
SUMMER VILLAGE *** 
 
Príjemný rodinný hotel umiestnený v upravenej subtropickej záhrade, ktorý sa  skladá z 
hlavnej budovy a niekoľkých poschodových bungalovov. Príjemnou prechádzkou je možné sa 
prejsť do malebného letoviska Marmari s barmi, gréckymi tavernami, obchodíkmi so 
suvenírmi a rušným nočným životom. Piesočnatá pláž sa nachádza približne 700 m od hotela 
a je ideálnym miestom pre oddych a plné využitie odpočinkovej dovolenky. V rámci relaxu 
odporúčame klientom vyskúšať Hippokratovu masáž, ktorá v sebe nesie tradíciu a bohaté 
skúsenosti slávneho otca medicíny Hippokrata, narodeného na ostrove Kos. Dokonalé 
osvieženie ponúka aj bazén s ležadlami alebo posedenie v tieni pri hotelovom bare.   
Štandardné vybavenie izieb v štýle bungalovov : klimatizácia (na vyžiadanie, za poplatok), TV, 
telefón, vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, sušič vlasov, WC), minibar,  trezor na recepcii 
(za poplatok), balkón alebo terasa 
 

OBSADENOSŤ IZIEB V HOTELI: 

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

STRAVOVANIE: 

Hlavná reštaurácia 
Raňajky (formou bufetu)     od 07:30 do 10:00 
(k dispozícii filtrovaná káva, čaj, džús, voda) 
Obed (formou bufetu)                                                    od 12:00 do 14:00 
Večera (formou bufetu)     od 19:00 do 21:00 
(pri obede a večeri k dispozícii nealkoholické nápoje, pivo, víno) 
 

BARY: 

Snack bar 
ľahké občerstvenie (zákusky, sušienky)    od 16:00 do 17:00 
filtrovaná káva, čaj, nealkoholické nápoje, pivo, víno, alkoholické nápoje (ouzo, brandy 
miestna výroba, rozlievané)      od 10:00 do 22:30 
 
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, Wi-Fi v areály, slnečníky a ležadlá pri bazéne, 

• plážový volejbal, stolný tenis 
  

SLUŽBY NEZAHRNUTÉ V ALL INCLUSIVE PROGRAME: 

• Slnečníky a ležadlá na pláži, trezor na recepcii, mini futbal, šípky, masáže, klimatizácia 
na izbách, importované alkoholické nápoje 

 

AKCEPTÁCIA  KARIET:  

VISA 
 

WEB STRÁNKA:  

 
http://www.summervillagekos.com/ 
 
 
 
 
 


