
ANGELA BEACH *** 
 
Hotel s príjemnou atmosférou sa skladá z dvoch budov a je situovaný priamo pri prírodnej 
pláži s hrubozrnným pieskom. K návšteve dedinky Roda s typickými gréckymi tavernami, 
ktorá je od hotela vzdialená asi 3 km, možno využiť hotelovú dopravu, ktorá jazdí v dňoch a 
hodinách určených hotelom. Hoci sa Roda považuje skôr za pokojnejšie letovisko, aj tu však 
nájdete miesta s rušnou večernou zábavou, diskotéky či bary.  Samotný hotel sa však 
nachádza  v tichej lokalite, odporúčame ho predovšetkým  rodinám s deťmi a klientom, ktorí 
vyhľadávajú pokojnejšiu dovolenku. Hotel ponúka klientom vlastnú reštauráciu, bar, obchod 
so suvenírmi, internetový kútik, oddych pri bazéne s ležadlami a slnečníkmi. 
Štandardné vybavenie izieb: individuálne ovládateľná klimatizácia, TV so satelitným 
príjmom, vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, WC), trezor na recepcii (za poplatok), balkón 
alebo terasa  
 

OBSADENOSŤ IZIEB V HOTELI: 

Štandardná izba: dvojlôžková s možnosťou prístelky pre 2 deti alebo 1 dospelú osobu, 
prístelky pre deti formou poschodovej postele 
 
 

STRAVOVANIE: 

Hlavná reštaurácia 
Raňajky (formou bufetu)     od 08:00 do 10:00 
(k dispozícii filtrovaná káva, čaj, voda) 
Obed (formou bufetu)                                                      od 12:30 do 14:00 
Večera (formou bufetu)     od 19:00 do 21:00 
(pri obede a večeri k dispozícii nealkoholické a alkoholické nápoje, pivo, víno) 
 
Pri večeri sa vyžaduje formálne oblečenie.  
 

BARY: 

BAR (alkohol iba od 13:00 do 24:00)     od 10:00 do 24:00 
(k dispozícii nealkoholické nápoje, pivo, víno, alkoholické nápoje - miestna výroba, 
rozlievané, filtrovaná káva, čaj, zmrzlina) 
ľahké občerstvenie       od 16:00 do 17:00 
 
Upozornenie: vyššie uvedené časy a miesta podávania sa môžu meniť. 
 
 



SLUŽBY ZAHRNUTÉ V ALL INCLUSIVE PROGRAME:  

• raňajky, obedy a večere formou bufetu, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené 
množstvo miestnych nealkoholických a alkoholických nápojov. Možnosť čerpania na 
miestach a v časoch určených hotelom. Pri večeri sa vyžaduje formálne oblečenie. 

• večerné programy, stolný tenis, volejbal, basketbal, ležadlá a slnečníky pri bazéne, 
Wi-Fi v lobby, hotelová doprava do mesta Roda ( pondelok-sobota)  

 

SLUŽBY NEZAHRNUTÉ V ALL INCLUSIVE PROGRAME: 

• importované alkoholické nápoje, trezor na recepcii, internet, jazda na koni v blízkosti 
hotela 

 

AKCEPTÁCIA  KARIET:  

 
VISA 
 


