Szanowni Goście,
Management i obsługa z nieskrywaną przyjemnością witają Państwa w niepowtarzalnym przeżyciu Leonardo Laura Beach and Splash Resort oraz na wspaniałej wyspie Cypr.
Wierzymy, że nasi goście powinni w pełni cieszyć się naszym kurortem, dlatego dla Waszej wygody przygotowaliśmy tę książeczkę zawierającą listę naszych obiektów,
udogodnień, usług i polity all-inclusive.
Życzymy miłego pobytu!
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Karnety dzienne dla nierezydentów
Punkty z jedzeniem
Punkty z napojami
Leo's Jungle Kingdom Kids Club
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Lumiere Cinema
Gry Escape
Park wodny Splash
Ocyan SPA & Fitness
Rozrywka i aktywności
Sklepy w resorcie
Transport
Nasze zasady all-inclusive
Mapa resortu/Lokalizacja/Informacje ogólne

1.

INFO-KIOSKI DO INFORMACJI I REZERWACJI W RESTAURACJI
Hotelowy Info-kiosk dla wygody naszych gości dostępny jest w obszarze recepcji. Info-kiosk informuje na bieżąco o naszych hotelowych wydarzeniach oraz o tym, czym
możecie cieszyć się na wspaniałej wyspie Cypr. Dzięki systemowi rezerwacji Info-kiosku, możecie z dwudniowym wyprzedzeniem dokonać rezerwacji stolików w
Mourayio Greek Taverna lub American Burger-House.
Nasze Info-kioski dostarczają następujących przydatnych informacji:
• Jak korzystać z Info-kiosku
• Program rozrywkowy
• Mapa hotelu
• Program Kids Club
• Informacje dotyczące punktów z jedzeniem
• Aktywności dla nastolatków
i napojami
• Spa
• Rezerwacje w restauracji
• Wesela i wydarzenia
• Specjalne oferty
• Miejsca do zobaczenia
• Pokoje i apartamenty
• Media społecznościowe
• Zaktualizuj do pakietu Ultra-All-Inclusive
• Happeningi
• Nasz park wodny Splash
• Polityka all-inclusive i inne informacje

•
•
•
•
•

Transport (rozkład jazdy autobusów i
taksówek)
Pogoda
Klub lojalnościowy
Inne hotele Leonardo
Feedback

Nasza "Info-App"
Aplikacja informacyjna hotelu dostępna w Info-kiosku jest również dostępna na waszych urządzeniach mobilnych. Wystarczy zeskanować kod QR, a będziecie mieli
wszystkie informacje o resorcie dosłownie na dłoni.
Jak zarezerwować restaurację za pośrednictwem "Info-kiosku" lub "Info-App":
Ta proste, procedura postępowania krok po kroku wyjaśniona jest w menu "Info-uiosku" i "Info-App", a także w informacji o usługach w waszych pokojach.
Uwaga: Anulowania rezerwacji restauracji należy dokonać przed godziną 12:00, w przeciwnym razie stracicie upoważnienie do rezerwacji w restauracji. W przypadku
rezerwacji w tym samym dniu, prosimy dokonać rezerwacji przed godziną 14:00

2.

OPASKI NA RĘKĘ ALL-INCLUSIVE I KARNETY DZIENNE
Opaska na rękę all-inclusive
Opaska all-inclusive uprawnia do korzystania z naszych punktów gastronomicznych all-inclusive, zostaje wydana w chwili zameldowania. Opaska all-inclusive musi być
noszona przez cały czas, aby umożliwić personelowi obsługę.
Nasze opaski dostępne są w różnych kolorach dla różnego przeznaczenia:
• Ciemnoniebieskie opaski na rękę: dla dorosłych All-inclusive na terenie resortu (w tym park wodny)
• Jasnoniebieskie opaski na rękę: dla dorosłych All-inclusive na terenie resortu (w tym park wodny)
• Zielone opaski na rękę: dla dzieci i nastolatków All-inclusive do 18 roku życia na terenie resortu (w tym park wodny)
• Złote opaski na rękę: dla dorosłych ULTRA All-inclusive na terenie resortu (w tym park wodny)
Zgodnie z instrukcjami nasi pracownicy nie będą mogli podawać napojów alkoholowych żadnemu z gości noszącemu zieloną opaskę.

Karnety dzienne dla nierezydentów
Osoby niebędące rezydentami, które chciałyby wejść do hotelu, mają do wyboru karnety na pół dnia (16:00-23:00) i całodniowe (10:00-23:00). Prosimy o kontakt z
recepcją w celu uzyskania dalszych szczegółów.
3.

PAKIETY ALL-INCLUSIVE
ALL-INCLUSIVE
• Obfite śniadanie w formie bufetu serwowane jest w porze śniadania i lunchu w restauracji Mare.
• Na kolację do wyboru 4 lokale, w tym kawiarnia Leonardo's Little Italy na posiłki przez cały dzień, American Burger-House, grecka tawerna Mourayio i
restauracja bufetowa Blue Horizon.
• Wybór tutejszych lodów (serwowane w restauracjach Mare, Blue Horizon, American Burger-House i mobilnych kioskach z lodami)
• Wybór tutejszych napojów alkoholowych i bezalkoholowych (10:00-23:00) (napoje lokalne premium i importowane nie są wliczone w cenę)
• Napoje i przekąski w wyborze do 5 batonów (przy sprzyjającej pogodzie)
• W minilodówce: 1 butelka wody mineralnej w dniu przyjazdu
• Przekąski serwowane są od 10:30 do 23:00 w naszych punktach z przekąskami w parku wodnym lub w Mourayio lub Leonardo's Little Italy

Pakiet Ultra-All-Inclusive
Zmień pakiet All-Inclusive na GOLD Ring Premium-All-Inclusive.
• Wybór markowych alkoholi premium (z wyjątkiem produktów deluxe)
• Wydłużone picie do północy
• 10% ZNIŻKI NA SPA
• 10% ZNIŻKI NA POKÓJ ESCAPE
Oferta specjalna 15.00 € za osobę za dzień (oferta dotyczy wszystkich osób dorosłych w pokoju z warunkami AIl-inclusive)
Zapytaj w recepcji naszych Guest Relations aby uzyskać więcej informacji na temat ofert specjalnych.

4. KARNETY DZIENNE DLA NIEREZYDENTÓW
Nierezydenci chcący wejść do hotelu, mają do wyboru jeden z następujących pakietów:
A. CAŁODZIENNY PAKIET NA WYŻYWIENIE I NAPOJE (10: 00-23: 00):
Pakiet ten obejmuje cały dzień i daje dostęp do dwóch głównych restauracji bufetowych, przekąsek i miejscowych napojów.
•
•
•
•
B.

PAKIET NA WYŻYWIENIE I NAPOJE NA PÓŁ DNIA (16:00-23:00):
Pakiet na pół dnia obejmuje dwie główne restauracje bufetowe, przekąski i miejscowe napoje w określonych godzinach.
•
•
•
•

C.

Dorośli 75 €
Dzieci w wieku 13 do 17 lat 50 €
Dzieci w wieku 3 do 12 lat 35 €
Niemowlęta w wieku 0 do 2 lata bezpłatnie

Dorośli 55 €
Dzieci w wieku 13 do 17 lat 40 €
Dzieci w wieku 3 do 12 lat 25 €
Niemowlęta w wieku 0 do 2 lata bezpłatnie

WEJŚCIE DO PARKU WODNEGO SPLASH:
•

Dorośli: 15,00 € za osobę

•
5.

Dzieci: 8,00 € za dziecko (do lat 12)

PUNKTY Z JEDZENIEM
RESTAURACJA MARE
Jedna z naszych głównych restauracji oferuje urozmaicony międzynarodowy bufet zmieniający się codziennie, w porze śniadania i lunchu to szeroki wybór zdrowych
potraw i miejscowych specjałów oraz szeroka gama sezonowych przekąsek, sałatek, dań głównych i różnorodnych deserów z całego świata. Bufet dla dzieci to również
propozycja dla naszych małych gości, a zakątek piekarski z pieczeniem chleba na żywo, gotowania makaronu i pizzy, pokazuje jaką wagę przywiązujemy do jedzenia.
Usługa/rodzaj menu:
Lokalizacja:
Rezerwacja stolika:
Godziny otwarcia:

Obsługa kelnerska napojów. Bufet.
Wewnątrz i na zewnątrz.
Nie jest wymagana.
Śniadanie:
07:00-10:00
Lunch:
12:30-14:30

Dress code:
Dzień:
● Szorty, t-shirty, sandały i klapki są dozwolone w porze śniadania i lunchu. T-shirty bez rękawów są niedozwolone.
● Goście noszący strój kąpielowy muszą mieć całkowicie zakryte i suche ubranie.
Warunki: Zawarte we wszystkich warunkach All-inclusive
Napoje: Nieograniczone miejscowe napoje alkoholowe i bezalkoholowe, takie jak piwo beczkowe, wino, łagodne drinki, soki, kawa, herbata i gorąca czekolada.

RESTAURACJA BLUE HORIZON
W porze kolacji nasza główna restauracja serwuje kulinarną podróż dookoła świata dzięki międzynarodowemu gotowaniu na żywo z szerokim wyborem zdrowych
produktów, miejscowych specjałów oraz szerokiej gamy sezonowych przystawek, sałatek, dań głównych i różnorodnych deserów z czterech kontynentów. Bufet dla
dzieci to również propozycja dla naszych małych gości.
Usługa/rodzaj menu:
Lokalizacja:
Rezerwacja stolika:
Godziny otwarcia:
Dla rodzin:
Dress code:

Obsługa kelnerska napojów. Bufet.
Wewnątrz i na zewnątrz.
Nie jest wymagana.
19:00-21:30
18:30-21:30

Wieczór:
● Smart Casual. Dopasowane szorty są akceptowane.
● Koszule bez rękawów, klapki i szorty są niedozwolone
Warunki: Zawarte we wszystkich warunkach All-inclusive
Napoje: Nieograniczone miejscowe napoje alkoholowe i bezalkoholowe, takie jak piwo beczkowe, wino, łagodne drinki, soki, kawa, herbata i gorąca czekolada.

TAVERNA MOURAYIO GREEK
Położona na zewnątrz z widokiem na basen i ogrody kurortu, nasza grecka tawerna oferuje autentyczną grecką kuchnię, gościnność, hojność oraz bogaty i aromatyczny
smak najpopularniejszych posiłków z lokalnych składników. To idealne miejsce na delektowanie się daniami kuchni greckiej w stylu meze, w tym dipami, sałatkami
wiejskimi, wyborem dań głównych i tradycyjnych słodyczy. W ciągu dnia oferujemy przekąski greckie i inne, które mogą być wystarczające na lunch i spożywane wokół
basenu.
Dzień:
Usługa/rodzaj menu:
Operating Hours:
Dress code:
Napoje:

Counter service. Greckie przekąski.
10:30 – 17:00
Dopuszczalne stroje kąpielowe, odzież sportowa, odzież codzienna
Counter service z sąsiedniego pool-baru

Wieczór:
Usługa/rodzaj menu:
Lokalizacja:
Rezerwacja stolika:
Godziny otwarcia:

Obsługa kelnerska. Menu à la carte.
Na zewnątrz (przy sprzyjającej pogodzie)
Wymagana, przez nasze info-kioski.
19:00-21:30

Dress code:
● Smart Casual. Dopasowane szorty są akceptowane.
● Koszule bez rękawów, klapki i szorty są niedozwolone.
Napoje: Nieograniczone miejscowe napoje alkoholowe i bezalkoholowe, takie jak piwo beczkowe, wino, koktajle, soki, kawa, herbata i gorąca czekolada.
Warunki: Wliczone jeden raz na pobyt w all-inclusive. Dodatkowe odwiedziny są dodatkowo płatne w przypadku warunków all-inclusive

AMERICAN BURGER-HOUSE

Nasz autentyczny amerykański Burger-House z Rock n’ rollem i muzyką country oferuje menu à la carte z szerokim wyborem sałatek, specjalności burgerów, deserów i
lodów tworzących wyjątkową atmosferę do zapamiętania.
Usługa/rodzaj menu:
Lokalizacja:
Rezerwacja stolika:
Godziny otwarcia:

Obsługa kelnerska. Menu à la carte.
Wewnątrz.
Wymagana, przez nasze info-kioski.
18:30-21:30

Dress code:
● Smart Casual. Dopasowane szorty są akceptowane.
● Koszule bez rękawów, klapki i szorty są niedozwolone.
Napoje: Nieograniczone miejscowe napoje alkoholowe i bezalkoholowe, takie jak piwo beczkowe, wino, koktajle, soki, kawa, herbata i gorąca czekolada, American
Milkshakes.
Warunki: zawarte w warunkach all-inclusive.

LEONARDO’S LITTLE ITALY
Ten bulwar włoskich specjałów jest centralnym punktem z kontuarem idealnie nadającym się na spotkanie w hotelu, gdzie kupicie przekąski, sałatki, kanapki, dania
główne, takie jak pizza, makarony i wypieki. Oferujemy duży wybór kaw i innych napojów, w tym soki, koktajle i lokalne piwo.
Dzień:
Usługa/rodzaj menu:
Lokalizacja:
Rezerwacja stolika:
Godziny otwarcia:

Counter service. Włoskie przekąski.
Wewnątrz i na zewnątrz.
Bezpłatne miejsca.
Dzień: 11:00 - 19:00.

Dress code dzień:
● Szorty, t-shirty, sandały i klapki są dozwolone w czasie śniadania i lunchu. T-shirty bez rękawów są niedozwolone.
● Goście noszący stroje kąpielowe muszą zakryć i wysuszyć ubranie.
Wieczór:
Usługa/rodzaj menu:
Lokalizacja:
Rezerwacja stolika:

Obsługa kelnerska. Menu à la carte.
Wewnątrz i na zewnątrz.
Bezpłatne miejsca.

Godziny otwarcia:

Wieczór: 19:00 – 21:30. Obsługa kelnerska. Menu à la carte.
Wieczór: 19:00 – 23:00 . Ograniczone przekąski.

Dress code wieczór:
● Smart Casual. Dopasowane szorty są akceptowane.
● Koszule bez rękawów, klapki i szorty są niedozwolone.
Warunki: zawarte w warunkach all-inclusive.
Napoje: Nieograniczone miejscowe napoje alkoholowe i bezalkoholowe, takie jak piwo beczkowe, wino, koktajle, soki, kawa, herbata i gorąca czekolada.
Uwaga: Produkty w Leonardo’s Little Italy są przeznaczone do spożycia tylko na obszarach wewnętrznym i zewnętrznym.

SPLASH SNACK-BAR
Splash Snack-Bar oferuje możliwość spożywania posiłków w ciągu dnia wokół basenów i parku wodnego. Oferuje popularne wśród wszystkich burgery, hot-dogi, pizzę,
kanapki, frytki, sałatki, lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe.
Usługa/rodzaj menu:
Counter service. Przekąski.
Godziny otwarcia:
11:00 – 17:00
Dress code:
Można nosić strój kąpielowy, odzież sportową, odzież casual
Napoje:
Nieograniczone miejscowe napoje alkoholowe i bezalkoholowe, takie jak piwo beczkowe, wino, koktajle, soki, kawa, herbata i gorąca czekolada.
ROOM SERVICE
Room service dostępny w godzinach 10:00 do 22:00.
Obowiązuje dodatkowa opłata
Warunki: Nie obejmuje wszystkich warunków All-inclusive.

6.

PUNKTY Z NAPOJAMI
OCEAN BAR
Nasz przytulny bar w lobby zaprasza przez cały dzień i wieczorem na zapierające dech w piersiach widoki na Morze Śródziemne. Co kilka dni w tygodniu posłuchacie
muzyki na żywo, zamówicie również rozmaite przekąski, napoje alkoholowe i popularne koktajle od utalentowanych pracowników baru.
Lokalizacja:
Godziny otwarcia:

Wewnątrz i na zewnątrz.
10:00 - 01:00

Dress code:
Dzień:
● Szorty, t-shirty, sandały i klapki są dozwolone w czasie śniadania i lunchu. T-shirty bez rękawów są niedozwolone.
● Goście noszący stroje kąpielowe muszą zakryć i wysuszyć ubranie.
Wieczór:
● Smart Casual.
Napoje: Nieograniczone miejscowe napoje alkoholowe i bezalkoholowe, takie jak piwo beczkowe, wino, koktajle, soki, kawa, herbata i gorąca czekolada dostępne w
godzinach 10:00 - 23:00 dla warunków All-inclusive (lokalnych i importowane napoje premium nie są wliczone w cenę)

CLUB BLUE
Otwarty kilka razy w tygodniu to idealne miejsce dla dorosłych, aby zakończyć noc przy akompaniamencie ulubionych piosenek, popijając ulubione drinki. Modny wystrój
i przyjazna atmosfera to idealne miejsce na imprezy okolicznościowe i prywatne.
Lokalizacja:
Godziny otwarcia:

Wewnątrz
22:00 - 01:00

Dress code:
● Smart Casual. Dopasowane szorty są akceptowane.
● Koszule bez rękawów, klapki i szorty są niedozwolone
Napoje: Nieograniczone miejscowe napoje alkoholowe i bezalkoholowe, takie jak piwo beczkowe, wino, koktajle, soki, kawa, herbata i gorąca czekolada dla warunków
All-inclusive (lokalnych i importowane napoje premium nie są wliczone w cenę)
Prywatny wynajem: klub nocny jest również dostępny do wynajmu na prywatne imprezy, takie jak przyjęcia weselne, wieczory panieńskie, wieczory kawalerskie i eventy
korporacyjne.

THETIS POOL BAR
Nasi uprzejmi barmani chętnie przygotują wasze ulubione koktajle, napoje orzeźwiające lub kawę w centralnym punkcie basenu.
Godziny otwarcia: 10:00 – 18:30
Napoje: Nieograniczone miejscowe napoje alkoholowe i bezalkoholowe, takie jak piwo beczkowe, wino, koktajle, soki, kawa, herbata i gorąca czekolada dla warunków
All-inclusive (lokalnych i importowane napoje premium nie są wliczone w cenę)
Dress code: Można nosić strój kąpielowy, odzież sportową, odzież casual
Uwaga: (otwarty latem)

LAGOON SWIM-UP BAR
Ciesz się ulubionym napojem chłodząc się w basenie lub wypij drinka relaksując się na leżaku ciesząc się słońcem.
Godziny otwarcia: 10:00 – 18:30
Napoje: Nieograniczone miejscowe napoje alkoholowe i bezalkoholowe, takie jak piwo beczkowe, wino, koktajle, soki, kawa, herbata i gorąca czekolada dla warunków
All-inclusive (lokalnych i importowane napoje premium nie są wliczone w cenę)
Dress code: Można nosić strój kąpielowy, odzież sportową, odzież casual
Uwaga: (otwarty w lecie, w zależności od pogody)
THE GROTTO BAR
Ciesz się ulubionym napojem w ciepłych promieni słońca w bliskości Morza Śródziemnego.
Godziny otwarcia: 11:00 – 19:00
Napoje: Nieograniczone miejscowe napoje alkoholowe i bezalkoholowe, takie jak piwo beczkowe, wino, koktajle, soki, kawa, herbata i gorąca czekolada dla warunków
All-inclusive (lokalnych i importowane napoje premium nie są wliczone w cenę)
Dress code: Można nosić strój kąpielowy, odzież sportową, odzież casual
Uwaga: (otwarte od czerwca do września)
7.

Leo’s Jungle Kingdom, Kids Club
Na rodzinne wakacje, doskonałe udogodnienia dla dzieci sprawiają, że Leonardo Laura Beach & Splash Resort jest szczególnie kuszącym miejscem. Dzieci są
automatycznie przyciągane do basenu dla dzieci, gdzie mogą się ochłodzić i dobrze bawić. Mogą także spotykać się i bawić z innymi dziećmi w całkowicie nadzorowanym
krytym mini klubie i na placu zabaw na świeżym powietrzu, gdzie odpowiedzialni wykwalifikowani pracownicy organizują gry i zajęcia przez cały dzień i wczesnym
wieczorem.
Sześć dni w tygodniu nasz wielojęzyczny zespół animacyjny zaprasza dzieci w wieku 3-5 i 6-12 lat do udziału w różnorodnych programach zajęć w ciągu dnia. Po
godzinach ekscytacji bufet dla dzieci jest zawsze otwarty.

8.

Fusion Teens Club
Miejsce spotkań dla nastolatków w wieku 13 - 16 lat z WiFi, grami hi-tech, stacją internetową i różnorodnymi zajęciami organizowanymi przez nasz zespół animatorów.

9.

Funtasy arcade
Nasz Funtasy Arcade ma ekscytujące gry wideo, które nieustannie przyznają niesamowite punkty i nagrody!
WiFi jest również dostępne dla tych, którzy nie chcą stracić połączenia.

Uwaga: (dodatkowe opłaty)
10. Lumiere Cinema
Fani sztuki kilka razy w tygodniu mogą cieszyć się filmem w przytulnym teatrze.
11. Gry Escape
Lockdown Paphos to godzina interaktywnej, wciągającej rozrywki, w której gracze muszą współpracować, aby odzyskać tajne kody, wiadomości i klucze, biorąc udział w
zabawnych logicznych wyzwaniach w misji wyjścia z pokoju przed upływem 60 minut.
Nasze gry są idealne dla rodzin, grup przyjaciół, na przyjęcia dla pracowników, urodziny, grupy ślubne.... w zasadzie dla wszystkich!
Uwaga: Obowiązują opłaty.
12. Park wodny Splash
Na rozległym obszarze 4750 m², różnorodne zjeżdżalnie, wielopoziomowe zraszalnie i baseny oferują przyjemność dla każdej grupy wiekowej, dzięki czemu nasz park
wodny Splash jest ekscytującym celem dla całej rodziny, rodziców i dzieci!
Główne ślizgawki
● Crusader (Boomerango) z tunelem Typhoon
● Kamikaze Free Fall
● Multilane Mat Racer

●
●
●

Float Slide
Tornado Bowl (dla 16-latków i starszych)
Basen ze sztuczną falą (dzieci w towarzystwie dorosłych)

Ograniczenie wzrostu: minimum 1,20 m
Ograniczenie wagi: maksymalnie 100 kg (10 stone)
Specjalnie dla najmłodszych
● Basen aktywności z kilkoma zjeżdżalniami (poniżej 12 lat)
● Basen dla maluchów (poniżej 2 lat)
Uwaga: Dla bezpieczeństwa naszych gości działanie parku wodnego Splash zależy od warunków pogodowych i jest zawieszane w czasie deszczu lub silnych wiatrów.
Wykwalifikowani ratownicy nadzorują wszystkie przejażdżki, więc wszystko, co musisz zrobić, to postępować zgodnie z ich instrukcjami - i dobrze bawić się!
Udogodnienia parku wodnego Splash
Snack bar parku wodnego Splash zaprasza na zimne kanapki, świeże sałatki oraz lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe, które są bezpłatne dla gości korzystających z
opcji all-inclusive.
Parasole i leżaki są bezpłatne dla wszystkich.

Godziny otwarcia: od maja do października, 7 dni w tygodniu od 10:00 do 18:00. O ile nie zostało to wyraźnie uwzględnione w warunkach All-inclusive, obowiązują
opłaty za pobyt.
Przepustka dzienna
Dorośli: 15,00 € za osobę
Dzieci: 8,00 € za dziecko (do lat 12)
13. Ocyan SPA & Fitness
Nowy luksusowy OCYAN SPA & FITNESS oferuje szereg zabiegów i usług świadczonych pod nadzorem profesjonalnych terapeutów. Nasi klienci mogą zafundować sobie
THALION "zabiegi à la carte" lub specjalnie zaprojektowane pakiety spa dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta.
Ocyan Spa & Fitness obejmuje:
-

Osiem pokoi zabiegowych
Siłownia i strefa fitness
Strefa Doznań Ciepła z saunami męskimi/żeńskimi, ziołową łaźnią parową i jacuzzi
Salon piękności i stylizacja włosów
Strefa relaksu
Przebieralnie

Różnorodne zabiegi na twarz i ciało, masaże, zajęcia jogi i wiele innych można wybierać z bogatego menu spa. Nasz profesjonalny terapeuta piękności pomoże wam wybrać
odpowiedni zabieg, rytuały lub pakiet do relaksacji, odmładzania, odchudzania czy ogólnego rozpieszczania.
14. Rozrywka i aktywności
Gdy słońce zachodzi na horyzoncie, amfiteatr zaprojektowany z myślą o rozrywce na świeżym powietrzu wchodzi w kalejdoskop kolorów. Nasz program rozrywkowy
oferuje występy greckich i cypryjskich tańców, cotygodniowe pokazy kabaretowe, konkursy i inne imprezy z muzyką na żywo kilka razy w tygodniu.
Sporty:
● Multikort sportowy (dodatkowa opłata
przy oświetleniu)
● Tenis stołowy
● Łucznictwo
● Siatkówka
● Rzutki
● Francuskie kule

●
●
●
●
●
●
●

Shuffleboard
Tenis
Siłownia
Jacuzzi
Sauna (za dodatkową opłatą)
Aqua aerobik
Joga

●
●
●
●
●

Pilates
Wodne polo
1 próbna lekcja nurkowania w basenie
Bilard i różne gry wideo (za dodatkową opłatą)
Wypożyczalnia rowerów (za dodatkową opłatą)

Rozrywka
● Dzienny i wieczorny program rozrywkowy dla dorosłych z wielojęzycznym zespołem animatorów od 10:00 do 23:00
● Dzienny i wieczorny program rozrywkowy dla dzieci i młodzieży w wieku od 4 do 12 lat z naszym wielojęzycznym zespołem animatorów od 10:00 do 23:00
● Program wieczorny z pokazami i muzyką na żywo/Gry każdej nocy
● Wybór muzyki DJ-a (kilka wieczorów w tygodniu)
● Karaoke
● Bingo
● Quizy
Inne obiekty sportowe w pobliżu (dodatkowa opłata):
● 9-dołkowe pole golfowe
● Strzelnica
● Sporty wodne w pobliżu
15. Sklepy
Biżuteria, sklep ze słodyczami i sklep z pamiątkami
16. Transport
Przed hotelem znajduje się przystanek autobusowy, z którego można dojechać do wszystkich głównych atrakcji, takich jak plaża Coral Bay, port w Pafos, miasto Pafos,
stanowiska archeologiczne i centrum handlowe.
W hotelowej recepcji dostępne są również taksówki.
Dostępna jest opcja wynajmu samochodu.
17. Zasady All-inclusive, Polityki i przydatne informacje
●
●
●
●
●
●
●

Palenie dozwolone jest jedynie w wyznaczonych miejscach na zewnątrz.
Opaska all-inclusive musi być zawsze noszona, aby personel mógł dobrze wam służyć.
Artykuły spożywcze i napoje są przeznaczone do spożycia w hotelowych punktach gastronomicznych, zabronione jest zamawianie posiłków na wynos.
Wszystkie napoje all-inclusive serwowane są w godzinach 10:00 - 23:00 i nie obejmują lokalnych i importowanych napojów premium.
Po 23:00 wszystkie zamówione napoje będą naliczane według cen hotelowych.
Napoje, które nie są wymienione w pakiecie all-inclusive, są naliczane według cen hotelowych.
W naszych wysiłkach na rzecz zrównoważonego rozwoju i dobrych praktyk podajemy jeden napój na osobę na zamówienie. Po zakończeniu picia napoju możecie
zamówić kolejny napój.

●
●
●
●
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●

●

Restauracje serwują nielimitowane lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe, takie jak piwo beczkowe, wino, napoje bezalkoholowe, soki, kawa, herbata i gorąca
czekolada.
Dress code obowiązuje w różnych punktach sprzedaży i częściach hotelu
Chodzenie w mokrym stroju kąpielowym i boso wenątrz jest zabronione
Odwiedzający zobowiązani są do zarejestrowania się w recepcji i wykupienia dziennej przepustki, w przeciwnym razie hotel zastrzega sobie prawo do naliczenia
opłaty za gościa i/lub odmowy świadczenia usług im lub gospodarzowi.
Alkohol jest serwowany wyłącznie osobom, które ukończyły 18 lat.
Personel jest poinstruowany, aby przestać podawać alkohol nietrzeźwym gościom. W tym przypadku oferowane są inne napoje bezalkoholowe.
Wymeldowanie odbywa się o godzinie 12:00, dostępna jest przechowalnia bagażu. Pokój gościnny w zależności od dostępności. Późne wymeldowanie możliwe jest
za dodatkową opłatą, w zależności od dostępności.
Hotel nie ponosi odpowiedzialności za utracone rzeczy osobiste, pieniądze lub inne przedmioty. O zgubione i znalezione przedmioty prosimy pytać w recepcji.
Nocne pływanie jest zabronione.
Parking nie jest objęty pełnym nadzorem. Nie zostawiaj przedmiotów w widocznych miejscach wewnątrz samochodu, zawsze zamykaj samochód. Management
hotelu nie ponosi odpowiedzialności za utratę jakichkolwiek przedmiotów osobistych lub pieniędzy.
Goście zatrzymujący się u nas na zasadzie all-inclusive mają prawo do śniadania w formie bufetu, lunch w formie bufetu, kolacji w formie bufetu, przekąsek,
lokalnych napojów alkoholowych, napojów bezalkoholowych, piw (niebutelkowanych) soków, lodów.
Cisza: Będziemy wdzięczni, z szacunku dla innych gości, za ciszę na hotelowych korytarzach po 23:00.
Bezpieczeństwo: Aby uniknąć ewentualnych poślizgnięć lub wypadków, wejście do hotelu w mokrej odzieży jest zabronione. Nie można korzystać ze szklanych
naczyń i chińskiej porcelany wokół basenów. Plastikowe kubki i talerze są dostępne. Uprzejmie prosimy o ostrożne zamykanie drzwi awaryjnych. Hotel nie ponosi
odpowiedzialności za roszczenia z tytułu obrażeń lub szkód wyrządzonych w takich okolicznościach. Prosimy nie pozwalać korzystać dzieciom z wind bez opieki
dorosłych. Nie korzystajcie z wind podczas pożaru. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia z tytułu obrażeń lub szkód wyrządzonych w takich
okolicznościach.
Pożar: W razie pożaru powiadom natychmiast recepcję, wybierając numer 0. W przypadku wyjść awaryjnych zapoznaj się z instrukcjami na planie znajdującym się z
tyłu drzwi twojej sypialni i postępuj zgodnie z nimi natychmiast po włączeniu alarmu ewakuacyjnego. W takich przypadkach nie korzystaj z wind. Na każdym piętrze
znajdują się gaśnice. W przypadku konieczności ewakuacji hotelu miejscem zbiórki jest droga przed flagami. Zachowaj spokój. Zamknij drzwi balkonowe i
sypialniane. Nie zabieraj ze sobą żadnego bagażu. Nie używaj wind.
Ze względów estetycznych prosimy nie wieszać mokrych ręczników ani ubrań na meblach i poręczach tarasu.
Zwierzęta: Kochamy zwierzęta, ale z szacunku dla innych gości nie możemy pozwolić im wchodzić do hotelu.
Prosimy nie rezerwować leżaków ubraniami lub innymi przedmiotami, ponieważ personel hotelowy może je usunąć w razie potrzeby w dowolnym czasie.
Ręczniki kąpielowe można odebrać w centrum spa, przekazując kartę ręcznika otrzymaną w chwili zameldowania w recepcji. Ręczniki można wymieniać na świeże
dwa razy w tygodniu. W dniu wyjazdu prosimy o zwrot ręczników do centrum spa, w którym otrzymacie kartę ręcznika do zwrotu w recepcji. Niewykonanie tej
czynności spowoduje automatyczne obciążenie konta opłata za ręcznik. Goście proszeni są o nie korzystanie z ręczników łazienkowych poza pokojem.
Akceptowane karty kredytowe: MasterCard, Amex, Visa

Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji, zapoznajcie się z informatorem pokoju, "Info-kioskiem", "Info-App" lub oczywiście naszymi Guest Relations lub recepcją.

18. Mapa resortu/Lokalizacja/Informacje ogólne
Indeks mapy resortu:
1.
2.
3.

Wejście
Recepcja

Lokalizacja
●
●

5 km do centrum Paphos i centrum handlowego
7 km do Coral Bay

●
●

20 km od lotniska w Pafos
Przystanek autobusowy przed hotelem

