

	


Vážení zákazníci Kite4fun,	

Spokojenost a pohodlí našich klientů, je pro nás na prvním místě. Připravili
jsme pro Vás jedinečnou možnost komfortního ubytování v krásné letní vile, v
těsné blízkosti naší kite školy. Nejenže Vás naučíme kiteovat, ale zajistíme Vám
i pohodlné prostředí pro chvíle Vašeho odpočinku.	

Summervilla je situována v malém komplexu 6 privátních vil vPalma Resortu,
v přímořském letovisku Hurghada. Palma Resort má dva soukromé bazény a je
obklopen překrásnou barevnou zahradou. Vila se nachází na okraji soukromé
pláže cca 100 m od moře. Tato útulná a moderní vila s výhledem na moře, je
ideálním ubytováním pro naše klienty, kteří jsou tak po celou dobu kurzu v
dosahu naší kite školy. 	




Summervilla Hurghada, Palma Resort	


	


Summervilla je vybavena 5 komfortními ložnicemi, plně vybavenou kuchyní
včetně jídelny, obývací halou v prvním i druhém patře, součástí jsou celkem 4
koupelny a 4 toalety.
Dvě ložnice mají koupelnu a toaletu en suite - umístěnou přímo v pokoji. Další
ložnice má koupelnu naproti sobě s vlastním vchodem. Dvě ložnice mají
společnou koupelnu.	

CENY UBYTOVÁNÍ:	

Osoba:

18€ /noc/lůžko

(cena ubytování za lůžko bez starvováí a dopravy pro jendu osobu)	


Stravování dle vašeho výběru:	

1) ve vile je k dispozici prostorná a plně vybavená kuchyně (trouba,
mikrovlnka, varná deska..), 5 min taxikem je supermarket nebo si můžete
nechat doručit vybrané suroviny přímo do domu. V Egyptě koupíte stejné
potraviny jako v ČR, dále čerstvé ovoce aj. 	

2) Restaurace v Palma Resortu: v této restauraci můžete vybírat z teplé i
studené kuchyně včetně nealkoholických a alkoholických nápojů. V menu
restaurace naleznete polévky, saláty, masité pokrmy, těstoviny, pizzy, sendviče a
dezerty. V nabídce najdete teplé i studené snídaně v ceně 3 - 4€ . Za oběd nebo
večeři zaplatíte od 3€ - 8€	

3) Hotely, které se nachází u našeho kite cetra, nabízejí možnost zakoupení
snídaně, obědu i večeře formou bufetu včetně drinků v hotelovýc restaurací
formou bufetu:	

Snídaně: 4€	

Oběd:

6€	


Večeře: 7€	

(ceny se mohou lišit +/- 1€ dle aktuální nabídky hotelů)	


Nápoje: Součástí našeho centra je bar, kde naleznete výběr nealkoholických a
alkoholických nápojů.	

Služby:	

Transport z/na letiště Hurghada:	

Objednané taxi z/na:

25€ / taxi	


V čas Vašeho příletu do Hurghady pro Vás bude připraven transport z letiště do
Palma Resortu. V den odletu bude zajištěn včasný odvoz zpět na letiště
Hurghada.	

Letenka:	

Ceny zpátečních letenek se pohybují od 8 990,- do 9 990,- kč z Prahy, Brna a
Ostravy. Z Lipska, Drážďan a Berlína od 5 000,- - 8 000,- kč. Letenky z Prahy
je možné zakoupit přímo na pobočkách CK Exim Tours, Blue Style, Fischer,
Čedok. Odlety z Německa je možné zakoupit přes:	

www.airstop.cz
www.alereisen.cz
www.nacesty.cz
www.5vorflug.de
www.condor.com
www.austrian.com
www.turkish.com
Se zajištěním letenky Vám rádi poradíme.	

Cestovní pojištění:	

Doporučujeme sjednat si cestovní pojištění, které má krytí pro kitesurfing
např .pojišťovna Allianz tento druh nabízí již v základu.	

Platební podmínky:	

Při objednání ubytování je účtována záloha v plné ceně. V případě jakýchkoli
dotazů jsme Vám plně k dispozici.	

Kontakt:	

Andrea Jandová	

Napiš sms! +420 778 704 421	

Napiš! info@kite4fun.cz	

Skype! Kite4fun	

Viber! +420 775 950 207	

EGYPT! +20 111 285 8868	
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Fotografie Summervilla, Palma Resort, Hurghada	
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Ložnice:	




















	


Obývací část v prvním patře, přízemí a kuchyně:	
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Kuchyně:	
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Toalety a koupelny:	
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