
LTI AKS MINOA PLACE **** 
 
Novozrekonštruovaný hotel patriaci pod známu hotelovú sieť LTI je situovaný priamo pri 
dlhej piesočnatej pláži s pozvoľným vstupom do mora. Nachádza sa v pokojnej časti letoviska 
Amnissos s výbornou strategickou polohou na výlety po ostrove. Hotel ponúka kvalitné 
služby, zábavu, relax pri bazéne a na svoje si prídu aj milovníci športu. Klienti majú k 
dispozícii SPA centrum, reštaurácie, bar, kvalitné športoviská a celodenné animácie. Hostia 
taktiež určite ocenia blízkosť hlavného mesta Heraklion ľahko dostupného miestnou 
autobusovou dopravou, kam sa môžu vybrať za zábavou a rušným nočným životom.   
Štandardné vybavenie izieb: individuálne ovládateľná klimatizácia, telefón, TV so satelitným 
príjmom, minibar, vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, sušič vlasov, WC), trezor (za 
poplatok), Wi-Fi (zadarmo), balkón alebo terasa 
 
Hotel je len pre osoby nad 16 rokov. 
 

Obsadenosť izieb v hoteli 

Štandardná izba: dvojlôžková  
Izba s výhľadom na more: dvojlôžková  
 

Stravovanie 

Hlavná reštaurácia  
Raňajky (formou bufetu)    od 07:00 do 10:30 
(k dispozícii filtrovaná káva, čaj, voda) 
Obed (formou bufetu)    od 12:30 do 14:30  
Večera (formou bufetu)    od 19:00 do 21:30 
(pri obede a večeri k dispozícii nealkoholické nápoje, pivo, víno - miestna výroba) 
 
Pri večeri sa vyžaduje formálne oblečenie.  
 

Reštaurácie  

Grécka reštaurácia 
Obed (formou bufetu) – len grécka kuchyňa  od 13:00 do 15:00 
   
Á la carte reštaurácia 
Talianska reštaurácia 
Večera                                                                                od 19:30 do 22:00 
(servírovaná, 1x za pobyt rezervácia deň vopred) 
   



Bary 

Lobby bar (All inclusive len do 24:00) 
nealkoholické nápoje, pivo, víno, alkoholické nápoje - miestna výroba, rozlievané, filtrovaná 
káva, čaj      od 18:00 do 01:00 
 
Bar na pláži  
nealkoholické nápoje, pivo, víno, alkoholické nápoje - miestna výroba, rozlievané, filtrovaná 
káva, čaj, zmrzlina, ľahké občerstvenie        
 
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 nealkoholických a alkoholických nápojov miestnej výroby. 
Možnosť čerpania v čase a na miestach určených hotelom. 

• Animačné a večerné programy, stolný tenis, plážový volejbal, plážový futbal, 
posilňovňa, vodné pólo, vodná gymnastika, aerobic, šípky, Wi-Fi v celom areáli 
hotela, slnečníky, ležadlá a plážové uteráky pri bazéne a na pláži   

 

SLUŽBY NEZAHRNUTÉ V ALL INCLUSIVE PROGRAME 

• SPA centrum, biliard, konferenčná miestnosť, trezor, importované alkoholické 
nápoje, požičovňa bicyklov, internet  

 
AKCEPTÁCIA  KARIET:  
VISA 
 
WEB STRÁNKA:  
https://www.lti.de/Home/Hotels/lti-AKS-Minoa-Palace.html 
 


