DODATOK č. 8
ku katalógu CK Koala Tours, a.s. LETO 2018
Zmeny, opravy a doplnky v katalógu:
Destinácia Korfu:
Hotel Alkyon Beach
Oprava opisu hotela:
NÁŠ NÁZOR » hotel Alkyon Beach ponúka cenovo priaznivé ubytovanie s all inclusive službami a so skvelou polohou
pri očarujúcej širokej pláži so zlatým pieskom. Tú ocenia najmä rodiny s deťmi a skutoční dovolenkoví “fajnšmekri“
vyhľadávajúci doposiaľ nepredimenzované letoviská s pokojnou, typicky gréckou pomalou usmiatou atmosférou.
Hotel svojim hosťom okrem jedinečnej polohy a nádherných okolitých prírodných scenérií ponúka i príjemné ubytovanie
v zrekonštruovaných izbách a areál s bazénom a terasou na slnenie.
VYBAVENIE » vstupná hala s recepciou • wifi pripojenie na internet v priestoroch recepcie • priestranná klimatizovaná
reštaurácia • lobby bar • bazén • oddelený detský bazén • bar pri bazéne s posedením • terasa na slnenie s ležadlami
a slnečníkmi • vodné športy na pláži (za poplatok) • požičovňa áut, motoriek a bicyklov v stredisku (za poplatok)

Destinácia Zakynthos:
Hotel Zante Imperial Beach
Oprava opisu hotela:
Vybavenie: vstupné priestory s recepciou a posedením • wifi pripojenie na internet na recepcii • priestranný bazén s pool
barom • tobogán a detský vláčik • detský bazén • terasa na slnenie s ležadlami a slnečníkmi (zdarma) • detský klub •
supermarket a obchod so suvenírmi
Stravovanie: formou all inclusive (raňajky, obedy a večere v reštaurácii Lydia v časti Zante Royal Resort)

Destinácia Egypt:
hotel SEA STAR BEAU RIVAGE
Dovoľujeme si Vás informovať o zmene cenníkovej položky a to nasledovne:
Pôvodne cenníková položka „1. dieťa do 14 r. na prístelke“ sa mení na „1. dieťa do 12 rokov na prístelke“.
Pôvodne cenníková položka „2. dieťa do 7 r. na prístelke“ sa mení na „2. dieťa do 6 rokov na prístelke“.
Pôvodne cenníková položka: „2. dieťa 7 - 14 r. na prístelke“ sa mení na „ 2. dieťa od 6 do 12 r. na prístelke“
Destinácia Chorvátsko:
Hotel Pula
Oprava opisu služieb:
SUN & FUN klub: animačný program v slovenskom jazyku pre deti i dospelých v období od 15.07. do 19.08.2018

V Bratislave 12. 6. 2018.

Mgr. Oliver Kluch
Mgr. Oliver Kluch, riaditeľ CK Koala Tours, a.s.
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