
 
DODATOK č. 9 

ku katalógu CK Koala Tours, a.s. LETO 2018  
 
 

 
Zmeny, opravy a doplnky v katalógu : 
 
Destinácia Chalkidiki:  
 
Hotel Aristoteles Beach  
Oprava opisu hotela: Ubytovanie: telefón sa na izbách nenachádza 
 
Hotel Aristoteles Beach  
Oprava opisu hotela: Ubytovanie: rodinné izby až pre 5 osôb ( jedna miestnosť ) za príplatok 
 
Hotel Mendi Beach  
Oprava opisu hotela: Šport a zábava: tenis (zapožičanie tenisových rakiet za poplatok)  
 
Destinácia Sicília:  
 
Hotel Borgo Rio Favara  
Oprava opisu hotela: Ubytovanie: trezor sa nenachádza na izbách, ale na recepcii hotela (zdarma) 
 
Destinácia Kréta:  

Hotel Bali Mare:   
Oprava opisu hotela: Ubytovanie : telefón sa na izbách nenachádza 

Hotel Talea Beach:   
Oprava opisu hotela: Ubytovanie : telefón sa na izbách nenachádza 
                                  Vybavenie hotelového komplexu:  detský bazén sa v hoteli nenachádza 

Hotel Europa Resort:  
Oprava opisu hotela: Ubytovanie : telefón sa na izbách nenachádza 

Hotel Porto Greco Village:  
Oprava opisu hotelového komplexu: Vybavenie hotelového komplexu : v hotelom komplexe sa nachádzajú 4 bazény 

Destinácia Korfu:  
 
Hotelový komplex / aparthotel Ionian Princess & Thi nalos 
Oprava opisu hotela: Vybavenie: recepcia • spoločenská miestnosť s TV • wifi v priestoroch hlavnej budovy (zdarma) • 
trezory (za poplatok) • reštaurácia s vonkajšou terasou so sedením • lobby bar • 2 bazény • pool bar • terasa na slnenie 
s ležadlami a slnečníkmi (zdarma) • detský bazén • detský mini klub 
 
Hotelový komplex Sandy Beach Resort  
Oprava opisu hotela: oficiálne hodnotenie: *****  
Dovoľujeme si vás informovať o zmene oficiálneho názvu hotela na Labranda Sandy Beach Resort. 
 
Destinácia Rhodos:  
 
Hotel Dessole Olympos Beach  
Oprava opisu hotela: UBYTOVANIE:  chladnička (voda v deň príchodu) 
 
Destinácia Albánsko:  
 
Hotel Horizont  
 
Dovoľujeme si Vás informovať, že -  na základe informácie obdržanej od hotela dňa 26.6.2018 - pre letnú sezónu 2018 
nebudú z dôvodu rekonštrukcie v prevádzke fitness centrum, masáže a sauna. 
 
 
 



Destinácia Turecko:  
 
Hotel Primasol Serra Garden  
dovoľujeme si vás informovať o zmene oficiálneho názvu hotela Primasol Serra Garden. 
Hotel bude v letnej sezóne 2018 figurovať pod názvom SERRA GARDEN a zároveň sa mení aj jeho webová stránka na 
http://www.serragardenhotel.com/tr/ 
Popis hotela ako aj rozsah služieb zostáva nezmenený podľa katalógu 2018 až na plážové osušky, ktoré sú už neni za 
depozit, ale za poplatok 1€/osuška. 
 
 
Hotel Nerton  
Oprava opisu služieb: V rámci all inclusive sú plážové osušky zdarma ako aj wifi pripojenie v celom objekte. V areáli 
hotela sa nenachádza detský bazén so šmykľavkou. Nachádza sa tam len bazén s oddelenou časťou pre deti bez 
šmykľavky. 
 
Hotel LTI Serra Resort a Club Calimera Serra Palace  
Oprava opisu služieb: V rámci ultra all inclusive je wifi pripojenie zdarma len v spoločných priestoroch (lobby, recepcia). 
Trezor je za poplatok 1€/deň. 
 
Hotel Water Side Resort & Spa  
Oprava opisu služieb: Hotelová výletná loď po rieke Manavgat, nie je v rámci ultra all inclusive zdarma 
 
Destinácia Španielsko:  

Hotel Palas Pineda:   
Oprava opisu hotela: Pláže: nie je možnosť zapožičania plážových osušiek 

Hotel Salou Park I., II.:   
Oprava opisu hotela: Pláže: nie je možnosť zapožičania plážových osušiek 

Oprava opisu hotela: Vybavenie hotela : pri bazénovom komplexe sa nachádzajú iba ležadlá, nie slnečníky 

Destinácia Peloponéz  
 
Hotel Pappas  
Oprava opisu all inclusive: 
Nové znenie: raňajky, obedy a večere formou švédskych stolov • počas obedov a večerí sa podáva  voda, 0,5 litra 
bieleho alebo červeného vína alebo džúsu pre 2 osoby • občerstvenie v lobby bare v čase od 11:00 do 12:30 hod. a od 
16:30 do 18:30 hod. zahŕňa teplé nápoje (kávu, čaj), stolové biele a červené víno, pivo, ouzo, kokteily, džúsy, keksíky a 
zmrzlinu 
 
Wyndham / Ramada  Resort hotelový komplex 
Oprava opisu vybavenia hotelového komplexu: vnútorný vyhrievaný bazén je počas letnej sezóny zatvorený 
 
 
V Bratislave 28. 6. 2018. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                             
                                               Mgr. Oliver Kluch  
                                                                       Mgr. Oliver Kluch, riaditeľ CK Koala Tours, a.s. 

 
Tento dodatok č. 9 k letnému katalógu Leto 2018 cestovnej kancelárie Koala Tours, a.s. platí od 28.6.2018.  
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