WYJAZD z cyklu ZNAJOMI ZE ZNAJOMYMI

Hotel ATLANTIS 4*
(all inclusive)
Grecka wyspa KOS (przy plaży)
Wylot z Poznania, Warszawy, Wrocławia, Katowic
7 – 14.09.2021 / All inclusive
Cena: 2.859,00 zł 1os
Lista rezerwowa
Możliwość przedłużenia pobytu do 2 tygodni:
dopłata ok. 1.050 zł/1os

Opis oferty:
Otoczony pięknym ogrodem z palmami i trawnikami, w plażowej dzielnicy miasta Kos, zapewnia
wygodne, beztroskie wakacje. Do klimatycznej stolicy wyspy z restauracjami, barami i nocnym
życiem można dojść spacerem lub skorzystać z dogodnego połączenia autobusowego. Zadbane
baseny, duży, ładny ogród i morze na wyciągnięcie ręki zachęcają do aktywnego wypoczynku i
korzystania w pełni ze słonecznych wakacji we wspaniałym wyspiarskim klimacie.
Położenie:
W centrum LAMBI z barami, tawernami i sklepikami, ok. 2 km od centrum miasta Kos; ok. 30 km od
lotniska w Kos; przystanek autobusowy ok. 10 m od hotelu (ok. 1,5 EUR/Kos); ok. 20 km od
aquaparku Lido.
Plaża:
Lambi, piaszczysto-żwirkowa, łagodne zejście do morza, bezpośrednio przy hotelu, parasole i leżaki
płatne (ok. 3 EUR/parasol i leżak).
Hotel:
Czterogwiazdkowy, zbudowany w 1973 r., odnowiony na przełomie 2007 r., 510 pokoi, łącznie 8
budynków: główny - 4 piętra, 3 windy, 2 budynki - 3 piętra, 5 budynków parterowych, 1 budynek - 4
pietra i 116 bungalowów; przestronny i elegancki hol, całodobowa recepcja, restauracja główna z

tarasem - dania w formie bufetu, show-cooking, kuchnia międzynarodowa, dostępne foteliki dla
dzieci, restauracja przy basenie - dania w formie bufetu; lounge-bar z tarasem, snack-bar przy basenie,
bar w pobliżu holu; kącik telewizyjny, minimarket; taras z widokiem na ogród i basen, duży ogród,
bezpłatny internet bezprzewodowy w lobby; za opłatą: punkt internetowy (ok. 3,5 EUR/godz.),
wypożyczalnia rowerów (przy hotelu); akceptowane karty kredytowe: Visa, MasterCard, Maestro.
Pokój:
Standardowy:
2-os. (możliwość 1 dostawki), ok. 20 m², zadbany i elegancki, klimatyzowany w budynku głównym,
indywidualnie sterowana klimatyzacja w bungalowach i budynku bocznym, łazienka (wanna lub
prysznic, wc; suszarka), telewizja satelitarna, telefon, lodówka, sejf (bezpłatny); bezpłatne łóżeczko
dla dziecka do 2 lat na zamówienie przed przyjazdem; balkon lub taras (stolik i krzesełka);
Możliwość zarezerwowania pokoju rodzinnego za dodatkową opłatą.
Sport i rozrywka:
Basen, nieregularny kształt, słodka woda, ok. 450 m², gł. 0,9-1,4 m, brodzik dla dzieci, ok. 40 m², gł.
do 0,5 m, basen, prostokątny kształt, słodka woda, ok. 350 m², gł. 1-1,2 m, przy basenach bezpłatne
parasole i leżaki; siatkówka plażowa; plac zabaw dla dzieci, animacje rekreacyjno-sportowe dla
dorosłych i dzieci: klub taneczny, minidisco, przedstawienia, tenis stołowy, kort tenisowy, masaże.
All inclusive:
Śniadanie (7.00-10.00), obiad (12.30-14.30), kolacja (18.30-21.30) w formie bufetu w restauracji
głównej i restauracji przy basenie; kawa, herbata, ciastka, przekąski: kanapki, pizza, lody w restauracji
przy basenie (10.00-18.00); napoje bezalkoholowe: napoje gazowane, woda i lokalne napoje
alkoholowe: piwo, wino, mocniejsze alkohole: whisky, wódka, gin, rum, tequila w barach (10.0023.00); wymagane noszenie opasek all inclusive.
Kontakt:
0030/2242028731, www.atlantishotel-kos.com
Gratis:
Wi-Fi

Serdecznie zapraszamy na wspólny urlop
Lucyna i Ryszard Kotla
Szczegóły i zapisy w biurze KOTLA TRAVEL, ul. Smolańska 3,

Szczecin

tel. 91 48 27 092, 608 122 492, biuro@kotlatravel.pl, www.kotlatravel.pl

