Atlantica Club Aegean
Blue
Rodos, Grecia
Kolimbia, Rodos, Greece

Descriere Atlantica Club Aegean Blue 5*, Rodos, Grecia
Fabulos: 8.9 Booking.com Hotelul se află în Kolymbia, la 2 km de plaja Tsambika, şi oferă cazare la malul mării cu
diverse facilități. Cel mai apropiat aeroport este Aeroportul Internațional Rhodos, situat la 19 km de unitatea de cazare.
Hotel Website: https://www.atlanticahotels.com/hotels-in-rhodos/atlantica-aegean-blue
Localizare
Hotelul se află în Kolymbia, la 2 km de plaja Tsambika, şi oferă cazare la malul mării cu diverse facilități. Cel mai
apropiat aeroport este Aeroportul Internațional Rhodos, situat la 19 km de unitatea de cazare.
Facilitati camere
Camerele au baie proprie, au aer condiționat, TV cu ecran plat cu canale prin cablu, fierbător, dulap, cadă şi uscător de
păr.
Facilitati hotel
Proprietatea are recepție cu program nonstop, restaurant, precum un bar, o grădină şi o terasă, parc acvatic și piscină
sezonieră în aer liber. Are program de divertisment seara, iar oaspeții au la dispoziție spațiu pentru depozitarea
bagajelor.

ATENTIE! Persoanele cu dizabilitati trebuie sa anunte gradul de invaliditate, cu toate amanuntele necesare, din
momentul inscrierii si confirmarii rezervarii. Nu ne asumam eventualele servicii speciale, ce nu pot fi oferite de terti, in
cazul in care nu au fost semnalate in rezervari si in contractul de prestari servicii.
CONDITII ASIGURARE!
Asigurarea Cocktail Travel Protection fara fransiza – pentru cazurile de storno, valoarea maxima despagubita este de
25.000 Ron / rezervare
EXCEPTIE!: pentru anulare inainte de plecare din motive de imbolnavire sau carantina cauzata de o epidemie sau
pandemie (ex: Covid19) - se aplica fransiza 30%
Riscurile acoperite si sumele maxim despagubite le regasiti in Insurance Product Information Document care poate fi
descarcat AICI
Conditii de plata si penalizare
Conditiile de plata si penalizare valabile pentru acest hotel le regasiti pe link-ul:
https://informatiicalatorie.cocktailholidays.ro/conditii-plata-penalizare/
Informatii standard

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (01.07.2022 07:45)

Conform OG2/ 2018, la momentul ofertarii unui pachet de servicii de calatorie, atat agentia de turism organizatoare cat
si agentia de turism intermediara, trebuie sa furnizeze calatorului informatiile standard valabile pentru acest pachet
turistic. Acestea se descarca de pe link-ul: https://informatiicalatorie.cocktailholidays.ro/informatii-standard/

Informatii precontractuale
Conform OG2/ 2018, la momentul ofertarii unui pachet de servicii de calatorie, atat agentia de turism organizatoare cat
si agentia de turism intermediara, trebuie sa furnizeze calatorului informatiile precontractele valabile pentru acest
pachet turistic / destinatie. Acestea se descarca de pe link-ul: https://informatiicalatorie.cocktailholidays.ro/informatiiprecontractuale/
Informatiile de mai sus sunt valabile si vor fi folosite doar in cazul in care Cocktail Holidays este agentia organizatoare,
iar agentia de unde se oferteaza / achizitioneaza pachetul actioneaza ca intermediar.
Cocktail Holidays nu isi asuma raspunderea in cazul in care informatiile de mai sus nu sunt inmanate turistilor, la
momentul ofertarii pachetelor.
Oferta generata din sistemul agentiei Cocktail Holidays, impreuna cu informatiile standard & precontractuale sunt
parte integranta a contractului privind pachetul de servicii de calatorie achizitionat si nu pot fi modificate decat prin
acordul explicit al partilor contractante.

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (01.07.2022 07:45)

