
PRINCESS SUN **** 
Hotelový komplex sa nachádza na malom kopci na juhu Rhodosu, mimo rušného centra 
letoviska. Poskytuje  panoramatický výhľad na more cez krásny záliv Kiotari. V areáli sú k 
dispozícii 3 bazény, bufetová reštaurácia s detským kútikom, bar a pre tých, ktorí sa chcú 
rozmaznávať, hotelový wellness. Na pláž, ktorá je vzdialená  približne 800 metrov, vás 
odvezie bezplatná kyvadlová autobusová doprava. Hotel je vhodnou voľbou pre klientov, 
ktorí chcú stráviť svoju dovolenku v príjemnom prostredí s priateľskou atmosférou. 
Vynikajúca poloha je rajom pre surfistov. 
Štandardné vybavenie izieb: klimatizácia, TV, telefón, trezor (za poplatok), vlastné sociálne 
zariadenie (kúpeľňa, sušič vlasov, WC), balkón 
 

OBSADENOSŤ IZIEB V HOTELI: 

Štandardná izba: dvojlôžková s možnosťou prístelky pre 1 dieťa alebo 1 dospelú osobu 
Štandardná izba s výhľadom na more: dvojlôžková s možnosťou prístelky pre 1 dieťa alebo 1 
dospelú osobu 
Economy izba: menšia dvojlôžková pre 2 osoby  
Rodinná izba s výhľadom do záhrady: 2 miestnosti, dvojlôžková s možnosťou 2 prísteliek pre 
deti alebo 1 dospelú osobu 
Rodinná izba s výhľadom na more: 2 miestnosti, dvojlôžková s možnosťou 2 prísteliek pre 
deti alebo 1 dospelú osobu 
 
 

STRAVOVANIE: 

Hlavná reštaurácia 
RAŇAJKY(formou bufetu)     od 07:00 do 10:00 
OBED (formou bufetu)                                                      od 12:30 do 14:30 
VEČERA (formou bufetu)     od 19:00 do 21:30 
teplý a studený snack      od 10:00 do 18:00 
vybrané alkoholické a nealkoholické nápoje (miestna výroba)  od 10:00 do 23:00 
Pri večeri sa vyžaduje formálne oblečenie. 
  

BARY: 

Pool bar 
nealkoholické nápoje, pivo, víno, sendviče, pizza, hamburgery, hotdog, ovocie 
       od 10:00 do 18:00 
  
Bar na pláži 
nealkoholické a alkoholické nápoje, ovocie   od 10:15 do 17:45 
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 je vyžadované formálne oblečenie. 

• animačné a večerné programy, 1 x do týždňa živá hudba, 2 tenisové kurty v 
sesterskom hoteli Rodos Princess Beach, fitness, stolný tenis, plážový volejbal, 
aerobik, šípky, petanque, sauna, vírivka, Wi-Fi na izbe a v areáli hotela, slnečníky 
a ležadlá pri bazéne a pláži, plážový bar, hotelový autobus na pláž niekoľkokrát 
denne, detský klub  

 
 

SLUŽBY NEZAHRNUTÉ V ALL INCLUSIVE PROGRAME: 

• importované alkoholické nápoje, internet, masáže, osvetlenie tenisových kurtov, 
vodné športy na pláži, trezor, požičovňa áut 

 

AKCEPTÁCIA  KARIET:  

VISA 
 

WEB STRÁNKA:  

 
http://www.princesssun.com/ 
 
 
 
 
 


