
ŘECKO Peloponés – cvičení s Evou Skalickou

Hotel Ritsa** Tolo
Termín:  29.5. - 8.6. 2018 (11 dní/10 nocí):    14 670 Kč/os.   s polopenzí v P/2  

pokoj s výhledem na bazén   15 470 Kč/os  
Cena zahrnuje: leteckou přepravu z Prahy na Peloponés/Kalamata vč. letištních poplatků, místní transfer z letiště na hotel a zpět,
ubytování s polopenzí na 10 nocí, služby česky mluvícího delegáta, povinné pojištění CK ve smyslu zákona č.159/99 Sb., transfer

Plzeň – Praha/letiště – Plzeň; cvičení dle programu s E.Skalickou, komplexní cestovní pojištění
Cena nezahrnuje: fakultativní služby, nově pobytovou taxu/ platí se na místě cca 2 EUR/

 

Přihlášky a informace: V CA Sunset  tel: 377 478 648, 775 998 352, email: info@sunsettravel.cz  nebo u paní Evy Skalické. 
úhrady: záloha  4000 Kč do 8.12. 2017, 2.záloha  4000 Kč do 10.2.2018, doplatek 6670 Kč /7470 Kč do 10.4.2018   č.ú: 0727078319/0800  VS

20170136
CA SUNSET Marie Šebestová, Skupova 24, 301 00  Plzeň 

Tel: 377 478 648, 775 998 352, IČ: 64385027, E-mail: info@sunsettravel.cz, www.cksunset.cz       /pořadatel zájezdu CK VTT/

Poloha: zrenovovaný rodinný hotel s velmi milou a přátelskou atmosférou. Hotel se nachází v klidné části na okraji letoviska, cca 600 m od centra. Zde 
je dostatek nákupních i zábavních možností (obchody s potravinami, suvenýry, cukrárny, restaurace, taverny, zlatnictví, lékárny), ve středisku nechybí 
stálý lékař, bankomaty, dětské hřiště. Zastávka autobusu městské linky je nedaleko, lze pohodlně cestovat do Nafplia. Jízdenka stojí cca 1,80€/cesta 
(autobus jezdí zhruba každou hodinu). Taxi do Nafplia vychází na cca 17€/jedna cesta. Určitě doporučujeme podniknout romantický večerní výlet lodí 
do přibližně 11 kilometrů vzdáleného Nafplia, kde nemusíte jen chodit, ale také se můžete svézt výletním vláčkem. Za dvacet minut jízdy získáte velmi 
dobrou představu o tomto okouzlujícím městě. V Tolu a okolí lze zvláště ráno nebo v podvečer, kdy už slunce tolik nehřeje, podniknout celou řadu 
pěších výletů a procházek. Jednou z nich může být i dvoukilometrový výšlap k modernímu modrobílému kostelíku nad Tolem jménem Agia Kyriaki, 
odkud je nádherný výhled na Tolo i ostrovy v Argolském zálivu. Orientační doba transferu: cca 2 hodiny 30 minut
Pláž: hlavní široká písečná pláž při vstupu místy s oblázky, která je k dosažení přes silnici, je vzdálena cca 100 m od hotelu. Je s pozvolným vstupem 
do vody, skutečně ideální pro rodiny s dětmi a seniory. Na široké písečné pláži (Psili Ammos), která získává pravidelně modrou vlajku (v červenci a 
srpnu zde bývá i plavčík), je možnost pronájmu slunečníků a lehátek (cca 7€/set/den), nabízí se i donáška občerstvení (jídlo a nápoje), nechybí ani 
nabídka vodních sportů. Pro snadnější přístup vede na pláž dřevěný chodníček, k dispozici jsou také sprchy.
Kapacita: v tomto hotelu je celkem 34 pokojů (2lůžkové s možností jedné přistýlky a pokoje pro rodiny, kde je palanda nebo lůžka nebo přistýlky pro 
děti. Všechny pokoje jsou vybaveny koupelnou se sprchovým koutem, WC, klimatizací, fénem, telefonem, TV se satelitním příjmem (i s jedním českým 
programem), wifi zdarma ve většině pokojích, chladničkou, trezorem a balkónem. Pokoje mají výhled na letovisko, do vnitrozemí, hory, okolní hotelovou 
zástavbu, kemp nebo bazén. Pokoje v 1. patře s výhledem na bazén jsou za příplatek. Dětská postýlka na vyžádání zdarma.
Služby: vstupní hala s recepcí, výtah, salónek s TV se satelitním příjmem, internetový koutek s jedním počítačem (zdarma), hotelová restaurace, 
zahradní restaurace, bar a snackbar u bazénu, kavárna s velkým TV projektorem, malá zahrádka, parkoviště. Možnost zapůjčení žehličky na recepci 
(zdarma). Wifi zdarma - uvnitř hotelu a ve většině pokojích.
Stravování: formou polopenze. Snídaně i večeře - bufet. Na místě je možné si dokoupit obědy za velmi přijatelné ceny (denně mezi 12:00-15:00). 
Sport a zábava: bazén, dětský bazén, velké slunečníky a lehátka u bazénu - zdarma. Hotel nabízí svým hostům k zapůjčení zdarma 1 slunečník na 
pláž (na pokoj na celou dobu pobytu) a pro děti k zapůjčení dětské rukávky na plavání. Malé jednoduše vybavené fitcentrum (zdarma). Během pobytu 
pořádá hotel pro své hosty obvykle soukromý řecký večírek s tancem a reprodukovanou hudbou. Slunečníky a lehátka na pláži (za poplatek cca 
7€/set/den). Vodní sporty na pláži (za poplatek).

http://www.cksunset.cz/

	

