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Viešbučio aprašymas
Iki Rodo oro uosto:
~55 km
Iki Lindo kurorto centro: ~15 km
Iki paplūdimio:
~100 m
Iš dalies 2017 metais renovuotas ant kalno esantis viešbutis skirtas ramaus poilsio megėjams. Iš viso viešbutyje yra 408
kambariai. Tvarkingoje viešbučio teritorijoje yra net 5 barai, 6 A'la carte restoranai, 3 baseinai. Amfiteatre periodiškai vyksta
pramoginiai renginiai. Čia pat yra parduotuvė, TV bei poilsio kambariai. Viešbutyje veikia bevielis internetas. Norintys
savarankiškai pakeliauti po salą galės pasinaudoti viešbutyje esančia automobilių bei motorolerių nuoma, automobilių stovėjimo
aikštele.

Paplūdimys
Atstumas iki žvyro paplūdimio yra apie 100 m. Prie baseino galima pasiimti paplūdomio rankšluosčius. Paplūdimyje yra
nemokami gultai bei skėčiai nuo saulės. Mėgstantiems degintis aktyviai viešbutis siūlo paplūdimio tinklinį.

Pramogos
Mitsis Rodos Village Beach Hotel & Spa 5* viešbutis siūlo gana platų pramogų pasirinkimą. Viešbutis nemokamai siūlo šias
pramogas: aerobiką, smiginį, treniruoklių salę, stalo bei lauko tenisą, vandens gimnastiką, vandensvydį. Viešbutyje taip pat yra
svekatingumo centras ir periodiškai vyksta pramoginiai renginiai. Tai pat už papildomą mokestį galima žaisti biliardą, užsiimti
vandens sportu, naudotis nardymo centro paslaugomis. Spa paslaugos, masažai bei pirtys taip pat galimos už papildomą
mokestį.

Vaikams
Mažiesiems svečiams yra įrengtas atskiras baseinas, mini klubas, žaidimų aikštelė, žaidimų kambarys. Patiems mažiausiems yra
siūlomos vaikiškos lovelės, tačiau rekomenduojame apie šį poreikį pranešti iš anksto. Taip pat galima už papildomą mokestį
užsisakyti auklės paslaugas. Periodiškai vyksta pramoginiai renginiai skirti vaikams.

Pastabos
- nurodyta kaina galioja asmeniui;
- pasiūlymų kiekis pagal pateiktas kainas yra ribotas. Kaina gali kisti;
- Perkant būtina nurodyti tikslius asmens duomenis (vardas ir pavardė kaip nurodyta pase). Klaidų taisymas lėktuvo
bilietuose yra galimas tik už papildomą mokestį;
- Į užsienį galima vykti tik turint galiojantį pasą arba ATK. Asmens dokumentas, kurio galiojimo terminas baigiasi kelionės
metu, laikomas negaliojančiu. Keleivio asmens dokumentas turi galioti ne trumpiau kaip 6 mėnesius po kelionės pabaigos;
- Viešbučio aprašyme pateikta informacija bei viešbučio teikiamų paslaugų sąrašas, laikas ir jų kainoraštis gali keistis. SVARBU:
kai kurios viešbučio siūlomos paslaugos gali neveikti arba naudojimasis jomis bus ribojamas dėl viešbučiams taikomų griežtų su
COVID-19 susijusių saugumo ir higienos reikalavimų. Detalesnės informacijos teiraukitės viešbučio registratūroje;
- Oficialus viešbučio tinklalapis: www.mitsishotels.com
- Galimi turizmo paslaugų apribojimai ir/ar turizmo paslaugų pobūdžio, formos, apimties pakeitimai imantis būtinų Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nurodytų sveikatos ir saugumo priemonių dėl COVID-19.
DĖL
COVI19
rizikos
REKOMENDUOJAMA
GRĮŽUS
IŠ
UŽSIENIO
REGISTRUOTIS
INTERNETU,
ADRESU: https://keleiviams.nvsc.lt/lt/form

COVID-19
Atvykstantys į Graikiją ne vėliau nei 24 val. iki kelionės pradžios privalo užpildyti Keleivio
lokalizavimo formą (PLF).
Atvykstantys į Graikiją vyresni nei 5 metų amžiaus asmenys be užpildytos keleivio lokalizavimo
formos papildomai privalo pateikti vieną iš žemiau nurodytų dokumentų :
1) Pažymą dėl užbaigto vakcinacijos proceso (iš valstybinės sveikatos priežiūros institucijos
anglų, prancūzų, vokiečių, italų, ispanų ar rusų kalba; nuo vakcinacijos baigimo turi būti praėję ne
mažiau nei 14 dienų; pažymoje turi būti nurodyti asmens vardas ir pavardė, atitinkantys asmens
tapatybės dokumente nurodytus duomenis, vakcinos rūšis, gautų dozių skaičius bei vakcinų
gavimo data).
2) Pažymą dėl COVID-19 testo (PGR) neigiamo atsakymo (anglų, prancūzų, vokiečių, italų,
ispanų ar rusų kalba; testas turi būti atliktas ne anksčiau nei prieš 72 val. savo šalies ar tarpinės
kelionės šalies valstybinėje arba sertifikuotoje privačioje laboratorijoje; PGR molekulinis testas turi
būti atliktas imant mėginį iš nosiaryklės ar burnos ir ryklės; pažymoje turi būti nurodytas asmens
vardas ir pavardė, atitinkantys kelionės dokumente nurodytus duomenis).
3) Pažymą, liudijančią, kad asmuo yra persirgęs COVID 19 ( iš savo šalies ar tarpinės
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kelionės šalies
valstybinės sveikatos apsaugos institucijos arba privačios sertifikuotos
laboratorijos anglų, prancūzų, vokiečių, italų, ispanų ar rusų kalba; nuo diagnozę patvirtinančio
teigiamo PGR molekulinio arba greitojo antigenų testo rezultato turi būti praėję ne mažiau nei 2 ir
ne daugiau nei 9 mėnesiai).
Daugiau informacijos apie saugų keliavimą į Garikiją čia: https://keliauk.urm.lt/location/graikija
*informacija atnaujinta 05 28 d.
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