Na vyžádání dětská postýlka /zdarma/. 

Dvoulůžkový PROMO pokoj: Vybaven koupelnou se sociálním zařízením, satelitní TV, telefonem, 

klimatizací, trezorem, ledničkou, balkónem či terasou. 

Stravování: All inclusive nebo polopenze. Voda z kohoutku je pitná. Obchody s potravinami a 

taverny v blízkosti. 

Pláže: Písčitá pláž s pozvolným vstupem do moře cca  350m od hotelu /přírodní pláže/  nebo 400m 

od hotelu udržované pláže se zázemím. Lehátka a slunečníky na pláži za poplatek. 

V ceně: Ubytování, letecká doprava včetně povinných příplatků a paliva, transfer v místě pobytu, 

stravování dle výběru, služby delegáta, pojištění CK proti úpadku, cvičební program před snídaní      

a před večeří s kvalifikovanými trenéry /Power jóga, Pilates, Bodystyling, Intervalový trénink, Kruhový 

trénink /cvičení bude probíhat v případě deště v hotelu/ 

V ceně není zahrnuto: Cestovní pojištění léčebných výloh včetně storna zájezdu, možno zakoupit 

v CK Fischer/ Evropa bez rizikových sportů 799,-/os. Připojištění na covid C19+  490,-/os (připojištění 

nelze sjednat samostatně, pouze v kombinaci s Fischer Evropa) https://www.fischer.cz/sluzby/pred-
odjezdem/cestovni-pojisteni  

 Pobytová taxa, která  je splatná na místě po příjezdu. Přibližná výše taxy pro 4* hotel cca 3 € 
pokoj/noc. Výše taxy může být změněna. Internetový kout, Wi-Fi připojení, vodní sporty na pláži, 
lehátka a slunečníky na pláži, trezor 

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

Více informací o ostrově Kos naleznete na:  http://www.online-recko.cz/ostrov-kos/ 

Let z ČR, Prahy trvá přibližně 2,5 hodiny / 1 794 km/časový posun + 1 hod. 

Předběžné časy letů / mohou být změněny/: 

25.9. odlet z Prahy 19,20 – 23,10 přílet na Kos 

2.10. odlet z Kosu 23,55 , přílet do Prahy 3.10. v 01,50 

 

https://www.fischer.cz/sluzby/na-letisti/covid-test CK Fischer nabízí zvýhodněné testování u 

letiště před odletem za 990,- Kč/PCR, a Antigen test za 490,- Kč/os /výsledek do 90 min./ Musí být 

objednáno ve smlouvě! Testování se netýká plně očkovaných +  lhůta 14 dnů po očkování! 

 

Podmínky vstupu do země se mohou měnit, aktuální informace  naleznete na tomto odkaze 

https://covidinfo.dertouristik.cz/recko 
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