
VAŠE LETNÍ DOVOLENÁ 

RHODOS

PRINCESS SUN ****

TERMÍN 9. - 16.6.2022 (7nocí/8dní)

ODLET PRAHA
4* HOTEL S PROGRAMEM ALL INCLUSIVE

2x DENNĚ CVIČENÍ SE ZUZKOU

CENA V POKOJI S VÝHLEDEM NA HORY: 18.090 Kč/os.
CENA V POKOJI S VÝHLEDEM NA MOŘE: 19.080 Kč/os.

lehátka na pláži v ceně
bar na pláži v ceně

velké možnosti dalšího vyžití v rámci hotelu

Hotel Princess Sun se nachází na malém kopci s nádherným výhledem na moře a hory. Je obklopen 
upravenou zahradou se třemi bazény. Princess Sun je necelý kilometr od letoviska Kiotari a cca 15 
kilometrů od historického městečka Lindos. 

Cena nezahrnuje:
 komplexní cestovní pojištění: nutno objednat společně se zájezdem
= léčebné výlohy, storno zájezdu ze zdravotních důvodů a hlavně pojištění spojené s nemocí 
Covid v místě pobytu
Doporučujeme přikoupit za akční cenu 799 Kč/os., případně pojištění i s pojištěním na 
karanténu před odletem za 1.289 Kč/os.
Pobytová taxa splatná na místě v eurech.

POČET MÍST OMEZEN



HOTEL PRINCESS SUN – bližší popis

 

Popis pokoje 

• centrálně ovládaná klimatizace 
• satelitní TV
• vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC)
• Wi-Fi (zdarma)
• vysoko rychlostní internet (za poplatek)
• malá lednice
• trezor (zdarma)
• telefon
• set pro přípravu čaje a kávy
• balkon nebo terasa

Popis hotelu 

• vstupní hala s recepcí
• klimatizace
• výtah
• Wi-Fi (zdarma)
• vysokorychlostní internetové připojení (za poplatek)



• restaurace
• bary
• obchod se suvenýry
• parkoviště
• 2 venkovní bazény
• 1 dětský bazén
• tobogány
• lehátka a slunečníky, osušky zdarma
• dětské hřiště
• miniklub (pro děti 4-12 let)

  

Popis pláže 

• písčito-oblázková cca 800 m, hotelový minibus (zdarma) 9.30–19.00 každých 30 minut
• lehátka a slunečníky, osušky (zdarma)
• bar na pláži (zdarma)
• WC
• sprcha

Sportovní aktivity zdarma 

• 2 tenisové kurty v sesterském hotelu Rodos Princess Beach
• fitness
• stolní tenis
• plážový volejbal
• aerobik
• šipky
• petanque
• denní a večerní animační program, 1× týdně živá hudba
• wellness (vstup od 18 let): sauna, turecké lázně, jacuzzi

Sportovní aktivity za příplatek 

• wellness – masáže, manikúra, pedikúra
• vodní sporty na pláži 



Cvičení se Zuzkou je v ceně a čeká Vás

• Ranní cvičení bude v pohodlném tempu a je zaměřené na nastartování energie pro celý den
• Odpolední cvičení bude pomalejší, zaměřené na příjemné protažení celého těla
• Oba typy cvičení jsou vhodné pro každého, bez ohledu na jeho kondici
• U cviků jsou různé varianty obtížnosti a každý tak má možnost cvičit podle své momentální 

formy

Strava v ceně 

• All Inclusive:
• Hlavní restaurace:
• 7.00–10.00 snídaně formou bufetu, 10.00–10.30 kontinentální bufet
• 12.30–14.30 oběd formou bufetu
• 19.00–22.00 večeře formou bufetu
• 10.00–18.00 teplý a studený snack
• 10.00–23.00 vybrané alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby
• Pool bar: 10.00–18.00 nealkoholické nápoje, pivo a víno, sendviče, pizza, hamburgery, 

párek v rohlíku, ovoce
• Bar na pláži: 10.15–17.45 nealkoholické a alkoholické nápoje, ovoce
• Upozornění: Výše uvedené časy i místa podávání se mohou změnit. U večeře vyžadováno 

formální oblečení.

  

Rozpis plateb:
nyní záloha 4.000 Kč
do 1.3. druhá záloha 6.000 Kč
do 1.5. finální doplatek dle vybraného pokoje a pojištění

V případě vážného zájmu prosíme o zaslání vybraného typu pokoje a jmen, dat narození, 
emailu a telefonického kontaktu.



Zde ještě bližší info k pojištění:

INFORMACE A LIMITY POJISTNÉHO PLNĚNÍ PRO
LETECKÉ ZÁJEZDY

Co Vám uhradíme (limity v Kč)
Varianta ERV Evropa

Rizika Cíl cesty Evropa

Léčebné výlohy
Léčebné výlohy 10 000 000
Zubní ošetření 24 000
Léčebné výlohy covid-19 ✔

Asistenční služby Aktivní asistence neomezeně
Opatrovník Doprovázející, přivolaný 150 000

Úraz
Trvalé následky úrazu 400 000
Úmrtí následkem úrazu 200 000

Osobní věci Škoda na osobních věcech 30 000 1)
Zpoždění zavazadel Nákup nezbytných věcí -

Odpovědnost za škodu
Škoda na zdraví 4 000 000
Škoda na majetku 2 000 000

Odjezd
Zmeškání 5 000
Zpoždění 5 000 3)

Storno Stornopoplatky 80 000 4)

Narušení cesty
Přerušení 50 000
Nevyužitá dovolená 15 000 5)

Cesty autem Spoluúčast u pronajatého vozidla -

Kolik to bude stát (na osobu) Varianta
ERV

Evropa

Rizikové sporty
Délka 
cesty

Pojištěný
Cíl 
cesty

Evropa

Bez rizikových sportů
do 24 dní

Osoba 15+ 799 Kč
Dítě 0-14 449 Kč

Vysvětlivky:
1) spoluúčast 500 Kč
2) 5 000 Kč za každých 12 hodin
3) 1 000 Kč za každých 6 hodin
4) spoluúčast 10 % při zrušení cesty sjednaném dříve než 5 měsíců před plánovaným odjezdem, 
jinak 20 %
5) 1 000 Kč za den

Evropa: všechny země v Evropě (vč. celého Ruska a Zakavkazska), Kanárské ostrovy, Madeira, 
Azory a státy na pobřeží Středozemního moře.



PŘIPOJIŠTĚNÍ C19 a C19+
C19 JE NYNÍ K ZÁJEZDU ZDARMA PŘI KOUPI ZÁKLADNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA 799 Kč

ERV Evropská pojišťovna přichází s připojištěním, které se vztahuje na širokou škálu problémů 
spojených s nemocí covid-19. Připojištění využijete při nutnosti zrušení cesty (storna), karantény 
nebo neplánovaného pozdějšího návratu ze zahraničí domů.

Konkrétní situace, kdy připojištění pomůže

• Jste již v zahraničí a prokáže se u vás nemoc covid-19, přičemž vás umístí do nemocnice 
nebo karantény. 

• Před zahraniční cestou (ještě v ČR) se u vás potvrdí onemocnění covid-19, takže nemůžete 
vycestovat. 

• Na začátku vaší dovolené vás kvůli nevyhovujícímu zdravotnímu stavu (nejčastěji kontrola 
na letišti nebo pozitivní výsledek testu) nevpustí ještě v ČR do letadla a tím přijdete o svůj 
zájezd. 

• Jste v zahraničí a před nebo při návratu nesplníte zdravotní požadavky nebo vás umístí do 
karantény a tím nestihnete svůj původní termín cesty zpět. 

• Je vám nařízena osobní preventivní karanténa kvůli kontaktu s nakaženým s covid-19 (platí 
pouze u varianty C19+). 

Pozitivní test? S připojištěním C19 a C19+ našim klientům kompenzujeme 
náklady na spoluúčast

V případě pozitivního výsledku PCR testu na onemocnění covid-19 před odletem na dovolenou z 
jakékoliv akreditované laboratoře vám ve formě slevového kódu na nový zájezd s platností 2 roky 
kompenzujeme náklady na spoluúčast ve výši 20 %, které vám vzniknou při nahlášení škody na 
pojišťovně. Nepodstupuje tedy žádné riziko, všechny vynaložené prostředky se vám vrátí* (nevrací 
se pouze cena za zaplacené pojištění a využité testování).
*Platí pouze v případě pozitivního PCR testu, nikoliv v případě preventivní karantény.

Co Vám uhradíme (limity
v Kč)

Varianta připojištění C19 C19+
Cíl cesty Evropa

Nouzové situace

Stornopoplatky covid-19  6)✓  6)✓
Stornopoplatky covid-19 vč. osobní 
karantény

 6)✓

Ubytování za nouzové situace
7 500 
6)

7 500 
6)

Náhradní zpáteční cesta
7 500 
6)

7 500 
6)

Cena připojištění 240 Kč 490 Kč

Vysvětlivky:
6) spoluúčast 20 %, limity stornopoplatků dle varianty zvoleného cestovního pojištění
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