
 

 

Hotel VIK Gran Costa Del Sol **** 

Termín a cena s all inclusive: 

11.9.-18.9.2023 1 týden 

Jedna osoba ve dvoulůžkovém pokoji 20 069 Kč 
 

W W W . FO RT . C Z/ B R ID GE  Bližší informace a přihlášky: Eva Fořtová, eva@fort.cz, tel. 603596748 

Andalusie září 2023 
Hotel VIK Gran **** 

 

Hotel je umí ste ný  př í mo u 
plá ž e, ccá 500 m od centřá Lá 
Cálá Mijás s obchodý á řestáuřá-
cemi, á ccá 37 km od letis te .  
 

Aquápářk Mijás á Fuengiřolá 
Zoo ccá 8 km á áutobusová  žá-
stá vká ccá 500 m od hotelu. 
 

Veř ejná  pí sc itá  plá ž  s požvol-
ný m vstupem do moř e se ná-
chá ží  př í mo př ed hotelem, 
př í mý  vstup ž hotelu; lehá tká 
á slunec ní ký žá poplátek. 
 

Zá ježd objedná vá m u C EDOK. 
 

Odlet Přáhá – Má lágá 
11.9.2022   17.20 - 20.45 
Ná vřát Má lágá - Přáhá 
18.9.2022   21.30 - 23.55 

• Vstupní  hálá, řecepce, vý táhý, hlávní  řestáuřáce, lobbý bář, 
bář u báže nu, TV mí stnost, obchod se suvený řý, WiFi 
ždářmá v ářeá lu hotelu; báže n s teřásou ná slune ní ; lehá tká 
á slunec ní ký ždářmá, osus ký žá vřátný  depožit. 

• Dvoulu ž kove  pokoje Supeřioř s mož ností  př istý lký jsou vý-
bávený vlástní m př í slus enství m (koupelná, výsous ec  vlásu , 
WC), klimátižácí , telefonem, SAT/TV, chládnic kou á bálko-
nem, žá poplátek třežoř. Ve ts iná pokoju  má  boc ní  vý hled ná 
moř e. Ná výž á dá ní  á žá př í plátek řodinne  pokoje áž  přo 4 
osobý (obsážení  2+2). 

• All inclusive, kteře  žáhřnuje plnou penži bufetový m žpu so-
bem, neálkoholicke  á mí stní  álkoholicke  ná poje (11:00-
23:00), žmřžlinu á obc eřstvení . 

• Nedáleko od hotelu se náchá ží  ne kolik golfový ch hř is ť. 
• Třádic ní  odpolední  př edná s ký ná libovolná  břidž ová  te -

mátá. 
• Hřájeme káž dý  vec eř. 


