
 ŘECKO KRÉTA – Zumba  s Nikol 
Hotel Kalia Beach** Gouves

termín: 9.9. - 20.9.2017, cena: 20 590 Kč/os. 
(ve dvoulůžkovém pokoji)

Cena zahrnuje: letenku Praha – Heraklion – Praha - letištní taxy na letišti v Praze a v Heraklionu, bezpečnostní letištní taxy, 
palivovou taxu, emisní příplatek, transfer letiště – letovisko – letiště, 11x ubytování s all inclusive výše uvedený program, česky 

mluvícího delegáta, komplexní cestovní pojištění, zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb., zumba dle programu
Cena nezahrnuje: fakultativní služby

Přihlášky a informace: CA SUNSET TRAVEL Marie Šebestová, Skupova 24, 301 00 Plzeň, IČ: 64385027
Záloha: 8000 Kč při přihlášení a doplatek 12590 Kč do 31.7.2017

Tel: 377 478 648, 775 998 352, email: info@sunsettravel.cz,  www.cksunset.cz 
/pořadatel zájezdu CK VTT, zajišťuje CA SUNSET TRAVEL/

Částečně zrenovovaný menší hotelový komplex se nachází v klidné části letoviska Gouves, ve vzdálenosti cca 15 m od 
mořského pobřeží, přes silnici. Centrum s obchody s potravinami, suvenýry, šperky, keramikou, oblečením, restauracemi, 
tavernami, kavárnami, bary je cca 15 minut chůze. Bankomat, zdravotní středisko, lékárna je cca 1-1,5 km. Letovisko a hotel 
představují ideální místo pro dovolenou spojenou s procházkami podél mořského pobřeží. Gouves patří k tradičním letoviskům 
na ostrově, dnes už je prakticky součástí velké turistické oblasti, poblíž středisek Chersonisos, Analipsi a Kokkini Hani.
Sport a zábava:  Bazén, dětský bazén, slunečníky a lehátka u bazénu (zdarma), na pláži (za poplatek cca 6-8€/set/den), 
dětské hřiště, kulečník (za poplatek cca 1-2€/hra), hrací automaty (za poplatek cca 0,50-1€/hra), stolní tenis (zdarma). Na pláži 
v letovisku je omezená nabídka vodních a plážových sportů (za poplatek).
Pláž: Nejbližší písečná pláž je cca 100 m (podél silnice) - směrem na Kokkini Hani. Vstup do moře je pozvolný, ideální pro 
rodiny s dětmi a seniory; je zde též plážový servis. Podél pláže jsou taverny, restaurace a v blízkosti je i sprcha a toaleta.
Kapacita:  Hotel se skládá z hlavní budovy a 4 vedlejších křídel. Celková kapacita je 85 pokojů (1-, 2lůžkových s možností 
jedné přistýlky a pokoje pro rodiny, které tvoří větší místnost se třemi pevnými lůžky a jedna přistýlka). Všechny pokoje jsou 
vybaveny koupelnou se sprchovým koutem, WC, klimatizací (v provozu od cca 11.6. do 13.9.), telefonem, chladničkou, 
balkónem nebo terasou s výhledem do vnitrozemí nebo do zahrady, několik málo pokojů má výhled na bazén a směrem na 
moře. Trezor na pokoji (za poplatek cca 2€/den). Fén je k zapůjčení na recepci (zdarma). 
Stravování:  ALL INCLUSIVE zahrnuje: O přesném rozsahu stravy, časů a služeb all inclusive jsou klienti informováni po 
příjezdu do hotelu Snídaně (08:00-10:00), obědy (13:00-14:30) a večeře (19:00-21:00) formou bufetu v hotelové restauraci. 
Během obědů a večeří neomezená konzumace rozlévaných místních nealkoholických nápojů, místního točeného piva a 
místního vína Během večeří není povolen vstup do restaurace v šortkách a plážovém oblečení Lehké občerstvení formou 
snacků od 15:00-18:00 a zmrzliny (kopečkové) od 15:00-18:00
Rozlévané místní nealkoholické (ovocné šťávy, nealko, filtrovaná káva, čaj) a rozlévané místní alkoholické nápoje (točené 
pivo, místní víno, ouzo, raki, brandy) v hlavním baru od 11:00-22:30 Konzumace po 22:30 se hradí extra Sportovní vyžití: 
dětské hřiště, stolní tenis
Služby: Recepce, vstupní hala, salónek s TV (jen řecké programy), internetový koutek (za poplatek cca 0,50€/8 minut), bar a 
snackbar u bazénu, vnitřní restaurace, venkovní taverna, kavárna, restaurace u moře, prodej opalovacích krémů a drobných 
suvenýrů přes hotelovou recepci, zahrada, parkoviště. Wifi v prostoru bazénu a snackbaru zdarma. Wifi na pokojích za 
poplatek (cca 5€/90 minut, cca 10€/200 minut, cca 20€/500 minut). 
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