DODATOK č. 21
ku katalógu CK SENECA TOURS, spol. s r.o. a Hechter Slovakia.sk, s.r.o. LETO 2022
Zmeny, opravy a doplnky v katalógu:
DESTINÁCIA TURECKO
Maya World Beach
Dovoľujeme si vás informovať o úprave služieb All inclusive.
Pôvodný opis: raňajky, neskoré raňajky, obedy a večere formou švédskych stolov vrátane miestnych nápojov · miestne
alkoholický nápoje a miestne nealkoholické nápoje podávané v areáli hotela · nočná polievka · káva, čaj a koláčiky ·
minibar (denne dopĺňaný vodou) · ľahšie popoludňajšie občerstvenie v snack bare vo vyhradených hodinách · zmrzlina·
wifi pripojenie v lobby bare · medzinárodné hotelové animácie · slnečníky, ležadlá a plážové osušky na pláži a pri bazéne
Nový opis: raňajky, neskoré raňajky, obedy a večere formou švédskych stolov vrátane miestnych nápojov · miestne
alkoholický nápoje a miestne nealkoholické nápoje podávané v areáli hotela · nočná polievka · káva, čaj a koláčiky ·
minibar (denne dopĺňaný vodou) · ľahšie popoludňajšie občerstvenie v snack bare vo vyhradených hodinách · zmrzlina ·
medzinárodné hotelové animácie · slnečníky, ležadlá a plážové osušky na pláži a pri bazéne
Adora Resort
Dovoľujeme si vás informovať o úprave služieb vybavenia ubytovania.
Pôvodný opis: 2-lôžkové izby s 1 prístelkou v budove Queen · väčšie 2-lôžkové izby s 1 až 2 prístelkami v budove King ·
klimatizácia · telefón · trezor (zdarma) · minibar (denne depĺňaný nealko nápojmi) · wifi · SAT TV · vlastné príslušenstvo
(kúpeľňa so sprchou, resp. vaňou, WC a sušičom na vlasy) · balkón
Nový opis: 2-lôžkové izby s 1 prístelkou v budove Queen · väčšie 2-lôžkové izby s 1 až 2 prístelkami v budove King ·
klimatizácia · telefón · trezor (zdarma) · minibar (denne depĺňaný nealko nápojmi) · SAT TV · vlastné príslušenstvo
(kúpeľňa so sprchou, resp. vaňou, WC a sušičom na vlasy) · balkón
GRÉCKO – ZAKYNTHOS
Hotelový komplex Strofades
Dovoľujeme si vás informovať o úprave vybavenia ubytovania. V pôvodnom opise je uvedený trezor na izbe (zdarma).
Podľa nového opisu je trezor (za poplatok).
GRÉCKO – KRÉTA
Hotelový komplex Out of the Blue
Dovoľujeme si vás informovať o úprave služieb Ultra All inclusive. V pôvodnom opise sú uvedené medzinárodné
animácie pre deti a dospelých a večerné show. Podľa nového opisu medzinárodné animácie a večerné show v hotelovom
komplexe nie sú.
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