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Legenda

Sezona 2008
květen

Typ ubytování
hotel
studio
apartmán
vila

Řecko a jeho moře
Dole už rozpoznáváte zpěněné hřbety vln.
Letadlo klesá, ostrovy rostou a s nimi i vaše
vzrušení.

14 000 KILOMETRŮ POBŘEŽÍ

Mimo nabídky uvedené v katalogu
pro vás můžeme zajistit:

Výběr podle zájmů
potápění

Individuální cesty na míru vašim požadavkům

golf

Poradíme se sestavením optimálního itineráře a zajistíme letenky, vouchery na ubytování, lodní lístky, pojištění, pronájem auta
– zkrátka vše potřebné pro vaši cestu do Řecka.

cyklistika

Fly and Drive

turistika

Pro zájemce, kteří chtějí poznat nejzajímavější místa Řecka, připravujeme oblíbený typ programu Fly and Drive. Jedná se o individuální okruhy pronajatým autem se zajištěným ubytováním
po zvolené trase. Vozidlo dle vlastního výběru si vyzvednete hned
po svém příletu na letišti a vydáte se na svou naplánovanou cestu.

relax

jízda na koních
windsurﬁng
Výběr podle prostředí a ceny

Cesty mimo hlavní cíle
Usnadníme vám individuální poznávání menších řeckých
ostrovů bez rozvinuté masové turistiky, na které není zajišťována
doprava charterovými lety. Jedná se například o Paros, Chios
nebo Tinos. Přiletíte do Athén a přestoupíte na vnitrostátní linku
nebo na zvolený ostrov doplujete lodí. Během zájezdu typu
Island hopping můžete poznat několik ostrovů.

letovisko, kde to žije

Letenky

cesty za poznáním

klidná místa
oči jen pro sebe
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pro děti
říjen

Prodáváme letenky do Řecka v charterových letech i na pravidelných linkách. Jako generální agent řeckého národního dopravce
Olympic Airlines pro Českou republiku vystavujeme i letenky na
vnitrostátní přepravu v Řecku.

dovolená se vším všudy
top dovolená

Ubytování

Značky

6 viz strana

Pro jednotlivce i skupiny zajišťujeme ubytování v Athénách,
Thessaloniki a dalších místech Řecka, popřípadě včetně transferů a dalších služeb.

Firemní akce
Incentivní akce, kongresy, školení a semináře zorganizujeme
v Řecku podle vašich požadavků a potřeb.

Sport
Pro sportovní soustředění má řada hotelů v Řecku velmi dobré
podmínky, organizujeme i jiné sportovní akce - pobyty se cvičitelkami aerobiku, výstup na Olymp s horským vůdcem apod.

Další nabídky
Víkendové pobyty v Athénách za poznáním, kulturou anebo typu
„shopping therapy“.

Aktuální informace o zájezdech typu last minute a dalších mimořádných nabídkách a slevách získáte na www.greece-tours.cz
nebo na teletextu ČT 1 str. 851.

Neváhejte se nás zeptat,
co ještě pro vás můžeme udělat!
Otočte klopu, na rubu najdete vysvětlivky piktogramů a přehledný
kalendář sezony 2008.
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nejvýhodnější cena

Zajišťujeme lodní lístky
Prodej lodních lístků na trajekty mezi Itálií a Řeckem pro jednotlivce i skupiny.

1 2
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27 28 29 30

letovisko
Vysvětlivky k ceníku
SV
výhled na moře
SSC boční výhled na moře
MV výhled na hory
GV výhled do zahrady
VV
výhled na městečko
LV
výhled na komunikaci
MB hlavní budova
LGV výhled do laguny
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TIP

Využijte nabídku
on-line prodeje na
www.greece-tours.cz

GREECE TOURS PRAGUE,
spol. s. r. o.
Cestovní kancelář
Dlouhá 3, 110 00 Praha 1
Telefony: (+420) 222 329 747
(+420) 222 329 962
(+420) 222 319 366
Mobily:
(+420) 724 241 584
(+420) 736 123 803
(+420) 776 861 929
Fax:
(+420) 222 317 016
E-mail:
info@greece-tours.cz
Internet: www.greece-tours.cz
Teletext:
ČT 1, str. 851
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VLEVO NAHOŘE Chalkidiki: vlny se dotýkají hebkého písku
VLEVO DOLE Mykonos: moře je Egejským Benátkám stále v patách
UPROSTŘED Symi: loď pluje a ostrovy se houpou s ní
UPROSTŘED DOLE Antiparos: ostrůvek pohody obklopený tyrkysem
VPRAVO NAHOŘE Chalkidiki: nekonečné zlaté pláže
VPRAVO DOLE Rhodos: přístav před hradbami středověkého města

002_017_obecne.indd
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Řecko a jeho lidé
Hodíte kufr na postel a chcete se podívat k moři. Jenže platany šumí
a nohám se nechce jít. Kam také spěchat? Vejdete do taverny a dáte si
skleničku na zdraví . Jia mas! Moře má čas a počká.

3 000 LET CIVILIZACE

002_017_obecne.indd
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VLEVO NAHOŘE Mykonos: každodenní výhled na moře modré až se tají dech
VLEVO DOLE Rhodos: poklidné čekání na turisty
UPROSTŘED Sounion: lodě patří k životu Řeků
VPRAVO NAHOŘE Symi: pohoda při obědě v azurové zátoce
UPROSTŘED DOLE Chalkidiki: Bůh má Řeky rád
VPRAVO DOLE Rhodos: stojí za to odvézt si něco na památku

002_017_obecne.indd
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Řecko a vy
Svět se každým rokem změní, ale léto přichází pravidelně. S ním zase přijde i touha
nechat čas bez kontroly plynout a místo doručených mailů pozorovat vlny, racky a lidi
jen tak, zpod víček přivřených před náporem slunce. Pravidelně přichází i doba vydání
našeho nového katalogu. Také letos vám kromě tradičně bohaté nabídky pobytových míst
a poznávacích zájezdů přinášíme novinky. Poprvé můžete navštívit zelený ostrov Samos.
Rozšířili jsme nabídku míst na Zakynthosu a Korfu. Na všechny charterové lety používáme
výhradně spolehlivých služeb ČSA. Další změnou je zahájení plnohodnotného on-line
prodeje zájezdů na našich webových stránkách. Nabízíme i mnoho jiných služeb. Zeptejte
se nás na cokoliv, co může souviset s vašimi plány na soukromou nebo obchodní cestu
do Řecka či na Kypr. Můžete se spolehnout, že pro vás uděláme maximum. Těšíme se,
že ani letos nezklameme vaše očekávání. Srdečně Greece Tours.
6
2 ½ HODINY LETU

TIP

V katalogu nemusí být
všechno!
Aktuální informace o mimořádných a last
minute nabídkách najdete na našich
stránkách www.greece-tours.cz nebo na
teletextu ČT1 str. 851.

ZÁLOŽKA

Kontakty

002_017_obecne.indd
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Jak hledat v katalogu?
Už tradičně vám nabízíme výběr dovolené podle několika kritérií. Každému
z nich je věnována samostatná kapitola,
v níž se seznámíte jednak s nabídkou,
jednak se způsobem, jak si správné
letovisko v katalogu rychle a pohodlně
vyhledat.
Dovolená podle zájmů
8
Chcete-li se věnovat oblíbené zábavě
či sportu, vybírejte si dovolenou podle
svých zájmů.
Dovolená podle nároků, prostředí
12
a ceny
Každý od dovolené čeká něco jiného.
Ujasněte si vlastní představy a my Vám
poradíme, jak je spolehlivě naplnit.

Dovolená podle místa
16
Ať už máte své oblíbené letovisko, nebo
chcete poznat další kout Řecka, uvítáte
přehlednou mapu a podrobný popis
jednotlivých oblastí. V této kapitole
najdete i charakteristiky středisek včetně
možností z hlediska předchozích dvou
kritérií.
Výběr ubytování
44-155
Většinu katalogu zabírá široká nabídka
ubytovacích zařízení. Jsou tříděna podle
oblastí, u každého najdete charakteristiku podle všech tří kritérií.
Poznávací zájezdy
146-149
Řecko je velké. Věnujte pozornost nabídce poznávacích zájezdů.

Slevy, termíny a ceny CENÍK
2-3
Letos vyčleňujeme informace o termínech a cenách zájezdů do zvláštního
sešitu. V něm se dočtete i o všech výhodných nabídkách a akčních slevách.
Piktogramy
ZÁLOŽKA
K vyhledávání slouží tradiční systém
piktogramů. Vysvětlení najdete
v kapitolách Výběr dovolené, přehled
pohodlně na zadní záložce.
Obsah, kalendář, kontakty
ZÁLOŽKA

Na záložce najdete i obsah katalogu
a kalendář sezony 2008. Je praktická,
využijte ji k pohodlnému výběru své
dovolené !

7
VÍTEJTE V GREECE TOURS

TIP

Zajistěte si nejlepší místa
Nebojte se naplánovat dovolenou
s předstihem, můžete na tom jenom vydělat!
First minute program s mimořádným
2
pojištěním storna CENÍK

TIP

Darujte dovolenou
Co je cennějšího než zážitky a vzpomínky
na ně? Darujte svým blízkým příjemně
strávené chvíle ve Středomoří! Dárkové
poukázky nabízíme již od 1000 Kč.

002_017_obecne.indd
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Řecko:
Vyberte si dovolenou
podle svých zájmů

8

Jestliže nehodláte na dovolené příliš lenošit,
budou vás zajímat možnosti různých sportovních
a poznávacích aktivit. Vyberte si některé
z nejčastěji vyhledávaných. V Řecku se můžete
oddat raftingu, safari jízdě s terénními vozy,
lukostřelbě a mnoha dalším zábavám. Hotely sítě
Grecotel nabízejí lekce řecké kuchyně, lidových
tanců, malování apod. Zvláště bychom rádi
připomenuli vynikající podmínky pro milovníky
golfu – věnujeme jim celou následující dvoustranu.
Chcete-li se věnovat jiným, neuváděným
možnostem sportování a poznávání, zeptejte se
nás přímo. Rádi vám poradíme, kde pro ně v Řecku
najdete ta pravá místa.

Windsurﬁng
Příznivci surfování si nemusí vozit vlastní vybavení. Po celém Řecku jsou provozována dobře vybavená centra vodních
20 jsou vynikající
sportů. Na Krétě
podmínky pro windsurﬁng v Amoudaře
a na severovýchodě ostrova, na Santori34 v Perivolosu, na Chalkidiki
ni
26 v letovisku Sani a Pefkochori. Na Za32 se surfuje především na
kynthosu
pláži v Alykes. Proslaveným surfařským
36 je zátoka
místem na Mykonu
Ftelia. Výborné podmínky má i západní
22, kde si surfaři
pobřeží Rhodosu
oblíbili především ostrůvek Prasonisi.
Z Faliraki sem můžete dojet na pronajaté
motorce. Na Samosu v surfařském centru Kokkari stojí tříhodinový kurs včetně
výstroje necelých 90 €.

www.samoswindsurﬁng.gr

RADA

Jak najdete zájezd, který
odpovídá Vašim zájmům?
1. Ujasněte si svůj zájem.
2. Zapamatujte si jeho piktogram.
3. Hledejte piktogram v záhlaví stránky
ubytovacího zařízení.
TIP

Rychlé a pohodlné hledání
na webových stránkách

Potápění

Použijte interaktivní vyhledávač a hledejte
zájezdy splňující různé kombinace kritérií.
Více informací www.greece-tours.cz

Chcete vybírat podle jiných kritérií?
Výběr podle nároků, prostředí a ceny
Výběr podle místa
16

002_017_obecne.indd
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Skalnaté, krásně členité 14 000 kilometrů dlouhé pobřeží Řecka s křišťálově
čistou vodou nabízí vynikající podmínky
pro potápění. Místní potápěčské kluby
nabízejí pronájem veškerého vybavení
a odborný dohled, během dovolené
můžete absolvovat i potápěčský kurs.
Centra nabízejí noční potápění, z některých míst si můžete odnést fotograﬁi,
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video nebo DVD záznam svého pobytu
pod hladinou. Klientům s osvědčením
a vlastní výstrojí jsou poskytovány slevy
a organizují se pro ně náročnější ponory.
26,
Potápět se můžete na Chalkidiki
28 a na
v oblasti Olympské riviéry
většině řeckých ostrovů. Na Krétě
20 jsou potápěčská centra ve všech
větších turistických letoviscích, nejznámějším místem pro potápění na
22 je Kalithea s podmořRhodosu
skými jeskyněmi. Výborné podmínky
32,
k potápění jsou na Zakynthosu
24 odplouvají lodi
z přístavu v Kosu
k členitému pobřeží ostrova Kalymnos,
několik potápěčských center působí
i u skalnatého pobřeží na ostrově Samos
18. Dvě hodiny pobytu pod vodou
stojí kolem 40 €.

http://www.aegeanscuba.gr

Zia a Pyli trvá dvě až tři hodiny, pokračovat pak můžete až k troskám byzantského hradu Palio vysoko v horách, odkud
se vám naskytne nádherný výhled na
záliv Tigaki a solné jezero. Velmi pěkné
trasy zalesněnou horskou přírodou nabí18. Na Krétě
20 je
zí ostrov Samos
organizováno několik túr. Poměrně známý je pochod soutěskou Samaria nebo
oblíbená túra středem ostrova k vrcholu
Shinaka s unikátní přírodou a hvězdárnou ve výšce 1770 metrů. Zpáteční cesta
vede soutěskou Tafari.

www.oreivatein.com

Jízda na koních
Při pobytech na ostrovech Samos
18,
32, Krétě
20 a na
Zakynthos
26 nabízejí
poloostrově Chalkidiki
hotely projížďky na koních pod vedením
zkušených instruktorů. Jezdecký oddíl
22 ve Faliraki,
působí i na Rhodosu
můžete si vybrat projížďku na pobřeží
nebo v horách. Nezáleží na vašich jezdeckých schopnostech a zkušenostech,
chcete-li zažít romantickou projížďku po
pláži, nenechejte se odradit.

9

Relaxace

Cyklistika
Díky členité krajině s horami, údolími
a nezpevněnými cestami má Řecko
ideální podmínky pro cyklistické výlety.
Kola k výletům za poznáním si můžete
půjčit na pevnině i na většině řeckých
20, Rhodosu
ostrovů. Na Krétě
22, Kosu
24, Korfu
30 nebo na
28 si lze proOlympské riviéře
najmout běžné kolo i s helmou, pro
rodinné výlety se nabízejí dětská kola
nebo dětské sedačky. Některé hotely
zajišťují pro své hosty cyklistické výlety
na horských kolech po předem stanovených trasách. Řecko má horká léta, pro
cyklistiku doporučujeme měsíce červen
a září až říjen. Jste-li náročnými cyklisty,
kteří na půjčené kolo nesednou, můžete
si s námi dohodnout i přepravu vlastních
kol. Šlápněte do pedálů a poznejte Řecko
z té nejkrásnější perspektivy.

002_017_obecne.indd
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Turistika
Výstupy na vrcholy řeckých hor dosahujících výšky přes 2000 metrů jsou atraktivní už proto, že z většiny je vidět moře.
Zahraniční návštěvníci nejčastěji touží
po zdolání Olympu. Výstup na sídlo
bohů můžete podniknout během pobytu
28, pod vedením horského
v Nei Pori
vůdce lze vrcholu dosáhnout během
jednoho dne. Nepodceňujte ale správnou obuv a oblečení. Snazší pěší túry
můžete podnikat kdekoliv na pevnině
i na ostrovech. Využívány jsou především
staré pastevecké stezky. Většina cest je
neznačená, ty značené jsou hlavně na
26 a v oblasti Epeiru.
Chalkidiki
24 – výšlap
Krásné túry nabízí Kos
z letoviska Tigaki do horských vesniček

Kdy jindy než o dovolené se můžete
nechat rozmazlovat relaxačními kúrami
prospěšnými tělu i duši. Lázeňská střediska provozuje v posledních letech řada
hotelů všech kategorií. Terapie využívající příznivé účinky mořských produktů
včetně aromaterapií a různých druhů
masáží určitě přispějí k prázdninové
pohodě. V klidu si můžete nechat udělat
i pedikuru, manikuru nebo kosmetické
ošetření, které jste nestihli před odletem
na dovolenou.
Hotely sítě Grecotel nabízejí jednodenní,
třídenní i šestidenní programy kombinující různé druhy lázeňské léčby pod
odborným lékařským dohledem včetně
celulitidy, posilování svalů, lymfodrenáží apod. V hotelech Corfu Imperial a Eva
30, Cape Sounio
Palace na Korfu
38, Amirandes na
v oblasti Attiky
20 nebo Imperial na Kosu
Krétě
24 si lze ve špičkových zařízeních
Elixir Spa dopřát zkrášlující a léčebné
procedury, saunu a parní lázně, vyzkoušet hydromasáže, kaviárovou a čokoládovou terapii nebo přikládání horkých
kamenů. K záviděníhodnému vzhledu
po dovolené určitě přispějí i různé druhy
blahodárných obličejových masek.

http://www.grecotel.com
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Řecko:
Vyberte si dovolenou
podle svých zájmů
Spojit dovolenou v Řecku nebo na Kypru s golfem
je velmi snadné. Ať jste profesionál či golfový
začátečník, vhodná golfová hřiště najdete na všech
turisticky atraktivních místech.

10

Chcete vybírat podle jiných kritérií?
Výběr podle nároků, prostředí a ceny
Výběr podle místa
16
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Golf
Crete Golf Club
Klub byl otevřen v létě roku 2003 a nachází se asi 22 kilometrů východně od
letiště v Heraklionu, 7 kilometrů na jih
od známého letoviska Hersonissos
21. Samotné hřiště s pouštním layoutem a kvalitními fairwayemi vytesanými
do původních skal a roklí jistě uspokojí
každého. Architekt Bob Hunt navrhl
několik nezapomenutelných jamek –
výhled na šesté jamce par 3, dlouhé
198 yardu a jedenácté jamce par 4, dlouhé 330 yardů zpoza greenu jednoduše
vezme dech. Po celém hřišti si golﬁsté
mohou užívat ohromujících pohledů do
hor i na pobřeží Středozemního moře,
vzdáleného asi 10 minut jízdy. Crete Golf
Club spolupracuje s více než 40 partnerskými hotely. Pokud hledáte spoluhráče,
stačí se zapsat do seznamu v příslušném
hotelu a jistě budete kontaktován. Součástí klubu je driving range, putting green, pitching green, klubovna, PRO shop,
restaurace a občerstvení. Pokud chcete
golf vyzkoušet během dovolené poprvé,
Crete Golf Club vám nabídne i kurzy pro
začátečníky. Hřiště je otevřené od 7.30
hodin do setmění. Možnost zapůjčení
golfových holí, míčků i motorových vo-
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zíků za poplatek. Na hřišti jsou povinné
plastové spikes.
Technické parametry: 18 jamek, par 70/71,
délka: bílá 5.831 m, žlutá 5.484 m, modrá
5.012 m, černá 5.012 m, červená 4.407 m.
Architekt: Bob Hunt

Porto Carras Golf & Country Club
Areál Porto Carras je vzdálený necelé
27.
2 hodiny od letiště Thessaloniki
Hřiště se rozkládá na 77 hektarech prostředního výběžku poloostrova Chalkidiki – Sithonii. Díky příznivému klimatu
splňuje celoročně všechna kritéria pro
golfové turnaje. Každá hra se stane
nezapomenutelným zážitkem pro profesionály i amatérské hráče. Prvních 9
jamek je poměrně náročných, se dvěma
dlouhými pary 5, dvěma téměř 170metrovými pary 3 a pěti jamkami par 4, kde
je zapotřebí dobře zvládnutá technika
hry, abyste se vyhnuli strategicky navrženým golfovým překážkám. Porto Carras Golf Club zaručuje prvotřídní servis.
Trenéři z Golfové akademie pomohou
zvládnout základní pravidla i těm, kteří
s golfem teprve začínají. Součástí areálu
je golfová klubovna, půjčovna golfového
vybavení, PRO shop s nabídkou značkového oblečení a doplňků potřebných ke
hře. V areálu se nabízí i další sportovní
aktivity: tenis, basketbal, volejbal a fotbal, jízda na koních, trekking, cykloturistika a potápění. Pro relaxaci můžete
využít služeb wellness centra Thalassotherapy&SPA.
Technické parametry: 18 jamek, par 72,
délka 5.915 m. Architekt: Geoffrey S.Cornish
a William G.Robinson, renovováno v roce
2003 Royem Mc Rayem

Další golfová hřiště v Řecku
Na Rhodosu se 18jamkové golfové hřiště
nachází poblíž pláže u letoviska Afandu,
na jednom z nejkrásnějších míst ostrova.
Mezi známá golfová hřiště v Řecku patří
také dobře udržovaný areál Glyfada
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v Athénách a nádherné greeny 18jamkového hřiště na Korfu jsou považovány za
nejlepší ve Středomoří.
Golf na Kypru
V poslední době se Kypr zařadil mezi
nejpreferovanější sportovní destinace.
Podmínky pro sportovní aktivity jsou
zde příznivé celoročně, protože teplota
ani v období od listopadu do dubna
neklesá pod 10 °C a často se vyšplhá až
k 25 °C. Kombinace moře, slunce, zeleně
a příznivého klimatu činí z Kypru ideální
místo pro celoroční golfové aktivity. Golfové kluby nabízí 18jamková hřiště, par
72, patřící mezi nejlepší ve Středomoří.
Osvěžující vánek, úchvatné přírodní
scenérie, ale i kvalitní servis jistě přispějí
k herní pohodě.
Tsada Golf Club
Klub založený v roce 1994 se rozkládá
v nádherném zeleném údolí pod pohořím Tsada, asi 15 kilometrů od Paphosu
41. Hřiště lemované vzrostlými
stromy a vinnou révou je vybudováno na
území kláštera ze 12.století a je harmonicky zasazeno do zvlněné krajiny. Nadmořská výška 550 m zaručuje příjemný
chladivý vánek i v horkých letních měsících. Klub má restauraci a bar, šatny se
sprchami, venkovní bazén, tenisový kurt,
driving range, putting green, pitching
green, PRO shop a půjčovnu golfového
vybavení a motorových vozíků.
Technické parametry: 18 jamek, par 72,
délka 6.060 metrů. Architekt: Donald Steel

Secret Valley Golf Club
Klub založený v roce 1996 dnes patří
mezi vysoce prestižní hřiště. Nachází se
asi 18 kilometrů východně od Paphosu
41 v blízkosti útesu Petra tou Romiou, kde se z mořské pěny zrodila bohyně
lásky a krásy Afrodita. Areál je umístěný
v působivém údolí a obklopený stromy,
kaktusy a zajímavými skalnatými útvary.

Kromě klubovny je hráčům k dispozici
bar a restaurace, šatny, driving range,
putting a chipping green, PRO shop
a půjčovna golfového vybavení a motorových vozíků.
Technické parametry: 18 jamek, par 71,
délka 5.904 m. Architekt: Iacovos Iacovou

Aphrodite Hills Golf Club
Hřiště vzdálené asi 20 kilometrů východ41 patří mezi nejlepší
ně od Paphosu
ve Středomoří. Jeho náročné fairwaye
se zařezávají do členité krajiny s jezírky
a olivovými stromy. Ke zdolání jamek,
které kopírují dramatickou centrální
roklinu, je zapotřebí nejen zručnost,
ale i zkušenost. Klubovna má výhled na
osmnáctou jamku a jiskřivé vody Středozemního moře, k vybavení klubu patří
bar a restaurace s nabídkou výtečné
kyperské kuchyně a širokým výběrem
vín, šatny, 350 m dlouhý driving range
s možností hry z obou stran, 4 chipping
greeny, 3 jamky akademie, PRO shop
a půjčovna golfového vybavení.
Technické parametry: 18 jamek, par
71/70, délka 6.299 m. Architekt: Cabell B.
Robinson

11
INFORMACE

Ceny poplatků na
www.greece-tours.cz/golf

TIP

Na cestu za golfem si můžete sjednat pojištění zahrnující nejvyšší limity pro případ
krádeže, poškození či ztráty golfového
vybavení, možnost pronájmu golfového
vybavení v případě jeho krádeže nebo
zpoždění při dopravě a pojištění odpovědnosti za škody, které vzniknou při hře.
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Řecko:
Vyberte si dovolenou
podle svých nároků,
prostředí a ceny
Vezměte své děti k moři

12

Chcete-li si splnit všechna očekávání, dobře
uvažte, co přesně od své dovolené očekáváte, co
nechcete promarnit a čemu se naopak chcete
vyhnout. Každý má svůj vkus, možnosti a omezení.
Vyberte si, který typ zájezdu vám bude nejlépe
vyhovovat. V nabídce ubytovacích zařízení
pak hledejte příslušný piktogram. Když vám
něco nebude jasné, zeptejte se nás! Vysvětlivky
piktogramů máte stále po ruce na zadní záložce.

Cestování do Řecka nepřináší rodičům
s dětmi žádné problémy. Řekové děti milují, všude jsou srdečně vítány. Vyhledali
jsme písčité pláže s pozvolným vstupem
do vody a ubytovací zařízení s velkou
mírou vstřícnosti k pomalým jedlíkům
a hlučným dobrodruhům. V řadě hotelů
si vaše děti mohou hrát s kamarády z celé
Evropy v dětských miniklubech. V některých hotelech jsou malým hostům od
3 do 12 let poskytovány nápoje a oblíbené dobroty formou all inclusive, jinde
dřívější večeře s dětským menu nebo
vysoké jídelní židličky a dětské postýlky.
Na Chalkidiki, Kosu, Samosu, Zakynthu
i dalších ostrovech můžete zvolit hotelové
ubytování se dvěma přistýlkami.

RADA

Jak najdete zájezd, který
odpovídá vašim požadavkům?
1. Ujasněte si svůj zájem.
2. Zapamatujte si jeho piktogram.
3. Hledejte piktogram v záhlaví stránky
ubytovacího zařízení.
TIP

Rychlé a pohodlné hledání
na webových stránkách
Použijte interaktivní vyhledávač a hledejte
zájezdy splňující různé kombinace kritérií.
Více informací www.greece-tours.cz

Chcete vybírat podle jiných kritérií?
Zpět na výběr podle zájmů
Výběr podle místa
16
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Klidná místa
Pokud toužíte po opravdu klidné dovolené, nechejte si poradit ubytování
vzdálené od rušných letovisek nebo si
vyberte dovolenou mimo hlavní sezonu. Pohodu v klidném hotelu může klientům s představou nerušených večerů
se sklenkou vína pokazit i animační
program. Známe Řecko dobře a nabízíme místa, kde si můžete odpočinout
a zapomenout na celoroční shon.

8
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Letoviska, kde to žije
Těšíte se na to, že se při svém pobytu
v Řecku budete večer bavit v místních
barech a nočních klubech, tančit na
diskotékách anebo řeckých večerech
až do rána? Večerní zábava je součástí životního stylu temperamentních
Řeků, takže míst, kde to žije, je hodně.
20 patří mezi nejživější
Na Krétě
místa Hersonissos, Stalis a Malia. Pro
22 doporučujepobyty na Rhodosu
me hlavní město ostrova nebo Faliraki,
32 letovisko Laganas.
na Zakynthu
34, pak byste
Budete-li na Santorini
kromě Kamari měli strávit alespoň
jeden dlouhý večer v hlavním městě
36 je
Thira. Kosmopolitní Mykonos
svým bohatým nočním životem proslulý, ale ani v hlavním městě ostrova
24 anebo v Kokkari na
Kos
18 se večer a v noci rozSamosu
hodně nudit nebudete.

Nejvýhodnější ceny
Chcete se o dovolené hlavně koupat
a konkrétní místo pro vás není důležité?
Pak doporučujeme ubytování za zvýhodněné ceny ve studiích a apartmánech
GT. Můžete být ubytováni v některém
z katalogových objektů, ale i v zařízení,
které zde není publikováno. Vždy však
zaručujeme základní kvalitu služeb
a dodržení vybraného místa, termínu,
dopravy a délky zájezdu. V průběhu roku
budeme nabídku ubytování GT rozšiřovat. Piktogram naleznete i u nabídky
hotelů s příznivými cenami.

Top dovolená

Oči jen pro sebe
Plánujete svou první společnou cestu
a těšíte se na romantické chvíle ve dvou?
Zvolili jsme desítky nejkrásnějších míst,
kde si můžete užít zábavy a přitom mít
dostatek soukromí. Chcete-li si vybrat
svou svatební cestu nebo ji věnovat jako
dárek, hledejte hotely s piktogramem
srdíček.
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Láká vás luxus kosmopolitních hotelů?
Pak si dopřejte dovolenou v nádherném prostředí špičkových designových
a boutique hotelů. Kromě standardních
pokojů poskytují ubytování ve suitách
nebo vilách s vlastními bazény. Přímo
do vaší suity si můžete objednat masáž
nebo soukromou večeři při svíčkách.
V katalogu nabízíme řadu exkluzivních hotelů po celém Řecku i na Kypru,
s výběrem ubytování podle vašich
individuálních požadavků vám rádi
poradíme. Pro vaše pohodlí zajišťujeme
k těmto pobytům transfery taxíkem.

Cesty za poznáváním
Je-li vaším přáním poznat nejvýznamnější památky řeckého starověku známé
z historie, legend i pověstí, doporučujeme okruh Řeckem. Program je sestaven
tak, aby účastníkům umožnil poznat
i současné Řecko a jeho přírodní krásy.
Pokud vám nevyhovují skupinové zájezdy, nabízíme zájezd typu Fly and drive
nebo okružní plavby. Program si volíte
sami, my vám zajistíme ubytování, lodní
lístky, pronájem auta a další služby podle
přání. Můžete poznávat i okolí svého
místa pobytu, třeba formou celodenních
fakultativních výletů.

13

Dovolená se vším všudy
Bezstarostnou dovolenou si užijete
v hotelech s nabídkou all inclusive
CENÍK
3. Nezatěžujte se obavami,
kolik co stojí a bude-li vám stačit kapesné. Bez peněz si můžete během celého
dne dopřávat kromě hlavních jídel své
oblíbené nápoje, kávu, zmrzlinu nebo
zákusky a ochutnávat místní speciality.
Většina hotelů nabízí v rámci programu
all inclusive bez poplatku také lehátka,
slunečníky a sportovní vyžití, ve větších
komplexech jsou zajišťovány animační
programy pro děti i dospělé.
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Máte právo na oddech. Váš rozpočet to pochopí
Možná budete chtít zapomenout na studia a užít si láskypných paprsků Středomoří,
možná jste slíbili velkou výpravu svým malým, nenasytným pirátům. Nebo si chcete
dopřát luxus, na jaký jste zvyklí. Věřte, že s naší cenovou politikou jsme připraveni
splnit všechna vaše přání. Nalistujte CENÍK 2-3 a přesvědčte se sami.

CENY A SLUŽBY PRO KAŽDÉHO

TIP

Zajistěte si nejlepší místa
Nebojte se naplánovat dovolenou
s předstihem, můžete na tom jenom
vydělat! First minute slevy s mimořádným
pojištěním storna CENÍK
2-3

TIP

Zájezdy pro děti zdarma
Otevírá se řada způsobů, jak za vaše
dítě neplatit víc než zlomek ceny. Menší
děti mohou cestovat úplně zadarmo
CENÍK
2-3

TIP

Neplaťte za neobsazené lůžko
S Greece Tours můžete cestovat sami bez
jakýchkoliv příplatků CENÍK
2-3
Zpět na výběr podle zájmů
8
Zpět na výběr podle nároků, prostředí a ceny
Výběr podle místa
16
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Vezměte své děti k moři.
Když si konečně můžeme dovolit děti, míváme už vnuky. Není na co čekat.
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Řecko:
Vyberte si dovolenou
podle oblasti a letoviska

16

KOR FU

30

Smaragdový ostrov
Dassia, Benitses, Agios Ioannis,
Moraitika, Agios Georgios
Popis oblasti
30
Nabídka ubytování
112

U nás v Greece Tours jsme zvyklí
nabízet dovolenou přesně podle přání.
Jaká jsou ta vaše? Uvažujete o magické
Krétě, exotickém Rhodu, nebo
blízkém Korfu? Vyberte si kteroukoliv
z oblastí Řecka nebo Kypr a pak
nalistujte příslušnou dvoustránku
s popisem, fotograﬁemi a popisem
letovisek. Každá oblast má svou
vlastní barvu. Pro rychlejší orientaci
také můžete použít naši záložku.

RADA

Z A K Y N T HOS

32

Ostrov přírodních krás

Jak se seznámit s určitou
oblastí a jak v ní najít vhodné
ubytování?

Laganas Argassi Tsilivi
Kalamaki Alykes Vassilikos
Popis oblasti
32
Nabídka ubytování
120

1. Nalistujte stránku uvedenou s označením Popis a přečtěte si další informace
o oblasti a letoviscích v ní.
2. Nalistujte stránku uvedenou s označením Nabídka ubytování a běžte přímo na
nabídku ubytovacích zařízení v dané
oblasti.
TIP

Rychlé a pohodlné hledání
na webových stránkách

K Y PR

Použijte interaktivní vyhledávač a hledejte
zájezdy splňující různé kombinace kritérií.
Více informací www.greece-tours.cz

40

Ostrov bohyně Afrodity
Pissouri Polis
Limassol Paphos
Popis oblasti
40
Nabídka ubytování
150

Chcete vybírat podle jiných kritérií?
Zpět na výběr podle zájmů
8
Zpět na výběr podle nároků, prostředí a ceny
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CH A L K IDIK I

26

Poloostrov zlatých pláží
Sani Kalithea Kriopigi Fourka
Pefkochori Aﬁtos Nea Moudania
Popis oblasti
26
Nabídka ubytování
94

OLY MPSK Á R I V IÉR A

Hanioti
Porto Carras

28

Kraj bohů
Nei Pori Platamonas
Popis oblasti
28
Nabídka ubytování
108

SA MOS

18

Pythagorův ostrov

AT T IK A

Pythagorion Kokkari
Karlovassi Kampos/Votsalakia
Kerveli
Popis oblasti
18
Nabídka ubytování
44

38

Apollónovo pobřeží
Atény Sounion Anavissos
Popis oblasti
38
Nabídka ubytování
144

M Y KONOS

17

36

Ostrov větrných mlýnů
Mykonos Agios Ioannis
Platis Yialos Psarou
Elia Ftelia
Popis oblasti
36
Nabídka ubytování
138

SA N TOR INI

34

Bájná Atlantida
Thira

Kamari Imerovigli
Perissa Perivolos
Popis oblasti
34
Nabídka ubytování
130

KOS

24

Hippokratův ostrov
Kos Tigaki Mastichari
Psalidi Marmari Lambi
Popis oblasti
24
Nabídka ubytování
86

R HODOS

22

Ostrov slunce
Rhodos Faliraki Kolymbia Ixia
Kalithea Kalathos Lardos
Popis oblasti
22
Nabídka ubytování
70

K R ÉTA

20

Šestý kontinent
Hersonissos Stalis Malia
Amoudara Elounda Sissi,
Gouves Agia Pelagia Lygaria
Rethymno Matala
Popis oblasti
20
Nabídka ubytování
52
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SAMOS
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SAMOS
Pythagorův ostrov
Zelený Samos s borovicovými lesy a olivovými háji patří
do souostroví Sporady ve východní části Egejského moře. Ostrov
s rozlohou 476 km2 má bohatou historii, podle archeologických
výzkumů byl osídlen již v druhém tisíciletí př.n.l., podle
mytologie se na ostrově narodila sama bohyně Héra.
Největší rozvoj Samosu nastal okolo roku 550 př.n.l. za vlády
ctižádostivého tyrana Polykrata. Ostrov je známý také jako
rodiště geniálního řeckého matematika a ﬁlosofa Pythagora.
Dnešní Samos si zachoval neporušenou přírodu s krásnými
scenériemi. Přívětiví ostrované, známí svou pohostinností, stále
dodržují místní tradice včetně pěstování vinné révy. Samos má
ideální podmínky pro příjemný pobyt klientů všech věkových
kategorií, kteří tu najdou pohodu a klid k relaxaci. Zajímavostí
je chráněné území Seitani na severozápadě ostrova s biotopem
středomořských tuleňů.

Proč jet na Samos?
Především kvůli přírodním krásám a plážím s tyrkysově modrou
průzračnou vodou. Na ostrově, posetém zbytky antických
památek, si přijdou na své i milovníci historie. Různorodá
hornatá krajina s jedním z nejvyšších vrcholů Egejského
moře – Kerkisem, který se vypíná do výše 1440 m, poskytuje
vynikající podmínky pro pěší turistiku i pro cyklisty. Ze Samosu
lze podnikat lodní výlety k poznání okolních ostrovů – Ikarie,
Patmosu nebo Chiosu.

Vzdálenost z České republiky
Vzdušná vzdálenost Praha–Samos je
1694 km.
Průměrná doba letu na Samos je 2 hodiny
a 40 minut.
Doprava
Ostrov má pravidelné autobusové spojení
s hlavním městem, na místě si můžete půjčit
kolo, moped nebo auto.
Ceny pronájmu aut Ceník
4

Průměrné teploty vzduchu a vody ve °C
květen
červen
červenec
srpen
září

Nabídka zájezdů
44–51
Důležité informace na cestu
159–161
Speciální nabídky Ceník
2-3
Ceny a termíny Ceník
4-5
Přehled všech oblastí Řecka
16
Jiný výběr: Dovolená podle vašich zájmů
Jiný výběr: Dovolená podle prostředí a ceny
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Pythagorio
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Pythagorion
Původně malé městečko, dnes jedno
z nejoblíbenějších letovisek na jihovýchodním
pobřeží ostrova, bylo pojmenováno
po nejslavnějším rodákovi ostrova. V malé
zátoce vznikla promenáda s řadou kaváren,
taveren a barů k posezení s výhledem na moře.
Romantické úzké uličky dokreslují ostrovní
atmosféru. V nejbližším okolí Pythagoria se
nachází řada oblíbených hotelů, situovaných
u krásných oblázkových a smíšených pláží.
Transfer z letiště 15 až 30 minut podle polohy
hotelu.

Kokkari
Malebné letovisko na severním pobřeží
ostrova, asi 10 kilometrů na západ od
hlavního města Samos, obklopené
neporušenou přírodou. Původně malá
rybářská vesnička je dnes vyhledávaným
letoviskem. Známá je především zátoka
s tavernami, kavárnami a bary, která je
skutečným kosmopolitním centrem ostrova.
V zálivech na východ od letoviska se nachází
tři převážně oblázkové pláže, považované
místními za nejkrásnější na ostrově –
Lemonakia, Tsambou a Tsamadou, která je
určená nudistům. Severní pobřeží ostrova
poskytuje velmi dobré podmínky pro surfaře,
v Kokkari se nachází i půjčovna surfů.
Transfer z letiště asi 60 minut.

Karlovassi
Druhé největší město ostrova na severním
pobřeží Samosu bývalo společenským centrem
ostrova, o čemž svědčí zachované centrum
s patricijskými domy. Hotely jsou vystavěny
podél pobřežní promenády s tavernami
a obchody, kterou od oblázkové pláže odděluje
místní komunikace. Přímořské letovisko má
pravidelné autobusové spojení s hlavním
městem. Transfer z letiště asi 60 minut.

Kampos/Votsalakia
Oblast na úpatí nejvyšší hory ostrova
Kerkisu se na jihu svažuje do širokého
zálivu Marathokampos a je vhodná
zejména pro rodiny s dětmi. Krásy klidného
zálivu s písečnými a oblázkovými plážemi
a pozvolným vstupem jsou objevovány
v posledních letech, a tak tu dosud nejsou
žádné velké hotelové komplexy ani rušná
letoviska. Najdete zde ale samozřejmě
taverny, obchody s potravinami i půjčovny
s vybavením pro provozování vodních sportů.
Transfer z letiště asi 90 minut.

TIP

Efesos
Plavba lodí do Turecka a návštěva
města Kusadasi s typickým rušným
bazarem. Výlet zahrnuje prohlídku
jednoho ze sedmi divů antického světa
– Artemidina chrámu v Efesu.
TIP

Patmos
Plavba na ostrov Patmos, spojovaný
se jménem svatého Jana, který zde žil
jako vyhnanec. Kromě prohlídky
rázovitého ostrova můžete navštívit
i klášter Apokalypsy s jeskyní, kde
podle legendy Jan Evangelista
přebýval. Ostrov Patmos je od roku
1946 státem chráněnou památkou.

Kerveli
Malé letovisko v zalesněném zálivu
na východním pobřeží ostrova, na dohled
od tureckého pobřeží.
Nabízí krásné přírodní scenérie a oblázkovou
pláž s tyrkysovým mořem, kde jsou vynikající
podmínky pro potápění. Transfer z letiště asi
40 minut.

Ceny a termíny Ceník
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KRÉTA
Šestý kontinent
„Kréta je země uprostřed temného dmoucího se moře,
krásná a plodná a omývaná vlnami,“ psal už v 8. století
před naším letopočtem Homér. Ale už o dva tisíce let dříve
vznikla na tomto nejjižnějším středomořském ostrově první
vyspělá kultura na evropské půdě. Krétě se přezdívá také díky
rozmanitosti zdejší přírody „šestý kontinent“. S rozlohou
8331 km2 je největším řeckým ostrovem. Jsou tu vysoké hory,
hluboké kaňony, úrodné náhorní plošiny, krasové jeskyně
a především překrásné pobřeží. Někde dramaticky skalnaté,
jinde dlouhé písečné pláže, omývané průzračnými vodami
Středozemního moře.

Proč je dobré navštívit Krétu?
Ostrov nabízí spoustu nejrůznějších možností pro jakýkoli
typ prázdninového vyžití. Milovníci vodních sportů tu najdou
průzračně čisté moře, turisté se mohou vydat labyrintem stezek
vedoucích pohádkovou krajinou a velkolepými roklemi až
k zapadlým horským osadám. A všichni, kdo si prostě jen chtějí
vychutnat nádherné slunce a nadýchat se vonného vzduchu,
si mohou užít přes 300 slunečných dnů v roce.

Vzdálenost z České republiky
Vzdušná vzdálenost Praha–Heraklion je
2200 km.
Průměrná doba letu je 2 hodiny a 30 minut.
Doprava
Ostrov je pokrytý poměrně hustou silniční
sítí. Mezi hlavním městem a většími
letovisky i jihem Kréty je po celou sezonu
zajištěna autobusová doprava. Můžete si
půjčit auto, moped nebo horské kolo.
Ceny pronájmu aut Ceník
8
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Zájmy, záliby, činnosti

Hersonissos
Největší turistické letovisko na Krétě s písčitými
i oblázkovými plážemi se nachází 25 kilometrů
východně od letiště v Heraklionu. Hersonissos
je velmi živé městečko s pěknou promenádou
a řadou restaurací, kavárniček, pizzerií, diskoték
a nočních klubů. Letovisko je vyhledáváno
převážně mladými lidmi, kterým nabízí široké
možnosti noční zábavy. V Hersonissu si můžete
zajezdit na koni, navštívit malý vodní park,
sportovní centrum s autodromem či využít širokou
nabídku vodních sportů včetně bungee jumpingu.
Z malebného přístavu odplouvají lodě s výletníky
do okolních přístavních městeček. Transfer z letiště
asi 40 minut.

Stalis
Oblíbené letovisko Stalis, 30 kilometrů na východ
od Heraklionu, má jednu z nejhezčích pláží
na Krétě. Široká písečná pláž s pozvolným
vstupem do moře, která se rozkládá podél
celého letoviska, je vhodná pro rekreaci klientů
všech věkových kategorií. Stalis, s pěknou
živou promenádou, se stále rozvíjí a přibývá
obchodů, kaváren, směnáren a půjčoven aut,
motocyklů a kol. Na pláži s bohatě vybavenými
centry vodních sportů si lze pronajmout lehátka
a slunečníky. Transfer z letiště asi 45 minut.

Malia
Letovisko Malia, na východ od Stalisu, má
souvislost s bohatou krétskou historií. Nedaleko
od centra městečka se nacházejí pozůstatky
paláce z období minojské civilizace. V dnešní Malii
je kromě krásné písečné pláže mnoho taveren,
kaváren a barů nejen pro večerní posezení.
Středisko je vhodné jak pro rodiny s dětmi, tak pro
mladé lidi, kteří se po dnech strávených u moře
baví na místních diskotékách až do ranních hodin.
V místě jsou samozřejmě obchody s potravinami,

oblečením a suvenýry, stejně jako půjčovny
automobilů, motocyklů a kol. Na písčité pláži, která
je díky pozvolnému vstupu do moře vhodná i pro
děti a seniory, se nabízí řada možností provozování
vodních sportů. Transfer z letiště asi 50 minut.

Amoudara
Předností letoviska Amoudara, které leží 7
kilometrů západně od Heraklionu, je dlouhá
písečná pláž, podle níž bylo místo nazváno. Má
vynikající podmínky pro vodní sporty, zejména
surfování. Pro turisty je tu řada místních taveren,
kavárniček, autopůjčoven a obchodů se suvenýry
i zbožím denní potřeby. Klidnější letovisko je
vhodné pro rodiny s dětmi, jeho okolí si můžete
prohlédnout při jízdě vyhlídkovým vláčkem.
Transfer z letiště asi 15 minut.

Elounda
Elounda je malebný přístav vzdálený 65 kilometrů
na východ od Heraklionu. Díky přírodním krásám
tohoto místa a několika luxusním hotelovým
komplexům se Elounda stala prominentním
letoviskem, které navštěvují známé osobnosti
z celého světa. Střídají se tu písečné a kamenité
pláže, obojí vhodné k provozování vodních sportů,
zejména surfování. Z Eloundy je lodní spojení
na ostrov Spinalonga. Transfer z letiště asi 60 minut.

Gouves
Letovisko Gouves je příjemné místo s mnoha
obchůdky, restauracemi, tavernami, půjčovnami
aut a motocyklů i jízdních kol. Z letoviska, které se
nachází 17 kilometrů na východ od Heraklionu,
je dobré autobusové spojení s hlavním městem.
Transfer z letiště asi 20 minut.

Agia Pelagia a Lygaria
Původně rybářská vesnička Agia Pelagia, dnes
prázdninové letovisko s několika tavernami,

restauracemi a supermarkety, si dosud zachovala
typický krétský ráz. Nachází se asi 20 kilometrů
na západ od hlavního města Heraklion, kam
je pravidelné autobusové spojení linkovým
autobusem. Na převážně písčitých plážích lze
provozovat řadu sportů nebo jen v klidu relaxovat.
Vzhledem k členitému pobřeží je tato oblast
vhodná pro milovníky potápění, v nedaleké
Lygarii působí i potápěčský klub. Transfer z letiště
asi 30 minut.

Rethymno
Benátský přístav Rethymno je třetím největším
městem na Krétě a podle mnohých návštěvníků
je nejhezčí z celého ostrova. Najdete tu mešity,
zachované turecké domy se zastřešenými balkony
i zajímavé paláce benátských šlechticů, které
dnes slouží kulturním institucím. Akropole
starověkého Rethymna se nachází pod mohutným
benátským hradem Fortezza. Středověké stavby
dávají současnému živému Rethymnu zvláštní
romantický ráz. Transfer z letiště asi 60 minut.

Matala
Malé romantické letovisko Matala v zátoce
na jižním pobřeží Kréty je známo již z minojského
období, kdy sloužilo jako přístav pro palác Faistos.
Jeskyně ve skalách, které lemují záliv, sloužily jako
úkryt pronásledovaných stoupenců křesťanství,
později se v nich skrývali místní obyvatelé před
tureckými okupanty. V 60. letech 20. století v nich
přebývali stoupenci hnutí hippies. V kopcích nad
Matalou jsou dodnes některé jeskyně obývané
mladými nekonformními lidmi z nejrůznějších
koutů světa.
Matala s nádhernou písečnou pláží a typickými
krétskými tavernami, kde se připravují výborná
jídla z čerstvě ulovených ryb a plodů moře,
je oblíbeným výletním cílem zahraničních
návštěvníků. Transfer z letiště asi 60 minut.

Ceny a termíny Ceník
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RHODOS
Ostrov slunce

Rhodosu se přezdívá Ostrov slunce, protože podle mytologie
jej jako dar dostal bůh Slunce Hélios od boha Dia. Ať už je to
s mytologií jakkoliv, slunečné přízvisko si Rhodos určitě zaslouží.
Bohatá a dramatická historie ostrova se datuje od homérských dob,
je plná pověstí a mýtů, ale i původních antických staveb a měst.
Nejznámější stavbu – kolos rhodský – sice už vidět nemůžete,
ale při troše fantazie si ten obrovský maják v přístavu Mandraki
hravě představíte. Jeho nohy prý byly rozkročeny právě v místech,
kde dnes stojí sochy současných symbolů ostrova – laně a jelena.
Vedle nich se tyčí starý maják sv. Mikuláše a tři větrné mlýny.
Ve středověku našli na Rhodosu útočiště johanitští rytíři, po nichž
tu zůstaly monumentální hradby a paláce ve Starém městě.
Rhodos s rozlohou 1398 km2 je dlouhý 77 a široký 37 kilometrů,
nejvyšší hora Atáviros dosahuje výšky 1215 metrů. Klidné východní
pobřeží ostrova má písčité a písčito-kamenité pláže, je vhodné pro
vyznavače koupání, slunění a rodiny s dětmi. Západní větrnější
břehy si vybírají spíše milovníci vodních sportů, zejména surfování.

Proč jet na Rhodos ?
Protože slunce tu svítí neuvěřitelných téměř 300 dní v roce. Velice
stálé jasné počasí od dubna až do půlky listopadu, nádherná
příroda, kvetoucí subtropická ﬂóra a především průzračné moře
a čisté pláže zaručují prožití pohodové dovolené. Přímořská
letoviska žijí pestrým turistickým ruchem od rána až do noci,
nabízejí od vodních radovánek a příjemných procházek kolem
obchodů a butiků přes posezení v typických řeckých tavernách
až po noční kluby a diskotéky vše, co si jen můžete přát.
Nabídka zájezdů
70–85
Důležité informace na cestu
159–161
Speciální nabídky Ceník
2-3
Ceny a termíny Ceník
9-11
Přehled všech oblastí Řecka
16
Jiný výběr: Dovolená podle vašich zájmů
Jiný výběr: Dovolená podle prostředí a ceny
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Vzdálenost z České republiky
Vzdušná vzdálenost Praha–Rhodos je
2057 km.
Průměrná doba letu je 2 hodiny a 40 minut.
Doprava po ostrově
Dobře organizovaná místní autobusová
doprava, pro spojení s hlavním městem jsou
hlavně večer využívané taxíky. Na místě si
můžete půjčit auto, moped nebo kolo.
Ceny za pronájem aut Ceník
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Město Rhodos
Rušné přístavní město s bohatou historií
patří mezi nejkrásnější místa ostrova. Město
Rhodos, založené kolem roku 400 př.n.l., bylo
vystaveno podle plánů antického architekta
Hippodama a je dodnes považováno
za jedno z nejvýstavnějších měst, proto je
zapsané i na seznam památek UNESCA.
Jeho dominantou jsou unikátní středověké
hradby a Staré město s impozantní budovou
Paláce velmistrů. V historických středověkých
domech žijí místní obyvatelé celoročně.
Malebné křivolaké uličky staré části města
lákají turisty k prohlídce obchůdků s kořením
a suvenýry nebo k příjemnému posezení
v typických řeckých tavernách a kavárničkách.
Za návštěvu stojí především známá Rytířská
ulice, Turecká čtvrť a přístav Mandraki, odkud
odplouvají výletní lodě na okolní ostrovy
a do Turecka.Transfer z letiště asi 25 minut.

Faliraki

Ixia
Středisko Ixia je jedním z nejvyhledávanějších
míst na severozápadním pobřeží ostrova.
Rušné místo s mnoha kavárnami,
tavernami a obchůdky je typickým
řeckým prázdninovým letoviskem, které
má všechny předpoklady pro strávení dnů
plných pohody. Více než 3 kilometry dlouhá
oblázková pláž s tyrkysově zbarveným
mořem a často zvlněnou mořskou hladinou
je pravým rájem pro sportovně založené
klienty, zvláště pro milovníky surfování.
V centru vodních sportů si můžete
pronajmout i vodní skútry, vyzkoušet si
vodní lyžování nebo parasailing. Letovisko
nabízí rozličné možnosti večerní zábavy
v místních barech a klubech. Výhodou je
blízkost hlavního města Rhodos, s nímž
má Ixia velmi dobré autobusové spojení.
Transfer z letiště asi 20 minut.

Ialyssos

Jedno z nejrušnějších letovisek ostrova leží
15 kilometrů jihovýchodně od města Rhodos.
Celá oblast je oblíbená především pro své
nádherné, několik kilometrů dlouhé smíšené
písečné a oblázkové pláže s průzračně čistým
mořem. Středisko je proslulé množstvím
barů, restaurací, kaváren a diskoték, kde noční
život utichá až k ránu. Přes den se můžete
zabavit v aquaparku. Známá je keramická
dílna, ve které vznikají typické výrobky ručně
dělané ostrovní keramiky. Mezi Faliraki
a hlavním městem je po celou sezonu dobré
autobusové spojení. Transfer z letiště asi
20 minut.

Klidnější letovisko Ialyssos se nachází asi
10 kilometrů na západ od hlavního města, se
kterým má pravidelné autobusové spojení.
Několik kilometrů dlouhá oblázková pláž
navazuje na letovisko Ixia a končí téměř až
na letišti. V letních měsících nabízí Ialyssos
velmi dobré podmínky pro surfaře. Hotely
jsou situovány v klidné části střediska
u pobřeží, v okolí je mnoho taveren, kaváren
a obchůdků. Ialyssos má bohatou historii,
původní starověké sídlo leží na vrcholu hory
Filerimos, odkud je krásný výhled na okolní
malebnou krajinu. Transfer z letiště asi
10 minut.

Kalathos
Malé letovisko v zálivu s písčito-kamenitou
pláží se nachází nedaleko známého Lindosu
s akropolí Athény ze 4.stol. př.n.l. Transfer
z letiště asi 45 minut.

Lardos
Letovisko na jihovýchodě ostrova proslulé
svými dlouhými plážemi. V původně malé
vesničce můžete navštívit několik typických
taveren, nabízejících speciality řecké kuchyně.
Transfer z letiště asi 60 minut.

TIP

Aquapark
Pro zpestření dovolené vám ostrov
Rhodos nabízí prožití příjemného dne
v jednom z největších aquaparků
v Evropě. Rozlehlý vodní svět je
vystavený v moderním duchu
s rozličnými nejnovějšími atrakcemi.
Podle nálady můžete celý den zažívat
„adrenalinové šoky“ na atrakci zvané
Kamikadze nebo si jen užívat pohody
při plavbě na matraci „línou řekou“.
Nabídka tobogánů potěší milovníky
vodních radovánek všech věkových
kategorií. Služby doplňuje možnost
občerstvení v místním snack baru
nebo fast food restauraci, skvělé
míchané nápoje nabízí Aquarius Bar.

Ceny a termíny Ceník
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Hippokratův ostrov
Ostrov Kos s rozlohou 295 km2 patří do souostroví
Dodekanessos a leží v jihovýchodní oblasti Egejského moře.
Podle mytologie byl Kos sídlem obrů, ve skutečnosti se
však do historie zapsal především jako rodiště a působiště
zakladatele moderní medicíny Hippokrata. Díky bohatým
dějinám se může Kos pochlubit řadou významných
archeologických nalezišť a pamětihodností, především svatyní
Asklepion s lékařskou školou, kde Hippokrates učil své žáky
základům medicíny. Nesmazatelné stopy zde rovněž zanechali
johanitští rytíři a Benátčané.
Pobřeží Kosu měří 114 kilometrů a je lemováno krásnými
písečnými nebo oblázkovými plážemi a romantickými
skalnatými zálivy. Zatímco hornatý a větrnější jih ostrova je
ideálním místem pro vyznavače vodních sportů, zejména pro
surfaře, sever je rovinatější, vhodný mimo jiné i pro nenáročné
cyklistické výlety.

Proč jet právě na Kos?
Ostrov vyniká neporušenou, téměř panenskou přírodou se
spoustou zeleně. Dovolenou zde můžete trávit jak v typicky
řeckých přímořských vesničkách, tak v turistických letoviscích,
záleží jen na vašem výběru. Kos má všechny podmínky pro
příjemnou dovolenou klientů všech generací, zvláště pro
rodiny s dětmi.

Vzdálenost z České republiky
Vzdušná vzdálenost Praha–Kos je 1939 km.
Průměrná doba letu je 2 hodiny a 40 minut.
Doprava
Ostrov má spolehlivou autobusovou
dopravu.
Na místě si můžete půjčit kolo, moped nebo
auto. Ceny pronájmu aut Ceník
13
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Lambi
Tigaki
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25
Město Kos
Kosmopolitní metropole ostrova je postavena
převážně v italském stylu s promenádou
lemovanou palmami. Jsou tu početné antické
a středověké památky, které připomínají
bohatou historii Kosu. Nedaleko centra
města stojí římský Odeon s mramorovými
sedadly, nad přístavem se tyčí Rytířský hrad
ze 14. století, založený johanity, turecká
mešita pochází z 18. století. Kontrast
všudypřítomné historie a současnosti dodává
hlavnímu městu neopakovatelnou atmosféru.
Večer město ožívá čilým ruchem, je tu řada
barů, diskoték a nočních klubů. Z přístavu
denně vyplouvají lodě na okolní ostrovy
i do Turecka. Transfer z letiště asi 50 minut.

Tigaki
Rušnější letovisko s mnoha řeckými
tavernami, restauracemi s mezinárodní
kuchyní a plážovými bary leží u krásné písčité
pláže. Je tu centrum vodních sportů, plážové
bary, lehátka se slunečníky k pronajmutí,
ale i volná místa, kde si můžete zapíchnout
vlastní slunečník a dokonce i malá nudistická
pláž. Z letoviska můžete dojít procházkou
k solnému jezeru Aliki, kde do května hnízdí
plameňáci. Tigaki se nachází asi 12 kilometrů
od hlavního města, se kterým má spojení
linkovým autobusem. Transfer z letiště asi
35 minut.

Psalidi
Letovisko Psalidi s několika tavernami
a obchody se rozkládá podél smíšené písečné
a oblázkové pláže, místy s kamenitým vstupem

do vody. Nachází se asi čtyři kilometry
jihovýchodně od hlavního města, s nímž má
pravidelné autobusové spojení. Zastávky
jsou zpravidla poblíž každého hotelu. Kolem
pobřeží vede nově vybudovaná silnice
s cyklistickou stezkou, kterou využívají i běžci
a milovníci kolečkových bruslí. Transfer
z letiště asi 50 minut.

Marmari
Letovisko s krásnými, klidnými písečnými
plážemi a s pozvolným vstupem do vody, který
je ideální pro děti. Je pro něj charakteristické,
že hotely nejsou natěsnány vedle sebe, ale
leží samostatně v různé vzdálenosti od pláže,
která nabízí vynikající podmínky pro vodní
sporty, zejména surfování. Letoviskem vede
hlavní třída, kde je několik taveren s místními
specialitami a obchody. Transfer z letiště asi
30 minut.

Mastichari
Klidné letovisko se zbytky křesťanské baziliky
s mozaikami a malým přístavem, odkud denně
vyplouvají lodě na vedlejší ostrůvky Kalymnos
a Pserimos. Mastichari byla původně rybářská
vesnička, dnes je to příjemné letovisko
na západním pobřeží ostrova, asi 18 kilometrů
od hlavního města, se kterým má pravidelné
autobusové spojení. Kromě krásné písečné
pláže s možností provozování vodních sportů
nabízí Mastichari přívětivou řeckou atmosféru
v typických tavernách a kavárnách. Je tu řada
obchodů se zbožím denní potřeby a suvenýry,
půjčovny aut, motocyklů a kol. Transfer z letiště
asi 25 minut.

Lambi
Letovisko Lambi je v podstatě předměstím
hlavního města Kos. Pláže jsou zde písčité
a písčito-kamenité, převážně s oblázkovým
vstupem do vody. Živým střediskem prochází
tři kilometry dlouhá třída s hotelovými objekty,
která vede až do přístavu Mandraki v Kosu.
Je lemovaná taverničkami, bary, obchůdky
a půjčovnami aut a motocyklů. Kolem pobřeží
vede nově vybudovaná silnice se stezkou pro
cyklisty, kterou využívají i běžci. Severní část
Lambi je návětrná a velmi klidná, končí v části
Nea Alikarnassos. Lambi má řadu plážových
barů a klubů. Transfer z letiště asi 40 minut.

TIP

Plavba po třech ostrovech
Na celodenní romantickou plavbu
s návštěvou třech ostrovů vyplujete
z přístavu v hlavním městě Kos. První
zastávka je na ostrově Pserimos,
v zátoce s malou rybářskou vesničkou,
kde se můžete vykoupat, dát si frappé
anebo si natrhat oregano a tymián.
Plavba pokračuje ke břehům ostrova
Plati, kde je obvykle koupání přímo
z lodi. Na třetím ostrově - Kalymnosu
je plánovaná zastávka v hlavním
městě Pothia k procházce a obědu,
který je v ceně výletu.

Ceny a termíny Ceník
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CHALKIDIKI
Poloostrov zlatých pláží
Poloostrov Chalkidiki na severovýchodě Řecka patří mezi
nejoblíbenější cíle zahraničních návštěvníků, kteří chtějí
dovolenou strávit na jeho krásných plážích. Chalkidiki ústí
do Egejského moře třemi výběžky. Nejzápadnější je Kassandra,
prostřední Sithonie a nejvýchodnější Athos. Turisté však
mohou jezdit jen na Kassandru a Sithonii, na Athosu má
více než tisíc let sídlo tajemná a nepřístupná mnišská
republika Agion Oros. Mniši povolují vstup na své území
pouze návštěvníkům mužského rodu, dětem a ženám
je vstup zakázán. Impozantní kláštery a jejich polohu na
zalesněných svazích poloostrova mohou ale obdivovat všichni
během plavby lodí, která vede podél západního pobřeží.

Proč jet na Chalkidiki?
Kvůli krásné přírodě s hlubokými lesy, které se často svažují
až k pobřeží. Chalkidiki má průzračně čisté moře a nádherné
pláže, jejich délka je 850 kilometrů. Mimo hlavní letoviska
tu najdete malé romantické písečné a oblázkové zálivy,
poskytující nerušené soukromí.

Vzdálenost z České republiky
Vzdušná vzdálenost Praha – Thessaloniki
je 1376 km.
Průměrná doba letu do Thessaloniki je
2 hodiny.
Doprava
Chalkidiki má poměrně dobré autobusové
spojení mezi letovisky, zejména na
Kassandře. Pro výlety do okolí letovisek ke
koupání v malých zálivech doporučujeme
pronájem auta nebo motorky. Ceny za
pronájem aut Ceník
15
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Fourka

Sani tvoří krásný záliv s písečnými
a oblázkovými plážemi na západní straně
výběžku Kassandra. Komplex Sani, obklopený
hustými lesy se stezkami pro pěší patří,
k nejhezčím místům na Chalkidiki. Do
nedaleké vesnice Sani jezdí pravidelná
autobusová doprava. Transfer z letiště asi 70
minut.

Kallithea
Název Kallithea znamená „krásná vyhlídka“
a z kaváren, které leží nad mořem, je skutečně
pěkný výhled na pobřeží a sousední poloostrov
Sithonia. Známé turistické středisko leží
zhruba uprostřed východní strany výběžku
Kassandra. Historie celé této oblasti spadá do
dob starověkého Řecka, o čemž svědčí i četné
archeologické vykopávky a nálezy. Moderní
Kallithea, s pěknou pěší zónou a spoustou
obchodů, taveren a barů, žije zvláště v letních
měsících intenzivním turistickým ruchem.
Nabízí návštěvníkům nejen krásné pláže se
světlým pískem a průzračně modrým mořem,
ale i veškerý servis, který je zapotřebí ke
strávení příjemné dovolené. Transfer z letiště
asi 80 minut.

Letovisko Fourka leží uprostřed západního
pobřeží výběžku Kassandra a vyznačuje
se zejména krásnými písečnými plážemi
a průzračným mořem. V původní vesnici,
která bývá častým cílem výletů a procházek, se
zachovaly starší domky, postavené v tradičním
stylu, a kostel z roku 1830. Fourka není
typickým turistickým letoviskem, ale spíše
místem pro strávení klidných prázdnin, ožívá
jen v hlavní sezoně, kdy tu tráví dovolenou
především Řekové. Transfer z letiště asi 90
minut.

Krajina kolem vesničky Kriopigi, na východní
straně výběžku Kassandra, je pro poloostrov
Chalkidiki charakteristická. Vysoké smrky
se střídají s olivovníky a nízkým zeleným
porostem sahajícím až k moři. Písčitá pláž je
dlouhá asi jeden kilometr. Původní vesnička
je postavena na úpatí pahorku v nadmořské
výšce 100 metrů. V sezoně jezdí z centra
Kriopigi na pláž malý vláček. Transfer z letiště
asi 90 minut.

Afitos
Menší malebné městečko Aﬁtos leží v severní
části poloostrova Kassandra, nad místní pláží,
a je z něj krásný výhled na moře a sousední
poloostrov Sithonia. Místní domy ze světlých
kamenů mají pěknou architekturu, najdete tu
i malé muzeum, kde jsou vystaveny rolnické
nástroje. Pěší zóna nabízí posezení v některé
z místních kaváren nebo taveren. Městečko,
oblíbené především samotnými Řeky, si
uchovalo svůj původní ráz. Dlouhá pláž pod
Aﬁtosem je ze světlého písku, část je obsazena
slunečníky a lehátky.
Transfer z letiště asi 80 minut.

Hanioti
Letovisko zvučného jména s krásnou
promenádou a proslulou pláží každoročně
vítá turisty z celé Evropy. Hanioti se rozkládá
v jižní části východního pobřeží výběžku
Kassandra podél několik kilometrů dlouhé
pláže z bílého písku. Letovisko s pěší zónou
a dobrou turistickou infrastrukturou je pečlivě
udržované. Najdete tu jak kavárny městského
stylu a mondénní bary, tak i typické řecké
taverny, rybářské hospůdky a rázovité krámky.
Transfer z letiště asi 1 hodinu a 40 minut.

Gerakini
Kriopigi

Malé městečko Gerakini se rozkládá na severu
zálivu Toroneos mezi poloostrovy Kassandra
a Sithonia, kam můžete podnikat výlety
pronajatým autem nebo motorkou. Klidné
městečko ožívá v hlavní sezoně, kdy kolem
místní komunikace zaplňují taverny a bary
turisté. Je tu také několik obchodů, lékárna
a bankomat jsou ale až v nejbližším větším
městě Polygyros, vzdáleném asi 10 kilometrů.
Transfer z letiště asi 75 minut.

Nea Moudania
Jedno z největších měst na poloostrově
s přístavem, kde se pravidelně pořádají místní
trhy, není klasickým letoviskem. Má dlouhou
pobřežní promenádu lemovanou obchody
a restauracemi a dobré autobusové spojení
s okolními letovisky. Transfer z letiště asi 60
minut.

Porto Carras
Luxusní areál se nachází na prostředním
výběžku poloostrova Chalkidiki nazývaném
Sithonia, asi 2 kilometry od městečka Neos
Marmaras. Transfer z letiště asi jednu hodinu
a 45 minut.

Ceny a termíny Ceník
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OLYMPSKÁ RIVIÉRA
Kraj bohů
Horským masivem Olympos, na němž podle mytologie sídlili
bohové, kdysi končilo území starověkého Řecka. Pobřežní pás
pod Olympem tvoří nekonečné písečné pláže s pozvolným
vstupem do vody, která je zde tak čistá, že je pravidelně
oceňována Modrou vlajkou Evropské unie. Možná právě
proto si tuto oblast antičtí bohové pro sebe vybrali.

Proč navštívit Olympskou riviéru?
Ideální přírodní podmínky zaručují strávení klidné dovolené
pro klienty všech generací.
Pohoří tvoří impozantní kulisu pohodových prázdnin
u moře a sportovně zdatní klienti mohou i na některý
z vrcholů Olympu vystoupit. Zdolání nejvyššího Mytikase
ale předpokládá zkušenosti z vysokohorských tras.
Pobyt u moře lze skloubit s turistikou a cykloturistikou.
Pronajatým autem lze podniknout řadu zajímavých výletů
do okolí.

Vzdálenost z České republiky
Vzdušná vzdálenost Praha–Thessaloniki je
1376 km.
Průměrná doba letu do Thessaloniki je
2 hodiny.
Doprava
Letoviska na Olympské riviéře mají
pravidelné autobusové a vlakové spojení
s městy Thessaloniki, Katerini a Larisa.
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29
Nei Pori
Letovisko Nei Pori se rozkládá pod
jižním cípem pohoří Olympos, u jedné
z nejkrásnějších písečných pláží této oblasti.
Pozvolný vstup do moře s jemným pískem je
bezpečný a vhodný i pro děti, takže právě zde
jsou skvělé podmínky pro rodinnou dovolenou
bez starostí.
Díky tomu, že zdejší pláž je velmi dlouhá
a místy široká až 100 metrů, má každý
návštěvník na břehu dostatek místa i soukromí.
V Nei Pori si můžete vyzkoušet vodní lyžování,
parasailing - let na padáku za motorovým
člunem nebo se s dětmi projet na „banánech“.
Navíc je zde i sportovní centrum s bazénem,
tenisovými kurty, hřišti na fotbal a košíkovou.
To vše za poměrně nízké poplatky. Podél
pobřeží vede široká promenáda, vhodná i pro
projížďky na kolečkových bruslích. V hlavní
sezoně se děti určitě zabaví v lunaparku
v centru letoviska nebo na promenádě, kde
je spousta dalších atrakcí – trampolína,
prolézačky a skluzavky. Pobřeží lemuje řada
obchodů, kaváren i typických řeckých taveren.
V letovisku jsou dva bary, další noční kluby
jsou umístěny mimo letovisko. Pokud se v nich
chcete pobavit, lze si objednat taxi. V Nei Pori
jsou půjčovny kol, malých motocyklů a aut.
Letovisko se všemi atrakcemi je rušné
především v hlavní sezoně, mimo ni je nabídka
aktivit pro turisty omezena.
Transfer z letiště asi 1 hodinu a 40 minut.

Platamonas
Příjemné rybářské městečko Platamonas
je vzdáleno asi 3 kilometry severně
od Nei Pori.
Na skále nad mořem se tyčí zřícenina
křižáckého hradu ze 13.století s mohutnou
věží a tvoří tak romantický rámec koupání
v průzračné vodě.
Z vrcholku nad Platamonasem lze za dobré
viditelnosti spatřit nejvyšší vrcholky
olympského pohoří a dokonce i pobřeží
poloostrova Chalkidiki.
Na hlavní promenádě je mnoho obchodů
s pestrou nabídkou zboží. Chcete-li ochutnat
místní speciality, najdete tu vyhlášené rybí
taverny.
Vyznavači večerní a noční zábavy
mohou navštívit některou z diskoték
a řadu barů.
Transfer z letiště asi 1 hodinu a 40 minut.

TIP

Meteora
Výlet na Meteora k prohlídce klášterů
u města Kalambaka nabízí poznání
zajímavé přírodní oblasti středního
Řecka i nahlédnutí do historického
období byzance. První zastávkou
na cestě z letoviska je soutěska
Tembi s kostelíkem svaté Paraskevi,
vytesaným ve skále. Cestou
na jihozápad se projíždí městy
Larisa a Trikala. Další zastávka je
v manufaktuře na výrobu ikon
u městečka Kalambaka, kde se
seznámíte s různými technikami výroby
tradičních svatých obrázků. Po další
hodině jízdy se už před vámi objeví
monumentální skalní město Meteora.
Na vrcholcích bizarních slepencových
skal tu byly ve středověku vybudovány
nepřístupné byzantské kláštery.
Původně jich bylo 25, do dnešní doby
se jich zachovalo jen 6. Některé z nich
jsou dosud obydlené řeholníky, kteří
mají kromě svých denních povinností
na starosti i péči o vzácné historické
památky, ikony a starobylý mobiliář.
Součástí prohlídky s odborným
výkladem jsou mužský klášter Varlaam
a ženský Roussanu.

Ceny a termíny Ceník
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KORFU

Smaragdový ostrov
Korfu, řecky Kerkyra, má rozlohu 592 km2 a je nejsevernější
z více než dvou tisíc řeckých ostrovů. Korfu bývá pokládáno
za zemi Fajáků, známou z mýtů o Odysseovi. Už dlouhá
léta patří mezi nejoblíbenější prázdninová místa turistů
z celého světa. Ostrov si zamilovala rakouská císařovna Sissi
natolik, že si zde nechala postavit luxusní letní sídlo Achillion
a okouzlil i anglické spisovatele bratry Durrelovy, kteří zde
před II. světovou válkou po několik let žili a tvořili. Přívětivé
hlavní město Kerkyra, postavené v benátském stylu, otevírá
svoji pohostinnou náruč všem návštěvníkům, stejně jako
letoviska, která lemují nádherně členité pobřeží ostrova.

Proč jet na Korfu?
Díky poloze v mírném pásmu jsou zdejší přírodní
a klimatické podmínky pro Středoevropany velice
příznivé. Na rozdíl od většiny ostrovů ve Středomoří
je Korfu zcela pokryto zelení, zejména elegantními
štíhlými cypřiši a olivovníky, kterých tu rostou téměř dva
miliony. Při toulkách ostrovem vás zaujmou malé zapadlé
horské vesničky, osamělé kláštery i středověké pevnosti,
stejně jako krásné pláže a křišťálově čisté moře nebo
stylové taverny s výbornými místními specialitami
a kvalitním řeckým vínem.

Vzdálenost z České republiky
Vzdušná vzdálenost Praha–Korfu je 1415 km.
Průměrná doba letu je 2 hodiny.
Doprava po ostrově
Ostrov má spolehlivou autobusovou síť.
Na místě si můžete půjčit moped nebo auto.
Ceny za pronájem aut Ceník
19
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Agios Georgios

Barbati

Dassia

Turistické středisko obklopené zelení,
asi 18 kilometrů na sever od Kerkyry, má
nádhernou oblázkovou pláž a krásně
průzračné moře. Na pláži, která se nachází
150 metrů pod hlavní silnicí, lze provozovat
vodní sporty. Barbati nabízí také řadu taveren
a kaváren s nezapomenutelným výhledem
na moře. Spojení s hlavním městem zajišťuje
místní autobusová linka.
Transfer z letiště asi 40 minut.

Ipsos
Známé letovisko s velkou nabídkou
taveren, barů a kaváren dělí od pláže místní
komunikace. Na užší pláži s hrubým pískem
a oblázky se mohou zájemci věnovat různým
vodním sportům. Ipsos se nachází asi
15 kilometrů na sever od hlavního města
a je poměrně rušný, pobyt doporučujeme
zejména mladším klientům.
Transfer z letiště asi 30 minut.

Ermones
Letovisko na západním pobřeží ostrova
asi 17 kilometrů od hlavního města je
známé především díky nedalekému
18jamkovému golfovému hřišti. V klidném
zálivu, obklopeném zeleným pohořím, se
nachází několik hotelů. Na písečné pláži
s malými oblázky působí centrum vodních
sportů včetně školy potápění.
Transfer z letiště asi 40 minut.

Jedno z největších a také nejstarších
letovisek ostrova s mnoha restauracemi,
tavernami, obchůdky a bary leží na
východním pobřeží, asi 12 kilometrů
severně od hlavního města Korfu, se kterým
má pravidelné autobusové spojení.
Dassia, položená pod strmým pohořím
Pantokrator a obklopená cypřišovými
háji, je oblíbená především díky svým
hezkým plážím s hrubozrnným pískem
a drobnými kamínky. Letovisko nabízí
ideální podmínky pro různé vodní sporty.
Transfer z letiště asi 25 minut.

Benitses
Původně malá rybářská vesnička, dnes
turistické letovisko asi 12 kilometrů na jih
od hlavního města Korfu, nabízí ideální
podmínky pro strávení pěkné rodinné
dovolené. Na hezké oblázkové pláži,
která je místy smíšená písčito-oblázková,
lze provozovat různé vodní sporty.
V letovisku s příjemnou prázdninou
atmosférou najdete řadu taveren,
restaurací, kavárniček a obchůdků.
Z Benitses je pravidelné autobusové
spojení s okolními letovisky a hlavním
městem.
Transfer z letiště asi 30 minut.

TIP

Lodní výlet
Paxos-Antipaxos
Plavba okolo jihovýchodního pobřeží
Korfu k ostrovu Paxos, který se
obeplouvá nejdříve ze západní strany.
Jen odtud jsou přístupné krásné
scenérie Poseidonových jeskyní,
do nichž se zajíždí k prohlídce.
Na malebném ostrůvku Antipaxos
kotví loď v modré laguně s možností
koupání v křišťálově čisté vodě.
Plavba pokračuje do hlavního města
ostrova Paxos-Gaiosu, kde se můžete
projít křivolakými uličkami a vychutnat
oběd v některé z místních taveren.

INFORMACE

Pro zájemce s vlastní dopravou
zprostředkujeme ubytování na Korfu
včetně zajištění lodních lístků
na trajekty mezi Itálií a Řeckem.

Ceny a termíny Ceník
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ZAKYNTHOS

Ostrov přírodních krás
Ostrov Zakynthos (Zante) s rozlohou 406 km2 patří
do jónského souostroví a do historie se poprvé zapsal
v roce 1475 před naším letopočtem, kdy ho dobyl syn
frýžského krále Zakynthos a dal mu své jméno. Ostrov pak
postupně ovládli Řekové, Makedonci i Římané, Benátčané,
Francouzi, krátce i Rusové a od roku 1864 Britové. Každá
z dobyvatelských mocností zde zanechala své stopy,
ať už ve stylu života místních obyvatel nebo ve formě
architektonických pamětihodností. V roce 1953 zasáhlo
Zakynthos zemětřesení a nejvíce zasažené stejnojmenné
hlavní město pak bylo znovu vystavěno do dnešní
podoby se širokými bulváry.

Proč jet na Zakynthos ?
Na ostrově si přijdou na své jak milovníci historie,
tak ti, kdo si chtějí jen užít klidných prázdnin
na dlouhých písečných plážích u průzračného moře.
Zakynthos v sobě harmonicky kloubí kosmopolitní
prostředí s typickou jónskou atmosférou. Pro ty, kdo
chtějí Zakynthos, ale i třeba okolní ostrovy, poznat
opravdu dobře, se nabízí řada výletů.

Vzdálenost z České republiky
Vzdušná vzdálenost Praha–Zakynthos
je 2100 km.
Průměrná doba letu je 2 hodiny a 30 minut.
Doprava po ostrově
Ostrov má spolehlivou autobusovou
dopravu. Na místě si můžete půjčit kolo,
moped nebo auto.
Ceny za pronájem aut Ceník
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Laganas

Tsilivi

Nejoblíbenější a nejrušnější letovisko
v zátoce na jihovýchodním pobřeží ostrova
má krásnou, 9 kilometrů dlouhou pláž,
u nabízených hotelů s jemným pískem
a pozvolným vstupem do moře, který je
vhodný i pro malé děti. Laganas, vzdálený asi
8 kilometrů od hlavního města, nabízí živý
společenský život s nepřeberným množstvím
barů, kaváren, taveren a obchůdků. V přístavu
si lze pronajmout motorové čluny a šlapadla.
Zajímavostí letoviska, která potvrzuje
neporušenou přírodu, je výskyt chráněných
želv Caretta-caretta, kterým se v zátoce velmi
dobře daří. Laganas má pravidelné autobusové
spojení s okolními letovisky a hlavním
městem. Transfer z letiště asi 20 minut.

Argassi
Turistické letovisko vzdálené jen 4 kilometry
od hlavního města Zakynthos má všechny
předpoklady pro strávení příjemné dovolené.
Podél pobřeží s úzkou pláží tvořenou tmavým
pískem je řada obchodů, restaurací, taveren
a barů, kde se lze zabavit do nočních hodin.
Zajímavostí je turistický vláček spojující
letovisko s hlavním městem, pro spojení
s okolím lze využít i místní autobusovou
dopravu.
Stále se rozvíjející Argassi nabízí také přírodní
krásy. Je výchozím místem pro zdolání
horského pásma s exotickými subtropickými
rostlinami – Skopos, odkud je nádherný
výhled na ostrov. Transfer z letiště asi
15 minut.

Poměrně rušné prázdninové středisko
s bary a tavernami má užší písečné pláže
s pozvolným vstupem do moře, místy
kamenitým, doporučujeme proto boty
do vody. Transfer z letiště asi 20 minut.

Vassilikos
Malý poloostrov v nejhezčí části ostrova,
na zeleném výběžku s olivovými háji,
nazvaný podle vesničky Vassilikos, má zátoky
s písečnými plážemi a průzračnou vodou.
Nacházejí se tu vyhlášené pláže ostrova –
Porto Zoro a Agios Nikolaos. Za návštěvu stojí
pláž Gerakas na západním pobřeží výběžku,
která je právem zařazována mezi nejkrásnější
pláže Středomoří. Malé středisko stranou
od rušnějších letovisek je vhodné pro klienty
toužící po klidu a relaxu. Transfer z letiště asi
30 minut.

Kalamaki
Prázdninové letovisko s dlouhou písečnou pláží
a pozvolným vstupem do moře je ideálním
místem pro rodiny s dětmi. Pláž v Laganaském
zálivu má tak neporušenou přírodu, že
poskytuje útočiště ohroženým druhům
želv Caretta-caretta, které lze zahlédnout
na jejich první cestě do moře. Menší letovisko
s obchůdky, restauracemi, tavernami a nočními
bary je klidnější než Laganas, na který navazuje.
Kalamaki se nachází poblíž místního letiště
a od hlavního města, se kterým má autobusové
spojení, je vzdálené asi 7 kilometrů. Transfer
z letiště asi 15 minut.

33

Alykes
Turistické letovisko vzdálené 18 kilometrů
severovýchodně od hlavního města
Zakynthos, kam je zajištěno spojení
místní autobusovou dopravou. Je tu řada
typických řeckých taveren, restaurací, barů
a obchodů. Na dlouhé pláži s jemným pískem
a pozvolným vstupem do moře lze provozovat
různé vodní sporty. Alykes má také dobré
podmínky pro cykloturistiku. Letovisko
má název podle blízkých solných jezer, ze
kterých se kdysi získávala sůl. Na Alykes
volně navazuje tradiční městečko Alykanas
s pravoslavným kostelíkem. Transfer z letiště
asi 40 minut.
TIP

Olympie
Během výletu se přeplavíte
na Peloponés a navštívíte Olympii
– místo, kde vznikly olympijské hry.
Uvidíte zbytky Diova chrámu, kde
kdysi stál jeden z divů světa i původní
olympijský stadion a okrsek, kde jsou
zapalovány olympijské ohně. Součástí
výletu je návštěva Archeologického
muzea, v němž jsou mimo jiné
vystaveny jedny z nejkrásnějších
antických soch. V nové Olympii budete
mít volno na procházku a nákupy
rukodělných výrobků a suvenýrů.

Ceny a termíny Ceník

032_033_Zakynthos_uvod.indd
032_033_Zakynt
hos_uvod.indd 33

33

20–21

5.11.2007
5.
11.2007 17:32:
17:32:53
53

SANTORINI
34

SANTORINI
Bájná Atlantida

Ty nejkrásnější pohlednice z Řecka s jiskřivě svítivými bílými
fasádami a modrými kopulovitými střechami, s azurovým
mořem a romantickým západem slunce zobrazují zpravidla
ostrov Santorini. Už v dávné historii měl jméno Kallisti
(Nejkrásnější) nebo také Strongyli (Kulatý). Vyspělá civilizace,
která tu vzkvétala až do nejtragičtějšího výbuchu sopky
v dějinách lidstva kolem roku 1600 př.n.l., vede mnohé
vědce k domněnce, že právě tady ležela ona bájná Platónova
Atlantida. Původně kruhový ostrov dostal po sopečné erupci
tvar půlměsíce a kráter (kaldera) byl zalit mořskou vodou.
Zůstalo v něm jen několik ostrůvků. Po dórské kolonizaci
dostal ostrov jméno podle svého vůdce Thera (řecky Thira).
Tak se také jmenuje hlavní město tohoto malého
ostrůvku, který má rozlohu jen 76 km2.

Proč je dobré navštívit Santorini ?
Na Santorini dosud není rozvinuta masová turistika,
hotely a penziony jsou spíše menší a plně zapadají do
neobvyklého charakteru ostrova. Na východní straně
ostrova jsou rozlehlé pláže s lávovým pískem, díky
kterému je tu nejprůzračnější voda v celém Řecku.
A navíc právě na Santorini můžete sledovat
ty nejkrásnější západy slunce.

Vzdálenost z České republiky
Vzdušná vzdálenost Praha–Santorini je
2150 km.
Průměrná doba letu je 2 hodiny a 40 minut.
Doprava po ostrově
Ostrov má dobře organizovanou
autobusovou dopravu, která spojuje
všechna letoviska s hlavním městem.
Ceny za pronájem aut Ceník
23
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Perissa
Perivolos

Thira (Firá)
Hlavní město Thira, vybudované na stěnách
sopečného kráteru, je typickou ukázkou
kykladské architektury. Z dálky připomíná
bílá vlaštovčí hnízda, zblízka má pitoreskní
vzhled s klikatými, kameny dlážděnými
uličkami, neobvyklými domy, kostelíky,
schůdky a patii. Ze všech míst Thiry je
fascinující výhled na Egejské moře, zvláště
na západ slunce. Po celý den až do nočních
hodin je tu otevřeno nesčetné množství
obchodů a obchůdků, butiků, restaurací,
taveren, kaváren i barů. Do přístavu přes
den připlouvají lodě s výletníky z ostatních
kykladských ostrovů, v podvečer už celé
město patří jen těm, kdo na ostrově tráví
svoji dovolenou. Z přístavu pod Thirou vede
do města 588 schodů, lze také vyjet lanovkou
nebo je možné využít zdejší zvláštní atrakce
a nechat se nahoru vyvézt na hřbetě oslíka.
Pláže jsou z hlavního města vzdáleny asi
osm kilometrů a jezdí se k nim místní
autobusovou dopravou, která spojuje
všechna zajímavá místa ostrova –
Akrotiri, Perissu, Oiu a Monolithos.
Transfer z letiště asi 20 minut.

Kamari
Kamari je nejpopulárnější letovisko ostrova.
Leží v jeho východní části a rozkládá se
kolem dva kilometry dlouhé oblázkové
pláže s tmavým sopečným pískem.
Plážovou promenádu lemuje řada taveren,
restaurací, obchodů a obchůdků, kaváren,
barů a diskoték. V Kamari si na své přijde
každá generace, je však třeba vědět, že vstup

do moře je zde kamenitý a poměrně prudký,
doporučujeme proto obuv do vody.
Nedaleko Kamari nad skalnatými svahy Messa
Vouno se nacházejí zbytky hlavního města
starověké Thiry. Keramiku, mince a další
artefakty, které zde byly nalezeny, si můžete
prohlédnout v Archeologickém muzeu
v hlavním městě ostrova. Z Kamari je lodní
spojení do Perissy, která má nejdelší pláž
na Santorini. Spojení do hlavního města Thira
zajišťují místní autobusové linky. Transfer
z letiště asi 15 minut.

Perivolos
Malé letovisko, navazující na Perissu, nabízí
nejširší výběr vodních sportů na ostrově.
Podél písečné pláže s tmavým pískem
a prudším vstupem do moře se nachází
kromě několika restaurací a obchůdků mnoho
plážových barů, které nabízí občerstvení
u moře při poslechu hudby. V letovisku je živo
hlavně přes den, večer utichá. Milovníci noční
zábavy odjíždějí do sousední Perissy nebo
do hlavního města.
Transfer z letiště asi 40 minut.

Imerovigli
Městečko, postavené na kaldeře asi dva
kilometry vzdálené od Thiry, je klidným
romantickým místem, kam často jezdí
novomanželé na svatební cestu. Kdysi to
bylo sídlo aristokratických rodin. Pláže jsou
vzdálené asi tři kilometry. Transfer z letiště
asi 25 minut.

Perissa
Druhé největší letovisko na Santorini se
rozprostírá na opačné straně hory Messa
Vouno, podél atraktivní dlouhé písečné
pláže, místy s prudším vstupem do moře.
Promenáda podél pláže je lemována
tavernami, kavárnami a obchůdky. V Perisse
lze provozovat vodní sporty, včetně školy
potápění. Na hlavní silnici, která spojuje
Perissu se zbytkem ostrova, se nachází
obchody, bary a diskotéky. Oblíbené letovisko,
které dosud není tak rušné jako Kamari, má
dobré autobusové spojení s hlavním městem.
Transfer z letiště asi 25 minut.

TIP

Kaldera
Celodenní lodní výlet, jehož součástí
jsou kromě plavby kalderou i zastávky
na několika ostrůvcích. Navštívíte
vulkanický ostrov Nea Kameni se
stále aktivním kráterem a lávový
ostrůvek Palea Kameni, kde se
můžete vykoupat v horkých sirných
pramenech. Poslední zastávkou je
obydlený kamenitý ostrov Thirasia,
s možností procházky či výstupu
do městečka Manolas. Při plavbě
Egejským mořem podél pobřeží se
nabízejí fascinující výhledy na Thiru
a další městečka jako Imerovigli,
Firostefani a Oia.

Ceny a termíny Ceník
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MYKONOS
Ostrov větrných mlýnů
Malý kamenitý Mykonos, s rozlohou jen 88 km2, se proslavil
díky svému členitému pobřeží s nádhernými plážemi a velmi
příjemnému klimatu. Na svých jachtách sem za odpočinkem
a zábavou připlouvá řada světových celebrit, domy si tu
pořídili bohatí Řekové, v hlavním městě ostrova najdete butiky
a klenotnictví se zbožím věhlasných značek. K Mykonu patří
bohatý noční život s mnoha bary, nočními kluby a diskotékami,
které utichají až k ránu.
Věhlas Mykonu dnes zastiňuje ostatní ostrovy Kykladského
souostroví, i když v minulosti tomu bylo právě naopak.
O historii Mykonu se ví velice málo, byl kdysi důležitým
obchodním místem, ale v dějinách Řecka nehrál výraznější roli.
Přesto tu jsou historické pamětihodnosti jako například zbytky
benátské pevnosti Kastro. Ostrov nemá typická turistická
letoviska jako jiné oblasti a větší ostrovy. Centrem všeho dění
je hlavní město, kam za zábavou přijíždějí klienti ubytovaní
v jiných částech ostrova.

Proč navštívit Mykonos?
Má skutečně krásné pláže a moře tak modré, že se tají dech.
Přes den můžete relaxovat na plážích, večer se procházet
v úzkých uličkách hlavního města a pak se po celou noc bavit.
Mykonos je ostrov, který nikdy nespí. A navíc jen z Mykonu
se můžete dostat na ostrov Délos se známou Lví terasou.

Vzdálenost z České republiky
Vzdušná vzdálenost Praha–Mykonos je
asi 1651 km. Doprava: Letecky do Athén
s přestupem na místní linku Athény–Mykonos.
Průměrná doba letu je 2 hodiny a 30 minut
do Athén a přibližně 20 minut na Mykonos.
Doprava
Na ostrově je velmi dobře organizovaná
místní autobusová doprava a hustá síť
půjčoven motorek a automobilů. Pravidelné
lodní spojení má Mykonos s Pireem,
Raﬁnou a okolními ostrovy – viz okruhy
po ostrovech
146

Průměrné teploty vzduchu a vody ve °C
květen
červen
červenec
srpen
září

Nabídka zájezdů
138–143
Důležité informace na cestu
159–161
Speciální nabídky Ceník
2-3
Ceny a termíny Ceník
5
Přehled všech oblastí Řecka
16
Jiný výběr: Dovolená podle vašich zájmů
Jiný výběr: Dovolená podle prostředí a ceny
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Elia
Paradise
Platis Yialos
Psarou

Mykonos
Metropolí ostrova je město stejného názvu,
místními obyvateli také nazývané Chora,
které se rozkládá okolo zálivu s přístavem.
Kosmopolitní Mykonos s větrnými
mlýny a bílými kostelíky je plný stylových
taveren, kavárniček a nočních barů. Často
navštěvovanou přístavní čtvrtí města
s mnoha bary jsou „Malé Benátky“, které se
staly motivem nesčetných uměleckých děl.
Romantické křivolaké, kameny dlážděné uličky,
jsou lemovány mnoha obchůdky, vyhlášenými
butiky a tavernami. Úsměvnou zvláštností
jsou pelikáni – maskoti ostrova, procházející
se v úzkých uličkách města. Nezapomenutelná
je i noční atmosféra, kombinace příjemně
šumícího moře z jedné strany a neutuchajícího
nočního života ze strany druhé. Transfer
z letiště asi 15 minut.

Z nejnavštěvovanější pláže ostrova se
na malých člunech či lodích dostanete
na okolní pláže Paranga, Paradise, Argari,
Elia a Super Paradise. S městem Mykonos je
pravidelné autobusové spojení až do pozdních
nočních hodin. Transfer z letiště asi 15 minut.

Psarou
Pláž Psarou, proslulá průzračně čistým
mořem, má výhodnou polohu v malém
zálivu, chráněném před větrem. Na pláži
s jemným světlým pískem a slunečníky
z bambusů, které jemně dolaďují příjemnou
atmosféru, se nachází několik taveren včetně
oblíbené restaurace s DJ. Působí zde i známá
profesionální škola potápění. Psarou se
nachází asi 3,5 kilometru na jih od města
Mykonos, od letoviska Platis Yialos ji dělí jen
nevelké skalní útesy.
Transfer z letiště asi 15 minut.

Agios Ioannis
Malebná pláž s malými zákoutími
a bílým pískem, chráněná před větrem, je
pojmenovaná podle kostelíka Agios Ioannis.
Nachází se na západním pobřeží ostrova
s úchvatným výhledem na protější ostrov
Délos a má celodenní pravidelné autobusové
spojení s městem Mykonos. Vládne zde klidná
a pohodová atmosféra. Pláž Agios Ioannis
proslavilo natáčení oskarového ﬁlmu Shirley
Valentine. Transfer z letiště asi 20 minut.

Platis Yialos
Platis Yialos, jedno z prvních turistických
letovisek na jižní straně ostrova, je dnes
živým místem s mnoha hotely, restauracemi,
plážovými bary a centry vodních sportů.

37

párty a diskotéky. U pláže je také dobře
vybavený kemp, který využívají hlavně mladí
návštěvníci, toužící po spojení pobytu u moře
se zábavou.

Ftelia
Pláž na severu ostrova v zálivu Panormou má
vynikající podmínky pro windsurﬁng a díky
stálému počasí se tu často konají mezinárodní
závody surfařů.

TIP

Elia
Velmi příjemná písčito-oblázková pláž má
pozvolný vstup do moře. Největší z jižních
pláží ostrova v krásné zátoce nabízí místy
povolené pláže pro nudisty. Na pláži je několik
restaurací, působí tu centrum vodních sportů
a jen pár minut odtud se nachází jediný vodní
park ostrova Mykonos. Elia je snadno dostupná
autobusem z města Mykonos nebo na lodi
z Platis Yialos. Transfer z letiště asi 30 minut.

Paradise
Dlouhá pláž s hrubším pískem na jihu ostrova
je jednou z nejznámějších pláží na Mykonu.
Je tu centrum vodních sportů, několik taveren,
beach barů a klubů, které organizují noční

Ostrov Délos
Pouze z Mykonu je lodní spojení
na posvátný ostrov starověkého
Řecka – Délos, rodiště Apollóna
a Artemidy. Obrovský archeologický
areál s významnými nálezy, z nichž
mezi nejobdivovanější a nejznámější
patří Lví terasa a nádherné mozaiky,
rozhodně stojí za zhlédnutí. Ostrůvek
o rozloze 3,6 km2 dnes není osídlený,
kromě archeologického areálu je tu jen
muzeum s malou prodejnou
upomínkových předmětů.
Ceny a termíny Ceník
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ATTIKA
Apollónovo pobřeží
Attika – nejvýchodnější část středního a pevninského Řecka
s bohatou historií, patří k nejnavštěvovanějším oblastem
Řecka. Členité pobřeží mezi Athénami a mysem Sounion
s pěknými, udržovanými plážemi a zlatavým pískem, bývá
nazýváno Attickou riviérou. Oblast kolem Athén je centrem
antického i novodobého Řecka. Tady se zrodila demokracie
byla postavena dodnes obdivovaná architektonická díla.

Proč je dobré navštívit Attiku?
Především kvůli Athénám. Žádné jiné místo v Řecku nemá
starověké památky a muzea, které by se vyrovnaly athénským.
Pobyt v oblasti Attiky navíc můžete využít k poznávání
antických pamětihodností v blízkém i vzdálenějším okolí.
Nabízí se možnost výletů na mys Sounion, do Delf nebo
Epidauru a Mykén. S pobytem lze kombinovat také okružní
plavby po Egejském moři – viz 147

Vzdálenost z České republiky
Vzdušná vzdálenost Praha–Athény je
1540 kilometrů. Průměrná doba letu je
2 hodiny a 30 minut.
Doprava
Pobřežní letoviska mají pravidelné
autobusové spojení do Athén, z přístavu
v Raﬁně odplouvají lodi na jednodenní plavby
po ostrovech. Výlety do okolí můžete podnikat
pronajatým autem.
Ceny za pronájem aut Ceník
24

Průměrné teploty vzduchu a vody ve °C
květen
červen

21
19
26
23
30

červenec

25
33

srpen

26
25
25

září
Nabídka zájezdů
144–145
Důležité informace na cestu
159–161
Speciální nabídky Ceník
2-3
Ceny a termíny Ceník
24
Přehled všech oblastí Řecka
16
Jiný výběr: Dovolená podle vašich zájmů
Jiný výběr: Dovolená podle prostředí a ceny

038_039_Attika_uvod.indd
038_039_At
tika_uvod.indd O dd1:38Odd1:38

říjen

8
12

23
23

2008

5.11.2007
5.
11.2007 17:35:
17:35:36
36

Marathon

Prostředí a cena

Athény
Mykény

Anavissos
Epidaurus

8–11

ATTIKA

Zájmy, záliby, činnosti

Delfy

12–13

Sounion

39
Athény
Athény nejsou jen hlavním městem Řecka,
na jehož území dnes žije téměř polovina
Řeků, jsou symbolem naší evropské kultury.
Perikles při jejich výstavbě určitě netušil, že
stavby na pahorku města budeme obdivovat
ještě po tisíciletích. Kromě proslulé Akropole
s muzeem, Dionýsova divadla a chrámu Dia
Olympského se v Athénách nachází řada
dalších pamětihodností, stojících za zhlédnutí.
V místních muzeích jsou soustředěny největší
poklady antického Řecka, galerie pořádají
spoustu zajímavých výstav, je tu řada divadel.
Athény jsou moderní evropské město, zajímavé
nejen svou bohatou historií, ale i současným
životním stylem. Kulturní život města je pestrý.
Ve velkém divadle na jižním svahu Akropole
Odeion Irodou Attikou se každé léto pod širým
nebem koná athénský festival. Koncertuje tu
řada renomovaných řeckých i zahraničních
umělců, stejně jako v Megaron Mousikis.
Athéňané se večer rádi baví ve společnosti
a noční život je součástí jejich životního
stylu. Mnoho barů, diskoték a nočních klubů
s tradiční řeckou hudbou je otevřeno až
do ranních hodin.
V souvislosti s Olympijskými hrami byla
zdokonalena místní doprava, přibyla spousta
zeleně, vznikly pěší zóny, které spojují památky
a obchodní části města. Po romantické
procházce malebnou čtvrtí Plaka pod Akropolí
můžete posedět ve stylové místní taverně
anebo povečeřet v luxusní restauraci.
V neposlední řadě nabízí Athény také bohaté
nákupní možnosti pěkného módního zboží
všech světových značek. Kvalitní dámské
oblečení, boty a doplňky za dostupné ceny
pořídíte v ulici Ermou, která ústí na náměstí
Syntagma. Elegantní obchody se značkovým

zbožím jsou soustředěny ve čtvrti Kolonaki.
Věřte, že stojí za to Athény navštívit a vychutnat
si jejich magickou atmosféru.

Epidaurus
Jedno z nejlépe dochovaných antických divadel
s jedinečnou akustikou, kde se dodnes hrají
antická dramata. Epidaurus je také nejslavnější
kultovní místo boha zdraví Asklépia, kam
se nemocní přicházeli uzdravit, běžně se tu
prováděly i operace.

Delfy
Delfy, nejslavnější věštírna starověku, byly
považováné za střed světa. Mají unikátní
polohu, díky které jsou dodnes považovány
za nejpůsobivější archeologickou památku
v Řecku. V místním muzeu jsou soustředěny
významné nálezy včetně známého vozataje.

Marathon
Místo, kde v roce 490 př.n.l. porazili Athéňané
perská vojska, která se vylodila v blízké
zátoce. Posel, který v plné zbroji běžel
do Athén, aby zvěstoval zprávu o vítězství,
zemřel vyčerpáním, jakmile svůj úkol splnil.
Na památku této události byla pojmenována
olympijská disciplína - maraton na 42 200 m.
Na starověkém bojišti je dodnes mohyla, kde
Athéňané pohřbili své hrdiny.

Sounion
Na jihovýchodním skalnatém výběžku
poloostrova Attika, 60 metrů nad Egejským
mořem, se tyčí 16 bělostných sloupů
mramorového Poseidonova chrámu z 5. stol.
př.n.l. Chcete-li zažít jeden z nejkrásnějších
západů slunce s krásnou přírodní scenérií,
vydejte se na Sounion pozdě odpoledne.

Mykény
Areál vykopávek z období nejstarších řeckých
dějin s kyklopskými hradbami a Lví branou,
hradem a královskými hroby, včetně slavného
Agamemnonova hrobu, objeveného
H. Schliemanem.

INFORMACE

Ceny hotelů v Athénách pro
ubytování individálně cestujících
klientů Ceník
24

TIP

Víkendové pobyty pro
poznávání, relaxaci
nebo shopping therapy
Příklad programu
1. den přílet do Athén, večeře
na Place
2. den okruh Athénami, odpoledne
individuální program
3. den individuální program, možnost
fakultativního výletu Aegina,
Poros, Hydra
4. den procházka po městě, odlet
do Prahy
Cena dle individuálních požadavků
na kategorii ubytování a typu letenky.

Ceny a termíny Ceník
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KYPR

Ostrov bohyně Afrodity
Kypr s rozlohou 9251 km2 je třetím největším ostrovem
Středomoří. Kyperská republika je samostatným státem,
ale většina obyvatel mluví řecky a hlásí se k pravoslavnému
náboženství. Vztahy k Řecku jsou tradičně velmi úzké. Přes
mnohé těžkosti, které museli obyvatelé Kypru překonat,
se ostrovu po ekonomické stránce daří velmi dobře a je
to znát na každém kroku. Turistický ruch na krásných
plážích kyperského pobřeží vzkvétá, staví se nové hotely
a zdokonaluje úroveň poskytovaných služeb.

Proč je dobré navštívit Kypr?
Ostrov má příjemné klima a poměrně stálé slunečné
počasí od dubna do října. Krajina je proměnlivá a plná
kontrastů. Ve stejný den se můžete dopoledne koupat
na krásných písčitých plážích a odpoledne se procházet
v hustých lesích až dva tisíce metrů nad mořem.
Kypr je plný historických a archeologických
památek a zajímavostí. A navíc – Kypřané jsou
pohostinní usměvaví lidé, otevření k cizincům.

Vzdálenost z České republiky
Vzdušná vzdálenost Praha – Larnaka je
2 300 kilometrů.
Průměrná doba letu do Larnaky je asi
3 hodiny.
Doprava po ostrově
Dálnice a hlavní silnice jsou kvalitní, ale
pozor, jezdí se vlevo. Můžete si půjčit auto,
moped nebo horské kolo.

Průměrné teploty vzduchu a vody ve °C
duben
květen
červen
červenec
srpen
září

Nabídka zájezdů
150–155
Důležité informace na cestu
159–161
Speciální nabídky Ceník
2-3
Ceny a termíny Ceník
26
Přehled všech oblastí Řecka
16
Jiný výběr: Dovolená podle vašich zájmů
Jiný výběr: Dovolená podle prostředí a ceny
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Prostředí a cena

8–11

KYPR

Zájmy, záliby, činnosti

12–13

Polis
Larnaka
Paphos
Pissouri

Pissouri
Malebná horská vesnička Pissouri s krásným
výhledem na záliv dala jméno čtyři
kilometry vzdálenému zálivu s pěknou
pláží na jižním pobřeží mezi Limassolem
a Paphosem. Jeho písčitá a oblázková pláž
je chráněna skalními útesy padajícími
do průzračně čistého moře. Transfer z letiště
asi 75 minut.

Polis
Okouzlující malé městečko Polis
s typickou řeckou atmosférou se nachází
na severozápadním pobřeží Kypru. Nabízí
příjemné koupání na písčito-oblázkové
pláži pod eukalyptovým lesem. Mezi
oblíbené prázdninové aktivity letoviska
Polis patří všechny druhy vodních sportů,
potápění, šnorchlování, plachtění a plavby
kolem poloostrova Akamas. Místo má
dobré podmínky také pro pěší turistiku,
trekking a cyklotúry.
S Polisem sousedí přístav Latchí s několika
tavernami servírujícími čerstvé ryby a jiné
mořské delikatesy a vynikající víno. Nedaleko
odtud jsou i Afroditiny lázně, jeskyně
zaplněná vodou z přírodního pramene, která
má podle legendy omlazující účinky.
Záliv Lara Beach na západním pobřeží
poloostrova Akamas je chráněnou přírodní
oblastí, kde v ekologicky neporušeném
biotopu kladou vejce mořské želvy.
Transfer z letiště asi 2 hodiny a 30 minut.

Limassol
Limassol, druhé největší město na Kypru
a populární turistické a zábavní centrum,

41

Limassol

nabízí velké množství aktivit. Půvab
Limassolu spočívá ve spojení moderního
podnikání s živoucím starým městem.
Městské tržnice působí orientálnějším
dojmem než jinde na Kypru, obchody
v uličkách starého města jsou uspořádány
ještě jako za starých časů podle druhů
prodávaného zboží. Koná se zde řada
lidových slavností a karnevalů, v červenci
festival lidového tance. Nechybí vodní
park s tobogány, skluzavkami a řadou
dalších atrakcí. Večery můžete trávit
v barech, na diskotékách nebo v typických
tavernách s místními obyvateli. Poloha
Limassolu na jihozápadním pobřeží ostrova
je ideálním výchozím bodem pro ty, kteří
chtějí prozkoumat celý ostrov. Rozkládá se
poblíž dvou historicky nejvýznamnějších
míst ostrova – starověkých nalezišť
Amathous, 11 kilometrů východně
od Limassolu a Kourion, 19 kilometrů
západně od Limassolu. Pláže jsou zde
poměrně úzké, nejlepší písečná pláž v okolí
- Lady Mile se táhne několik kilometrů
podél východního pobřeží poloostrova
Akrotiri.
Transfer z letiště asi 45 minut.

Paphos
Paphos, dříve hlavní město ostrova, si
zachoval svůj původní starobylý ráz i přes
rozvoj turistického ruchu. V centru města
je vyhlášený přístav s kavárnami, bary
a tavernami a obchodní zónou. Paphos má
spoustu vyhlášených restaurací i možností
pro večerní a noční zábavu. Lze také
podniknout oblíbené Jeep Safari do okolí

města, věnovat se pěší turistice a trekkingu,
výletům na kolech, plachtění nebo golfu
v nedalekých golfových klubech.
Celá oblast má bohatou historii, datující
se až do doby před Kristem. Milovníci
historických památek mohou obdivovat
řadu fascinujících pamětihodností
od mohutné tvrze nad pitoreskním
rybářským přístavem po rozlehlé pohřebiště
králů, impozantní římské mozaiky nebo
byzantský kostel Ayia Paraskevi. Historické
odkazy, které se zde nacházejí, jsou tak
rozsáhlé, že byl Paphos zařazen do seznamu
historického dědictví UNESCO. Řadu
zajímavých nálezů lze shlédnout v místním
Archeologickém muzeu.
Transfer z letiště asi 1 hodinu a 40 minut.

TIP

Golf na Kypru
Kypr je ideálním místem pro milovníky
golfu, najdete tu tři známá 18jamková
hřiště: Tsada Golf Club, který se
nachází 15 kilometrů na sever od
Paphosu, Secret Valley Golf Club,
umístěný v zeleném údolí obklopeném
stromy, v jižní části ostrova, asi
18 kilometrů od Paphosu a Aphrodite
Hills Golf, který sousedí se
stejnojmenným hotelem. Všechny
areály jsou dobře udržované a při
včasné rezervaci nabízejí řadu slev.

Ceny a termíny Ceník

040_041_Kypr_uvod.indd
040_041_Kypr
_uvod.indd 41

41

26

5.11.2007
5.
11.2007 17:34:
17:34:19
19

Řecko:
Vyberte si, kde a jak
chcete bydlet
TIP

42

Ať už Řecko znáte, nebo jste se s ním poprvé seznámili na úvodních stránkách tohoto katalogu, nastala chvíle vybrat si hotel, studio, apartmán či vilu, zkrátka zázemí, z něhož se budete
vydávat za příjemnými zážitky a do něhož se
– slastně unaveni – budete rádi vracet.
Na následujících stránkách najdete popis
a fotograﬁe 140 ubytovacích zařízení všech
kategorií v téměř 70 střediscích pevninského
i ostrovního Řecka.
V záhlaví každé stránky je uvedena oblast
a středisko, v níž se příslušné ubytovací zařízení nalézá. Najdete tam i piktogramy označující
jednak typ zařízení, jednak plnění vašich kritérií zájmů, prostředí, nároků a ceny. Na konci
popisu zařízení najdete odkaz na příslušnou
stránku ceníku, kde zjistíte cenu a kde si můžete vybrat termín své dovolené.
Je jen na vás, zda pro svůj pobyt zvolíte jednoduché ubytování ve studiích a apartmánech,
samostatnou vilku, kde budete mít s rodinou
a přáteli nerušené soukromí, nebo kosmopolitní hotel se špičkovými službami.

Kalendář, obsah a vysvětlivky
máte stále po ruce na záložce
katalogu!
TIP

V katalogu nemusí být
všechno!
Kromě objektů, uvedených v tomto
katalogu, pro vás rádi zajistíme ubytování
i v dalších hotelech po celém Řecku podle
vašich požadavků.
INFORMACE

Nabídku stále doplňujeme
Po celou sezónu budeme na naše webové
stránky zařazovat další hotely a studia od
našich řeckých partnerů. Více informací
www.greece-tours.cz
RADA

Cestujete s dětmi?
Využíjte nabídku zvýhodněných cen
a ubytování v rodinných pokojích.
CENÍK
2-3

Chcete vybírat podle jiných kritérií?
Zpět na výběr podle zájmů
8
Výběr podle nároků, prostředí a ceny
Výběr podle místa
16
Termíny a ceny

042_043_obecne.indd

Odd1:42

12

CENÍK

5.11.2007

17:01:56

V S T U P T E D O N A B Í D K Y H O T E L Ů , A PA R T M Á N Ů , S T U D I Í A V I L

43

042_043_obecne.indd

Odd1:43

5.11.2007

17:02:04

SAMOS

18

Pythagorion

19

DORYSSA SEASIDE
RESORT ****

SAMOS

Poloha
Doryssa bay, považovaný za nejlepší hotel
na Samosu, se nachází přímo u dlouhé
smíšené písčito-oblázkové pláže se vzrostlými
stromy a pozvolným vstupem do moře.
Vzdálenost od městečka Pythagorion je necelý
kilometr, letiště, které má pouze denní provoz,
se nachází asi 5 minut jízdy od hotelu.

44

Vybavení
Nedávno renovovaný komplex tvoří hlavní
budova s hotelovými pokoji a část nazvaná
Agia Marina, která napodobuje řeckou
vesnici. Domky jsou postavené v tradičním
stylu okolo náměstí s kostelem, typickou
místní kavárnou, obchůdky a řemeslnickými
dílnami. Součástí hotelu je také malé muzeum
s ukázkami rukodělných výrobků.
Hotel má velký sladkovodní bazén s pool
barem a terasou, na níž jsou lehátka se
slunečníky pro klienty zdarma, na pláži
za poplatek. Osušky na pláž jsou klientům
poskytovány oproti vratné záloze. Pro
podávání snídaní a večeří jsou určeny dvě
restaurace s terasou, je tu i taverna, bary,
minimarket, obchůdky a divadlo. Sportovně
založení klienti si mohou zahrát tenis
a plážový volejbal, využít ﬁtness centrum
nebo se věnovat vodním sportům. Pro děti
nabízí hotel různé aktivity v dětském klubu
a hřiště se skluzavkou.
Relaxační pobyty
Elemis Spa centrum nabízí výběr exkluzivních
kosmetických a relaxačních služeb a terapií,
ale i pedikuru a manikuru.
Ubytování
Moderně zařízené klimatizované dvoulůžkové
pokoje s možností až dvou přistýlek, koupelna
s WC, vysoušeč vlasů, lednička, telefon,
satelitní televize, hudební kanál, trezor,
možnost připojení na internet a balkon nebo
terasa.
Stravování
Polopenze formou bufetu.

Ceny a termíny Ceník
4-5
Samos: informace o ostrově
Důležité informace
159
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SAMOS

18

Karlovassi

19

SAMAINA INN ****
Poloha
Pěkný hotel přímo na pobřežní promenádě
městečka Karlovassi, od oblázkové pláže ho
dělí jen místní komunikace. V okolí je řada
kaváren, taveren a obchodů s potravinami
a suvenýry. Pro spojení s centrem města
Karlovassi, vzdáleným asi 2 kilometry, nebo
pro koupání na pláži Potami lze využít místní
linkový autobus.

SAMOS

Vybavení
V atriu hotelu se nachází sladkovodní bazén
s pool barem a sluneční terasou, na níž jsou
lehátka a slunečníky klientům k dispozici
zdarma, na pláži za poplatek. Ve velké
vstupní hale s recepcí je několik obchůdků,
prostor pro sledování velkoplošné televize,
internetový koutek a kadeřnictví. Vybavení
hotelu doplňuje tenisový kurt, ﬁtness
centrum, stolní tenis a hřiště pro děti.
Ubytování
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky,
koupelna se sprchou a WC, vysoušeč vlasů,
lednička, telefon, satelitní televize, rádio,
balkon nebo terasa. Centrální klimatizace je
zapojena v červenci a srpnu po omezenou
dobu. Možnost pronájmu trezoru za poplatek.
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Stravování
Polopenze formou bufetu.

Ceny a termíny Ceník
Samos: informace o ostrově
Důležité informace
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SAMOS

18

Votsalakia

19

AFRODITI
Poloha
Komplex dobře udržovaných studií
a apartmánů na klidném místě asi 150 metrů
od přírodní písčito-oblázkové pláže. Obchody
a restaurace jsou v dosahu asi 400 metrů.

SAMOS

Vybavení
Pěkný sladkovodní bazén s dětským
brouzdalištěm a pool barem, u něhož jsou
lehátka se slunečníky klientům k dispozici
bez poplatku. Možnost zapojení klimatizace
a pronájmu trezoru za poplatek.
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Ubytování
Apartmány pro 2-4 osoby
jsou hezky zařízené a vhodné pro ubytování
3 dospělých anebo 2 dospělých osob
se 2 dětmi. Skládají se z obytné ložnice
s rozkládacím lůžkem a kuchyňského koutu
s toasterem a kávovarem, oddělené ložnice
se dvěma lůžky, koupelny se sprchovým
koutem a WC, vysoušeče vlasů a balkonu nebo
terasy. K vybavení apartmánů patří satelitní
televize a telefon. Pro malé děti lze na místě
za poplatek zajistit postýlku.
Stravování
Možnost dokoupení snídaní.

SAMOS

18

Kampos/Votsalakia

19

CHRIS
Poloha
Velmi hezký komplex apartmánů v upravené
zahradě s palmami, olivovníky a dalšími
exotickými rostlinami leží na klidném místě
asi 250 metrů od písčito-oblázkové pláže
a 200 metrů od letoviska s obchody
a tavernami.
Vybavení
Bazén, u něhož jsou lehátka se slunečníky
klientům k dispozici bez poplatku. Možnost
zapojení klimatizace a pronájmu trezoru
za poplatek.
Ubytování
Apartmány pro 2-3 osoby
se skládají z obytné ložnice s pevným
lůžkem, vhodným i pro dospělou osobu,
a kuchyňského koutu, oddělené ložnice pro
dvě osoby, koupelny se sprchovým koutem
a WC, balkonu nebo terasy. K vybavení patří
televize. Pro malé děti lze na místě za poplatek
zajistit postýlku.
Stravování
Možnost dokoupení snídaní.

Ceny a termíny Ceník
4-5
Samos: informace o ostrově
Důležité informace
159
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SAMOS

18

Kampos/Votsalakia

19

KAMPOS
VILLAGE ***
Poloha
Komplex nízkých jednopatrových
a dvoupatrových budov obklopených zelení se
rozkládá v zálivu Marathokampos pod horou
Kerkis, nejbližší smíšená písčito-oblázková
pláž je vzdálená asi 100 metrů, obchody
a kavárny jsou v dosahu 200 metrů. Ubytování
v Kampos Village je vhodné pro všechny
věkové kategorie, zejména pro rodiny s dětmi.

SAMOS

Vybavení
Tři sladkovodní bazény s terasami na slunění,
u nichž jsou lehátka a slunečníky zdarma,
na pláži za poplatek. Restaurace, pool bar,
snack bar, cukrárna, restaurace à la carte, kde
jsou v hlavní sezoně podávány speciality řecké
kuchyně, internetový kout. Pro děti se nabízí
dětský koutek a miniklub. Hotel má také
biliár a stolní fotbal, ﬁtness centrum a stolní
tenis. Na pláži možnost provozování vodních
sportů.
Ubytování
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky,
koupelna s WC, vysoušeč vlasů, lednička,
telefon, satelitní televize a balkon nebo terasa.
Možnost zapojení klimatizace a pronájmu
trezoru za poplatek.
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Stravování
Plná penze formou all inclusive.
Program all inclusive zahrnuje
• Snídaně formou bufetu od 7.30 do 10.00
hodin.
• Obědy od 13.00 do 14.30 hodin – saláty,
zákusky a ovoce formou bufetu, hlavní chod
výběr ze dvou jídel, včetně nápojů.
• Večeře od 19.00 do 20.00 hodin saláty,
zákusky a ovoce formou bufetu, hlavní chod
výběr ze dvou jídel, včetně nápojů.
• Nealkoholické nápoje a alkoholické nápoje
místní výroby od 10.00 do 23.30 hodin.
• Dopolední občerstvení od 10.00 do 12.30
hodin.
• Zmrzlinu pro děti od 10.00 do 18.00 hodin.
• Odpolední občerstvení od 17.00 do 18.00
hodin.
• Večerní snacky u pool baru od 22.30 do 23.30
hodin.

Ceny a termíny Ceník
Samos: informace o ostrově
Důležité informace
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SAMOS

18

Pythagorion

19

GLICORISA
BEACH ***
Poloha
Hotel s přátelskou atmosférou na klidném
místě v zátoce nad menším zálivem
s velmi pěknou oblázkovou pláží, která je
z hlavní budovy přístupná po schodech
přes udržovanou zahradu. Nachází se asi
3 kilometry od letoviska Pythagorio, kam
je zajištěno autobusové spojení několikrát
denně.

SAMOS

Vybavení
Sladkovodní bazén a dětský bazén s terasou,
z níž je krásný výhled na moře. Lehátka se
slunečníky u bazénu jsou zdarma, na pláži
za poplatek. Hotel má hlavní restauraci
a tavernu na pláži, bar, televizní místnost
a internetový kout.
Ubytování
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky,
koupelna s WC, vysoušeč vlasů, lednička,
telefon, satelitní televize a balkon nebo terasa.
Centrální klimatizace je zapojena v červenci
a srpnu po omezenou dobu. Možnost
pronájmu trezoru za poplatek.
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Stravování
Polopenze formou bufetu.

Ceny a termíny Ceník
4-5
Samos: informace o ostrově
Důležité informace
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SAMOS

18

Kokkari

19

KALIDON
PALACE ****
Poloha
Elegantní hotel ve svahu nad mořskou
zátokou v Kokkari nabízí panoramatické
výhledy na moře a okolní přírodní scenérie.
Spojení do letoviska Kokkari, vzdáleného asi
kilometr, a na pláže Lemonakia a Tsamadou
zajišťuje několikrát denně hotelový minibus.
Vybavení
Krásný sladkovodní bazén s pool barem
a sluneční terasou, u něhož jsou pro hotelové
hosty lehátka a slunečníky zdarma, na plážích
za poplatek. Pěkně zařízená restaurace
s výhledem na moře, kavárna, snack bar
a prostor pro sledování televize. Hotel
s příjemnou atmosférou nabízí klidný pobyt
zejména pro dvojice všech generací.

SAMOS

Ubytování
Vkusně zařízené dvoulůžkové pokoje,
koupelna s WC, vysoušeč vlasů, telefon,
satelitní televize, minibar, trezor a balkon.
Centrální klimatizace je zapojena v červenci
a srpnu po omezenou dobu.
Stravování
Polopenze, snídaně formou bufetu, večeře
saláty a přílohy formou bufetu, hlavní chod
servírovaný s výběrem ze dvou jídel.
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Ceny a termíny Ceník
Samos: informace o ostrově
Důležité informace
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SAMOS
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Kokkari
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ARION ****
Poloha
Klidný hotelový komplex se skládá z hlavní
budovy a bungalovů. Je vystavěný ve svahu
nad mořskou zátokou v Kokkari, asi
1,5 kilometru od centra stejnojmenného
letoviska. K pláži v Kokkari jezdí několikrát
denně hotelový minibus zdarma, písčitooblázkové pláže Lemonakia a Tsamadou jsou
vzdáleny asi 600 metrů.

SAMOS

Vybavení
Velký sladkovodní bazén s pool barem
a sluneční terasou, restaurace a společenský
prostor s internetovým koutem. Hotel má také
saunu a jacuzzi, stolní tenis a biliár. Pro děti
se nabízí dětský koutek a brouzdaliště, dětská
postýlka na vyžádání zdarma. Z areálu s pěkně
upravenou zahradou s olivovníky a palmami
je nádherný výhled na zátoku a okolní krajinu.
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Ubytování
Moderně zařízené dvoulůžkové pokoje
s možností přistýlky v hlavní budově nebo
bungalovech, koupelna s WC, vysoušeč vlasů,
lednička, telefon, satelitní televize a balkon
nebo terasa. Centrální klimatizace je zapojena
v červenci a srpnu. Možnost pronájmu trezoru
za poplatek, dětské postýlky jsou poskytovány
zdarma.
Stravování
Polopenze formou bufetu.

Ceny a termíny Ceník
4-5
Samos: informace o ostrově
Důležité informace
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SAMOS
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Kerveli

19

KERVELI VILLAGE ***
Poloha
Příjemný rodinný hotel vystavěný ve svahu
nad mořskou zátokou v Kerveli nabízí
nádherné výhledy na okolní přírodní scenérie
zalesněných kopců a tyrkysově modrou
mořskou hladinu. Oblázková pláž, s molem
usnadňujícím přístup do moře pro plavání,
se nachází přímo pod hotelem, nedaleko je
další pláž s lehátky a slunečníky a několika
tavernami. Obchody s potravinami jsou
v dosahu 500 metrů, spojení s hlavním
městem Samos, vzdáleným 10 kilometrů,
zajišťuje místní autobusová linka.

SAMOS

Vybavení
Velký sladkovodní bazén s pool barem
a sluneční terasou, tenisové kurty a stolní
tenis. Součástí vybavení je restaurace,
jídelna pro podávání snídaní a televizní
místnost. Hotel se skládá z několika budov
ve stylu místní architektury obklopených
zelení, takže si můžete posedět ve stínu staré
olivy nebo obdivovat bujně kvetoucí ibišky
a buganvilie. Vzhledem ke svažitému terénu
a schodům nedoporučujeme pobyt klientům
s pohybovými problémy.
Ubytování
Pěkné dvoulůžkové pokoje s možností
přistýlky, koupelna s WC, vysoušeč vlasů,
telefon, satelitní televize a balkon nebo terasa.
Centrální klimatizace je zapojena v červenci
a srpnu. Pronájem trezoru a ledničky
za poplatek.
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Stravování
Polopenze, snídaně formou bufetu, večeře
saláty a přílohy formou bufetu, hlavní chod
servírovaný s výběrem ze dvou jídel.

Ceny a termíny Ceník
Samos: informace o ostrově
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20

Hersonissos
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CRETA
MARIS *****

KRÉTA

Poloha
Vyhledávaný kosmopolitní hotel ve středisku
Hersonissos, 24 kilometrů východně
od Heraklionu, je postavený ve stylu tradiční
krétské architektury v malém zálivu přímo
u písčité pláže, kde lze provozovat nejrůznější
vodní sporty.
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Vybavení
Hotelový komplex s krásnou zahradou se
skládá z hlavní budovy a bungalovů.
K vybavení hotelu patří dva bazény
venkovní, jeden krytý a dva dětské bazény.
Slunečníky, lehátka a plážové ručníky
u bazénů i na hotelové pláži jsou pro klienty
bez poplatku. V hotelu jsou čtyři restaurace,
několik barů, tenisové kurty, volejbalové
a petangové hřiště, minigolf, biliár, bowling,
ﬁtness centrum, sauna, solárium, kadeřnictví
a půjčovna aut či horských kol. Přímo u hotelu
je po celou sezonu v provozu škola potápění
a půjčovna potápěčských potřeb. Pro děti
nabízí hotel miniklub, dětské menu, baby
alarm, lekce tenisu, vodního lyžování a dětské
disko. Za poplatek lze zajistit hlídání dětí.
Animační tým připravuje pro hotelové hosty
denní i večerní programy, ale i tématické párty
jako řecká nebo tropická noc.
Léčebné a relaxační pobyty
Hosté mohou využít široké nabídky
kosmetických a relaxačních služeb a terapií.
Thalasso centrum nabízí po konzultacích se
zdejším lékařem řadu ozdravných programů.
Ubytování
Komfortně vybavené klimatizované
dvoulůžkové pokoje s možností
přistýlky, koupelna s WC, vysoušeč vlasů,
lednička, satelitní televize, rádio, telefon,
trezor a balkon nebo terasa. Možnost
bezbariérového ubytování.
Stravování
Polopenze formou bohatého bufetu.

Ceny a termíny Ceník
6–8
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TERRA
MARIS *****
Poloha
Luxusní hotel Terra Maris byl postaven hned
vedle proslulého resortu Creta Maris, asi 24
kilometrů na východ od Heraklionu. Rozkládá
se ve veliké, pečlivě udržované zahradě, která
má rozlohu téměř 27 tisíc m2, jen 200 metrů
od písečné a 100 metrů od oblázkové pláže.
Klienti mohou využívat i vedlejší pláž hotelu
Creta Maris.

KRÉTA

Vybavení
Tři bazény venkovní a jeden krytý, malý vodní
park pro děti se čtyřmi bazény, skluzavkami
a hřištěm, slunečníky, lehátka a plážové
osušky k dispozici zdarma. Pohodlně
a moderně vybavená recepce se směnárnou
a půjčovnou aut, osm výtahů, čtyři restaurace,
bary, kadeřnický salon, internetový koutek,
herna, minimarket.
Ve sportovním centru si lze pronajmout
windsurﬁng, kánoe a šlapadla, můžete si
vyzkoušet vodní lyžování i s instruktorem,
nechybí ani potápěčský klub. K vybavení patří
tři tenisové kurty a tři osvětlené kurty, nabízí
se tenisové lekce, instruktoři, turnaje. Využít
můžete i minigolf, dva kurty na petangue, stolní
tenis, biliár, plážový volejbal, hřiště, minifotbal,
pronájem horských kol. Milovníci golfu mají
v dosahu deseti minut jízdy autem 18jamkové
golfové hřiště Cretan Golf Club. Ve ﬁtness centru
je kromě dobře zařízené tělocvičny i sauna,
jacuzzi, hodiny aerobiku a aqua gymnastiky.
Miniklub a restaurace nabízejí dětské menu
a jídelní židličky, organizuje se dětské disko
a lekce tenisu, lze zajistit i hlídání. Animační
tým pořádá přes den různé zábavné programy,
cvičení, kvizy, hry, bingo, lekce řeckého tance,
lekce krétské kuchyně, tenisové turnaje
a plážový volejbal, hodiny řeckého jazyka,
folklorní večery i tématické párty.
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Relaxační pobyty
Kosmetické středisko nabízí různé kosmetické
a relaxační kúry. Můžete si vybrat od peelingu
přes manikuru a pedikuru až po lymfatické
drenáže, dietní programy nebo masáže
proti celulitidě. V hotelu je skvěle vybavené
centrum thalassoterapie včetně možnosti
lékařských konzultací.
Ubytování
Klimatizované dvoulůžkové pokoje a bungalovy
s možností dvou přistýlek, koupelna s vanou
nebo sprchovým koutem a WC, vysoušeč vlasů,
koupací pláště, minibar, rádio, satelitní televize,
telefon s přímou volbou, kávovar, trezor,
balkon nebo terasa. Na vyžádání možnost
bezbariérového ubytování.
Sport all inclusive
Tenisové kurty, minigolf, pronájem horských
kol, stolní tenis a biliár.
Stravování
Plná penze formou ultra all inclusive.

Program ultra all inclusive zahrnuje:
• Snídaně formou bufetu od 07.30 do 10.00
hodin.
• Pozdní kontinentální snídaně od 10.00
do 11.00 hodin.
• Obědy formou bufetu včetně nápojů
od 12.30 do 14.30 hodin.
• V období od 1.7. do 30.8. dětskou večeři
formou bufetu od 19.00 do 20.00 hodin.
• Večeře formou bufetu včetně nápojů
od 19.00 do 21.30 hodin.
• Nealkoholické nápoje, pivo, místní vína
a alkoholické nápoje.

• Po předchozí rezervaci večeře v restauracích
à la carte: krétská taverna Pathos, italská
restaurace Farfalla, restaurace v byzantském
stylu Byzantiko s nabídkou předkrmů,
salátů, hlavních jídel a dezertů.
• V průběhu dne až do pozdních večerních
hodin v hotelových snack barech
a kavárnách veškeré nápoje – nealkoholické
nápoje, pivo, místní víno, místní alkoholické
nápoje, kávu a různé drobné předkrmy,
čerstvé ovoce, pizzy, saláty, zmrzlinu.

Ceny a termíny Ceník
Kréta: informace o ostrově
Důležité informace
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ROYAL MARE
VILLAGE *****

KRÉTA

Poloha
Hotel pro náročné klienty je vystavěný
formou bungalovů ve stylu ostrovní
architektury v Anissaras Hersonissu, asi
22 kilometrů od Heraklionu. Centrum
letoviska Hersonissos, kam je z hotelu jednou
denně zajištěna bezplatná autobusová
doprava, je vzdáleno 2 kilometry.
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Vybavení
V areálu s palmami a kvetoucími keři se
nachází šest restaurací a několik barů, noční
klub, cukrárna, různé obchůdky, zlatnictví
a kadeřnictví. Hosté mohou využívat dva
velké venkovní bazény, dětský a krytý bazén
a jacuzzi nebo provozovat vodní sporty
na písečné pláži, místy s kamenitým vstupem
do moře. Bez poplatku si lze objednat tenisové
kurty a zahrát basketbal, volejbal, minigolf
nebo stolní tenis a využít ﬁtness centrum.
Za poplatek je možné využívat squashové
kurty, biliár, lekce tenisu a osvětlené tenisové
kurty pro večerní zápasy. Slunečníky
a lehátka u bazénů a na hotelové pláži
jsou hostům k dispozici zdarma, plážové
osušky oproti vratné záloze. Pro nejmenší
hosty je připravováno dětské menu, mohou
využívat programy miniklubu a dětské hřiště.
Za poplatek lze zajistit hlídání.
Léčebné a relaxační pobyty
Pobyt v hotelu Royal Mare Village lze
spojit s léčebnými a relaxačními programy
lázeňského střediska Thalassotherapy. Kúry
jsou přizpůsobeny speciﬁckým potřebám
a požadavkům každého hosta. Lázeňská léčba
probíhá pod odborným lékařským dohledem
a je zaměřená především na posilování svalů,
odstranění celulitidy a úpravu krevního
oběhu. Léčba je vhodná pro klienty všech
věkových kategorií a má velmi dobré relaxační
účinky. Na vyžádání zajistíme požadované
služby předem.
Ubytování
Komfortně vybavené dvoulůžkové pokoje
s možností přistýlky, pohodlná mramorová
koupelna s vanou, sprchovým koutem a WC,
vysoušeč vlasů, telefon, lednička, televize,
trezor, balkon nebo terasa. Všechny pokoje
jsou napojeny na centrální klimatizaci.
Stravování
Polopenze formou bohatého bufetu.

Ceny a termíny Ceník
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MARINA
BEACH ****
Poloha
Hotelový komplex hlavní budovy a bungalovů,
obklopený velkou udržovanou zahradou, se
nachází u pěkné písečné pláže, na kterou je
přístup přes místní komunikaci.

KRÉTA

Vybavení
Dva velké bazény s mořskou vodou a vnitřní
sladkovodní, dětský bazén a hřiště. Lehátka
se slunečníky u bazénu, stejně jako na pláži
bez poplatku. Hlavní restaurace s terasou,
à la carte restaurace, taverna a několik
barů, herna, internetový kout, kadeřnictví,
minimarket a klenotnictví, v areálu je i malý
pravoslavný kostelík. Hotel je zapojený
do akcí spojených s ochranou životního
prostředí. K vybavení patří tenisové kurty,
basketbalové a volejbalové hřiště, ﬁtness
centrum, minigolf, stolní tenis a biliár.
Využít lze i nabídky jacuzzi, sauny a masáží.
Na pláži široká nabídka vodních sportů
včetně windsurﬁngů a vodního lyžování. Pro
své klienty hotel připravuje denní i večerní
animační programy.
Ubytování
Pěkně zařízené dvoulůžkové pokoje
s možností přistýlky, koupelna s WC, vysoušeč
vlasů, telefon, lednička, satelitní televize,
balkon nebo terasa. Všechny pokoje jsou
napojeny na centrální klimatizaci. Možnost
pronájmu trezoru za poplatek.
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Sport all inclusive
Stolní tenis, tenisové kurty od 14.00 do 20.00
hodin, minigolf, volejbalové a basketbalové
hřiště, na pláži šlapadla a kánoe na omezenou
dobu.
Stravování
Plná penze formou all inclusive.
Program all inclusive zahrnuje:
• Snídaně formou bufetu.
• Obědy a večeře formou bufetu včetně
nealkoholických nápojů, místního piva
a vína.
• Pohoštění v hlavním baru - místní
alkoholické nápoje ouzo, raki a brandy,
místní vodku, rum a gin, místní pivo a víno,
překapávanou kávu, výběr čajů, vodu,
nealkoholické nápoje a snacky.
• Pohoštění u pool baru - místní alkoholické
nápoje ouzo, raki a brandy, místní vodku,
rum a gin, místní pivo a víno, překapávanou
kávu, výběr čajů, vodu, nealkoholické
nápoje, snacky a zmrzlinu.
• Odpolední kávu a čaj se sušenkami
formou self servisu a dále zmrzlinu, místní
alkoholické nápoje ouzo, raki a brandy,
místní vodku, rum a gin, místní pivo a víno,
překapávanou kávu, výběr čajů, vodu,
nealkoholické nápoje a drobné občerstvení.

Ceny a termíny Ceník
Kréta: informace o ostrově
Důležité informace
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Amoudara

AGAPI
BEACH ****

KRÉTA

Poloha
Komplex Agapi Beach se nachází v upravené
zahradě přímo u 6 kilometrů dlouhé písečné
pláže v letovisku Amoudara, asi 6 kilometrů
na západ od Heraklionu.
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Vybavení
V areálu jsou tři bazény, jeden z nich
s mořskou vodou a jeden vyhřívaný. Lehátka
se slunečníky v areálu jsou bez poplatku,
půjčení plážových osušek oproti vratné záloze.
Sportovně založení klienti mohou využít
ﬁtness centrum, tenisové kurty a stolní tenis.
Animátorský tým zajišťuje ranní gymnastiku,
step – aerobic a vodní pólo. Na pláži si lze
zahrát plážový volejbal a věnovat se vodním
sportům, v nabídce jsou kromě šlapadel
i windsurﬁngy a kánoe. Pro nejmenší hosty
je k dispozici dětský bazén s brouzdalištěm,
hřiště, židličky v restauraci a dětské postýlky
bez poplatku, miniklub je určen pro děti od 4
do 12 let. Od poloviny června do poloviny září
se denně připravuje speciální program pro
mládež ve věku od 12 do 17 let. Animační tým
pořádá tématické večery a folklórní show.
Mimo hlavní sezonu zajišťuje hotel pro své
hosty řadu různých kulturních aktivit včetně
lekcí malování, akcí spojených s ochranou
životního prostředí a seznamování se
základy krétské kuchyně, jejíž speciality
můžete během pobytu ochutnat v řecké
taverně Akrogiali. V komplexu je také italská
restaurace a několik barů.
Sport all inclusive
Tenis a stolní tenis, plážový volejbal, ﬁtness
centrum, šlapadla a kánoe na omezenou
dobu. Pronájem windsurﬁngu na 30 minut
denně pro držitele licence.
Ubytování
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky,
koupelna s WC, vysoušeč vlasů, televize,
lednička, telefon, balkon nebo terasa.
Klimatizace je regulována centrálně. Možnost
pronájmu trezoru za poplatek.
Stravování
Plná penze formou all inclusive.
Program all inclusive zahrnuje:
• Brzkou kontinentální snídani od 5.00 do 7.00
hodin.
• Snídani formou amerického bufetu od 7.00
do 10.00 hodin.
• Pozdní rozšířenou kontinentální snídani
od 10.00 do 11.00 hodin.
• Oběd formou bufetu od 12.30 do 14.00 hodin
v hlavní restauraci.
• Odpolední čaj nebo kávu včetně sušenek
od 16.00 do 17.30 hodin.
• Zmrzlinu od 13.00 do 21.30 hodin.
• Večeře pro děti s dětským animátorským
doprovodem od 17.45 do 18.30 hodin.
• Večeře formou bufetu včetně kuchařské
show od 19.00 do 21.30 hodin.

Ceny a termíny Ceník
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• Pozdní večeře formou sendvičů od 21.30
do 23.00 hodin.
• Během oběda i večeře nealkoholické nápoje,
voda, místní pivo a víno.
• Nealkoholické nápoje, ouzo, raki, místní pivo,
místní víno u barů mezi 11.00 a 21.30 hodin.

V rámci programu all inclusive jsou
připravovány čtyři tématické bufety – řecký,
asijský, středomořský a mezinárodní.
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GRECOTEL
AMIRANDES *****
Poloha
Nový luxusní komplex vil a bungalovů
Amirandes se zařadil mezi nejlepší hotely
v Řecku. Nachází se v pěkném zálivu se zlatou
písečnou pláží, 23 kilometrů na východ
od Heraklionu a 10 kilometrů od oblíbeného
letoviska Hersonissos, s nimiž má pravidelné
autobusové spojení.

KRÉTA

Vybavení
Bazén ve tvaru laguny lemovaný palmami,
hlavní velký bazén s mořskou vodou, dětský
bazén a vnitřní sladkovodní bazén, v zimě
vyhřívaný. Lehátka, slunečníky a plážové
osušky u bazénu i na pláži jsou bez poplatku.
K vybavení hotelu patří pět restaurací včetně
à la carte, několik barů, kadeřnictví,
internetový koutek, televizní místnost
a salonek pro karetní hry. V areálu je
i kostelík a obchody včetně klenotnictví.
Pro sportovní vyžití se nabízí tenisové kurty,
stolní tenis, lukostřelba, hřiště na plážový
volejbal a minifotbal, sál na aerobik a ﬁtness
centrum. V hotelu si lze pronajmout horské
kolo a účastnit se organizovaných výletů.
Pro příznivce golfu hotel zajišťuje speciální
podmínky na 18jamkovém golfovém
hřišti Crete Golf Club, které je v dosahu
10 kilometrů. Zájemcům o vodní sporty se
na pláži nabízí řada aktivit - windsurﬁng,
plachtění, šlapadla a kánoe, nedaleko působí
i škola potápění. Grecoland Club nabízí pestrý
program pro děti od 3 do 12 let s odborným
dohledem, na vyžádání lze zajistit hlídání.
Pro děti je k dispozici dětské hřiště, vysoké
židličky v restauraci a dětské postýlky.
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Léčebné a relaxační pobyty
Pobyt lze spojit s využitím relaxačního centra,
které kromě sauny, aromaterapie, masáží,
manikury, pedikury a kosmetických procedur
nabízí i jedinečnou indickou terapii Ayurveda.
Ubytování
Komfortně vybavené klimatizované
dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky,
koupelna se sprchovým koutem a vanou,
oddělené WC, vysoušeč vlasů, koupací pláště,
telefon, satelitní televize s LCD obrazovkou,
DVD přehrávač, rádio, trezor a připojení
k internetu, balkon nebo terasa. Minibar je
za příplatek. Pro náročné klienty lze zajistit
ubytování ve vilách s vlastním bazénem
a soukromou pláží.
Stravování
Polopenze formou bohatého bufetu.
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KRÉTA

20

Stalis

21

STUDIA A APARTMÁNY
SUNSHINE
Poloha
Pěkný, členitě postavený patrový dům se
nachází v klidné části příjemného letoviska
Stalis, necelých 400 metrů od písčité pláže.
Centrum letoviska s obchody, restauracemi,
kavárničkami a půjčovnami aut a kol je
vzdáleno přibližně pět minut chůze.
Svým klientům nabízí oblíbený objekt
Sunshine možnost strávení příjemné dovolené.

KRÉTA

Vybavení
Pěkný bazén s dětským brouzdalištěm a pool
barem, u něhož jsou lehátka se slunečníky
klientům k dispozici zdarma. Přízemí domu je
vyvýšené. K vybavení studií i apartmánů patří
televize, vysoušeč vlasů a telefon. Možnost
zapojení klimatizace a pronájmu trezoru
za poplatek.
Ubytování
Studia pro 2-3 osoby
tvoří pěkně zařízená obytná ložnice se dvěma
nebo třemi lůžky a kuchyňským koutem,
koupelna s WC a balkon nebo terasa.
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Apartmány pro 3-4 osoby
se skládají z obytné ložnice s kuchyňským
koutem, oddělené ložnice se dvěma lůžky,
koupelny s WC a balkonu nebo terasy.

KRÉTA

20

Malia

21

APARTMÁNY
STERLING
Poloha
Dvoupatrový apartmánový dům je situován
na plážové cestě živého letoviska Malia, naproti
hotelu Alexander Beach, pouhých 150 metrů
od písčité pláže. Zastávka místní autobusové
linky do okolních letovisek i hlavního města je
vzdálená jen pár minut od objektu.
Vybavení
Recepce se společenskou místností a bazén,
u něhož jsou lehátka se slunečníky pro klienty
zdarma. Všechny apartmány jsou v prvním
patře nebo druhém patře, dvouložnicové
apartmány mají možnost zapojení klimatizace
za poplatek. Na pláži široká nabídka vodních
sportů.
Ubytování
Apartmány pro 2-3 osoby
tvoří pěkně zařízená obytná kuchyň
s rozkládací pohovkou a ložnice pro dvě
osoby, koupelna s WC a balkon nebo terasa.
Apartmány pro 3–5 osob
mají obytnou kuchyň s rozkládací pohovkou
a dvě ložnice pro dvě osoby, koupelnu s WC
a terasu nebo balkon.
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Malia

21

CRETAN
MALIA PARK ****
Poloha
Elegantní komplex na klidném místě přímo
u písčité pláže je obklopený nádhernou
zahradou s palmami, fíkovníky, ibišky, kaktusy
a olivovým hájem. Centrum nejbližšího
letoviska Malia je vzdáleno asi 1200 metrů.
Klidné soukromé pláže a krásné přírodní
scenérie přispívají k pohodové dovolené.
Přímo před hotelem je linková autobusová
zastávka, která spojuje Malii s letovisky
v okolí.

KRÉTA

Vybavení
Areál se skládá z hlavní dvoupatrové budovy,
bungalovů a několika suit, které doplňují
dva sladkovodní bazény, dětský bazén
a brouzdaliště. Lehátka, slunečníky a plážové
osušky jsou u bazénů i na pláži poskytovány
zdarma. K vybavení komplexu patří hlavní
restaurace, denní restaurace u bazénu
Pergola, à la carte restaurace Symposium,
plážový bar, pool bar, společenská místnost
s televizí a videem, zlatnictví, minimarket
a butik. Přes recepci lze zajistit pronájem aut,
internetové připojení WiFi, masáže, lékařské
ošetření a čistírnu.
Hosté mohou využívat tenisové kurty, stolní
tenis, hřiště na plážový volejbal a půjčovnu
horských kol. Milovníkům vodních sportů
nabízí centrum na pláži široký výběr aktivit,
pro příznivce golfu hotel zajišťuje speciální
podmínky v Crete Golf Clubu. Animátorský
tým se stará o denní i večerní zábavu. Nabízí
jak gymnastiku, tak i vyučování řeckých tanců,
lekce řecké kuchyně a řadu dalších programů.
Pro děti od 3 do 12 let je v dopoledních
i odpoledních hodinách organizován
miniklub vedený profesionály. V nejvyšší
sezoně jsou připravovány programy pro
juniory od 13 do 17 let.
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Ubytování
Klimatizované dvoulůžkové pokoje s možností
přistýlky, mramorová koupelna s WC,
vysoušeč vlasů, telefon, lednička, satelitní
televize s hudebním kanálem, balkon
nebo terasa. Možnost pronájmu trezoru
za poplatek.
Pro rodiny lze zajistit ubytování
ve dvoulůžkových pokojích s propojenými
dveřmi nebo v rodinných bungalovech se
dvěma ložnicemi. Dětské postýlky a jídelní
židličky pro děti do 2 let jsou poskytovány
zdarma.
Stravování
Polopenze formou bohatého bufetu.
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MALIA BAY ***
Poloha
Hotelový komplex hlavní budovy a bungalovů
se zahradou přímo u písečné pláže nabízí
možnost klidné dovolené. V blízkosti hotelu
se nachází taverny a obchody s potravinami,
od centra rušného turistického střediska Malia
je vzdálený asi 20 minut chůze.

KRÉTA

Vybavení
Dva sladkovodní bazény, dětské brouzdaliště
a pool bar, lehátka se slunečníky jsou
v areálu hotelu pro klienty zdarma, na pláži
za poplatek. K vybavení patří restaurace
a hlavní bar s terasou, prostor pro sledování
televize, dětské hřiště, stolní tenis a tenisový
kurt. V hlavní sezoně hotel pořádá
příležitostné animační programy. Na pláži
s volejbalovým hřištěm je možnost půjčení
šlapadel a surfů.

60

Ubytování
Dvoulůžkové pokoje s možností až dvou
přistýlek, koupelna s WC, vysoušeč vlasů,
telefon, rádio, satelitní televize, balkon nebo
terasa. Zapojení klimatizace a pronájem
trezoru za poplatek.
Stravování
Plná penze formou all inclusive.
Program all inclusive zahrnuje:
• Snídaně, obědy a večeře formou bufetu
v hlavní restauraci včetně nápojů.
• Od 16.00 do 17.00 hodin zmrzlinu a sladkosti
u pool baru jen pro děti.
• Nealkoholické nápoje, sodu, sprite, cocacolu, vodu, překapávanou kávu, čaj, místní
pivo, víno a alkoholické nápoje místní
výroby od 10.00 do 23.00 hodin u pool baru
a od 17.00 do 23.00 hodin u hlavního baru.

KRÉTA

20

STUDIA
A APARTMÁNY GT
Poloha
Cenově výhodná nabídka jednoduše
zařízených no name studií a apartmánů
ve vzdálenosti 100–400 metrů od pláže,
v dosahu obchodů, restaurací i kaváren.
Možnost pronájmu trezoru a zapojení
klimatizace za poplatek u většiny objektů.
Ubytování
Studia pro 2-3 osoby
mají obývací ložnici s kuchyňským koutem,
koupelnu se sprchovým koutem a WC, balkon
nebo terasu.
Apartmány pro 3-4 osoby
mají obývací ložnici s kuchyňským koutem,
oddělenou ložnici, koupelnu se sprchovým
koutem a WC, balkon nebo terasu.

Ceny a termíny Ceník
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KRÉTA

20

Malia
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ALEXANDER
BEACH ****
Poloha
Velmi hezký hotelový komplex se rozkládá
asi kilometr od rušného centra střediska
Malia, přímo na písečné pláži s kamenitými
útesy a křišťálově čistou vodou. Je postaven
v typickém krétském stylu v krásné
subtropické zahradě. Má ideální polohu
u plážové cesty spojující Malii se Stalisem,
která je lemovaná obchůdky, tavernami a bary.
Přímo před vstupní branou do komplexu je
zastávka linkového autobusu, který zajišťuje
spojení do Heraklionu i dalších letovisek
na severním pobřeží.

KRÉTA

Vybavení
Čtyři sladkovodní bazény, dětské brouzdaliště,
pool bar, lehátka se slunečníky u bazénů
i na pláži jsou klientům k dispozici bezplatně.
K zařízení hotelu patří ﬁtness centrum, dva
tenisové kurty, hřiště pro plážový volejbal
a stolní tenis. Služby doplňují obchůdky, bary,
restaurace s řeckou i mezinárodní kuchyní
a nekuřáckou sekcí, internetový koutek.
Animátoři připravují během dne pestré
programy, miniklub organizuje pro děti vodní
hrátky i další zábavu. Milovníkům vodních
sportů se nabízí široké možnosti vyžití včetně
školy potápění.

61

Relaxační pobyty
Hotelové lázeňské centrum nabízí odborné
masáže, kosmetiku, pedikuru a další příjemné
procedury. Centrum má vnitřní bazén,
jacuzzi, saunu a parní lázně.
Ubytování
Klimatizované dvoulůžkové a třílůžkové
pokoje v hlavní budově a bungalovech,
mramorová koupelna s WC, vysoušeč
vlasů, lednička, telefon, satelitní televize
s hudebním kanálem a balkon nebo terasa.
Možnost ubytování čtyřčlenných rodin
s dětmi v rodinných pokojích, které se
skládají z ložnice a oddělené obývací ložnice
s rozkládacími křesly. Za poplatek si lze
pronajmout trezor.
Stravování
Polopenze formou bufetu.
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PORTO ELOUNDA
DE LUXE RESORT *****

KRÉTA

Poloha
Luxusní hotelový komplex je postavený
v typickém ostrovním stylu na okraji městečka
Elounda. Je zasazený ve velké, pečlivě
udržované zahradě a skládá se z hlavní
budovy, několika bungalovů a vil situovaných
přímo na skalních útesech. Všechny pokoje,
bungalovy a suity mají přes záliv Mirabello
nádherný výhled na moře.
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Vybavení
Komplex pro náročné klienty nabízí služby
na vysoké úrovni a speciální servis pro VIP.
Některé pokoje a suity mají přímý přístup
k jednomu z pěti bazénů s mořskou vodou.
U sladkovodního bazénu s dětským
brouzdalištěm poblíž písčité pláže jsou
slunečníky a lehátka bez poplatku, stejně
jako na soukromé hotelové pláži s bohatou
nabídkou vodních sportů, kde lze provozovat
surfování, parasailing, vodní lyžování nebo
potápění. Hotelovým hostům je k dispozici
několik restaurací a barů, je tu i kadeřnický
salon, butiky, zlatnictví a půjčovna aut.
K areálu patří 9jamkové golfové hřiště,
tenisové kurty, ﬁtness centrum, stolní tenis
a biliár.
Součástí komplexu jsou i léčebné lázně
s ﬁnskou saunou, vnitřním vyhřívaným
bazénem a s mramorovými tureckými
lázněmi, kde si můžete dopřát i masáže.
Profesionální tým se stará o děti ve věku
od 6 měsíců do 10 let. Přes recepci lze zajistit
individuální výlety s průvodcem, objednat
vyhlídkový let nebo si pronajmout jachtu.
Hotel také nabízí kongresové centrum
s příslušným vybavením až pro 250 osob.
Ubytování
Komfortní klimatizované dvoulůžkové pokoje
s možností přistýlky, mramorová koupelna
s WC, vysoušeč vlasů, telefon, satelitní televize
s hudebními kanály, připojení na internet,
lednice s minibarem, trezor, balkon nebo
terasa.
Stravování
Polopenze formou bohatého bufetu.
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20

Elounda
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ELOUNDA BAY
PALACE *****
Poloha
Hotel s vysokou úrovní služeb, vystavěný
v typickém krétském stylu, je situován
v nádherné zahradě přímo u písčité pláže asi
kilometr od vesničky Elounda.

KRÉTA

Vybavení
V areálu luxusních hotelových pokojů, suit
a vil se soukromými bazény se nachází
několik restaurací, barů, kavárna a různé
obchůdky. Hlavní bazén je s mořskou vodou,
dětský a vnitřní jsou sladkovodní. Slunečníky
a lehátka u bazénů i na hotelové pláži jsou
hostům k dispozici bez poplatku. Hotel nabízí
objednání masáže, je tu i kosmetický salon
a kadeřnictví. Sportovně založení klienti
mohou využít tenisové kurty, basketbalové
a volejbalové hřiště, stolní tenis, ﬁtness
centrum, biliár, lekce windsurﬁngu, vodního
lyžování nebo potápění.
Pro děti jsou organizovány různé animační
programy.
Ubytování
Klimatizované dvoulůžkové pokoje s možností
přistýlky, mramorová koupelna s WC,
vysoušeč vlasů, koupací pláště, satelitní
televize, video, telefon, minibar, trezor
a balkon nebo terasa.
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Stravování
Polopenze formou bohatého bufetu.

Ceny a termíny Ceník
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BLUE PALACE
DE LUXE *****

KRÉTA

Poloha
Komfortně zařízené bungalovy, suity a vily
v upravené zahradě s místní subtropickou
vegetací, patří do luxusního řetězce Starwood
Hotels. Nachází se 87 kilometrů na východ
od Heraklionu, tři kilometry od letoviska
Elounda a pár set metrů od malé vesničky
Plaka s vyhlášenými rybími tavernami. Poloha
resortu zajišťuje nádherné výhledy na Egejské
moře a protější ostrov Spinalonga.
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Vybavení
Sladkovodní bazén a bazén s mořskou vodou,
lehátka a slunečníky bez poplatku, stejně jako
na soukromé pláži hotelu a u 106 soukromých
bazénů s mořskou vodou. Pro pohodlí hostů
jsou k dispozici malá vozítka na elektrický
pohon, panoramatický výtah, který vede
na pláž ze všech pater hotelu a nepřetržitý
room servis. Vybavení doplňují zlatnictví,
butiky a minimarket. V rámci hotelu je několik
elegantně zařízených restaurací různých
kuchyní i typická krétská taverna s nabídkou
pokrmů z čerstvě ulovených ryb.
Zájemcům o sportovní aktivity jsou k dispozici
tenisové kurty a stolní tenis, na pláži vodní
sporty všeho druhu včetně potápění. Příznivci
golfu mohou navštívit 18ti jamkové hřiště
Crete Golf Clubu, vzdálené 40 minut jízdy
autem.
Každý večer možnost posezení s poslechem
živé hry na piano. Jednou týdně se pořádá
gala večeře, řecký večer či večeře s nabídkou
čerstvých ryb a humrů. Volné chvíle můžete
věnovat vinařským lekcím a ukázkám řecké
kuchyně.
Dětský klub, hřiště a bazény, speciální dětské
menu během oběda i večeře v restauraci Olea.
Relaxační pobyty
Hotel nabízí kompletní relaxační a kosmetické
programy Thalasso Spa, které doplňuje
kadeřnictví.
Ubytování
Klimatizované superior bungalovy pro 2 až
3 osoby s výhledem na moře, obývací část,
mramorová koupelna s vanou, sprchovým
koutem a oddělenou toaletou, vysoušeč vlasů,
koupací pláště, trezor, minibar, internetové
připojení, dva telefony s hlasovou schránkou,
individuálně ovládaná klimatizace, satelitní
televize, zařízený balkon nebo terasa.
Stravování
Snídaně formou bufetu.
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STUDIA FTERIA
Poloha
Bungalovy postavené terasovitě nad
sebou ve svahu přímo u smíšené písečné
a oblázkové pláže, se nacházejí na klidném
místě v obci Lygaria, 25 minut chůze
od střediska Agia Pelagia. Přímo v Lygarii se
nachází potápěčské centrum. Hlavní město
je vzdáleno 20 kilometrů. Většina studií má
přímý nebo boční výhled na moře. Podél
pláže s možností provozování vodních
sportů je několik restaurací, bar a dva menší
supermarkety. Ubytování ve Fterii je vhodné
pro rodiny s dětmi.
Vybavení
Pěkný bazén s barem v udržované zahradě
s bujnými subtropickými květinami a keři.
V celém areálu vládne díky milému personálu
velmi příjemná atmosféra.

KRÉTA

Ubytování
Studia pro 2–3 osoby
tvoří pěkně zařízená obytná ložnice se dvěma
případně třemi zděnými lůžky a kuchyňským
koutem, koupelna s WC a balkon nebo terasa.
Možnost pronájmu trezoru za poplatek.
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KRÉTA
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Agia Pelagia
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PENINSULA ****
Poloha
Hotel Peninsula je vybudovaný na útesu nad
zálivem Agia Pelagia ve stylu tradiční egejské
architektury a obklopený kvetoucími keři
a zelení. Díky své poloze nabízí nádherný
výhled na moře, ale nedoporučujeme ho pro
klienty s pohybovými problémy. Z obou stran
útesu jsou písečné pláže se širokou nabídkou
vodních sportů včetně certiﬁkovaného centra
kursů potápění, pro které jsou zde vynikající
podmínky. Centrum letoviska Agia Pelagia
s malou promenádou je vzdáleno přibližně
15 minut chůze.
Vybavení
Sladkovodní bazén s pool barem, u něhož
jsou slunečníky a lehátka poskytovány
bezplatně. K vybavení patří i dětský bazén,
dva tenisové kurty, volejbalové hřiště,
stolní tenis a biliár. Animační tým
připravuje zábavné programy a hry,
barbecue, krétské večery a večerní show.
Děti od 3 do 12 let se mohou zabavit
v miniklubu. Kromě hlavní hotelové
restaurace mohou hosté využít i typickou
krétskou tavernu a několik barů.
Sport all inclusive
Tenis, stolní tenis, šipky, volejbal a aerobik.

Ubytování
Klimatizované dvoulůžkové pokoje s možností
dvou přistýlek, zařízené v krétském stylu,
koupelna s WC, telefon, lednička, televize,
hudební kanál, balkon nebo terasa. Možnost
pronájmu trezoru za poplatek.
Stravování
Plná penze formou all inclusive.
Program all inclusive zahrnuje:
• Snídaně formou bufetu od 7.30 do 9.45 hodin.

• Oběd formou bufetu od 12.30 do 14.00 hodin
včetně nealkoholických nápojů, vody, místního
piva a vína.
• Večeře formou bufetu od 19.00 do 21.00 hodin
včetně nealkoholických nápojů, vody, místního
piva a vína.
• Čaj, kávu a sušenky od 10.00 do 17.00 hodin.
• Nealkoholické nápoje, minerálku, místní
pivo, víno a alkoholické nápoje místní výroby
od 10.00 do 23.00 hodin.

Ceny a termíny Ceník
Kréta: informace o ostrově
Důležité informace
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Fodele
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FODELE BEACH *****

KRÉTA

Poloha
Hotel má unikátní polohu přímo na krásné
písečné pláži Fodele, asi 25 kilometrů
západně od Heraklionu. Bungalovy, postavené
v renesančním stylu, jsou rozmístěny
ve svažité, pečlivě udržované zahradě
s mnoha romantickými zákoutími. Komplex
je propojen řadou schodišť, nedoporučujeme
pro klienty s pohybovými problémy. Vesnička
Fodele, rodiště slavného malíře El Greca, je
vzdálená asi 3,5 kilometru od hotelu. Můžete
tu ochutnat pravou řeckou kávu v některé
z místních kavárniček a koupit si hezký
suvenýr.
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Vybavení
V zahradě jsou velké bazény včetně
dětského, u nichž jsou lehátka a slunečníky
bez poplatku, v horní části komplexu byly
nově vybudovány skluzavky a tobogány.
Zapůjčení osušek oproti vratné záloze.
Recepce s nepřetržitou službou, půjčovna
aut a kol, minimarket, klenotnictví. Několik
restaurací a barů, herna, karetní místnost,
internetový kout a společenská místnost
s velkou televizní obrazovkou. K vybavení
patří hřiště na košíkovou, volejbal a plážový
volejbal, tenisové kurty, stolní tenis, ﬁtness
centrum a minigolf. Sportovní vybavení
jako rakety, míče, sítě si lze vypůjčit zdarma
nebo oproti malé vratné záloze. Na pláži
možnost provozování vodních sportů včetně
potápěčského centra.
Animační tým připravuje řadu programů
během celého dne i večera včetně sportovních
utkání, hodin aerobiku, vodního aerobiku
a lekcí řecké kuchyně nebo lidových tanců,
kvízy a dětské diskotéky.
Sport all inclusive
Tenis a stolní tenis, basketbal, plážový
volejbal, ﬁtness centrum, windsurﬁng,
šlapadla a kánoe na omezenou dobu. Využítí
vodního parku v rámci hotelu.
Ubytování
Pohodlně vybavené klimatizované
dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky,
koupelna s WC, vysoušeč vlasů, rádio
s hudebními kanály, satelitní televize,
lednička, telefon, balkon nebo terasa.
Stravování
Plná penze formou all inclusive.
Program all inclusive zahrnuje:
• Kontinentální snídaně od 7.00 do 7.30 hodin.
• Snídaně formou bufetu od 7.30 do 10.00
hodin.
• Oběd formou bufetu včetně nápojů od 12.30
do 14.30 hodin.
• Odpolední kávu nebo čaj a sušenky od 16.30
do 17.30 hodin.
• Večeře formou bufetu včetně nápojů
od 18.30 do 21.30 hodin.
• Nápoje u Aquapark snack baru od 10.00
do 18.00 hodin.

Ceny a termíny Ceník
6–8
Kréta: informace o ostrově
Důležité informace
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GRECOTEL
CRETA PALACE *****
Poloha
Další luxusní hotel řetězce Grecotel – Creta
Palace byl postaven v moderním stylu
s využitím tradičních řeckých stavebních
materiálů. Hotel se nachází 4 kilometry
od Rethymna a jen 300 metrů od písečné
pláže. Je obklopen krásnou udržovanou
zahradou.

KRÉTA

Vybavení
Velký bazén s mořskou vodou a sladkovodní
bazén, dětský bazén a brouzdaliště. Lehátka,
slunečníky a plážové osušky jsou k dispozici
u bazénu i na pláži bez poplatku. K hotelu
patří několik restaurací a barů, zlatnictví,
internetový kout a kadeřnictví. Je tu
obchod se suvenýry a dárkovými předměty,
studio s ručně vyráběným sklem, obchod
s rukodělným koženým zbožím a minimarket.
Sportovně založení hosté mohou využít
tenisové kurty, ﬁtness centrum, stolní tenis
a hřiště na plážový volejbal. Pro relaxaci se
nabízí sauna, masáže nebo kulečník. Na pláži
lze provozovat vodní sporty - windsurﬁng,
kánoe, šlapadla nebo školu potápění.
Grecoland Club nabízí pestrý program pro
děti od 3 do 12 let s odborným dohledem,
na vyžádání lze zajistit hlídání. Pro děti je tu
hřiště, postýlky pro děti do dvou let a vysoké
židle jsou poskytovány zdarma. Animační
program zahrnuje ranní a vodní aerobik,
malování na hedvábí, procházky do přírody,
folklórní večery, barbeque na pláži a další
zajímavé aktivity. Hotel má bezbariérové
přístupy a rampy.
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Ubytování
Klimatizované dvoulůžkové pokoje s možností
přistýlky, koupelna s WC, vysoušeč vlasů,
satelitní televize, rádio, telefon, lednička,
trezor a balkon nebo terasa.
Stravování
Polopenze formou bufetu. Pro děti ve věku
od 3 do 12 let jsou nápoje a stravování
poskytovány formou all inclusive v Tasty
Corner od 11 do 17 hodin.

Ceny a termíny Ceník
Kréta: informace o ostrově
Důležité informace
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GRECOTEL
EL GRECO ****

KRÉTA

Poloha
Moderní hotel v krásné subtropické zahradě
se nachází přímo u pláže, 8,5 kilometru
na východ od města Rethymno. Nabízí
ubytování v hlavní budově a terasovitých
bungalovech.
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Vybavení
Bazén s mořskou vodou a dětský bazén,
lehátka a slunečníky u bazénu i na pláži
jsou klientům k dispozici bezplatně, stejně
jako plážové osušky. K hotelu patří čtyři
restaurace a plážový bar, minigolf, herna
s elektronickými hrami, internetový koutek,
minimarket a zlatnictví. Pro zájemce
o sportování se nabízí volejbalové hřiště,
minigolf, stolní tenis a škola vodních sportů
s lekcemi windsurﬁngu, vodního lyžování,
potápění a jízdy na katamaránu.
Dětské postýlky pro děti do dvou let a vysoké
židle jsou poskytovány zdarma, za poplatek
lze zajistit hlídání. Animační týmy připravují
zábavné programy pro dospělé i děti.
Ubytování
Dvoulůžkové, popřípadě rodinné pokoje
a bungalovy, koupelna s WC, vysoušeč vlasů,
telefon, satelitní televize, lednička, rádio
a balkon nebo terasa. Všechny pokoje jsou
napojeny na centrální klimatizaci. Možnost
pronájmu trezoru za poplatek.
Stravování
Polopenze formou bufetu. Pro děti ve věku
od 3 do 12 let jsou nápoje a stravování
poskytovány formou all inclusive v Tasty
Corner od 11 do 17 hodin.

Ceny a termíny Ceník
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ZAFIRIA **
Poloha
Zaﬁria se nachází přímo v centru proslulé
Mataly nedaleko minojského paláce Festos.
Jen pár metrů vzdálená pláž je písčitá, při
vstupu do vody místy kamenitá. Pobřežní
promenáda je lemovaná obchody, tavernami,
rybími hospůdkami, butiky a kavárnami.
Vybavení
Třípatrový hotel s příjemným střešním
bazénem nabízí možnost klidné dovolené.
Součástí hotelu je kavárna s terasou, bar
a pohodlné posezení ke sledování televize se
satelitním příjmem.

KRÉTA

Ubytování
Klimatizované dvoulůžkové pokoje s možností
přistýlky, koupelna s WC, telefon a balkon.
Za poplatek možnost pronájmu lednice
a trezoru.
Stravování
Kontinentální snídaně formou bufetu,
možnost dokoupení večeří.

69
KRÉTA

20

Plakias

21

ALIANTHOS
GARDEN ***
Poloha
Hotel leží u jednoho z nejhezčích zálivů
jižní Kréty jen 50 metrů od smíšené písčité
a oblázkové pláže. Taverny a obchůdky
v Plakiasu jsou v dosahu několika minut
chůze. Nejbližší větší město Rethymno je
vzdáleno 35 kilometrů.
Vybavení
V pěkné udržované zahradě je bazén
a pool bar, dětský bazén a hřiště, lehátka
a slunečníky jsou zdarma. K hotelu patří
taverna s výhledem na záliv, společenská
místnost s televizí a videem, internetový
koutek, biliár a dobře zásobený minimarket.
Ubytování
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky,
koupelna s WC, vysoušeč vlasů, telefon, rádio,
satelitní televize, lednička a balkon. Možnost
pronájmu trezoru a zapojení klimatizace
za poplatek.
Stravování
Polopenze formou bufetu.

Ceny a termíny Ceník
Kréta: informace o ostrově
Důležité informace
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RODOS
PALLADIUM *****

RHODOS

Poloha
Hotel Rodos Palladium přímo na písčitooblázkové pláži poskytuje komfortní
ubytování a rozmanité možnosti strávení
příjemné dovolené. Centrum Faliraki je
vzdáleno 4 kilometry, z hotelu je dobré
autobusové spojení do okolních letovisek
i do hlavního města. 18jamkové golfové hřiště
Afandou je odtud vzdáleno asi 8 kilometrů.

70

Vybavení
Dva velké sladkovodní bazény
nepravidelných tvarů, u nichž jsou lehátka se
slunečníky klientům k dispozici bezplatně,
stejně jako na pláži, pool bar a bar na pláži,
restaurace s terasou. Relaxaci nabízí vnitřní
bazén se sekcí jacuzzi, saunou a parní lázní.
Ke sportovnímu vybavení patří tenisové kurty,
volejbalové a basketbalové hřiště, minigolf
a ﬁtness centrum. Nechybí hřiště pro děti
a místnost s videohrami. Na pláži vedlejšího
hotelu možnost provozování vodních sportů.
Ubytování
Moderně zařízené klimatizované
dvoulůžkové pokoje s možností přistýlek
a výhledem na moře, koupelna s WC,
vysoušeč vlasů, satelitní televize, DVD
přehrávač, rádio, lednička, telefon, trezor
a balkon.
Stravování
Polopenze, snídaně i večeře formou bufetu,
v nabídce jsou speciality řecké i mezinárodní
kuchyně a dětské menu.

Ceny a termíny Ceník
9–11
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GRECOTEL
RHODOS ROYAL ****
Poloha
Grecotel Rhodos Royal ve Faliraki se rozkládá
u krásné smíšené písčité a oblázkové pláže,
místy s kamenitým vstupem do vody. Budovy
jsou rozmístěny ve velké udržované zahradě
se zajímavou ﬂórou. Spojení s 12 kilometrů
vzdáleným hlavním městem zajišťuje místní
autobusová doprava.

RHODOS

Vybavení
Několik restaurací a snack barů,
tři sladkovodní bazény, dětské
brouzdaliště a vnitřní bazén, v zimních
měsících vyhřívaný. Lehátka se slunečníky
u bazénů i na pláži jsou poskytována
bezplatně. Možnost půjčení plážových
osušek oproti vratné záloze. V areálu je
několik obchodů s atraktivním zbožím
a kadeřnictví. Na pláži působí škola vodních
sportů zaměřená na windsurﬁng a vodní
lyžování, lze si tu rovněž pronajmout
windsurﬁngy, kánoe a šlapadla. Hotel
nabízí také ranní gymnastiku a vodní
aerobik. K relaxaci lze využít saunu,
masáže a napařovací koupele. Pro
milovníky cyklistiky hotel nabízí půjčení
kol a organizuje výlety do okolí. Příznivci
golfu si mohou zahrát na známém
18jamkovém golfovém hřišti Afandou,
vzdáleném 7 kilometrů.
Prázdninovou atmosféru doplňuje
nabídka animačního týmu, který
připravuje mnoho programů včetně
kulinářských lekcí zaměřených na řeckou
kuchyni a výuku lidových tanců. Grecoland
Club zajišťuje pestrý program pro děti.
Večer se konají zábavné programy
s hudbou a tancem.

71

Sport all inclusive
Stolní tenis, hřiště pro plážový volejbal,
ﬁtness centrum, kánoe a šlapadla.
Ubytování
Komfortně vybavené centrálně klimatizované
dvoulůžkové, třílůžkové nebo rodinné pokoje,
mramorová koupelna s WC, vysoušeč vlasů,
telefon, lednička, satelitní televize, rádio,
balkon nebo terasa. Možnost pronájmu
trezoru za poplatek.
Stravování
Plná penze formou all inclusive.
Program all inclusive zahrnuje:
• Snídaně formou amerického bufetu
včetně produktů zdravé výživy a tradičních
bylinkových čajů od 7.15 do 10.00
hodin, pozdější kontinentální snídaně
od 10.00 do 10.30 hodin.
• Obědy a večeře formou bohatého bufetu
- předkrmy, polévky, hlavní jídla, saláty
a široký výběr dezertů, k pití nealkoholické
nápoje, minerální voda, víno, pivo.
• Obědy v hlavní restauraci nebo taverně
od 12.30 do14.30 hodin.

• Večeře pro děti od 18.00 do 18.30 hodin.
• Večeře od 18.30 do 21.15 hodin v hlavní
restauraci, kde kuchaři připravují
pokrmy přímo před vámi nebo
od 19.00 do 22.00 hodin v restauraci
s výběrem středomořských specialit.
• Kávu, nealkoholické nápoje, zmrzlinu
a sušenky od 10.00 do 18.00 hodin
u pool baru.

• Od 10.00 hodin během celého dne až do
půlnoci občerstvení formou různých druhů
lehčích pokrmů, sladkosti a kávu.
• Saláty formou bufetu, dezerty a ovoce
od 12.00 do 14.00 hodin v taverně.
• Zmrzlinu, kávu, nealkoholické nápoje, vodu,
pivo, víno a alkoholické nápoje u plážového
baru od 10.00 do 18.00 hodin, v lobby baru
včetně koktejlů a bowlí od 17.30 do 01.30 hodin.

Ceny a termíny Ceník
Rhodos: informace o ostrově
Důležité informace
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BLUE SEA ****

RHODOS

Poloha
Hotel Blue Sea se rozkládá přímo na krásné
písečné pláži v klidnější části letoviska
Faliraki, asi 3 kilometry od centra. Hlavní
město je vzdáleno jen 12 kilometrů a jezdí
sem pravidelná autobusová linka.

72

Vybavení
Ve velmi pěkné zahradě s udržovanou
travnatou plochou je zasazený velký
sladkovodní bazén s pool barem, dětský
bazén a lehátka se slunečníky. K vybavení
patří tenisové kurty s večerním osvětlením,
kurty na squash, jacuzzi, sauna, vnitřní
vyhřívaný bazén, stolní tenis a ﬁtness
centrum s možností masáží. K zábavě hostů
nabízí hotel hernu s biliárem a elektronickými
hrami. V rámci hotelu je i několik obchodů
s atraktivním zbožím – zlatými šperky, kožichy
a koženými výrobky. Na pláži je možnost
využití hřiště na plážový volejbal a nabídky
centra vodních sportů. Pravidelné animační
programy, každý týden ukázky řeckých
folklórních tanců s živou hudbou.
Ubytování
Klimatizované elegantně vybavené
dvoulůžkové až čtyřlůžkové pokoje
s výhledem na moře, koupelna s WC,
vysoušeč vlasů, satelitní televize, rádio,

RHODOS

22

Faliraki

lednička, telefon a balkon. Klimatizace
je zapojena v období od června do září.
Pronájem trezoru za poplatek.

Stravování
Polopenze formou bohatého bufetu včetně
řeckých specialit a vegetariánského menu.

23

HOTEL BLUE STAR ***
Poloha
Hotel Blue Star se skládá z hlavní budovy
s recepcí a několika přízemních a patrových
domů, obklopených zelení. Stojí naproti
hotelu Blue Sea, od kterého ho dělí silnice. Je
situován v klidnější části letoviska Faliraki, asi
3 kilometry od jeho centra. Poblíž se nachází
oblíbený vodní park.
Vybavení
Nový bazén s lehátky a slunečníky v upravené
zahradě a minimarket. Hosté mohou využívat
veškeré vybavení a služby protějšího hotelu
Blue Sea včetně venkovního a dětského
bazénu a hřiště, slunečníky a lehátka u bazénu
jsou bez poplatku. Areál hotelu Blue Sea má
všechny předpoklady pro strávení příjemné
dovolené, zvláště pro klienty, kteří sportování
považují za součást relaxace.
Ubytování
Klimatizované dvoulůžkové a třílůžkové
pokoje, koupelna s WC, vysoušeč vlasů,
televize, lednička, telefon a balkon nebo
terasa. Možnost pronájmu trezoru za poplatek.
Stravování
Polopenze formou bohatého bufetu včetně
řeckých specialit v hotelu Blue Sea.
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LOUIS COLOSSOS
BEACH ****
Poloha
Luxusní hotel se rozkládá v krásně
upravené zahradě přímo na smíšené písčitooblázkové pláži v letovisku Faliraki.

RHODOS

Vybavení
Dva bazény a jeden dětský bazén se
slunečníky a lehátky k použití zdarma,
pool bar, čtyři tenisové kurty, minigolf,
elektronické hry. Klimatizovaná recepce
s nepřetržitou službou, směnárna, půjčovna
aut, motocyklů a horských kol, televizní
místnost, internetový kout, minimarket,
kadeřnický salon a taneční klub. Vybavení
doplňuje ﬁtness centrum s tělocvičnou,
saunou, jacuzzi a masážemi.
K vybavení patří tři restaurace
a samoobslužný restaurant, kavárna
a koktejl bar. Na pláži nabízí středisko
vodních sportů windsurﬁngy, vodní lyže
a školu potápění. Animační tým připravuje
pravidelné zábavné programy a soutěže,
jednou týdně se pořádá Řecký večer s živou
hudbou a ukázkami místních tanců. Pro
děti je připraven miniklub s bohatým
programem.
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Ubytování
Klimatizované dvoulůžkové pokoje
s možností přistýlky, koupelna s WC,
vysoušeč vlasů, telefon s přímou
volbou, televize se satelitním příjmem,
lednička, balkon. Suity a bungalovy
mají navíc kuchyňku. Pronájem trezoru
za poplatek.
Stravování
Plná penze formou all inclusive.
Program all inclusive zahrnuje:
• Snídaně, obědy a večeře formou bufetu
včetně nealkoholických nápojů, džusů,
místních alkoholických nápojů, čaje,
kávy a zmrzliny.
• Snídaně od 7.00 do 10.00 hodin,
obědy od 12.30 do 15.30 hodin, večeře
od 18.30 do 21.30 hodin.
• Sendviče a malé teplé občerstvení
od 10.00 do 12.30 hodin a od 15.00
do 18.30 hodin.
• Nealkoholické nápoje, místní pivo,
víno a místní alkoholické nápoje u baru
od 10.00 do 24.00 hodin.
• Zmrzlinu od 10.00 do 21.00 hodin.

Ceny a termíny Ceník
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STUDIA MEROPI
Poloha
Objekt Meropi nabízí příjemné ubytování
na klidném okraji letoviska Faliraki v dosahu
5 minut chůze od písečné pláže. Známá,
pěkně udržovaná nuda pláž se nachází
ve vzdálenosti asi 250 metrů. V okolí najdete
menší obchůdky a restaurace. Centrum
Faliraki s mnoha restauracemi a bary je
vzdáleno asi 15 minut chůze. Do hlavního
města, vzdáleného 15 kilometrů, lze dojet
pravidelnou autobusovou dopravou.

RHODOS

Vybavení
Mezi dvěma budovami oploceného areálu je
zasazený krásný bazén s dětským brouzdalištěm
a pool barem. Lehátka a slunečníky jsou
k dispozici bezplatně. Možnost zapojení
klimatizace a pronájmu trezoru za poplatek.
Ubytování
Studia pro 2-3 osoby mají obytnou ložnici
s kuchyňským koutem, koupelnu s WC
a terasu nebo balkon.
Apartmány pro 4 osoby mají navíc oddělenou
ložnici, jsou vhodné pro ubytování dvou
dospělých osob se dvěma dětmi.

74

Stravování
Možnost zajištění polopenze přímo v Meropi
za příplatek.

RHODOS

22

Faliraki

23

FALIRAKI BAY ***
Poloha
Příjemný hotel s rodinnou atmosférou leží
v klidné části letoviska Faliraki. Krásná široká
písčitá pláž s průzračnou vodou se nachází
necelých 200 metrů od hotelu. V okolí jsou
restaurace a obchody s potravinami, rušné
centrum letoviska je v dosahu 10 minut chůze.
Vybavení
Hezký bazén s terasou a slunečníky s lehátky,
které jsou pro klienty bez poplatku. Dětem
je určena dětská část bazénu a malé hřiště.
K vybavení patří restaurace s venkovní terasou,
snack bar a biliár. V hale je příjemné posezení
u televize s velkou obrazovkou. Centrální
klimatizace je v provozu od 1.7. do 10.9., vždy
od půlnoci do 6 hodin ráno. Na pláži možnost
provozování vodních sportů.
Ubytování
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky,
koupelna s WC, telefon, televize a hudební
kanál, balkon nebo terasa. Možnost pronájmu
ledničky a trezoru za poplatek.
Stravování
Rozšířená kontinentální snídaně, večeře
zahrnuje předkrmy, saláty a moučníky
formou bufetu, hlavní chod je servírovaný
s výběrem ze dvou možností.
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APOLLO BEACH ****
Poloha
Komfortní rozlehlý hotel je vystavěný u široké
písečné pláže ve Faliraki, poblíž rušného
centra letoviska, jen 14 kilometrů od města
Rhodos a 7 kilometrů od golfového hřiště
v Afandou.

RHODOS

Vybavení
Plně klimatizovaná restaurace, bar, taverna
a společenské místnosti. V zelené zahradě
s kvetoucími ibišky je zasazený sladkovodní
bazén s dětským bazénkem a lehátky se
slunečníky, která jsou poskytována bezplatně.
Klientům jsou k dispozici i dva tenisové kurty
s umělým osvětlením, hřiště pro plážový
volejbal a basketbal, stolní tenis, ﬁtness
centrum a sauna, na pláži lze využít bohaté
nabídky vodních sportů. Služby doplňuje
kadeřnictví a obchůdky se suvenýry.
Ubytování
Prostorné dvoulůžkové pokoje s možností
přistýlky, klimatizace s individuální regulací,
koupelna s WC, televize, telefon s přímou
volbou, rádio, lednička, balkon. Pronájem
trezoru za poplatek.
Stravování
Polopenze formou bufetu.

RHODOS

22

Ialyssos

75
23

SUNSHINE
VACATION CLUB ****
Poloha
Hotelový komplex Sunshine Vacation Club
se rozkládá přímo u písčito-oblázkové
pláže v letovisku Ialyssos. V okolí hotelu se
nachází řada obchodů, restaurací a kaváren
s příjemným posezením u pláže. S hlavním
městem Rhodos, které je vzdáleno 10 kilometrů,
má Ialyssos pravidelné autobusové spojení.
Vybavení
Sladkovodní plavecký bazén a relaxační
bazén se slunečníky a lehátky, dětský bazén
a hřiště, tenisové kurty, ﬁtness centrum,
sauna s masážemi a stolní tenis. Klienti mají
možnost aerobiku, lukostřelby, vodních
her. K vybavení hotelu patří také několik
restaurací a barů, minimarket, zlatnictví,
půjčovna aut, manikura a pedikura. Děti se
mohou zabavit v dětském klubu, který pořádá
animační programy po celý den, hotel nabízí
i profesionální hlídání dětí.
Ubytování
Klimatizované dvoulůžkové až třílůžkové
pokoje a rodinné pokoje, koupelna s WC,
televize, rádio, telefon, vysoušeč vlasů,
lednice, trezor, balkon nebo terasa.

Stravování
Plná penze formou all inclusive.
Program all inclusive zahrnuje:
• Snídaně, obědy, večeře formou bufetu včetně
nealkoholických nápojů, džusů, místních
alkoholických nápojů, čaje, kávy a zmrzliny.
• Snídaně od 07.00 do 10.30 hodin, pozdní
snídaně od 10.30 do 11.00 hodin, obědy
od 12.30 do 14.30 hodin.
• Odpolední svačinu od 12.30 do 16.00 hodin
ve snack baru.

• Kávu a malé občerstvení od 17.00
do 18.00 hodin v pool baru.
• Večeře od 19.00 do 21.30 hodin.
• Večeře v taverně s řeckými specialitami
od 19.00 do 21.30 hodin.
• Večeře v restauraci s italskými specialitami
od 19.00 do 21.30 hodin.
• Půlnoční snacky do 00.30 hodin.
• Nealkoholické nápoje, pivo místní
víno a místní alkoholické nápoje po
celý den.

Ceny a termíny Ceník
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BELAIR
BEACH HOTEL ***+

RHODOS

Poloha
Pěkný hotel rodinného typu se nachází
u písčito-oblázkové pláže v letovisku Ixia,
pouhé 4 kilometry od hlavního města Rhodos,
se kterým má pravidelné autobusové spojení.
Centrum letoviska Ixia s obchody a tavernami
leží v dosahu několika minut chůze.

76

Vybavení
Velký sladkovodní bazén s pool barem,
u něhož jsou lehátka se slunečníky bez
poplatku. Čtyřpatrový hotel se dvěma
výtahy má restauraci, společenskou
místnost s televizí a internetovým koutem,
hernu, koktejl bar, minimarket, kadeřnictví
a zlatnictví. Sportovně založení klienti
mohou využít tenisové kurty, zahrát si
minigolf a stolní tenis. Na hotelové pláži
jsou dobré podmínky pro různé vodní
sporty, zvláště windsurﬁng. Svým malým
hostům nabízí hotel využití dětského
bazénu a malého hřiště, dětské postýlky jsou
poskytovány bez poplatku. Během sezony
se pořádají zábavné večery.
Ubytování
Dvoulůžkové a třílůžkové pokoje, koupelna
s WC, vysoušeč vlasů, telefon, televize
a hudební kanál, lednička a balkon nebo
terasa. Centrální klimatizace je zapojena
od 15.6. do 30.9. Možnost pronájmu trezoru
za poplatek
Stravování
Polopenze, snídaně a večeře formou bufetu,
v době oběda od 12.00 do 14.00 hodin
salátový bufet u bazénu, nápoje nejsou v ceně
zahrnuty.
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AVRA BEACH ****
Poloha
Pěkný hotelový komplex se nachází přímo
u užší oblázkové pláže v turistickém letovisku
Ixia, 6 kilometrů od města Rhodos, se kterým
má pravidelné spojení místní dopravou.
Autobusová zastávka je přímo před hotelem.
Vybavení
Hotel se skládá z hlavní budovy a bungalovů
umístěných v krásné zahradě. Hostům je
k dispozici sladkovodní bazén s lehátky
a slunečníky bez poplatku, dětský bazén,
hřiště a vířivka. V nedalekém centru vodních
sportů lze provozovat windsurﬁng a vodní
lyžování. Animační tým připravuje několikrát
týdně večerní zábavný program.

RHODOS

Sport all inclusive
Tenisové kurty, stolní tenis a hřiště
na plážový volejbal.
Ubytování
Klimatizované dvoulůžkové až třílůžkové
pokoje nebo bungalovy, koupelna s WC,
vysoušeč vlasů, televize, lednička a balkon.
Za příplatek možnost pronájmu trezoru.
Individuálně regulovaná klimatizace je
v ceně od července do září, mimo toto
období je zapojení za poplatek.

77

Stravování
Plná penze formou all inclusive.
Program all inclusive zahrnuje:
• Snídani, oběd a večeři formou bufetu včetně
nealkoholických nápojů, džusů, místních
alkoholických nápojů, čaje, kávy a zmrzliny.
• Snídaně od 7.00 do 9.30 hodin,
obědy od 12.30 do14.30 hodin, večeře
od 19.00 do 21.30 hodin.
• Přesnídávky a svačiny - toasty, pizzu,
sladkosti, zmrzlinu, čaj a překapávanou
kávu od 10.00 do 24.00 hodin.
• Nealkoholické nápoje, pivo, místní
víno a místní alkoholické nápoje u baru
od 10.00 do 24.00 hodin.
• Hosté mají možnost objednat si místo
oběda piknikový košík, objednávky přijímá
recepce den předem.
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MIRAMARE
WONDERLAND *****

RHODOS

Poloha
Hotelový komplex se rozkládá
na severozápadním pobřeží ostrova
v letovisku Ixia přímo u užší soukromé
oblázkové pláže, dlouhé téměř 2 kilometry.
Areál se nachází asi 10 minut jízdy
od hlavního města.

78

Vybavení
Zajímavě řešený komplex se třemi bazény,
obklopenými tavernami a pool bary.
U bazénů i na pláži jsou lehátka a slunečníky
zdarma. V rozlehlých, pečlivě udržovaných
zahradách kolem budov jsou 3 kilometry
dlouhé upravené stezky na procházky.
Areálem projíždí v hlavní sezoně každou
hodinu mimo siestu Wonderland mini vláček,
který staví u bazénů, restaurací a barů.
Restaurace nabízí řecké, italské i mezinárodní
speciality, exotické koktejly a malé
občerstvení do pozdních večerních hodin.
K vybavení patří tenisové kurty, ﬁtness
centrum, minimarket a klenotnictví. Na pláži
je široký výběr vodních sportů - šlapadla,
vodní lyžování, plachtění, windsurﬁng.
Děti se mohou zabavit v klubu, hotel nabízí
i profesionální hlídání dětí.
Ubytování
Každá z pohodlně a stylově zařízených suit
má individuální klimatizaci, dobře zařízenou
kuchyňku s lednicí a jídelním koutem,
prostornou koupelnu s WC a vysoušečem
vlasů, telefon s přímou volbou, satelitní
televizi, trezor a balkon nebo terasu.
Stravování
Snídaně formou bufetu, možnost
dokoupení večeří.
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IXIAN GRAND ****+
Poloha
Renovovaný luxusní hotelový komplex
s designovým vybavením se nachází přímo
u oblázkové pláže v turistickém letovisku
Ixia, pouhých 6 kilometrů od hlavního města
Rhodos, se kterým má pravidelné spojení
místní dopravou.

RHODOS

Vybavení
Dva sladkovodní bazény a jeden s mořskou
vodou, u nichž jsou lehátka a slunečníky
pro klienty k dispozici zdarma, dětský
bazén, hřiště a vířivka. Sportovně založeným
klientům jsou k dispozici tenisové kurty,
stolní tenis, hřiště na volejbal a basketbal,
minigolf a vodní gymnastika. Na pláži
možnost provozování vodních sportů včetně
windsurﬁngu. Animační tým připravuje
několikrát týdně večerní zábavný program.
Ubytování
Klimatizované dvoulůžkové až třílůžkové
pokoje, koupelna s WC, vysoušeč vlasů,
televize, rádio, lednička a balkon.
Stravování
Polopenze formou bufetu.
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ATRIUM PALACE
RESORT *****

RHODOS

Poloha
Luxusní hotel je postaven
v architektonické kombinaci klasického
řeckého a italského stylu, v palmové zahradě
s kaskádovitými fontánami u zálivu Kalathos,
asi 6 kilometrů od Lindosu. Smíšená písčitooblázková pláž je vzdálena 250 metrů.

80

Vybavení
Hotel se skládá z hlavní budovy se dvěma
křídly a samostatných vil. V areálu jsou tři
venkovní bazény, dětský bazén a hřiště,
vyhřívaný krytý bazén a sluneční terasa
s lehátky a slunečníky, která jsou klientům
poskytována zdarma, na pláži za poplatek.
Několik elegantních restaurací, piano
bar a koktejl bar, společenské místnosti
včetně internetové kavárny a obchůdky.
Pro sportovní vyžití se nabízí dva osvětlené
tenisové kurty, stolní tenis, minigolf,
volejbalové a basketbalové hřiště, vybavení
doplňuje biliár, šipky, elektronické hry.
Hotel organizuje program pro děti od 4 do
12 let a pravidelnou dětskou diskotéku.
Židličky a postýlky jsou poskytovány zdarma,
hlídání dětí lze zajistit za poplatek.
Denně zábavné programy, večer řecké
a kabaretní show s hudebníky a tanečníky
v piano a koktejl baru.
Léčebné a relaxační pobyty
Kromě ﬁtness centra a sauny lze v hotelu
využívat také služeb vyhlášeného
ozdravného lázeňského centra Anagenisis
s různými wellness programy včetně
masáží, dále solárium, kadeřnický
a kosmetický salon.
Ubytování
Velmi pěkně zařízené klimatizované
dvoulůžkové pokoje a suity, koupelna
s WC, vysoušeč vlasů, satelitní televize
s hudebními kanály, minibar, telefon, balkon
nebo terasa. Kromě standardních pokojů
jsou součástí hotelu i suity s vlastními
bazény, některé s bezbariérovým přístupem.
Pronájem trezoru je za poplatek.
Stravování
Snídaně formou bufetu, možnost dokoupení
večeří.
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LINDIAN
VILLAGE *****
Poloha
Luxusní resort je postavený u idylické
soukromé pláže v jihovýchodní části Rhodosu
nedaleko vesničky Lardos. Domky s prvky
řecké vesnice jsou zasazeny v udržované
zahradě s exotickými květinami a stromy,
typickými pro tuto oblast Rhodosu. Hlavní
město je vzdáleno 54 kilometrů, městečko
Lindos osm kilometrů.

RHODOS

Vybavení
Hotelový komplex je vystaven ve stylu klasické
ostrovní architektury a zajišťuje ubytování
vysokého standardu. Součástí propojených
bazénů se sluneční terasou, lehátky
a slunečníky, je příjemný bar. Pro děti je
v zahradě dětský koutek a hřiště pro různé
aktivity. Kromě pool baru má resort i plážový
bar, disco bar a centrální bar s klasickou
živou hudbou. Na večeři si můžete zajít
do jedné z pěti restaurací specializovaných
na mezinárodní i řeckou kuchyni. Je zde také
nákupní centrum se zlatnictvím, obchody se
suvenýry a dárky, hračkami a oblečením.
Na krásné pláži se vzrostlými stromy jsou
za poplatek široké možnosti vodních sportů
pod odborným dohledem profesionálů včetně
windsurﬁngu, plavby na kánoi a plachtění.
Během svého pobytu se můžete věnovat také
tenisu nebo jízdě na koni. Příznivcům golfu
je určena nabídka klubu Afandou, který je
vzdálen asi 30 kilometrů od hotelu.
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Léčebné a relaxační pobyty
V relaxačním centru jsou lázně se širokým
výběrem hydroterapií a masáží, které
provádí zkušený personál s použitím řeckých
přírodních produktů jako je olivový olej,
levandule, tymián nebo med. K dispozici je
rovněž sauna a venkovní posilovna.
Ubytování
Komfortně vybavené klimatizované
dvoulůžkové pokoje a suity, koupelna s WC,
vysoušeč vlasů, satelitní televize, DVD, rádio,
minibar, trezor, balkon nebo terasa. Možnost
připojení k internetu pro klienty, kteří s sebou
mají vlastní notebook. Kromě standardních
pokojů jsou k dispozici také suity s jacuzzi
a se soukromými bazény v hezky upravené
zahradě s kvetoucími keři.
Stravování
Snídaně formou bohatého bufetu, možnost
dokoupení večeří.
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RHODOS

22

Lindos

23

IBEROSTAR
LINDOS ROYAL ****

RHODOS

Poloha
Rozlehlý hotelový komplex je postaven
v řeckém tradičním stylu. Skládá se z hlavní
budovy a devíti třípodlažních domů. Leží
u malé hotelové písečné pláže, nedaleko
je větší oblázková. Známá vesnička Lindos
je vzdálena pět kilometrů, hlavní město
Rhodos 45 kilometrů. Autobusová zastávka
pravidelných linkových spojů se nachází asi
500 metrů od hotelu.
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Vybavení
V hotelové zahradě jsou tři bazény a jeden
dětský bazén se slunečníky a lehátky.
K dispozici jsou tenisové kurty, volejbalové
hřiště, ﬁtness a wellness centrum. K vybavení
patří kromě lobby baru, bar a řecká taverna
na pláži, kde je také široká nabídka vodních
sportů. Během dne je zajišťován animační
program například aerobik, večer taneční
soutěže a folklórní představení s živou
hudbou.
Ubytování
Moderně zařízené klimatizované dvoulůžkové
pokoje s možností přistýlky, koupelna s WC,
vysoušeč vlasů, telefon s přímou volbou,
satelitní televize s hudebním kanálem,
lednička a balkon nebo terasa. Možnost
pronájmu trezoru za poplatek.
Stravování
Polopenze formou bufetu.
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RHODOS

22

Lindos

23

LINDOS
MEMORIES *****
Poloha
Luxusní hotel vystavený v italském stylu
z kamene a dřeva se nachází na klidném
místě impozantního pohoří Navarone přímo
u písečné pláže s oblázky. Vesnička Lindos je
odsud vzdálena asi 1,5 kilometru, autobusová
zastávka se nachází 300 metrů od hotelu.
Jedinečné přírodní prostředí je ideálním
místem pro relaxaci, ale také pro výlety
do okolí či do hlavního města.

RHODOS

Vybavení
Sladkovodní bazén se sluneční terasou,
na níž jsou lehátka se slunečníky pro klienty
zdarma, doplňuje jaccuzi a posilovna. Pro své
malé hosty nabízí hotel dětský bazén a hřiště,
postýlky, na vyžádání lze zajistit hlídání dětí
za poplatek. K vybavení patří několik barů
a restaurací, včetně à la carte restaurace
a taverny na pláži. Sportovně založení klienti
se na pláži mohou věnovat plážovému
volejbalu.
Recepce nabízí půjčení auta, popřípadě
využití kancelářských služeb.
Ubytování
Pěkně zařízené klimatizované dvoulůžkové
pokoje s možností přistýlky, koupelna
s WC, vysoušeč vlasů, telefon s přímou
volbou, satelitní televize s hudebním
kanálem, minibar, trezor a balkon nebo
terasa. Na pokojích je možnost připojení
na internet s vlastním notebookem.
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Stravování
Polopenze formou bufetu.
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RHODOS

22

Město Rhodos

23

CACTUS ***
Poloha
Oblíbený městský hotel s přátelskou
atmosférou je situován přímo na špičce
Rhodosu, odkud je výhled na západní
i východní pláž ostrova. Má ideální
polohu, nachází se pouze několik metrů
od smíšené písečné a oblázkové pláže
a současně nedaleko přístavu Mandraki.
Leží u historické části města poblíž známého
Akvária, v centru večerní a noční zábavy.

RHODOS

Vybavení
Zrekonstruovaný hotel má velký bazén
s lehátky a slunečníky zdarma a snack bar.
Ubytování
Klimatizované dvoulůžkové pokoje s možností
přistýlky, koupelna s WC, lednička, satelitní
televize, telefon, rádio, balkon. Centrální
klimatizace je zapojena od 1.7. do 30.9.
Možnost pronájmu trezoru za poplatek.
Stravování
Snídaně formou bufetu.

84
RHODOS

22

Město Rhodos

23

AFRICA **
Poloha
Pětipatrový renovovaný hotel se nachází
na západní straně města Rhodos, jen
100 metrů od smíšené písčito-oblázkové
pláže a 300 metrů od obchodního centra
města. Asi 5 minut chůze od hotelu je
autobusové nádraží, odkud jezdí autobusy
do okolních letovisek Faliraki, Kalithei nebo
Lindosu.
Vybavení
Kromě restaurace je klientům k dispozici
místnost se satelitní televizí a terasa s krásným
výhledem na moře.
Ubytování
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky,
koupelna s WC, vysoušeč vlasů, televize,
lednička, telefon, balkon. Pronájem trezoru
a zapojení klimatizace za poplatek.
Stravování
Snídaně formou bufetu.
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RHODOS

22

Město Rhodos

23

BLUE SKY ****
Poloha
Pěkný hotel přímo na populární městské
pláži, jen 10 minut chůze od historického
centra města Rhodos a přístavu Mandraki
s rušným nočním životem, mnoha obchody,
butiky a kavárnami, nedaleko je i kasino.
Vybavení
Recepce s nepřetržitou službou, bazén
se sluneční terasou, slunečníky a lehátka
zdarma, jacuzzi, televizní místnost, herna
s videohrami, v širokém okolí proslulý bar
s profesionální obsluhou. Součástí hotelu
je ﬁtness centrum, kde si můžete objednat
i masáže, prodejna suvenýrů a minimarket.

RHODOS

Ubytování
Pěkně zařízené klimatizované dvoulůžkové
a třílůžkové pokoje, koupelna s WC,
vysoušeč vlasů, telefon s přímou volbou,
rádio s hudebními kanály, satelitní televize,
minibar, prostorné balkony u většiny pokojů.
Možnost pronájmu trezoru za poplatek.
Stravování
Polopenze formou bufetu.

85
RHODOS

22

Město Rhodos

23

MEDITERRANEAN ****
Poloha
Přímo v centru hlavního města ostrova
u nejoblíbenější písečné pláže Rhodosu
poblíž Akvária, v dosahu městského života,
historických památek a středověké pevnosti.
Vybavení
Sladkovodní bazén s lehátky a slunečníky
zdarma, tenisové kurty. Na pláži lze
provozovat nejrůznější vodní sporty.
Exkluzivní hotelová restaurace nabízí
místní i mezinárodní speciality, kávu si
můžete vychutnat v elegantní kavárně
nebo na venkovní terase s výhledem
na Středozemní moře.
Ubytování
Pěkně zařízené klimatizované dvoulůžkové
až třílůžkové pokoje a suity, koupelna s WC,
vysoušeč vlasů, satelitní televize s teletextem,
telefon, připojení na internet, minibar,
balkon. Pronájem trezoru za poplatek.
Stravování
Polopenze formou bufetu.
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Psalidi
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GRECOTEL
KOS IMPERIAL *****

KOS

Poloha
Nádherný komplex s velmi pěknou zahradou
se nachází v letovisku Psalidi, asi 6 kilometrů
od hlavního města Kos, s nímž má pravidelné
autobusové spojení. Pláž u hotelu je písečná
s oblázky a místy kamenitým vstupem
do vody.

86

Vybavení
Dva bazény s mořskou vodou, dětské
brouzdaliště a vnitřní sladkovodní bazén,
v zimě vyhřívaný. Lehátka, slunečníky
a plážové osušky u bazénů i na pláži bez
poplatku, na pláži jsou převlékárny.
K vybavení patří pool bar, plážový bar
a několik restaurací, minimarket, kadeřnictví,
zlatnictví, televizní místnost s videem, herna
a internetový kout. Sportovně založení klienti
mohou využít tenisové kurty, hřiště na plážový
volejbal, stolní tenis a ﬁtness centrum.
Mountain Bike Centrum organizuje výlety
na kolech. Škola vodních sportů na pláži
nabízí kurzy windsurﬁngu a potápění.
Animační tým hotelu připravuje během
celého dne zajímavé programy včetně výuky
místních lidových tanců, lekcí řecké kuchyně
nebo malování na hedvábí. Grecoland Club
nabízí pestrý program pro děti od 3 do 12 let
s odborným dohledem, na vyžádání lze zajistit
hlídání. Pravidelný večerní program pro
dospělé včetně živé hudby a tance.
Léčebné a relaxační pobyty
Pobyt lze spojit s relaxačními antistresovými
a kondičními programy Thalasso Spa centra
zahrnujícími lázeňské služby jako masáže,
saunu, parní lázně, aromaterapii a zkrášlující
péči. Programy zahrnují i masáže proti
celulitidě a jsou dvou až šestidenní. Lze je
objednat na vyžádání předem.
Ubytování
Klimatizované dvoulůžkové pokoje s možností
přistýlky nebo rodinné pokoje, mramorová
koupelna s WC, vysoušeč vlasů, telefon,
lednička, televize, CD a DVD přehrávač, rádio,
trezor, balkon nebo terasa.
Stravování
Polopenze formou bohatého bufetu.
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KOS

24

Marmari

25

GRECOTEL
ROYAL PARK ****
Poloha
Moderní komplex hlavní budovy a patrových
bungalovů, zasazených do zeleně, se nachází
u dlouhé písečné pláže asi dva kilometry
od klidného letoviska Marmari. Je ideálním
místem pro strávení klidné, pohodové
dovolené v krásném prostředí. Autobusová
zastávka místní linkové dopravy je 50 metrů
od hotelu.

KOS

Vybavení
Dva sladkovodní bazény a dva dětské bazény,
z toho jeden se skluzavkou. Slunečníky,
lehátka a plážové osušky jsou u bazénů
i na pláži k dispozici bez poplatku, na pláži
jsou převlékárny. Animační programy během
celého dne zahrnují zajímavé aktivity včetně
výuky místních lidových tanců nebo řeckého
jazyka. Dětský klub zajišťuje pestrý program
a zábavu pro děti od 3 do 12 let pod odborným
dozorem, dětem je také určeno malé hřiště
se skluzavkou a houpačkami, na vyžádání lze
zajistit hlídání. Součástí komplexu je zlatnictví,
minimarket a internetový koutek za poplatek.
Sport all inclusive
Čtyři tenisové kurty, ﬁtness centrum, stolní
tenis, kalanetika, lukostřelba, vodní polo
a aerobik, hřiště na košíkovou a plážový
volejbal, na pláži šlapadla, kánoe. Pronájem
windsurﬁngů zdarma pro držitele licence.
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Ubytování
Příjemně zařízené klimatizované dvoulůžkové
pokoje s možností přistýlky nebo rodinné
pokoje, koupelna s WC, vysoušeč vlasů, telefon,
lednička, satelitní televize, rádio, trezor, balkon
nebo terasa.
Stravování
Plná penze formou all inclusive.
Program all inclusive zahrnuje
• Snídaně formou bufetu s nabídkou zdravé
výživy, bylinkových čajů a tradičních místních
produktů od 07.15 do 10.00 hodin, pozdní
kontinentální snídaně od 10.00 do 10.30
hodin.
• Obědy formou bufetu včetně nealkoholických
nápojů, vody, místního piva a vína od 12.30
do 14.30 hodin.
• Večeře pro děti od 18.00 do 18.30 hodin.
• Večeře formou bufetu včetně nealkoholických
nápojů, vody, místního piva a vína od 18.30
do 21.15 hodin. Připravují se také tématické
večeře a ukázky vaření.
• Kávu, nealkoholické nápoje, pivo, víno,
zmrzlinu a sušenky od 10.00 do 18.00 hodin
v taverně.
• Saláty formou bufetu, dezerty a ovoce
od 12.00 do 14.00 hodin v taverně.
• Nealkoholické nápoje, kávu, místní pivo
a víno, koktejly a zmrzlinu v pool baru a lobby
baru od 10.00 do 01.30 hodin.
• Půlnoční snacky od 23.30 hodin do půlnoci.
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KOS

24

Marmari

25

BLUE JAY BEACH **
Poloha
Příjemný rodinný hotel má velmi dobrou
polohu. Leží přímo v centru známého
letoviska Marmari a jen 50 metrů od pěkné
písečné pláže. Je vhodný pro ubytování
klientů všech věkových kategorií. V okolí
jsou obchody a restaurace, půjčovny aut,
motocyklů i kol. Autobusová zastávka pro
spojení s hlavním městem se nachází přímo
u hotelu.

KOS

Vybavení
Velký bazén a dětský bazén s lehátky
a proutěnými přístřešky proti slunci bez
poplatku. Příjemná restaurace s terasou
a nabídkou řecké i mezinárodní kuchyně,
snack bar, koktejl bar a televizní místnost.
Na pláži možnost provozování vodních
sportů, lehátka a slunečníky jsou za poplatek.

88

Ubytování
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky,
koupelna s WC, rádio a balkon nebo terasa.
Možnost pronájmu trezoru za poplatek.
Stravování
Polopenze, rozšířená kontinentální snídaně
formou bufetu, večeře formou servírovaného
menu.

KOS

24

Marmari

25

APARTMÁNY GIAKALIS
Poloha
Pěkný, členitě postavený dvoupatrový objekt
se nachází ve vkusně upravené zahradě
na okraji letoviska Marmari, asi 450 metrů
od oblíbené písčité pláže, kde jsou lehátka
a slunečníky za poplatek. Poblíž apartmánů
jsou klientům k dispozici dva supermarkety,
rušné centrum letoviska s obchody,
restauracemi, kavárničkami a půjčovnami
aut a kol je vzdáleno přibližně 1,5 kilometru.
V okolí je motokárová dráha, můžete si také
objednat projížďky na koních.
Vybavení
Velký sladkovodní bazén s dětským
brouzdalištěm a pool barem, u něhož jsou
lehátka se slunečníky zdarma. K vybavení
patří restaurace, minigolf, tenisový kurt,
dětský koutek, TV místnost, kulečník a bar.
Ubytování
Apartmány pro 3-4 osoby
se skládají z obytné ložnice s kuchyňským
koutem, oddělené ložnice se dvěma lůžky,
koupelny s WC a balkonu nebo terasy.
Ve vybavení apartmánů je i televize, vysoušeč
vlasů a sítě proti komárům. Zapojení
klimatizace, pronájem trezoru a dětských
postýlek za poplatek.
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KOS

24

Marmari

25

MARMARI
PALACE *****
Poloha
Luxusní hotel se vzrostlou zahradou,
situovaný přímo u písčité pláže, se skládá
z hlavní budovy a dalších čtyř přilehlých částí
s bungalovy. Nachází se asi dva kilometry
od městečka Mastichari a 17 kilometrů
od hlavního města Kos, se kterým má
pravidelné autobusové spojení. Nedaleko
hotelu byl vybudován aquapark.

KOS

Vybavení
Součástí hotelu jsou nádherné propojené
sladkovodní bazény s kaskádou a dětský
bazén. U bazénů jsou lehátka se slunečníky
klientům k dispozici zdarma, plážové osušky
se poskytují oproti vratné záloze. K vybavení
hotelu patří restaurace, bar, snack bar, obchod
se suvenýry a minimarket. Pro sportovní
vyžití klientů jsou tu dva tenisové kurty,
ﬁtness centrum, stolní tenis, šipky, minigolf,
hřiště na volejbal, košíkovou a plážový fotbal.
Dětské hřiště zpříjemní pobyt nejmenším
návštěvníkům, rodiče jistě uvítají i činnost
miniklubu pro děti od čtyř let. Milovníkům
cyklistiky hotel nabízí pronájem horských kol,
pro relaxaci můžete využít jacuzzi a masáže.
Na dlouhé písčité pláži s křišťálově čistou
vodou lze provozovat řadu sportů nebo
posedět v místním baru či stylové taverně.
Večery zpestřují animační programy.

89

Ubytování
Klimatizované dvoulůžkové a třílůžkové
pokoje, koupelna s WC, telefon a možnost
internetového připojení, satelitní televize,
rádio, minibar a balkon nebo terasa. Pronájem
trezoru za poplatek.
Stravování
Polopenze formou bohatého bufetu.
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KOS

24

Tigaki

25

GAIA VILLAGE
COMPLEX ***+
Poloha
Moderní hotelový komplex se nachází
na klidném místě asi 300 metrů od krásné
dlouhé písčité pláže a několik minut chůze
od centra letoviska Tigaki s tavernami,
kavárnami, bary a obchody.

KOS

Vybavení
Dva pěkné sladkovodní bazény zasazené
v zelené udržované zahradě, dětské bazény
a pool bar. Lehátka a slunečníky u bazénu
jsou klientům k dispozici bezplatně,
na pláži za poplatek. K vybavení hotelu patří
restaurace s terasou, bar, televizní pokoj, malé
dětské hřiště s houpačkami, biliár, minimarket
a internetový kout. Na pláži možnost
provozování vodních sportů.
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Ubytování
Klimatizované vkusně zařízené dvoulůžkové
pokoje s možností až dvou přistýlek, koupelna
s WC, vysoušeč vlasů, telefon, rádio a balkon
nebo terasa.
Stravování
Plná penze formou all inclusive.
Program all inclusive zahrnuje
• Snídaně formou bufetu od 7.30 do 9.30
hodin.
• Obědy formou bufetu včetně nápojů
od 12.30 do 14.00 hodin.
• Dětské večeře včetně nápojů od 17.30
do 18.00 hodin.
• Večeře formou bufetu včetně nápojů
od 19.00 do 21.00 hodin.
• Zmrzlinu pro děti od 11.00 do 17.00 hodin.
• Překapávanou kávu a čaj od 16.00 do 17.00
hodin.
• Pizzu, sendviče a další malé občerstvení
od 10.00 do 12.00 hodin a od 15.00 do 18.00
hodin.
• Během dne od 10.00 do 23.00 hodin
nealkoholické nápoje, místní pivo a víno
a alkoholické nápoje místní výroby.

Ceny a termíny Ceník
12–13
Kos: informace o ostrově
24
Důležité informace
159
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Mastrichari
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EURO VILLAGE
ACHILLEAS ****
Poloha
Hotel Achilleas se nachází asi dva kilometry
od malebné vesničky Mastichari a jen
kilometr od Aquaparku. Rozsáhlý komplex
se skládá z hlavní budovy a bungalovů, které
jsou rozmístěny v pečlivě udržované zahradě.
Přímo před hotelem je pláž s kamenitým
vstupem do vody, jen 50 metrů dále je jedna
z nejkrásnějších písečných pláží na ostrově.
Vybavení
Velký sladkovodní bazén s pool barem,
u něhož jsou lehátka a slunečníky bez
poplatku. Nejmenším klientům je k dispozici
brouzdaliště, dětské hřiště a miniklub.
K vybavení patří restaurace a několik barů,
televizní místnost se satelitním příjmem,
tenisové kurty a ﬁtness centrum, videohry
a biliár.

KOS

Sport all inclusive
Squash, minigolf, stolní tenis, čtyři tenisové
kurty (večerní osvětlení za poplatek)
a volejbalové hřiště. Animační tým připravuje
během dne i večera pestrý program, včetně
řeckého večera.
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Ubytování
Pěkně zařízené dvoulůžkové pokoje
s možností přistýlky, koupelna s WC, vysoušeč
vlasů, lednička, rádio, televize, telefon
a balkon nebo terasa. Pronájem trezoru
a zapojení klimatizace za poplatek. Hotel
nabízí také ubytování pro dvě dospělé osoby
se dvěma dětmi.
Stravování
Plná penze formou all inclusive.
Program all inclusive zahrnuje
• Snídaně, obědy a večeře formou bufetu
včetně nápojů. Časy podávání jídel: Snídaně
07.00-9.30, oběd 12.00-14.30, večeře 19.0021.30 hodin.
• Neomezenou konzumaci nealkoholických
nápojů, místního piva, vína a alkoholických
nápojů místní výroby u hlavního baru
od 17.00 do 01.00 hodin.
• Zmrzlinu od 10.00 do 18.00 hodin u pool
baru a během večeře.
• Pizzu, sendviče, koláčky a další občerstvení
i neomezenou konzumaci nealkoholických
nápojů, místního piva, vína a alkoholických
nápojů místní výroby u pool baru od 10.00
do 18.00 hodin.
• Odpolední kávu se zákusky u pool baru.

Ceny a termíny Ceník
12–13
Kos: informace o ostrově
24
Důležité informace
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Mastrichari
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GAIA ROYAL
RESORT ****

KOS

Poloha
Rozsáhlý komplex se nachází podle polohy
pokojů 100 až 400 metrů od široké písečné
pláže, místy s oblázkovým vstupem do vody.
Jednopatrové domky jsou rozděleny do čtyř
sekcí, tři jsou okolo bazénu, čtvrtá sekce
je nejblíže k moři. S nejbližším letoviskem
Mastichari, vzdáleným asi 5 kilometrů,
a s hlavním městem je pravidelné linkové
spojení z autobusové zastávky přímo u hotelu.

92

Vybavení
Členitý areál v pěkné zahradě s nízkými
stavbami má tři sladkovodní bazény, u nichž
jsou lehátka a slunečníky klientům k dispozici
zdarma, na pláži za poplatek. Hotel má
několik restaurací, snack bar, minimarket
a možnost internetového připojení.
K vybavení hotelu patří tenisový kurt, hřiště
na volejbal a malé fotbalové hřiště. Hotel je
vstřícný k dětem, je tu dětské brouzdaliště
s hřištěm, na vyžádání dětské postýlky
a vysoké židle do restaurace. Miniklub
pro děti ve věku od 4 do 12 let připravuje
dětské diskotéky a další aktivity. Animační
tým připravuje během dne i večera pestré
programy pro dospělé.
Sport all inclusive
Tenis, stolní tenis, basketbalové a volejbalové
hřiště, hřiště na plážový volejbal. Vodní sporty
na pláži jsou za poplatek.
Ubytování
Klimatizované dvoulůžkové a třílůžkové
pokoje, koupelna s WC, vysoušeč vlasů,
telefon, minibar, televize, rádio, balkon
nebo terasa. Možnost pronájmu trezoru
za poplatek. Hotel nabízí také ubytování pro
rodiny se dvěma dětmi.
Stravování
Plná penze formou all inclusive.
Program all inclusive zahrnuje
• Snídaně, obědy a večeře formou bufetu
včetně nápojů.
• Časy podávání jídel od 07.30 do 23.00 hodin.
Snídaně 07.30-9.30, oběd 12.30-14.30, večeře
pro děti 18.00-18.30, večeře 18.30-20.30
hodin.
• Během podávání obědů a večeří
neomezenou konzumaci nealkoholických
nápojů, piva a vína místní výroby.
• Zmrzlinu pro děti od 11.00 do 17.00 hodin.
• Teplé a studené občerstvení od 11.00
do 17.00 hodin.
• Neomezenou konzumaci nealkoholických
nápojů, místního piva, vína a alkoholických
nápojů místní výroby u hlavního baru
do 23.00 hodin.
• Odpolední kávu se zákusky od 16.00 do 17.00
hodin.

Ceny a termíny Ceník
12–13
Kos: informace o ostrově
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KOS

24

Mastrichari

25

NEPTUNE HOTELS
RESORT *****
Poloha
Luxusní komplex vystavený ve stylu tradiční
řecké ostrovní architektury se nachází mezi
letovisky Marmari a Mastichari u krásné
písčité pláže s vynikajícími podmínkami pro
surfování. Z autobusové zastávky u hotelu je
pravidelné linkové spojení s hlavním městem.

Ubytování
Klimatizované dvoulůžkové pokoje s možností
přistýlky nebo rodinné pokoje, koupelna s WC,
vysoušeč vlasů, telefon, lednička, televize, rádio,
trezor, připojení na internet, balkon nebo terasa.

KOS

Vybavení
V areálu jsou tři velké bazény a jeden
vyhřívaný, dětský bazén, brouzdaliště a vířivka.
Lehátka a slunečníky u bazénů jsou klientům
k dispozici bez poplatku. Hotel má sedm barů
a čtyři restaurace, včetně à la carte a taverny
specializované na řeckou kuchyni. K vybavení
patří čtyři tenisové kurty, squash, hřiště
na badminton, ﬁtness centrum a stolní tenis,
v hotelu si lze také pronajmout kolo nebo se
účastnit aerobiku a dalších sportovních aktivit.

Stravování
Polopenze formou bohatého bufetu.
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KOS

24

Město Kos

25

KOSTA
PALACE ****
Poloha
Apartmánový komplex leží v centru města
Kos, nedaleko od přístavu a známého
hradu svatého Jana. Má ideální polohu,
krásná městská písečná pláž s kamenitým
vstupem do vody je vzdálena asi sto metrů.
V centru města jsou nepřeberné možnosti
zábavy v mnoha restauracích, tavernách,
barech i nočních podnicích, historické
pamětihodnosti jsou na dosah, stejně jako
hustá síť obchodů a butiků.
Vybavení
Velký sladkovodní bazén a dětský bazén
na střeše komplexu s lehátky a slunečníky
zdarma. Prostorná recepce s televizní
místností, internetový kout, restaurace,
dva bary a minimarket.
Ubytování
Elegantně zařízená klimatizovaná studia
mají koupelnu s WC, vysoušeč vlasů, rádio
s hudebními kanály, satelitní televizi, telefon,
kuchyňku s lednicí, gril, kávovar a balkon.
Apartmány mají navíc oddělenou ložnici.
Pronájem trezoru za poplatek.

Ceny a termíny Ceník
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Kos: informace o ostrově
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26

Sani

27

SANI RESORT

CHALKIDIKI

Poloha
Luxusní hotelový komplex u nádherných
písečných pláží v Sani na západní části
poloostrova Kassandra se skládá ze čtyř hotelů:
Sani Beach Hotel, Porto Sani Village, Sani Beach
Club a Asterias Suites. Na vyžádání zajistíme
ubytování ve všech uvedených hotelech.
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Dine – around
Resort nabízí tzv. systém dine-around, což
znamená, že hosté mohou pro zpestření svého
pobytu využívat zařízení celého komplexu,
například sledovat animační program v jiném
hotelu, než ve kterém jsou ubytováni. Spojení
mezi jednotlivými hotely komplexu Sani
Resort je zajištěno bezplatně hotelovým
minibusem denně od 9 hodin ráno do
1 hodiny po půlnoci, za poplatek je zajištěno
i autobusové spojení do okolních měst.
Sport
Kurzy potápění, tenisové kurzy, aerobik,
lukostřelba, badminton, fotbal, stolní tenis
a šipky. Lze si vypůjčit horská kola a využít
přírodního terénu pro cykloturistiku různých
stupňů náročnosti. Resort má bohatou nabídku
vodních sportů, kromě vodního lyžování, jízdy
na katamaránu nebo „banánu“, windsurﬁngu
a potápěčských kurzů také parasailing - létání
na padáku, taženém motorovým člunem.

CHALKIDIKI

26

Sani

Relaxační pobyty
Různé možnosti wellness služeb včetně sauny,
parní lázně a kosmetiky.
Zábava
Animační programy jsou sestavovány tak,
aby vyhovovaly vkusu co největšího počtu
klientů – od diskoték a plážových párty přes

pódiové ukázky z muzikálů až po komorní
hudbu.
Dětský klub
Pro děti ve věku 4 – 12 let zajišťuje klub
Melissa zajímavý celodenní program se
zábavnými a sportovními aktivitami. V hlavní
sezoně je připravován zajímavý program také
pro juniory ve věku od 13 do 16 let.

27

SANI BEACH ****
Poloha
Hotel se rozkládá na přírodním výběžku zálivu
Sani, je obklopen zelení a vzrostlými stromy.
Přírodně chráněná severní pláž je písčitá
a dlouhá sedm kilometrů.
Vybavení
Velký sladkovodní bazén se sluneční terasou,
na níž jsou lehátka a slunečníky bez poplatku,
stejně jako na pláži. Hosté mohou využívat
ﬁtness centrum, saunu, kadeřnický salon,
karetní místnost, internetový koutek, řadu
restaurací, biliár bar a dva plážové bary.
Najdete tu i minimarket a několik obchůdků
včetně zlatnictví.
Ubytování
Klimatizované dvoulůžkové a třílůžkové
pokoje, koupelna s WC a vysoušečem vlasů,
lednička, telefon, satelitní televize, rádio,
trezor, balkon nebo terasa.
Stravování
Polopenze formou bufetu.

Ceny a termíny Ceník
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Nea Moudania
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OCEANIA
CLUB *****
Poloha
Luxusní hotelový komplex, náležející
renomovanému řetězci Sani Resort, leží
u dlouhé smíšené pláže s místy kamenitým
vstupem do vody. Bungalovy jsou postaveny
terasovitě nad sebou v pěkně udržované
zahradě na klidném místě. Celý komplex je
uzavřený a pečlivě hlídaný. Do centra města
Nea Moudania lze dojít asi půlhodinovou
procházkou, od hotelu jezdí do města
v pravidelných intervalech minibus.

CHALKIDIKI

Vybavení
Velký sladkovodní bazén a oddělený dětský
bazén s brouzdalištěm, u nichž jsou lehátka
se slunečníky zdarma, stejně jako na
hotelové pláži. Plážové osušky k dispozici
oproti vratné záloze. Recepce s nepřetržitou
službou, několik restaurací a barů,
minimarket, zlatnictví. Hotel organizuje pro
děti různých věkových kategorií minikluby
s pestrým programem a odborným dohledem,
na vyžádání lze zajistit hlídání dětí. Pro klienty
jsou připravovány zajímavé aktivity jako
lekce národních tanců nebo ukázky přípravy
řeckých jídel. Na pláži je možnost provozování
sportů - windsurﬁng, banány, vodní lyžování,
kurzy potápění a plachtění.
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Sport all inclusive
Tenisové a squashové kurty, horská kola,
vodní sporty s výjimkou motorizovaných,
jednou týdně půjčení horských kol, centrum
s vnitřním bazénem, sauna, jacuzzi a parní
lázně.
Ubytování
Elegantně zařízené klimatizované
dvoulůžkové a třílůžkové pokoje s koupelnou
a WC, vysoušeč vlasů, telefon, minibar,
satelitní televize, trezor, servis pro přípravu
kávy nebo čaje, balkon nebo terasa. Na
vyžádání lze zajistit mikrovlnou troubu.
Kromě standardních pokojů má hotel
v nabídce také suity.
Stravování
Plná penze formou ultra all inclusive.
Program ultra all inclusive zahrnuje:
• Snídaně, obědy i večeře formou bufetu
včetně nápojů.
• Odpolední kávu, sladkosti a zmrzlinu.
• Italskou a Asijskou restauraci à la carte,
Řeckou tavernu, kde jsou večeře s rezervací.
• Nealkoholické nápoje, minerálku, pivo, víno
a alkoholické nápoje místní výroby od 10.00do 02.00 hodin.
• Polední snack a půlnoční snack.
• Pohoštění v baru u bazénu a baru na pláži od
10.00 do 18.00 hodin.
• Minibar ve všech pokojích.
• Blue bar s živou hudbou od 17.00 do 01.00
hodin.
• Noční klub od 22.00 do 02.00 hodin.

Ceny a termíny Ceník
14–15
Chalkidiki: informace o poloostrově
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Gerakini

27

GERAKINA
BEACH ***+

CHALKIDIKI

Poloha
Hotelový komplex je zasazený v krásné velké
zahradě přímo u dlouhé písečné pláže, na
okraji městečka Gerakini s několika obchody,
bary a tavernami. Větší město Nea Moudania
je vzdáleno asi 15 kilometrů, pro spojení lze
využít linkový autobus, který staví jen pár
minut chůze od hotelu. Hotel tvoří čtyřpatrová
hlavní budova a komplex přízemních
a patrových bungalovů zasazených v zahradě.
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Vybavení
Sladkovodní bazén s pool barem, u něhož
jsou lehátka a slunečníky klientům k dispozici
zdarma, na pláži za poplatek. Hlavní restaurace
Thalassa s terasou se nachází přímo na pláži,
nechybí tu ani snack bar a minimarket.
K vybavení hotelu patří také menší krytý
bazén, za poplatek můžete využít posilovnu,
solárium a saunu, lze si objednat i masáž.
Dětem je určeno malé hřiště a dětský bazén.
Pravidelně jsou pořádány animační programy
pro malé i velké návštěvníky. Pro sportovní
vyžití hotel nabízí tenisové kurty, stolní tenis,
volejbalové hřiště a minigolf. Na pláži možnost
provozování vodních sportů za poplatek.
V hotelu pravidelně ordinuje lékař.
Ubytování
Klimatizované dvoulůžkové pokoje
a bungalovy s možností až dvou přistýlek pro
děti, koupelna s WC, vysoušeč vlasů, televize,
lednička a balkon nebo terasa. Pronájem
trezoru za poplatek.
Stravování
Polopenze formou bufetu.

Ceny a termíny Ceník
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AEGEAN
MELATHRON *****
Poloha
Hotel se nachází na výběžku Kassandra, asi
3 kilometry od známého letoviska Kallithea.
Je vystaven ve stylu řecké architektury
v typických barvách přímo na břehu zálivu
Toroneos u pláže ze zlatavého písku a citlivě
vkomponován do zeleně vzrostlých stromů.

CHALKIDIKI

Vybavení
Tři venkovní bazény a jeden krytý, oddělený
bazén pro děti. Kromě hlavní restaurace
a lobby baru má hotel i dva bary v zahradě
u bazénů, restauraci pod širým nebem,
restauraci à la carte a konferenční místnost
pro 160 návštěvníků, televizní místnost,
hernu, minimarket a kadeřnictví. K vybavení
patří tenisové kurty, stolní tenis, dětské
hřiště, hřiště na plážový volejbal a hřiště pro
kolektivní sporty a šipky. Na pláži možnost
provozování vodních sportů a potápěčské
centrum, pro relaxaci lze využít jacuzzi,
masáže, thalassoterapie a kosmetický salon.
Po celém hotelu funguje bezdrátový internet.
Ubytování
Klimatizované dvoulůžkové pokoje a suity,
koupelna s WC, vysoušeč vlasů, lednička,
telefon, satelitní televize, hudební kanál,
trezor a balkon nebo terasa.
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CHALKIDIKI

Stravování
Polopenze, snídaně i večeře formou
amerického bufetu. Při večeři je volný výběr
z předkrmů a dezertů, hlavní chod, který tvoří
výběr ze tří druhů jídel, je servírován. Hotel
také jednou týdně připravuje tématické večeře
se speciální nabídkou: rybí speciality, řecká,
asijská, italská a španělská kuchyně, gala
večeře apod.

Ceny a termíny Ceník
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Kallithea

27

ATHOS
PALACE****

CHALKIDIKI

Poloha:
Hotelový areál zasazený v zahradě leží přímo
u písčité pláže na poloostrově Kassandra,
vedle hotelu Pallini beach. Nabízí možnost
strávení bezstarostné dovolené formou all
inclusive. Do letoviska Kallithea lze dojít
asi třicetiminutovou procházkou. V okolí je
řada restaurací a barů, nedaleko hotelu staví
linkový autobus zajišťující spojení s okolními
letovisky.
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Vybavení
Dva bazény s pool barem a vnitřní bazén,
dětské bazénky a hřiště. Lehátka se slunečníky
u bazénu i na pláži jsou bez poplatku.
K vybavení patří tenisové kurty, minigolf,
stolní tenis, hřiště na volejbal, letní kino
a herna. Klienti si mohou dopřát také služby
kosmetického salonu, saunu a masáže.
Hlavní restaurace s terasou u bazénu, snack
bar, bar a restaurace na pláži, a internetový
koutek. Hotel pořádá tématické zábavné
večery s hudbou a tancem. Sportovně
založení klienti si mohou zahrát tenis nebo
volejbal, popřípadě provozovat vodní sporty
a potápění. Hosté mají také možnost využívat
vybavení vedlejšího hotelu Pallini Beach.
Sport all inclusive
Stolní tenis, volejbalové hřiště, kánoe
a šlapadla na 30 minut denně.
Ubytování
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky,
koupelna s WC, vysoušeč vlasů, satelitní
televize a balkon. Centrální klimatizace je
zapojena v červenci a srpnu. Pronájem trezoru
za poplatek.
Stravování
Plná penze formou all inclusive.
Program all inclusive zahrnuje:
• Snídani, oběd a večeři formou bufetu včetně
nápojů.
• Lehký snack nebo sendvič během dne od
10.30 do 22.00 hodin.
• Zmrzlinu a sendviče od 10.30 do 22.00
hodin.
• Odpolední kávu, čaj a sušenky.
• Od 10.30 do 24.00 hodin u barů
nealkoholické nápoje, místní pivo a víno
a alkoholické nápoje místní výroby.

Ceny a termíny Ceník
14–15
Chalkidiki: informace o poloostrově
Důležité informace
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CHALKIDIKI

26

Kallithea

27

PALLINI
BEACH****
Poloha:
Rozsáhlý hotelový komplex obklopený zelení
se nachází necelé 2 kilometry od střediska
Kallithea. Leží přímo u pláže ze světlého
písku s křišťálově čistou vodou a pozvolným
vstupem do moře, ideálním pro děti a starší
osoby. V okolí je řada restaurací a barů,
nedaleko hotelu staví linkový autobus
zajišťující spojení s okolními letovisky.

CHALKIDIKI

Vybavení
Velký bazén s mořskou vodou, u něhož
jsou lehátka a slunečníky pro klienty bez
poplatku, vnitřní sladkovodní bazén pod
skleněnou kopulí, dětské brouzdaliště, sauna,
tenisové kurty, minigolf, stolní tenis, hřiště na
volejbal a herna. K vybavení patří restaurace
s terasou, pool bar, taverna na pláži a music
bar u vnitřního bazénu, kde jsou pořádány
diskotéky. Hotel má rovněž internetový
koutek. V hlavní sezoně jsou zajišťovány
večerní programy s hudbou a tancem. Na
pláži možnost provozování vodních sportů
včetně potápění.
Hosté mohou využívat také vybavení
vedlejšího hotelu Athos Palace.
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Ubytování
Dvoulůžkové a třílůžkové pokoje s bočním
výhledem na moře, koupelna s WC, vysoušeč
vlasů, satelitní televize, hudební kanál,
lednička a balkon. Bungalovy pro rodiny
se dvěma dětmi mají malou kuchyňku,
v jejich vybavení ale není televize. Centrální
klimatizace je zapojena v červenci a srpnu.
Pronájem trezoru za poplatek.
Stravování
Polopenze formou bufetu.

Ceny a termíny Ceník
14–15
Chalkidiki: informace o poloostrově
26
Důležité informace
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CHALKIDIKI

26

Hanioti

27

RENAISSANCE****
Poloha
Nový hotelový komplex se nachází v letovisku
Hanioti, jen 200 metrů od písečné pláže se
světlým pískem, ke které se jde přes místní
komunikaci. Centrum pěkného letoviska
s pěší zónou a řadou typických taveren,
kaváren a obchůdků je na dosah.

CHALKIDIKI

Vybavení
Efektní sladkovodní bazén, u něhož jsou
lehátka se slunečníky klientům k dispozici
bez poplatku a oddělený bazén pro děti.
Malé občerstvení, nápoje a koktejly si
můžete vychutnat u pool baru, k hotelu patří
i restaurace.
Ubytování
Moderně zařízené klimatizované suity
se dvěmi ložnicemi a malou kuchyňkou,
lednička, koupelna s WC, vysoušeč vlasů,
satelitní televize, balkon nebo terasa. Hotel
nabízí dětské postýlky zdarma, trezor
a internetové připojení za poplatek.
Stravování
Snídaně formou bufetu.
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CHALKIDIKI

26

Afitos

27

AFITIS****
Poloha
Hotel leží na klidném místě, obklopený zelení,
přímo u velmi hezké písečné pláže v zálivu
Toroneos. V dosahu několika desítek metrů se
nachází několik plážových barů a taveren. Do
městečka Aﬁtos, vystavěného na útesu nad
mořem, lze dojít po schodech asi za 10 minut.

CHALKIDIKI

Vybavení
Sladkovodní bazén, u něhož jsou lehátka se
slunečníky klientům k dispozici bez poplatku.
K vybavení patří stolní tenis, internetový
koutek, vířivka, bar, pool bar a pěkná
restaurace, která v poledne nabízí obědy à la
carte. Na pláži, kde lze provozovat různé vodní
sporty, jsou lehátka za poplatek.
Ubytování
Vkusně zařízené klimatizované dvoulůžkové
a třílůžkové pokoje, koupelna s WC, vysoušeč
vlasů, minibar, telefon, satelitní televize,
balkon nebo terasa. Hotel nabízí dětské
postýlky zdarma, trezor za poplatek, plážové
osušky oproti vratné záloze.
Stravování
Polopenze formou bufetu. bohatý snídaňový
bufet je připravován výhradně z kvalitních
biopotravin od místních dodavatelů.
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CHALKIDIKI

26

Kriopigi

27

KASSANDRA
PALACE****

CHALKIDIKI

Poloha
Příjemný hotel, obklopený velkou udržovanou
zahradou, má vynikající podmínky pro
rekreaci klientů všech věkových kategorií,
včetně rodin s dětmi. Nachází se přímo
u moře, asi dva kilometry od letoviska
Kriopigi, kam hotel zajišťuje dopravu
minibusem bezplatně. Pláž u hotelu je
smíšená, písečná a oblázková.
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Vybavení
Hlavní velký bazén je s mořskou vodou, dětský
bazén sladkovodní. U bazénu s pool barem
jsou lehátka, slunečníky i osušky k použití
zdarma, na hotelové pláži s dobře vybaveným
snack barem za poplatek.V hlavní členité
budově je kromě pohodlně vybavené recepce
i oddělená televizní místnost se satelitní
televizí, velký bar s živou hudbou, herna,
internetový koutek a butik s minimarketem.
K vybavení patří ﬁtness centrum, stolní tenis,
volejbalové hřiště, tenisové kurty, biliár. Na
pláži možnost provozování vodních sportů.
Dětský klub je určen pro děti od 4 do 12 let.
Pravidelné animační programy, jednou týdně
řecký večer.
Ubytování
Klimatizované dvoulůžkové pokoje s možností
přistýlky, koupelna s WC, vysoušeč vlasů,
satelitní televize a balkon. Pronájem trezoru
na recepci za poplatek.
V rodinných bungalovech lze ubytovat až
čtyřčlennou rodinu, jsou vybaveny koupelnou
s WC a vysoušečem vlasů, telefonem,
hudebním kanálem, satelitní televizí,
trezorem, kuchyňkou s ledničkou, kávovarem,
toasterem a konvicí.
Stravování
Polopenze formou bufetu.

Ceny a termíny Ceník
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CHALKIDIKI

18

Fourka

19

STUDIA
ARISTOTELES
Poloha
Velmi pěkná nově rekonstruovaná studia se
nacházejí asi 350 metrů od smíšené písečné
a oblázkové pláže Fourka a přibližně 400
metrů od centra stejnojmenné vesničky.
Supermarket pro nákup potravin je vzdálen
200 metrů.
Vybavení
Bazén se sladkou vodou a brouzdalištěm,
lehátka a slunečníky zdarma, pool bar, ve
vrcholné sezoně večerní karaoke.

CHALKIDIKI

Ubytování
Studia pro 2-3 osoby mají obývací ložnici
s kuchyňským koutem vybaveným vařičem,
rychlovarnou konvicí a ledničkou, koupelnu
s WC, vysoušeč vlasů, a balkon nebo terasu.
Možnost zapojení klimatizace za poplatek.
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CHALKIDIKI

26

Hanioti

27

HOTEL OLYMPIC
KOSMAS***
Poloha:
Hotel je situován v klidnější části známého
letoviska Hanioti, asi 200 metrů od písčité
pláže s pozvolným vstupem do moře.
Rušné centrum s mnoha obchůdky, bary
a restauracemi je vzdálené asi 500 metrů.

CHALKIDIKI

Vybavení
Sladkovodní bazén s dětským brouzdalištěm,
kde jsou lehátka a slunečníky pro klienty
zdarma, na pláži za poplatek. Hotel má novou
recepci, restauraci a pool bar.
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Ubytování
Dvoulůžkové a třílůžkové pokoje, koupelna
se sprchovým koutem a WC, vysoušeč vlasů,
satelitní televize, lednička a balkon. Většina
pokojů má výhled na bazén. V nabídce
hotelu jsou i čtyřlůžkové pokoje pro rodiny
s dětmi. Klimatizace je zapojená v červenci
a srpnu.
Stravování
Plná penze formou all inclusive.
Program all inclusive zahrnuje:
• Snídaně formou bufetu od 7.30 do
10.00 hodin.
• Obědy od 13.00 do 14.30 hodin, saláty,
zákusky a ovoce formou bufetu, první
a druhý chod je každý den jiný.
• Večeře od 19.00 do 21.00 hodin, saláty,
zákusky a ovoce formou bufetu, hlavní chod
výběr ze dvou jídel.
• Nealkoholické nápoje a místní alkoholické
nápoje, překápavaná káva a čaj od 10.00 do
22.00 hodin.
• Zmrzlinu od 17.00 do18.00 hodin.

Ceny a termíny Ceník
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Důležité informace
159

094_107_Chalkidiki.indd
094_107_C
halkidiki.indd O dd1:104
Odd1:104

26

2008

5.11.2007
5.
11.2007 15:23:
15:23:38
38

CHALKIDIKI

26

Hanioti

27

GRECOTEL PELLA
BEACH ****
Poloha:
Nový hotel patří k renomovanému
hotelovému řetězci Grecotel a byl postaven
přímo u písečné pláže na okraji letoviska
Hanioti, asi 300 metrů od jeho centra.
Hotelový komplex zahrnuje hlavní budovu
a bungalovy v krásné udržované zahradě.

CHALKIDIKI

Vybavení
Velký sladkovodní bazén a dětský bazén, kde
jsou slunečníky, lehátka a plážové osušky
k dispozici zdarma, stejně jako na pláži.
Recepce s nepřetržitou službou, televizní
místnost, internetový kout, restaurace,
kavárna, taverna a bar na pláži. K vybavení
patří tenisové kurty s večerním osvětlením,
ﬁtness centrum, plážový volejbal, masáže. Na
pláži možnost provozování vodních sportů.
Animační tým připravuje během dne i večera
pestrý program, jehož součástí jsou například
gymnastika, aerobik, vodní gymnastika,
turnaje ve stolním tenisu a vodním pólu,
výuka řeckého tance sirtaki, lekce řečtiny
a řecké kuchyně. Miniklub je určen pro
děti od 3 do 12 let, pro děti jsou bezplatně
poskytovány postýlky a jídelní židličky.
Od poloviny června do poloviny září hotel
organizuje i program pro juniory
od 13 do 17 let.

105

Ubytování
Moderně zařízené klimatizované dvoulůžkové
pokoje, koupelna s WC, vysoušeč vlasů,
lednička, telefon, satelitní televize, rádio
s hudebními kanály a balkon nebo terasa. Pro
rodiny s dětmi nabízí hotel rodinné pokoje.
Stravování
Polopenze formou bufetu.

Ceny a termíny Ceník
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CHALKIDIKI

26

27

Porto Carras

PORTO CARRAS

CHALKIDIKI

Poloha
Luxusní areál se nachází na prostředním
výběžku poloostrova Chalkidiki - Sithonii - asi
2 kilometry od městečka Neos Marmaras.
Krásný komplex u moře zasazený v olivovém
háji o celkové rozloze 475 tisíc m2 nabízí svým
návštěvníkům sportovní vyžití i zábavu. Je
tu známé 18jamkové golfové hřiště, marina
s plachetnicemi, potápěčské centrum,
tenisové kurty, půjčovna horských kol, hřiště
na volejbal, basketbal, fotbal a stolní tenis.
Lze zajistit i projížďku na koních. Součástí
areálu jsou obchody, restaurace, bary, kasino
a divadlo.
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Relaxační pobyty
Wellness služby včetně sauny, vnitřního
bazénu, kadeřníka, aerobiku, masáže či
kosmetiky. Lze také absolvovat několikadenní
speciání programy.

CHALKIDIKI

26

27

Porto Carras

SITHONIA
THALASSO & SPA
HOTEL ****
Poloha
Nově rekonstruovaný hotel přímo u pláže
s hrubozrnným pískem je součástí areálu
Porto Carras.
Vybavení
Velký členitý bazén, u něhož jsou lehátka
a slunečníky bez poplatku, několik restaurací
a barů včetně baru na pláži. Hosté mohou za
poplatek využívat veškeré vybavení areálu.
Relaxační pobyty
Různé možnosti wellness služeb včetně sauny,
parní lázně a kosmetiky.
Ubytování
Klimatizované dvoulůžkové a třílůžkové
pokoje, koupelna s WC, vysoušeč vlasů,
lednička, telefon, satelitní televize, rádio, trezor,
balkon nebo terasa. Lze zajistit i junior suity
a rodinné pokoje pro dva dospělé a dvě děti.
Stravování
Polopenze formou bufetu.

Ceny a termíny Ceník
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CHALKIDIKI

26

Porto Carras

27

MELITON
THALASSO & SPA
HOTEL *****

Poloha
Nedávno rekonstruovaný hotel je rovněž
součástí areálu Porto Carras. Nachází
se u pěkné pláže s hrubším pískem a je
obklopený zelení.

CHALKIDIKI

Vybavení
Velký bazén s lehátky, u něhož jsou lehátka
a slunečníky bez poplatku. Několik restaurací
a bar na pláži. Hostům je k dispozici vybavení
celého areálu za poplatek.
Relaxační pobyty
Různé možnosti wellness služeb včetně sauny,
parní lázně a kosmetiky.
Ubytování
Klimatizované dvoulůžkové pokoje s možností
přistýlky, koupelna s WC, vysoušeč vlasů,
lednička, telefon, satelitní televize, rádio,
trezor, balkon nebo terasa. Lze zajistit
i ubytování v junior suitách pro dva dospělé
a dvě děti.
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Stravování
Polopenze formou bufetu.

Ceny a termíny Ceník
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OLYMPSKÁ RIVIÉRA

28

Nei Pori

29

AFRODITA ***

OLYMPSKÁ RIVIÉRA

Poloha
Oblíbený rodinný hotel leží na okraji letoviska
Nei Pori přímo u široké písečné pláže.
Umístění hotelu zajišťuje dobré podmínky
pro strávení pohodové dovolené klientů všech
generací.
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Vybavení
Hotel má příjemně vybavený vstupní prostor,
výtah a velmi pěkně upravenou restauraci.
Lehátka a slunečníky u hezkého bazénu
jsou pro hotelové hosty bez poplatku. Hosté
mohou také posedět u stolečků ve stínu
stromů anebo se občerstvit u pool baru.
V sezoně pořádá hotel nejméně jednou týdně
řecké večery s hudbou.
Ubytování
Klimatizované dvoulůžkové pokoje s možností
přistýlky, koupelna s WC, vysoušeč vlasů,
lednička a televize. Každý pokoj má balkon,
většina alespoň s bočním výhledem na moře.
Stravování
Polopenze, snídaně formou bufetu, večer se
servíruje jednotné menu, které se skládá ze
tří chodů a jako dezert se zpravidla podává
ovoce.
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OLYMPSKÁ RIVIÉRA

28

Nei Pori

29

AFRODITA BEACH ***
Poloha
Útulný rodinný hotel je situován v klidné části
letoviska asi 50 metrů od široké písečné pláže.
Vybavení
Restaurace a dobrá pizzerie.

OLYMPSKÁ RIVIÉRA

Ubytování
Klimatizované dvoulůžkové pokoje, prostorná
koupelnu s WC, lednička a televize. Každý
pokoj má balkon.
Stravování
Polopenze podávaná v hotelu Afrodita
vzdáleném asi 100 metrů, snídaně formou
bufetu, večer se servíruje jednotné menu,
které se skládá ze tří chodů a jako dezert se
zpravidla podává ovoce.

109
OLYMPSKÁ RIVIÉRA

28

Platamonas

29

DIAS ***
Poloha
Malý vkusně upravený hotel přímo v centru
Platamonasu se nachází na začátku
promenády a jen 50 metrů od moře.
Oblázková pláž s průzračně čistou vodou
je v dosahu 100 metrů. Doporučujeme
zejména pro mladší klienty, kteří preferují
rušná letoviska a noční zábavu v barech
a na diskotékách.
Vybavení
Příjemné posezení v hezké restauraci pod
širým nebem nebo v hotelovém baru, hotel
pořádá v sezoně třikrát týdně večery s živou
hudbou.
Ubytování
Klimatizované dvoulůžkové pokoje, koupelna
s WC, vysoušeč vlasů, lednička, televize
a balkon.
Stravování
Polopenze, snídaně formou kontinentálního
bufetu, večeře servírovaná s možností výběru.

Ceny a termíny Ceník
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OLYMPSKÁ RIVIÉRA

28

Nei Pori

29

EVILION ****

OLYMPSKÁ RIVIÉRA

Poloha
Moderní, třípatrový hotel se nachází v nové,
klidné části letoviska Nei Pori, asi 100 metrů
od široké písečné pláže. Obchody a restaurace
jsou v dosahu 5 minut chůze. Na pláži
možnost provozování vodních sportů.
Vybavení
Pěkná vstupní hala, restaurace, kavárna
a bazén s pool barem, u něhož jsou lehátka se
slunečníky pro hotelové klienty bez poplatku.
Bazén využívají i hosté vedlejších dvou hotelů.
Ubytování
Vkusně zařízené klimatizované dvoulůžkové
pokoje s možností přistýlky, koupelna s WC,
vysoušeč vlasů, rádio a televize. Lednička je
k dispozici za poplatek, zahrnující nápoje,
kterými je doplněna při příjezdu. Za příplatek
možnost pronájmu trezoru.
Stravování
Polopenze formou bufetu.
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OLYMPSKÁ RIVIÉRA

28

Nei Pori

29

STUDIA A APARTMÁNY
JANIS
Poloha
Dům Janis se nachází poblíž centra letoviska
Nei Pori, jen 100 metrů od písečné pláže.
Vybavení
Pokoje mají terasy nebo balkony, u apartmánů
má balkon každá ložnice, z některých bytů
je výhled na moře. Za poplatek je ve většině
pokojů možné zapojení klimatizace.
Ubytování
Studia pro 2–3 osoby
jsou vhodná pro ubytování dvou dospělých
osob nebo dvou dospělých osob s dítětem.
Skládají se z obývací ložnice s kuchyňským
koutem, koupelny s WC a balkonu nebo
terasy.
Apartmány pro 4–6 osob
jsou vhodné pro ubytování až čtyř dospělých
osob a dvou malých dětí. Skládají se
z prostorné kuchyně a dvou oddělených
ložnic, v nichž je vždy jedno francouzské
dvojlůžko a jedno samostatné lůžko, mají
balkon, koupelnu se sprchovacím koutem
a WC.

Ceny a termíny Ceník
16–17
Olympská riviéra: informace
28
Důležité informace
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OLYMPSKÁ RIVIÉRA

28

Nei Pori

29

STUDIA A APARTMÁNY
MARIA
Poloha
Oblíbený dům s dobrou polohou se nachází
na poměrně klidném místě letoviska Nei Pori,
jen 300 metrů od písečné pláže.

OLYMPSKÁ RIVIÉRA

Vybavení
Třípatrový, dobře udržovaný objekt Maria
má pohodlné byty s velkými balkony a díky
úrovni služeb je zejména stálými klienty
velmi žádaný. Ve většině pokojů je možnost
zapojení klimatizace za poplatek.
Ubytování
Studia pro 2–3 osoby
mají obývací ložnici s kuchyňským koutem,
koupelnu se sprchovým koutem a WC, balkon.
V obývací ložnici je jedno poměrně úzké
dvojlůžko a jedno oddělené lůžko.
Apartmány pro 4–6 osob
sestávají ze dvou samostatných ložnic, v nichž
je jedno francouzské dvoulůžko a jedno
samostatné lůžko, mají oddělený kuchyňský
kout, koupelnu se sprchovým koutem a WC,
balkon. Jsou vhodné pro ubytování až čtyř
dospělých osob a dvou malých dětí.

111
OLYMPSKÁ RIVIÉRA

28

Nei Pori
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STUDIA A APARTMÁNY
GT
Poloha
Cenově výhodná nabídka jednoduše
zařízených „no name“ studií a apartmánů
v Nei Pori ve vzdálenosti 100 – 300 metrů
od pláže. Ubytování je vždy v dosahu
obchodů, restaurací i kaváren.
Ubytování
Studia pro 2–3 osoby
mají obývací ložnici s kuchyňským koutem,
koupelnu se sprchovým koutem a WC, balkon
nebo terasu.
Apartmány pro 4–6 osob
mají obývací ložnici s kuchyňským koutem,
oddělenou ložnici, koupelnu se sprchovým
koutem a WC, balkon nebo terasu. Jsou
vhodné pro ubytování dvou dospělých a dvou
dětí anebo tří dospělých s jedním dítětem.

Ceny a termíny Ceník
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KORFU

30

Dassia

31

CORFU
CHANDRIS ****
Poloha
Rozlehlý hotelový komplex je umístěn
v krásné zahradě přímo u smíšené písčitooblázkové pláže ve středisku Dassia.

KORFU

Vybavení
Dva sladkovodní bazény, restaurace s terasou,
taverna, bary a několik obchodů, ﬁtness
centrum, sauna, jacuzzi a kadeřnictví. Pro
sportovní vyžití se nabízí tři tenisové kurty
a volejbalové hřiště. Milovníci vodních
sportů mohou využít nabídky sportovního
centra na hotelové pláži. Animační tým se
stará o zábavu dospělých i dětí, pro které je
v hotelu i herna.
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Ubytování
Klimatizované dvoulůžkové pokoje
s možností přistýlky, koupelna s WC,
vysoušeč vlasů, telefon, minibar, satelitní
televize, rádio a balkon. Možnost pronájmu
trezoru za poplatek. Hotelové pokoje
a bungalovy byly před několika lety
kompletně zrenovovány, většina pokojů
má výhled na moře.
Stravování
Polopenze formou bufetu.

KORFU

30

Dassia

31

DASSIA
CHANDRIS ****
Poloha
Příjemný elegantní hotel obklopený
překrásnou zahradou leží přímo na břehu
azurově zbarveného moře. Od hotelu
je pravidelné spojení autobusem do
12 kilometrů vzdáleného hlavního města.
Vybavení
Velký venkovní bazén a dětský bazén
s pool barem, tenisové kurty, stolní tenis,
volejbalové hřiště a ﬁtness centrum. Hotel
je součástí komplexu Chandris a hosté tak
mohou využívat také zařízení sousedního
hotelu Corfu Chandris. Na pláži si můžete
pronajmout šlapadla a kánoe nebo se
věnovat vodnímu lyžování.
Ubytování
Klimatizované dvoulůžkové a třílůžkové
pokoje, koupelna s WC, vysoušeč vlasů,
satelitní telefon, minibar, televize, rádio
a balkon.
Stravování
Polopenze formou bufetu.

Ceny a termíny Ceník
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Korfu: informace o ostrově
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KORFU

30

Dassia

31

GRECOTEL CORFU
IMPERIAL *****
Poloha
Jeden z nejlepších hotelů na Korfu má ideální
polohu na výběžku poloostrova Komeno.
Nachází se nedaleko letoviska Dassia, jen
10 kilometrů na sever od hlavního města
Korfu. Elegantní hotelový komplex, nabízející
i ubytování v bungalovech, je obklopený
členitým mořským pobřežím a nádhernou
exotickou zahradou s olivovými stromy.

KORFU

Vybavení
Vnitřní a venkovní bazén, u něhož jsou
lehátka, slunečníky a osušky klientům
k dispozici bezplatně, stejně jako
na hotelových plážích. V areálu je několik
restaurací a barů i obchody s atraktivním
zbožím a kadeřnictví. K vybavení patří
tenisové kurty, stolní tenis a ﬁtness
centrum se saunou. Na pláži se nabízejí
široké možnosti provozování vodních
sportů včetně windsurﬁngu, parasailingu,
vodního lyžování a potápění.
Milovníci golfu si mohou zahrát
na 18jamkovém hřišti Corfu Golf Clubu
vzdáleném 14 kilometrů. Příznivcům
cyklistiky hotel nabízí pronájem kol.
Animační tým připravuje několik programů
jak pro dospělé, tak pro děti - například
gymnastiku, plážové hry, lekce řeckého tance
i jazyka. Pro děti je v hotelu malé hřiště,
na vyžádání lze zajistit hlídání.

113

Ubytování
Klimatizované komfortně vybavené
dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky,
koupelna s WC, vysoušeč vlasů, telefon,
minibar, satelitní televize, rádio, trezor,
plážové osušky, balkon nebo terasa
s výhledem na moře.
Stravování
Polopenze formou bohatého bufetu.

Ceny a termíny Ceník
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KORFU

30

Dassia

31

LIVADI NAFSIKA ***
Poloha
Příjemný hotel v klidné části živého
střediska Dassia je vhodný pro klienty všech
věkových kategorií. Vzdálenost od oblázkové
pláže je asi 300 metrů, do letoviska dojdete
procházkou asi za pět minut. S hlavním
městem Korfu, vzdáleným 12 kilometrů,
je z Dassie pravidelné autobusové spojení.
Vybavení
Bazén s dětským brouzdalištěm, pool
barem a terasou na slunění, na níž jsou
lehátka se slunečníky pro klienty zdarma,
na pláži za poplatek. V hotelu je vstupní hala
s recepcí, restaurace a bar. Na pláži možnost
provozování vodních sportů.

KORFU

Sport all inclusive
Tenis a stolní tenis.

114

Ubytování
Klimatizované dvoulůžkové pokoje
s možností přistýlky, koupelna s WC,
vysoušeč vlasů, satelitní televize, telefon
a balkon nebo terasa. Možnost pronájmu
trezoru za poplatek.
Stravování
Plná penze formou all inclusive.
Program all inclusive zahrnuje:
• Snídaně formou bufetu včetně nápojů
od 08.00 do 10.00 hodin.
• Obědy formou bufetu od 13.00 do 14.00
hodin včetně nealkoholických nápojů,
vody a místního vína.
• Večeře formou bufetu od 18.30 do 21.00
hodin včetně nealkoholických nápojů,
vody a místního vína.
• U hlavního baru od 10.00 do 23.00 hodin
tousty, sendviče a sušenky, nealkoholické
nápoje, sodu, minerální vodu,
překapávanou kávu, čaj, místní pivo,
víno, alkoholické nápoje místní výroby
a zmrzlinu.

Ceny a termíny Ceník
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30
Důležité informace
159

112_119_Korfu.indd
112_119_Kor
fu.indd 114

114

2008

5.11.2007
5.
11.2007 16:01:
16:01:14
14

KORFU

30

Dassia

31

GRECOTEL
EVA PALACE ****
Poloha
Moderní hotel se nachází na poloostrově
Komeno, nedaleko letoviska Dassia, asi
10 kilometrů na sever od hlavního města
ostrova.

KORFU

Vybavení
Efektní bazén, u něhož jsou lehátka,
slunečníky a osušky klientům k dispozici
bezplatně, stejně jako na pláži. Hotel
nabízí ubytování v romantickém prostředí
především pro dvojice všech generací.
Krásná příroda a vysoký standard služeb
spolu s nočním nasvícením bazénu i celého
areálu zaručují nezapomenutelné zážitky.
K vybavení patří elegantní restaurace
s terasou a pool bar, stolní tenis, ﬁtness
centrum, zlatnictví, internetový koutek
a minimarket. Za poplatek možnost
kosmetických služeb a masáží. Animační
programy zahrnují ochutnávku vín, lekce
vaření a tance. Klienti mohou využívat
nabídku vodních sportů a tenisové kurty
sousedního hotelu Corfu Imperial.
Ubytování
Dvoulůžkové pokoje, koupelna s WC,
vysoušeč vlasů, telefon, satelitní televize,
lednička, rádio, CD přehrávač, trezor
a balkon nebo terasa. Všechny pokoje jsou
napojeny na centrální klimatizaci.
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Stravování
Polopenze formou bufetu.

Ceny a termíny Ceník
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KORFU

30

Dassia

31

VICTORIA HILL ***
Poloha
Příjemný hotel v klidném prostředí
s nádherným výhledem na záliv Dassia se
nachází na vyvýšeném místě. Na smíšenou
písčito-oblázkovou pláž dojdete asi
za 7 minut, v okolí jsou taverny a obchody,
centrum letoviska s řadou barů a kaváren
je vzdáleno 800 metrů.

KORFU

Vybavení
Místnost pro podávání snídaní s terasou
a snack bar, sladkovodní bazén s pool
barem, u něhož jsou slunečníky a lehátka
zdarma, na pláži za poplatek. Na smíšené
pláži tvořené pískem a drobnými kamínky
je možnost provozování vodních sportů.
Ubytování
Dvoulůžkové a třílůžkové pokoje, koupelna
s WC, satelitní televize, telefon, lednička
a balkon. Možnost zapojení klimatizace
a pronájem trezoru za poplatek.
Stravování
Rozšířená kontinentální snídaně formou
bufetu.
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KORFU

30
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31

IPSOS BEACH ***
Poloha
Hotel se nachází 80 metrů od oblázkové
pláže, od níž ho dělí místní komunikace.
Vzdálenost do centra letoviska Ipsos je asi
400 metrů. Do hlavního města Kerkyry,
vzdáleného 15 kilometrů, lze dojet
linkovým autobusem.
Vybavení
Sladkovodní bazén s brouzdalištěm pro děti,
u něhož jsou slunečníky a lehátka zdarma,
restaurace a bar s televizním koutem. Hotel
nabízí stolní tenis a biliár, na pláži možnost
provozování vodních sportů.
Ubytování
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky,
koupelna s WC, vysoušeč vlasů, satelitní
televize, lednička, telefon a balkon
nebo terasa. Možnost pronájmu trezoru
a zapojení klimatizace za poplatek.
Stravování
Polopenze formou bufetu.
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KORFU

30
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31

ERMONES GOLF ****
Poloha
Hotelový komplex v ostrovním stylu
vystavený terasovitě v mírném svahu nad
tyrkysovým zálivem. Skládá se z devíti
samostatných budov s pohodlným
ubytováním apartmánového typu. Hotel
je obklopený zelení a nabízí krásný
panoramatický výhled na moře a okolní
krajinu. Oblázkovo–písečná pláž je v dosahu
50 až 100 metrů podle polohy pokoje.
Mezinárodní 18jamkové golfové hřiště je
vzdáleno necelý kilometr, spojení s hlavním
městem Korfu, které se nachází 17 kilometrů
odtud, je zajištěno místní autobusovou
linkou.

KORFU

Vybavení
Sladkovodní bazén s dětským brouzdalištěm,
pool barem a krásným výhledem na moře,
u něhož jsou lehátka se slunečníky pro klienty
zdarma, na pláži za poplatek. Restaurace,
bar, taverna na pláži, televizní místnost,
internetový kout.
Pro sportovně založené klienty se kromě
golfu nabízí stolní tenis, možnost pronájmu
horských kol, provozování vodních sportů
včetně školy potápění a projížďky na koni.
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Ubytování
Příjemně zařízená studia pro 2–3 osoby mají
obývací ložnici s vybaveným kuchyňským
koutem, klimatizaci, koupelnu s WC, vysoušeč
vlasů, rádio, televizi se satelitním příjmem,
připojení na internet a balkon.
Komplex nabízí i ubytování v apartmánech
pro 4 osoby.
Stravování
Polopenze formou bufetu.
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KORFU

30

Benitses
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POTAMAKI ***
Poloha
Hezký hotel s příjemnou atmosférou
v centru letoviska Benitses, obklopený
zahradou, odděluje od menší pláže jen
místní komunikace. V okolí je mnoho taveren,
restaurací a obchůdků. Spojení s hlavním
městem Korfu, vzdáleným 11 kilometrů,
zajišťuje pravidelná autobusová doprava.

KORFU

Vybavení
Sladkovodní bazén s brouzdalištěm pro
děti, u něhož jsou slunečníky zdarma,
lehátka za poplatek. K vybavení hotelu patří
restaurace, pool bar, snack bar, stolní tenis,
biliár a herna. Hotel pořádá tradiční řecké
večery s živou hudbou, na pláži je možnost
provozování vodních sportů.
Ubytování
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky,
koupelna s WC, satelitní televize, telefon,
lednička a balkon. Možnost zapojení
klimatizace a pronájmu trezoru za poplatek.
Stravování
Polopenze formou bufetu.
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ELI MARINA
Poloha
Pěkný dům obklopený vzrostlými stromy
v nové části letoviska Benitses, jen 200 metrů
od pláže s malými kamínky a hrubším
pískem, která má pozvolný vstup do moře.
Obchůdky, restaurace a taverny jsou
v dosahu několika minut chůze, rušnější
centrum letoviska je vzdáleno asi 400 metrů.
Spojení s hlavním městem Korfu, vzdáleným
11 kilometrů, zajišťuje pravidelná autobusová
doprava. Poloha objektu je ideální pro
rodinnou dovolenou.
Vybavení
Sladkovodní bazén s pool barem, u něhož
jsou lehátka se slunečníky pro klienty zdarma.
Možnost zapojení klimatizace za poplatek.
Ubytování
Studia pro 2-3 osoby jsou určena pro
ubytování 2 dospělých osob a dítěte
na přistýlce. Mají obývací ložnici
s kuchyňským koutem, koupelnu se
sprchovým koutem, WC a balkon.
Apartmány pro 4 osoby mají dvě oddělené
ložnice vhodné i pro ubytování 4 dospělých
osob, kuchyňský kout, koupelnu se
sprchovým koutem, WC a balkon.
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LA RIVIERA
BARBATI ****
Poloha
Moderní komplex domů obklopený zelení,
cypřiši a olivovými stromy je vystavený
u krásné oblázkové pláže v Barbati
s křišťálově čistou vodou.
Vybavení
Velký sladkovodní bazén a dětský bazén
s lehátky a slunečníky, které jsou klientům
k dispozici zdarma, bar, restaurace
a parkovací místo pro každé studio
nebo apartmán.

KORFU

Ubytování
Velmi pěkně zařízená studia s klimatizací
pro ubytování 2-3 osob mají obývací
ložnici se satelitní televizí a DVD
přehrávačem, vybavený kuchyňský kout
a jídelnu, koupelnu s WC, automatickou
pračku a balkon nebo terasu.
Apartmány pro 2-3 osoby mají navíc
oddělenou ložnici.
Stravování
Možnost dokoupení snídaní na místě.
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ZAKYNTHOS

32

Tsilivi/Planos

33

IBEROSTAR
PLAGOS BEACH ****

ZAKYNTHOS

Poloha
Hotelový komplex se nachází asi 2 kilometry
od letoviska Tsilivi/Planos a 7 kilometrů
od hlavního města Zakynthos. S hlavním
městem je pravidelná autobusová doprava,
zastávka autobusu je v dosahu 300 metrů.
Přímo u hotelu je kamenitá pláž s molem,
přírodní písečná pláž Ampoula se nachází
200 metrů od hotelu.

120

Vybavení
Velký sladkovodní bazén s pool barem
a dětský bazén, u něhož jsou lehátka
a slunečníky k dispozici zdarma, plážové
osušky oproti vratné záloze. K vybavení
hotelu patří restaurace a několik barů.
Milovníci sportu mohou využít tenisový
kurt s večerním osvětlením, stolní tenis,
biliár, zacvičit si aerobik anebo si půjčit kolo.
Na recepci si lze objednat taxi a zapojení
internetu. Animační tým zajišťuje několikrát
týdně pestrou zábavu. Malým návštěvníkům
hotel nabízí různé celodenní aktivity, dětské
hřiště, postýlky, židličky. Areál ve svahu
má řadu schodišť, nedoporučujeme proto
klientům s pohybovými problémy.
Sport all inclusive
Tenis, stolní tenis.
Ubytování
Klimatizované dvoulůžkové pokoje
s možností přistýlky, koupelna s WC,
vysoušeč vlasů, telefon, satelitní televize,
lednička, kávovar, rádio a balkon nebo
terasa. Pro ubytování s dětmi hotel nabízí
ubytování v rodinných pokojích. Možnost
pronájmu trezoru za poplatek.
Stravování
Polopenze formou bufetu nebo plná penze
formou all inclusive.
Program all inclusive zahrnuje:
• Snídaně formou bufetu od 7.00 do
10.00 hodin.
• Obědy formou bufetu včetně nápojů
od 12.30 do 15.00 hodin.
• Večeře formou bufetu včetně nápojů
od 19.00 do 21.30 hodin.
• Sendviče, saláty a další malé občerstvení
u pool baru od 10.00 do 12.30 hodin,
od 15.00 do 18.00 hodin a od 21.00 do
24.00 hodin.
• Teplé a studené nápoje včetně
alkoholických nápojů místní výroby
od 10.00 do 24.00 hodin.
• Odpolední kávu, čaj a sladkosti
od 15.30 do 17.00 hodin.
• Zmrzlinu od 10.00 do 18.00 hodin
u pool baru a během večeře od 19.30 do
21.30 hodin.

Ceny a termíny Ceník
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32

Tsilivi

33

STROFADES
BEACH ***
Poloha
Moderní hotel vhodný jak pro rodiny s dětmi,
tak pro dvojice, které chtějí strávit klidnou
dovolenou, leží přímo u dlouhé písečné
pláže. Nejbližší supermarket se nachází asi
100 metrů od hotelu, centrum letoviska
Tsilivi s tavernami, bary a obchody je
v dosahu 15 minut chůze.

ZAKYNTHOS

Vybavení
Sladkovodní bazén se sluneční terasou
a dětským bazénem, u něhož jsou lehátka
a slunečníky klientům k dispozici zdarma,
na pláži za poplatek. Bar u bazénu a bar se
satelitní televizí, pro děti hotel nabízí dětské
postýlky a židličky. Drobné zboží a potraviny
si můžete zakoupit v hotelovém minimarketu.
Na pláži s pozvolným vstupem do vody
možnost provozování vodních sportů.
Ubytování
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky,
koupelna s WC, vysoušeč vlasů, lednička,
varná konvice, telefon a balkon nebo terasa.
Klimatizace v ceně ubytování v červenci
a srpnu. Pronájem trezoru a zapojení
klimatizace mimo hlavní sezonu za poplatek.
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Stravování
Rozšířená kontinetální snídaně formou
bufetu.
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ZAKYNTHOS

32

33

Laganas

ZANTE PARK ****

ZAKYNTHOS

Poloha
Pěkný, nedávno renovovaný hotel se
nachází 300 metrů od písečné pláže. Skládá
se ze dvou budov. Centrum letoviska Laganas
je vzdáleno jen několik minut chůze,
100 metrů od hotelu je zastávka místní
autobusové linky.
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Vybavení
Velký venkovní bazén s oddělenou dětskou
částí, kde jsou lehátka a slunečníky pro
klienty bez poplatku, restaurace, snack
bar a možnost internetového připojení.
K vybavení hotelu patří ﬁtness centrum
a sauna, lze si objednat reﬂexní masáže.
Nabízí se také herna s biliárem nebo možnost
objednat si projížďku na koni. Na pláži lze
provozovat různé vodní sporty, působí zde
i škola potápění.
Sport all inclusive
Stolní tenis a ﬁtness centrum.
Ubytování
Klimatizované pokoje s možností dvou
přistýlek, koupelna s WC, vysoušeč vlasů,
rádio, satelitní televize a balkon. Pronájem
trezoru a minibaru za poplatek.
Stravování
Plná penze formou all inclusive.
Program all inclusive zahrnuje:
• Snídaně formou bufetu od 7.30 do
10.00 hodin.
• Obědy formou bufetu včetně nápojů
od 12.30 do 14.00 hodin.
• Večeře formou bufetu včetně nápojů
od 19.30 do 21.30 hodin.
• Zmrzlinu pro děti od 10.00 do 18.00 hodin
a od 19.30 do 21.30 hodin.
• Sendviče a drobné občerstvení u pool baru
a snack baru od 10.00 do 18.00 hodin.
• Studené sendviče u hlavního baru od
21.30 do 23.00 hodin.
• Nealkoholické a místní alkoholické nápoje
od 10.00 do 23.00 hodin.

Ceny a termíny Ceník
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Laganas

33

LOUIS ZANTE
BEACH ****
Poloha
Hotel, který tvoří hlavní budova a pavilony,
se rozkládá přímo u rozlehlé široké pláže
s pozvolným vstupem do vody v krásné tiché
zátoce. Je obklopen rozlehlou zahradou
s keři a stromy o celkové rozloze 230 hektarů.
Centrum letoviska Laganas je vzdáleno asi
500 metrů, takže klienti nejsou rušeni.

ZAKYNTHOS

Vybavení
Velký bazén u pláže a dětský bazén,
slunečníky a lehátka u bazénů jsou klientům
k dispozici zdarma, na pláži za poplatek,
možnost půjčení osušek oproti vratné záloze.
K vybavení hotelu patří restaurace a bary,
tenisové kurty, stolní tenis, volejbalové hřiště,
plně zařízené ﬁtness centrum. Najdete
tu také půjčovnu aut a kol, kadeřnictví,
minimarket a prodejnu suvenýrů. Na vyžádání
lze zajistit projížďky na koních. Na pláži
možnost provozování vodních sportů včetně
potápěčského centra.
Hotel je přátelský ke svým malý m hostům,
pro děti od 4 do 12 let zajišťuje miniklub
denně pestrý program. Dětské postýlky
a židličky jsou poskytovány zdarma,
za poplatek lze zajistit i hlídání dětí. Animační
tým připravuje během celého dne bohatý
program, večerní zábava zahrnuje taneční
lekce, bingo, disko, folklorní show a kabarety.
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Sport all inclusive
Stolní tenis, šipky, volejbal, aerobik, ﬁtness
centrum a tenis, večerní osvětlení kurtů
za poplatek.
Ubytování
Dvoulůžkové klimatizované pokoje s možností
přistýlky, koupelna se sprchou a WC, vysoušeč
vlasů, telefon, satelitní televize, lednička,
balkon nebo terasa. Pro rodiny s dětmi hotel
nabízí pokoje s palandami. Pronájem trezoru
za poplatek.
Stravování
Plná penze formou all inclusive.
Program all inclusive zahrnuje:
• Snídaně formou bufetu od 7.30 do
10.00 hodin včetně nabídky pro děti.
• Obědy formou bufetu včetně nápojů od 12.30
do 15.00 hodin, speciální dětské menu.
• Večeře formou bufetu včetně nápojů od 18.30
do 21.30 hodin, speciální dětské menu.
• Sendviče a další malé občerstvení od
10.00 do 14.00 hodin.
• Teplé občerstvení od 10.00 do 12.00 hodin
a od 15.00 do 18.00 hodin.
• Zmrzlinu pro děti od 10.00 do 21.00 hodin.
• Kávu, capuccino, čaj a horkou čokoládu
od 10.00 do 24.00 hodin.
• Během podávání obědů a večeří a během
dne od 10.00 do 24.00 hodin neomezenou
konzumaci nealkoholických nápojů, místní
pivo, víno a alkoholické nápoje místní
výroby.
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ZAKYNTHOS

32

33

Laganas

STUDIA VOSSOS
Poloha
Komplex studií v příjemném prostředí
jen 100 metrů od dlouhé písečné pláže
s pozvolným vstupem do moře. Nachází
se nedaleko centra letoviska Laganas
s množstvím taveren, barů a obchodů.
Na pláži si lze zapůjčit kánoe nebo šlapadla,
motorizované vodní sporty jsou zakázané
z důvodu ochrany želv Caretta-caretta.

ZAKYNTHOS

Vybavení
Pěkný sladkovodní bazén s dětským
bazénem, u něhož jsou lehátka a slunečníky
pro klienty bez poplatku, místnost pro
sledování televize, snack bar a minimarket.
Ubytování
Studia pro 3 dospělé osoby anebo 2 dospělé
osoby a 2 děti mají obytnou ložnici
s kuchyňským koutem, koupelnu se sprchou
a WC a balkon. Možnost zapojení klimatizace,
pronájmu dětské postýlky a trezoru
za poplatek.
Stravování
Možnost dokoupení kontinentálních snídaní.

124
ZAKYNTHOS

32

33

Laganas

POSEIDON BEACH ***
Poloha
Nedávno rekonstruovaný hotel, vhodný pro
mladší klientelu, se rozkládá v zahradě jen
50 metrů od pěkné písečné pláže Laganas,
7 kilometrů od hlavního města. Centrum
letoviska s mnoha obchody, restauracemi,
kavárnami i bary je vzdáleno pár minut chůze.
Vybavení
Upravený areál s bazénem a dětským
bazénem i hřištěm, pool bar, jacuzzi
a sluneční terasa, kde jsou klientům
k dispozici slunečníky a lehátka bez poplatku.
K vybavení hotelu patří stolní tenis, biliár,
videohry a televizní místnost se satelitní
televizí. Na recepci je směnárna a internetový
kout, můžete si zde také půjčit auto nebo
objednat projížďku na koni. Na pláži lze
provozovat vodní sporty včetně potápění.
Ubytování
Vkusně zařízené dvoulůžkové pokoje
s možností přistýlky, koupelna s WC, vysoušeč
vlasů, telefon, televize, balkon nebo terasa.
Klimatizace je zapojena v červenci a srpnu.
Možnost pronájmu trezoru a ledničky, popřípadě
zapojení klimatizace v červnu a září za poplatek.
Stravování
Snídaně formou rozšířeného kontinentálního
bufetu.
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Argassi

33

KATERINA
PALACE ****
Poloha
Pěkný moderní hotel s přátelskou atmosférou
leží 250 metrů od úzké písečné pláže
přímo v centru letoviska Argassi s mnoha
restauracemi, bary a obchody. Od hlavního
města ostrova je vzdálen asi 3 kilometry.

ZAKYNTHOS

Vybavení
V pěkně upravené zahradě jsou zasazeny
dva krásné bazény s pool barem a lehátky se
slunečníky bez poplatku. Součástí hotelu je
dětský bazén a hřiště, restaurace a recepce
s barem v hale, kde lze sledovat satelitní
televizi.
Ubytování
Dvoulůžkové a třílůžkové stylově zařízené
pokoje, koupelna s WC, vysoušeč vlasů,
telefon, televize, hudební kanál a balkon nebo
terasa. Centrální klimatizace v ceně ubytování
pouze v červenci a srpnu po omezenou
dobu. Možnost pronájmu trezoru a lednice
za poplatek.
Stravování
Snídaně formou kontinentálního bufetu.

125
ZAKYNTHOS

32

Kalamaki

33

LOUROS BEACH **+
Poloha
Pěkný areál se nachází 350 metrů
od příjemné písečné pláže s pozvolným
vstupem do moře nedaleko místního letiště,
které má pouze denní provoz. Centrum
letoviska Kalamaki je vzdáleno asi 700 metrů.
Vybavení
V zeleni zasazený sladkovodní bazén,
u něhož jsou klientům k dispozici slunečníky
a lehátka bez poplatku, jacuzzi, snack bar
s nabídkou speciálních koktejlů, dětské
hřiště. Hotel nabízí také služby wellness
centra. Na recepci je směnárna a internetový
kout, můžete si zde půjčit auto. Na pláži lze
provozovat vodní sporty.
Ubytování
Dvoulůžkové a třílůžkové pokoje, koupelna
s WC, vysoušeč vlasů, telefon, televize se
satelitním příjmem a balkon. Možnost
pronájmu trezoru, ledničky a zapojení
klimatizace za poplatek.
Stravování
Rozšířená kontinentální snídaně formou
bufetu.
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ZAKYNTHOS

32

Argassi

33

ZAKANTHA
BEACH ****

ZAKYNTHOS

Poloha
Příjemný hotel s palmami se nachází přímo
u úzké písečné pláže, asi 500 metrů od centra
letoviska Argassi. S hlavním městem ostrova,
vzdáleným 3 kilometry, a okolními letovisky
je pravidelné autobusové spojení.
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Vybavení
Sladkovodní bazén se snack barem, u něhož
jsou lehátka a slunečníky bez poplatku,
elegantní hala s recepcí a barem, restaurace
a internetový koutek. Můžete si zde půjčit
auto a na vyžádání si objednat hlídání dětí.
Pro sportovně založené klienty se nabízí
využití tenisového kurtu a vodní sporty
na pláži.
Ubytování
Vkusně zařízené dvoulůžkové pokoje
s možností přistýlky, koupelna s WC,
hudební kanál, televize a balkon nebo
terasa. Klimatizace je zapojena v červenci
a srpnu. Pronájem trezoru, ledničky
a dětské postýlky za poplatek.
Stravování
Snídaně formou bufetu.
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ZAKYNTHOS

32

Alykes

33

CLIO ***
Poloha
Příjemný rodinný hotel vystavěný u olivového
háje se nachází na klidném místě, poblíž
solných jezer. Dlouhá písečná pláž
s pozvolným vstupem do moře je vzdálena
necelých 400 metrů od hotelu, obchody
s potravinami jsou v dosahu 100 metrů.
Do centra letoviska Alykes s tavernami,
kavárnami, bary a obchůdky dojdete
procházkou asi za 10 minut.

ZAKYNTHOS

Vybavení
Sladkovodní bazén a dětský bazén, u něhož
jsou hostům lehátka a slunečníky k dispozici
zdarma, na pláži za poplatek. V baru
u bazénu si lze během dne zakoupit nápoje
a občerstvení. K vybavení patří snack bar,
televizní místnost, biliár a internetový
kout. Na recepci lze zajistit taxi, pronájem
automobilu nebo lodě.
Ubytování
Studia pro 2 – 3 osoby se skládají ze dvou
lůžek a přistýlky – rozkládacího křesla, mají
zařízený kuchyňský kout včetně ledničky,
koupelnu s WC, satelitní televizi a balkon.
Možnost pronájmu dětské postýlky zdarma,
trezor a zapojení klimatizace za poplatek.

127

Stravování
Polopenze, kontinentální snídaně, večeře
jednotné menu.
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ZAKYNTHOS

32

Vassilikos

33

BELVEDERE
SUITES ****

ZAKYNTHOS

Poloha
Krásný komplex, obklopený cypřiši, je
vystavený na jednom z nejhezčích míst
ostrova Zakynthos, asi 25 kilometrů
na východ od letiště. Poloha v mírném
svahu zajišťuje výhled na krásné přírodní
scenérie mořského pobřeží. Objekt se nachází
600 metrů od letoviska Vassilikos, kde je řada
pravých řeckých taveren a barů. Vyhlášené
pláže Porto Roma a Gerakas jsou vzdáleny
asi kilometr.

128

Vybavení
Velký sladkovodní bazén a dětský bazén
s lehátky a slunečníky, které jsou klientům
k dispozici zdarma, jacuzzi, ﬁtness centrum,
restaurace, snack bar a koktejl bar, možnost
připojení na internet.
Ubytování
Velmi pěkně zařízené suity s klimatizací
mají dvoupostel a obývací část s pohovkami
pro dvě děti, kuchyňský kout s ledničkou,
koupelnu s WC, vysoušeč vlasů, satelitní
televizi, DVD přehrávač, trezor a terasu.
Pronájem dětských postýlek je bez poplatku.
Stravování
Snídaně formou bufetu.
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Vassilikos

33

COMTESSINA
VALERIANA
Poloha
Dva domy v romantickém stylu, postavené
z tradičních místních materiálů kamene
a dřeva, se nachází v olivovém háji necelých
500 metrů od pláže. Pěkně zařízené objekty
nabízejí strávení dovolené v domácím,
pohostinném prostředí. Klienty čeká při
příjezdu košík s ovocem a víno a při odletu
rozlučková večeře. V kuchyni jsou základní
potraviny na snídani – džem, med, máslo,
káva, cukr apod.

ZAKYNTHOS

Vybavení
Zahradní nábytek a lehátka, jacuzzi, sauna,
grilovací zákoutí, možnost vyprání prádla.
Pravidelný úklid a výměna ručníků, dvakrát
týdně výměna povlečení.
Ubytování
Pěkně zařízený dům s rozlohou 120 m2 má
v přízemí vybavenou kuchyň včetně trouby
a myčky. Kuchyň navazuje na jídelnu
a obytný prostor, kde jsou dvě pohovky,
krb, satelitní televize, CD a DVD přehrávač,
v patře jsou dvě ložnice s dvoulůžkem
a koupelna.
Velký balkon má výhled na moře. V domě
lze ubytovat čtyři dospělé osoby v ložnicích
a dvě děti na pohovkách v obytné části.
Dům, který vypadá jako větrný mlýn, má
přízemí a dvě patra vybavená nevšedním
nábytkem. V přízemí je obývací pokoj se
satelitní televizí, DVD i CD přehrávačem,
vybavená kuchyň, včetně trouby a myčky
a jídelna pro čtyři osoby.
V prvním patře se nachází ložnice
s dvoulůžkem a vanou, koupelna se sprchou
a WC, ve druhém patře ložnice, která má
obývací část a dvě lůžka, koupelnu se sprchou
a WC.
Během pobytu si můžete objednat masáže,
manikuru a pedikuru.
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Ceny a termíny Ceník
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SANTORINI

34

Imerovigli

35

PANTHEON
VILLAS *****
Poloha
Luxusní komplex studií, apartmánů a vil má
jedinečnou polohu na vrcholu Santorini,
odkud je nevšední panoramatický výhled
na ostrov, Egejské moře a oblast Kaldery.
Nachází se na velmi klidném místě u jednoho
z nejkrásnějších letovisek ostrova - Imerovigli,
10 minut jízdy autem od Thiry i od města Oia.

SANTORINI

Vybavení
Součástí komplexu je sladkovodní bazén
s dětským brouzdalištěm, u něhož jsou lehátka
se slunečníky klientům k dispozici bez poplatku,
sauna a malé hřiště pro děti. V ceně zájezdu je
pronájem auta po celou dobu pobytu.

130

Ubytování
Studia a apartmány: Obývací pokoj a jedna
či dvě ložnice podle počtu ubytovaných osob,
zařízený kuchyňský kout s ledničkou, jedna
nebo dvě koupelny s WC, satelitní televize,
video, CD přehrávač, fax, přenosný telefon,
trezor, vysoušeč vlasů, osušky k bazénu.
Vily: Klimatizované vily pro 2–6 osob
s nádherným výhledem jsou doplněny
upravenou předzahrádkou a mají vlastní
bazén se slunečníky a lehátky.
Stravování:
Snídaně formou bufetu.

SANTORINI

34

Imerovigli

35

MEROVIGLA
STUDIOS ***
Poloha
Studia, postavená ve stylu tradiční
architektury, se nacházejí v klidnější
části letoviska Imerovigli, na nejvyšším
bodu ostrova Santorini, ze kterého je
nezapomenutelný výhled na kalderu
a celý ostrov.
Vybavení
V pěkné zahradě je zasazený sladkovodní
a dětský bazén, u něhož jsou lehátka
a slunečníky bez poplatku. Na recepci
je možnost přístupu na internet a využití
faxu.
Ubytování
Klimatizovaná studia pro 2–3 osoby mají
obývací ložnici s kuchyňským koutem,
koupelnu se sprchovým koutem a WC,
satelitní televizi a balkon nebo terasu.
Ve studiích je zajištěn denní úklid.
Stravování
Snídaně podávaná u bazénu nebo na
vyžádání přímo na pokoji.

Ceny a termíny Ceník
22–23
Santorini: informace o ostrově
Důležité informace
159
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SANTORINI

34

Oia

35

PERIVOLAS ****
Poloha
Hotelový komplex, postavený v kykladském
stylu na výběžku v městečku Oia, známém
úchvatnými západy slunce. Zcela netradiční
objekt, částečně zabudovaný do skály, patří
svou polohou i vybavením k nejzajímavějším
hotelům v Řecku. Pláž je odtud vzdálena tři
kilometry.

SANTORINI

Vybavení
Veškeré vybavení a zařízení hotelu je
vyrobeno z místních materiálů, dekorace
tvoří vesměs pravé starožitnosti. Vyjímečný
je bazén se sluneční terasou, jehož okraj
splývá s obzorem, k dispozici je i jacuzzi
pod širým nebem. Snídaně se podávají
na otevřené terase s nádherným výhledem
na moře. Zdejší vyhlášená restaurace nabízí
od pravého poledne až do pozdních nočních
hodin vybrané speciality, kořeněné čerstvými
bylinkami z vlastní zahrady. Hotelový bar
u bazénu s úžasným výhledem se večer mění
v luxusní posezení při svíčkách. Recepce
s nepřetržitou službou splní hostům jakákoli
přání, počínaje pronájmem aut, konče
zajištěním soukromých letadel či jachet.
V hotelu je samozřejmě internetový kout,
možnost použití faxu, knihovna s vybranými
tituly, ﬁtness studio, wellness centrum se
saunou nabízející speciální koupele, masáže
a další služby. Ubytování není vhodné
pro děti, hotel přijímá pouze hosty starší
šestnácti let.

131

Ubytování
Klimatizované, luxusně vybavené pokoje
a suity, koupelna s WC, vysoušeč vlasů, plně
vybavený kuchyňský kout, telefon, terasa
s kamennou dlažbou a výhledem na moře.
Stravování
Snídaně formou amerického bufetu.

Ceny a termíny Ceník
22–23
Santorini: informace o ostrově
34
Důležité informace
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SANTORINI

34

Kamari

35

ATLAS KOMPLEX
Poloha
Komplex Atlas má velice výhodnou polohu
na poměrně klidném místě letoviska
a současně jen 50 metrů od pláže. Plážová
promenáda Kamari s restauracemi,
tavernami, bary a obchůdky je rovněž
v dosahu 50 metrů.

SANTORINI

Vybavení
Tři stejně vybavené domy – Atlantida,
Maroulia a Kapelos Yannis - doplňuje bazén
s lehátky a slunečníky bez poplatku.
Ubytování
Klimatizovaná studia pro 2–3 osoby
mají obývací ložnici s kuchyňským koutem,
koupelnu se sprchovým koutem a WC,
balkon nebo terasu. Část pokojů je vybavena
satelitní televizí.

132
SANTORINI

34

Kamari

35

STUDIA EKATI
Poloha
Objekt s propojenými terasami je postaven
ve stylu tradiční ostrovní architektury v klidné
části letoviska Kamari. Centrum letoviska
a pláž jsou v dosahu deseti minut chůze.
Vybavení
V upraveném atriu s palmami je bazén
s lehátky a slunečníky, která jsou klientům
k dispozici bez poplatku.
Ubytování
Studia pro 2–3 osoby mají obývací ložnici
s kuchyňským koutem, koupelnu se
sprchovým koutem a WC, balkon nebo terasu.

Ceny a termíny Ceník
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SANTORINI

34

Kamari

35

AEGEAN PLAZA ****
Poloha
Oblíbený, pečlivě upravený hotel je postaven
v tradičním ostrovním stylu a leží jen sto
metrů od pláže v letovisku Kamari. Pohodlný
objekt s prostornými, moderně zařízenými
pokoji, je vhodný pro ubytování všech
věkových skupin.

SANTORINI

Vybavení
V atriu je krásný sladkovodní bazén s pool
barem a dětským brouzdalištěm, u něhož
jsou lehátka a slunečníky pro klienty
zdarma, plážové osušky jsou klientům
k dispozici oproti vratné záloze. K vybavení
hotelu patří tenisové kurty, ﬁtness centrum
a sauna. V hotelové hale je prostor pro
sledování satelitní televize a internetový
kout, snídaně se podávají v jídelně nebo
na terase s výhledem na bazén.
Ubytování
Klimatizované dvoulůžkové pokoje, koupelna
s WC, vysoušeč vlasů, telefon, rádio, lednička,
satelitní televize, balkon nebo terasa. Možnost
pronájmu trezoru za poplatek.
Stravování
Snídaně formou bohatého bufetu.

SANTORINI

34

Kamari

133
35

SYRIGOS **+
Poloha
Jednoduše, ale účelně zařízený hotel
s příjemnou rodinnou atmosférou je vhodný
i pro ubytování rodin s dětmi. Nachází se jen
pět minut chůze od pláže a centra Kamari
s mnoha restauracemi, kavárnami a bary.
Vybavení
Součástí komplexu, tvořeného třemi
budovami, je pěkný bazén s lehátky
a slunečníky bez poplatku.
Ubytování
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky,
koupelna s WC, lednička, televize, balkon
nebo terasa. Možnost zapojení klimatizace
a pronájmu trezoru za poplatek.
Stravování
Kontinentální snídaně.

Ceny a termíny Ceník
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SANTORINI

34

35

Kamari

AQUA VATOS ***
Poloha
Nedávno renovovaný rodinný hotel leží
v zahradě v klidné části letoviska Kamari
asi 80 metrů od písečné pláže, nedaleko
rušnějšího centra s mnoha tavernami, bary,
kavárnami a obchůdky.

SANTORINI

Vybavení
Velký bazén s pool barem v pěkné zahradě,
kde jsou lehátka a slunečníky hostům
k dispozici bez poplatku. Jídelna pro
podávání snídaní, prostor pro sledování
televize, WiFi připojení na internet,
možnost objednání masáží.
Ubytování
Klimatizované dvoulůžkové pokoje, koupelna
s WC, vysoušeč vlasů, minibar, satelitní
televize, rádio, telefon a balkon nebo terasa.
Možnost pronájmu trezoru za poplatek.
Stravování
Kontinentální snídaně formou bufetu.

134
SANTORINI

34

Kamari

35

ASTRO ***+
Poloha
Menší, velice příjemný rodinný hotel
s klidnou zahradou se nachází v centru
letoviska asi pět minut chůze od pláže.
V okolí je řada obchodů, taveren
i autobusová zastávka.
Vybavení
Sladkovodní bazén s lehátky a slunečníky,
pool bar, jídelna, recepce a salonek s televizí.
Ubytování
Klimatizované dvoulůžkové a třílůžkové
pokoje, koupelna s WC, vysoušeč vlasů,
telefon, satelitní televize, rádio, lednice,
balkon. Možnost pronájmu trezoru
za poplatek.
Stravování
Snídaně formou bufetu.
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SANTORINI

34

Kamari

35

EPAVLIS ****
Poloha
Typický ostrovní hotel leží na krásném místě
ve svahu přímo pod úpatím pohoří Mesa
Vouno v klidné části Kamari, asi 250 metrů
od písečné pláže a centra letoviska. Nabízí
velmi pěkný výhled na letovisko Kamari
a Egejské moře.
Vybavení
Součástí komplexu jsou dva bazény s pool
barem, jacuzzi, slunečníky a lehátka
u bazénů jsou klientům k dispozici bez
poplatku. K vybavení patří restaurace
k podávání snídaní, recepce a hala se
satelitní televizí, výtah.

SANTORINI

Ubytování
Klimatizované, hezky zařízené dvoulůžkové
pokoje, mramorová koupelna s masážní
vanou nebo masážním sprchovým
koutem,WC, vysoušeč vlasů, satelitní
televize, lednička, telefon, rádio, trezor
a balkon nebo terasa.
Stravování
Snídaně formou bufetu.

135
SANTORINI

34

Kamari

35

ROUSSOS ***+
Poloha
Oblíbený hotel lze doporučit pro všechny
věkové kategorie. Má ideální polohu
přímo na plážové promenádě v Kamari,
jen 30 metrů od pláže. Centrum letoviska
s tavernami, kavárničkami a obchody je
v dosahu 50 metrů.
Vybavení
Pěkný sladkovodní bazén s pool barem.
Lehátka a slunečníky jsou klientům
k dispozici bezplatně.
Ubytování
Klimatizované dvoulůžkové a třílůžkové
pokoje, koupelna s WC, telefon, satelitní
televize, rádio, lednice, vysoušeč vlasů,
balkon nebo terasa. Možnost pronájmu
trezoru za poplatek.
Stravování
Rozšířená kontinentální snídaně.

Ceny a termíny Ceník
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SANTORINI

34

Kamari

35

BLUE SEA ***
Poloha
Hotel s velmi dobrými službami a příjemnou
atmosférou stojí jen sto metrů od písečné
pláže na konci pobřežní promenády. Je
postavený a zařízený podle tradičního
ostrovního stylu v příjemné klidné zahradě.
V těsné blízkosti hotelu je autobusová
zastávka pravidelné místní dopravy.

SANTORINI

Vybavení
Dva velmi pěkné bazény a dětský bazén, pool
bar, lehátka a slunečníky jsou k dispozici
zdarma.
Ubytování
Klimatizované dvoulůžkové a třílůžkové
pokoje, koupelna s WC, vysoušeč vlasů,
satelitní televize, telefon, rádio a balkon
nebo terasa. Možnost pronájmu trezoru
za poplatek.
Stravování
Kontinentální snídaně.

136
SANTORINI

34

Kamari

35

ANTINEA ****
Poloha
Pěkný renovovaný hotel postavený ve stylu
tradiční kykladské architektury ve svahu
nad Kamari přímo pod úpatím pohoří
Mesa Vouno, nabízí okouzlující výhled
na moře a celé letovisko. K pláži dojdete
procházkou klidnější částí letoviska Kamari
asi za 10 minut.
Vybavení
Sladkovodní bazén v areálu hotelu doplňuje
vířivka, dětské brouzdaliště, pool bar
a lehátka se slunečníky, která jsou klientům
poskytována zdarma.
Ubytování
Velmi pěkně zařízené klimatizované
dvoulůžkové a třílůžkové pokoje, koupelna
s WC, vysoušeč vlasů, telefon, rádio, lednička,
satelitní televize, trezor a balkon nebo terasa.
Stravování
Polopenze formou bufetu.

Ceny a termíny Ceník
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SANTORINI

34

Perivolos

35

SALTY BEACH ****
Poloha
Pěkný komplex lemovaný nízkými palmami
je součástí plážového klubu v Perivolosu.
Nachází se přímo na pobřežní promenádě,
jen 50 metrů od pláže, kde je možnost
provozování vodních sportů včetně školy
potápění. Živé centrum letoviska Perissa
je vzdáleno asi 10 minut chůze, 100 metrů
od komplexu se nachází zastávka linkového
autobusu.

SANTORINI

Vybavení
V pěkně upraveném areálu s trávníkem
se nachází dva bazény, vířivka a dětské
brouzdaliště. Slunečníky a lehátka jsou
klientům k dispozici bez poplatku.
K vybavení patří také dvě restaurace, tři bary,
dětské hřiště a biliár. Možnost připojení
na internet za poplatek.
Ubytování
Pěkně zařízená klimatizovaná studia pro
2–3 osoby mají prostornou obývací ložnici
s kuchyňským koutem, koupelnu s vanou
a WC, vysoušeč vlasů, televizi a balkon.
Stravování
Možnost dokoupení snídaní.

SANTORINI

34

Perissa

137
35

VILLA ANEMOS
Poloha
Nachází se v klidnější části letoviska Perissa,
asi 150 metrů od písečné pláže. Centrum
letoviska s řadou obchodů, restaurací
a autobusovou zastávkou je vzdáleno asi
5 minut chůze.
Vybavení
Klidný areál s nízkými palmami má pěkný
sladkovodní bazén s pool barem, lehátky
a slunečníky. Svou polohou poskytuje
klientům příjemné soukromí.
Ubytování
Studia pro 2–3 osoby
zařízená v tradičním stylu mají obývací
ložnici s vybaveným kuchyňským koutem,
koupelnu se sprchovým koutem, WC, balkon
nebo terasu. Možnost zapojení klimatizace
za poplatek.
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MYKONOS

36

Elia

37

MYCONIAN
IMPERIAL &
THALASSO SPA *****

MYKONOS

Poloha
Terasovitě postavený komplex nad krásnou
písečnou pláží Elia spojuje prvky klasické
řecké a ostrovní architektury a skýtá nádherný
panoramatický výhled na záliv. Hotel zajišťuje
několikrát denně autobusovou dopravu do 12
kilometrů vzdáleného hlavního města ostrova.

138

Vybavení
Velký sladkovodní bazén a dětský bazén
se sluneční terasou, na níž jsou lehátka se
slunečníky bez poplatku. V hotelu je několik
barů, restaurace, společenská místnost
s televizí, kadeřnictví, zlatnictví a minimarket.
Pro sportovně založené klienty je k dispozici
squash, stolní tenis, herna, hřiště a ﬁtness
centrum. Elegantní restaurace s živou hudbou
nabízí speciality místní i mezinárodní
kuchyně à la carte, u bazénu si můžete
vychutnat lehký oběd nebo kávu.
Na recepci, která zajištuje nepřetržitý room
servis, lze objednat WiFi připojení na internet,
zajistit pronájem aut, kol nebo objednat taxi.
Relaxační pobyty
Vyhlášené Thalasso Spa centrum má
tři venkovní bazény a širokou nabídku
různých masáží, relaxačních lázeňských
a kosmetických procedur.
Ubytování
Klimatizované dvoulůžkové pokoje s možností
přistýlky, mramorová koupelna s WC,
vysoušeč vlasů, telefon, satelitní televize,
hudební kanál, minibar, trezor a balkon
nebo terasa.
Stravování
Snídaně formou bufetu.

Ceny a termíny Ceník
5
Mykonos: informace o ostrově
Důležité informace
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MYKONOS

36

Psarou

37

GRECOTEL MYKONOS
BLU *****
Poloha
Nádherný hotel řetězce Grecotel je vystavený
terasovitě v tradičním kykladském stylu
s využitím místních materiálů, zejména
kamene, v kombinaci se dřevem a kovem.
Díky stylovému architektonickému ztvárnění
interiérů s variacemi typických barev
Egejského moře, především modré a bílé,
získal celý areál jedinečnou atmosféru.
Nachází se přímo u písčité pláže Psarou
s průzračně čistým mořem. Do centra
letoviska Platis Yialos lze dojít za 10 minut.
Pro spojení s hlavním městem, vzdáleným
jen 3,5 kilometru, lze využít pravidelnou
autobusovou dopravu.

MYKONOS

Vybavení
Romanticky zařízený komplex doplňuje
venkovní bazén s mořskou vodou, u něhož
jsou lehátka, slunečníky a plážové osušky
klientům k dispozici bez poplatku, stejně jako
na pláži. Hotel má dětský a vnitřní vyhřívaný
bazén a Elixir Fitness Club se saunou, kde
lze objednat i masáže. K jeho vybavení patří
brasserie, dva bary, stolní tenis, internetový
koutek a zlatnictví. Hotelová restaurace à la
carte Aegean Poets s nádherným výhledem
a diskrétním personálem, patří k nejlepším
na Mykonu.

139

Ubytování
Klimatizované dvoulůžkové pokoje
s přistýlkou nebo suity, koupelna s WC
v kombinaci dřeva a mramoru, vysoušeč
vlasů, koupací pláště, satelitní televize, CD
a DVD přehrávač, připojení na internet, trezor,
minibar, telefon, balkon nebo terasa.
Stravování
Snídaně formou bohatého bufetu.

Ceny a termíny Ceník
Mykonos: informace o ostrově
Důležité informace
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MYKONOS

36

Platis Yialos

37

PETASOS BEACH ****

MYKONOS

Poloha
Nedávno renovovaný komplex hotelového
řetězce Petasos Hotels, postavený ve stylu
kykladské architektury jako ostrovní
vesnička, se nachází jen 50 metrů od jedné
z nejznámějších pláží ostrova Platis Yialos
a pár kroků od pláže Psarou. Do 3,5 kilometru
vzdáleného města Mykonos je zajištěno
autobusové spojení pravidelnou linkou.

140

Vybavení
Součástí komplexu jsou dva bazény, jeden
s mořskou vodou a pool bar. Ze sluneční
terasy s lehátky a slunečníky je nádherný
výhled na Egejské moře Hotel má dvě
restaurace, několik barů, společenskou
místnost s televizí, internetový koutek, malé
ﬁtness studio, saunu a jacuzzi. Pro hotelové
hosty lze zajistit také masáže, potápění a jízdu
na koni.
Ubytování
Klimatizované pěkně zařízené dvoulůžkové
pokoje s možností přistýlky a suity,
mramorová koupelna s vanou a WC, vysoušeč
vlasů, satelitní televize, ﬁlmový kanál 24 hodin
denně zdarma, dva hudební kanály, minibar,
trezor a balkon nebo terasa s výhledem
na moře.
Stravování
Snídaně formou bufetu.

Ceny a termíny Ceník
5
Mykonos: informace o ostrově
Důležité informace
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MYKONOS

36

Platis Yialos

37

MYKONOS
PALACE ****
Poloha
Typický ostrovní hotel se nachází přímo
u písečné pláže Platis Yalos s tavernami
a plážovými bary. Odplouvají odtud lodě
i na okolní pláže Paranga, Paradise, Argari,
Elia a Super Paradise. S městem Mykonos,
vzdáleným asi 4 kilometry, je pravidelné
autobusové spojení.

MYKONOS

Vybavení
Hotel má sladkovodní bazén s dětským
brouzdalištěm a pool barem. V restauraci
Notos přímo na pláži si můžete vychutnat
speciality mezinárodní i řecké kuchyně včetně
čerstvých ryb a místního vína. Na recepci lze
zajistit room servis a internetové připojení.
Centrum vodních sportů na pláži nabízí široký
výběr aktivit.
Ubytování
Klimatizované dvoulůžkové pokoje s možností
přistýlky, koupelna s WC, vysoušeč vlasů,
satelitní televize, rádio, lednička, telefon,
balkon nebo terasa. Za poplatek si lze
pronajmout trezor.
Stravování
Rozšířená kontinentální snídaně formou
bufetu.
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Ceny a termíny Ceník
Mykonos: informace o ostrově
Důležité informace
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MYKONOS

36

Město Mykonos

37

PORTO
MYKONOS ****
Poloha
Hotel s výhodnou polohou přímo v hlavním
městě ostrova u přístavu. Do centra Mykonu
dojdete za pár minut. Z hotelu vybudovaného
ve stylu klasické kykladské architektury je
krásný výhled na blankytné Egejské moře
a celou zátoku, kolem níž se rozprostírá
město Mykonos.

MYKONOS

Vybavení
Členitý bazén s velkou terasou a pool
barem, u něhož si můžete vychutnat kávu
nebo koktejl. V areálu hotelu s přátelskou
atmosférou je výborná restaurace,
krytý bazén, ﬁtness centrum se saunou
a pravoslavný kostelík.
Ubytování
Moderně zařízené klimatizované dvoulůžkové
pokoje, koupelna s WC, vysoušeč vlasů,
telefon, satelitní televize, hudební
kanál, minibar, trezor a balkon. Možnost
internetového připojení s vlastním laptopem.
Stravování
Polopenze formou bufetu.
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Ceny a termíny Ceník
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MYKONOS

36

Agios Ioannis

37

MYKONOS GRAND
AND RESORT *****
Poloha
Luxusní hotelový komplex přímo u pláže
Agios Ioannis se nachází asi 4 kilometry
od centra města Mykonos, kam lze pohodlně
dojet místní autobusovou dopravou.

MYKONOS

Vybavení
Hostům je k dispozici krytý bazén a venkovní
bazén s pool barem, u něhož jsou lehátka
a slunečníky poskytovány zdarma. Bezplatně
lze využívat tenisové kurty, posilovnu
a saunu. K vybavení patří i restaurace, bar
a minimarket, na recepci lze zajistit WiFi
připojení na internet. Na písečné pláži se
nabízí provozování různých vodních sportů
včetně potápění. Příjemnou prázdninovou
atmosféru doplňuje nabídka animačního
týmu, který připravuje denní i večerní
programy např. gymnastiku, plážové hry,
výuku řeckých tanců. Miniklub pro děti,
na vyžádání lze zajistit i hlídání.
Ubytování
Klimatizované dvoulůžkové pokoje
s přistýlkou, koupelna s WC, vysoušeč vlasů,
koupací pláště, telefon, satelitní televize,
CD přehrávač, minibar, balkon nebo terasa.
Možnost pronájmu trezoru za poplatek.

143

Stravování
Snídaně formou bufetu.

Ceny a termíny Ceník
Mykonos: informace o ostrově
Důležité informace
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ATTIKA

38

Anavissos

39

PLAZA
RESORT *****

ATTIKA

Poloha
Nový luxusní resort je situován v zahradě
u soukromé písečné pláže v městečku
Anavissos, 45 kilometrů od centra Athén
a 17 kilometrů od Sounionu s Poseidonovým
chrámem.

144

Vybavení
Velký bazén poblíž pláže, u něhož jsou lehátka
se slunečníky a plážové osušky bez poplatku,
stejně jako na pláži. Speciality středomořské
kuchyně můžete ochutnat v hlavní restauraci
nebo v restauraci na pláži, v hotelu je i několik
barů.
Kromě tenisových kurtů se sportovně
založeným klientům nabízí využití ﬁtness
centra, hřiště na minifotbal a výběr různých
aktivit v centru vodních sportů na pláži.
Hotel zajišťuje spojení na školu potápění
a surfování, příznivci golfu si mohou zajet
na 18jamkové golfové hřiště v Glyfadě. Pro
relaxaci se nabízí možnost masáží v soukromí
hotelového pokoje.
Plaza Resort má kongresový sál s denním
světlem a přístupem ze zahrady, jednací
salonky a plně vybavené kancelářské
a konferenční centrum.
Ubytování
Elegantně zařízené klimatizované
dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky,
koupelna s WC, vysoušeč vlasů, koupací
pláště, plazmová televize se satelitním
příjmem, internetové připojení, telefon, rádio,
trezor, minibar, balkon nebo terasa.
Stravování
Snídaně formou bohatého bufetu.

Ceny a termíny Ceník
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ATTIKA

38

Sounion

39

GRECOTEL
CAPE SOUNIO *****
Poloha
Hotel Cape Sounio má naprosto unikátní
polohu jihovýchodně od Athén, s výhledem na
skalnatý výběžek poloostrova Attika s krásnou
přírodní scenérií a bělostnými sloupy
mramorového Poseidonova chrámu z 5. stol.
př.n.l. Vedle Národního parku Sounio, jednoho
z mála míst v kraji Attika, které je stále zelené,
byl v zálivu na rozloze 10 000 m2 vybudován
krásný areál. Skládá se z působivé hlavní
budovy ve stylu řeckého chrámu a bungalovů,
zasazených ve svahu, porostlém piniemi.
Pláž tvoří dvě pěkné zátoky, jedna s písečnou,
druhá s oblázkovou pláží. Od centra Athén je
hotel vzdálen 67 kilometrů.

ATTIKA

Vybavení
Velký bazén s mořskou vodou, dětský bazén
a jacuzzi, u nichž jsou lehátka, slunečníky
a plážové osušky bez poplatku, stejně jako
na pláži. K vybavení patří tenisové kurty, kde
se nabízí i tenisové lekce a vnitřní vyhřívaný
bazén s jacuzzi. Recepce s nepřetržitou
službou, kavárna, restaurace s terasou,
à la carte restaurace Cavo Colones a asijská
restaurace, několik barů, kavárna, internetový
kout, klenotnictví, mini market. Hotel nabízí
soukromé lodní výlety pro skupinky od čtyř
osob. Dětský klub připravuje programy pro
děti od 3 do 12 let. Zajímavé jsou zejména
vyhlášené aktivity klubu Jean-Michael
Cousteau. Děti se dovídají, jak chránit přírodu
a pod vedením zkušených instruktorů objevují
skryté krásy podmořského světa. Fotografují
fascinující svět pod vodou, objevují skrytá
města na mořském dně a prohlíží si
mikroskopem vzorky mořské vody.

145

Relaxační pobyty
Hotelové centrum Elixir Spa 007 se saunou
a ﬁtness centrem nabízí masáže, wellness
a kosmetické služby. Kvaliﬁkovaný personál
centra připravuje několikadenní speciální
protistresové a relaxační kúry, zahrnující
i indickou ayurvedu.
Ubytování
Vkusně zařízené klimatizované bungalovy
pro dvě až tři osoby, koupelna s WC, vysoušeč
vlasů, koupací pláště, telefon, satelitní
televize, rádio, CD a DVD přehrávač, minibar,
trezor, balkon nebo terasa.
Stravování
Snídaně formou bohatého bufetu.

Ceny a termíny Ceník
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Důležité informace

144_145_Attika.indd
144_145_At
tika.indd O dd1:145
Odd1:145

24
38
159

5.11.2007
5.
11.2007 15:19:
15:19:38
38

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY

OKRUHY PO OSTROVECH

146

Řecko je bez nadsázky zemí ostrovů, vždyť
zaujímají téměř 20 procent z jeho celkové
plochy. Ostrovy v Egejském a Jónském moři
jsou pro návštěvníky z celého světa stále
atraktivnější. Malé bílé domky s barevnými
okenicemi, úzké klikaté uličky a tyrkysové
moře vytvářejí zvláštní atmosféru ostrovního
světa. Z celkového počtu více než 2000 ostrovů
je jich obydleno 227 a jen na 78 ostrovech žije
více než sto stálých obyvatel. Řecké ostrovy
v Egejském moři se dělí na Saronské ostrovy,
Kyklady, východní Sporady, severní Sporady
a Dodekanesa.
K Saronským ostrovům v zálivu poblíž Athén
patří Aegina, Poros, Hydra, Salamina, Spetses
a Angistri.
Kyklady, podle starých Řeků ostrovy ležící
v kruhu okolo ostrova Délos, ve střední
a jižní části Egejského moře zahrnují
více než 200 ostrovů a ostrůvků. Mezi
nejnavštěvovanější patří Santorini, Mykonos,
Tinos, Ios, Paros a Naxos.
Z východních Sporad jsou nejzajímavější
ostrovy Samos, Lesbos (Mytilini), Chios,
Limnos a Ikaria.
Severní Sporady jsou roztroušeny
na severovýchod od ostrova Evia, který se
k nim také řadí. Souostroví se skládá ze čtyř
hlavních ostrovů Skiathosu, Skopelosu,
Alonisosu a Skyrosu a mnoha malých řídce
obydlených ostrůvků. Sporady mají bohatší
vegetaci než Kyklady a udržují si více
folkórních zvyků.

Sedm ostrovů na západním pobřeží Řecka
tvoří Eptanisa nebo Jónské ostrovy, ke kterým
patří Korfu, Ithaka, Kefalonia, Kithyra,
Lefkada, Paxos a Zakynthos.
Ostrovy nabízí ideální podmínky pro plážovou
dovolenou. Uspokojí však i návštěvníky
toužící po poznání historických památek
a přírodních zajímavostí. Poznání několika
ostrovů během jednoho zájezdu umožňují
okruhy po ostrovech s romantickou plavbou
po blankytně modrém moři a kolem
zajímavého, bohatě členitého pobřeží.
TIP

Okruhy po ostrovech zajišťujeme pro
individuální klienty a upravujeme podle
jejich itinerářů a s ohledem na aktuální
lodní spojení. Kromě uvedených
programů můžeme připravit řadu
jiných kombinací, například Samos–
Ikaria–Patmos. Lze také kombinovat
pobyty na dvou blízkých ostrovech
jako Rhodos–Kos, Kos–Samos nebo
Kréta–Santorini.

Mykonos
Paros

Santorini

Dodekanesa v jihovýchodní části Egejského
moře zahrnují 18 ostrovů a řadu menších
ostrůvků a útesů. Největšími zástupci tohoto
souostroví jsou populární Rhodos, dále
Kos, Kalymnos a Patmos. Dodekanéské
ostrovy jsou opředeny mnoha legendami
a jejich bohatá historická minulost je dodnes
znatelná na každém kroku.

Ceny a termíny Ceník
Důležité informace
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Heraklion

Vzhledem k možným změnám v letových řádech
a lodních spojích změna programu vyhrazena.

Santorini–Paros
Program
1. den
odlet na Santorini, transfer do
přístavu, nalodění, přejezd na
Paros, transfer do
hotelu, ubytování
2.–4. den pobyt na Parosu, individuální
program
5. den
transfer do přístavu, přejezd na
Santorini, transfer do hotelu,
ubytování
6.–11. den pobyt na Santorini, individuální
program
11. den
transfer na letiště, odlet do Prahy

Kréta–Santorini–Mykonos
Program
1. den
odlet do Heraklionu, transfer do
hotelu, ubytování
2. den
pobyt na Krétě, individuální
program, fakultativně výlet na
Knossos
3. den
transfer do přístavu, nalodění,
přejezd na ostrov Mykonos přes
Santorini, transfer do hotelu,
ubytování
4.–6. den pobyt na Mykonu, individuální
program, fakultativně výlet na
Délos
7. den
transfer do přístavu, přejezd
na ostrov Santorini, transfer do
hotelu, ubytování
8.–12. den pobyt na Santorini, individuální
program, fakultativně návštěva
Akrotiri
13. den
transfer do přístavu, přejezd
na Krétu, transfer do hotelu,
ubytování
14. den
pobyt na Krétě, individuální
program
15. den
transfer na letiště, odlet do Prahy
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POZNÁVACÍ ZÁJEZDY

Okružní plavby na lodích společnosti Louis
Hellenic Cruises nabízí poznání řeckého
ostrovního světa a pobřeží Středozemního
moře. Na lodích máte zajištěné pohodlné
ubytování a stravování formou plné penze,
během plavby se můžete slunit na palubě
a koupat v bazénu, večery jsou věnovány
zábavě. Každý den přitom navštívíte
zajímavá místa s významnými antickými
a středověkými památkami. A nemusíte se
balit, váš domov je po celou dobu na lodi.
Nabízíme plavbu po Egejském moři
s poznáním několika řeckých ostrovů. Plavby
lze kombinovat s delším pobytem v Athénách.

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY

OKRUŽNÍ PLAVBY PO EGEJSKÉM MOŘI

7denní plavba
Řecké ostrovy a Turecko
Den

Přístav

Pá

Pireus - Athény

So

Istanbul - Turecko

Ne

Istanbul - Turecko

Po

Mykonos
Patmos

07.00

10.30

Kusadasi - Turecko

14.30

20.30

Rhodos

07.00

18.00

Kréta - Heraklion

07.00

12.00

Santorini

17.00

21.00

Pireus - Athény

06.00

–

Út
St
Čt

Istanbul

Pá

Příj.

Odj.

–

15.00

15.00

–

–

18.00

15.00

24.00

147

3denní plavba
Řecké ostrovy a Turecko
Den
Athény
Patmos

Kusadasi

Pá
So

Mykonos
Rhodos
Santorini

Ne
Po

Přístav

Příj.

Odj.

–

11.00

Mykonos

18.00

22.00

Rhodos

09.30

19.30

Patmos

06.30

10.00

Kusadasi - Turecko

14.00

18.30

Pireus - Athény

07.00

–

Pireus - Athény

TIP
Heraklion

Vzhledem k možným změnám v letových
a lodních řádech a klimatickým podmínkám
změna programů vyhrazena.

Kromě výše uvedených programů zajišťujeme i jiné 3 – 10denní okružní plavby podle
nabídkového katalogu lodní společnosti Louis Hellenic Cruises, který je k dispozici
v cestovní kanceláři Greece Tours. Prostřednictvím plavby na luxusní lodi tak můžete
navštívit mnoho dalších zajímavých míst – Itálii, Francii, Španělsko, Kanárské
ostrovy, Portugalsko, Maroko, Gibraltar, Tunis, Maltu a Lybii.

Ceny a termíny Ceník
Důležité informace
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POZNÁVACÍ ZÁJEZDY

Návštěva Řecka a míst, která jsou
spojena se vznikem evropské kultury,
byla vždy cílem vzdělaných lidí. Poznávací
zájezdy nabízejí možnost prohlédnout
si nejvýznamnější památky řeckého
starověku, známé z historie i slavných
řeckých mýtů a bájí.
Zájezdy provází zkušený český průvodce,
který překládá výklad řeckých průvodců
v archeologických areálech. Program je
sestaven tak, aby účastníkům umožnil
poznat také současné Řecko a jeho
přírodní krásy.
Nabízíme dva typy okruhů – jeden
s návštěvou Olympie, druhý s prohlídkou
Epidauru a Mykén. Okruhy lze kombinovat
s týdenním pobytem u moře v oblasti
Olympské riviéry nebo na Chalkidiki.

Thessaloniki
Dion
Nei Pori
Meteora

Delfy

Olympie
Epidaurus

Athény

Okruh s prohlídkou Olympie
Program
1. den
přílet do Thessaloniki, okruh městem, transfer do přímořského hotelu v letovisku
Nei Pori, ubytování, večeře, nocleh
2. den
snídaně, celodenní výlet přes údolí Tembi na Meteora s prohlídkou byzantských
klášterů, večeře, nocleh
3. den
snídaně, fakultativně výlet na Olymp, večeře, nocleh
4. den
snídaně, odjezd do Delf, prohlídka archeologického areálu a muzea, zastávka
v Nafpaktosu, přejezd přes nový most z Ria do Antiria, příjezd do Olympie, nocleh
5. den
po snídani prohlídka Olympie, kde probíhaly starověké Olympijské hry, odjezd přes
sever Peloponésu, zastávka u Korintského průplavu, příjezd do Athén, po ubytování
prohlídka večerního města, nocleh
6. den
snídaně, prohlídka Akropole a Agory, individuální volno, při zpáteční cestě zastávka
v Thermopylech u památníku krále Leonidase, návrat do Nei Pori, ubytování, večeře,
nocleh
7. den
snídaně, prohlídka lokality Dion se známými mozaikami a divadlem, prohlídka
muzea v Dionu, odjezd do Verginy, kde se nachází hrobka Filipa II, otce Alexandra
Makedonského, večeře, nocleh
8. den
snídaně, individuální program, transfer na letiště pro odlet do Prahy nebo transfer
do zvoleného hotelu pro následný pobyt u moře

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY

OKRUH ŘECKEM

149

Okruh s prohlídkou Argolidy
Program
1. den
přílet do Thessaloniki, okruh městem, transfer do přímořského hotelu v letovisku
Nei Pori, ubytování, večeře, nocleh
2. den
snídaně, celodenní výlet přes údolí Tembi na Meteora s prohlídkou byzantských
klášterů, večeře, nocleh
3. den
snídaně, fakultativně výlet na Olymp, večeře, nocleh
4. den
snídaně, odjezd do Delf, prohlídka archeologického areálu a muzea, odjezd
do Athén, po ubytování prohlídka večerního města, nocleh
5. den
po snídani odjezd na Peloponés se zastávkou u Korintského průplavu, prohlídka
Epidauru a Mykén, zastávka v Nafplionu, příjezd do Athén, nocleh
6. den
snídaně, prohlídka Akropole a Agory, individuální volno, při zpáteční cestě zastávka
v Thermopylech u památníku krále Leonidase, návrat do Nei Pori, ubytování, večeře,
nocleh
7. den
snídaně, prohlídka lokality Dion se známými mozaikami a divadlem, prohlídka
muzea v Dionu, odjezd do Verginy, kde se nachází hrobka Filipa II, otce Alexandra
Makedonského, večeře, nocleh
8. den
snídaně, individuální program, transfer na letiště pro odlet do Prahy nebo transfer
do zvoleného hotelu pro následný pobyt u moře

Změna programu z hlediska pořadí prohlídky
jednotlivých míst vyhrazena.

Ceny a termíny Ceník
Důležité informace
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LE MERIDIEN
LIMASSOL
SPA&RESORT *****

KYPR

Poloha
Luxusní hotelový resort hlavní budovy a vil
se rozkládá u 300 metrů dlouhé písčité
pláže. Vzdálenost od centra Limassolu
je asi 15 kilometrů, od letiště v Larnace
55 kilometrů. Hotel svým hostům bezplatně
zajišťuje spojení s Limassolem 2x denně
hotelovým busem.

150

Vybavení
V nádherných zahradách jsou zasazené
dva velké sladkovodní bazény, jeden z nich
s vodopády, bazén s mořskou vodou
a vířivkou, sladkovodní a mořské laguny
a dětský bazén.
Součástí komplexu jsou elegantní restaurace
s místními i mezinárodními specialitami,
včetně japonské kuchyně, a několik barů.
O zábavu se po celý den stará animační tým
a večer nechybí živá vystoupení. K vybavení
hotelu patří ﬁtness centrum, tenisové kurty,
hřiště na fotbal a plážový volejbal, badminton,
stolní tenis, bowling. V areálu je galerie
s ukázkami děl místních umělců, klenotnictví,
internetová kavárna a několik obchůdků.
Zajímavé aktivity organizuje pro děti klub
Penguin Village, je pro ně připravováno
i speciální dětské menu. Na pláži široká
nabídka vodních sportů včetně školy
potápění.
Relaxační pobyty
Lázeňské centrum Thalasotherapy Spa nabízí
čtyři venkovní bazény s mořskou vodou,
každý s odlišným obsahem soli a teplotou,
parní lázně a dvě sauny, tři vnitřní vyhřívané
bazény s mořskou vodou a protiproudem,
jacuzzi a relaxační centrum s masážemi
a kosmetickými procedurami. Vyhlášené
centrum je členem World´s Leading Spa
Resort.
Ubytování
Klimatizované dvoulůžkové pokoje s možností
přistýlky, koupelna s WC, vysoušeč vlasů,
satelitní televize, mini bar, telefon s možností
internetového připojení, trezor a balkon
nebo terasa. Na vyžádání možnost ubytování
v rodinných pokojích nebo suitách.
Stravování
Snídaně formou bufetu.

Ceny a termíny Ceník
26
Kypr: informace o ostrově
Důležité informace
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FOUR SEASONS
HOTEL *****
Poloha
Luxusní hotelový areál renomovaného
hotelového řetězce s udržovanou zahradou
leží na písčité pláži na východním konci
Limassolu, asi 8 kilometrů od jeho centra.

KYPR

Vybavení
Několik bazénů a vnitřní vyhřívaný bazén
s mořskou vodou, dětský bazén, sauna
a vířivka. Pro sportovně založené klienty
tělocvična, tenisové kurty, stolní tenis, na
pláži široká nabídka vodních sportů včetně
školy potápění.
Dětem nabízí dětský klub zajímavé aktivity,
je pro ně připravováno dětské menu, zajistit
lze i hlídání. V areálu se nachází několik
elegantních restaurací, mezi které patří
i nově otevřená řecká taverna Mavrommatis
a luxusní italská restaurace Vivaldi.
Nabízejí velký výběr místních i exotických
specialit, často za doprovodu živé hudby.
Hotelová cukrárna Colors Café připravuje
vyhlášené dezerty a zmrzlinu. V komplexu je
kadeřnictví a několik butiků. Hotel pořádá
denní i večerní animační programy.
Relaxační pobyty
Hotelové lázně Four Seasons Spa jsou
prvním Thalasotherapy centrem na Kypru.
Využívají blahodárných účinků mořské
vody a mořských řas, které obsahují důležité
minerály a vitamíny, nejen pro krásu,
ale také pro celkové omlazení a relaxaci.
Doporučujeme rezervaci programů před
příjezdem.

151

Ubytování
Klimatizované dvoulůžkové pokoje
s možností přistýlky, laděné v terakotových
a zelených tónech kombinovaných
s přírodními materiály, koupelna s jacuzzi
vanou, sprchovým koutem a WC, vysoušeč
vlasů, satelitní televize, internetové připojení,
trezor, minibar, vybavení pro přípravu kávy
a čaje. Na vyžádání možnost ubytování
čtyřčlenných rodin v rodinných studiích.
Stravování
Snídaně formou bufetu.

Ceny a termíny Ceník
Kypr: informace o ostrově
Důležité informace
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ANASSA *****

KYPR

Poloha
Moderní hotel Anassa leží přímo
na severozápadním pobřeží u městečka Polis,
nad jednou z nejhezčích písčitých pláží Kypru
s panoramatickým výhledem na neobydlený
poloostrov Akamas a Afroditiny lázně. Letiště
v Larnace je vzdáleno asi 150 kilometrů.
Luxusní komplex, postavený ve stylu řecké
vesnice s bíle omítnutými zdmi, střechami
z nepálených hliněných tašek a dřevěnými
okenicemi, je zařazený v Leading hotels of
the World.

152

Vybavení
V krásné zahradě o rozloze osm hektarů jsou
hostům k dispozici dva bazény s kaskádovými
vodopády, tenisové kurty a squash. V areálu
je několik obchůdků a čtyři restaurace
- Pelagos u bazénu nabízí po celý den
zdravé občerstvení, Amfora je zaměřená
na středomořskou kuchyni, romantická
restaurace Basiliko s posezením při svíčkách
se specializuje na orientální speciality
a v Heliosu si klienti mohou vybírat à la carte.
Plážové centrum je vybaveno pro provozování
různých vodních sportů včetně parasailingu,
vodních lyží, kánoí a windsurﬁngu. Hotel
provozuje vlastní potápěčské centrum, svým
klientům nabízí možnost denního pronájmu
motorových člunů z vlastní lodní ﬂotily.
Pro děti od 4 do 11 let zajišťuje dětský klub
celodenní zajímavý program. Na vyžádání
lze zajistit hlídání dětí a dětské menu. Večery
zpříjemňují folklorní show, živá vystoupení
hudebníků nebo tématické večírky.
18jamkové golfové hřiště Tsada Golf Club
je vzdálené 30 minut jízdy autem od hotelu.
Relaxační pobyty
Lázeňské centrum Anassa Thalasso Spa
nabízí několik revitalizačních programů
včetně thalassotherapie, zábalů z mořských
řas, masáží, shiatsu a aromaterapií. Součástí
lázní jsou dvě sauny, parní lázeň, vyhřívaný
bazén, rehabilitační bazén a salon krásy
včetně kadeřnictví.
Ubytování
Klimatizované dvoulůžkové pokoje situované
v hlavní budově, zařízené v typickém
středomořském stylu s výhledem do zahrady
nebo hor, koupelna s WC, vysoušeč vlasů,
telefon, satelitní televize, minibar, trezor,
balkon nebo terasa. Na vyžádání lze zajistit
ubytování v suitách a dalších typech pokojů.
Stravování
Snídaně formou bufetu.

Ceny a termíny Ceník
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COLUMBIA
BEACH RESORT *****
Poloha
Hotelový komplex postavený v kyperském
stylu z tradičních materiálů se nachází
u písčito oblázkové pláže romantického zálivu
Pissouri. 18jamková golfová hřiště Secret
Valley a Aphrodite Hills jsou odtud vzdálena
jen 15 minut jízdy autem.

KYPR

Vybavení
V upravené zahradě je zasazený 80 metrů
dlouhý sladkovodní bazén tvaru laguny,
spojený s dětským bazénem, doplněný pool
barem a lehátky se slunečníky. K vybavení
patří i vnitřní vyhřívaný bazén, ﬁtness
centrum, sál pro aerobik, dva squashové
a dva tenisové kurty.
Dětský klub nabízí každodenní zábavu
dětem od 3 do 12 let. Kromě luxusní
restaurace typu „ﬁne dining“, kde se podávají
vybrané delikatesy za příjemných tónů živé
hudby, zde samozřejmě najdete typickou
kyperskou tavernu, která nabízí to nejlepší
z místní kuchyně. Na její terase si můžete
pochutnat na čerstvě ulovených rybách
či tradičním kyperském meze. K taverně
patří také Ouzeri bar, kde si vyzkoušíte,
jak chutná místní anýzová pálenka. Eros
koktejl bar má atmosféru námořní lodě
a při posezení na jeho venkovní dřevěné
palubě si kromě nádherného výhledu
na celé okolí můžete pomocí hvězdářského
dalekohledu přiblížit hvězdnou oblohu.
K hotelu patří také kadeřnický salon, butiky,
konferenční a kongresové centrum. Na pláži
široká nabídka vodních sportů včetně školy
windsurﬁngu a kurzů potápění.

153

Relaxační pobyty
Hotelové lázně Columbia Spa nabízí pod
dohledem kvaliﬁkovaného personálu řadu
revitalizačních a relaxačních terapií, různé
druhy masáží, detoxikační programy, čistící
a tonizační péči o pleť. Součástí centra je
sauna, parní lázně a jacuzzi.
Ubytování
Luxusní klimatizované dvoulůžkové junior
suity s možností přistýlky, koupelna se dvěma
umývadly, sprchovacím koutem, vanou, WC
a bidetem, vysoušeč vlasů, koupací pláště,
minibar, kávovar, satelitní televize, telefon,
internetové připojení, trezor, prostorný
balkon nebo terasa. Nealkoholické nápoje
v minibaru jsou hostům poskytovány
bezplatně.
Stravování
Snídaně formou bufetu.

Ceny a termíny Ceník
Kypr: informace o ostrově
Důležité informace

150_155_Kypr.indd
150_155_Kypr
.indd 153 153

26
40
159

5.11.2007
5.
11.2007 16:19:
16:19:11
11

KYPR

40

Pissouri

41

COLUMBIA
BEACHOTEL ****

KYPR

Poloha
Sesterský hotel Columbia Beach resortu je
tvořený hlavní budovou, suitami a studii
zasazenými v pěkné zahradě. Nachází se
přímo u písčito-oblázkové pláže. Spojení
s městečkem Pissouri, Limassolem
a 18jamkovými golfovými hřišti Secret
Valley a Aphrodite Hills zajišťuje hotelový
autobus.

154

Vybavení
Velký sladkovodní bazén a dětský bazén
se sluneční terasou, na níž jsou lehátka
se slunečníky pro klienty bez poplatku.
K vybavení patří bar a restaurace u bazénu,
restaurace à la carte, několik barů, televizní
místnost a internetový kout. Pro sportovně
založené klienty tenisový kurt s osvětlením
a posilovna, k relaxaci sauna a parní lázeň.
Na pláži možnost provozování vodních
sportů včetně školy potápění a windsurﬁngu.
Animační tým připravuje během dne
různé zábavné programy. V sousedním
hotelu Columbia Beach Resort je pro děti
k dispozici dětské hřiště a miniklub.
Relaxační centrum
Kvaliﬁkovaný personál hotelového Spa centra
zajišťuje relaxační terapie, několik typů
masáží, zábalů, detoxikační programy, čistící
a tonizační péči o pleť.
Ubytování
Klimatizované dvoulůžkové pokoje
s možností přistýlky, koupelna s WC,
vysoušeč vlasů, satelitní televize s plochou
obrazovkou, telefon, rádio, minibar
a trezor. Balkony a terasy s přímým nebo
bočním výhledem na moře jsou doplněny
dřevěným nábytkem.
Stravování
Snídaně formou bufetu.

Ceny a termíny Ceník
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ALMYRA HOTEL ****
Poloha
Nádherný hotelový resort se rozkládá
v zahradě upravené podle anglického stylu
u pěkné písčité pláže, oceněné v roce 2007
Modrou vlajkou. Nedaleko hotelu se nachází
obchůdky, taverny, bary a Dionýsův dům
s jedinečnou mozaikou. Vzdálenost od letiště
v Larnace je 130 kilometrů.

KYPR

Vybavení
Dva sladkovodní venkovní bazény
a dětské brouzdaliště, u nichž jsou lehátka
a slunečníky bez poplatku. K hotelu patří
čtyři restaurace, které nabízejí místní
i mezinárodní kuchyni, a několik barů.
Mezi další vybavení hotelu patří tenisové
kurty, ﬁtness centrum a stolní tenis. Na pláži
lze provozovat různé vodní sporty včetně
potápění a plachtění. V dosahu 20 kilometrů
jsou 3 známá golfová hřiště. Pro děti se
pořádají animační programy, nabízí
se i možnost hlídání.
Relaxační centrum
K relaxaci se nabízí masáže, aromatherapie,
jóga a různé zkrášlovací programy.
Ubytování
Klimatizované dvoulůžkové pokoje
s možností přistýlky, zařízené v pastelových
tónech, koupelna s WC, vysoušeč vlasů,
satelitní televize, telefon, rádio, minibar,
trezor a balkon nebo terasa.
Hotel nabízí možnost ubytování pro rodiny
s dětmi v prostorných rodinných pokojích
nebo suitách.

155

Stravování
Snídaně formou bufetu.

Ceny a termíny Ceník
Kypr: informace o ostrově
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VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY
GREECE TOURS PRAGUE, spol. s r.o.

156

I. Úvodní ustanovení:
Tyto Všeobecné smluvní podmínky (dále jen VSP) upravují
práva a povinnosti smluvních stran při prodeji zájezdů
předem sestavených a nabízených Cestovní kanceláří
GREECE TOURS PRAGUE, spol. s r.o. (dále je CK GT)
a prodeji jiných služeb cestovního ruchu podle požadavku
zákazníka, zejména služeb ubytovacích, stravovacích,
dopravních, individuálně sestavených programů pro
jednotlivce nebo skupiny, incentivních akcí, kongresů
apod. Tyto VSP se vztahují na veškeré zájezdy a jiné služby,
poskytované CK GT na základě uzavřené smlouvy, pokud
nebylo mezi zákazníkem a CK GT v jednotlivých otázkách
upravených těmito VSP dohodnuto v uzavřené smlouvě
jinak. Odchylná úprava otázek upravených těmito VSP
vyžaduje ke své platnosti písemnou formu. V otázkách,
které uzavřená smlouva neupravuje, platí tyto VSP jako
nedílná součást uzavřené smlouvy, a to i v případě, že
uzavřená smlouva na tyto VSP neodkazuje. Pokud nějaká
otázka není upravena uzavřenou smlouvou ani těmito VSP,
její úprava se řídí příslušnými právními předpisy České
republiky, zejména zákonem č. 40/1964 Sb., občanský
zákoník v platném znění a zákonem č. 159/1999 Sb.,
o některých podmínkách v oblasti cestovního ruchu
a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991
Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),
ve znění pozdějších předpisů, v platném znění.
II. Cestovní smlouva.
Vztah mezi zákazníkem a CK GT vzniká dnem uzavření
písemné cestovní smlouvy nebo jiné smlouvy o poskytnutí
služby. Návrh cestovní smlouvy předkládá CK GT. Cestovní
smlouvu uzavírá CK GT nebo autorizovaný prodejce
zájezdů GREECE TOURS PRAGUE, spol. s r.o., který tak
činí jménem a na účet CK GT. Zákazníkem je osoba, která
uzavře s CK GT cestovní smlouvu, bez ohledu na počet
osob, které se zúčastní zájezdu nebo využívají jiné služby
cestovního ruchu, na které se smlouva vztahuje anebo
osoba, v jejíž prospěch byla cestovní smlouva uzavřena.
Za zákazníka může smlouvu uzavřít jeho zákonný
zástupce nebo zástupce na základě písemné plné moci.
K uzavření smlouvy mezi zákazníkem a CK GT dochází
přijetím a potvrzením zákazníkem podepsané smlouvy
nebo objednávky na jednotlivé služby cestovního ruchu
ze strany CK GT po zaplacení zálohy. Cestovní smlouva
musí být řádně vyplněna a pokud není zákazníkem
uzavřena při osobním jednání s CK GT, musí být CK GT
doručena nejpozději do lhůty uvedené v cestovní smlouvě,
jinak je CK GT oprávněna uzavření smlouvy odmítnout.
Obsah cestovní smlouvy je určen smlouvou, katalogem
a těmito podmínkami s tím, že pokud se údaje v těchto
dokumentech liší či jsou navzájem v rozporu, platí údaje
uvedené v cestovní smlouvě. Veškeré předchozí ústní
dohody, přísliby či jiná ujednání, která nejsou ve smlouvě
obsažena, pozbývají platnosti a nejsou závazné. Zákazník
odpovídá za správnost všech údajů uvedených v cestovní
smlouvě a zavazuje se, že CK GT oznámí veškeré nové
skutečnosti či změny údajů důležitých pro smluvní
vztah, a to písemně bez zbytečného odkladu. Uzavřením
cestovní smlouvy zákazník potvrzuje, že je mu znám celý
obsah cestovní smlouvy včetně VSP a že s nimi souhlasí, že
obdržel všechny přílohy tvořící nedílnou součást smlouvy
a zavazuje se zaplatit CK GT smluvenou cenu, a to
i za osoby, které se zájezdu nebo služby účastní spolu se
zákazníkem či v jejichž prospěch smlouvu uzavřel. CK GT
se zavazuje poskytnout zákazníkovi zájezd určený dle
katalogu nebo jiné dohodnuté služby, a to v dohodnutém
rozsahu a kvalitě. CK GT je povinna jednu kopii uzavřené
cestovní smlouvy předat zákazníkovi.
III. Rezervace.
Zákazník může kdykoli provést rezervaci zájezdu
z nabídky zájezdů prodávaných CK GT, pokud při
rezervaci, nejpozději však během dohodnuté rezervační
lhůty, složí zálohu na úhradu ceny zájezdu ve výši
stanovené katalogem. Rezervaci lze provést maximálně
na dobu 3 dnů, pokud jiná rezervační lhůta nebyla
dohodnuta. Po úhradě zálohy ve stanovené lhůtě CK GT
uzavře se zákazníkem cestovní smlouvu na požadovaný
druh a termín zájezdu. V případě, že zákazník provede
rezervaci, avšak nejpozději v poslední den rezervační
lhůty zálohu nezaplatí, přičemž zaplacením se rozumí
složení částky zálohy v hotovosti nebo připsání částky
zálohy na účet CK GT, je-li placeno bezhotovostně, CK GT
je oprávněna uzavření cestovní smlouvy odmítnout
a nabídnout rezervované místo dalšímu zájemci.
Pokud zákazník v době rezervace zaplatí zálohu, ale
cestovní smlouvu na rezervovaný zájezd neuzavře
popř. nedoplatí cenu zájezdu v dohodnuté lhůtě, je to
pokládáno za odstoupení zákazníka od rezervace, resp.

od cestovní smlouvy. Pro takový případ je dohodnuto
zaplacení odstupného ve výši zálohy. CK GT je oprávněna
na odstupné započíst zaplacenou zálohu.

IV. Katalog.
CK GT informuje o všech skutečnostech, které jsou jí
známy a které mohou mít vliv na rozhodnutí zájemce
o koupi zájezdu v katalogu zájezdů (dále jen katalog).
CK GT má právo kdykoli provést změnu údajů uvedených
v katalogu, je však povinna tuto změnu údajů oznámit
zákazníkovi, a to písemně, pokud se změna týká zájezdů,
na které již byla uzavřena smlouva anebo ústně, před
uzavřením cestovní smlouvy. Vyjímku tvoří zvýšení ceny
zájezdu, kdy oznámení o zvýšení ceny zájezdů, na které
byla uzavřena smlouva, musí být zákazníkovi odesláno
nejpozději 21 dnů před zahájením zájezdu, jinak CK GT
právo na doplacení ceny nevznikne.
V. Cenové a platební podmínky.
Cena
Ceny zájezdů pořádaných CK GT jsou cenami sjednanými
dohodou mezi CK GT a zákazníkem a cenou zájezdu
se rozumí cena uvedená v cestovní smlouvě. CK GT
není povinna poskytovat zákazníkovi služby nad rámec
cestovní smlouvou sjednaných a zaplacených služeb. Cena
zahrnuje služby stanovené pro každý zájezd katalogem
a další služby, které lze poskytnout za příplatek k ceně,
např. za typ pokoje či stupeň vybavenosti a které byly
výslovně dohodnuty v cestovní smlouvě, popř. fakultativní
služby, pokud byly objednány a CK GT písemně potvrzeny.
Fakultativní služby lze u CK GT objednat a jejich cenu
uhradit nejpozději 1 měsíc před datem odletu/odjezdu.
Je-li u ceny zájezdu, která je uvedena v katalogu, CK GT
dodatečně poskytnuta sleva, sleva se vztahuje pouze
na zájezdy, na které bude uzavřena cestovní smlouva
po tomto datu; u cestovních smluv, které byly uzavřeny
před datem poskytnutí slevy nelze poskytnutí slevy
požadovat.
CK GT je oprávněna jednostranně, a to do 21. dne před
zahájením zájezdu, zvýšit cenu zájezdu, popř. cenu služeb
uvedených ve smlouvě v případě, dojde-li ke zvýšení:
1) ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot,
2) plateb spojených s dopravou (letištní, přístavní
poplatky apod.), které jsou zahrnuty v ceně nebo
3) směnného kursu české koruny použitého pro
stanovení ceny zájezdu v průměru o více než 10%
(rozhodný den, kdy byla stanovena cena zájezdu,
CK GT uvádí v ceníku katalogu).
CK GT je však povinna zvýšení ceny oznámit písemně
zákazníkovi a toto oznámení odeslat zákazníkovi
nejpozději 21 dní před zahájením zájezdu. Oznámení
o zvýšení ceny CK GT odesílá doporučeně na adresu
uvedenou v cestovní smlouvě. Pokud zákazník zásilku
obsahující písemné oznámení o zvýšení ceny nepřevezme
(včetně případu, že zásilka bude vrácena z důvodu, že
zákazník v cestovní smlouvě chybně uvedl adresu nebo
z důvodu, že zákazník CK GT neoznámil změnu adresy),
nemá tato skutečnost na platnost zvýšení ceny vliv.
Zákazník je povinen do 5 dnů od data oznámení o zvýšení
ceny zájezdu, popř. služby, uhradit rozdíl v ceně. Při
porušení tohoto závazku zákazníkem má CK GT právo
od cestovní smlouvy odstoupit, čímž není dotčeno její
právo na náhradu škody. CK GT může odpovídajícím
způsobem zvýšit cenu zájezdu též v jiných než uvedených
případech, zejména zvýší-li cenu služeb jejich dodavatelé.
Takto upravená cena zájezdu, popř. služby, je platná ode
dne jejího stanovení a vztahuje se na všechny zájezdy
i jednotlivé služby, které nebyly do dne stanovení ceny
zahájeny (nebyl uskutečněn odlet/odjezd). Dojde-li
v takovémto případě ke zvýšení ceny zájezdu o více než
10 %, zákazník má právo odstoupit od dříve uzavřené
smlouvy bez placení odstupného (stornopoplatků). Pokud
se zákazník rozhodne odstoupit od smlouvy, musí tak
učinit písemně, ve lhůtě 5 dnů od obdržení písemného
oznámení o zvýšení ceny, jinak je povinen uhradit rozdíl
v ceně, a to nejpozději ve lhůtě jednoho měsíce před
termínem zájezdu, pokud jiná lhůta k úhradě rozdílu
v ceně nebyla stanovena.
Platební podmínky.
CK GT má právo na zaplacení ceny služeb a zákazník je
povinen uhradit cenu služeb před jejich poskytnutím,
nejpozději jeden měsíc před zahájením zájezdu nebo
poskytnutím jiné služby, pokud se zákazník a CK GT
nedohodnou jinak. Zákazník, který uzavřel cestovní
nebo jinou smlouvu, je povinen zaplatit celou cenu (tj.
zálohu včetně doplatku) ve výši a lhůtách stanovených
těmito podmínkami, na účet CK GT, a to i v případě, kdy
objednává a uzavírá cestovní smlouvu u autorizovaného
prodejce zájezdů GREECE TOURS PRAGUE, spol. s r.o.
Za den zaplacení ceny se považuje den převzetí hotovosti

anebo den připsání platby na účet CK GT, je-li placeno
bezhotovostně. Na dokladu o úhradě musí být uvedeno
jméno zákazníka, který uzavřel cestovní nebo jinou
smlouvu, typ zájezdu a variabilní symbol, kterým je číslo
cestovní smlouvy, rezervační číslo nebo číselné označení
faktury, byla-li CK GT vyhotovena.
Výše záloh a termíny jejich placení, které CK GT požaduje
při uzavření cestovní smlouvy, jsou stanoveny v ceníku
katalogu. Doplatek ceny, pokud není v jednotlivém
případě dohodnuto jinak, je splatný 1 měsíc před
zahájením zájezdu nebo poskytnutím služby. Je-li
cestovní smlouva uzavírána v době kratší než 1 měsíc
před zahájením zájezdu, zákazník je povinen uhradit
plnou cenu zájezdu při uzavření smlouvy, nejpozději však
do 5 dnů před zahájením zájezdu, pokud jiná lhůta nebyla
dohodnuta.
Nezaplatí-li zákazník cenu zájezdu, popř. služby,
ve stanovené lhůtě, je nezaplacení ceny pokládáno
za odstoupení zákazníka od cestovní smlouvy. Pro takový
případ je dohodnuto zaplacení odstupného ve výši zálohy.
CK GT je oprávněna na odstupné započíst zaplacenou
zálohu. Po plném zaplacení ceny zájezdu, popř. služby,
nejpozději však 7 dnů před zahájením zájezdu, CK
GT podle požadavku zákazníka připraví k osobnímu
předání a převzetí či odešle na adresu uvedenou
v cestovní smlouvě poukazy (vouchery), s uvedením
časů odletu/odjezdu, příletu/příjezdu, pokynů na cestu
a dalších informací. Pokud zákazník poukazy (vouchery)
přebírá osobně, je povinen při převzetí předložit CK
GT potvrzenou kopii cestovní smlouvy nebo doklad
totožnosti.

VI. Práva a povinnosti zákazníka CK GT.
Zákazník má následující základní práva:
1. právo na řádné poskytnutí smluvně sjednaných
a zaplacených služeb,
2. právo požadovat od CK GT informace o skutečnostech,
které jsou CK GT známy a které se týkají smluvně
sjednaných služeb, zejména právo na určení osoby,
na kterou se zákazník může v době zájezdu obrátit,
ocitne-li se v situaci, která pomoc takové osoby
vyžaduje (místní zástupce cestovní kanceláře,
zastupitelský úřad ČR) s uvedením adresy
a kontaktního spojení,
3. právo na seznámení se všemi případnými změnami
ve smluvně sjednaných službách, pokud takové změny
nastaly (např. došlo ke změně termínu, programu,
rozsahu a kvality služeb, ceny zájezdu apod.),
4. právo na odstoupení od smlouvy před zahájením
zájezdu za podmínek stanovených těmito VSP, cestovní
smlouvou nebo zákonem,
5. právo před zahájením zájezdu, nejpozději však
ve lhůtě 5 dnů přede dnem odletu či odjezdu, písemně
oznámit CK GT, že se zájezdu místo něho zúčastní
jiná v oznámení uvedená osoba; tato osoba se stane
zákazníkem, pokud písemné oznámení obsahuje
prohlášení této osoby, že souhlasí s uzavřenou
smlouvou,
6. právo na reklamaci vad služeb, které rozsahem nebo
kvalitou neodpovídají smluvně sjednaným službám,
při zachování lhůty stanovené pro uplatnění reklamace
a postupu stanoveného reklamačním řádem, jinak toto
právo zaniká,
7. právo na ochranu osobních dat a informací uvedených
v cestovní smlouvě, případně v dalších dokumentech
před nepovolanými osobami,
8. právo obdržet ve lhůtě minimálně 7 dnů před
zahájením zájezdu další písemné informace
o skutečnostech, které jsou pro zákazníka důležité
a které jsou CK GT známy, pokud nejsou obsaženy
v cestovní smlouvě nebo v katalogu, který byl
zákazníkovi předán,
9. právo obdržet spolu s cestovní smlouvou doklad
o povinném smluvním pojištění CK GT pro případ
jejího úpadku, obsahující označení pojišťovny,
podmínky pojištění a způsob oznámení pojistné
události,
10. právo uzavřít individuální připojištění pro cesty
a pobyt včetně pojištění pro případ, že zákazníkovi
vzniknou náklady s jeho odstoupením od cestovní
smlouvy, není-li toto pojištění zahrnuto v ceně zájezdu,
11. sdělit CK GT své požadavky na ubytování z hlediska
zdravotních handicapů, popř. vybranou polohu
ubytování, ubytování skupinky klientů vedle sebe
apod., které nejsou zahrnuty v ceně zájezdu a na jejichž
splnění nemá dle uzavřené cestovní smlouvy nárok,
požaduje-li, aby CK GT, pokud ji to možnosti dovolí,
k těmto poznámkám při zajištění služby přihlédla.
V případě nezajištění těchto požadavků nelze
poskytnout žádnou kompenzaci ani slevu.
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VII. Práva a povinnosti Cestovní kanceláře GREECE
TOURS PRAGUE, spol. s r.o.
Základní práva a povinnosti CK GT odpovídají základním
právům a povinnostem zákazníka CK GT.
CK GT má následující základní práva:
1. právo na zaplacení ceny zájezdu nebo sjednané
služby a dalších plateb, které vznikly v souvislosti
či v důsledku jednání zákazníka, popř. osob, které se
účastnily zájezdu nebo které využily sjednanou službu,
2. právo požadovat pravdivé a správné informace
a doklady potřebné k uzavření smlouvy a ke splnění
sjednaných služeb,
3. právo provést změny údajů v katalogu a právo provést
změny před zahájením zájezdu, jakož i v jeho průběhu,
za podmínek stanovených těmito VSP,
4. právo za stanovených podmínek zájezd zrušit.
CK GT má zejména následující povinnosti:
1. CK GT je povinna pravdivě a řádně informovat
zákazníka o všech skutečnostech týkajících se
sjednaných služeb, které jsou pro zákazníka důležité
a které jsou CK GT známy,
2. CK GT je povinna předložit zákazníkovi návrh
na uzavření cestovní smlouvy a po jejím uzavření
předat zákazníkovi jedno vyhotovení smlouvy spolu
s doklady o pojištění vystavenými pojišťovnou,
3. CK GT je povinna nejpozději 7 dnů před zahájením
zájezdu poskytnout zákazníkovi další informace týkající
se zájezdu, zejména podrobnosti o možnosti kontaktu
s nezletilou osobou nebo zástupcem CK GT v místě
pobytu nezletilé osoby, účastní-li se zájezdu nezletilá
osoba, jméno, adresu a kontaktní spojení osoby,
na kterou se zákazník může obrátit s žádostí o pomoc,
pokud se v průběhu zájezdu ocitne v nesnázích (místní
zástupce CK GT, zastupitelský úřad), informace jsou
vydávány po úhradě všech služeb,
4. CK GT je povinna po celou dobu své podnikatelské
činnosti mít sjednané pojištění záruky pro případ
úpadku dle zákona č. 155/1999 Sb., na základě
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5.

6.

7.
8.

kterého vzniká zákazníkovi CK GT právo na plnění
v případě pojistné události, (tj. v případě úpadku
CK GT a v důsledku toho neposkytnutí dopravy
z místa pobytu do ČR, nevrácení zaplacené zálohy
nebo ceny zájezdu, který se neuskutečnil, nevrácení
rozdílu mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou
částečně poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd
uskutečnil pouze zčásti) a předat zákazníkovi spolu
s kopií cestovní smlouvy doklad o povinném smluvním
pojištění CK GT pro případ jejího úpadku, obsahující
označení pojišťovny, podmínky pojištění a způsob
oznámení pojistné události,
CK GT není povinna hradit škodu z porušení závazků
v letecké přepravě, např. poškození, zničení či ztráty
cestovních zavazadel; tyto nároky uplatňuje zákazník
na základě letenky, přímo u letecké společnosti nebo
u pojišťovny,
CK GT se může zprostit odpovědnosti za škodu pouze
v případech a způsobem stanovenými v právních
předpisech, zejména v případě, kdy škodu nezavinila
CK GT ani jiní dodavatelé služeb poskytnutých
v rámci zájezdu, v případě, kdy škoda byla způsobena
zákazníkem, popř. třetí osobou, která není spojena
s poskytováním zájezdu (např. zákazník si v místě
pobytu u jiného pořadatele zakoupí místní výlet
či jinou službu) nebo v případě, kdy škoda vznikla
neodvratitelnou událostí (v důsledku vyšší moci),
CK GT je povinna poskytnout zákazníkovi pomoc
v případě nesnází,
nastanou-li po zahájení zájezdu takové okolnosti, že
CK GT nebude moci řádně a včas poskytnout smluvně
sjednané služby, je povinna provést taková opatření,
aby zájezd mohl pokračovat, a to i prostřednictvím
služeb cestovního ruchu nižší kvality.

VIII. Zrušení a změny dohodnutých podmínek.
Před zahájením zájezdu a čerpáním služeb:
CK GT má právo zrušit zájezd, popř. jednotlivé služby,
na které je uzavřena smlouva, jestliže z objektivních
důvodů, které CK GT nemůže ovlivnit (např. změny
u zahraničních partnerů, dopravců, neodvratitelné
události apod.), není schopna dodržet podmínky
cestovní smlouvy. Dojde-li ke zrušení zájezdu, popř.
služby, CK GT je povinna bez zbytečného prodlení
zákazníka písemně informovat a zákazník má právo
na vrácení zaplacené ceny nebo zálohy, popř. má právo
požadovat, aby mu CK GT poskytla na základě nové
cestovní smlouvy náhradní zájezd v kvalitě odpovídající
původní cestovní smlouvě, může-li CK GT takový zájezd
nabídnout, a aby původní zaplacenou částku převedla
na úhradu ceny náhradního plnění (zájezdu), a to bez
jakýchkoli stornopoplatků. Dojde-li ke zrušení zájezdu
a zákazníkovi není poskytnut náhradní zájezd, je CK GT
povinna vrátit zákazníkovi zaplacenou cenu zájezdu, bez
stornopoplatků. Pokud dojde ke zrušení zájezdu ve lhůtě
kratší než 20 dnů před termínem zahájení zájezdu z jiných
než v zákoně uvedených důvodů, CK GT je povinna
zaplatit zákazníkovi pokutu ve výši 10% z ceny zájezdu.
Pokud z důvodů nastalých objektivních okolností je
CK GT nucena změnit podmínky zájezdu, na který je
uzavřena cestovní smlouva (např. změnit termín nebo
program zájezdu, trasu nebo cenu zájezdu apod.), CK GT
je oprávněna zákazníkovi navrhnout změnu cestovní
smlouvy, a to písemně, bez zbytečného odkladu. Zákazník
má právo na odstoupení od smlouvy při změně termínu
konání zájezdu o více než 3 dny bez stornopolatků.
Pokud navrhovaná změna cestovní smlouvy vede
ke změně ceny zájezdu, CK GT musí v návrhu na změnu
smlouvy uvést novou cenu zájezdu. Návrh na změnu
cestovní smlouvy CK GT odesílá stejným způsobem a se
stejnými účinky, které tyto podmínky stanoví pro odeslání
oznámení o zvýšení ceny (viz článek V., Cena). V takovém
případě má zákazník právo se rozhodnout, zda bude se
změnou cestovní smlouvy souhlasit anebo zda od cestovní
smlouvy odstoupí. Pokud se zákazník rozhodne pro
odstoupení od smlouvy, musí odstoupení od smlouvy
učinit písemně, ve lhůtě uvedené v návrhu na změnu
cestovní smlouvy a není-li v návrhu jiná lhůta uvedena,
ve lhůtě 5 dnů od doručení návrhu na změnu cestovní
smlouvy, jinak se má za to, že zákazník se změnou cestovní
smlouvy souhlasí. V takovém případě je zákazník povinen
ve stanovené lhůtě uhradit CK GT případný rozdíl v ceně.
V průběhu zájezdu
Pokud po zahájení zájezdu CK GT zjistí, že dohodnuté
podmínky nebude moci dodržet, je povinna provést
neodkladná opatření, aby zájezd mohl pokračovat.
Není-li to možné, je oprávněna provést operativně změny
v dohodnutých podmínkách poskytovaných služeb,
zejména je povinna zabezpečit náhradní program a služby
v rozsahu a kvalitě pokud možno shodné nebo blížící se

k původním podmínkám. Vzniknou-li CK GT v souvislosti
s těmito operativními změnami náklady, nese je ze
svého. Pokud nelze zajistit pokračování zájezdu jinak,
než prostřednictvím služeb nižší kvality nebo menšího
rozsahu, než bylo dohodnuto v cestovní smlouvě, je
CK GT povinna po ukončení zájezdu vrátit zákazníkovi
zaplacenou cenu neposkytnutých služeb, za které nebylo
zajištěno náhradní plnění, popř. vrátit zákazníkovi rozdíl
v ceně. Zajistí-li však CK GT náhradní plnění a služby
stejné nebo vyšší kvality (např. ubytování v jiném hotelu
stejné nebo vyšší kategorie), jsou další nároky zákazníka
vůči CK GT vyloučeny. CK GT si vyhrazuje právo:
1. na změnu věcného i časového programu z důvodu
neodvratitelných událostí, zásahu vyšší moci, z důvodu
rozhodnutí státních orgánů nebo mimořádných
okolností (nejistá bezpečnostní situace, stávky,
dopravní problémy, karanténa, extrémní klimatické
jevy a další okolnosti, které cestovní kancelář GT
nemohla ovlivnit ani předvídat) a neodpovídá
za důsledky, plynoucí ze změny programu a ceny
zájezdu vyvolané takovými událostmi a okolnostmi,
2. na časové posuny u zájezdů s leteckou dopravou,
jejichž délka je stanovena na základě letového
řádu platného v době zpracování katalogu zájezdů
a u kterých jsou první a poslední den určeny především
k zajištění dopravy, transferů a ubytování a nejsou
považovány za dny plnocenného rekreačního
pobytu; pokud nastanou časové posuny v důsledku
změny letových řádů, může dojít ke zkrácení
celkového počtu dní trvání zájezdu, aniž by tato
skutečnost měla vliv na cenu zájezdu, z důvodu např.
nečerpání zaplacených služeb v místě pobytu. CK GT
neodpovídá ani za časové posuny, které u zájezdů
s leteckou dopravou, zejména charterovou leteckou
dopravou, nastanou v den odletu/příletu, v důsledku
posunu letu několik hodin před odletem; je-li let
uskutečněn v nočních hodinách, může být přílet,
popř. návrat, posunut do nočních, popř., ranních
hodin, v závislosti na délce letu. U nočních letů jsou
ubytovací služby v rozsahu první a poslední noci
poskytnuty též v případě, že zákazník je ubytován
do 12.00 hod. následujícího dne, popř. ubytování
opustí po 12.00 hod. téhož dne. Z uvedených důvodů
jsou reklamace tzv. „zkrácení“ pobytu, popř. počtu
nocí, kdy bylo skutečně čerpáno ubytování, vyloučeny.
CK GT dále neručí za případné zpoždění z technických
důvodů, z důvodů nepříznivého počasí, z důvodů
přetížení komunikací nebo hraničních přechodů
ani z důvodu stávek či vyšší moci; cestující musí při
plánování přípojů, obchodních termínů a důležitých
setkání brát možnost zpoždění v úvahu. V případě
zpoždění nevzniká zákazníkovi právo na odstoupení
od smlouvy, slevu či jiné odškodnění,
3. ubytovat zákazníka v jiném hotelu stejné nebo vyšší
kategorie, a to i na část pobytu, v případě, bude-li to
nutné na základě přebukování hotelu či jiné závažné
okolnosti, která nezávisí na CK GT. Za dodržení
smlouvou dohodnutých podmínek se rozumí stav, kdy
náhradní ubytování je minimálně stejné kategorie, bez
ohledu na další okolnosti, zejména umístění hotelu
či vybavení, přičemž kategorie hotelu je posuzována
podle předpisů platných v místě pobytu. Jakékoli
nároky s výjimkou nároků plynoucích z příplatků
za speciální služby, které nebyly při náhradním
ubytování poskytnuty, jsou vyloučeny,
4. je-li zájezd přerušen z důvodu vyšší moci, je CK GT
povinna učinit veškerá opatření k dopravě zákazníka,
včetně spolucestujících, zpět do místa odletu/odjezdu.
Dojde-li k okolnostem, jejichž vznik, průběh a následek
není závislý na činnosti a postupu CK GT nebo
k okolnostem na straně zákazníka, na základě kterých
zákazník zcela nebo zčásti nevyužije objednané,
zaplacené a CK GT zabezpečené služby, nevzniká
zákazníkovi, pokud není dohodnuto jinak, nárok
na refundaci nebo slevu z ceny těchto služeb.
Změny na základě požadavku zákazníka.
CK GT na základě individuálního požadavku zákazníka
provede změnu sjednaných podmínek, pokud je
taková změna možná. Podle povahy změny podléhá její
provedení poplatku ve výši a za podmínek uvedených
níže. Uplatní-li zákazník podle článku VI, bodu 5. těchto
VSP právo na změnu osoby, která se účastní zájezdu, musí
tak učinit písemně a ve stanovené lhůtě. Týká-li se změna
zákazníka, který podepsal cestovní smlouvu, písemné
oznámení musí obsahovat údaje uvedené v článku VI,
bodu 5. těchto VSP. Dnem doručení písemného oznámení
se osoba v něm uvedená stává zákazníkem a původní
a nový zákazník společně a nerozdílně odpovídají
za zaplacení zájezdu a úhradu případných dalších nákladů
vzniklých v souvislosti s touto změnou u dodavatelů
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Zákazník má následující základní povinnosti:
1. poskytnout CK GT součinnost potřebnou k řádnému
zabezpečení a poskytnutí služeb, zejména je povinen
úplně a pravdivě uvádět CK GT požadované údaje
a informace, oznamovat CK GT jakékoli změny těchto
údajů a předložit CK GT další potřebné doklady
požadované CK GT,
2. zajistit u osob mladších 15ti let a osob, jejichž
zdravotní stav to vyžaduje, doprovod a dohled
dospělého účastníka v době zájezdu,
3. předložit u osob starších 15ti let a mladších 18ti let
souhlas zákonného zástupce v případě, že zákazník
uvedené věkové kategorie čerpá služby bez jeho
doprovodu a dohledu,
4. uhradit CK GT sjednanou cenu zájezdu, popř. služby
včetně ceny dalších fakultativních služeb podle bodu
V. těchto podmínek nebo podmínek dohodnutých
ve smlouvě a prokázat to dokladem o zaplacení,
5. bez zbytečného odkladu sdělovat CK GT své stanovisko
k případným změnám v podmínkách a obsahu
sjednaných služeb,
6. převzít od CK GT doklady potřebné pro čerpání
služeb a pečlivě si překontrolovat správnost údajů
na voucherech a letenkách, dostavit se ve stanoveném
čase na určené místo (místo srazu, odletu) se všemi
doklady požadovanými podle pokynů na cestu,
7. mít u sebe platné cestovní doklady včetně dokladů
potřebných pro vstup do země pobytu, popř. tranzitu
a dodržovat pasové, celní, zdravotní a další předpisy
uvedených zemí. Veškeré náklady, které vzniknou
nedodržením těchto předpisů, hradí zákazník. Cizí
státní příslušníci jsou povinni se informovat o vízové
povinnosti u zastupitelství zemí, kam cestují, resp.
kterými budou projíždět a potřebná víza si obstarat,
8. dodržovat předpisy místních dopravců a ubytovatelů,
zejména respektovat dobu stanovenou pro počátek
a ukončení ubytování a ubytovací zařízení předat
v původním stavu,
9. řídit se pokyny předem stanovenými nebo udělenými
průvodcem zájezdu nebo jiné CK GT pověřené osoby,
dodržovat předpisy platné v zemi pobytu, popř.
tranzitu,
10. zdržet se jednání, které by mohlo ohrozit, poškodit
nebo omezit ostatní zákazníky, kteří se účastní
stejného zájezdu a počínat si tak, aby nedocházelo
ke škodám na zdraví nebo majetku na úkor ostatních
zákazníků, dodavatelů služeb nebo CK GT a uhradit
případnou způsobenou škodu.
Práva a povinnosti, které má zákazník CK GT, se vztahují
též na další osoby, které se spolu se zákazníkem účastní
zájezdu, na který zákazník uzavřel cestovní smlouvu.
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služeb, např. doúčtování rozdílu mezi dětskou cenou
a cenou za dospělou osobu, poplatků za změnu knihování
u leteckých společností apod. Při této změně je účtován
poplatek ve výši 700,- Kč za osobu. Týká-li se změna
jiného účastníka zájezdu, včetně změny jména účastníka
(u provdaných žen, v souvislosti s novými cestovními
doklady aj.), zvýšení počtu účastníků zájezdu o dalšího
spolucestujícího apod. je účtován poplatek 500,- Kč
na osobu. Za změnu termínu nebo destinace, kterou
lze u CK GT uplatnit pouze do 41 dne před odletem/
odjezdem, je účtován poplatek 500,- Kč na osobu. Změny
uplatněné v době od 40. dne před odletem/odjezdem jsou
vyloučeny a požadavek zákazníka je posuzován podle
článku IX. těchto VSP. Za vystavení náhradních letenek při
jejich ztrátě a za změny objednaných fakultativních služeb
v místě pobytu uhradí zákazník poplatek ve výši 500,- Kč
na osobu.

IX. Odstoupení od smlouvy. Stornovací podmínky
Zákazník má právo kdykoli před započetím zájezdu
odstoupit od smlouvy, a to i bez uvedení důvodu a dále
z důvodu změny dohodnutých podmínek před zahájením
zájezdu, pokud nedojde k uzavření nové cestovní smlouvy
podle článku VIII. těchto VSP. Oznámení musí učinit
zákazník, který podepsal cestovní smlouvu, a to písemně.
Důvody odstoupení musí zákazník uvést v případě, že
odstupuje z důvodu nesouhlasu se změnou dohodnutých
podmínek před zahájením zájezdu a nepožaduje uzavření
nové cestovní smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí
zákazník zaslat doporučenou poštou anebo doručit
osobně do kanceláře CK GT na adrese Dlouhá 3, Praha
1 nebo tomu prodejnímu místu, kde uzavřel cestovní
smlouvu. Při odstoupení od smlouvy do 41 dní včetně
před datem odletu/odjezdu je zákazník povinen uhradit
cestovní kanceláři GT poplatek 1000,- Kč za každou
osobu uvedenou v cestovní smlouvě. Při odstoupení
od smlouvy ve lhůtě kratší než 41 dní před odletem/
odjezdem je zákazník povinen uhradit cestovní kanceláři
GT stornopoplatky ve výši:
a. při stornování v období od 40 do 30 dnů před odletem/
odjezdem 20 % celkové ceny zájezdu
b. při stornování v období od 29 do 14 dnů před odletem/
odjezdem 40 % celkové ceny zájezdu
c. při stornování v období od 13 do 7 dnů před odletem/
odjezdem 75 % celkové ceny zájezdu
d. při stornování ve lhůtě 6 a méně dnů před datem
odletu či odjezdu 100 % ceny zájezdu
Uvedené stornopoplatky se vztahují i na charterové
letenky, samostatné ubytování a další služby
individuálního charakteru.
Celkovou cenou pro výpočet stornopoplatků se rozumí
plná prodejní cena včetně fakultativních služeb
uvedená v katalogu. Při určení počtu dnů pro výpočet
stornopoplatků se do stanoveného počtu dnů započítává
i den, kdy klient osobně oznámil v CK GT zrušení
zájezdu nebo kdy došlo k doručení písemného oznámení
o stornování zájezdu. Do počtu dnů se nezapočítává první
den zájezdu (odletu/odjezdu na zájezd, popř. nástup při
individuálním ubytování). Pokud účast na zájezdu ruší
jedna nebo více osob uvedených v cestovní smlouvě, cena
se přepočítává, přičemž mohou být kromě stornopoplatků
v některých případech vyžadovány i příplatky od osob,
které zájezd neruší. Např. stornuje-li jeden klient z dvojice,
musí zákazník, který se zájezdu zúčastní sám, uhradit
příplatek za jednolůžkový pokoj, obdobně se postupuje při
obsazení apartmánů nižším počtem osob.
Pokud se zákazník nedostaví na stanovené místo odletu
v předem oznámenou hodinu, zmešká odlet/odjezd nebo
poruší pasové, celní či devizové předpisy, takže nebude
moci překročit státní hranice, má CK GT nárok na plnou
úhradu nákladů. V případě, že zákazník v průběhu zájezdu
o své vůli zruší část zájezdu nebo nevyčerpá některou ze
zaplacených služeb, nemá nárok na ﬁnanční náhradu
za nečerpané služby.
Pro případ stornování zájezdu ze závažných důvodů
se mohou klienti připojistit u Evropské Cestovní
Pojišťovny a.s. CK GT vystaví doklad o stornování zájezdu,
hlášení a další potřebné doklady dodává zákazník přímo
pojišťovně.
CK GT je oprávněna před započetím zájezdu odstoupit
od smlouvy v případech zrušení zájezdu podle článku
VIII. těchto VSP a dále z důvodu porušení povinností
vyplývajících z uzavřené cestovní smlouvy zákazníkem.
Písemné oznámení o odstoupení od smlouvy s uvedením
důvodů musí CK GT zaslat na adresu zákazníka uvedenou
v cestovní smlouvě a účinky odstoupení nastávají dnem
doručení oznámení. Oznámení o odstoupení od smlouvy
CK GT odesílá stejným způsobem a se stejnými účinky,
které tyto podmínky stanoví pro odeslání oznámení
o zvýšení ceny (viz článek V., Cena).

X. Reklamace, odpovědnost za škody.
Pokud služby poskytnuté CK GT rozsahem nebo kvalitou
neodpovídají smluvně sjednaným službám, zákazník má
právo reklamovat případné vady a požadovat odstranění
vady, doplnění služby nebo poskytnutí přiměřené slevy.
Způsob uplatnění reklamace, postup vyřizování reklamací
a rozhodnutí o reklamaci blíže upravuje reklamační řád
CK GT, který je k dispozici ve všech prodejních místech
CK GT. Reklamace vad poskytnutých služeb musí být
uplatněna včas, bez zbytečného odkladu po jejich zjištění,
srozumitelně a jasně tak, aby náprava mohla být sjednána
v místě poskytované služby. Veškeré reklamace uplatňuje
zákazník bez zbytečného odkladu písemně na místě
vzniku závad u příslušného místního delegáta, průvodce
či místního zastoupení CK GT tak, aby mohla být včas
uskutečněna náprava. Zákazník může reklamaci uplatnit
též ústně, v takovém případě příslušný místní delegát,
průvodce či místní zastoupení CK GT sepíše protokol
a zákazník je povinen jej podepsat. Pokud nebude stížnost
podána okamžitě na místě příslušnému delegátovi,
průvodci či místnímu zastoupení CK GT, zcela zaniká
nárok na slevu nebo na náhradu všech později vzniklých
škod, které by při včasném ohlášení závady nevznikly.
Pokud se nedostatek nepodaří odstranit, sepíše delegát
CK GT, případně jím pověřený pracovník, se zákazníkem
o této skutečnosti protokol. Zákazník je povinen
poskytnout součinnost potřebnou k vyřízení reklamace.
Do 14 dnů po návratu lze reklamaci uplatnit u vedoucího
pracovníka CK GT nebo u jím pověřeného pracovníka,
popř. prostřednictvím vedoucího cestovní kanceláře
nebo agentury, u které byl zájezd zakoupen. Po uplynutí
této lhůty může zákazník uplatňovat nároky jen tehdy,
jestliže k nedodržení lhůty došlo bez jeho zavinění, avšak
nejpozději do 3 měsíců od skončení zájezdu a v případě,
že se zájezd neuskutečnil, do 3 měsíců ode dne, kdy měl
být zájezd ukončen podle cestovní smlouvy, jinak právo
zaniká.
Vyloučení odpovědnosti CK GT za škodu.
CK GT neodpovídá za škodu zejména v případech, pokud
škoda vznikla:
1. jednáním či následky jednání zákazníka,
2. jednáním či následky jednání třetí osoby, která není
spojena s poskytováním zájezdu a nemá žádný vztah
k zajišťování dohodnutých služeb dle cestovní smlouvy
(např. hluční turisté v letovisku, autohavárie, zahájení
stavební činnosti v okolí, zakoupení výletu u místního
pořadatele nebo jiné cestovní kanceláře zákazníkem
apod.),
3. okolnostmi vylučujícími odpovědnost, tzv. vyšší
moc, z důvodu rozhodnutí státních orgánů nebo
mimořádných okolností (nejistá bezpečnostní situace,
stávky, dopravní problémy, karanténa, extrémní
klimatické jevy a další okolnosti, které cestovní
kancelář GT nemohla ovlivnit ani předvídat), jakož
i v případě, kdy CK GT prokáže, že škodě nemohla
zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze
požadovat,
4. zpožděním či změnami letových řádů, typu letadla
a trasy letu, změnami lodních řádů apod. a jejich
následky, zejména nečerpáním objednaných služeb
v důsledku vzniklého prodlení,
5. sníženou úrovní či nesplněním služby, kterou si
zákazník sám objedná v místě pobytu, ať již v hotelu,
místní cestovní kanceláři či u jiné společnosti nebo
organizace.
Závazky z cestovní smlouvy týkající se letecké přepravy
a výše náhrady škody se řídí ustanoveními mezinárodních
dohod, kterými je ČR vázána; zejména Úmluvou
o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké
dopravě, která byla uveřejněna pod č. 15/1935 Sb.,
ve znění vyhlášky č. 15/1966 Sb., o Protokolu, kterým
se mění Úmluva o sjednocení některých pravidel
o mezinárodní letecké dopravě, podepsaná ve Varšavě dne
12. října 1929 a platnými předpisy EU.

Úsporné řešení SPORO obsahuje pojištění pro případ
trvalé invalidity či úmrtí následkem úrazu, pojištění
odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám,
pojištění zavazadel a stornopoplatků při zrušení cesty.
Komplexní pojištění OPTIMAL se vztahuje na veškerá
rizika obsažená v úspornější variantě SPORO, avšak
v případě pojistné události nabízí až dvojnásobné plnění.
Navíc zahrnuje i pojištění pro případ přerušení cesty
a umožňuje vyplacení kompenzace nevyužité dovolené.
Pojištěním vzniká smluvní vztah mezi zákazníkem
a pojišťovnou. CK GT je prostředníkem při sjednání
pojistné smlouvy, předmětem cestovní smlouvy je
i pojištění, cestovní smlouva s pojistnými podmínkami
jsou dokladem o pojištění. Případnou pojistnou událost
řeší zákazník přímo s pojišťovnou. CK GT v případě
pojistné události nepřísluší posuzovat existenci,
popř. výši nároků vyplývajících z pojistného vztahu.
V případě pojistných událostí poskytne CK GT potřebnou
součinnost, nehradí však poplatky za lékařská vyšetření,
léky apod. Veškeré náklady související s pojistnými
událostmi hradí Evropská Cestovní Pojišťovna a.s.
způsobem uvedeným v pojistné smlouvě a všeobecných
pojistných podmínkách.
Podpisem smlouvy, jejímž předmětem je i pojištění,
vyslovuje zákazník souhlas s přechodem svých práv
(postoupením pohledávky) na pojistné plnění vůči
pojišťovně na CK GT v případě, že CK GT na základě
požadavku zákazníka nebo dalších osob oprávněných
z pojistné smlouvy poskytne za zákazníka úhradu
léčebných nákladů, popř. uhradí jiné náklady za
zákazníka postiženého pojistnou událostí. Zákazníci,
kteří si kupují pouze ubytování, lodní lístky, letenky,
zájezdy z mimořádné nabídky a jiné služby související
s cestovním ruchem, pojištěni nejsou, mohou se pojistit
individuálně.

XII. Závěrečná ustanovení:
Zákazník podpisem cestovní smlouvy dává CK GT
souhlas s tím, aby CK GT zpracovávala a shromažďovala
osobní údaje zákazníka, a to v rozsahu jména, příjmení,
data narození, rodného čísla, bydliště a kontaktu
na elektronickou poštu, popř. jinou zákazníkem uvedenou
adresu, vše v souladu s příslušnými ustanoveními
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění. Podpisem cestovní smlouvy zákazník
současně prohlašuje, že je zmocněn udělit a že uděluje
shora uvedený souhlas i jménem osob, které se účastní
zákazníkem sjednaného zájezdu.
Při zpracování osobních údajů je CK GT povinna dbát,
aby zákazník a osoby, které se účastní zákazníkem
sjednaného zájezdu, neutrpěli újmu na svých právech,
zejména na právu na zachování lidské důstojnosti a dbát
na ochranu před neoprávněným zasahováním do jejich
soukromého a osobního života.
Poskytnuté údaje je CK GT oprávněna zpracovávat
a shromažďovat za účelem nabízení obchodu a služeb
poskytovaných nebo zprostředkovávaných CK GT.
Poskytnuté údaje je CK GT oprávněna zpřístupnit pouze
zaměstnancům CK GT a smluvním partnerům a zásadně
je neposkytuje třetím osobám.
Tyto Všeobecné smluvní podmínky tvoří nedílnou
součást cestovní smlouvy. Zákazník potvrzuje
svým podpisem na cestovní smlouvě, že se s těmito
podmínkami seznámil a souhlasí s nimi v plném
rozsahu.
Všeobecné smluvní podmínky vstupují v platnost dne
20.10.2007 a v plném rozsahu nahrazují Všeobecné
smluvní podmínky ze dne 20.10.2006.

XI. Cestovní pojištění zákazníka.
CK GT zajišťuje prostřednictvím Evropské Cestovní
Pojišťovny a.s. svým klientům základní pojištění
asistenčních služeb a léčebných výloh (BASIC). Aktivní
asistence poskytovaná 24 hodin denně obsahuje
i zabezpečení lékařského převozu, repatriaci do vlasti
a zajištění opatrovníka při hospitalizaci klienta
v zahraničí. Léčebné výlohy pojišťovna proplatí až do výše
2,4mil. Kč. Pojištění se vztahuje i na fyzioterapeutické
a akutní zubní ošetření. Nad rámec základní pojistné
ochrany lze individuálně sjednat rozšířené pojištění
ve dvou variantách – úsporné řešení SPORO nebo
komplexní OPTIMAL. Obě varianty připojištění se liší jak
výší plnění pojišťovny, tak i rozsahem pojistné ochrany.
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Přeprava zvířat

Doprava
Doprava klientů je zajišťována zpravidla
charterovými lety ČSA a společnosti Travel service.
Všechny charterové lety jsou nekuřácké! Počítejte
s tím, že zavazadla pro jednu osobu v letové
přepravě mají hmotnostní limit 20 kg (nevztahuje
se na děti do dvou let, které nemají v letadle vlastní
sedadlo). Nadměrná zavazadla nebo ta, která
mají nestandardní rozměr (např. kolo, invalidní
vozík, surf, vak s golfovými holemi apod.) je nutno
nahlásit nejlépe ihned při závazné rezervaci zájezdu,
nejpozději však 14 dní před odletem. Přeprava
bývá zpoplatněna, informace o aktuálních cenách
poskytneme v cestovní kanceláři.
Upozornění: Váhu zavazadel je možné sčítat
pro rodinu či skupinu společně cestujících
osob, hmotnost jednoho zavazadla však nesmí
přesáhnout 32 kg. Příruční zavazadlo, které si berete
na palubu letadla, může mít maximální hmotnost
5 kg a rozměry 55x40x20 cm. Na palubu letadla je
zakázáno brát ostré předměty (nože, manikury
apod.). Podle nových pravidel EU nelze brát
na palubu letadla ani žádné tekutiny. Tyto a podobné
věci si uložte do zavazadel, která odevzdáváte při
odbavení do zavazadlového prostoru. Více informací
o bezpečnostních předpisech naleznete na
www.greece-tours.cz.
Požadujete-li jako občerstvení v letadle
vegetariánskou nebo jinou dietní stravu, nahlaste
to alespoň týden před odletem v cestovní kanceláři.
Svá zavazadla označte jménem a cílovou adresou jak
na visačce vně, tak i uvnitř, zamezíte tak případným
nedorozuměním při odbavení.
Na letiště se dostavte v dostatečném předstihu,
nejlépe 2 hodiny před odletem, budete odbaveni
v klidu a bez problémů, zvláště požadujete-li usadit
početnější rodinu v jedné řadě apod.
Letenky platí vždy i na zpáteční cestu, proto si je
dobře uschovejte! Za vystavení nových letenek se platí
zvláštní poplatek. Případné poškození nebo ztrátu
zavazadla nahlaste ihned po příletu na reklamačním
oddělení příslušného letiště, popřípadě požádejte
o pomoc místní delegátku. Pro uplatnění nároku
na odškodnění je nezbytné sepsání protokolu
P.I.R. Odškodnění je vždy uplatňováno u letecké
společnosti, případně pojišťovny, nikoliv u cestovní
kanceláře.
V důsledku vytížení letových tras a přeplněnosti
vzdušného prostoru může dojít ke změnám
původních letových časů. V souladu s platnými
mezinárodními předpisy a dohodami nemůže
cestovní kancelář ovlivnit případné změny typu
letadla, letového řádu a trasy, včetně mezipřistání.
Dopravce je oprávněn z povětrnostních,
technických nebo jiných příčin let odložit, zrušit
nebo předčasně ukončit. Navíc pravidelné linky
mají přednost před charterovými lety. Při plánování
přípoje do místa bydliště po návratu počítejte
tedy i s možností zpoždění. Vzhledem ke stále
hustšímu leteckému provozu není vyloučena ani
změna odletového dne oproti datu, uvedenému
v katalogu. O tom jsou samozřejmě zákazníci
informováni s dostatečným předstihem. Cestovní
kancelář nenese za zpoždění letadla odpovědnost,
a proto nemůže v takovém případě poskytovat
žádné kompenzace. Změnou řádu, především
v případě nočních letů, může být zkrácen celkový
počet dní trvání zájezdu, avšak bez vlivu na zkrácení
zaplacených služeb v cílovém místě, tedy i bez
možnosti refundace.

Vlastní doprava
V případě cesty vlastní dopravou jste osobně
odpovědni za dodržení termínu nástupu dovolené
a ukončení pobytu. Pozdější příjezd je nutno ohlásit
kontaktní osobě, neopravňuje však zákazníka
k prodloužení pobytu.

156_161_Informace.indd
156_161_I
nform ace.indd 159

159

Chcete-li si vzít na dovolenou svého čtyřnohého
miláčka, informujte se prosím předem v naší cestovní
kanceláři, zda vámi vybraný hotel pobyt zvířat
akceptuje. V předstihu je rovněž nutné nahlásit
letecký převoz zvířete, protože jejich počet v jednom
letu je omezen. Zvíře musí mít Europas vystavený
v České republice, čitelné tetování nebo čip a platné
očkování proti vzteklině, ne starší než rok. Přeprava je
možná pouze ve speciální schráně a je zpoplatněna.

Časový posun
V Řecku je oproti České republice časový posun, po
přistání si posuňte ručičky o jednu hodinu dopředu!

Transfery
Po přistání v Řecku vás v příletové hale bude čekat
delegát naší cestovní kanceláře nebo místní zástupce,
který vás nasměruje do dopravního prostředku,
určeného k přejezdu do vašeho ubytovacího zařízení.
Věnujte prosím jeho pokynům dostatečnou pozornost
a ověřte si rovněž, že všechna vaše zavazadla jsou
uložena v dopravním prostředku, kterým pojedete
do místa svého ubytování. Dětské sedačky nejsou
při transferech součástí běžného vybavení.
O času odjezdu ke zpátečnímu odletu z Řecka vás
bude informovat náš delegát buď osobně nebo
písemně na nástěnce, v informační knize či vzkazem
na hotelový pokoj. K odjezdu buďte raději připraveni
15 minut předem, odevzdejte klíče od pokoje,
vyrovnejte účty za zvláštní služby a případné telefony.
Zkontrolujte si rovněž cestovní doklady a zavazadla.
Transfery nadměrných zavazadel – surfů, kol apod.
nejsou zahrnuty v ceně zájezdu.

Delegát a průvodce
„Delegát“ je pracovník cestovní kanceláře, který vítá
klienty na letišti, asistuje při ubytování, poskytuje
základní informace a je klientům k dispozici v určité,
předem stanovené hodiny. Má obvykle na starosti
více ubytovacích objektů a za klienty dojíždí, pokud
se nedohodnou jinak. Při úvodní informativní
schůzce vás blíže seznámí s pobytovým místem,
poskytovanými službami, s možnostmi fakultativních
výletů a zodpoví vaše případné dotazy.
Doporučujeme využívat pro řešení veškerých
záležitostí především úřední hodiny nebo pravidelné
schůzky, které jsou uvedeny na informačních tabulích
v recepci ubytovacích objektů nebo v informačních
knihách. S delegátem je možné se v akutních
případech telefonicky spojit nebo mu nechat
vzkaz. „Průvodce“ většinou doprovází poznávací
zájezdy, je se skupinou klientů stále a zpravidla bydlí
i ve stejném ubytovacím zařízení.
V ceníku je u jednotlivých zájezdů uvedeno, zda
je v ceně zájezdu zahrnuta služba průvodce či
delegáta. U individuálních zájezdů nejsou tyto služby
poskytovány vůbec, informace vám předá partnerská
cestovní kancelář v anglickém nebo německém
jazyce, kontakt je uveden na voucheru.

Ubytování
Místo svého ubytování si v katalogu vybírejte pečlivě
podle svých požadavků a ﬁnančních možností.
V případě jakýchkoli dotazů k ubytování, se
neváhejte obrátit na naši cestovní kancelář s žádostí
o vysvětlení, popřípadě doplnění informací, abyste
se mohli správně rozhodnout.

Studia a apartmány
Pro rodiny s dětmi většinou doporučujeme ubytování
v jednoduše zařízených studiích a apartmánech
s možností vaření. Jsou cenově výhodnější než hotel
a pro rodinnou dovolenou ideální.

Studio pro dvě až tři osoby tvoří zpravidla pouze
jedna místnost – obývací ložnice s kuchyňským
koutem a koupelnou s WC. Třetí lůžko ve studiu
bývá rozkládací, jedná se tedy o ubytování pro
dvě dospělé osoby a dítě. Pro tři dospělé osoby či
pro rodiče se dvěma malými dětmi toto ubytování
nedoporučujeme.
Apartmán se většinou skládá z obývací ložnice se
dvěma lůžky (někdy rozkládacími) a kuchyňským
koutem, oddělené ložnice pro dvě až tři osoby
a koupelny s WC.
Obytný prostor může být po rozložení lůžek
značně omezený, od českého standardu se liší šířka
dvoupostelí, tzv. francouzská lůžka pro ubytování
dvou osob, mívají šířku 120–140 centimetrů.
Rovněž konﬁgurace koupelen bývá u tohoto typu
ubytování velmi úsporná a často je sprcha řešena
přímým výstupem vedle sanitárního zařízení.
Koupelny studií a apartmánů nejsou obvykle
vybaveny mýdlem, jedno balení toaletního papíru je
na WC po příjezdu, další se však nedoplňuje. Vezměte
si s sebou proto vlastní hygienické potřeby!
Ručníky, patřící k vybavení bytů, nelze brát na pláž,
což se samozřejmě vztahuje i na deky a prostěradla.
Kuchyňka nebo kuchyňský kout jsou vybaveny
ledničkou, dvouvařičem a nejzákladnějším
nádobím. Při ubytování ve studiích a apartmánech
se nepředpokládá příprava složitých jídel. Proto je
třeba počítat i s tím, že k vaření bude jen jedna větší
a jedna malá plotýnka. Omezena je rovněž možnost
pečení v pečící troubě. Pokud máte v úmyslu vařit
složitější jídla, speciální dětské nebo dietní pokrmy,
doporučujeme vzít si s sebou nádobí na doplnění
např. struhadlo, misky, cedníčky, vařečku apod.
K vybavení nepatří utěrky ani mycí prostředky
na nádobí.
Nejlepší variantou je kombinace vlastního vaření
se stravováním v místních restauracích.
K ubytování ve studiích a apartmánech lze ve většině
oblastí dokoupit stravování.
Obsah a rozsah služeb při ubytování ve studiích
a apartmánech je nižší než v hotelu, což je patrné
i z cen zájezdů. Pokud si přejete vyšší standard,
doporučujeme výběr z ubytovacích objektů vyšší
kategorie.
Zvolíte-li si ubytování v hotelu kategorie 3* a vyšší,
přizpůsobte tomuto faktu i výši svého kapesného
a šatník. Na večeři v hotelové restauraci je nutné
obléci se přiměřeně slušně, pro muže jsou
nepřípustné krátké kalhoty a tílka, pro ženy plážové
oblečení.
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Podmínky ubytování
Výběru ubytovacích kapacit věnujeme každoročně
velkou pozornost, naším cílem je udržovat kvalitu
a solidní úroveň ubytování. Katalogy se však tisknou
na podzim před nadcházející sezonou dalšího roku,
a proto není vyloučeno, že v popisech vybavení
některých hotelů či apartmánů mohou být oproti
plánované skutečnosti drobné odchylky. Více informací
lze získat na internetových stránkách ubytovacích
objektů, které mají vlastní webové prezentace.
Odkazy jsou uvedeny na www.greece-tours.cz. Každý
stát má jiná kritéria pro oﬁciální zařazování hotelů
do jednotlivých kategorií a standardy v různých
zemích se mohou výrazně lišit. Naše cestovní kancelář
musí používat označení, které je v Řecku platné,
pokud je mezi hotely stejné kategorie rozdíl, bývá
vyjádřen popisem služeb a cenou. Počítejte také
s tím, že velikost, vybavení a poloha pokojů nejsou
ani v objektech stejné kategorie naprosto identické.
Fotograﬁe pokojů považujte za ilustrační, neboť
ubytovací zařízení mají zpravidla několik typů pokojů
a všechny nelze v katalogu představit. Použité obrázky
nemusí přesně odpovídat typu pokoje, ve kterém
budete ubytováni. Tato skutečnost ale nemůže být
předmětem reklamace. Konkrétní přidělení příslušného
typu pokoje záleží výhradně na možnostech

5.11.2007
5.
11.2007 16:21:
16:21:11
11

DŮLEŽITÉ INFORMACE

DŮLEŽITÉ INFORMACE

160

ubytovacího zařízení. Ubytování je zajištěno pouze
pro osoby uvedené v cestovní smlouvě a na poukazu
– voucheru. Bez vědomí cestovní kanceláře a správce
nelze v objektu ubytovat další osoby nebo ubytování
přenechat jiným klientům. Nahlásit je třeba i děti
do dvou let, které zpravidla cestují bez nároku na lůžko.
Pokud požadujete jednolůžkový pokoj, je nutné
zajistit si včasnou rezervaci, neboť počet těchto
pokojů je v hotelech omezen. Při ubytování jednoho
klienta ve dvoulůžkovém nebo jednolůžkovém
pokoji se účtuje příplatek za neobsazené lůžko,
a to i v případech, kdy toto lůžko není v pokoji
umístěno. V praxi to znamená, že jednolůžkový
pokoj a dvoulůžkový pokoj s doplatkem
na neobsazené lůžko jsou zcela rovnocenné
a prodávají se za stejnou cenu.
Stejné pravidlo platí i při obsazování studií
a apartmánů menším počtem osob, než je maximální
kapacita. Ceny jsou kalkulovány pro úplné obsazení
studia či apartmánu, pokud jsou byty obsazeny
menším počtem osob, je nutno uhradit příplatek
za neobsazené lůžko. I v těchto případech nemusejí
být doplácená neobsazená lůžka ve studiu nebo
apartmánu fyzicky umístěna.
Rodinné čtyřlůžkové pokoje v hotelech nebývají vždy
prostornější než standardní, v takových případech je
zpravidla do třílůžkového pokoje doplněna přistýlka,
nebo se jedná o dvě místnosti, které mohou být
odděleny i přepážkou bez dveří.
Upozornění: Pokoje v hotelech musejí být v den
odletu uvolněny zpravidla do 11–12 hodin,
v apartmánech a studiích většinou již v 10 hodin
dopoledne. Tyto podmínky platí obecně v celé EU.
Příjezd v brzkých ranních hodinách nebo případný
večerní odlet neopravňují klienty k používání pokojů
před stanovenou dobou či po ní. Doba určená
k ubytování a opuštění pokoje je stanovena obvykle
zahraničním partnerem tak, aby mohl být proveden
řádný úklid bez ohledu na dobu vašeho příjezdu
nebo odjezdu do místa pobytu a z něj. Naší snahou
je zkrátit vám při příjezdu dobu čekání na ubytování
na minimum. Stejně tak při odjezdu vám naši
zástupci dle možnosti zabezpečí po nezbytně nutnou
dobu úschovu zavazadel. Naše cestovní kancelář
nemůže garantovat v každém případě bezprostřední
návaznost ubytování, popřípadě opuštění pokojů
na váš příjezd nebo odjezd. V hotelech, nikoli však
v apartmánech či studiích, si lze na místě pobyt
na pokoji za poplatek prodloužit do doby odjezdu.
O možnosti prodloužení rozhoduje rezervační
oddělení hotelu podle obsazenosti pokojů,
zpravidla jeden den před odjezdem.

GT ubytování
Ve snaze dosáhnout příznivých cen, jsme v minulých
letech zavedli nabídku nejmenovaných ubytovacích
kapacit. Je určena pro klienty, kteří o dovolené
výrazně preferují například koupání v moři nebo
sportovní aktivity a nekladou velký důraz na přesný
výběr ubytovací kapacity. Při rezervaci zaručujeme
základní parametry kvality služeb, zejména
destinaci, termín a délku zájezdu, druh dopravy, typ
a kategorii ubytovacího zařízení a rozsah stravování.
Nesdělujeme však konkrétní název ubytovacího
zařízení. Umístění klientů je závislé na volných
pokojích, takže klient může být ubytován v některém
z objektů publikovaných v konkrétní nabídce
katalogu, někdy dokonce i ve vyšší kategorii než
za kterou zaplatil, anebo v ubytovacím zařízení,
které v základním katalogu není vůbec uvedeno.

Cennosti
Ve vlastním zájmu si na dovolenou neberte žádné
drahé šperky a cennosti! Větší částky peněz nebo
cestovní šeky si uložte v trezoru, pokud není
k dispozici, doporučujeme uložit si je alespoň

na dvou různých místech. Předejdete tak případným
nepříjemnostem spojeným se ztrátou dokladů
a ﬁnančních prostředků. Naše cestovní kancelář
neručí za jakékoli ztráty věcí, ani za ztráty věcí
a peněz z hotelových trezorů.

Zvláštní požadavky
Máte-li speciální přání např. ubytování v přízemí,
výhled na moře, ubytování ve vedlejších pokojích
pro rodiny, které cestují společně apod., budeme
se vám snažit vyjít vstříc, avšak není v našich silách
tyto zvláštní služby stoprocentně garantovat.
Nelze je považovat za předem potvrzené a netvoří
součást závazku vůči klientům. Pokud se nám vaše
požadavky v některých případech přes veškerou
snahu zajistit nepodaří, nemůžeme poskytovat slevy
ani kompenzace. U vybraných hotelů jsou v ceníku
uvedeny příplatky, za které lze ubytování v pokojích
s výhledem na moře předem zajistit (není však
vyloučeno, že někdy je výhled na moře jen boční
anebo je částečně omezen například vzrostlými
stromy).
Požadujete-li bezbariérové ubytování nebo máte-li
jiný speciﬁcký požadavek, který souvisí se zdravotním
handicapem, informujte laskavě cestovní kancelář
již při rezervaci zájezdu. Počet takových pokojů je
omezený a musí být předem potvrzeny. Zvláštní
požadavky nelze zajistit u zájezdů typu Last minute.
V těchto případech je totiž ubytování poskytováno
i v jiných objektech, než nabízí katalog, a polohu
apartmánu nebo hotelu se klient v některých
případech dozví až po příletu do cílové oblasti.

Stravování
Všímejte si popisů stravování, abyste si vybrali
správně podle svých požadavků a představ.
V popisech bývá uvedeno:
kontinentální snídaně – většinou opakující se
nabídka – káva nebo čaj, chléb nebo pečivo, máslo,
džem
rozšířená kontinentální snídaně – kontinentální
snídaně rozšířená o plátek sýra nebo salámu,
popřípadě vejce
stravování formou bufetu – samoobslužný systém
stravování s nabídkou studené i teplé kuchyně
polopenze – zpravidla kontinentální snídaně
a servírovaná večeře
all inclusive – celodenní stravování, někdy i další
občerstvení včetně nápojů zahrnuto v ceně.
Konkrétní rozsah stravování se řídí pravidly, která
stanoví hotel a jsou mimo vliv cestovní kanceláře.
Čerpání all inclusive služeb probíhá v časech
stanovených hotelem, nikoliv nepřetržitě. Začátek
a konec čerpání služeb all inclusive se řídí časem
nastěhování do pokojů a jejich uvolnění, v souvislosti
s tím může být rozsah čerpání služeb v příletový
a odletový den omezen. Dochází-li v odletový den
k uvolnění pokojů v poledních hodinách, nelze
vyžadovat služby all inclusive po tomto limitu, ačkoliv
nástup do hotelu proběhl ve večerních hodinách
příletového dne. Při čerpání služeb all inclusive
v hotelích kategorie 3* je třeba počítat s tím, že rozsah
stravování se svým charakterem blíží plné penzi
včetně nápojů k hlavním jídlům.
Zaplacený rozsah stravování zahrnuje počet
penzí, který odpovídá počtu noclehů. Při nástupu
do hotelu a odjezdu z něj v atypických časech může
být pravidelné jídlo nahrazeno balíčkem na cestu
nebo jiným typem jídla. Cestovní kancelář nemá
vliv na nabídku specialit místní kuchyně, nemůže
ovlivnit čas podávání snídaní a večeří ani případné
opakování nabídky jídel podle menu při zakoupení
dvou a více týdenních pobytů. Bufetový způsob
a stravování s obsluhou jsou cenově rovnocenné.
Z provozních důvodů může hotel v katalogu uváděný
způsob stravování změnit. V takovém případě

nevzniká klientovi nárok na ﬁnanční náhradu.
V některých případech může být způsob stravování
kombinovaný. Například předkrmy jsou nabízeny
formou bufetu, hlavní jídlo s obsluhou. Tato
skutečnost je obvykle v katalogu uvedena. Kvalita
stravování, její bohatost a pestrost je většinou přímo
úměrná kategorii zvoleného ubytovacího objektu.
Stravovací zvyklosti v Řecku se liší od českých, typické
jsou velmi jednoduché snídaně. Pokud vyžadujete
stravování v bohatším rozsahu, doporučujeme si
vybrat z nabídky ubytovacích objektů, kde je zesílené
stravování výslovně uvedeno. Není-li uvedeno jinak,
nápoje nejsou zahrnuty v ceně stravování, lze si je
na místě během podávání jídla přikoupit. Víno je
cenově výhodnější než pivo, místní specialitou je
víno s vůní pryskyřice – retsina a aperitiv s anýzovou
příchutí – ouzo. Tradiční řecká jídla můžete
ochutnat v četných tavernách nebo rybářských
hospůdkách, řecká kuchyně je proslulá zejména
úpravou ryb, plodů moře, jehněčího masa a zeleniny.
V restauracích se nechává spropitné kolem 10%.

Voda
V celém Řecku je samozřejmě zavedena pitná voda,
avšak její kvalita kolísá podle jednotlivých oblastí.
Například na Olympské riviéře je voda velmi kvalitní,
na Chalkidiki i na ostrovech může mít voda tekoucí
z vodovodů slanou příchuť, pro přímou spotřebu
doporučujeme kupovat balenou pitnou vodu.
V některých ubytovacích zařízeních je k ohřevu vody
využívána ekologická solární energie a může se stát,
že v noci nebo brzy ráno teplá voda neteče. Hotely
vyšších kategorií používají i elektrické zdroje, aby byla
zajištěna dodávka teplé vody po celý den.

Pláže
Pláže v Řecku jsou zpravidla veřejné, přístupné
i místnímu obyvatelstvu. Použití lehátek a slunečníků
je většinou za poplatek, stejně tak jako využití
sportovních zařízení, uváděných u jednotlivých
ubytovacích zařízení, pokud není uvedeno jinak.
Poplatek za pronájem jednoho slunečníku a dvou
lehátek se v létě 2007 pohyboval kolem 7 €.
Údaje o vzdálenosti pláží od ubytovacího objektu,
uváděné v popisech, jsou pouze orientační.
Nudistické pláže jsou v Řecku oﬁciálně povoleny
jen na některých ostrovech. Plánujete-li pobyt
u romantického skalnatého pobřeží, přibalte si
speciální obuv do vody, mohou se tu vyskytovat
mořští ježci.

Pozor na slunce!
V Řecku je typické středomořské klima, které
umožňuje příjemnou prosluněnou dovolenou
od května do října. Slunce je však v sezoně zejména
přes poledne poměrně ostré, proto si dávejte pozor
na přehnané opalování.
Upozornění: Kožní lékaři doporučují v přímořských
destinacích od 11 do 15 hodin pobyt ve stínu. Zvýšená
pozornost je na místě zejména v prvních dnech
pobytu u moře. Případné spáleniny vám mohou
znepříjemnit celou dovolenou! Používejte opalovací
krémy s vyššími faktory, oči si chraňte kvalitními
slunečními brýlemi. Na hlavu používejte pokrývku,
abyste se ochránili před úžehem, což ve zvýšené
míře platí zejména pro děti a seniory. V případě
chronických onemocnění raději konzultuje předem
s vaším lékařem podmínky pobytu na slunci. Počítejte
také s tím, že příjemný větřík na ostrovech může
v některých obdobích zesílit. V důsledku toho se
mohou zvětšit vlny a dočasně znečistit voda na pláži.
Nezapomeňte: Vezměte si s sebou léky, které
pravidelně užíváte, cestujete-li s dětmi, nezapomeňte
na oční kapky a tekutý pudr.
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Internet

Auta a motocykly

Internetové kavárny jsou již v řeckých městech
i turistických centrech samozřejmostí, počítejte
s cenou 3 – 5 € na hodinu, některé počítače jsou
napojené na mincovní automaty, jinde je potřeba
zakoupit časovou kartu. Luxusní hotely mají obvykle
v halách s recepcí zapojený systém WiFi, popřípadě
na pokojích možnost připojení vlastního laptopu.

Delegát vám na místě nabídne možnost pronájmu
motorových vozidel, nicméně při pronájmu aut
nebo motocyklů v místě pobytu vzniká smluvní
vztah výhradně mezi klientem a prodejcem těchto
služeb. Ceny za pronájem aut, uvedené v ceníku
tohoto katalogu, jsou orientační, v průběhu sezony
se mohou v souvislosti s nabídkou a poptávkou
měnit. V Athénách a Thessaloniki je k pronájmu auta
vyžadována garance mezinárodní platební kartou
nebo záloha v hotovosti. Na místě se za poměrně
příznivé ceny nabízí také motocykly, ochranná helma
je nezbytná a většina půjčoven ji poskytuje v ceně
pronájmu. V Řecku platí obvyklá pravidla silničního
provozu jako jinde v Evropě (v obci maximální
rychlost 50 km/h, mimo obec 80 km/h, na dálnicích
100 km/h). Užívání bezpečnostních pásů je povinné.
Za porušení předpisů jsou stanoveny vysoké pokuty.

Přes veškerá opatření místních provozovatelů
ubytovacích objektů, vás mohou obtěžovat komáři.
Doporučujeme proto přibalit repelentní přípravky,
případně strojky do zásuvek s tabletkami proti
komárům. Další neovlivnitelnou nepříjemnou
skutečností, se kterou se můžete v určitých obdobích
při ubytování v některých objektech setkat, je výskyt
drobného hmyzu a hlodavců.

Elektrická energie

Siesta a zábava
Řecký styl života se poněkud liší od středoevropského.
Pokuste se tomuto rytmu přizpůsobit a vaše dovolená
bude o to příjemnější. Řekové například v létě přes
horké poledne dodržují, jako ostatně obyvatelé
celého Středomoří, siestu. Mohou tak po odpočinku
ve stínu či lehkém zdřímnutí příjemněji prožít
druhou polovinu dne a letní večer.
Řekové si rádi posedí s přáteli v tavernách a také
většina turistů spojuje pobyt v této zemi s příjemnou
večerní zábavou, někdy i bohatým nočním životem.
Některá turistická střediska jsou přesycena zábavními
podniky – bary, tavernami i nočními kluby, jejichž
provoz je obvykle hlučný. Také animační programy
v hotelech mohou být poměrně rušné. Nelze
očekávat, že celé letovisko nebo hotel po 22. hodině
ztichne tak, jak jsme tomu zvyklí doma. V ubytovacích
objektech nemůže naše cestovní kancelář zajistit
absolutní klid. Pokud toužíte po klidné dovolené,
nechte si poradit při rezervaci zájezdu vhodný hotel
v odlehlejších částech letovisek nebo si vyberte
dovolenou mimo hlavní sezonu, kdy je v letoviscích
méně turistů. Rozvoj turistiky v Řecku s sebou přináší
i stavební činnost, kterou cestovní kancelář nemůže
ovlivnit. Pokud místní úřady vydají příslušné stavební
povolení, začínají někdy majitelé pozemků stavět bez
ohledu na probíhající sezonu. Ze dne na den může
být také stavební činnost zahájena i u pozastavených
staveb. V blízkosti některých hotelů může být
železniční trať.

Výlety
Řecko nabízí kromě moře a slunce také unikátní
pamětihodnosti. Delegát vám na místě nabídne
výlety, které se nabízejí v navštívené oblasti. Bližší
informace o možných výletech můžete také čerpat
z informačních knih a tabulí naší cestovní kanceláře,
umístěných zpravidla v recepci každého ubytovacího
objektu. Při zakoupení výletů v místě pobytu vzniká
smluvní vztah výhradně mezi klientem a pořadatelem
těchto služeb. Naše cestovní kancelář tyto služby
neorganizuje a nenese za ně žádnou zodpovědnost,
stejně jako za vady zboží, které si klient zakoupí
v prodejnách, navštívených v průběhu výletů.
Vstupné na památky je poměrně vysoké, v loňském
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Upozornění: Řízení na řeckých silnicích je třeba
věnovat zvýšenou pozornost, svérázný způsob jízdy
místních řidičů vás může nepříjemně překvapit.

Směnárny
Státní řeckou měnovou jednotkou je euro. Nejlepší
je používat hotovost, bankomaty jsou sice v provozu
24 hodin denně, avšak v některých oblastech je jejich
provoz omezený. Banky jsou otevřeny od pondělí
do pátku od 8 do 14 hodin, jen ve velkých městech
jsou některé otevřeny i v sobotu. Česká koruna není
považována za volně směnitelnou měnu.

Nákupy a ceny
Kromě tradičních suvenýrů, olivového oleje,
vína a koření, turisté v Řecku nakupují i cenově
výhodné zlaté šperky a výrobky z kůže včetně
obuvi. Výhodnější je platit v hotovosti než kartou,
v soukromých obchodech a na tržištích lze smlouvat.
Obchody ve městech jsou v letním období otevřeny
od 8 do 14 hodin, třikrát v týdnu i odpoledne
od 17 do 20 nebo 21 hodin. Tato otevírací doba
se však netýká turistických center, v nichž jsou
obchody, ale například i lékárny, otevřeny denně
až do pozdních nočních hodin. V místních
supermarketech lze koupit základní potraviny,
ovoce, zeleninu, běžné drogistické zboží a různé
drobnosti denní potřeby. Ceny v obchodech se
liší jak v jednotlivých oblastech Řecka, tak také
v jednotlivých měsících sezony. Na ostrovech jsou
ceny o poznání vyšší, než na pevnině, levněji je všude
mimo hlavní sezonu. V nočních podnicích, barech
a diskotékách jsou ceny nápojů i několikanásobně
vyšší než v běžných restauracích, pokud se platí
vstupné, bývá v jeho ceně zahrnutý jeden nápoj.

Poštovní poplatky a telefon
Na pohlednici i běžný dopis po Evropě se platí
známky v hodnotě 0,65 centů. Těžší zásilky se
vyplácí podle váhových tarifů. Ve většině turistických
středisek jsou provozovány telefonní automaty
na mince i na kartu. Karta stojí kolem 4 € a lze ji
zakoupit v letoviscích u pokladen supermarketů,
v kioscích s tiskem a cigaretami. O víkendech
a ve všední den po 22. hodině platí snížené tarify,
kdy můžete za uvedenou částku hovořit asi osm
minut. Telefonovat je možné také z pošt (OTE) nebo
z hotelových pokojů místní předvolbou. Telefonáty
z hotelu však jsou poměrně drahé. Pro hovory
do České republiky se vytáčí předvolba 00420.
Pro využití mobilních telefonů si před odletem
aktivujte roaming, aktuální informace o cenách si
vyžádejte u svých operátorů. V Řecku lze využívat
i předplacené karty.

Různé
Při posuzování reklamačních námitek ke kvalitě
služeb vycházíme z principu účelovosti, tedy
zda služby umožňují plnit hlavní předpokládaný
motiv účasti na zájezdu, který lze očekávat,
například rekreaci u moře, poznávání památek
apod. Dovolujeme si upozornit, že na subjektivní
hodnocení významu jednotlivých součástí služeb
nemůžeme brát zřetel. Stejně nemůžeme zohledňovat
ani subjektivní hodnocení prostředí, vlastností
služeb, názory na zařazení ubytovacích objektů
do příslušných kategorií apod.

Cestovní doklady

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Zásuvky mají klasickou západoevropskou
normu s napětím 220V, avšak používají se ploché
zástrčky. Berete-li si tedy vlastní elektropřístroje,
doporučujeme vzít si s sebou adaptér, lze jej zakoupit
i v místních obchodech. Vzhledem k sezonní
přetíženosti místních energetických rozvodů nejsou
vyloučeny krátké výpadky elektrického proudu.

roce například stála vstupenka na Akropolis 12 €,
do Mykén nebo do Delf 6 €, do paláce Knossos
na Krétě a do muzea v Heraklionu celkem 10 €,
v Meteorech se platí vstup 2 € do každého kláštera.
Děti do 12 let mají zpravidla vstupy zdarma, slevy
ve výši 50% jsou poskytovány na mezinárodní
studentské a novinářské průkazy. Poloviční vstupy
platí senioři nad 65 let, musí však svůj věk prokázat
věrohodným dokladem. V církevních objektech se
slevy neposkytují. Je-li cílem vašeho výletu některá
z byzantských památek, je zapotřebí respektovat
církevní požadavek vhodného oblečení. Při prohlídce
pravoslavných kostelů a chrámů nesmí být ženy
oblečeny do šortek ani kalhot, oděv musí vždy krýt
kolena a ramena, pro muže jsou nutné dlouhé
kalhoty a tričko nebo košile s rukávem. Stává se,
že místní cestovní kanceláře v průběhu sezony
ceny výletů změní, a to i v průběhu vašeho pobytu.
Případný cenový rozdíl nemůže naše cestovní
kancelář refundovat.

Hmyz
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Při přebírání dokladů v cestovní kanceláři si pečlivě
překontrolujte správnost všech údajů na letenkách
i na poukazech k ubytování – voucherech. Dostavte
se na letiště ve stanovené době se všemi doklady.
Nezapomeňte: cestovní pas, peníze, voucher,
letenky, pokud si je nevyzvednete až na letišti,
karty k pojištění a léky, které pravidelně užíváte!
Jedete-li vlastním autem, zjistěte si včas, do kterých
průjezdních zemí budete potřebovat vízum. Pokud
nejste občany České republiky a potřebujete pro
návštěvu Řecka vízum, musíte o něj s dostatečným
časovým předstihem požádat Vyslanectví Řecké
republiky v Praze.

Důležité adresy a telefony
Vyslanectví ČR v Řecku:
G.Seferi 6, Palaio Psychiko, 154 52 Athény
Tel.: 0030 210 671 37 55, 671 97 01
Fax.: 0030 210 671 06 75
e-mail: athens@embassy.mzv.cz
www.mzv.cz/athens
Konzulát ČR v Thessaloniki
Ploutarchou 8, 546 23 Thessaloniki
Tel.: 0030 2310 267 041
Fax: 0030 2310 266 415
První pomoc: 166
Lékařská pohotovost: 105
Lékárenská pohotovost: 107
Policie: 100
V případě automobilové nehody: 104
Velvyslanectví ČR na Kypru
48 Arsinois Str., Akropolis, 20014 Nicosia
Tel: 00 357 22421118, 22314058
Fax: 00357 22421059
e-mail: nicosia@embassy.mzv.cz

5.11.2007
5.
11.2007 16:21:
16:21:11
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Legenda

Sezona 2008
květen

Typ ubytování
hotel
studio
apartmán
vila

Řecko a jeho moře
Dole už rozpoznáváte zpěněné hřbety vln.
Letadlo klesá, ostrovy rostou a s nimi i vaše
vzrušení.

14 000 KILOMETRŮ POBŘEŽÍ

Mimo nabídky uvedené v katalogu
pro vás můžeme zajistit:

Výběr podle zájmů
potápění

Individuální cesty na míru vašim požadavkům

golf

Poradíme se sestavením optimálního itineráře a zajistíme letenky, vouchery na ubytování, lodní lístky, pojištění, pronájem auta
– zkrátka vše potřebné pro vaši cestu do Řecka.

cyklistika

Fly and Drive

turistika

Pro zájemce, kteří chtějí poznat nejzajímavější místa Řecka, připravujeme oblíbený typ programu Fly and Drive. Jedná se o individuální okruhy pronajatým autem se zajištěným ubytováním
po zvolené trase. Vozidlo dle vlastního výběru si vyzvednete hned
po svém příletu na letišti a vydáte se na svou naplánovanou cestu.

relax

jízda na koních
windsurﬁng
Výběr podle prostředí a ceny

Cesty mimo hlavní cíle
Usnadníme vám individuální poznávání menších řeckých
ostrovů bez rozvinuté masové turistiky, na které není zajišťována
doprava charterovými lety. Jedná se například o Paros, Chios
nebo Tinos. Přiletíte do Athén a přestoupíte na vnitrostátní linku
nebo na zvolený ostrov doplujete lodí. Během zájezdu typu
Island hopping můžete poznat několik ostrovů.

letovisko, kde to žije

Letenky

cesty za poznáním

klidná místa
oči jen pro sebe

1 2 3
5 6 7 8 9 10
12 13 14 15 16 17
19 20 21 22 23 24
26 27 28 29 30 31

4
11
18
25

červen
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
červenec
1 2
7 8 9
14 15 16
21 22 23
28 29 30

3 4 5 6
10 11 12 13
17 18 19 20
24 25 26 27
31

srpen
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
září
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

pro děti
říjen

Prodáváme letenky do Řecka v charterových letech i na pravidelných linkách. Jako generální agent řeckého národního dopravce
Olympic Airlines pro Českou republiku vystavujeme i letenky na
vnitrostátní přepravu v Řecku.

dovolená se vším všudy
top dovolená

Ubytování

Značky

6 viz strana

Pro jednotlivce i skupiny zajišťujeme ubytování v Athénách,
Thessaloniki a dalších místech Řecka, popřípadě včetně transferů a dalších služeb.

Firemní akce
Incentivní akce, kongresy, školení a semináře zorganizujeme
v Řecku podle vašich požadavků a potřeb.

Sport
Pro sportovní soustředění má řada hotelů v Řecku velmi dobré
podmínky, organizujeme i jiné sportovní akce - pobyty se cvičitelkami aerobiku, výstup na Olymp s horským vůdcem apod.

Další nabídky
Víkendové pobyty v Athénách za poznáním, kulturou anebo typu
„shopping therapy“.

Aktuální informace o zájezdech typu last minute a dalších mimořádných nabídkách a slevách získáte na www.greece-tours.cz
nebo na teletextu ČT 1 str. 851.

Neváhejte se nás zeptat,
co ještě pro vás můžeme udělat!
Otočte klopu, na rubu najdete vysvětlivky piktogramů a přehledný
kalendář sezony 2008.
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nejvýhodnější cena

Zajišťujeme lodní lístky
Prodej lodních lístků na trajekty mezi Itálií a Řeckem pro jednotlivce i skupiny.

1 2
6 7 8 9
13 14 15 16
20 21 22 23
27 28 29 30

letovisko
Vysvětlivky k ceníku
SV
výhled na moře
SSC boční výhled na moře
MV výhled na hory
GV výhled do zahrady
VV
výhled na městečko
LV
výhled na komunikaci
MB hlavní budova
LGV výhled do laguny

Informace
a objednávky

TIP

Využijte nabídku
on-line prodeje na
www.greece-tours.cz

GREECE TOURS PRAGUE,
spol. s. r. o.
Cestovní kancelář
Dlouhá 3, 110 00 Praha 1
Telefony: (+420) 222 329 747
(+420) 222 329 962
(+420) 222 319 366
Mobily:
(+420) 724 241 584
(+420) 736 123 803
(+420) 776 861 929
Fax:
(+420) 222 317 016
E-mail:
info@greece-tours.cz
Internet: www.greece-tours.cz
Teletext:
ČT 1, str. 851
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Ubytování pro vaše děti zdarma

TERMÍNY A CENY SLEVY

Platíte pouze letenky, taxy a poplatky:

2

Dovolená za rozumné peníze
Snažíme se nabízet kvalitní služby za ceny, které vám
nezkazí jejich užívání. Podívejte se, jaké možnosti
máte, chcete-li si dopřát krásnou dovolenou za
přijatelných podmínek. Systém speciálních nabídek
a slev je přehledný a neskrývá žádná nemilá
překvapení. Budete-li chtít něco vysvětlit platí stará
zásada: ihned nám volejte!
First minute

Zájezd pro Vaše děti zdarma

S tak rozsáhlým pojištěním storna, jaké
nabízíme k zájezdům First minute,
už na poslední chvíli čekat nemusíte !
Využijte výrazných slev hned a buďte
bez obav. Vaše stornopoplatky kryje
pojištění Optimal až do výše 95 %.
Kromě slev a bezpečí vám včasný výběr
samozřejmě zaručuje nejlepší, ničím
neomezený výběr.
Termín1

Sleva

2

Sleva

22. 12. 2007

2 000 Kč

18. 1. 2008

1 500 Kč

800 Kč

31. 1. 2008

1 200 Kč

600 Kč

29. 2. 2008

1 000 Kč

500 Kč

15. 3. 2008

800 Kč

300 Kč

3

1 000 Kč

1) Termín úhrady plné ceny zájezdu
2) Sleva zájezdu pro dospělou osobu s ubytováním v hotelu
3) Sleva zájezdu pro dospělou osobu s ubytováním v apartmánu nebo studiu

Nabídka pro rodiny
Najděte si svou vlastní příležitost, jak
cestovat s dětmi levněji !

Za dítě zaplatíte pouze pojištění, letištní
a bezpečnostní taxy a případný palivový
příplatek. Nabídka s omezeným počtem
míst platí pro jedno dítě do 12 let ubytované se dvěma plně platícími osobami
při rezervaci zájezdu do 29. února 2008
v níže uvedených ubytovacích objektech a termínech:
KRÉTA Malia Bay, Marina Beach,
Sunshine, Sterling (24. 5., 31. 5.,
20. 9., 27. 9.)
SANTORINI Atlas Komplex, Ekati,
Villa Anemos (7. 6., 20. 9., 1. 10.)
RHODOS Meropi, Blue Star, Faliraki Bay, Belair Beach, Avra Beach
(29. 5., 25. 9., 2. 10.)
KOS Blue Jay Beach, Gaia Village,
Gaia Royal, Giakalis (29. 5., 25. 9., 2. 10.)
KORFU Eli Marina, Livadi Nafsika (5. 6., 18. 9.)
OLYMPSKÁ RIVIÉRA Maria,
Janis (31. 5., 13. 9.)
CHALKIDIKI Gerakina Beach,
Olympic Kosmas, Aristoteles
(31. 5., 13. 9.)
ZAKYNTHOS Vossos (7. 6., 20. 9.)
SAMOS Samaina Inn, Afroditi,
Chris, (7. 6., 20. 9., 1. 10.)

Zájezd zdarma pro dítě do 2 let
Zdarma s sebou na dovolenou můžete vzít děti do dvou let (kterým v den
návratu ze zájezdu ještě nebudou dva
roky). Za dítě hradíte pouze bezpečnostní taxu a pojištění. Děti nemají
nárok na vlastní lůžko ani na místo
v letadle či autobuse, ale ve většině
ubytovacích zařízení lze obvykle zajistit
dětskou postýlku.

KRÉTA Sunshine, Sterling
SANTORINI Atlas Komplex, Ekati,
Vila Anemos
RHODOS Meropi
KOS Giakalis
KORFU Eli Marina
OLYMPSKÁ RIVIÉRA Maria, Janis
CHALKIDIKI Aristoteles
ZAKYNTHOS Vossos
SAMOS Afroditi, Chris

Ubytování a stravování
pro vaše děti zdarma
Platíte pouze letenky, taxy a poplatky:
KRÉTA Malia Bay, Marina Beach,
Alexander Beach, Fodele Beach, El
Greco, Creta Palace
SANTORINI Antinea
RHODOS Grecotel Rodos Royal,
Blue Star, Faliraki Bay, Belair Beach,
Avra Beach, Sunshine Vacation
Club, Miramare Wonderland, Lindos
Memories
KOS Blue Jay Beach, Gaia Village,
Gaia Royal, Grecotel Royal Park, Euro
Village Achilleas
KORFU Livadi Nafsika, Ipsos
Beach
OLYMPSKÁ RIVIÉRA Evilion
CHALKIDIKI Gerakina Beach,
Olympic Kosmas, Sani Beach, Oceania Club, Aegean Melathron, Athos
Palace, Pallini Beach, Kassandra
Palace, Sithonia Thalasso, Meliton
Thalasso
ZAKYNTHOS Iberostar Plagos
Beach, Strofades, Katerina Palace,
Louros Beach, Louis Zante Beach,
Poseidon Beach
SAMOS Samaina Inn, Doryssa Seaside Resort, Kampos Village, Glicorisa Beach, Arion, Kerveli Village

INFORMACE
TIP

Charterové letenky
Rozhodnete-li se cestovat do Řecka
sami, nabízíme zajištění samostatných
charterových letenek do všech našich
cílových destinací za výhodné ceny.
Bližší informace včetně termínů najdete
na www.greece-tours.cz.

GT Club
Příznivci sportu a členové fotbalového
klubu AMFORA se tentokrát setkají na
Krétě v letovisku Stalis v temínu
26. 7. – 2. 8. 2008. Účastnící si mohou
vybrat ubytování v letoviscích Stalis,
Malia a Hersonissos. Máte-li rádi aktivní
dovolenou, soutěžení a zábavu,
neváhejte, počet míst je omezen!

2008
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Individuální slevy
Patříte-li k těm, kterým na ceně nezáleží, otočte list. Všem ostatním nabízíme
speciální slevy a zvýhodněné nabídky.

Výhodné ceny pro děti cestující
v doprovodu jedné dospělé osoby
Chcete jet se svým dítětem nebo vnoučkem sami k moři? V termínech do 30. 6.
a po 1. 9. 2008 s vámi letí za dětskou
cenu, která je jinak poskytována jen v
doprovodu dvou plně platících osob.
Nabídka platí pro níže uvedené zájezdy*.
KRÉTA Malia Bay, Marina Beach,
Sunshine, Sterling (24. 5., 31. 5., 7. 6.,
13. 9., 20. 9., 27. 9.)
SANTORINI Atlas Komplex, Ekati,
Villa Anemos (20. 9., 1. 10.)
RHODOS Meropi, Blue Star, Faliraki Bay, Belair Beach, Avra Beach
(29. 5., 5. 6., 18. 9., 25. 9., 2. 10.)
KOS Blue Jay Beach, Gaia Village,
Gaia Royal, Giakalis (29. 5., 5. 6., 18. 9.,
25. 9., 2. 10.)
KORFU Eli Marina, Livadi Nafsika
(5. 6., 8. 9., 18. 9.)
OLYMPSKÁ RIVIÉRA Maria, Janis,
Afrodita (31. 5., 7. 6., 6. 9., 13. 9.)
CHALKIDIKI Gerakina Beach,
Olympic Kosmas, Aristoteles (31. 5.,
7. 6., 6. 9., 13. 9.)
ZAKYNTHOS Vossos (7. 6., 10. 9.,
20. 9.)
SAMOS Afroditi, Chris, Samaina
Inn (7. 6., 10. 9., 20. 9., 1. 10.)

Ubytování pro jednu osobu
bez příplatku
Jestliže chcete strávit příjemné dny odpočinku v Řecku sama nebo sám, v níže
uvedených ubytovacích objektech a termínech vám na léto 2008 nabízíme zájezd
bez příplatku za neobsazené lůžko*.
KRÉTA Malia Bay, Marina Beach,
Sunshine, Sterling (24. 5., 20. 9., 27. 9.)
SANTORINI Atlas Komplex, Ekati,Vila Anemos (7.6., 20.9., 1.10.)
RHODOS Meropi, Blue Star,Faliraki Bay, Belair Beach, Avra Beach
(29. 5., 25. 9., 2. 10.)
KOS Blue Jay, Gaia Village, Gaia
Royal, Giakalis (29. 5., 25. 9., 2. 10.)
KORFU Eli Marina (5. 6., 18. 9.)
OLYMPSKÁ RIVIÉRA Maria, Janis
(31. 5., 13. 9.)
CHALKIDIKI Gerakina Beach,
Olympic Kosmas, Aristoteles
(31. 5., 13. 9.)
ZAKYNTHOS Vossos (20. 9.)
SAMOS Afroditi, Chris, Samaina
Inn (7. 6., 20. 9., 1. 10.)

Slevy pro seniory
Zákazníci starší 60 let mohou využít 10%
slevy ze základní katalogové ceny zájezdu
maximálně však 1 500 na osobu. Sleva
platí pro zájezdy s odletem 24. 5. do
14. 6. 2008 včetně a od 30. 8. do 2. 10. 2008*.

Rodinné pokoje
Rodinné pokoje nabízejí pro ubytování
čtyřčlenných rodin níže uvedené hotely:
KRÉTA Malia Bay, Alexander Beach,
Terra Maris, Peninsula, Grecotel El
Greco
RHODOS Grecotel Rodos Royal,
Avra Beach
KOS Gaia Village, Grecotel Royal
Park, Grecotel Kos Imperial, Neptun
Resort
KORFU Ermones Golf
OLYMPSKÁ RIVIÉRA Evilion
CHALKIDIKI Gerakina Beach,
Olympic Kosmas, Kassandra Palace
ZAKYNTHOS Zante Park
SAMOS Doryssa Sea Side Resort
KYPR Columbia Beach Resort, Four
Seasons
* Slevy se nesčítají, nejsou přenosné
a neposkytují se u zvýhodněných nabídek
a zlevněných zájezdů typu last minute.
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Skupinové slevy
Pokud chcete na dovolenou jet s rodinami svých přátel nebo se spolupracovníky, určitě přivítáte skupinové slevy. Již
pro skupinu 16 osob získáváte jeden
zájezd zdarma*.
Termín
1 volné místo na počet účastníků:
24. 5. – 30. 5.
20. 9. – 4. 10.
31. 5. – 20. 6.
23. 8. – 10. 9.
21. 6. – 22. 8.

16

21

18

25

25

35

šených účastníků a snížení celkového
počtu osob ve skupině nelze volné
místo poskytnout.

Slevy pro stálé klienty
Vážíme si přízně, kterou naší cestovní
kanceláři věnujete. Pokud jste s námi
cestovali alespoň dvakrát, získáváte na
katalogové zájezdy slevu až do výše
1 500 Kč* a můžete využít i řady dalších
výhod. Nabízíme také mimořádné cenové
zvýhodnění zakoupeného zájezdu, doporučíte-li nabídku naší cestovní kanceláře
vašim kolegům, přátelům či známým.

Poukázky Sodexho
Uživatelé poukázek SODEXHO Holiday-Pass je mohou uplatnit při zakoupení
zájezdu v naší cestovní kanceláři a navíc
získají ještě bonus. Poukázky lze uplatnit i pro úhradu zájezdů typu ﬁrst nebo
last minute, ale bez bonusu*.

All inclusive
Nabídka hotelů s programem all inclusive zahrnuje téměř všechny nabízené
oblasti:
KRÉTA Malia Bay, Marina Beach,
Terra Maris, Peninsula, Fodele Beach,
Agapi Beach
RHODOS Grecotel Rodos Royal,
Avra Beach, Sunshine Vacation Club,
Louis Colossos Beach
KOS Gaia Village, Gaia Royal, Grecotel Royal Park, Euro Village Achilleas
KORFU Livadi Nafsika
CHALKIDIKI Olympic Kosmas, Oceania Club, Athos Palace
ZAKYNTHOS Iberostar Plagos Beach, Louis Zante Beach, Zante Park
SAMOS Kampos Village

TERMÍNY A CENY SLEVY

Slevy pro děti do 16 let
Výhodné ceny poskytujeme pro děti
do 16 let ubytované společně se dvěma
plně platícími osobami u zájezdů na
ostrov Samos a do letoviska Nei Pori na
Olympské riviéře.

3

TIP PR O P O D N I K ATE L E

Firemní akce na mořském
pobřeží
Pořádáme školení, kongresy a incentivní
akce v Řecku včetně speciálních služeb
jako např. pronájmu přednáškových sálů,
projektorů, prohlídek výrobních provozů
apod. Termíny se řídí vašimi požadavky,
možné jsou např. i prodloužené víkendy.
TIP NA DÁREK

Zájezd musí být rezervován pro všechny
účastníky ve stejný den, na stejný
termín odletu a na stejné místo pobytu.
Pro nárokování volného místa musí
všichni účastníci uhradit plnou cenu.
V případě stornování původně přihlá-

Svatební cesta
Chcete potěšit novomanžele? Buďte
originální a vsaďte na jistotu. Darujte
svatební cestu do Řecka, zážitek, na který
se nezapomíná. Máte-li obavu z toho, že
nebudete umět vybrat, kupte jim prostě
jen náš Dárkový poukaz v hodnotě od
1 000 Kč – určitě ho využijí.

5.11.2007

17:21:21

SAMOS

18

19

Pythagorion, Kokkari, Karlovassi, Kampos/Votsalakia, Kerveli

Hotely 11/12 dní
Odlety z Prahy na Samos sobota/středa od 7. 6. 2008, poslední zpáteční let ze Samosu do Prahy 11. 10. 2008.
červen

Odlet sobota/středa

červenec

srpen

září

říjen

7.

18.

28.

9.

19.

30.

9.

20.

30.

10.

20.

1.

12

11

12

11

12

11

12

11

12

11

12

11

DORYSSA SEASIDE

B

B

B

C

C

C

C

C

C

B

A

A

SAMAINA INN

A

A

B

C

C

C

C

C

B

B

A

A

KAMPOS VILLAGE

A

A

B

C

C

C

C

C

B

B

A

A

GLICORISA BEACH

A

B

B

B

C

C

C

C

B

B

A

A

Počet dní

TERMÍNY A CENY SAMOS

Hotely

4

ARION

B

B

B

C

C

C

C

C

B

B

B

A

KALIDON PALACE

C

C

B

B

D

D

D

D

C

C

C

A

KERVELI VILLAGE

A

A

B

B

C

C

C

C

B

A

A

A

44

HOTEL DORYSSA SEASIDE RESORT **** GSM 2401
s polopenzí

Období A

Období B

Období C

49

HOTEL KALIDON PALACE **** GSM 2407
s polopenzí

Období A

Období B

Období C

Období D

GV

11 dní

12 dní

11 dní

12 dní

11 dní

12 dní

GV

11 dní

11 dní 12 dní 11 dní 12 dní 11 dní 12 dní

Dospělá osoba

22 500

23 700

25 800

27 300

29 100

31 000

Dospělá osoba

21600

23000 24300 25 000 26 500 26 100 27 700

Dítě do 12 let

7 400

7 400

7 400

7 400

7 400

7 400

Rodinný pokoj 2+2 SV

73 700

77 400

86 000

91 000

97 600 103 700

s polopenzí

45

HOTEL SAMAINA INN **** GSM 2402
s polopenzí
Dospělá osoba

Období A

Období B

Období C

12 dní

11 dní

12 dní

11 dní

12 dní

Dítě do 12 let

17 400

17 600

17 600

17 900

17 900

18 100

3.dospělá osoba

7 500

7 500

7 500

7 500

7 500

7 500

Dítě do 14 let

11 100

11 500

11 300

11 700

11 600

12 000

3.dospělá osoba

15 200

15 700

15 400

15 900

15 700

16 200

47

HOTEL KAMPOS VILLAGE *** GSM 2404
all inclusive

Období A

Období B

Období C

11 dní

12 dní

11 dní

12 dní

11 dní

12 dní

Dospělá osoba

20 000

21 100

20 200

21 300

20 500

21 600

Dítě do 12 let

7 500

7 500

7 500

7 500

7 500

7 500

3.dospělá osoba

16 200

16 800

16 400

17 000

16 700

17 300

48

HOTEL GLICORISA BEACH *** GSM 2405
s polopenzí

Období A

Období B

Období C

SV

12 dní

11 dní

12 dní

11 dní

12 dní

Dospělá osoba

17 500

20 200

21 200

22 100

23 400

Dítě do 7 let

7 900

7 900

7 900

7 900

7 900

Dítě do 14 let

11 700

13 000

13 500

14 000

14 600

3.dospělá osoba

15 300

17 100

17 800

18 500

19 300

50

HOTEL ARION **** GSM 2406
s polopenzí

Dospělá osoba

11 dní
Dítě do 7 let

Období A

Období B

Období C

Období C

11 dní

12 dní

11 dní

12 dní

11 dní

12 dní

18 600

19 500

19 700

20 400

21 900

23 100

7 500

7 500

7 500

7 500

7 500

7 500

15 900

16 500

16 700

17 200

18 200

19 100

Ceny nezahrnují:
• letištní taxy 1 000 Kč na dospělou osobu, 530 Kč za dítě do 5 let
• bezpečnostní připojištění letecké společnosti 230 Kč na osobu
• palivový příplatek stanovený leteckou společností
GV výhled do zahrady
SV výhled na moře
MB hlavní budova

Pronájem aut na Samosu
Období

11 dní

12 dní

11 dní

12 dní

Dospělá osoba

23 900

25 200

26 800

26 200

27 800

A

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

19 800

20 700

21 700

21 400

22 500

DĚTI ZDARMA

Období B

Ceny zahrnují:
• 10/11 ubytování se stravováním dle popisu
• pojištění Basic včetně léčebných výloh
• zákonné pojištění
• leteckou dopravu Praha - Samos - Praha včetně transferů
• služby delegáta

11 dní

3.dospělá osoba

Období A

Dětská cena platí pro děti ubytované se 2 dospělými osobami.

MB
Dítě do 15 let

51

HOTEL KERVELI VILLAGE *** GSM 2408

1/4-30/6 a 16/9-30/10
Typ vozu

1/7-15/9

3 dny

7 dnů

3 dny

7 dnů

Daewoo Matiz

3 000

4 600

3 100

5 400

B

Hundai Atos A/C

3 500

4 800

3 700

5 600

C

Hundai Accent A/C

3 700

6 300

3 800

6 800

D

Hundai Elandra A/C

4 000

8 400

4 200

8 900

Ceny nezahrnují:
• pohonné hmoty, silniční poplatky, spoluúčast při pojistném plnění
a případné pokuty

Samaina Inn, Afroditi, Chris
v odletech 7.6.,20.9. a 1.10.
RADA

Využijte nabídku on-line prodeje
na www.greece-tours.cz.
Popis ubytovacích zařízení Katalog
Speciální nabídky Ceník
2–3
Volejte: 222 329 747, 222 329 962
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SAMOS

18

Pythagorion, Kokkari, Karlovassi, Kampos/Votsalakia, Kerveli

19

Apartmány 11/12 dní
Odlety z Prahy na Samos sobota/středa od 7. 6. 2008, poslední zpáteční let ze Samosu do Prahy 11. 10. 2008.
červen

Odlet sobota/středa

červenec

srpen

září

říjen

7.

18.

28.

9.

19.

30.

9.

20.

30.

10.

20.

1.

12

11

12

11

12

11

12

11

12

11

12

11

AFRODITI

A

A

B

C

C

C

C

C

B

B

A

A

CHRIS

A

A

B

C

C

C

C

C

B

B

A

A

Počet dní

46

AFRODITI GSM 2450
2–4lůžkový apartmán

Období A

Období B

Období C

11 dní

12 dní

11 dní

12 dní

11 dní

12 dní

13 400

13 800

13 600

14 000

13 900

14 300

7 500

7 500

7 500

7 500

7 500

7 500

3.dospělá osoba

10 700

10 800

10 900

11 000

11 200

11 300

Příplatek za snídaně

1 500

1 700

1 500

1 700

1 500

1 700

Dospělá osoba
Dítě do 12 let

Dětská cena platí pro děti ubytované se 2 dospělými osobami.
Ceny zahrnují:
• 10/11 ubytování
• pojištění Basic včetně léčebných výloh
• zákonné pojištění
• leteckou dopravu Praha - Samos - Praha včetně transferů
• služby delegáta

MYKONOS

36

46

CHRIS GSM 2451
2–3lůžkový apartmán

Období A

Období B

Období C

11 dní

12 dní

11 dní

12 dní

11 dní

12 dní

12 900

13 300

13 100

13 500

13 400

13 800

7 500

7 500

7 500

7 500

7 500

7 500

3.dospělá osoba

11 000

11 200

11 200

11 400

11 500

11 700

Příplatek za snídaně

1 200

1 400

1 200

1 400

1 200

1 400

Dospělá osoba
Dítě do 16 let

Ceny nezahrnují:
• letištní taxy 1 000 Kč na dospělou osobu, 530 Kč za dítě do 5 let
• bezpečnostní připojištění letecké společnosti 230 Kč na osobu
• palivový příplatek stanovený leteckou společností

37

Mykonos, Agios Ioannis, Platis Yialos, Psarou, Elia

Hotely 8/15 dní

TERMÍNY A CENY SAMOS

Hotely Apartmány

5
květen

Odlet sobota

červen

červenec

srpen

září

12.

19.

26.

2.

9.

16.

23.

30.

6.

C

C

D

D

D

D

D

D

D

C

D

D

D

D

D

D

D

D

B

B

B

C

C

C

C

C

C

B

B

B

C

C

C

C

C

C

říjen

24.

31.

7.

14.

21.

28.

5.

13.

20.

27.

4.

MYCONIAN IMPERIAL

A

B

B

B

C

C

MYKONOS BLU

B

B

B

B

C

C

C

A

A

A

A

B

B

A

A

PETASOS BEACH

A

A

B

B

B

A

B

B

B

B

A

MYKONOS GRAND

A

A

B

B

B

A

B

B

B

B

A

A

PORTO MYKONOS

A

A

B

B

B

B

C

C

C

C

C

C

C

C

C

B

B

A

A

A

MYKONOS PALACE

A

B

B

B

B

C

C

C

C

D

D

D

D

D

C

C

B

B

A

A

Hotely

138

HOTEL MYCONIAN IMPERIAL ***** GMY 2201
se snídaní

Období A

Období B

Období C

Období D

142

HOTEL PORTO MYKONOS **** GMY 2206
s polopenzí

Období A

Období B

Období C

8 dní 15 dní 8 dní 15 dní 8 dní 15 dní 8 dní 15 dní

double classic

8 dní

15 dní

8 dní

15 dní

8 dní

15 dní

Dospělá osoba

30 300 45 000 33 500 50 600 36 100 57 000 45 300 74 200

Dospělá osoba

32 600

48 800

37 500

58 500

43 700

71 000

3.dospělá osoba

26 700 36 400 28 400 40 400 30 200 44 900 36 700 56 900

141

HOTEL MYKONOS PALACE **** GMY 2205

139

HOTEL MYKONOS BLU ***** GMY 2202
se snídaní

Období A

Období B

Období C

Období D

SSV

8 dní 15 dní 8 dní 15 dní 8 dní 15 dní 8 dní 15 dní

Dospělá osoba

32 200 44 500 34 700 53 000 46 900 85 500 55 000 93 600

140

HOTEL PETASOS BEACH **** GMY 2203
se snídaní

Období A

Období B

Období C

GV

8 dní

15 dní

8 dní

15 dní

8 dní

15 dní

Dospělá osoba

30 300

43 400

32 400

48 300

39 800

63 100

3.dospělá osoba

26 200

35 300

27 600

38 800

32 800

49 100

143

HOTEL MYKONOS GRAND ***** GMY 2204
se snídaní

Období A

Období B

se snídaní

Období C

GV

8 dní

15 dní

8 dní

15 dní

8 dní

15 dní

Dospělá osoba

33 600

50 200

34 900

53 400

43 000

69 600

3.dospělá osoba

28 500

40 100

29 400

42 300

35 000

53 600

Období A

Období B

MYKONOS

Odlety z Prahy do Athén každou sobotu od 24. 05. 2008, poslední zpáteční let z Athén do Prahy 11. 10. 2008.

Období C

Období D

8 dní 15 dní 8 dní 15 dní 8 dní 15 dní 8 dní 15 dní
Dospělá osoba

21 800 30 400 25 700 34 900 29 000 41 600 33 800 51 100

Ceny zahrnují:
• 7/14 ubytování se stravováním dle popisu
• pojištění Basic včetně léčebných výloh
• zákonné pojištění
• leteckou dopravu Praha - Athény - Mykonos - Praha včetně transferů
Ceny nezahrnují:
• letištní taxy 2 900 Kč na dospělou osobu, 530 Kč za dítě do 5 let
• bezpečnostní připojištění letecké společnosti 230 Kč na osobu
GV – výhled do zahrady
SSV – boční výhled na moře
Pozn. Vzhledem k možným změnám v letových řádech změna programu
vyhrazena.

Popis ubytovacích zařízení Katalog
44–51, Mykonos
138
Speciální nabídky Ceník
2–3
Volejte: 222 329 747, 222 329 962
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KRÉTA

20

21

Hersonissos, Stalis, Malia, Amoudara, Elounda, Gouves, Agia Pelagia a Lygaria, Rethymno, Matala

Hotely 8/15 dní
Odlety z Prahy do Heraklionu každou sobotu od 24. 5. 2008, poslední zpáteční let z Heraklionu do Prahy 4. 10. 2008.
květen

Odlet sobota

červen

červenec

srpen

září

24.

31.

7.

14.

21.

28.

5.

12.

19.

26.

2.

9.

16.

23.

30.

6.

13.

20.

27.

CRETA MARIS

A

B

B

B

B

B

C

C

C

C

C

C

C

C

B

B

B

B

B

TERRA MARIS

A

B

B

B

B

B

C

C

C

C

C

C

C

C

B

B

B

A

A

ROYAL MARE VILLAGE

A

A

B

B

B

B

C

C

C

C

C

C

C

C

C

B

B

B

B

MARINA BEACH

A

A

B

B

B

B

C

C

C

C

C

C

C

C

B

B

B

A

A

MALLIA BAY

A

A

B

B

B

B

C

C

C

C

C

C

C

C

B

B

B

A

A

CRETAN MALIA PARK

A

A

B

B

B

B

B

C

C

C

C

C

C

C

B

B

B

B

A

ALEXANDER BEACH

A

B

B

B

B

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

AMIRANDES

A

A

A

B

B

B

B

B

C

C

C

C

C

C

B

B

B

A

A

PORTO ELOUNDA RESORT

A

A

A

A

A

A

A

B

B

C

C

C

C

B

B

A

A

A

A

TERMÍNY A CENY KRÉTA

Hotely

6

52

HOTEL CRETA MARIS ***** GRK 1301
s polopenzí

Období A

Období B

Období C

59

HOTEL CRETAN MALIA PARK **** GRK 1306
s polopenzí

Období A

Období B

Období C

MV

8 dní

8 dní

15 dní

8 dní

15 dní

MB

8 dní

15 dní

8 dní

15 dní

8 dní

15 dní

Dospělá osoba

23 400

26 200

42 700

29 200

48 700

Dospělá osoba

22 100

34 200

25 100

40 200

26 900

43 900

Dítě do 7 let

11 200

11 300

16 000

11 600

16 300

Dítě do 14 let

11 900

16 900

13 100

19 400

13 800

20 800

Dítě do 12 let

13 100

13 400

19 700

13 400

20 000

3.dospělá osoba

16 200

22 400

17 700

25 400

18 600

27 300

3.dospělá osoba

19 400

21 400

33 000

23 500

37 200

Příplatek za bungalow

500

1 000

700

1 400

500

1 000

Příplatek za SV

3 800

6 000

12 000

6 700

13 400

Příplatek za bungalow SV

3 300

6 600

3 700

7 400

4 900

9 800

Příplatek za bungalow GV

2 200

3 500

7 000

3 900

7 800

61

HOTEL ALEXANDER BEACH **** GRK 1307

53

HOTEL TERRA MARIS ***** GRK 1302
all inclusive

Období A

Období B

Období C

s polopenzí
GV

GV

8 dní

15 dní

8 dní

15 dní

8 dní

15 dní

Dospělá osoba

Dospělá osoba

28 400

47 100

31 100

52 400

36 900

64 200

Dítě do 12 let

1.dítě do 8 let

13 500

20 200

13 600

20 600

13 900

20 900

3.dospělá osoba

1.dítě do 12 let

15 800

24 800

15 900

25 200

16 200

25 500

Příplatek za SV

3.dospělá osoba

22 800

35 900

24 700

39 800

28 900

48 100

Rodinný pokoj 2+2

0

0

500

1 000

1 000

2 000

Příplatek za bungalow GV

Období A

Období B

Období C

8 dní

8 dní

15 dní

8 dní

15 dní

21 200

23 500

37 000

25 800

41 600

6 800

6 800

6 800

7 200

7 500

17 900

19 500

29 100

21 100

32 300

1 600

3 200

1 900

3 800

1 400
65 800

72 300 110 200

77 800 121 300

Období B

Období C

57

HOTEL AMIRANDES ***** GRK 1308

54

HOTEL ROYAL MARE VILLAGE ***** GRK 1303
s polopenzí

s polopenzí

Období A

GV

8 dní

15 dní

8 dní

15 dní

8 dní

15 dní

GV

8 dní

15 dní

8 dní

15 dní

8 dní

15 dní

Dospělá osoba

26 200

42 700

33 100

56 600

44 700

79 700

Dospělá osoba

23 900

38 100

26 200

42 700

32 200

54 700

Dítě do 14 let

13 800

20 300

16 900

26 500

21 500

35 700

Dítě do 12 let

13 800

20 700

15 300

23 400

18 300

29 700

Příplatek za SSV/LGV

4 200

8 400

5 800

11 600

5 800

11 600

Příplatek za SV

2 100

4 200

2 100

4 200

3 300

6 600

Příplatek za VIP pokoj u bazénu

4 400

8 800

4 700

9 400

4 900

9 800

Období A

Období B

Období C

s polopenzí

55

HOTEL MARINA BEACH **** GRK 1304
all inclusive

Období A

Dospělá osoba
Dítě do 12 let
3.dospělá osoba

Období B

Období C

62

HOTEL PORTO ELOUNDA RESORT ***** GRK 1309
Období A

Období B

Období C

MB

8 dní

15 dní

8 dní

15 dní

8 dní

15 dní

Dospělá osoba

34 700

58 200

44 400

77 600

49 100

86 800

7 200

7 500

21 500

36 200

23 800

40 800

30 600

49 900

35 200

59 100

37 500

63 700

7 400

14 800

5 800

11 600

7 000

13 900

8 dní

15 dní

8 dní

15 dní

8 dní

15 dní

Dítě do 12 let

17 900

27 400

18 100

27 700

18 400

27 900

3.dospělá osoba

7 200

7 200

7 500

7 800

7 500

7 800

15 300

21 900

15 500

22 100

15 800

22 400

Příplatek za pokoj u bazénu

Dětská cena platí pro děti ubytované se 2 dospělými osobami.

60

HOTEL MALLIA BAY *** GRK 1305
all inclusive

Období A

Období B

Období C

8 dní

15 dní

8 dní

15 dní

8 dní

15 dní

Dospělá osoba

17 000

25 100

17 200

25 300

17 500

25 600

1. dítě do 12 let

7 500

7 500

7 800

8 100

7 800

8 100

2. dítě do 12 let

11 300

15 200

11 700

15 600

11 700

15 900

3.dospělá osoba

14 700

20 500

14 900

20 700

15 200

21 000

SSV boční výhled na moře
SV výhled na moře
MB hlavní budova

GV výhled do zahrady
LGV výhled do laguny
MV výhled na hory

Popis ubytovacích zařízení Katalog
Speciální nabídky Ceník
2–3
Volejte: 222 329 747, 222 329 962
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Ceny zahrnují:
• 7/14 ubytování se stravováním
dle popisu
• pojištění Basic včetně léčebných
výloh • zákonné pojištění
• leteckou dopravu Praha –
Heraklion – Praha
• transfery, u čtyř
a pětihvězdičkových hotelů
transfer taxíkem (s výjimkou
hotelu Marina Beach)
• služby delegáta

Ceny nezahrnují:
• letištní taxy 1 000 Kč na dospělou
osobu, 530 Kč za dítě do 5 let
• bezpečnostní připojištění
letecké společnosti 230 Kč na
osobu
• palivový příplatek stanovený
leteckou společností

52–69

2008

5.11.2007
5.
11.2007 13:10:
13:10:51
51

KRÉTA

20

Hersonissos, Stalis, Malia, Amoudara, Elounda, Gouves, Agia Pelagia a Lygaria, Rethymno, Matala

21

Hotely 8/15 dní
Odlety z Prahy do Heraklionu každou sobotu od 24. 5. 2008, poslední zpáteční let z Heraklionu do Prahy 4. 10. 2008.
Odlet sobota

květen

červen

24.

31.

ELOUNDA BAY PALACE

A

BLUE PALACE

A

PENINSULA
AGAPI BEACH

červenec

srpen

7.

14.

21.

28.

5.

12.

19.

26.

2.

9.

16.

A

A

B

B

C

C

D

D

D

D

D

D

A

A

A

B

B

B

B

C

C

C

C

C

A

A

B

B

B

B

B

C

C

C

C

C

C

A

A

B

B

B

B

B

C

C

C

C

C

C

FODELE BEACH

A

A

A

B

B

B

C

C

C

C

C

C

EL GRECO

A

A

A

B

B

B

B

B

C

C

C

C

CRETA PALACE

A

A

A

B

B

B

B

B

C

C

C

ZAFIRIA

A

A

A

A

A

B

B

B

B

C

ALIANTHOS GARDEN

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

září
23.

30.

6.

13.

20.

27.

C

B

B

A

A

A

C

C

B

B

B

B

C

B

B

B

A

A

C

B

B

B

B

A

C

C

B

B

B

A

A

C

B

B

B

A

A

A

C

C

B

B

B

A

A

A

C

C

C

C

C

B

B

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

63

HOTEL ELOUNDA BAY PALACE ***** GRK 1310
s polopenzí

Období A

Období B

Období C

Období D

68

GRECOTEL EL GRECO **** GRK 1315
s polopenzí

Období A

Období B

Období C

smart club MV

8 dní 15 dní 8 dní 15 dní 8 dní 15 dní 8 dní 15 dní

MV

8 dní

15 dní

8 dní

15 dní

8 dní

15 dní

Dospělá osoba

37 500 63 700 45 600 79 900 49 700 88 200 62 900 114 500

Dospělá osoba

23 000

34 700

26 200

41 100

30 100

48 900

Dítě do 8 let

17 000 27 200 19 300 31 800 20 600 34 300 24 000 41 200

dítě do 14 let

6 800

6 800

7 200

7 500

7 200

7 500

Dítě do 14 let

20 900 35 000 23 700 40 600 25 000 43 100 28 400 50 000

3.dospělá osoba

17 300

23 300

18 900

26 500

20 900

30 500

64

HOTEL BLUE PALACE ***** GRK 1311
se snídaní

Období A

Období B

Období C

Příplatel za výhled na moře

1 000

2 000

1 600

3 200

2 400

4 800

Příplatel za bungalow SV

1 100

2 200

3 100

6 200

4 800

9 600

Rodinný pokoj 2+2 SV

71 300 105 500

87 100 137 100 100 600 164 000

superior bungalov SV

8 dní

15 dní

8 dní

15 dní

8 dní

15 dní

Dospělá osoba

39 900

69 200

45 600

79 900

51 600

91 900

GRECOTEL CRETA PALACE ***** GRK 1316

Dítě do 12 let

20 400

34 300

21 000

35 200

21 000

35 200

s polopenzí

3.dospělá osoba

31 800

52 700

35 900

60 500

39 600

67 900

MV

8 dní

15 dní

8 dní

15 dní

8 dní

15 dní

Dospělá osoba

26 200

41 100

34 000

56 800

39 400

67 400

7 200

7 500

7 200

7 500

7 200

7 500

18 900

26 500

22 800

34 400

25 500

39 700

65

HOTEL PENINSULA **** GRK 1312
all inclusive

Období A

Dospělá osoba

Období B

Období C

Období A

dítě do 14 let
3.dospělá osoba

Období B

15 dní

8 dní

15 dní

8 dní

15 dní

Příplatel za výhled na moře

1 000

2 000

1 000

2 000

2 200

4 400

23 500

19 500

29 000

24 000

38 000

Příplatel za bungalow SV

2 400

4 800

6 700

13 400

8 900

17 800

7 200

7 500

7 200

7 500

7 200

7 500

10 400

13 900

11 700

16 600

14 000

21 200

HOTEL ZAFIRIA ** GRK 1317

3.dospělá osoba

14 900

19 700

16 800

23 500

20 000

29 800

se snídaní

Období A

Období B

Období C

Dospělá osoba
Dítě do 12 let

69

Období A
8 dní

56

HOTEL AGAPI BEACH **** GRK 1313

15 dní

Období B
8 dní

19 400

16 400

21 500

8 400

9 900

9 000

11 200

9 500

12 300

13 800

16 300

14 200

17 200

14 900

18 600

1 900

3 800

1 900

3 800

1 900

3 800

8 dní

15 dní

8 dní

15 dní

8 dní

15 dní

3.dospělá osoba

37 000

26 500

43 500

28 100

46 700

Příplatek za večeře

Dítě do 14 let

10 200

13 500

11 300

15 800

11 700

16 600

3.dospělá osoba

19 300

29 000

21 500

33 500

22 700

35 800

HOTEL ALIANTHOS GARDEN *** GRK 1318

Příplatek za SV

1 200

2 400

1 400

2 800

1 400

2 800

s polopenzí

Období A

Období B

Období C

MV

8 dní

15 dní

8 dní

15 dní

8 dní

15 dní

Dospělá osoba

25 300

40 600

28 500

47 000

33 100

56 000

Dítě do 8 let

6 800

6 800

6 900

7 200

7 200

7 500

Dítě do 13 let

11 300

15 800

12 300

18 100

14 000

21 100

3.dospělá osoba

20 800

31 600

23 100

36 100

26 300

42 500

1 400

2 800

1 400

2 800

1 400

2 800

Příplatel za výhled na moře

SV výhled na moře
GV výhled do zahrady
MV výhled na hory

15 dní

15 300

23 300

all inclusive

8 dní

18 200

GV

66

15 dní

Období C

14 800

Dospělá osoba

HOTEL FODELE BEACH ***** GRK 1314

7

Období C

8 dní

2.dítě do 14 let

all inclusive

67

16 800

1.dítě do 14 let

TERMÍNY A CENY KRÉTA

Hotely

69

Období A
8 dní

15 dní

Dospělá osoba

20 100

27 800

Dítě do 12 let

10 600

14 600

3.dospělá osoba

17 900

23 400

Dětská cena platí pro děti ubytované se 2 dospělými osobami.
Ceny zahrnují:
• 7/14 ubytování se stravováním dle popisu
• pojištění Basic včetně léčebných výloh
• zákonné pojištění
• leteckou dopravu Praha – Heraklion –
Praha
• transfery, u čtyř a pětihvězdičkových
hotelů transfer taxíkem
• služby delegáta (s výjimkou hotelů Zaﬁria,
Alianthos Garden, El Greco a Creta Palace)

Ceny nezahrnují:
• letištní taxy 1 000 Kč
na dospělou osobu,
530 Kč za dítě do 5 let
• bezpečnostní
připojištění letecké
společnosti 230 Kč na
osobu
• palivový příplatek
stanovený leteckou
společností

Popis ubytovacích zařízení Katalog
52–69
Speciální nabídky Ceník
2–3
Volejte: 222 329 747, 222 329 962
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5.11.2007
5.
11.2007 13:10:
13:10:52
52

KRÉTA

20

21

Stalis, Malia, Agia Pelagia

Studia a apartmány 8/15 dní
Odlety z Prahy do Heraklionu každou sobotu od 24. 5. 2008, poslední zpáteční let z Heraklionu do Prahy 4. 10. 2008.
květen

Odlet sobota

červen

červenec

srpen

září

24.

31.

7.

14.

21.

28.

5.

12.

19.

26.

2.

9.

16.

23.

30.

6.

13.

20.

27.

SUNSHINE

A

A

B

B

B

B

C

C

C

C

C

C

C

C

B

B

B

A

A

STERLING

A

A

B

B

B

B

C

C

C

C

C

C

C

C

B

B

B

A

A

FTERIA

A

A

B

B

B

B

C

C

C

C

C

C

C

C

B

B

B

A

A

GT

A

A

B

B

B

B

C

C

C

C

C

C

C

C

B

B

B

A

A

TERMÍNY A CENY KRÉTA

Studia a apartmány

8

58

SUNSHINE GRK 1351
2-3lůžkové studio nebo

Období A

Období B

Období C

3-4lůžkový apartmán

8 dní

15 dní

8 dní

15 dní

8 dní

15 dní

Dospělá osoba

11 100

13 700

11 300

13 900

11 600

14 200

7 500

7 500

7 800

8 100

7 800

8 100

10 200

11 900

10 400

12 100

10 700

12 400

Dítě do 12 let
3.dospělá osoba

58

STERLING GRK 1352
2-3lůžkové studio nebo

Období A

Období B

Období C

65

FTERIA GRK 1355
2-3lůžkové studio
Dospělá osoba
Dítě do 12 let
3.dospělá osoba

Období A

Období B

Období C

8 dní

15 dní

8 dní

15 dní

8 dní

15 dní

11 400

14 200

11 600

14 500

11 800

14 700

7 600

7 800

7 900

8 200

7 900

8 200

10 200

11 700

10 400

11 900

10 600

12 100

60

GT GRK 1353
2-3lůžkové studio nebo

Období A

Období B

Období C

3-5lůžkový apartmán

8 dní

15 dní

8 dní

15 dní

8 dní

15 dní

3-4lůžkový apartmán

8 dní

15 dní

8 dní

15 dní

8 dní

15 dní

Dospělá osoba

10 800

13 100

11 100

13 400

11 200

13 500

Dospělá osoba

10 300

12 200

10 500

12 400

10 800

12 700

Dítě do 12 let

7 500

7 900

7 800

8 100

7 800

8 100

Dítě do 12 let

7 500

7 500

7 800

8 100

7 800

8 100

3.dospělá osoba

9 800

11 100

10 000

11 300

10 100

11 400

3.dospělá osoba

9 500

10 600

9 900

11 000

10 100

11 300

Dětská cena platí pro děti ubytované se 2 dospělými osobami.
Ceny zahrnují:
• 7/14 ubytování
• pojištění Basic včetně léčebných výloh
• zákonné pojištění
• leteckou dopravu Praha - Heraklion - Praha včetně transferů
• služby delegáta
Ceny nezahrnují:
• letištní taxy 1 000 Kč na dospělou osobu, 530 Kč za dítě do 5 let
• bezpečnostní připojištění letecké společnosti 230 Kč na osobu
• palivový příplatek stanovený leteckou společností

VÝHODNÉ NABÍDKY

Typ vozu

1 den

3 dny

7 dnů

A

Panda

1 300

3 600

7 200

B

Clio, Fiesta

1 400

3 900

7 800

C

Escort, Twingo

1 600

4 400

8 900

D

Mazda 323 A/C

2 000

5 700

11 400

Ceny nezahrnují:
• pohonné hmoty, silniční poplatky, spoluúčast při pojistném plnění
a případné pokuty

RADA

Děti ZDARMA
Malia Bay, Marina Beach, Sunshine, Sterling
v odletech 24.5., 31.5., 20.9., 27.9.
Dětské ceny v doprovodu 1 dospělé osoby
Malia Bay, Marina Beach, Sunshine, Sterling
v odletech 24.5., 31.5., 7.6., 13.9.,20.9., 27.9.
Ubytování pro jednu osobu bez příplatku
Malia Bay, Marina Beach, Sunshine, Sterling
v odletech 24.5., 20.9., 27.9.

TIP

Obsah, kontakty, vysvětlivky, kalendář – všechno najdete
na zadní záložce!
Obsah najdete na záložce zadní obálky katalogu. Mapka na
záložce vám usnadní orientaci v jednotlivých oblastech
a letoviscích, které pak snadno najdete podle čísla stránky
v seznamu pod mapkou. Na rubu záložky najdete vysvětlivky
ke všem užívaným piktogramům, zkratkám použitým v ceníku
a praktický kalendář sezony 2008. Samozřejmě nechybí ani
všechny potřebné kontakty. Využijte záložku a všechny
informace budete mít stále na očích!
RADA

Fakultativní výlety
Informace o možnostech výletů v jednotlivých letoviscích
včetně orientačních cen najdete na www.greece-tours.cz

Popis ubytovacích zařízení Katalog
Speciální nabídky Ceník
2–3
Volejte: 222 329 747, 222 329 962
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Pronájem aut na Krétě

8

Využijte nabídku on-line prodeje na
www.greece-tours.cz

52–69

2008

5.11.2007
5.
11.2007 13:10:
13:10:53
53

RHODOS

22

23

Město Rhodos, Faliraki, Ixia, Ialyssos, Kalathos, Lardos

Hotely 8/15 dní
Odlety z Prahy na Rhodos každý čtvrtek od 29. 5. 2008, poslední zpáteční let z Rhodosu do Prahy 9. 10. 2008.
květen

Odlet čtvrtek

červen

29.

5.

12.

RHODOS PALLADIUM

A

A

GRECOTEL RHODOS ROYAL

A

A

BLUE SEA

A

A

červenec

srpen

19.

26.

3.

10.

17.

24.

31.

A

A

B

B

B

C

C

A

B

B

B

B

C

C

A

A

C

C

C

C

C

D

září

7.

14.

21.

28.

C

C

C

C

C

C

B

B

D

D

D

říjen

4.

11.

18.

25.

2.

C

B

B

B

B

A

B

B

A

A

A

A

D

B

B

A

A

A

BLUE STAR

A

A

A

B

B

B

C

C

C

C

C

C

C

B

B

B

A

A

A

LOUIS COLOSSOS BEACH

B

B

B

B

C

C

C

D

D

D

D

D

D

D

C

C

B

B

A

FALIRAKI BAY

A

A

A

B

B

B

C

C

C

C

C

C

C

B

B

B

A

A

A

APOLLO BEACH

B

B

B

B

B

B

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

A

A

SUNSHINE VACATION CLUB

B

B

B

B

C

C

C

C

C

C

C

C

C

B

B

B

B

A

A

BELAIR BEACH HOTEL

A

A

A

B

B

B

C

C

C

C

C

C

C

B

B

B

A

A

A

70

HOTEL RHODOS PALLADIUM ***** GRO 1908
s polopenzí

Období A

Období B

Období C

75

HOTEL APOLLO BEACH **** GRO 1905
s polopenzí

Období A

Období B

Období C

SV

8 dní

15 dní

8 dní

15 dní

8 dní

15 dní

SSV

8 dní

15 dní

8 dní

15 dní

8 dní

Dospělá osoba

24 500

39 100

27 300

45 100

29 100

48 300

Dospělá osoba

18 700

27 500

21 500

33 000

23 100

36 300

Dítě do 12 let

15 200

22 500

16 600

25 500

17 500

27 100

Dítě do 12 let

12 500

16 900

13 200

18 600

13 600

20 200

3.dospělá osoba

20 100

30 300

22 100

34 600

23 400

36 800

3.dospělá osoba

16 100

22 200

18 000

26 100

19 200

28 400

71

GRECOTEL RHODOS ROYAL **** GRO 1906
all inclusive

Období A

Období B

Období C

75

HOTEL SUNSHINE VACATION CLUB **** GRO 1919
all inclusive

Období A

Období B

15 dní

Období C

GV

8 dní

15 dní

8 dní

15 dní

8 dní

15 dní

SV

8 dní

15 dní

8 dní

15 dní

8 dní

15 dní

Dospělá osoba

22 200

34 400

29 000

48 200

33 900

57 800

Dospělá osoba

18 800

27 800

23 000

36 100

27 400

44 900

Dítě do 14 let
3.dospělá osoba

7 900

7 900

7 900

7 900

7 900

7 900

16 100

22 200

19 500

29 000

21 900

33 900

1 000

2 000

1 000

2 000

2 000

4 000

Příplatek za výhled na moře
Rodinný pokoj 2+2 SSV

67 400 100 100

Dítě do 14 let

7 000

7 000

7 000

7 000

7 000

7 000

3.dospělá osoba

16 100

22 400

19 000

28 200

22 100

34 400

Rodinný pokoj 2+2 SV

66 100

97 800

73 600 112 900

85 700 137 100

Období B

Období C

76

HOTEL BELAIR BEACH *** GRO 1925
Období A

72

Období B

Období C

s polopenzí

8 dní 15 dní 8 dní 15 dní 8 dní 15 dní 8 dní 15 dní

Dospělá osoba

Dospělá osoba

22 000 34 000 23 100 35 900 24 300 38 600 26 800 43 700

Dítě do 12 let

7 900

3.dospělá osoba

7 900

7 900

7 900

7 900

7 900

7 900

s polopenzí

72

Období A

Dospělá osoba
Dítě do 12 let
3.dospělá osoba

Období B

Období C

8 dní

15 dní

8 dní

15 dní

8 dní

15 dní

14 900

21 400

15 300

21 600

15 800

22 700

7 200

7 200

7 200

7 200

7 200

7 200

13 300

17 700

13 500

17 900

13 700

18 500

73

HOTEL LOUIS COLOSSOS BEACH **** GRO 1907
Období A

annex SSV
Dospělá osoba
Dítě do 12 let

Období B

Období C

Období D

8 dní

8 dní 15 dní 8 dní 15 dní 8 dní 15 dní

17 600

20 600 31 200 22 700 35 400 25 700 41 400

7 000

3.dospělá osoba

15 300

7 000

7 000

7 000

7 000 10 900 14 900

17 900 26 700 18 800 27 700 20 900 31 900

74

HOTEL FALIRAKI BAY *** GRO 1911
s polopenzí

Období A

Dospělá osoba
Dítě do 12 let
3.dospělá osoba

7 900

3. dospělá osoba

8 dní

15 dní

8 dní

15 dní

8 dní

15 dní

14 500

20 500

14 900

20 900

15 200

21 100

7 200

7 200

7 200

7 200

7 200

7 200

12 900

16 100

13 100

16 900

13 500

17 600

18 400 26 800 19 200 28 100 20 000 30 000 21 700 33 600

HOTEL BLUE STAR *** GRO 1910

all inclusive

Období A

Období D

SV
Dítě do 12 let

9

81 500 128 300 106 300 177 800

HOTEL BLUE SEA **** GRO 1909
s polopenzí

TERMÍNY A CENY RHODOS

Hotely

Období B

Období C

8 dní

15 dní

8 dní

15 dní

8 dní

15 dní

13 300

17 900

14 500

18 100

13 700

18 500

7 200

7 200

7 200

7 200

7 200

7 200

11 300

13 600

11 500

14 900

12 200

15 600

Dětská cena platí pro děti ubytované se 2 dospělými osobami.
Ceny zahrnují:
• 7/14 ubytování se stravováním dle popisu
• pojištění Basic včetně léčebných výloh
• zákonné pojištění
• leteckou dopravu Praha - Rhodos - Praha
• transfery,u čtyř- a pětihvězdičkových hotelů transfer taxíkem
• služby delegáta
Ceny nezahrnují:
• letištní taxy 1 000 Kč na dospělou osobu, 530 Kč za dítě do 5 let
• bezpečnostní připojištění letecké společnosti 230 Kč na osobu
• palivový příplatek stanovený leteckou společností
GV
SV
SSV
LV

výhled do zahrady
výhled na moře
boční výhled na moře
výhled do vnitrozemí

Popis ubytovacích zařízení Katalog
70–85
Speciální nabídky Ceník
2–3
Volejte: 222 329 747, 222 329 962

09_11_Rhodos_c.indd
09_11_R
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RHODOS

22

23

Město Rhodos, Faliraki, Ixia, Ialyssos, Kalathos, Lardos

Hotely 8/15 dní
Odlety z Prahy na Rhodos každý čtvrtek od 29. 5. 2008, poslední zpáteční let z Rhodosu do Prahy 9. 10. 2008.
květen

Odlet čtvrtek

červen

červenec

srpen

září

říjen

29.

5.

12.

19.

26.

3.

10.

17.

24.

31.

7.

14.

21.

28.

4.

11.

18.

25.

2.

AVRA BEACH

A

A

A

B

B

B

C

C

C

C

C

C

C

B

B

B

A

A

A

MIRAMARE WONDERLAND

A

A

A

A

B

B

B

C

C

C

C

C

C

B

B

B

B

B

B

THE IXIAN GRAND

C

C

C

C

D

D

E

E

F

F

F

F

F

E

E

E

B

B

A

TERMÍNY A CENY RHODOS

Hotely

ATRIUM PALACE RESORT

A

A

A

A

B

B

B

B

B

C

C

C

C

C

B

B

B

B

A

LINDIAN VILLAGE

B

B

B

B

B

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

B

B

IBEROSTAR LINDOS ROYAL

B

B

B

B

B

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

B

B

LINDOS MEMORIES

A

A

B

B

B

B

C

C

C

C

C

C

C

B

B

B

A

A

A

CACTUS

A

A

A

A

B

B

B

B

B

C

C

C

C

C

B

B

B

B

A

AFRICA

A

A

A

A

B

B

B

B

C

C

C

C

C

C

B

B

B

A

A

all inclusive

Období A

Dospělá osoba
Dítě do 12 let
3.dospělá osoba

Období B

Období C

83

HOTEL LINDOS MEMORIES ***** GRO 1904
s polopenzí

Období A

Období B

Období C

8 dní

15 dní

8 dní

15 dní

8 dní

15 dní

standard room

8 dní

15 dní

8 dní

15 dní

8 dní

15 dní

16 700

24 500

16 900

24 900

17 500

25 600

Dospělá osoba

23 800

37 000

26 100

41 600

31 000

51 300

7 200

7 200

7 200

7 200

7 200

7 200

7 000

7 000

7 000

7 000

7 000

7 000

12 900

16 700

13 100

16 900

13 400

17 500

19 900

29 100

21 500

32 300

24 900

39 100

78

HOTEL MIRAMARE WONDERLAND ***** GRO 1913
se snídaní

10

77

HOTEL AVRA BEACH **** GRO 1914

Období A

Období B

Období C

Dítě do 12 let
3.dospělá osoba

84

HOTEL CACTUS *** GRO 1915
se snídaní

Období A

Období B

Období C

standard GV

8 dní

15 dní

8 dní

15 dní

8 dní

15 dní

SV

8 dní

15 dní

8 dní

15 dní

8 dní

15 dní

Dospělá osoba

27 800

49 100

33 600

57 400

35 000

60 200

Dospělá osoba

15 400

21 400

17 700

26 000

18 600

27 800

7 000

7 000

7 000

7 000

7 000

7 000

Dítě do 12 let

10 700

13 700

11 800

16 000

12 300

16 900

19 500

29 200

21 800

33 800

23 000

36 100

3.dospělá osoba

13 600

17 800

15 200

21 000

15 800

22 300

Příplatek za večeře

4 400

8 800

4 400

8 800

4 400

8 800

Příplatek za večeře dítě

2 200

4 400

2 200

4 400

2 200

4 400

Dítě do 12 let
3.dospělá osoba

84

HOTEL AFRICA ** GRO 1921
se snídaní

79

Období A

Období B

Období C

8 dní

15 dní

8 dní

15 dní

8 dní

15 dní

s polopenzí

Období A Období B Období C Období D Období E Období F

Dospělá osoba

12 800

16 700

13 700

18 600

14 400

20 000

superior GV

8 dní 8 dní 15 dní 8 dní 15 dní 8 dní 15 dní 8 dní 15 dní 8 dní 15 dní

Dítě do 12 let

9 100

11 100

9 600

12 000

10 000

12 700

Dospělá osoba

22 000 24 300 38 600 25 500 41 900 27 800 44 200 30 400 50 900 35 000 60 200

3.dospělá osoba

11 800

15 200

12 300

15 700

12 700

16 600

Dítě do 12 let

10 000 16 100 23 700 16 100 24 600 16 100 24 600 16 100 24 600 16 100 24 600

3. dospělá osoba

19 100 20 700 31 500 21 600 33 800 23 200 35 400 25 000 40 100 28 200 46 600

HOTEL THE IXIAN GRAND ****+ GRO 1912

80

HOTEL ATRIUM PALACE RESORT ***** GRO 1901
se snídaní

Období A

Období B

Období C

SSV

8 dní

15 dní

8 dní

15 dní

8 dní

15 dní

Dospělá osoba

20 300

30 000

23 300

36 000

26 100

41 600

Dítě do 12 let

11 900

16 700

13 400

19 700

14 700

22 500

3.dospělá osoba

17 400

24 200

19 500

30 100

21 500

32 300

Příplatek za výhled na moře

2 400

4 800

2 400

4 800

2 400

4 800

Příplatek za večeře

3 700

7 400

3 700

7 400

3 700

7 400

81

HOTEL LINDIAN VILLAGE ***** GRO 1902
se snídaní

Období B

Období C

classic room

8 dní

15 dní

8 dní

15 dní

Dospělá osoba

33 400

56 000

39 000

67 100

8 400

16 700

8 400

16 700

Příplatek za večeře

82

HOTEL IBEROSTAR LINDOS ROYAL **** GRO 1903
s polopenzí

Období B

Období C

LV

8 dní

15 dní

8 dní

15 dní

Dospělá osoba

19 900

29 200

23 800

37 000

Dítě do 12 let

13 300

17 900

15 300

21 800

3.dospělá osoba

17 100

23 600

19 900

29 100

Popis ubytovacích zařízení Katalog
Speciální nabídky Ceník
2–3
Volejte: 222 329 747, 222 329 962
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Dětská cena platí pro děti ubytované se 2 dospělými osobami.
Ceny zahrnují:
• 7/14 ubytování se stravováním dle popisu
• pojištění Basic včetně léčebných výloh
• zákonné pojištění
• leteckou dopravu Praha - Rhodos - Praha
• transfery,u čtyř- a pětihvězdičkových hotelů transfer taxíkem
(s výjimkou hotelu Avra Beach)
• služby delegáta
Ceny nezahrnují:
• letištní taxy 1 000 Kč na dospělou osobu, 530 Kč za dítě do 5 let
• bezpečnostní připojištění letecké společnosti 230 Kč na osobu
• palivový příplatek stanovený leteckou společností
GV
SV
SSV
LV

výhled do zahrady
výhled na moře
boční výhled na moře
výhled do vnitrozemí

70–85

2008

5.11.2007
5.
11.2007 13:11:
13:11:47
47

RHODOS

22

23

Město Rhodos, Faliraki, Ixia, Ialyssos, Kalathos, Lardos

Hotely 8/15 dní
Odlety z Prahy na Rhodos každý čtvrtek od 29. 5. 2008, poslední zpáteční let z Rhodosu do Prahy 9. 10. 2008.
květen

Odlet čtvrtek

červen

červenec

srpen

září

říjen

29.

5.

12.

19.

26.

3.

10.

17.

24.

31.

7.

14.

21.

28.

4.

11.

18.

25.

2.

BLUE SKY

B

B

B

B

B

B

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

B

A

MEDITERRANEAN

A

A

A

A

A

A

B

B

B

C

C

C

B

B

B

B

B

B

A

A

A

A

B

B

B

C

C

C

C

C

C

C

B

B

B

B

A

A

Apartmány a studia
MEROPI

85

HOTEL BLUE SKY **** GRO 19171
s polopenzí

Období A

Období B

Období C

8 dní

8 dní

15 dní

8 dní

15 dní

Dospělá osoba

17 100

18 200

26 500

20 300

30 700

Dítě do 12 let

10 600

11 200

15 300

12 200

17 400

3.dospělá osoba

14 900

15 700

21 500

17 200

24 400

85

HOTEL MEDITERRANEAN **** GRO 1918
s polopenzí

Období A

SV

8 dní

15 dní

Období B
8 dní

15 dní

Období C
8 dní

15 dní

Dospělá osoba

19 400

28 800

22 600

35 300

24 000

38 100

Dítě do 12 let

11 700

16 500

13 400

19 700

14 100

21 100

3. dospělá osoba

17 100

24 200

19 400

28 800

20 500

31 100

Faliraki

23

RHODOS

22

Dětská cena platí pro děti ubytované se 2 dospělými osobami.
Ceny zahrnují:
• 7/14 ubytování se stravováním dle popisu
• pojištění Basic včetně léčebných výloh
• zákonné pojištění
• leteckou dopravu Praha - Rhodos - Praha
• transfery,u čtyř- a pětihvězdičkových hotelů transfer taxíkem
• služby delegáta
Ceny nezahrnují:
• letištní taxy 1 000 Kč na dospělou osobu, 530 Kč za dítě do 5 let
• bezpečnostní připojištění letecké společnosti 230 Kč na osobu
• palivový příplatek stanovený leteckou společností
SV

výhled na moře

TERMÍNY A CENY RHODOS

Hotely

11

Apartmány a studia 8/15 dní
Odlety z Prahy na Rhodos každý čtvrtek od 29. 5. 2008, poslední zpáteční let z Rhodosu do Prahy 9. 10. 2008.

74

MEROPI GRO 1950
2-3lůžkové studio nebo

Období A

Období B

Období C

4lůžkový apartmán

8 dní

15 dní

8 dní

15 dní

8 dní

15 dní

Dospělá osoba

9 900

11 900

10 400

12 200

10 600

12 400

Dítě do 12 let

7 700

7 700

7 700

7 700

7 700

7 700

3.dospělá osoba

9 700

11 200

9 900

11 600

10 100

11 900

Příplatek za polopenzi

2 500

5 000

2 500

5 000

2 500

5 000

900

1 800

900

1 800

900

1 800

Příplatek za snídani

VÝHODNÉ NABÍDKY

Děti ZDARMA
Meropi, Blue Star, Faliraki Bay, Belair Beach, Avra Beach
v odletech 29.5., 25.9., 2.10.
Dětské ceny v doprovodu 1 dospělé osoby
Meropi, Blue Star, Faliraki Bay, Belair Beach, Avra Beach
v odletech 29.5., 5.6., 18.9., 25.9., 2.10.
Ubytování pro jednu osobu bez příplatku
Meropi, Blue Star,Faliraki Bay, Belair Beach, Avra Beach
v odletech 29.5., 25.9., 2.10.

RADA

Fakultativní výlety
Využijte nabídku on-line prodeje na
www.greece-tours.cz.

Dětská cena platí pro děti ubytované se 2 dospělými osobami.
Ceny zahrnují:
• 7/14 ubytování
• pojištění Basic včetně léčebných výloh
• zákonné pojištění
• leteckou dopravu Praha - Rhodos - Praha včetně transferů
• služby delegáta
Ceny nezahrnují:
• letištní taxy 1 000 Kč na dospělou osobu, 530 Kč za dítě do 5 let
• bezpečnostní připojištění letecké společnosti 230 Kč na osobu
• palivový příplatek stanovený leteckou společností

Pronájem aut na Rhodosu
Typ vozu

3 dny

7 dnů

A

Daewoo Matiz

3 000

7 000

B

Fiat Panda, Hyundai Athos

3 300

7 600

C

Nissan Micra, Fiat Punto

3 500

8 100

D

Nissan Almera

4 500

10 900

Ceny nezahrnují:
• pohonné hmoty, silniční poplatky, spoluúčast při pojistném plnění
a případné pokuty

Popis ubytovacích zařízení Katalog
70–85
Speciální nabídky Ceník
2–3
Volejte: 222 329 747, 222 329 962
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KOS

22

23

Město Kos, Tigaki, Psalidi, Marmari, Mastichari, Lambi

Hotely 8/15 dní
Odlety z Prahy na Kos každý čtvrtek od 29. 5. 2008, poslední zpáteční let z Kosu do Prahy 9. 10. 2008.
květen

Odlet čtvrtek

červen

29.

5.

12.

GRECOTEL KOS IMPERIAL

B

B

C

GRECOTEL ROYAL PARK

B

B

C

MARMARI PALACE

B

B

B

BLUE JAY BEACH

A

A

GAIA VILLAGE COMPLEX

A

A

EURO VILLAGE ACHILLEAS

B

B

GAIA ROYAL RESORT

A

NEPTUNE HOTELS RESORT

A

19.

červenec
17.

srpen
24.

31.

7.

14.

září

21.

28.

4.

11.

říjen

26.

3.

10.

18.

25.

2.

C

C

C

C

D

D

D

D

D

D

C

C

B

B

A

A

C

C

C

C

D

D

D

D

D

D

C

C

B

B

A

A

B

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

B

B

A

A

B

B

C

C

C

C

C

C

C

C

B

B

A

A

A

A

A

B

B

C

C

C

C

C

C

C

C

B

B

A

A

A

A

B

B

B

B

C

C

C

C

C

C

C

D

D

D

D

A

A

A

A

B

B

C

C

C

C

C

C

C

C

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

A

A

A

A

TERMÍNY A CENY KOS

Hotely

Období A

Období B

Období C

Období D

all inclusive

8 dní 15 dní 8 dní 15 dní 8 dní 15 dní 8 dní 15 dní

Dospělá osoba

20 100 30 800 23 800 38 300 26 800 44 200 30 500 51 500

Dospělá osoba

Dítě do 14 let

11 500 15 800 13 000 18 800 14 200 21 100 15 600 24 100

3.dospělá osoba

14 700 20 100 16 600 23 800 18 100 26 800 19 900 30 500

Rodinný pokoj 2+2 63 600 92 900 76 000 117 700 85 600 136 900109 200184 100

87

GRECOTEL ROYAL PARK **** GKS 1902
Období A

Období B

Období C

Období D

90

HOTEL GAIA VILLAGE ***+ GKS 1906

MV

all inclusive

12

86

GRECOTEL KOS IMPERIAL ***** GKS 1901
s polopenzí

Období A

Období B

Období C

8 dní

15 dní

8 dní

15 dní

8 dní

15 dní

14 300

19 900

14 400

20 200

14 500

20 400

Dítě do 7 let

7 200

7 200

7 200

7 200

7 200

7 200

Dítě do 12 let

10 100

13 000

10 100

13 000

10 100

13 000

3.a 4.dospělá osoba

12 800

16 900

12 900

17 000

13 000

17 100

91

HOTEL EURO VILLAGE ACHILLEAS **** GKS 1907
all inclusive

Období A

Období B

Období D

Období C

SSV

8 dní 15 dní 8 dní 15 dní 8 dní 15 dní 8 dní 15 dní

Dospělá osoba

19 500 29 600 22 700 36 000 26 900 44 500 29 400 49 500

Dospělá osoba

Dítě do 14 let

7 400

Dítě do 12 let

7 200

3.dospělá osoba

14 400 19 500 16 000 22 700 18 200 26 900 19 400 29 400

3.dospělá osoba

13 200 17 100 14 900 20 400 15 400 21 300 16 500 23 600

Přípl. za výhled na moře

500

7 400

7 400

1 000

1 000

7 400
2 000

7 400
1 000

7 400
2 000

7 400
1 000

7 400

8 dní 15 dní 8 dní 15 dní 8 dní 15 dní 8 dní 15 dní

Dospělá osoba

Období A

88
Období B

7 200

7 200

7 200

7 200

7 200

7 200

Období C
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HOTEL GAIA ROYAL RESORT **** GKS 1908
all inclusive

s polopenzí

7 200

2 000

Rodinný pokoj 2+2 60 600 86 900 70 000 105 700 75 700 117 100 81 500 128 800

HOTEL BLUE JAY BEACH ** GKS 1903

14 900 20 500 17 200 25 100 17 900 26 500 19 500 29 700

Dospělá osoba

Období A

Období B

Období C

8 dní

15 dní

8 dní

15 dní

8 dní

15 dní

15 900

24 700

16 300

24 900

16 500

25 100

8 dní

15 dní

8 dní

15 dní

8 dní

15 dní

Dítě do 7 let

7 200

7 200

7 200

7 200

7 200

7 200

11 500

14 900

11 800

15 400

12 100

15 900

Dítě do 12 let

11 400

15 600

11 400

15 600

11 400

15 600

3.dospělá osoba

14 200

20 100

14 200

20 100

14 200

20 100

Dítě do 14 let

7 200

7 200

7 200

7 200

7 200

7 200

3.dospělá osoba

10 800

12 900

10 900

13 200

11 000

13 600

93

HOTEL NEPTUN RESORT ***** GKS 1909

89

HOTEL MARMARI PALACE ***** GKS 1905
s polopenzí
Dospělá osoba
Dítě do 14 let
3.dospělá osoba

Období A

Období B

s polopenzí

Období C

8 dní

8 dní

15 dní

8 dní

15 dní

Dospělá osoba

17 500

19 800

30 200

22 100

34 800

Dítě do 12 let

7 200

7 200

7 200

7 200

7 200

15 000

16 600

23 900

18 300

27 200

SSV boční výhled na moře
MV výhled na hory

Období A

Období B

8 dní

15 dní

8 dní

15 dní

22 800

36 200

26 900

44 500
14 200

9 900

12 500

10 700

3.dospělá osoba

18 700

28 100

21 700

33 900

Rodinný apartmán

79 000

124 000

91 000

147 000

Dětská cena platí pro děti ubytované se 2 dospělými osobami.
Ceny zahrnují:
• 7/14 ubytování se stravováním dle popisu
• pojištění Basic včetně léčebných výloh
• zákonné pojištění
• leteckou dopravu Praha - Kos - Praha včetně transferů
• služby delegáta
Ceny nezahrnují:
• letištní taxy 1 000 Kč na dospělou osobu, 530 Kč za dítě do 5 let
• bezpečnostní připojištění letecké společnosti 230 Kč na osobu
• palivový příplatek stanovený leteckou společností

Popis ubytovacích zařízení Katalog
Speciální nabídky Ceník
2–3
Volejte: 222 329 747, 222 329 962
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KOS

22

23

Město Kos, Tigaki

Apartmány 8/15 dní
Odlety z Prahy na Kos každý čtvrtek od 29. 5. 2008, poslední zpáteční let z Kosu do Prahy 09. 10. 2008.
květen

Odlet čtvrtek

29.

červen
5.

12.

19.

červenec
26.

3.

10.

17.

srpen
24.

31.

7.

14.

21.

září
28.

4.

11.

říjen

18.

25.

2.

Apartmány a studia
GIAKALIS

A

A

B

B

B

C

C

C

C

C

C

C

C

B

B

B

A

A

A

KOSTA PALACE

B

B

B

B

B

B

C

C

C

C

C

C

C

D

D

B

B

A

A

2-3lůžkový apartmán

Období A

Dospělá osoba

15 dní

8 dní

15 dní

8 dní

15 dní

10 500

13 500

10 900

13 900

11 400

14 500

7 200

7 200

7 200

7 200

7 200

7 200

10 200

13 300

10 700

13 600

11 100

14 100

900

1 700

900

1 700

900

1 700

1 900

3 800

1 900

3 800

1 900

3 800

Snídaně
Polopenze

Období C

8 dní
Dítě do 12 let
3.dospělá osoba

Období B

88

GIAKALIS GKS 1951
3-4lůžkový apartmán

Období A

Dospělá osoba

15 dní

8 dní

15 dní

8 dní

15 dní

13 100

10 900

13 300

11 000

13 600

7 200

7 200

7 200

7 200

7 200

7 200

10 100

12 500

10 400

12 800

10 500

13 100

3 dny

7 dnů

900

1 700

900

1 700

900

1 700

A

Daewoo Matiz A/C

3 300

6 900

1 900

3 800

1 900

3 800

1 900

3 800

B

Fiat Panda

4 100

8 900

C

Kia Rio

4 300

9 200

D

Hyundai Elantra

6 000

13 500
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KOSTA PALACE **** GKS 1952
2-4lůžkový apartmán

Ceny nezahrnují:
• letištní taxy 1 000 Kč na dospělou osobu, 530 Kč za dítě do 5 let
• bezpečnostní připojištění letecké společnosti 230 Kč na osobu
• palivový příplatek stanovený leteckou společností

8 dní

Snídaně
Polopenze

Období C

Ceny zahrnují:
• 7/14 ubytování
• pojištění Basic včetně léčebných výloh
• zákonné pojištění
• leteckou dopravu Praha - Kos - Praha včetně transferů
• služby delegáta

10 700

Dítě do 12 let
3.dospělá osoba

Období B

Dětská cena platí pro děti ubytované se 2 dospělými osobami.

Období A

Období B

Období D

TERMÍNY A CENY KOS

88

GIAKALIS GKS 1950

Pronájem aut na Kosu
Typ vozu

13

Období C

8 dní 15 dní 8 dní 15 dní 8 dní 15 dní 8 dní 15 dní
Dospělá osoba

13 200 18 100 15 000 21 500 15 900 22 700 18 200 28 000

Dítě do 12 let

7 200

7 200

7 200

7 200

7 200

7 200

7 200

7 200

3.dospělá osoba

9 400

9 400

9 400

9 400

9 400

9 400

9 400

9 400

VÝHODNÉ NABÍDKY

Děti ZDARMA
Blue Jay Beach, Gaia Village, Gaia Royal, Giakalis
v odletech 29.5., 25.9., 2.10.
Dětské ceny v doprovodu 1 dospělé osoby
Blue Jay Beach, Gaia Village, Gaia Royal, Giakalis
v odletech 29.5., 5.6., 18.9., 25.9., 2.10.
Ubytování pro jednu osobu bez příplatku
Blue Jay Beach, Gaia Village, Gaia Royal, Giakalis
v odletech 29.5., 25.9., 2.10.

TIP

Fakultativní výlety
Informace o možnostech výletů v jednotlivých letoviscích
včetně orientačních cen najdete na www.greece-tours.cz

Ceny nezahrnují:
• pohonné hmoty, silniční poplatky, spoluúčast při pojistném plnění
a případné pokuty

RADA

Obsah, kontakty, vysvětlivky, kalendář – všechno najdete
na zadní záložce!
Obsah najdete na záložce zadní obálky katalogu. Mapka na
záložce vám usnadní orientaci v jednotlivých oblastech
a letoviscích, které pak snadno najdete podle čísla stránky
v seznamu pod mapkou. Na rubu záložky najdete vysvětlivky
ke všem užívaným piktogramům, zkratkám použitým v ceníku
a praktický kalendář sezony 2008. Samozřejmě nechybí ani
všechny potřebné kontakty. Využijte záložku a všechny
informace budete mít stále na očích!

TIP

Jak zájezd rezervovat
On-line na www.greece-tours.cz anebo v naší kanceláři
v Praze, Dlouhá 3, Praha 1, tel.: 222 329 747, 222 329 962,
222 319 366.

Popis ubytovacích zařízení Katalog
86–93
Speciální nabídky Ceník
2–3
Volejte: 222 329 747, 222 329 962
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CHALKIDIKI

26

27

Sani, Kallithea, Kriopigi, Fourka, Hanioti, Gerakini, Aﬁtos, Nea Moudania, Porto Carras

Hotely 8/15 dní

TERMÍNY A CENY CHALKIDIKI

Odlety z Prahy do Thessaloniki každou sobotu od 31. 5. 2008, poslední zpáteční let z Thessaloniki do Prahy 20. 9. 2008.
ODLET

květen

sobota

31.

7.

14.

21.

28.

červenec

SANI BEACH

A

B

B

B

B

C

C

C

C

C

C

C

OCEANIA CLUB

A

B

B

B

B

C

C

C

C

C

C

C

GERAKINA BEACH

A

A

A

B

B

C

C

C

C

C

C

C

AEGEAN MELATHRON

A

A

B

B

B

B

C

C

C

C

C

ATHOS PALACE

A

A

B

B

B

B

B

C

C

C

C

PALLINI BEACH

A

A

B

B

B

B

B

C

C

C

RENAISSANCE

A

A

A

B

B

B

C

C

C

C

AFITIS

A

A

A

B

B

B

C

C

C

C

KASSANDRA PALACE

A

A

A

A

B

B

B

C

C

C

5.

12.

19.

srpen
26.

2.

9.

září

16.

23.

30.

6.

13.

C

B

B

B

C

B

B

B

C

B

B

A

C

C

C

C

B

C

C

B

B

A

C

C

C

B

B

A

C

C

C

B

B

B

C

C

C

B

B

B

C

C

B

B

A

A

Hotely

94

HOTEL SANI BEACH **** GCH 1201
s polopenzí
GV
Dospělá osoba
Dítě do 12 let
3.dospělá osoba

Období A

Období B

Období C
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HOTEL PALLINI BEACH **** GCH 1206
s polopenzí

Období A

Období B

Období C

8 dní

8 dní

15 dní

8 dní

15 dní

SSV

8 dní

15 dní

8 dní

15 dní

8 dní

15 dní

24 900

28 100

45 700

35 500

60 500

Dospělá osoba

16 700

24 800

19 400

30 300

22 200

35 800

7 000

7 000

7 000

7 000

7 000

6 900

6 900

6 900

6 900

6 900

6 900

17 700

19 300

28 100

23 000

35 500

14 200

19 900

16 200

23 800

18 100

27 700
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HOTEL OCEANIA CLUB ***** GCH 1202
junior suites

14

červen

Období A

Období B

Období C

Dítě do 14 let
3.dospělá osoba

100

HOTEL RENAISANCE **** GCH 1207
se snídaní

Období A

Období B

Období C

all inclusive SV

8 dní

8 dní

15 dní

8 dní

15 dní

suite pool view

8 dní

15 dní

8 dní

15 dní

8 dní

Dospělá osoba

28 000

32 100

55 700

41 800

75 100

Dospělá osoba

18 500

28 400

20 100

31 700

25 900

43 200

1.dítě do 12 let

7 200

7 200

7 200

7 200

7 200

Dítě do 14 let

11 100

16 100

11 900

17 700

14 800

23 500

2.dítě do 12 let

16 400

18 400

30 200

23 300

39 900

3.dospělá osoba

15 500

22 500

16 700

24 800

20 700

32 800

3.dospělá osoba

18 300

20 400

32 100

25 200

41 800
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HOTEL AFITIS **** GCH 1208
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HOTEL GERAKINA BEACH *** GCH 1203
s polopenzí
Dospělá osoba

Období B

SV

8 dní

15 dní

8 dní

15 dní

8 dní

8 dní

15 dní

8 dní

15 dní

Dospělá osoba

21 200

31 800

23 300

36 000

27 900

45 200

13 100

18 500

13 300

18 700

13 500

18 900

Dítě do 14 let

11 800

17 100

12 900

19 200

15 200

23 800

3.dospělá osoba

18 000

25 400

19 500

28 300

22 700

34 800

Období B

Období C

6 400

6 400

6 400

6 400

6 400

6 400

9 900

12 600

10 000

12 700

10 100

12 800

11 500

15 300

11 700

15 500

11 900

15 700
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HOTEL AEGEAN MELATHRON ***** GCH 1204
Období A

Období B

Období C

Období A

Období B

SV

8 dní

15 dní

8 dní

15 dní

8 dní

15 dní

18 500

28 400

20 400

32 100

24 100

39 500

6 700

6 700

6 700

6 700

6 700

6 700

25 100

19 400

30 300

8 dní

15 dní

8 dní

15 dní

8 dní

15 dní

Dítě do 14 let

Dospělá osoba

22 400

36 300

27 100

45 500

31 700

54 800

3.dospělá osoba

15 500

22 500

16 800

Rodinný pokoj 2+2

57 500

83 800

68 100 105 100

6 200

6 200

6 200

6 200

6 200

6 200

Dítě do 12 let

15 900

25 600

19 100

32 000

22 300

38 500

3.dospělá osoba

18 300

28 000

21 500

34 500

24 800

40 900

98

HOTEL ATHOS PALACE **** GCH 1205
Období A

Období B

Období C

MV

8 dní

15 dní

8 dní

15 dní

8 dní

15 dní

Dospělá osoba

19 400

30 300

21 700

34 900

24 800

40 900

1.dítě do 7 let

6 700

6 700

6 700

6 700

6 700

6 700

1.dítě do 14 let

11 000

15 900

11 000

15 900

11 000

15 900

2.dítě do 7 let

9 400

12 600

9 400

12 600

9 400

12 600

2.dítě do 14 let

11 000

15 900

11 000

15 900

11 000

15 900

3.dospělá osoba

16 200

23 800

17 800

27 000

19 900

31 200

1 000

2 000

1 000

2 000

1 000

2 000

Příplatek za výhled na moře

GV
SV

výhled do zahrady
výhled na moře

SSV boční výhled na moře
MV výhled na hory

Popis ubytovacích zařízení Katalog
Speciální nabídky Ceník
2–3
Volejte: 222 329 747, 222 329 962

14_15_Chalkidiki_c.indd
14_15_C
halkidiki_c.indd O dd1:14 Odd1:14

Období C

Dospělá osoba

SSV
Dítě do 7 let

15 dní
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HOTEL KASSANDRA PALACE **** GCH 1209
s polopenzí

all inclusive

Období C

15 dní

Období A

2.dítě do 12 let

s polopenzí

Období A

8 dní
1.dítě do 12 let
3.dospělá osoba

s polopenzí

15 dní

77 400 123 600

Dětská cena platí pro děti ubytované se 2 dospělými osobami.
Ceny zahrnují:
• 7/14 ubytování se stravováním dle popisu
• pojištění Basic včetně léčebných výloh
• zákonné pojištění
• leteckou dopravu Praha – Thessaloniki – Praha
• transfery
• služby delegáta
Ceny nezahrnují:
• letištní taxy 1 000 Kč na dospělou osobu, 530 Kč za dítě do 5 let
• bezpečnostní připojištění letecké společnosti 230 Kč na osobu
• palivový příplatek stanovený leteckou společností
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CHALKIDIKI

26

27

Sani, Kallithea, Kriopigi, Fourka, Hanioti, Gerakini, Aﬁtos, Nea Moudania, Porto Carras

Hotely 8/15 dní
Odlety z Prahy do Thessaloniki každou sobotu od 31. 5. 2008, poslední zpáteční let z Thessaloniki do Prahy 20. 9. 2008.
květen

sobota

31.

červen
7.

červenec

srpen

září

14.

21.

28.

5.

12.

19.

26.

2.

9.

16.

23.

30.

6.

13.
A

Hotely
OLYMPIC KOSMAS

A

A

A

B

B

C

C

C

C

C

C

C

C

B

B

PELLA BEACH

B

B

B

B

B

C

C

C

C

C

C

C

B

B

A

A

SITHONIA THALASSO

A

B

B

B

B

C

C

C

C

C

C

C

C

C

B

B

MELITON THALASSO

A

B

B

B

B

C

C

C

C

C

C

C

C

C

B

B

104

HOTEL OLYMPIC KOSMAS *** GCH 1210
all inclusive

Období A

Období B

s polopenzí

Období A

8 dní

15 dní

8 dní

15 dní

8 dní

15 dní

SV

13 500

19 500

13 900

19 900

14 200

21 400

Dospělá osoba

Dítě do 6 let

6 400

6 400

6 400

6 400

6 400

6 400

Dítě do 12 let

9 500

12 700

9 500

12 700

9 500

12 700

10 900

15 500

11 800

15 900

11 900

16 300

Dospělá osoba

3.dospělá osoba

s polopenzí

Období A

Období B

8 dní

15 dní

8 dní

15 dní

8 dní

15 dní

Dospělá osoba

23 200

34 800

24 500

40 300

28 700

48 900

Dítě do 14 let

12 800

17 400

13 300

19 600

15 000

23 000

3.dospělá osoba

15 900

21 700

16 500

24 500

18 700

28 700

Rodinný pokoj 2+2

71 900 102 100

Období A

Dospělá osoba
Dítě do 12 let
3.dospělá osoba

CHALKIDIKI

26

8 dní

8 dní

15 dní

8 dní

15 dní

26 500

41 700

32 700

54 200

6 500

6 500

6 500

6 500

6 500

20 300

21 900

32 600

26 300

41 300

8 dní

8 dní

15 dní

8 dní

15 dní

26 300

28 800

46 400

34 600

57 900

6 500

6 500

6 500

6 500

6 500

21 700

23 500

35 800

27 600

43 900

15

Ceny nezahrnují:
• letištní taxy 1 000 Kč na dospělou osobu, 530 Kč za dítě do 5 let
• bezpečnostní připojištění letecké společnosti 230 Kč na osobu
• palivový příplatek stanovený leteckou společností

Období C

24 200

Období C

Ceny zahrnují:
• 7/14 ubytování se stravováním dle popisu
• pojištění Basic včetně léčebných výloh
• zákonné pojištění
• leteckou dopravu Praha – Thessaloniki – Praha
• transfery
• služby delegáta

106

Období B

Období B

Dětská cena platí pro děti ubytované se 2 dospělými osobami.

76 100 121 100 101 400 171 600

HOTEL SITHONIA THALASSO ***** GCH 1212
SV

3.dospělá osoba

Období C

SSV

s polopenzí

Dítě do 12 let

105

GRECOTEL PELLA BEACH **** GCH 1211

107

HOTEL MELITON THALASSO ***** GCH 1213

Období C

TERMÍNY A CENY CHALKIDIKI

ODLET

SV výhled na moře
SSV boční výhled na moře

27

Fourka

Studia 8/15 dní
Odlety z Prahy do Thessaloniki každou sobotu od 31. 5. 2008, poslední zpáteční let z Thessaloniki do Prahy 20. 9. 2008.
ODLET

květen

sobota

31.

7.

14.

červen
21.

28.

5.

12.

červenec
19.

26.

2.

9.

srpen
16.

23.

30.

6.

září
13.

A

A

B

B

B

C

C

C

C

C

C

C

C

B

B

A

Studia
ARISTOTELES

103

ARISTOTELES GCH 1250
Období A

Období B

Období C

8 dní

15 dní

8 dní

15 dní

8 dní

15 dní

Dospělá osoba

9 900

12 900

10 500

13 500

10 800

13 900

Dítě do 14 let

7 100

7 100

7 100

7 100

7 100

7 100

3.dospělá osoba

9 900

12 100

10 200

12 500

10 500

12 900

Příplatek za snídani

1 300

2 600

1 300

2 600

1 300

2 600

Pronájem aut na Chalkidiki
Typ vozu

3 dny

7 dnů

A

Kia Picanto A/C

3 700

6 100

B

Hyundai Gets A/C

4 100

6 700

C

Nissan Micra A/C

4 300

7 100

D

Hyundai Accent A/C

4 500

7 400

Ceny nezahrnují:
• pohonné hmoty, silniční poplatky, spoluúčast při pojistném plnění
a případné pokuty

Dětská cena platí pro děti ubytované se 2 dospělými osobami.
Ceny zahrnují:
• 7/14 ubytování se stravováním dle popisu
• pojištění Basic včetně léčebných výloh
• zákonné pojištění
• leteckou dopravu Praha – Thessaloniki – Praha
• transfery
• služby delegáta
Ceny nezahrnují:
• letištní taxy 1 000 Kč na dospělou osobu, 530 Kč za dítě do 5 let
• bezpečnostní připojištění letecké společnosti 230 Kč na osobu
• palivový příplatek stanovený leteckou společností

DĚTI ZDARMA

Gerakina Beach, Olympic Kosmas, Aristoteles
v odletech 31.5.,13.9.
Popis ubytovacích zařízení Katalog
94–107
Speciální nabídky Ceník
2–3
Volejte: 222 329 747, 222 329 962

14_15_Chalkidiki_c.indd
14_15_C
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11.2007 13:12:
13:12:26
26

TERMÍNY A CENY OLYMPSKÁ RIVIÉRA

Olympská riviéra

28

29

Hotely a apartmány 8/15 dní
Odlety z Prahy do Thessaloniki každou sobotu od 31. 5. 2008, poslední zpáteční let z Thessaloniki do Prahy 20. 9. 2008.
květen

Odlet sobota

červen

červenec

srpen

září

31.

7.

14.

21.

28.

5.

12.

19.

26.

2.

9.

16.

23.

30.

6.

13.

AFRODITA

A

A

A

A

A

B

B

B

B

B

B

B

B

A

A

A

AFRODITA BEACH

A

A

A

A

A

B

B

B

B

B

B

B

B

A

A

A

DIAS

A

A

A

A

A

B

B

B

B

B

B

B

B

A

A

A

EVILION

A

A

A

A

A

B

B

B

B

B

B

B

B

A

A

A

MARIA

A

A

A

A

A

B

B

B

B

B

B

B

B

A

A

A

JANIS

A

A

A

A

A

B

B

B

B

B

B

B

B

A

A

A

GT

A

A

A

A

A

B

B

B

B

B

B

B

B

A

A

A

Hotely

Apartmány a studia

108

HOTEL AFRODITA *** GOR 1101
s polopenzí
Dospělá osoba

Období A
8 dní

15 dní

8 dní

15 dní

17 900

13 200

18 400

Dospělá osoba

8 700

10 900

8 900

11 200

Dítě do 6 let
Dítě do 12 let

Dítě do 12 let

109

HOTEL AFRODITA BEACH *** GOR 1102
s polopenzí
Dospělá osoba

Období A

3. dospělá osoba

Dospělá osoba
Dítě do 12 let
3. dospělá osoba

8 dní

15 dní

8 dní

15 dní

13 200

18 700

15 700

23 400

8 700

10 800

8 700

10 800

11 800

15 500

13 400

18 800

109
Období A

Období B

8 dní

15 dní

8 dní

15 dní

14 600

21 000

16 200

24 300

9 100

11 700

9 100

11 700

12 600

17 200

13 800

19 400

111

MARIA GOR 1150
2-3lůžkové studio

Období A

Období B

8 dní

15 dní

8 dní

15 dní

13 300

18 900

13 900

19 800

6 600

6 600

6 600

6 600

8 900

11 900

9 500

12 400

11 900

15 900

12 200

16 300

8 dní

15 dní

8 dní

15 dní

9 100

10 500

9 200

10 800

Dítě do 12 let

6 600

6 600

6 600

Dítě do 16 let

8 500

9 900

8 700

Příplatek za polopenzi

2 000

4 000

2 000

4 000

Ceny zahrnují:
• 7/14 ubytování s polopenzí
• pojištění Basic včetně léčebných
výloh
• zákonné pojištění
• leteckou dopravu Praha Thessaloniki - Praha včetně
transferů
• služby delegáta

Ceny nezahrnují:
• letištní taxy 1 000 Kč na dospělou
osobu, 530 Kč za dítě do 5 let
• bezpečnostní připojištění
letecké společnosti 230 Kč na
osobu
• palivový příplatek stanovený
leteckou společností

110

JANIS GOR 1153
Období A

Období B

8 dní

15 dní

8 dní

15 dní

Dospělá osoba

9 700

11 900

9 800

12 100

6 600

Dítě do 12 let

6 600

6 600

6 600

6 600

10 300

Dítě do 16 let

8 900

10 900

9 300

11 600

Příplatek za polopenzi

2 000

4 000

2 000

4 000

111

MARIA GOR 1151
Období A

Dětská cena platí pro děti ubytované se 2 dospělými osobami.

4-6lůžkový apartmán

Období B

Dospělá osoba

4-6lůžkový apartmán

3. dospělá osoba

Období A

Období B

HOTEL DIAS *** GOR 1103
s polopenzí

110

HOTEL EVILION **** GOR 1104
s polopenzí

Období B

12 900

Dítě do 12 let

16

Nei Pori, Platamonas

111

GT GOR 1154
2-3lůžkové studio nebo

Období B

Období A

Období B

8 dní

15 dní

8 dní

15 dní

3-4lůžkový apartmán

8 dní

15 dní

8 dní

15 dní

Dospělá osoba

9 700

11 900

9 800

12 100

Dospělá osoba

8 500

10 100

8 700

10 300

Dítě do 12 let

6 600

6 600

6 600

6 600

Dítě do 12 let

6 600

6 600

6 600

6 600

Dítě do 16 let

8 900

10 900

9 300

11 600

Dítě do 16 let

7 800

8 500

7 800

8 500

Příplatek za polopenzi

2 000

4 000

2 000

4 000

Příplatek za polopenzi

2 000

4 000

2 000

4 000

110

JANIS GOR 1152
2-3lůžkové studio

Období A
8 dní

15 dní

8 dní

15 dní

Dospělá osoba

9 000

10 400

9 200

10 800

Dítě do 12 let

6 600

6 600

6 600

6 600

Dítě do 16 let

8 500

9 900

8 700

10 300

Příplatek za polopenzi

2 000

4 000

2 000

4 000

Popis ubytovacích zařízení Katalog
Speciální nabídky Ceník
2–3
Volejte: 222 329 747, 222 329 962
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Dětská cena platí pro děti ubytované se 2 dospělými osobami.

Období B

Ceny zahrnují:
• 7/14 ubytování s polopenzí
• pojištění Basic včetně léčebných
výloh
• zákonné pojištění
• leteckou dopravu Praha Thessaloniki - Praha včetně
transferů
• služby delegáta

Ceny nezahrnují:
• letištní taxy 1 000 Kč na dospělou
osobu, 530 Kč za dítě do 5 let
• bezpečnostní připojištění
letecké společnosti 230 Kč na
osobu
• palivový příplatek stanovený
leteckou společností

108–111

2008

5.11.2007
5.
11.2007 13:11:
13:11:30
30

28

Nei Pori

29

Hotely a apartmány 11/12 dní
Odlety z Prahy do Thessaloniki pondělí/čtvrtek od 9. 6. 2008, poslední zpáteční let z Thessaloniki do Prahy 22. 9. 2008.
červen

Odlet pondělí/čtvrtek

červenec

srpen

září

9.

19.

30.

10.

21.

31.

11.

21.

1.

11.

11

12

11

12

11

12

11

12

11

12

A

A

B

B

B

B

B

A

A

A

JANIS

A

A

B

B

B

B

B

A

A

A

GT

A

A

B

B

B

B

B

A

A

A

Počet dní
Hotel
AFRODITA
Apartmány a studia

108

HOTEL AFRODITA *** GOR 1201
s polopenzí

Období A

Období B

11 dní

12 dní

11 dní

12 dní

Dospělá osoba

15 100

15 900

15 400

16 200

Dítě do 12 let

10 200

10 500

10 400

10 700

Dětská cena platí pro děti ubytované se 2 dospělými osobami.
Ceny zahrnují:
• 10/11 ubytování s polopenzí
• pojištění Basic včetně léčebných výloh
• zákonné pojištění
• leteckou dopravu Praha - Thessaloniki - Praha včetně transferů
• služby delegáta
Ceny nezahrnují:
• letištní taxy 1 000 Kč na dospělou osobu, 530 Kč za dítě do 5 let
• bezpečnostní připojištění letecké společnosti 230 Kč na osobu
• palivový příplatek stanovený leteckou společností

110

JANIS GOR 1250
2-3lůžkové studio

Období A

Období B

11 dní

12 dní

11 dní

12 dní

Dospělá osoba

9 900

10 300

10 400

10 600

Dítě do 12 let

7 100

7 100

7 100

7 100

Dítě do 16 let

8 900

9 900

9 900

10 100

Příplatek za polopenzi

3 200

3 500

3 200

3 500

110

JANIS GOR 1251
4-6lůžkový apartmán
Dospělá osoba

Období A

Období B

11 dní

12 dní

11 dní

12 dní

10 800

11 200

11 300

11 600

Dítě do 12 let

7 100

7 100

7 100

7 100

Dítě do 16 let

10 400

10 700

10 800

11 100

3 200

3 500

3 200

3 500

Příplatek za polopenzi

Dětská cena platí pro děti ubytované se 2 dospělými osobami.

17

Ceny zahrnují:
• 10/11 ubytování
• pojištění Basic včetně léčebných výloh
• zákonné pojištění
• leteckou dopravu Praha - Thessaloniki - Praha včetně transferů
• služby delegáta
Ceny nezahrnují:
• letištní taxy 1 000 Kč na dospělou osobu, 530 Kč za dítě do 5 let
• bezpečnostní připojištění letecké společnosti 230 Kč na osobu
• palivový příplatek stanovený leteckou společností

111

GT GOR 1252
2-3lůžkové studio nebo
3-4lůžkový apartmán

TERMÍNY A CENY OLYMPSKÁ RIVIÉRA

Olympská riviéra

Období A

Období B

11 dní

12 dní

11 dní

12 dní

Dospělá osoba

8 900

9 300

9 500

9 900

Dítě do 12 let

6 900

7 200

6 900

7 200

Dítě do 16 let

7 900

8 200

7 900

8 200

Příplatek za polopenzi

3 200

3 500

3 200

3 500

VÝHODNÉ NABÍDKY

Děti ZDARMA
Maria, Janis
v odletech 31.5., 13.9.
Dětské ceny v doprovodu 1 dospělé osoby
Maria, Janis, Afrodita
v odletech 31.5., 7.6., 6.9., 13.9.
Ubytování pro jednu osobu bez příplatku
Maria, Janis
v odletech 31.5., 13.9.

RADA

Využijte nabídku on-line prodeje na
www.greece-tours.cz.
TIP

Zajistěte si nejlepší místa a ceny včas a bez rizika!
Náš „First minute program“ vám nabídne široký výběr
nejatraktivnějších zájezdů spolu s mimořádným pojištěním
proti stornu. Nebojte se naplánovat si dovolenou
s předstihem, můžete na tom jenom vydělat.
RADA

Sledujte naše www.greece-tours.cz
Aktuální informace o zájezdech typu last minute a dalších
mimořádných nabídkách a slevách získáte na našich
internetových stránkách nebo na teletextu ČT 1 str. 851.

Popis ubytovacích zařízení Katalog
108–111
Speciální nabídky Ceník
2–3
Volejte: 222 329 747, 222 329 962
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KORFU

30

Barbati, Ipsos, Ermones, Dassia, Benitses

31

Hotely 11/12 dní
Odlety z Prahy na Korfu čtvrtek/pondělí od 5. 6. 2008, poslední zpáteční let z Korfu do Prahy 29. 9. 2008.
červen

Odlet čtvrtek/pondělí

červenec

srpen

září

5.

16.

26.

7.

17.

28.

7.

18.

28.

8.

18.

12

11

12

11

12

11

12

11

12

11

12

CORFU CHANDRIS

A

A

B

B

B

C

C

C

C

B

B

DASSIA CHANDRIS

A

A

B

B

B

C

C

C

C

B

B

CORFU IMPERIAL

B

B

B

C

C

C

C

C

B

B

A

LIVADI NAFSIKA

A

A

B

C

C

C

C

C

B

B

A

EVA PALACE

B

B

B

C

C

C

C

C

B

B

A

VICTORIA HILL

A

B

B

B

B

B

B

B

B

A

A

IPSOS BEACH

A

A

A

A

B

B

B

B

A

A

A

ERMONES GOLF

B

B

B

B

C

C

C

C

B

B

A

POTAMAKI

A

B

C

C

D

D

D

D

C

B

A

Počet dní

TERMÍNY A CENY KORFU

Hotely

18

112
112

HOTEL CORFU CHANDRIS **** GKF 1701
HOTEL DASSIA CHANDRIS **** GKF 1702
s polopenzí

Období A

Období B

116

HOTEL IPSOS BEACH *** GKF 1726
s polopenzí

Období C

Období A

Období B

11 dní

12 dní

11 dní

12 dní

16 900

17 700

19 200

20 300

SV

11 dní

12 dní

11 dní

12 dní

11 dní

12 dní

Dospělá osoba

Dospělá osoba

27 800

29 700

33 400

35 900

34 200

36 800

Dítě do 6 let

6 400

6 400

6 400

6 400

6 900

6 900

12 100

12 700

12 100

12 700

Dítě do 15 let

10 600

11 100

11 700

12 200

22 100

23 400

26 000

27 700

26 600

28 400

3.dospělá osoba

14 400

15 000

16 100

16 800

Dítě do 12 let
3.dospělá osoba

113

HOTEL CORFU IMPERIAL ***** GKF 1703
s polopenzí

Období A

Období B

Období C

s polopenzí

SV

12 dní

11 dní

12 dní

11 dní

12 dní

Dospělá osoba

32 900

45 000

48 600

58 900

63 900

Dospělá osoba

Dítě do 14 let

16 600

21 400

22 900

26 900

29 000

Dítě do 6 let

3.dospělá osoba

20 800

26 800

28 600

33 800

36 300

114

HOTEL LIVADI NAFSIKA *** GKF 1725
all inclusive

Období A
11 dní

Období B

12 dní

11 dní

Období C

12 dní

11 dní

12 dní

Období A

11 dní

12 dní

11 dní

12 dní

24 300

25 900

32 900

35 300

6 400

6 400

6 400

6 400

6 400

1.dítě do 12 let

12 300

12 600

13 300

16 100

17 000

2.dítě do 12 let

10 800

11 100

11 500

13 600

14 400

3.dospělá osoba

16 100

16 500

17 300

20 800

22 000

4.dospělá osoba

14 600

14 900

15 600

18 400

19 300

20 600

21 700

20 800

21 900

21 000

22 300

HOTEL POTAMAKI *** GKF 1706

11 500

11 900

11 500

11 900

11 500

11 900

s polopenzí

3.dospělá osoba

16 600

17 700

16 900

17 900

17 200

18 100

Období A

Období B

Období C

SV

12 dní

11 dní

12 dní

11 dní

12 dní

Dospělá osoba

28 400

40 500

43 700

51 200

55 500

116

HOTEL VICTORIA HILL *** GKF 1709
se snídaní
Dospělá osoba

Období A

Období B

11 dní

12 dní

11 dní

12 dní
17 000

15 600

16 300

16 300

Dítě do 6 let

6 900

6 900

6 900

6 900

Dítě do 12 let

10 300

10 600

10 700

11 000

3.dospělá osoba

13 500

14 000

14 000

14 500

SV

18_19_Korfu_c.indd
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118
Období C

Období D

11 dní

11 dní

12 dní

11 dní

17 400

16 900

17 900

18 300

20 200

12 dní
21 400

Dítě do 6 let

8 000

7 900

7 900

8 000

9 700

10 000

Dítě do 12 let

10 700

10 500

11 000

11 200

12 100

12 700

3.dospělá osoba

15 700

15 300

16 000

16 400

17 600

18 500

Dětská cena platí pro děti ubytované se 2 dospělými osobami.
Ceny zahrnují:
• 10/11 ubytování se stravováním dle popisu
• pojištění Basic včetně léčebných výloh
• zákonné pojištění
• leteckou dopravu Praha - Korfu - Praha včetně transferů
• služby delegáta
Ceny nezahrnují:
• letištní taxy 1 000 Kč na dospělou osobu, 530 Kč za dítě do 5 let
• bezpečnostní připojištění letecké společnosti 230 Kč na osobu
• palivový příplatek stanovený leteckou společností

výhled na moře

Popis ubytovacích zařízení Katalog
Speciální nabídky Ceník
2–3
Volejte: 222 329 747, 222 329 962

Období A Období B
12 dní

Dospělá osoba
s polopenzí

Období C

23 500

Dítě do 12 let

115

Období B

12 dní

Dospělá osoba

GRECOTEL EVA **** GKF 1704

117

HOTEL ERMONES GOLF **** GKF 1727

112–119

2008

5.11.2007
5.
11.2007 13:13:
13:13:07
07

KORFU

30

Barbati, Ipsos, Ermones, Dassia, Benitses

31

Studia a apartmány 11/12 dní
Odlety z Prahy na Korfu čtvrtek/pondělí od 5. 6. 2008, poslední zpáteční let z Korfu do Prahy 29. 9. 2008.
červen

Odlet čtvrtek/pondělí
Počet dní

červenec

srpen

září

5.

16.

26.

7.

17.

28.

7.

18.

28.

8.

18.

12

11

12

11

12

11

12

11

12

11

12

ELI MARINA

A

A

A

B

B

B

B

B

A

A

A

LA RIVIERA BARBATI

B

B

B

C

C

C

C

C

B

B

A

118

ELI MARINA GKF 1750
2lůžkové studio

Období A

Období B

nebo 4lůžkový apartmán

11 dní

12 dní

11 dní

12 dní

Dospělá osoba

10 900

11 500

11 300

11 700

Dítě do 12 let

8 300

8 400

8 500

8 600

3. a 4. dospělá osoba

9 900

10 200

10 200

10 400

119

LA RIVIERA BARBATI **** GKF 1705
2–3lůžkové studio
Dospělá osoba
Dítě do 12 let
3.dospělá osoba
Příplatek za snídaně

Období A

Období B

Období C

12 dní

11 dní

12 dní

11 dní

12 dní

17 800

21 100

22 400

25 800

27 500

6 700

6 700

6 700

6 700

6 700

13 200

14 900

15 500

17 200

18 100

2 600

2 400

2 600

2 400

2 600

Dětská cena platí pro děti ubytované se 2 dospělými osobami.
Dítě do 12 let jako třetí osoba ve studiu je ubytováno na rozkládacím lůžku.
Ceny zahrnují:
• 10/11 ubytování
• pojištění Basic včetně léčebných výloh
• zákonné pojištění
• leteckou dopravu Praha - Korfu - Praha včetně transferů
• služby delegáta
Ceny nezahrnují:
• letištní taxy 1 000 Kč na dospělou osobu, 530 Kč za dítě do 5 let
• bezpečnostní připojištění letecké společnosti 230 Kč na osobu
• palivový příplatek stanovený leteckou společností

Pronájem aut na Korfu
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LA RIVIERA BARBATI **** GKF 1707
2-3lůžkový apartmán
Dospělá osoba
Dítě do 12 let
3.dospělá osoba
Příplatek za snídaně

Období A

Období B

Období C

Typ vozu

3 dny

7 dnů

A

Hyundai Athos

3 200

5 600

12 dní

11 dní

12 dní

11 dní

12 dní

B

Opel Corsa A/C

3 900

6 100

21 100

24 000

25 500

28 700

30 700

C

Hyundai Accent A/C

4 800

8 700

C1

Hyundai Accent aut. A/C

6 800

9 800

6 700

6 700

6 700

6 700

6 700

14 900

16 300

17 100

18 700

19 700

2 600

2 400

2 600

2 400

2 600

VÝHODNÉ NABÍDKY

Děti ZDARMA
Eli Marina, Livadi Nafsika
v odletech 5.6., 18.9.
Dětské ceny v doprovodu 1 dospělé osoby
Eli Marina, Livadi Nafsika
v odletech 5.6., 8.9., 18.9.
Ubytování pro jednu osobu bez příplatku
Eli Marina
v odletech 5.6., 18.9.

TIP

Fakultativní výlety
Informace o možnostech výletů v jednotlivých letoviscích
včetně orientačních cen najdete na www.greece-tours.cz.

TERMÍNY A CENY KORFU

Studia

19

Ceny nezahrnují:
• pohonné hmoty, silniční poplatky, spoluúčast při pojistném plnění
a případné pokuty

RADA

Obsah, kontakty, vysvětlivky, kalendář – všechno najdete
na zadní záložce!
Obsah najdete na záložce zadní obálky katalogu. Mapka na
záložce vám usnadní orientaci v jednotlivých oblastech
a letoviscích, které pak snadno najdete podle čísla stránky
v seznamu pod mapkou. Na rubu záložky najdete vysvětlivky
ke všem užívaným piktogramům, zkratkám použitým v ceníku
a praktický kalendář sezony 2008. Samozřejmě nechybí ani
všechny potřebné kontakty. Využijte záložku a všechny
informace budete mít stále na očích!

RADA

Jak zájezd rezervovat
On-line na www.greece-tours.cz anebo v naší kanceláři
v Praze, Dlouhá 3, Praha 1, tel.: 222 329 747, 222 329 962,
222 319 366.

Popis ubytovacích zařízení Katalog
112–119
Speciální nabídky Ceník
2–3
Volejte: 222 329 747, 222 329 962
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ZAKYNTHOS

32

Laganas, Argassi, Tsilivi, Vassilikos, Kalamaki, Alykes

33

Hotely 11/12 dní
Odlety z Prahy na Zakynthos středa/sobota od 7. 6. 2008, poslední zpáteční let ze Zakynthosu do Prahy 1. 10. 2008.
červen

TERMÍNY A CENY ZAKYNTHOS

Odlet středa/sobota

20

červenec

srpen

září

7.

18.

28.

9.

19.

30.

9.

20.

30.

10.

20.

12

11

12

11

12

11

12

11

12

11

12

IBEROSTAR PLAGOS BEACH

B

B

C

C

C

D

D

D

D

B

B

STROFADES BEACH

B

B

B

B

C

C

C

C

B

A

A

Počet dní
Hotely

ZANTE PARK

A

B

B

B

C

C

C

C

B

B

B

LOUIS ZANTE BEACH

B

B

C

C

C

D

D

D

D

B

B

POSEIDON BEACH

B

B

C

C

C

C

C

C

C

B

A

KATERINA PALACE

B

B

C

C

C

C

C

C

B

B

A

LOUROS BEACH

B

B

C

C

C

C

C

C

C

B

B

ZAKANTHA BEACH

B

B

C

C

C

D

D

D

D

B

B

120

HOTEL IBEROSTAR PLAGOS BEACH **** GZA 1401
s polopenzí

Období B

Období C

Období D

GV

11 dní

12 dní

11 dní

12 dní

11 dní

12 dní

Dospělá osoba

21 500

22 700

25 800

27 400

29 100

31 000

7 400

7 400

7 400

7 400

7 400

7 400

3.dospělá osoba

18 500

19 400

21 700

22 900

24 200

25 700

Příplatek za SV

1 000

1 100

1 700

1 800

1 700

1 800

Přípl. all inclusive
dospělá osoba

5 300

5 900

5 300

5 900

5 300

5 900

Přípl. all inclusive
dítě

500

800

500

800

500

800

Dítě do 12 let

Období A

se snídaní
Dospělá osoba
Dítě do 12 let
3.dospělá osoba

Období A

se snídaní
Dospělá osoba
Dítě do 12 let
3.dospělá osoba

Období B

Období C

11 dní

12 dní

11 dní

12 dní

11 dní

12 dní

13 900

14 300

15 900

16 500

18 200

19 100

7 800

7 800

7 800

7 800

7 800

7 800

12 500

12 800

13 900

14 300

15 500

16 100

122

HOTEL ZANTE PARK **** GZA 1406
all inclusive

Období A

Období B

Období C

12 dní

11 dní

12 dní

11 dní

12 dní

Dospělá osoba

23 900

25 800

27 500

30 600

32 800

1. a 2. dítě do 12 let

14 600

15 500

16 400

17 900

19 000

3.dospělá osoba

20 200

21 700

22 900

25 300

26 900

123

HOTEL LOUIS ZANTE BEACH **** GZA 1407
all inclusive

Období B

Období C

Období D

GV

11 dní

12 dní

11 dní

12 dní

11 dní

12 dní

Dospělá osoba

28 300

30 200

35 200

37 800

38 200

41 100

7 200

7 200

7 200

7 200

7 200

7 200

3.dospělá osoba

23 500

25 000

28 700

30 700

30 900

33 100

Příplatek za SV

1 700

1 800

2 000

2 200

2 000

2 200

Dítě do 12 let

124

HOTEL POSEIDON BEACH *** GZA 1408
se snídaní

Období A

Období B

Období C

12 dní

11 dní

12 dní

11 dní

12 dní

14 100

17 100

17 900

20 500

21 700

Dítě do 6 let

7 200

7 200

7 200

7 200

7 200

Dítě do 12 let

9 700

11 200

11 600

12 900

13 500

12 600

14 700

15 300

17 100

17 900

Dospělá osoba

3.dospělá osoba

Popis ubytovacích zařízení Katalog
Speciální nabídky Ceník
2–3
Volejte: 222 329 747, 222 329 962

20_21_Zakynthos_c.indd
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hos_c.indd O dd1:20
Odd1:20

Období B

Období C

12 dní

11 dní

12 dní

11 dní

12 dní

13 700

14 900

15 500

17 400

18 200

7 200

7 200

7 200

7 200

7 200

12 300

13 200

13 600

15 000

15 600

125

HOTEL LOUROS BEACH **+ GZA 1405
se snídaní

Období B

Dospělá osoba
Dítě do 6 let

121

HOTEL STROFADES *** GZA 1402

125

HOTEL KATERINA PALACE **** GZA 1404

Období C

11 dní

12 dní

11 dní

12 dní

15 100

15 700

18 100

19 000

7 200

7 200

7 200

7 200

Dítě od 7 do 12 let

10 200

10 500

11 700

12 100

3.dospělá osoba

13 300

13 700

15 400

16 000

126

HOTEL ZAKANTHA BEACH **** GZA 1409
se snídaní

Období B

Období C

Období D

11 dní

12 dní

11 dní

12 dní

11 dní

Dospělá osoba

16 300

17 000

18 200

19 100

20 200

12 dní
21 300

Dítě do 12 let

10 800

11 100

11 700

12 200

12 700

13 300

3.dospělá osoba

14 100

14 600

15 500

16 200

16 900

17 700

Dětská cena platí pro děti ubytované se 2 dospělými osobami.
Ceny zahrnují:
• 10/11 ubytování se stravováním dle popisu
• pojištění Basic včetně léčebných výloh
• zákonné pojištění
• leteckou dopravu Praha – Zakynthos – Praha včetně transferů
• služby delegáta
Ceny nezahrnují:
• letištní taxy 1 000 Kč na dospělou osobu, 530 Kč za dítě do 5 let
• bezpečnostní připojištění letecké společnosti 230 Kč na osobu
• palivový příplatek
SV
GV

výhled na moře
výhled do zahrady

120–129
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ZAKYNTHOS

32

33

Laganas, Argassi, Tsilivi, Vassilikos, Kalamaki, Alykes

Hotely, studia, vily 11/12 dní
Odlety z Prahy na Zakynthos středa/sobota od 7. 6. 2008, poslední zpáteční let ze Zakynthosu do Prahy 1. 10. 2008.

Počet dní

červenec

srpen

září

7.

18.

28.

9.

19.

30.

9.

20.

30.

10.

20.

12

11

12

11

12

11

12

11

12

11

12

Hotely
CLIO

A

A

B

C

C

C

C

C

B

B

A

BELVEDERE SUITES

B

B

B

B

C

C

C

C

B

A

A

CONTESSINA VALERIANA

A

A

B

B

B

B

B

B

B

A

A

VOSSOS

A

A

B

C

C

C

C

C

B

B

A

Vily a studia
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HOTEL CLIO *** GZA 1404
s polopenzí
Dospělá osoba

Období A

Období C

11 dní

12 dní

11 dní

12 dní

11 dní

12 dní

16 500

17 600

16 900

17 900

17 300

18 200

9 900

10 100

10 100

10 500

10 500

10 900

13 300

13 500

13 500

13 900

13 700

14 300

Dítě do 13 let
3.dospělá osoba

Období B

128

HOTEL BELVEDERE SUITES **** GZA 1403
Období A

se snídaní

Období B

Období C

11 dní

12 dní

11 dní

12 dní

11 dní

Dospělá osoba

20 200

21 200

23 800

25 200

27 400

12 dní
29 200

Dítě do 14 let

12 700

13 200

14 500

15 200

16 300

17 200

Příplatek za polopenzi

4 000

4 400

4 000

4 400

4 000

4 400

Příplatek za polopenzi dítě

2 700

3 000

2 700

3 000

2 700

3 000
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VILA CONTESSINA VALERIANA GZA 1452
Vila pro 4 osoby

Období B

Období C

Cena na osobu

11 dní

12 dní

11 dní

12 dní

při obsazení 4 osobami

22 100

23 400

34 500

37 000

129

VILA CONTESSINA VALERIANA GZA 1453
Tower pro 4 osoby + 2 děti

Období B

Období C

Cena na osobu

11 dní

12 dní

11 dní

12 dní

při obsazení 4 osobami

26 300

27 900

38 600

41 500

7 300

7 300

7 300

7 300

Dítě do 12 let

2–3lůžkové studio

Období A

Ceny nezahrnují:
• letištní taxy 1 000 Kč na dospělou osobu, 530 Kč za dítě do 5 let
• bezpečnostní připojištění letecké společnosti 230 Kč na osobu
• palivový příplatek

21
Dětská cena platí pro děti ubytované se 2 dospělými osobami.
Ceny zahrnují:
• 10/11 ubytování se stravováním dle popisu
• pojištění Basic včetně léčebných výloh
• zákonné pojištění
• leteckou dopravu Praha – Zakynthos – Praha včetně transferů
• služby delegáta
Ceny nezahrnují:
• letištní taxy 1 000 Kč na dospělou osobu, 530 Kč za dítě do 5 let
• bezpečnostní připojištění letecké společnosti 230 Kč na osobu
• palivový příplatek

Období B

Období C

11 dní

12 dní

11 dní

12 dní

11 dní

12 dní

Pronájem aut na Zakynthosu

11 700

12 100

11 900

12 300

12 200

12 600

Typ vozu

3 dny

7 dnů

6 700

6 700

6 700

6 700

6 700

6 700

A

Daewoo Matiz A/C

4 500

6 800

10 600

10 900

10 800

11 100

11 100

11 400

B

Nissan Micra

5 200

8 200

1 200

1 400

1 200

1 400

1 200

1 400

C

Peugeot 206, Citroen C3

5 600

9 100

I

Suzuki Jimmy 4x4

9 600

12 900

Dítě do 14 let
3.dospělá osoba

Ceny zahrnují:
• 10/11 ubytování se stravováním dle popisu
• pojištění Basic včetně léčebných výloh
• zákonné pojištění
• leteckou dopravu Praha – Zakynthos – Praha včetně transferů
• služby delegáta

124

VOSSOS GZA 1451

Dospělá osoba

Dětská cena platí pro děti ubytované se 2 dospělými osobami.

TERMÍNY A CENY ZAKYNTHOS

červen

Odlet středa/sobota

Příplatek za snídaně

VÝHODNÉ NABÍDKY

Děti ZDARMA
Vossos
v odletech 7.6.,20.9.
Dětské ceny v doprovodu 1 dospělé osoby
Vossos
v odletech 7.6.,10.9.,20.9.
Ubytování pro jednu osobu bez příplatku
Vossos
v odletu 20.9.

Ceny nezahrnují:
• pohonné hmoty, silniční poplatky, spoluúčast při pojistném plnění
a případné pokuty

RADA

Sledujte naše www.greece-tours.cz
Aktuální informace o zájezdech typu last minute a dalších
mimořádných nabídkách a slevách získáte na našich
internetových stránkách nebo na teletextu ČT 1 str. 851.

Popis ubytovacích zařízení Katalog
120–129
Speciální nabídky Ceník
2–3
Volejte: 222 329 747, 222 329 962
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SANTORINI

34

Thira, Kamari, Imerovigli, Perissa, Perivolos

35

Hotely 11/12 dní
Odlety z Prahy na Santorini sobota/středa od 7. 6. 2008, poslední zpáteční let ze Santorini do Prahy 11.10. 2008.
červen

TERMÍNY A CENY SANTORINI

Odlet středa/sobota

22

červenec

srpen

září

říjen

7.

18.

28.

9.

19.

30.

9.

20.

30.

10.

20.

1.

12

11

12

11

12

11

12

11

12

11

12

11

PANTHEON VILLAS

B

B

C

C

D

D

D

D

D

D

C

A

MEROVIGLA

A

A

A

B

B

B

B

B

B

B

A

A

PERIVOLAS

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

A

AEGEAN PLAZA

A

A

B

B

B

B

B

B

B

A

A

A

SYRIGOS

B

B

B

C

C

C

C

C

C

B

B

A

AQUA VATOS

B

B

B

C

C

C

C

C

C

B

B

A

ASTRO

B

B

B

C

C

C

C

C

C

B

B

A

EPAVLIS

B

B

B

C

C

C

C

C

C

B

B

A

ROUSSOS BEACH

B

B

B

C

C

C

C

C

C

B

B

A

BLUE SEA

B

B

B

C

C

C

C

C

C

B

B

A

ANTINEA

B

B

B

C

C

C

C

C

C

B

B

A

130

HOTEL ASTRO ***+ GSA 2207

Počet dní
Hotely

HOTEL PANTHEON VILLAS ***** GSA 2201
včetně auta na celý pobyt
se snídaní
Villa studio

se snídaní

Období A

Období B

Období C

Období D

11 dní

12 dní

11 dní

12 dní

17 000

17 800

20 600

21 800

7 600

7 600

7 600

7 600

7 600

Dítě od 7 do 12 let

10 300

11 300

11 600

12 700

13 200

3.dospělá osoba

11 700

14 000

14 500

16 700

17 400

Dospělá osoba

Dospělá osoba

36 000

40 900 44 100 44 200 47 700 49 200 53 200

Dítě do 6 let

Dítě od 4 do 12 let

11 900

11 900 12 200 15 200 15 900 15 200 15 900

3.dospělá osoba

19 500

22 800 24 100 26 100 27 700 29 400 31 400

130

Období B

135

HOTEL EPAVLIS **** GSA 2208
se snídaní

Období C

Období C

14 700

11 dní 12 dní 11 dní 12 dní 11 dní 12 dní

se snídaní

134
Období B

11 dní

11 dní

MEROVIGLA STUDIOS *** GSA 2202

Období A

Období A

Období B

Období C

Village view

11 dní

12 dní

11 dní

12 dní

11 dní

11 dní

12 dní

11 dní

12 dní

Dospělá osoba

20 500

21 600

24 400

25 900

Dospělá osoba

20 300

24 900

26 500

29 600

31 600

3.dospělá osoba

17 400

18 200

19 800

20 800

Dítě do 12 let

13 200

15 500

16 300

17 800

18 800

3 200

3 400

3 200

3 400

3.dospělá osoba

16 400

20 000

21 100

23 600

25 100

příplatek za výhled na moře

131

HOTEL PERIVOLAS **** GSA 2203
se snídaní

Období A

Dospělá osoba

11 dní

11 dní

12 dní

64 900

78 100

84 900

Dospělá osoba
Dítě do 12 let

133

HOTEL AEGEAN PLAZA **** GSA 2204
se snídaní

Období A
12 dní

11 dní

12 dní

Dospělá osoba

31 400

33 600

36 700

39 400

Dítě do 12 let

15 500

16 300

18 200

19 200

3.dospělá osoba

19 500

20 500

22 800

24 100

133

HOTEL SYRIGOS **+ GSA 2205
Období A

Období B

Období C

11 dní

11 dní

12 dní

11 dní

12 dní

12 700

14 700

15 300

17 700

18 500

Dítě do 7 let

7 600

7 600

7 600

7 600

7 600

Dítě do 12 let

9 500

10 300

10 600

11 500

11 900

Dospělá osoba

Období A

Období B

11 dní

11 dní

12 dní

11 dní

12 dní

16 400

20 300

21 400

23 900

25 400

Dítě do 12 let

11 200

13 200

16 000

15 000

15 800

3.dospělá osoba

13 400

15 400

13 800

18 000

18 900
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Období C

11 dní

11 dní

12 dní

11 dní

12 dní

16 400

20 300

21 400

24 600

26 200

8 100

8 100

8 100

8 100

8 100

13 400

17 300

18 200

20 300

21 400

Dětská cena platí pro děti ubytované se 2 dospělými osobami.
Ceny zahrnují:
• 10/11 ubytování se snídaní, u hotelu Antinea s polopenzí
• pojištění Basic včetně léčebných výloh
• zákonné pojištění
• leteckou dopravu Praha - Santorini - Praha včetně transferů
• služby delegáta
• u hotelu Pantheon Villas pronájem auta na celý pobyt
Ceny nezahrnují:
• letištní taxy 1 000 Kč na dospělou osobu, 530 Kč za dítě do 5 let
• bezpečnostní připojištění letecké společnosti 230 Kč na osobu
• palivový příplatek stanovený leteckou společností

Období C

Dospělá osoba

Popis ubytovacích zařízení Katalog
Speciální nabídky Ceník
2–3
Volejte: 222 329 747, 222 329 962

Období B

134

HOTEL AQUA VATOS *** GSA 2206
se snídaní

3.dospělá osoba

Období A

Období B

11 dní

se snídaní

135

HOTEL ROUSSOS ***+ GSA 2209
se snídaní

Období B

DĚTI ZDARMA

Atlas Komplex, Ekati, Villa Anemos
v odletech 7.6.,20.9.,1.10.

130–137

2008

5.11.2007
5.
11.2007 13:14:
13:14:39
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SANTORINI

34

35

Kamari

Hotely 11/12 dní
Odlety z Prahy na Santorini sobota/středa od 7. 6. 2008, poslední zpáteční let ze Santorini do Prahy 11.10. 2008.

se snídaní

Období A

Dospělá osoba

Období C

11 dní

11 dní

12 dní

11 dní

12 dní

13 700

16 000

16 700

19 300

20 300

8 100

8 100

8 100

8 100

8 100

11 700

13 100

13 400

14 400

14 900

Dítě do 12 let
3.dospělá osoba

Období B

136

HOTEL ANTINEA **** GSA 2211
s polopenzí

Období A

Období B

Období C

11 dní

11 dní

12 dní

11 dní

12 dní

22 300

27 200

29 100

32 200

34 500

8 100

8 100

8 100

8 100

8 100

Dítě od 7 do 12 let

12 100

13 500

14 100

15 000

15 700

3.dospělá osoba

18 300

21 800

23 100

25 300

26 900

Dospělá osoba
Dítě do 6 let

SANTORINI

34

Dětská cena platí pro děti ubytované se 2 dospělými osobami.
Ceny zahrnují:
• 10/11 ubytování se snídaní, u hotelu Antinea s polopenzí
• pojištění Basic včetně léčebných výloh
• zákonné pojištění
• leteckou dopravu Praha - Santorini - Praha včetně transferů
• služby delegáta
• u hotelu Pantheon Villas pronájem auta na celý pobyt
Ceny nezahrnují:
• letištní taxy 1 000 Kč na dospělou osobu, 530 Kč za dítě do 5 let
• bezpečnostní připojištění letecké společnosti 230 Kč na osobu
• palivový příplatek stanovený leteckou společností

35

Kamari, Perissa, Perivolos

Studia 11/12 dní
Odlety z Prahy na Santorini sobota/středa od 7. 6. 2008, poslední zpáteční let ze Santorini do Prahy 11.10. 2008.
červen

Odlet středa/sobota

červenec

srpen

září

říjen

7.

18.

28.

9.

19.

30.

9.

20.

30.

10.

20.

1.

12

11

12

11

12

11

12

11

12

11

12

11

ATLAS KOMPLEX

A

A

B

C

C

C

C

C

B

B

A

A

EKATI

A

A

B

C

C

C

C

C

B

B

A

A

SALTY BEACH

B

B

B

C

C

C

C

C

C

B

B

A

VILLA ANEMOS

A

A

B

C

C

C

C

C

B

B

A

A

132

Dětská cena platí pro děti ubytované se 2 dospělými osobami.

Počet dní
Studia

ATLAS KOMPLEX GSA 2251
2-3lůžkové studio
Dospělá osoba

Období A

Období C

11 dní

12 dní

11 dní

12 dní

11 dní

12 dní

13 700

14 100

13 900

14 300

14 200

14 600

7 600

7 600

7 600

7 600

7 600

7 600

11 400

11 600

11 600

11 800

11 900

12 100

Dítě do 12 let
3.dospělá osoba

Období B

132

EKATI GSA 2252
2-3lůžkové studio
Dospělá osoba

Období A

Období C

11 dní

12 dní

11 dní

12 dní

11 dní

12 dní

13 400

13 800

13 600

14 000

13 900

14 300

7 600

7 600

7 600

7 600

7 600

7 600

11 200

11 400

11 400

11 600

11 700

11 900

Dítě do 12 let
3.dospělá osoba

Období B

Období A

Dospělá osoba
Dítě do 12 let
3.dospělá osoba
Příplatek za snídaně

Období B

Období C

11 dní

11 dní

12 dní

11 dní

12 dní

16 000

18 200

19 100

23 100

24 500

7 600

7 600

7 600

7 600

7 600

12 400

14 000

14 500

15 700

1 700

1 700

1 900

1 700

Dospělá osoba
Dítě do 12 let
3.dospělá osoba

Ceny zahrnují:
• 10/11 ubytování
• pojištění Basic včetně léčebných výloh
• zákonné pojištění
• leteckou dopravu Praha - Santorini - Praha včetně transferů
• služby delegáta
Ceny nezahrnují:
• letištní taxy 1 000 Kč na dospělou osobu, 530 Kč za dítě do 5 let
• bezpečnostní připojištění letecké společnosti 230 Kč na osobu
• palivový příplatek stanovený leteckou společností
Možnost dokoupení polopenze : 4 550/5 000 Kč na osobu za
10/11 polopenzí

Období A

Období B

Pronájem aut na Santorini
Období
Typ vozu

1/6-15/7 a 1/9-30/9

16/7-31/8

3 dny

7 dnů

3 dny

7 dnů

A

Fiat Seicento A/C

3 100

6 600

5 000

11 200

16 400

B

Daewoo Matiz A/C

5 000

10 800

6 100

13 900

1 900

C

Suzuki Vitara

6 700

14 900

9 300

21 300

137

VILLA ANEMOS GSA 2253
2-3lůžkové studio

23

137

SALTY BEACH **** GSA 2254
2-3lůžkové studio

TERMÍNY A CENY SANTORINI

136

HOTEL BLUE SEA *** GSA 2210

Období C

11 dní

12 dní

11 dní

12 dní

11 dní

12 dní

13 600

14 000

13 800

14 200

14 100

14 500

7 600

7 600

7 600

7 600

7 600

7 600

11 300

11 600

11 500

11 800

11 800

12 100

Ceny nezahrnují:
• pohonné hmoty, silniční poplatky, spoluúčast při pojistném plnění
a případné pokuty

Popis ubytovacích zařízení Katalog
130–137
Speciální nabídky Ceník
2–3
Volejte: 222 329 747, 222 329 962
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ATTIKA

38

39

Athény, Sounion, Anavissos

Hotely 8/15 dní
Odlety z Prahy do Athén každou sobotu od 24.05.2008, poslední zpáteční let z Athén do Prahy 11.10.2008.
květen

Odlet sobota

červen

červenec
28.

5.

12.

19.

srpen

24.

31.

7.

14.

21.

26.

2.

9.

16.

PLAZA RESORT

B

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

GRECOTEL CAPE SOUNION

B

B

B

B

C

C

C

C

C

D

D

D

D

září
23.

říjen

30.

6.

13.

20.

27.

4.

C

C

C

C

B

B

B

D

D

B

B

A

A

A

TERMÍNY A CENY ATTIKA

Hotely

144

HOTEL PLAZA RESORT ***** GAT 2402
se snídaní

Období B

Období C

SV

8 dní

15 dní

8 dní

15 dní

Dospělá osoba

38 400

63 800

43 500

74 000

Dítě do 17 let

14 700

21 000

14 700

21 000

3.dospělá osoba

28 200

43 500

28 200

43 500

145

HOTEL CAPE SOUNION ***** GAT 2401
se snídaní

Období A

Období B

Období C

Ceny zahrnují:
• 7/14 ubytování se snídaní
• pojištění Basic včetně léčebných výloh
• zákonné pojištění
• leteckou dopravu Praha - Athény - Praha včetně transferů
Ceny nezahrnují:
• letištní taxy 2 200 Kč na dospělou osobu
• bezpečnostní připojištění letecké společnosti 230 Kč na osobu

Období D

TV/SV

8 dní 15 dní 8 dní 15 dní 8 dní 15 dní 8 dní 15 dní

Dospělá osoba

25 200 37 400 29 100 45 300 39 100 65 200 51 100 89 300

Dítě do 14 let

13 700 18 600 15 300 21 800 19 300 29 700 24 100 39 400

3.dospělá osoba

19 100 25 200 21 100 29 100 26 000 39 100 32 100 51 100

SV – výhled na moře
TV – výhled na Poseidonův chrám

Příplatek za večeře 7 000 13 900 8 800 17 600 10 400 20 800 10 400 20 800

Ubytování v Athénách

24

Dětská cena platí pro děti ubytované se 2 dospělými osobami.

Pronájem aut v Athénách

HOTELY

SGL

DBL

Divani Palace Acropolis *****

5 700

3 000

Athens Plaza *****

6 900

3 700

Athens Atrium ****

2 300

Iason Inn ***

Období 1/4-14/7 a 16/9-31/10

15/7-15/9

3 dny

7 dnů

3 dny

7 dnů

A

3 600

5 500

4 200

6 500

1 500

B

4 100

6 100

4 900

7 800

2 300

1 400

C

4 600

7 100

5 400

8 600

King Jason ***

1 900

1 200

Carolina **

2 100

1 400

Ubytování v Thessaloniki
HOTELY

SGL

DBL

Makedonia Palace *****

6 300

3 500

Mediterranean Palace *****

4 600

2 600

El Greco ***

2 700

1 700

Vergina ***

2 300

1 600

Amalia **

2 100

1 400

Kategorie

Ceny nezahrnují:
• pohonné hmoty, silniční poplatky, spoluúčast při pojistném plnění
a případné pokuty

Cena na osobu a noc se snídaní.

TIP N A N EO PA KOVATE L N É Z Á ŽITK Y

Chcete-li navštívit jiná místa, než nabízíme v katalogu,
zajistíme vám individuální cestu podle vašich požadavků.
Můžete poznávat menší řecké ostrovy, kam dosud nelétají
chartery, nebo si vytvořit vlastní okruh pro poznání vybraných
míst. Poradíme se sestavením itineráře a zajistíme letenky,
ubytování a další služby. Pište na info@greece-tours.cz anebo
volejte na tel.: 222 329 747, 222 329 962, 222 319 366.

TIP

24_Attika_c.indd
24_At
tika_c.indd O dd2:24
Odd2:24

Sledujte naše www.greece-tours.cz
Aktuální informace o zájezdech typu last minute a dalších
mimořádných nabídkách a slevách získáte na našich
internetových stránkách nebo na teletextu ČT 1 str. 851.

RADA

Fakultativní výlety
Informace o možnostech výletů v jednotlivých letoviscích
včetně orientačních cen najdete na www.greece-tours.cz

Popis ubytovacích zařízení Katalog
Speciální nabídky Ceník
2–3
Volejte: 222 329 747, 222 329 962

RADA

Využijte nabídku on-line prodeje na
www.greece-tours.cz

144–145

2008

5.11.2007
5.
11.2007 13:11:
13:11:57
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146
146

SANTORINI-PAROS GOS 1801
Termíny odletů dle odletové tabulky na Santorini
Období A

Dospělá osoba

146

KRÉTA-SANTORINI-MYKONOS GOS 1803
Termíny odletů dle odletové tabulky na Krétu

Období B

Období C

11 dní

12 dní

11 dní

12 dní

11 dní

12 dní

hotely kategorie C

19 400

21 600

22 400

23 700

25 900

27 500

hotely kategorie B

21 700

22 700

25 200

26 600

28 700

30 400

Období A

Období B

Období C

15 dní

15 dní

15 dní

hotely kategorie C

26 600

32 500

39 600

hotely kategorie B

29 300

36 300

45 500

Dospělá osoba

Období

Termíny odletů

Období

Termíny odletů

A

7.6., 1.10.

A

24.5., 31.5., 20.9., 27.9.

B

18.6., 10.9., 20.9.

B

7.6., 14.6., 21.6., 6.9., 13.9.

C

28.6., 9.7.,19.7., 30.7., 9.8., 20.8., 30.8.

C

28.6., 5.7., 12.7., 19.7., 26.7., 2.8., 9.8., 16.8., 23.8., 30.8.

Ceny zahrnují:
• 10/11 ubytování se snídaní v hotelech kategorie C nebo B
• pojištění Basic včetně léčebných výloh
• zákonné pojištění
• leteckou dopravu Praha - Santorini - Praha včetně transferů
• trajekty mezi ostrovy v ekonomické třídě
• služby delegáta na Santorini

Ceny zahrnují:
• 14 ubytování se snídaní v hotelech kategorie C nebo B
• pojištění Basic včetně léčebných výloh
• zákonné pojištění
• leteckou dopravu Praha - Heraklion - Praha včetně transferů
• trajekty mezi ostrovy v ekonomické třídě
• služby delegáta na Krétě a Santorini

Ceny nezahrnují:
• letištní taxy 1 000 Kč
• bezpečnostní připojištění letecké společnosti 230 Kč
• palivový příplatek stanovený leteckou společností

Ceny nezahrnují:
• letištní taxy 1 000 Kč
• bezpečnostní připojištění letecké společnosti 230 Kč
• palivový příplatek stanovený leteckou společností

OKRUŽNÍ PLAVBY PO EGEJSKÉM MOŘI

147
147

7 - DENNÍ PLAVBA
ŘECKÉ OSTROVY – TURECKO GEP 2301
Odlety čtvrtek od 17.4. do 15.10.2008

Odlety čtvrtek od 17.4. do 15. 10. 2008

17.4., 24.4.,
červen, říjen

Květen, 3.7.,
10.7., 21.8.,
28.8., září

17.7., 24.7.,
31.7., 7.8., 14.8.

Dospělá osoba

62 700

66 500

70 500

Dítě do 16 let

21 600

21 600

3. dospělá osoba

45 800

47 900

Termíny

147

3 - DENNÍ PLAVBA
ŘECKÉ OSTROVY – TURECKO GEP 2302
17.4., 24.4.,
červen, říjen

Květen, 3.7.,
10.7., 21.8.,
28.8., září

17.7., 24.7.,
31.7., 7.8., 14.8.

Dospělá osoba

32 800

34 800

37 400

21 600

Dítě do 16 let

17 500

17 500

17 500

50 100

3. dospělá osoba

26 200

27 400

26 300

Termíny

Ceny zahrnují:
• 2 ubytování se snídaní v hotelu v Athénách
• 7 ubytování v kabině kategorie A s plnou penzí na lodi
• pojištění Basic včetně léčebných výloh
• zákonné pojištění
• leteckou dopravu Praha - Athény - Praha včetně transferů

Ceny zahrnují:
• 2 ubytování se snídaní v hotelu v Athénách
• 3 ubytování v kabině kategorie A s plnou penzí na lodi
• pojištění Basic včetně léčebných výloh
• zákonné pojištění
• leteckou dopravu Praha - Athény - Praha včetně transferů

Ceny nezahrnují:
• letištní taxy 2 200 Kč na dospělou osobu, 480 Kč za dítě do 5 let
• bezpečnostní připojištění letecké společnosti 230 Kč na osobu
• fakultativní výlety
• poplatek 8 € na osobu jako spropitné na lodi

Ceny nezahrnují:
• letištní taxy 2 200 Kč na dospělou osobu, 480 Kč za dítě do 5 let
• bezpečnostní připojištění letecké společnosti 230 Kč na osobu
• fakultativní výlety
• poplatek 8 € na osobu jako spropitné na lodi

TERMÍNY A CENY POZNÁVACÍ ZÁJEZDY

OKRUHY PO OSTROVECH

25

Pozn.: Ceny za uvedené plavby platí pouze pro občany České republiky.

OKRUH ŘECKEM

149
149

OKRUH ŘECKEM GKO 1650
Termíny
31.05. - 07.06. Okruh s Olympií

cena na osobu

15 900

13.09. - 20.09. Okruh s Argolidou

přípl. za jednolůžkový pokoj

2 900

FLY AND DRIVE-KRÉTA GKR 1376
Odlety každou sobotu od 24. 5. 2008 do 27. 09. 2008
Období:
dospělá osoba
3. dospělá osoba

24.5.–6.6.

7.6.–26.9.

20.9.–04.10.

15 900

18 400

16 900

13 300

15 500

14 300

Ceny zahrnují:
• 7 ubytování se stravováním dle programu v hotelech kategorie B
• pojištění Basic včetně léčebných výloh
• zákonné pojištění
• leteckou dopravu Praha - Thessaloniki - Praha
• dopravu klimatizovaným autokarem po celé trase zájezdu
• průvodce a výklad místního průvodce dle programu

Ceny zahrnují:
• 7 ubytování se snídaní v hotelech turistické kategorie podle programu
• pojištění Basic včetně léčebných výloh
• zákonné pojištění
• leteckou dopravu Praha - Heraklion - Praha

Ceny nezahrnují:
• letištní taxy 1 000 Kč
• bezpečnostní připojištění letecké společnosti 230 Kč
• vstupy do muzeí a historických objektů, orientační cena cena vstupů
na osobu asi 100 €
• palivový příplatek stanovený leteckou společností

Ceny nezahrnují:
• letištní taxy 1 000 Kč
• bezpečnostní připojištění letecké společnosti 230 Kč
• pohonné hmoty, silniční poplatky a případné pokuty
• palivový příplatek stanovený leteckou společností
K ceně je nutno připočítat cenu za pronájem automobilu dle vašeho
výběru – viz
8 Ceníku.

Speciální nabídky Ceník
2–3
Volejte: 222 329 747, 222 329 962
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KYPR

40

41

Pissouri, Polis, Limassol, Paphos

Hotely 8 dní
Odlety z Prahy do Larnaky v dubnu pravidelnou linkou ČSA, dále každou sobotu od 10. 5. 2008, poslední zpáteční let z Larnaky do Prahy 25. 10. 2008.
duben

Odlet sobota

květen

červen

červenec

srpen

26. 3. 10. 17. 24. 31. 7. 14. 21. 28. 5. 12. 19. 26. 2.
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se snídaní
GV
Dospělá osoba
Dítě do 17 let
3.dospělá osoba
Příplatek za 1 noc v DBL

Období A

Období B

Období C

Období D

8 dní

8 dní

8 dní

8 dní

32 800

34 100

38 300

55 400

se snídaní
Dospělá osoba

9 100

9 100

Dítě do 7 let

9 100

9 100

25 700

34 300

Dítě do 13 let

15 300

15 300

2 800

3 000

3 600

6 100

151
Období D

LV

8 dní

8 dní

8 dní

8 dní

Dospělá osoba

27 400

34 400

39 800

35 800

9 100

9 100

9 100

9 100

20 300

23 700

26 500

24 400

8 100

10 000

10 000

10 000

Příplatek za polopenzi

8 200

8 200

8 200

8 200

Rodinné studio 2+2 SV

103 000

115 500

126 300

118 300

2 500

3 100

3 800

3 500
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HOTEL ANASSA ***** GCY 1903
se snídaní
GV
Dospělá osoba
Příplatek za 1 noc v DBL

Období A

Období B

8 dní

8 dní

57 100

60 600

5 900

6 800

153

HOTEL COLUMBIA BEACH RESORT ***** GCY 1904
se snídaní
Junior suite/ GV
Dospělá osoba

Období A

Období B

Období C

8 dní

8 dní

8 dní
43 300

34 600

41 500

Dítě do 7 let

9 100

9 100

9 100

Dítě do 14 let

17 400

17 400

17 400

3.dospělá osoba

30 000

30 000

30 000

Příplatek za výhled na moře

9 800

9 300

7 500

Příplatek za polopenzi

9 800

9 800

9 800

Příplatek za 1 noc v DBL

3 500

4 700

4 900

ZÁLOHY

3.dospělá osoba

26 000

26 000

105 700

109 000

Příplatek za polopenzi

5 800

5 800

Příplatek za 1 noc v DBL

2 800

2 900

Období A

Období B

INFORMACE

Ceny jsou uvedeny v Kč na osobu a obsahují DPH.
Ceny byly kalkulovány na základě kursů ze dne 4.10. 2007.
Platby kartou jsou akceptovány do výše 15 000 Kč na cestovní smlouvu.
Tisková chyba v katalogu i v ceníku vyhrazena.

Popis ubytovacích zařízení Katalog
Speciální nabídky Ceník
2–3
Volejte: 222 329 747, 222 329 962
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HOTEL ALMYRA **** GCY 1906
se snídaní
Dospělá osoba
Dítě do 12 let

8 dní

8 dní

32 900

35 000

9 100

9 100

28 300

29 900

Příplatek za polopenzi

6 700

6 700

Příplatek za 1 noc v DBL

2 600

2 900

3.dospělá osoba

Dětská cena platí pro děti ubytované se 2 dospělými osobami.
Ceny zahrnují:
• 7 ubytování se snídaní
• pojištění Basic včetně léčebných výloh
• zákonné pojištění
• leteckou dopravu Praha – Larnaca - Praha včetně transferů
Ceny nezahrnují:
• letištní taxy 2 200 Kč na dospělou osobu, 530 Kč za dítě do 5 let
• bezpečnostní připojištění letecké společnosti 230 Kč na osobu
• palivový příplatek
GV
LV

výhled do zahrady
výhled do vnitrozemí

KO NTA K T

Při závazné rezervaci se skládá záloha :
• 5 000 Kč – za osobu u zájezdů v ceně do 15 000 Kč
• 7 000 Kč – za osobu u zájezdů v ceně do 20 000 Kč
• 50 % z ceny za osobu u zájezdů v ceně nad 20 000 Kč

26_Kypr_c.indd
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8 dní
33 900

9 100

Období C

Příplatek za 1 noc v DBL

8 dní
32 500

23 600

Období B

Příplatek za výhled na moře

Období B

9 100

Období A

3.dospělá osoba

Období A

22 900

HOTEL FOUR SEASONS ***** GCY 1902
se snídaní

154

HOTEL COLUMBIA BEACHOTEL **** GCY 1905

Rodinné studio 2+2 GV

Dítě do 11 let

26
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HOTEL LE MERIDIEN ***** GCY 1901
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GREECE TOURS PRAGUE, spol. s.r.o.
Cestovní kancelář
Dlouhá 3, 110 00 Praha 1
Telefony: (+420) 222 329 747, 222 329 962, 222 319 366
Mobily:
(+420) 724 241 584, 736 123 803, 776 861 929
Fax:
(+420) 222 317 016
E-mail:
info@greece-tours.cz
Internet: http://www.greece-tours.cz
Teletext ČT 1, str. 851
Zájezdy si můžete rezervovat rovněž u více než 300 autorizovaných
prodejců po celé České republice. Prodejce ve vašem nejbližším okolí
najdete na www.greece-tours.cz anebo vám informaci poskytneme
v naší cestovní kanceláři.
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1 Aš Ašská cestovní agentura
Hlavní 2747, 352 01 Aš
tel.: 354 526 980, fax: 354 526 980
asskaca@quick.cz

19 Jílové u Prahy Agentura 97, s.r.o.
Masarykovo nám.15, 254 01 Jílové u Prahy
tel.: 241 951 214, fax: 241 951 215
kralova@agentura97.cz

37 Plzeň Duna, s.r.o.
Riegrova 10, 301 00 Plzeň
tel.: 377 226 319, fax: 377 226 013
duna@wo.cz

2 Benešov AAT RE cestovní agentura
Vlašimská 1785, 256 01 Benešov
tel.: 317 728 089, fax: 317 728 030
aat-re@seznam.cz

20 Karlovy Vary CK W Privat
Nám. Republiky 5, 360 01 Karlovy Vary
tel.: 353 227 768, fax: 353 222 288
wprivat@volny.cz

38 Plzeň Laguna CA
Jagellonská 5, 301 36 Plzeň
tel.: 377 223 686, fax: 377 223 685
ck.mz@worldonline.cz

3 Beroun 1 Lingua Tour
Husovo nám. 78, 266 01 Beroun 1
tel.: 311 062 805, fax: 311 621 145
ck@linguatour.cz

21 Karlovy Vary Fixall Travel, s.r.o. - KAWEX
Zeyerova 15, 360 01 Karlovy Vary
tel.: 353 224 594, fax: 353 224 594
travel@kawex.cz

39 Plzeň Ideal Tour
Pražská 6, 301 14 Plzeň
tel.: 377 223 008, fax: 377 224 953
info@idealtourplzen.cz

4 Brandýs nad Labem Ilona Micková
Masaryk. Nám. 1766, 250 01 Brandýs nad Labem
tel.: 326 907 180, fax: 326 907 180
imickova@seznam.cz

22 Kladno CA Alka
Italská 2369, 272 01 Kladno
tel.: 312 682 349, fax: 312 663 263
ckalka@volny.cz

40 Praha 1 Invia.CZ, s.r.o.
Jindřišská 24, 110 00 Praha 1
tel.: 226 000 622
poradce@invia.cz

5 Brno Toscatour, s.r.o.
Ve Vaňkovce 1, obchodní galerie Vaňkovka, 602 00 Brno
tel.: 543 254 798, fax: 543 255 783
vankovka@toscatour.cz

23 Kladno LC Kontakt, s.r.o.
T.G.Masaryka 2725, 272 01 Kladno
tel.: 312 242 169, fax: 312 240 265
lck2@lck.cz

41 Praha 8 Karlín Weco - Travel, s.r.o.
Thámova 13, 186 00 Praha 8
tel.: 234 094 100, fax: 257 533 719
zajezdy@wecotravel.cz

6 Brno Toscatour, s.r.o.
Mečová 2, 602 00 Brno
tel.: 542 215 054, fax: 543 237 325
toscatour@toscatour.cz

24 Liberec Viavera, s.r.o.
Tř. 1. Máje 10, 460 01 Liberec
tel.: 486 131 443, fax: 486 131 443
info@viavera.cz

42 Příbram CA Trend
Dlouhá 94, 261 01 Příbram 3
tel.: 318 620 371, fax: 318 620 371
trend_tuhacek@volny.cz

7 Brno 2 Invia.CZ, s.r.o.
Cejl 105/107, 602 00 Brno
tel.: 533 111 533, fax: 533 111 703
poradce@invia.cz

25 Litoměřice Tulis travel agency
Okružní 15, 412 01 Litoměřice
tel.: 416 733 355, fax: 416 737 516
IvanTulis@seznam.cz

43 Rumburk Travel Turist, s.r.o.
Tř. 9. května 394, 408 01 Rumburk
tel.: 412 334 644, fax: 412 334 644
tra-tur@atlas.cz

8 Čelákovice Lenka Kadlecová
Sedláčkova 108, 250 88 Čelákovice
tel.: 326 993 682, fax: 326 993 682
ca.lenka.kadlecova@volny.cz

26 Mariánské Lázně Tour centrum
Hlavní pošta, 353 01 Mariánské Lázně
tel.: 354 626 528, fax: 354 622 405
marlazne@tourcentrum.cz

44 Slaný Vitatour
Masarykovo nám. 138, 274 01 Slaný
tel.: 312 522 029, fax: 312 522 029
vitatour@ckvitatour.cz

9 Česká Lípa Orbis
Moskevská 81, 470 01 Česká Lípa
tel.: 487 525 619, fax: 487 525 619
CAOrbis@email.cz

27 Mělník CK Axia
Náměstí Karla IV. 185, 276 01 Mělník
tel.: 315 622 354, fax: 315 627 052
axia@axia.cz

45 Sušice Šumavská CK, s.r.o.
Nám. Svobody 6, 342 01 Sušice
tel.: 376 528 989, fax: 376 528 990
tempo@tempotours.cz

10 Česká Lípa Iser Tourist
Erbenova 2906, 1.patro OD ANDY, 470 01 Česká Lípa
tel.: 487 52 5501, fax: 487 824 315
isertourist@volny.cz

28 Mladá Boleslav Cestovka IDYLKA - sdružení
V. Klementa 822, 293 01 Mladá Boleslav
tel.: 326 737 555, fax: 326 737 320
cestovkaidylka@quick.cz

46 Tábor Comett Plus, s.r.o.
Třída 5. května 1989, 390 02 Tábor
tel.: 381 256 079, fax: 381 259 657
ck@comettplus.cz

11 České Budějovice Mizok tour
Krajinská 36, 370 01 České Budějovice
tel.: 387 311 575, fax: 387 318 585
mizok@volny.cz

29 Mladá Boleslav Solid Line, s.r.o.
Krátká 904, 293 01 Mladá Boleslav
tel.: 326 734 835, fax: 326 726 604
cestovka@solidline.cz

47 Teplice Assist CA
U Nemocnice 3064, 415 01 Teplice
tel.: 417 519 754, fax: 417 532 725
info@i-assist.cz

12 Český Brod Českobrodská CK
Nám.Arnošta z Pardubic 46, 282 01 Český Brod
tel.: 321 622 651, fax: 321 621 930
info@ceskobrodska-ck.cz

30 Most Artemis – Tour, s.r.o.
nám.VMS 4, KD REPRE, 434 01 Most
tel.: 476 107 072, fax: 476 107 087
artemis@iol.cz

48 Trutnov Mana Travel, s.r.o.
Bulharská 61, 541 01 Trutnov
tel.: 499 815 226, fax: 499 815 226
mana@manatravel.cz

13 Děčín I Aloha Děčín, s.r.o.
Tyršova 1096/1, 405 01 Děčín I
tel.: 412 512 552, fax: 412 514 636
aloha@telecom.cz

31 Náchod CA Obnova, s.r.o.
Kamenice 113 – pasáž Magnum, 547 01 Náchod
tel.: 491 433 781, fax: 491 433 781
ckobnova@ckobnova.cz

49 Třemošná Milada Kurfürstová
Mírová 918, 330 11 Třemošná
tel.: 377 855 130, fax: 377 855 130
ck.kurfurstova@seznam.cz

14 Hradec Králové Travel Café
V. Nejedlého 1063 – Eurocenter, 500 03 Hradec Králové
tel.: 495 401 398, fax: 495 401 399
zgrusser@travelcafe.cz

32 Olomouc Bohemian Fantasy
Riegrova 19, 772 00 Olomouc
tel.: 585 222 557, fax: 585 225 868
bohemianfantasy@bohemianfantasy.cz

50 Ústí nad Labem Ažu Tours
Velká Hradební 2, 400 01 Ústí nad Labem
tel.: 475 216 673, fax: 475 216 673
azutours@volny.cz

15 Hradec Králové CK Datour
NC Hypernova, Kutnohorská 226, 500 02 Hradec Králové
tel.: 495 523 100, fax: 495 530 355
datourhyp@datour.cz

33 Ostrava - Poruba Etravel 2004, s.r.o.
Slavíkova 1744/22, 708 00 Ostrava – Poruba
tel.: 596 915 232, fax: 596 915 232
etravel@etravel.cz

51 Vlašim C.A. Yvetta
Riegrova ul. 1828, 258 01 Vlašim
tel.: 317 847 132, fax: 302 930 202
info@ca-yvetta.cz

16 Humpolec CA Hliník Humpolec
Sv. Čecha 665, 396 01 Humpolec
tel.: 565 533 800, fax: 565 533 800
ca.hlinik@centrum.cz

34 Ostrov Cestovka Větrný vrch
Karlovarská 126, 363 01 Ostrov
tel.: 353 612 306
cestovka@vetrnyvrch.cz

52 Vrchlabí Ingtours CK, s.r.o.
Krkonošská 14, 543 01 Vrchlabí
tel.: 499 453 624, fax: 499 421 739
vrchlabi@ingtours.cz

17 Jičín CK Consultour, s.r.o.
Husova 393, 506 01 Jičín
tel.: 493 520 509, fax: 493 520 509
prodej@consultour.cz

35 Pardubice Moni Tour
Sladkovského 767, 530 02 Pardubice
tel.: 466 030 888, fax: 466 030 888
amentova.m@centrum.cz

53 Zlín Maxim Zlín, s.r.o.
Dlouhá 5136, 760 01 Zlín
tel.: 577 432 345, fax: 577 211 836
ckmaxim@ckmaxim.cz

18 Jihlava ZTC Consulting, s.r.o.
Husova 11, 586 01Jihlava
tel.: 567 210 769, fax: 567 210 769
btravel@baukomplex.cz

36 Písek CK Saturn
Nádražní 2294, 397 01 Písek
tel.: 382 215 796, fax: 382 215 796
cksaturn@cksaturn.cz

54 Žďár nad Sázavou Lenka Fejfárková
Nádražní 464/33, 591 01 Žďár nad Sázavou
tel.: 566 624 164, fax: 566 621 932
ck.vysocina.tour@wo.cz
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Váš prodejce:

Katalog Řecko 2008 vychází v listopadu 2007.
Fotografie J. Abelson, J.Bartoš, M. Linhart, K. Melecký,
J. Moucha, V. Sarkisov, Z. Thoma, P. Zápecová
© GREECE TOURS PRAGUE, spol. s. r. o.
Všechna práva vyhrazena.

www.greece-tours.cz
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