
STELLA VILLAGE *** 
Rodinný hotel pozostávajúci z hlavnej budovy a niekoľkých dvojposchodových budov sa 
rozkladá v peknej udržiavanej záhrade dodávajúcej hotelu nádych romantiky. Týči sa na 
okraji typickej gréckej dedinky Analipsis, s malebnými stavbami, malými tavernami, 
priateľskými obyvateľmi a jedinečnou neopakovateľnou atmosférou. Menšia hotelová pláž je 
od hotela vzdialená cca 20 metrov. Na širokú piesočnatú pláž sa dostanete kratučkou 
prechádzkou. Hotel Stella Village odporúčame klientom všetkých vekových kategórií, najmä 
však rodinám s deťmi, ktoré ocenia bazény, zábavu, miniklub aj detský bazén a ihrisko. 
Štandardné vybavenie izieb: individuálne ovládateľná klimatizácia (za poplatok), telefón, TV 
so satelitným príjmom, minibar, trezor na izbe (za poplatok), vlastné sociálne zariadenie, 
balkón alebo terasa  
 

OBSADENOSŤ IZIEB V HOTELI: 

Štandardná izba: dvojlôžková s možnosťou prístelky pre 1 dieťa alebo 1 dospelú osobu 
Superior izba: novšia, zrekonštruovaná, dvojlôžková s možnosťou prístelky pre 1 dieťa alebo 
1 dospelú osobu 
Rodinná izba: 2 miestnosti, dvojlôžková s možnosťou 2 prísteliek pre deti alebo 2 dospelé 
osoby 
 

STRAVOVANIE 

Hlavná reštaurácia 
Raňajky (formou bufetu)     od 07:30 do 09:30 
(k dispozícii filtrovaná káva, čaj, voda) 
Neskoré kontinentálne raňajky    od 09:30 do 10:00  
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) 
 

BARY 

Bar pri bazéne    
nealkoholické nápoje, pivo, víno, alkoholické nápoje (miestna výroba, rozlievané), filtrovaná 
káva, čaj        od 10:00 do 23:00 
 
Snack bar 
nealkoholické nápoje, pivo, víno, alkoholické nápoje (miestna výroba, rozlievané), filtrovaná 
káva, čaj        od 10:00 do 23:00 
zmrzlina         od 13:00 do 17:00 
ľahké občerstvenie       od 14:30 do 17:00 
 



Á la carte reštaurácia  v hoteli Stella Palace                                      od 19:00 do 21:30 
  
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. 

• animačné programy, večerné programy v amfiteátri, tenisový kurt (osvetlenie a 
rakety za poplatok), stolný tenis, plážový volejbal, mini futbal, vodné pólo, šípky, 
detský klub (4-12 rokov), slnečníky,  ležadlá a plážové uteráky pri bazéne, Wi-Fi no 
verejných priestoroch a na izbe, klimatizácia na izbe 

 

SLUŽBY NEZAHRNUTÉ V ALL INCLUSIVE PROGRAME: 

• importované alkoholické nápoje, masáže; vodné športy (na vzdialenejšej verejnej 
pláži), tenisový kurt (osvetlenie a rakety za poplatok), á la carte reštaurácia v hoteli 
Stella Palace, konferenčná miestnosť, trezor na izbe, slnečníky a ležadlá na pláži, 
internet, SPA centrum 

 
 

AKCEPTÁCIA  KARIET: 

 VISA 
 

WEB STRÁNKA:  

https://www.stellavillage.gr/en/ 
 
 
 
 


