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hlavné mesto: Rodos
počet obyvateľov: 117 000
rozloha: 1 398 km2

časový posun: + 1 hodina
doba letu: cca 2 hod. 35 minút
mena: euro
úradný jazyk: grécky

OSTROV RODOS
Ostrov Rodos je nazývaný tiež slnečný ostrov, jeho ochran-
com je boh Hélios - boh slnka. Lesnaté údolia a  vinice sa 
tu snúbia s  horami a  zlatým piesočnatým pobrežím, slnko 
sa zrkadlí v  azúrových vodách krištáľovo čistého mora. 
Bohatstvo a prírodná krása i strategická poloha najväčšieho 
ostrova v súostroví Dodekanesos, ktorý je zároveň správnym 
strediskom tejto oblasti, prináša jeho obyvateľom prosperi-
tu a  jeho návštevníkom bohatý výber aktivít, turistiku, his-
torické pamiatky, pohostinnosť jeho obyvateľov a  vysokú 
kvalitu služieb. Rovnomenné hlavné mesto ostrova priťahuje 
návštevníkov najmä svetovou kultúrnou pamiatkou - stredo-
vekým zachovalým opevneným mestom, do  ktorého vedie 
11 brán. V  meste je divadlo, mestská obrazáreň, historický 
hotel Ton Rodon s  novým kasínom, prístav, prírodný park 
Rodini a Morské akvárium, ktoré približuje miestny morský 

ekosystém. 8 km od  Rodosu sa nachádza archeologické 
nálezisko Filerimos, v blízkosti mesta Lindos leží bývalé sta-
roveké mesto Kamiros, ležiace v blízkosti mysu Agios Minas 
a množstvo ďalších pamiatok. Letecké zájazdy sú realizované 
s odletmi z Bratislavy alebo Košíc na letisko Rodos. Let trvá 
asi 2 hodiny a 35 minút.

KOLYMBIA
Letovisko Kolymbia leží 25 km juhovýchodne od  mesta 
Rodos, v  krásnom zálive so  štrkovo-piesočnatou plážou, 
ktorá sa tiahne pozdĺž celého strediska. Má výbornú polohu 
– neďaleko od  najkrajšej pláže ostrova Tsambika a  takmer 
v  strede medzi mestami Rodos a  Lindos. Letovisko ponúka 
prežitie pokojnej dovolenky, priamo v centre zažijete aj ruš-
nejšiu atmosféru, obchodíky, malé prístavisko, taverny voňa-
júce  čerstvými morskými špecialitami, aj zábavné podniky. 
Transfer z letiska do strediska Kolymbia trvá asi 40 minút.

STEGNA
Stredisko Stegna leží asi 30 km od hlavného mesta Rodos, južne 
od  strediska Kolymbia. Dedinka nedotknutá masami turistov 
je ideálnym miestom pre oddych od uponáhľaného a rušného 
života. Dovolenkári si môžu užiť atmosféru gréckeho vidie-
ka s  lákajúcimi tavernami a  s výhľadom na  priezračné more. 

Dominantou strediska je 800 m dlhá  a 30-50 m široká piesoč-
natá pláž. V severnej časti strediska, naľavo od príjazdovej cesty, 
sa tiahne asi 500 m dlhý úsek s malými osamelými plážičkami 
a romantickými zákutiami. Transfer z letiska trvá asi 1 hodinu.

LARDOS
Stredisko Lardos leží asi 2 km od dedinky Lardos, medzi dvoma 
kopcami s plážou dlhou skoro 2 kilometre. Turistický komplex 
pôsobí kľudným a pohodovým dojmom, krásna príroda a blan-
kytne modré more zaručujú nezabudnuteľné zážitky. Transfer 
z letiska trvá asi 1 hodinu 15 minút.

KIOTARI
Letovisko dlhé 4 km leží na juhovýchodnom pobreží ostrova 
s  množstvom luxusných hotelových komplexov a  roztrúse-
ných štýlových taverien, ktoré turistom ponúkajú oddych 
a  zároveň zábavu. Nachádza sa tu tiež jedno z  najväčších 
centier vodných športov na  ostrove. Stredisko leží 15 km 
južne od  mesta Lindos, ktoré je veľkým lákadlom pre  tu-
ristov. Jeho dominantou je antická akropola, ktorá sa týči 
nad  domčekmi s  tradičnou gréckou architektúrou. Transfer 
z letiska trvá asi 1 hodinu 30 minút.

Turecko

Kos

Karpathos

Simi

Marmaris

Lindos

RODOS

STEGNA
Egejské more

Stredozemné more
RODOS

KIOTARI

LARDOS

KOLYMBIA

RODOS

FAKULTATÍVNE VÝLETY
Večerný Rodos – naobľúbenejší výlet do hlavné-
ho mesta ostrova, so slovenským sprievodcom.
Okruh ostrovom – prehliadka Lindosu a  akro-
poly, hrad Monolithos, dedinka Embona s ochut-
návkou vína, v  hlavnej sezóne návšteva Údolia 
motýľov, mimo sezóny návšteva hory Filerimos. 
Symi – celodenný výlet na najmalebnejší ostrov, 
plavba trajektom, prehliadka historických pamia-
tok, návšteva kláštora v oblasti Panormitis.
Vyhliadková plavba – plavba a prehliadka naj-
krajších zátok ostrova východného pobrežia, obed 
formou bufetu v cene.
Výlet do Orientu - celodenný výlet do letovísk 
Marmaris a Fethye, zažijete pravú nákupnú at-
mosféru tureckých bazárov (nutný platný cestov-
ný pas).

Mesiac V VI VII VIII IX X
Vzduch 24 25 29 30 28 24
Voda 19 21 24 26 24 22

PRIEMERNÉ DENNÉ TEPLOTY NA RODOSE
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Luxusný hotelový komplex s moderným interiérovým dizajnom v štýle art deco. Nadštandardné služby, výborná pláž, čarovné prostredie a  luxusné interiéry 
sú hlavným predpokladom spokojnosti náročnejších klientov a nezabudnuteľnej dovolenky. Je vhodný pre všetky vekové kategórie, páry ako aj rodiny s deťmi.

Poloha: rozľahlý hotelový areál leží priamo na pláži malého 
strediska Kiotari, 15 km južne od mesta Lindos a jeho staro-
bylej Akropoly, 54 km od hlavného mesta Rodos.

Hotel: komplex pozostáva z hlavnej budovy a priľahlých bu-
dov v štýle bungalovov. V hoteli sa nachádza vstupná hala 
s recepciou, internetový kútik, Wi-Fi zdarma, obchod, prá-
čovňa, nonstop zdravotná starostlivosť, wellness centrum 
(sauna, turecké kúpele, jacuzzi, fitnescentrum, za poplatok: 
masáže, salón krásy), konferenčné centrum, 4 reštaurácie 
(vyžaduje sa formálne oblečenie), lobby bar, bar pri  bazé-
ne, denný bar, plážový bar, vnútorný aj vonkajšie bazény, 
miniklub, amfiteáter, denné aj večerné animačné progra-
my vo svetových jazykoch a večerná fontánová šou. Raz do  

týždňa  sa  koná  grécky večer so živou  hudbou a tancom. 
Hotel ponúka rôzne športové možnosti: tenis, stolný tenis, 
šípky, petang, vodné pólo, plážový volejbal, minigolf, vod-
nú gymnastiku, lukostreľbu, minifutbalové ihrisko, aerobik, 
telocvičňu.

Izby: luxusné a  štýlovo zariadené dvojlôžkové izby s  mož-
nosťou jednej prístelky, s bočným výhľadom na more alebo 
s výhľadom na bazén a na spievajúcu fontánu za príplatok 
(izba typu POOL). Izby sú klimatizované, vybavené SAT TV, 
telefónom, trezorom, rýchlovarnou kanvicou, minibarom, 
sušičom na vlasy. Každá izba má vlastnú kúpeľňu s WC, bal-
kón alebo terasu. Rodinná izba s možnosťou dvoch príste-
liek a iné typy izieb sú na vyžiadanie a za poplatok..

Stravovanie: all inclusive zahŕňa raňajky, neskoré raňajky, 
obedy a večere formou bufetových stolov, ľahké občerstve-
nie podávané v hlavnej hotelovej reštaurácii a v bare pri ba-
zéne, bohatý bufet v  reštaurácii na  pláži, lokálne alkoho-
lické a nealkoholické nápoje počas dňa. Dvakrát do týždňa 
ponuka tematickej večere. Hoteloví hostia majú možnosť 
počas pobytu 1-krát navštíviť à la carte reštauráciu, potreb-
ná rezervácia vopred. K dispozícii aj bezlepková strava (na 
vyžiadanie).

Pláž: piesočnatá pláž s  drobnými okruhliakmi pri  vstupe 
do  mora. Slnečníky a  ležadlá na  pláži sú zdarma, plážo-
vé osušky zdarma bez  depozitu. Vodné športy na  pláži 
za poplatok.

       PRINCESS ANDRIANA
RODOS – KIOTARI

ALL
INCLUSIVE

DIEŤA DO 13 ROKOV
ZDARMA

13
ANIMÁCIE
PRE DETI

POKOJNÁ
DOVOLENKA

PLÁŽOVÝ SERVIS
V CENE

PIESOČNATÁ
PLÁŽ

LUXUSNÝ
HOTEL

BEZLEPKOVÁ
STRAVA

od 707 €
VIAC INFO K CENÁM 

NA WEBE, 
ALEBO U PREDAJCU
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Pokojný hotelový komplex s aquaparkom a krásnou záhradou, vhodný pre rodiny s deťmi, v blízkosti nádhernej pláže s krištáľovo-modrou vodou Lothiarika beach, ktorá 
bola vyhlásená za jednu z najčistejších pláži a ocenená Modrou vlajkou.

Poloha: 300 m od  pláže, 2 km od  dedinky Lardos a  6 km 
od  najobľúbenejšieho rodoského mesta Lindos, 52 km 
od hlavného mesta Rodos a 56 km od letiska.

Hotel:  vstupná hala s  recepciou, internetový kútik za po-
platok, reštaurácia s  výhľadom na  more, bar, snack bar, 
pool bar, bazén (ležadlá a slnečníky zdarma), detský bazén, 
detské ihrisko, miniklub, minifutbal, volejbal, stolný tenis, 
šípky, aqua aerobic, herňa, obchodík, biliard za  poplatok, 
aquapark pre  hotelových hostí zdarma. Hotel organizuje 
animačné programy v  podobe gréckeho večera, prípadne 
zábavných kvízov.

Izby: dvojlôžkové izby s  možnosťou jednej prístelky, WC, 
sprcha (prípadne vaňa), sušič na vlasy, klimatizácia v cene, 
chladnička, SAT TV, Wi-Fi, telefón, trezor na  izbe za popla-
tok, balkón alebo terasa. Rodinné izby vhodné pre maximál-
ne štyri osoby s posuvnými dverami sú na vyžiadanie a za 
poplatok. Detská postieľka zdarma (na vyžiadanie). 

Stravovanie: all inclusive – raňajky (7.00 - 10.00), obedy 
(12.30 - 14.30) a večere (19.00 - 21.00) formou bufetových 
stolov. Neobmedzená konzumácia miestnych alkoholických 
a  nealkoholických nápojov. Nápoje, vrátane kávy, snacky, 
zmrzlina, koláčiky sa podávajú v pool bare (17.00 - 18.00).  

Pláž: štrkovo-piesočnatá pláž Lothiarika s  priezračnou vo-
dou, s pozvoľným vstupom do mora. Prenájom slnečníkov 
a  ležadiel za  poplatok. Vodné športy na  pláži za  poplatok 
(banán, koleso, padák, vodné športy, skútre, vodné bicykle).

ELLIA     

RODOS – LARDOS

NOVINKA

PRE RODINY
S DEŤMI

ANIMÁCIE POKOJNÁ
DOVOLENKA

KLIMATIZÁCIA
V CENE

AQUAPARK ŠTRKOVO-PIESOČNATÁ
PLÁŽ

ALL
INCLUSIVE

WI-FI
ZDARMA

od 412 €
VIAC INFO K CENÁM 

NA WEBE, 
ALEBO U PREDAJCU

DOBRÁ
CENA
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Blízkosť mora a pláže, malebné prostredie dedinky Stegna, výborná poloha vzhľadom na ďalšie atraktivity ostrova a kvalitné služby poskytované príjemným 
personálom vytvárajú ideálne miesto pre pokojnú dovolenku pre všetky vekové kategórie.

Poloha: hotelový komplex sa nachádza v  stredisku 
Stegna vzdialenom 35  km od  letiska, od  pláže ho od-
deľuje len príjazdová cesta. Areál hotela ponúka výhľad 
na krásny záliv v kontraste s okolitými vrchmi, ktoré ob-
kolesujú dedinku. Leží len 5 km od najkrajšej pláže ostro-
va Tsambika a 4 km od mesta Archangelos, druhého naj-
väčšieho na Rodose, s čulým denným aj nočným životom.

Hotel: recepcia, vstupná hala s  barom a otvorenou terasou  
s výhľadom  na záliv, reštaurácia s detským kútikom (vyža-
duje sa formálne oblečenie), à la carte reštaurácia (spoplat-
nená), internetový kút, Wi-Fi zdarma v priestoroch lobby, 2 
vonkajšie bazény, hydromasážny bazén a 3 detské bazény, 
z toho dva so šmykľavkami, slnečníky a ležadlá pri bazéne 

zdarma, bar pri  bazéne, snack bar, multifunkčné ihrisko, 
tenisový kurt, fitnescentrum, herňa, stolný tenis, denné aj 
večerné animačné programy a  športové aktivity (zumba, 
aerobik, joga a iné), detský klub, amfiteáter, malá nákupná 
zóna, požičovňa áut a relaxačné centrum za poplatok.

Izby: dvojlôžkové izby s  možnosťou 1 prístelky majú 
vlastnú kúpeľňu s WC, balkón alebo terasu. Vybavené sú 
individuálnou klimatizáciou, SAT TV, telefónom, chladnič-
kou, sušičom na vlasy. Wi-Fi zdarma a trezor za poplatok.  
Rodinné izby typu OPEN PLAN sú vybavené manželskou 
posteľou a  dvomi prístelkami, nemajú oddelené miest-
nosti, prípadne len pult a  sú s  výhľadom na  more (za 
poplatok). Rodinné izby s  oddelenými miestnosťami, 

junior suity a mezonety pre 6 osôb sú na vyžiadanie a za 
poplatok. 

Stravovanie: all inclusive – raňajky, obedy a  večere for-
mou bufetových stolov, zmrzlina, malé občerstvenie, teplé 
a  studené snacky, káva, čaj a  zákusky počas dňa, miestne 
alkoholické a nealkoholické nápoje. Viackrát do týždňa or-
ganizované večere s medzinárodnou kuchyňou. K dispozícii 
aj bezlepková strava (na vyžiadanie).

Pláž: piesočnatá s prímesou  malých kamienkov a pozvoľ-
ným vstupom do mora. Slnečníky a ležadlá na pláži sú zdar-
ma, plážové uteráky zdarma. Na  pláži je k  dispozícii pitná 
voda zdarma.

       PORTO ANGELI
RODOS – STEGNA

ALL
INCLUSIVE

PRE RODINY
S DEŤMI

ANIMÁCIE
PRE DETI

OBĽÚBENÝ
HOTEL

NÁŠ
TIP

PRE
NÁROČNÝCH

PRIAMO
NA PLÁŽI

PLÁŽOVÝ SERVIS
V CENE

od 613 €
VIAC INFO K CENÁM 

NA WEBE, 
ALEBO U PREDAJCU
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Obľúbený rodinný hotel s príjemnou atmosférou, pekne upravenou záhradou a ideálnou polohou priamo na pláži, je vhodný pre rodiny s deťmi, i pre náročnej-
ších klientov.

Poloha: priamo na pláži, približne 400 m od centra stredis-
ka Kolymbia s  obchodíkmi, tavernami, barmi, cukrárňami 
a  kaviarničkami, detskými kolotočmi aj autodráhou,  5 km 
od piesočnatej pláže Tsambika beach a 30 km od hlavného 
mesta Rodos, asi 40 minút od letiska.

Hotel: vstupná hala s recepciou, bar vo vstupnej hale s po-
sedením a  terasou s  výhľadom na  more, internetový kút 
a trezor za poplatok, reštaurácia, vnútorný bazén, vonkajší 
bazén s oddelenou časťou pre deti, bar pri bazéne, slneč-
níky a  ležadlá pri  bazéne zdarma, relaxačné centrum, fit-
nescentrum, detské ihrisko, miniklub, biliard, stolný tenis, 
tenisový kurt, malá nákupná zóna, amfiteáter, animačné 

programy pre  dospelých a  deti vo  svetových jazykoch.  
Sauna a masáže za poplatok.

Izby: moderne vybavené dvojlôžkové izby s možnosťou jed-
nej, dvoch, prípadne až troch prísteliek (len na vyžiadanie), 
telefón, SAT TV, chladnička, kúpeľňa s vaňou, sušič na vlasy, 
WC, balkón alebo terasa. Izby sú klimatizované (zdarma 
od  1.7. do  14.9., mimo sezóny  na  požiadanie a  za popla-
tok 7 EUR/ izba/deň), Wi-Fi pripojenie a trezor za poplatok. 
Detská postieľka zdarma (na vyžiadanie).

Stravovanie: light all inclusive – raňajky, obedy a  večere 
formou bufetových stolov vrátane miestnych alkoholických 

(víno, pivo, ouzo) a  nealkoholických nápojov. Dvakrát 
do  týždňa ponuka medzinárodnej kuchyne. Zmrzlina 
pre deti v bare pri bazéne podávaná len pred obedom. 

Pláž: štrkovo-piesočnatá s  pozvoľným vstupom do  mora, 
all inclusive bar na pláži - miestne alkoholické (víno, pivo, 
ouzo) a  nealkoholické nápoje, za  poplatok široká ponuka 
vodných a  plážových športov (vodné skútre, lyžovanie, 
bicykle, motorové člny, paragliding). Slnečníky a  ležadlá 
na pláži sú za poplatok. 

ALFA BEACH     

RODOS – KOLYMBIA

PRE RODINY
S DEŤMI

CHLADNIČKA
NA IZBE

OBĽÚBENÉ
STREDISKO

NÁŠ
TIP

PRIAMO
NA PLÁŽI

AŽ 2 DETI 
DO 16 ROKOV ZDARMA

16
ŠTRKOVO-PIESOČNATÁ

PLÁŽ
LIGHT

ALL INCLUSIVE

od 533 €
VIAC INFO K CENÁM 

NA WEBE, 
ALEBO U PREDAJCU
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     KOLYMBIA SUN 
RODOS – KOLYMBIA

Hotel s príjemnou rodinnou atmosférou a ideálnou polohou ponúka all inclusive program v gréckom štýle, vhodný pre všetky vekové kategórie. Hotel bol ne-
dávno zrekonštruovaný a uspokojí aj stredne náročného klienta. 

Poloha: 250 m od pláže, v blízkosti taverien, obchodov, ba-
rov, cukrární a kaviarničiek v stredisku Kolymbia. V letovisku 
nájdete aj detské kolotoče a autodráhu. Centrum mesta je 
vzdialené asi 200 m, hlavné mesto Rodos asi 30 km a letisko 
asi 40 minút.

Hotel: vstupná hala s recepciou, TV salón, Wi-Fi pripojenie 
v  priestoroch lobby zdarma, bazén s  oddelenou časťou 
pre deti, slnečníky a ležadlá pri bazéne zdarma, bar pri bazé-
ne, vnútorná a vonkajšia reštaurácia. V areáli hotela je k dis-
pozícii volejbalové ihrisko a stolný tenis. Masáže, práčovňa, 
požičovňa bicyklov za poplatok. V blízkosti hotela sú turis-
tické obchody, lekáreň, reštaurácie, bary a  rôzne podniky, 

ktoré ponúkajú zábavu aj mimo areálu hotela. Každú stredu 
sa koná grécky večer s barbeque a živou hudbou.

Izby: dvojlôžkové s  možnosťou jednej alebo dvoch príste-
liek sú vybavené telefónom, TV, chladničkou, trezorom 
a  klimatizáciou v  cene, kúpeľňou so  sprchovacím kútom, 
sušičom na  vlasy, balkónom alebo terasou. Možnosť bez-
platného Wi-Fi pripojenia. 

Stravovanie: all inclusive – raňajky, obedy a  večere for-
mou bufetových stolov, nealkoholické nápoje, čaj, káva, 
lokálne víno, alkoholické nápoje miestnej výroby, čapované 
pivo, syrové koláče, šunkové slané koláčiky, pizza. Obedy 

podávané pri  bazéne, ako aj občerstvenie v podobe hot 
dogov, hranolčekov, gyrosu (15.30 - 17.30). K  dispozícii aj 
bezlepková strava (na vyžiadanie).

Pláž: štrkovo-piesková pláž s pozvoľným vstupom do mora 
je súčasťou nádherného zálivu, v strede ktorého je stredisko 
vodných športov (banán, kolesá, padák, vodné lyže, skút-
re, vodné bicykle). Hosťom sú k  dispozícii plážové sprchy. 
Slnečníky a ležadlá sú za poplatok. Plážové uteráky sú na re-
cepcii k dispozícii za depozit, výmena za poplatok 1 EUR.

ALL
INCLUSIVE

PRE RODINY
S DEŤMI

KLIMATIZÁCIA
V CENE

WI-FI
ZDARMA

DOBRÁ
POLOHA

ŠTRKOVO-PIESOČNATÁ
PLÁŽ

AŽ 2 DETI 
DO 16 ROKOV ZDARMA

16
BEZLEPKOVÁ

STRAVA

od 432 €
VIAC INFO K CENÁM 

NA WEBE, 
ALEBO U PREDAJCU
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hlavné mesto ostrova: Kos (12 tis. obyv.)
počet obyvateľov: 31 000
rozloha: 290 km2

časový posun: + 1 hodina
doba letu: 2 hod. 20 minút
mena: euro
úradný jazyk: grécky

OSTROV KOS
Ostrov Kos, nazývaný tiež Hippokratov ostrov, je tretím naj-
väčším ostrovom súostrovia Dodekanesos v Egejskom mori. 
Jeho dnešná podoba je poznačená vplyvom rôznych kultúr, 
čoho dôkazom sú ruiny gréckych chrámov a rímskych diva-
diel, turecké mešity s minaretmi z čias tureckej nadvlády, či 
stredoveká pevnosť Johanitov. S  ostrovom sa najviac spája 
meno antického lekára Hippokrata, považovaného za  za-
kladateľa medicíny, s ktorým sú späté aj najvyhľadávanejšie 
atrakcie ostrova. Jednou z nich je prvá nemocnica Asklépion 
zasvätená bohu lekárov Asklépiovi. Na Platanovom námestí 
v  meste Kos si turisti radi posedia pod  slávnym  platanom, 
pod ktorým Hippokrates učil svojich žiakov. Hlavné mesto Kos 
je zároveň strediskom zábavy. Okrem historických pamiatok 

sa ostrov Kos pýši aj zelenou prírodou, piesočnatými pláža-
mi a  priezračným morom. Výborným podmienkam sa tešia 
milovníci najrôznejších druhov vodných športov.  Vďaka svo-
jej neveľkej rozlohe je možné preskúmať tradičné dedinky 
vo  vnútrozemí ako Zia, Pyli, Asfendiou, Kefalos, najkrajšie 
pláže Paradise Beach a Golden Beach a všetky ďalšie čarov-
né zákutia ostrova v priebehu jedného dňa. Letecké zájazdy 
sú realizované z Bratislavy na letisko Kos (let trvá približne 
2 hod. 20 minút).  

KARDAMENA
Kardamena je moderné turistické stredisko so  4 km dlhou 
peknou piesočnatou plážou s menším prístavom. Stredisko 
je veľmi dobre vybavené, sú tu obchodíky, bary, diskotéky, 
požičovne automobilov, široká ponuka vodných športov 
na  pláži, motokárska dráha pre  nadšencov adrenalínu. 
Z mesta sa dajú podnikať výlety do okolia, neďaleko sa na-
chádzajú vykopávky Apollónovho chrámu, sopečný ostrov-
ček Nissyros alebo vodný park Lido v Mastichari. Vzdialenosť 
od hlavného mesta Kos je 30 km, transfer z letiska je približ-
ne 20 minút. 

LAMBI
Stredisko sa považuje za  predmestie hlavného mesta Kos. 
Práve pre  svoju krátku vzdialenosť od  centra mesta patrí 
medzi turistami najvyhľadávanejšie lokality na  ostrove. 
Azúrové more s  ponukou rôznych druhov vodných športov 
lemuje viac ako 1 km dlhá piesočnatá pláž. Neustále rozví-
jajúca sa infraštruktúra a zvyšovanie kvality služieb vytvárajú 
podmienky pre komfortnú dovolenku so všetkým, čo k tomu 
patrí. Transfer z letiska trvá asi 40 minút. 

Turecko

RODOS

KOS

KOS, LAMBI

Egejské more

Stredozemné more

Nissyros  

Bodrum

Kalymnos
Plati

Pserimos

KARDAMENA

KOS

FAKULTATÍVNE VÝLETY
Grécky večer – večer s  bohatým programom, tra-
dičnou gréckou kuchyňou a pravou gréckou zábavou 
s hudbou a tancom.
Plavba ku  trom ostrovom – plavba loďou so  za-
stávkami na  ostrovoch  Plati, Kalymnos a  Pserimos. 
Jedinečný program na  každom z  ostrovov, vrátane 
barbeque priamo na palube, kúpania, návštevy továr-
ne na spracovanie špongií a relaxu na pláži.
Sopečný ostrov Nissyros  –  plavba loďou do prísta-
vu Mandraki a  zostup na  dno krátera aktívnej sopky 
Polyvotis. Prehliadka historického kláštora a tradičnej 
architektúry samotného prístavu Mandraki.
Turecko –  plavba do  tureckého prístavného mesta 
Bodrum, prehliadka najväčších atraktivít.
Okruh ostrovom – prehliadka  ostrova vrátane pa-
miatok hlavného mesta Kos (tržnica, archeologické 
múzeum, mešita, Hippokratov platan, prvá nemocni-
ca Asklepion).

Mesiac V VI VII VIII IX X
Vzduch 24 25 29 30 28 24
Voda 19 21 24 26 24 22

PRIEMERNÉ DENNÉ TEPLOTY NA KOSE
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Hotelový komplex s príjemnou atmosférou, širokou ponukou animačných programov, pekným upraveným prostredím a panoramatickým výhľadom do okolia, 
poskytuje kvalitné služby pre náročnejších klientov. Je vhodný pre všetky vekové kategórie a aj pre rodiny s deťmi.  

Poloha: priamo na  piesočnatej pláži, 5 km od  známeho 
strediska Kardamena, kam sa dá pohodlne dopraviť auto-
busom alebo taxíkom. Hotel je vzdialený 15 km od  letiska 
a 35 km od hlavného mesta ostrova Kos. 

Hotel: vstupná hala s  recepciou, zmenáreň, spoločenská 
miestnosť s TV, hlavná reštaurácia Panorama s terasou a pa-
noramatickým výhľadom na  more, à la carte reštaurácia, 
lobby bar, snack bar, plážový bar, 2 bary pri bazénoch, amfi-
teáter, vonkajší bazén, detský bazén,  Relax Atrium s vnútor-
ným bazénom, bazén s toboganmi, detský klub, opatrova-
nie detí (za poplatok), bohatý animačný program pre deti aj 
pre dospelých je organizovaný profesionálnym animačným 
tímom, požičovňa automobilov a  bicyklov, herňa, lekár 

(na vyžiadanie), nákupná pasáž s obchodíkmi so suvenírmi 
a  zlatníctvom, fitnescentrum, dva tenisové kurty, biliard, 
stolný tenis, plážové volejbalové a futbalové ihrisko, lekcie 
jazdenia na koni a potápania (s inštruktormi za poplatok).  

Izby: komfortné, štýlovo zariadené dvojlôžkové izby s mož-
nosťou jednej alebo dvoch prísteliek sú vybavené klimatizá-
ciou, SAT TV, telefónom, minibarom, trezorom (za za depo-
zit), sušičom na  vlasy. Wi-Fi pripojenie na  všetkých izbách 
zdarma. Každá izba má vlastnú kúpeľňu s vaňou a  s  WC, 
balkón alebo terasu. Izby majú výhľad do záhrady.  

Stravovanie: ultra all inclusive formou bufetových stolov 
s ponukou miestnych aj medzinárodných špecialít - raňajky, 
neskoré raňajky, obed, večera, neskorá večera, neobmedze-
ná konzumácia nealkoholických a miestnych alebo značko-
vých alkoholických nápojov, káva, čaj, pivo, víno, zmrzlina. 
Široká ponuka popoludňajších snackov (hamburger, hot-
dog, šaláty...), v hotelovej à la carte reštaurácii sú podávané 
raňajky aj večere.

Pláž: piesočnato-kamienková pláž priamo pred hotelom, 
ležadlá, slnečníky a  plážové osušky zdarma, plážový bar 
all inclusive v cene, centrum vodných športov na pláži (za 
poplatok).

     MITSIS SUMMER PALACE BEACH 
KOS – KARDAMENA

ULTRA
ALL INCLUSIVE

ALL INCLUSIVE
BAR NA PLÁŽI

ANIMÁCIEPLÁŽOVÝ SERVIS
V CENE

PRE
NÁROČNÝCH

PRIAMO
NA PLÁŽI

KVALITNÉ
SLUŽBY

LUXUSNÝ
HOTEL

od 647 €
VIAC INFO K CENÁM 

NA WEBE, 
ALEBO U PREDAJCU
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Hotel sa nachádza v pokojnej, príjemnej lokalite priamo na piesočnatej pláži, len 2 km od centra mesta Kardamena. Je obklopený atraktívnou udržiavanou 
záhradou so  športoviskami, ponúka denné aj večerné zábavné programy. Vhodný pre  všetky vekové kategórie, ako aj rodiny s  deťmi, ktoré hľadajú relax 
a zábavu v príjemnom prostredí ostrova Kos.  

Poloha: hotelový komplex sa nachádza v tichej lokalite a je 
vzdialený 2  km od  centra mestečka Kardamena a  15 km 
od  medzinárodného letiska. Súčasťou hotela je nádherná 
piesočnatá pláž a krásna záhrada, ktorá dotvára priateľskú 
atmosféru hotela.

Hotel: komplex pozostáva z  hlavnej budovy a  bungalo-
vov. K  dispozícii je recepcia, zmenáreň na  recepcii, Wi-Fi 
pripojenie na internet v celom areáli hotela (za poplatok), 
hlavná reštaurácia, lobby bar, snack bar, vonkajší bazén 
s  vírivkou, detský bazén, slnečníky a  ležadlá pri  bazéne 

zdarma, futbalové ihrisko, volejbalové ihrisko, plážový vo-
lejbal, tenisové kurty, stolný tenis, šípky, herňa, biliard (za 
poplatok), fitnescentrum, vnútorný bazén, sauna, masáže, 
salón krásy, amfiteáter, medzinárodné animácie, TV miest-
nosť, miniklub, obchod.

Izby: dvojlôžkové izby s  možnosťou prístelky sú vybavené 
SAT TV, klimatizáciou, chladničkou, telefónom, sušičom 
na  vlasy. Wi-Fi pripojenie na  izbách a  trezor k  dispozícii 
za poplatok. Každá izba má kúpeľňu so sprchovacím kútom 
alebo vaňou a WC, balkón alebo terasu. 

Stravovanie: all inclusive – raňajky, obedy a večere formou 
bufetových stolov, ľahké občerstvenie počas dňa (zmrzlina, 
koláče, sendviče, pizza, hamburgery), lokálne alkoholické 
a nealkoholické nápoje podávané do cca 23.00 hod. 

Pláž: široká piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora. 
Na  pláži je all inclusive bar, slnečníky a  ležadlá na  pláži 
zdarma, plážové osušky za depozit, vodné športy na   pláži 
za poplatok. 

SOVEREIGN BEACH    

KOS – KARDAMENA

ALL
INCLUSIVE

ALL INCLUSIVE
BAR NA PLÁŽI

DETI
ZDARMA

ANIMÁCIEPLÁŽOVÝ SERVIS
V CENE

OBĽÚBENÝ
HOTEL

PRIAMO
NA PLÁŽI

KVALITNÉ
SLUŽBY

od 548 €
VIAC INFO K CENÁM 

NA WEBE, 
ALEBO U PREDAJCU
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     ATLANTIS 
KOS – LAMBI

Kvalitný hotelový komplex obklopený peknou udržiavanou záhradou priamo na pláži. Jeho veľkou výhodou je poloha vzhľadom k hlavnému mestu. Do jeho 
centra sa dostanete 30 minútovou pešou prechádzkou po ulici s čulým turistickým ruchom, s množstvom historických pamiatok, obchodíkov a taverien, alebo 
na bicykli po pekne upravenej cyklotrase.  

Poloha: hotelový areál leží priamo na  pláži v  stredisku 
Lambi, ktoré sa považuje za  predmestie hlavného mesta 
Kos. Od centra Kosu je hotel vzdialený necelé 2 km, od le-
tiska 25 km.

Hotel: komplex pozostáva z  hlavnej budovy, vedľajších 
budov a  bungalovov. K  dispozícii je recepcia, vstupná 
hala, zmenáreň, televízna miestnosť, Wi-Fi v lobby zdarma, 
hlavná reštaurácia, hlavný bar za poplatok, bar pri bazéne, 
snack bar, plážový bar za poplatok, relaxačný bazén, bazén 
na športové aktivity a detský bazén, detské ihrisko, denné 
aj večerné animačné programy vo  viacerých jazykoch, 

za poplatok: herňa, stolný tenis, biliard, tenisový kurt, ob-
chod, požičovňa automobilov, motocyklov a bicyklov.

Izby: dvojlôžkové s možnosťou jednej prístelky sú vybavené 
klimatizáciou, SAT TV, telefónom, trezorom (zdarma), majú 
sušič na vlasy, vlastné sociálne zariadenie (vaňa, WC), bal-
kón alebo terasu, Wi-Fi pripojenie na izbách je za poplatok. 
Izby sú situované v hlavnej budove, vo vedľajších budovách 
aj v bungalovoch. Rodinné izby pre štyri osoby s dvomi od-
delenými miestnosťami sú na vyžiadanie. 

Stravovanie: all inclusive – raňajky, obedy a večere formou 
bufetových stolov, studené i teplé občerstvenie počas dňa, 
koláče, zmrzlina, káva, čaj, čapované pivo a iné miestne al-
koholické aj nealkoholické nápoje. 

Pláž: široká piesočnatá s  prímesou drobných kamienkov. 
Za poplatok slnečníky a ležadlá na pláži, konzumácia v plá-
žovom bare a vodné športy na pláži.

ALL
INCLUSIVE

DETI
ZDARMA

ANIMÁCIEOBĽÚBENÝ
HOTEL

VÝBORNÁ
POLOHA

PRIAMO
NA PLÁŽI

KVALITNÉ
SLUŽBY

VODNÉ
ŠPORTY

od 536 €
VIAC INFO K CENÁM 

NA WEBE, 
ALEBO U PREDAJCU
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hlavné mesto: Heraklion
počet obyvateľov: 600 000
rozloha: 8 330 km2

časový posun: + 1 hodina
doba letu: cca 2 hod. 30 minút
mena: euro
úradný jazyk: grécky

KRÉTA
Kréta je piaty najväčší zo všetkých ostrovov v Stredozemnom 
mori, už dlhodobo patrí k najnavštevovanejším v Európe vďaka 
širokým piesočnatým a vždy slnečným plážam s azúrovo čistým 
morom. Letecké zájazdy sú realizované z  Bratislavy a  z Košíc 
na letisko Heraklion a Chania. Let trvá približne 2 hod. 30 min.

PLATANIAS
Letovisko leží na  severnom pobreží Kréty, 12 km od  mesta 
Chania a patrí medzi najväčšie turistické strediská západnej 
Kréty. Kto hľadá krásne pieskové pláže, typickú grécku atmo-
sféru, krásnu prírodu, ale aj zábavu a nočný život, zaručene 
si v  tomto malebnom stredisku príde na  svoje. Pobrežie 
lemuje  4 km dlhá piesková pláž, nájdete tu bohaté mož-
nosti zábavy pre  všetky vekové kategórie. Transfer z  letiska 
v Chanii trvá asi 30 minút.

AGIA MARINA
Toto stredisko vás očarí svojou krásnou 2,5 km dlhou plážou 
s jemným zlatistým pieskom. Leží asi 10 km západne od mesta 
Chania. Nájdete tu množstvo obchodov, reštaurácií, nočných  
barov a diskoték, ale aj rôznych atrakcií pre malých aj veľkých 
dovolenkárov. Transfer z letiska v Chanii trvá cca 30 minút.

RETHYMNO
Rethymno leží na severnom pobreží Kréty, asi 80 km západ-
ne od mesta Heraklion a 57 km východne od mesta Chania.  
Architektúra mesta bola ovplyvnená dlhými rokmi benátskej 
a tureckej nadvlády. Centrum charakterizujú pôvabné krivo-
laké  uličky, mešity a priečelia starých tureckých domov, ako 
aj benátska pevnosť Fortezza postavená nad prístavom s ma-
jákom. Mesto Vás očarí svojou jedinečnou atmosférou, ro-
mantickými uličkami a prístavom s obchodíkmi a kaviarňa-
mi, ale aj prekrásnymi pieskovými plážami. Transfer z letiska 
v Chanii trvá asi hodinu.

ADELIANOS KAMPOS
Živé letovisko leží asi 10 km od  rušného historického mes-
ta Rethymno, kam sa ľahko dostanete miestnou dopravou. 
Vyznačuje sa dlhou piesočnatou plážou, ktorá sa tiahne 
na západ až k mestu Rethymno. Nájdete tu veľké množstvo 
plážových taverien, barov, diskoték a  obchodíkov. Transfer 
z letiska v Heraklione trvá asi 90 minút.

PANORMOS
Kedysi malá rybárska dedinka Panormos je už dnes rozvíja-
júcim sa turistickým strediskom, ktoré si  zachovalo niečo 
zo  svojho pôvodného charakteru. Leží asi 22 km východ-
ne od  mesta Rethymno a  asi 60 km od  mesta Heraklion. 
Pobrežie lemujú pieskové pláže a  romantické zátoky. 
Stredisko je vhodné pre  tých, ktorí pred hlučnými a  prepl-
nenými letoviskami dajú prednosť starému gréckemu štýlu 
a chcú si vychutnať krásu typickej krétskej krajiny.  Transfer 
z letiska v Heraklione trvá približne 80 minút.

BALI
Letovisko, kde stále cítiť pôvodný vidiecky vplyv. Posedieť si 
tu môžete v miestnych rybárskych taverničkách, ale nájdete 
tu aj niekoľko kaviarní, obchodov a barov. Miestnymi spojmi 
sa dostanete do historického mesta Rethymno (20 km), ale 
aj do  hlavného mesta Heraklion (45 km). Transfer z  letiska 
v Heraklione trvá cca hodinu.

FODELE
Fodele je malebná grécka dedinka obklopená krásnou príro-
dou. Leží medzi strediskami Heraklion a Rethymno, pričom 
vzdialenosť z letiska v Heraklione je 27 km. Ak hľadáte kľud, 
pohodu, výhľad na  neopísateľne krásnu morskú zátoku le-
movanú pomarančovými hájmi, je Fodele pre vašu dovolen-
ku ako stvorené. Transfer z letiska v Heraklione trvá približne 
40 minút.

ANISSARAS
Tichšie stredisko leží v blízkosti rušného mesta Hersonissos 
(4 km), od  letiska Heraklion je vzdialené 30 km. Je známe 
dlhou piesočnatou plážou s  postupným vstupom do  mora. 
Nájdete tu niekoľko kaviarničiek a taverien, po plážovej pro-
menáde sa dostanete do  rušného centra. Transfer z  letiska 
v Heraklione trvá asi 45 minút.

HERSONISSOS
Rušné stredisko Hersonissos sa nachádza  na  severnom 
pobreží ostrova, asi 35 km východne od  mesta Heraklion. 
Môžete si tu vybrať z množstva nočných barov,  reštaurácií, 
kaviarní a  obchodov. Stredisko charakterizujú rozmanité 
pláže - kamenisté, kamienkové, ale aj romantické pies-
kové zálivčeky núkajúce pocit súkromia. Transfer z  letiska 
v Heraklione trvá asi 40 minút.

Heraklion

Gavdos

Stredozemné more

Samaria Festos

Knossos

Santorini

Elafonisi
HERSONISSOS
ANISSARAS

KRÉTA

ANALIPSI

FODELE

RETHYMO
PANORMOS

CHANIA

AGIA MARINA
PLATANIAS

HERSONISSOS
ANISSARAS

ADELIANOS
KAMPOS

BALI

KRÉTA

FAKULTATÍVNE VÝLETY
Roklina Samaria – najdlhšia roklina v Európe - je národ-
ným parkom. 
Ostrov Elafonisi – malý ostrovček  spojený s pevninou 
plytkým útesom - pozoruhodná  pláž s ružovým pieskom.
Chania, grécky večer – večerná prehliadka mesta Chania 
spojená s návštevou tradičnej gréckej dedinky, program.
Faistos-Gortyna-Matala – staré antické mesto Faistos - 
druhý najväčší minojský palác. 
Vodný park – návšteva vodného parku Limnoupolis .
Knossos – niekdajšie  centrum minojskej civilizácie. Návšte-
va archeologického areálu paláca – sídla kráľa Mínóa.
Ostrov Santorini – jeden z  najkrajších ostrovov v  Egej-
skom mori. 
Imeri Gramvousa, Laguna Balos – lodný výlet na Be-
nátsku pevnosť a do lagúny Balos.
Pirátska plavba – romantická plavba na palube korábu 
Black Pearl s pirátskou posádkou.
Grécky večer pri západe slnka /lodný výlet/ – večer krét-
skych tancov a vína. Plavba zálivom Souda pri západe slnka.

Mesiac V VI VII VIII IX X
Vzduch 24 25 29 30 28 24
Voda 19 21 24 26 24 22

PRIEMERNÉ DENNÉ TEPLOTY NA KRÉTE
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      PORTO PLATANIAS BEACH RESORT 
KRÉTA – PLATANIAS 

Luxusný hotelový komplex situovaný priamo pri krásnej piesočnatej pláži obľúbeného letoviska, ponúkajúci širokú škálu aktivít a možností oddychu pre všetky 
vekové kategórie. Svojimi kvalitnými službami uspokojí aj náročných klientov. 

Poloha: priamo pri piesočnatej pláži, 50 m od centra letovis-
ka Platanias s množstvom možností nákupov, zábavy a noč-
ného života. Od letiska v Chanii je hotel vzdialený len 20 km.

Hotel: hotelový komplex pozostáva z viacerých blokov situ-
ovaných uprostred príjemnej zelene, k dispozícii je až 5 ba-
zénov pre dospelých a 4 detské bazény (ležadlá a slnečníky 
pri  bazénoch zdarma), niekoľko barov a  reštaurácií, lobby 
bar, 2 denné bary a  à la carte reštaurácie, 2 bary pri  ba-
zénoch, plážový bar, výborne vybavené wellnes centrum 
Sparkling Spa s  veľkým vyhrievaným vnútorným masáž-
nym bazénom s  vírivkami a  saunami a  kvalitne vybavené 
fitnescentrum. Deti sa v  areáli môžu zabaviť na  detských 
ihriskách, alebo v  detskom klube. Animácie pre  deti aj 

dospelých s  množstvom aktivít sú samozrejmosťou. Wi-Fi 
pripojenie je v celom areáli aj na izbách bezplatné. V hoteli 
nájdete aj obchodík a  požičovňu áut a  bicyklov, centrum 
vodných športov, školu vodného lyžovania, potápania 
a jazdy na koni. 

Izby: moderne zariadené dvojlôžkové izby s  možnosťou 
jednej prístelky sú vybavené veľkou kúpeľňou so  sprcho-
vacím kútom, individuálnou klimatizáciou, SAT TV, telefó-
nom, minibarom (na požiadanie), trezorom (za poplatok). 
Rodinné izby sú vybavené spálňou a oddelenou obývacou 
miestnosťou s  dvomi lôžkami, kde sa nachádza aj chlad-
nička a  kuchynský kútik. Bezbariérové izby na  vyžiadanie. 
Ku všetkým typom izieb prislúcha balkón alebo terasa.

Stravovanie: all inclusive, raňajky, obedy a večere formou 
bohatých bufetových stolov, all inclusive program od 10.00 
až do  23.30 hod., bohatý výber alkoholických, miešaných 
a  nealkoholických nápojov, od  10.30 hod. bohatá ponuka 
občerstvenia vo  forme snackov, ovocia, zákuskov, oblože-
ných mís a  sendvičov až do 17.00 hod. Polnočná polievka 
pred polnocou.

Pláž: široká piesková pláž s drobnými kamienkami pri vstu-
pe. Je vybavená slnečníkmi a ležadlami (za poplatok), plážo-
vé uteráky za depozit. K dispozícii je aj plážový bar v rámci 
all inclusive. Vodné športy za poplatok.

NOVINKA

PRE RODINY
S DEŤMI

PIESOČNATÁ
PLÁŽ

WELLNESSVÝBORNÁ
POLOHA

KVALITNÉ
SLUŽBY

KVALITNÉ
UBYTOVANIE

WI-FI
ZDARMA

od 627 €
VIAC INFO K CENÁM 

NA WEBE, 
ALEBO U PREDAJCU

PRE
NÁROČNÝCH

ALL
INCLUSIVE
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Moderné, komfortne zariadené vilky umiestnené v príjemnej exotickej záhrade len 100 m od širokej piesočnatej pláže sú vhodné pre tých, ktorí uprednostnia pokojnej-
šiu časť hotelového komplexu, pričom môžu využívať všetky služby  hlavnej hotelovej časti Porto Platanias Beach. 

Poloha: asi 100 m od  piesočnatej pláže. Vilky sú súčasťou 
hotelového komplexu Porto Platanias a od hlavnej hotelovej 
časti Porto Platanias Beach tento rezort oddeľuje miestna 
komunikácia. Vilky sa nachádzajú priamo v centre letoviska, 
napriek tomu však ubytovací komplex pôsobí pohodovým 
a pokojným dojmom. Letisko v Chanii je vzdialené len 20 km.

Ubytovanie: rezort viliek je postavený štýlom gréckych uli-
čiek, ktoré sa kľukatia v príjemnej exotickej záhrade. V kom-
plexe nájdete hlavnú budovu s  24 hodinovou recepciou, 
hlavnú reštauráciu, ako aj à la carte reštauráciu, 1 plážový 
bar, lobby bar a  obchodík. V  areáli sa nachádza 1 bazén 
pre dospelých a 1 detský bazén (ležadlá a slnečníky pri ba-
zénoch zdarma), detské ihrisko s  miniklubom a  detskými 

animáciami. V celom areáli aj na izbách je Wi-Fi pripojenie 
zdarma. Komplex je bezbariérovo upravený a vybavený vý-
ťahmi. Hostia ubytovaní v rezorte môžu počas celého poby-
tu využívať aj služby hlavného hotela Porto Platanias Beach, 
vrátane bazénov a reštaurácií.

Izby: dvojlôžkové, moderne zariadené štúdiá s možnosťou 
1 prístelky, ako aj apartmány pre 4 osoby sú vybavené ku-
chynským kútikom s  chladničkou, kúpeľnou so  sprchova-
cím kútom a sušičom na vlasy. Každá izba má individuálnu 
klimatizáciu, SAT TV, telefón, trezor (za poplatok) a  terasu 
alebo balkón so záhradným sedením. Apartmány s oddele-
nou spálňou sú vybavené dvojlôžkom, pričom v  obývacej 
miestnosti sa nachádzajú ďalšie dve lôžka.

Stravovanie: all inclusive, raňajky, obedy a  večere for-
mou bohatých bufetových stolov, ponuka  alkoholických, 
nealkoholických a  miešaných nápojov v  rámci all inclusi-
ve v čase 10.00 – 23.30 hod., káva, snacky, koláčiky, pizza 
(10.30 – 12.30 a 15.00 – 17.00). Polnočná polievka od 23.00 
do polnoci.

Pláž: široká piesková pláž s drobnými kamienkami pri vstu-
pe. Je vybavená slnečníkmi a ležadlami (za poplatok), plážo-
vé uteráky za depozit. K dispozícii je aj plážový bar v rámci 
all inclusive. Vodné športy za poplatok.

PORTO PLATANIAS VILLAGE RESORT    

KRÉTA – PLATANIAS

NOVINKA

ALL
INCLUSIVE

ALL INCLUSIVE
BAR NA PLÁŽI

PRE RODINY
S DEŤMI

ANIMÁCIE
PRE DETI

PIESOČNATÁ
PLÁŽ

WI-FI
ZDARMA

VÝBORNÁ
POLOHA

KVALITNÉ
UBYTOVANIE

od 560 €
VIAC INFO K CENÁM 

NA WEBE, 
ALEBO U PREDAJCU
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    SANTA MARINA BEACH
KRÉTA – AGIA MARINA

Elegantný hotelový komplex pozostávajúci z troch krídiel umiestnený v exotickej záhrade priamo pri krásnej, pieskovej pláži obľúbeného rušného letoviska Agia 
Marina, vhodný pre všetky vekové kategórie, aj pre rodiny s deťmi. 

Poloha:  priamo pri  piesočnatej pláži, z  novej časti vedie 
pod  miestnou komunikáciou do  hlavnej časti hotelového 
komplexu krátky podchod. Centrum letoviska sa nachádza 
v blízkosti hotela, letisko v Chanii je vzdialené asi 18 km.

Hotel: hotelový  komplex pozostáva z troch krídiel, v areáli 
nájdete niekoľko bazénov pre  dospelých, relaxačný ako aj 
oddelený detský bazén (ležadlá a  slnečníky pri  bazénoch 
zdarma), hlavnú reštauráciu a  à la carte reštaurácie, bary 
pri  bazéne, lobby aj plážový bar. Deti sa môžu zabaviť 
na  detskom ihrisku a  v detskom miniklube. Hoteloví ani-
mátori  denne organizujú rôzne športové a zábavné aktivity 
pre malých aj veľkých, ako aj večerné zábavné, či tematic-
ké programy. K dispozícii je plážový volejbal a stolný tenis. 

V areáli nájdete obchodík, fitnescentrum, práčovňu, inter-
netový kútik. Wi-Fi pripojenie je na recepcii a v lobby bare 
zdarma. 

Izby: príjemne zariadené dvojlôžkové izby s možnosťou jed-
nej prístelky sú vybavené individuálnou klimatizáciou, SAT 
TV a telefónom. Wi-Fi pripojenie, trezor a minibar sú za po-
platok. Ku každej izbe prináleží kúpeľňa so sušičom na vlasy 
a terasa alebo balkón so záhradným sedením. Rodinné izby 
sú na vyžiadanie.

Stravovanie: all inclusive - raňajky, obedy a večere formou 
bohatých bufetových stolov. Počas dňa je v niekoľkých ba-
roch podávané občerstvenie formou snackov, sendviče, 

čerstvé šaláty, pizza, suvlaki, ako aj káva, nealkoholické a al-
koholické nápoje. All inclusive program je možné využívať 
v celom komplexe od 07.30 do 23.00 hod.

Pláž: široká piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora. 
Slnečníky a  ležadlá na  pláži za  poplatok. Plážové uterá-
ky k dispozícii za depozit. Plážový bar v cene all inclusive. 
Vodné športy za poplatok. 

NOVINKA

ALL
INCLUSIVE

PRE RODINY
S DEŤMI

ANIMÁCIEPIESOČNATÁ
PLÁŽ

VÝBORNÁ
POLOHA

PRIAMO
NA PLÁŽI

KVALITNÉ
SLUŽBY

od 553 €
VIAC INFO K CENÁM 

NA WEBE, 
ALEBO U PREDAJCU

KLIMATIZÁCIA
V CENE
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Luxusný hotel s vynikajúcou polohou neďaleko centra Rethymna, vhodný pre náročných klientov, pre rodiny s deťmi, ako aj pre klientov, ktorí chcú zažiť dovolenku plnú 
krásnych zážitkov a nezabudnuteľných dojmov v prvotriednom hoteli.

Poloha: 50 m od  dlhej piesočnatej pláže (oddelenej len 
promenádou), blízko starobylého centra mesta Rethymno 
s množstvom obchodov, reštaurácií, taverien a barov, 80 km 
od letiska v Heraklione.  

Hotel: vstupná hala s  recepciou, hlavná reštaurácia (vy-
žaduje sa formálne oblečenie), reštaurácia à la carte, bar, 
TV miestnosť, pasáž s  butikmi, konferenčná miestnosť, 3 
sladkovodné bazény s oddelenou časťou pre deti, slnečníky 
a  ležadlá pri  bazéne zdarma, Wi-Fi pripojenie zdarma, fit-
nescentrum, stolný tenis, 5 tenisových kurtov (z toho dva 
sú osvetlené), detský kurt s hodinami tenisu, plážový volej-
bal, sauna, jacuzzi v  cene, masáže za  poplatok, miniklub, 

opatrovanie detí počas dňa aj noci (v závislosti od veku) 
animačné programy pre deti i dospelých. 

Izby: luxusne zariadené klimatizované dvojlôžkové izby 
s  možnosťou jednej prístelky, sú vybavené telefónom, SAT 
TV, mini Hi-Fi systémom s CD prehrávačom, minibarom, tre-
zorom (zdarma), kúpeľňou s WC a  sušičom na vlasy. Hostí 
čaká malé občerstvenie na  privítanie. Hotel disponuje aj 
ďalšími typmi izieb, ako sú rodinné izby, suity, bungalovy 
alebo vily so súkromnými bazénmi. Väčšina izieb má výhľad 
na more. Detská postieľka zdarma a na vyžiadanie. 

Stravovanie: all inclusive – raňajky, obedy a večere formou 
bufetu, tematická večera v reštaurácii à la carte 1x týždenne 
v cene (nutná rezervácia vopred), občerstvenie počas dňa 
v bare aj na pláži (10.00 -12.30, 14.30 – 16.00), nočné ob-
čerstvenie (23.00 – 24.00), vybrané alkoholické a nealkoho-
lické nápoje (10.00 – 24.00).

Pláž: dlhá priestranná piesočnatá pláž s  pozvoľným vstu-
pom do  mora, oddelená len promenádou, slnečníky a  le-
žadlá na  pláži zdarma, vodné športy za  poplatok (banán, 
kolesá, padák, vodné lyže, skútre, vodné bicykle).

AQUILA PORTO RETHYMNO     

KRÉTA – RETHYMNO

NOVINKA

PRE RODINY
S DEŤMI

PLÁŽOVÝ SERVIS
V CENE

PIESOČNATÁ
PLÁŽ

KLIMATIZÁCIA
V CENE

WI-FI
ZDARMA

LUXUSNÝ
HOTEL

ALL
INCLUSIVE

ANIMÁCIE

od 693 €
VIAC INFO K CENÁM 

NA WEBE, 
ALEBO U PREDAJCU
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Hotelový komplex postavený v štýle typickej krétskej dedinky s aquaparkom, situovaný v malebnej zátoke neďaleko dedinky Panormo, vhodný práve pre rodiny s deťmi, 
ale aj pre individuálnych hostí.

Poloha: priamo na  piesočnatej pláži, areál s  množstvom 
reštaurácií, bazénov, toboganov, obchodíkov aj butikov, 
v blízkosti dedinky Panormo, 14 km od prímorskej dedinky 
Bali, 25 km od mesta Rethymno, 59 km od letiska Heraklion.

Hotel: hlavná budova a  niekoľko vedľajších budov, vstup-
ná hala s  recepciou a  nepretržitou prevádzkou, lobby bar, 
hlavná reštaurácia, niekoľko à la carte reštaurácií (gréc-
ka, ázijská, talianska) a  barov (Lounge Wine bar, Pool bar, 
Beach bar, Tropical bar, Mojito Bar, Poseidon bar, Marina 
Snack bar), konferenčná miestnosť, obchodík, niekoľko 
bazénov (1 bazén s morskou vodou, 1 bazén s jacuzzi), det-
ské bazény, aquapark, bar pri  bazéne, ležadlá a  slnečníky 
pri  bazénoch zdarma, stolný tenis, plážový volejbal, šípky, 

boccia, miniklub, animačné programy pre deti a dospelých. 
Nonstop lekárska služba. Služby za poplatok: tenis, masáž, 
parné kúpele, hammam, jacuzzi.

Izby: klimatizované dvojlôžkové izby s  možnosťou jednej 
prístelky sú vybavené SAT TV, chladničkou, trezorom, bal-
kónom alebo terasou, mini Hi-Fi, majú sociálne zariadenie, 
sušič na vlasy. Rodinné izby a bungalovy sú vhodné pre 4-6 
osôb a  sú situované v  rôznych častiach areálu v  krásnych 
záhradách s  výhľadom na  bazén, more alebo do  záhrady. 
Detská postieľka na vyžiadanie je zdarma.

Stravovanie: all inclusive – raňajky, obedy a večere formou 
bufetových stolov, detský bufet, občerstvenie počas dňa, 

polnočný snack (00.00 – 0.30), miestne alkoholické a neal-
koholické nápoje (10.30 – 1.00).

Pláž: menšia piesočnatá pláž pri  hoteli ocenená Modrou 
vlajkou, ležadlá a  slnečníky zdarma, na  pláži sú sprchy. 
Vodné športy na  pláži za  poplatok (banán, kolesá, padák, 
vodné lyže, skútre, vodné bicykle).

      GRECOTEL CLUB MARINE PALACE & SUITES
KRÉTA – PANORMOS

NOVINKA

ALL
INCLUSIVE

PRE RODINY
S DEŤMI

PLÁŽOVÝ SERVIS
V CENE

PIESOČNATÁ
PLÁŽ

KLIMATIZÁCIA
V CENE

WI-FI
ZDARMA

AQUAPARK ANIMÁCIE

od 718 €
VIAC INFO K CENÁM 

NA WEBE, 
ALEBO U PREDAJCU
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Príjemný aparthotel umiestnený v udržiavanej exotickej záhrade, vhodný pre všetky vekové kategórie aj pre rodiny s deťmi. Ideálny svojou polohou pria-
mo pri piesočnato-kamienkovej pláži, neďaleko promenády s množstvom obchodíkov, kaviarní, taverien a do brou dostupnosťou do blízkeho historického 
mesta Rethymno.  

Poloha: hotelový areál v  letovisku Adelianos Kampos 
obklopuje pekná exotická záhrada priamo pri  piesoč-
nato-kamienkovej pláži, vzdialenosť od  hlavného mes-
ta Heraklion je asi 80 km, vzdialenosť od  historického  
mesta Rethymno je asi 10 km.

Hotel: klimatizovaná vstupná hala s  recepciou, výťah, Wi-Fi 
pripojenie za poplatok, internetový kútik za poplatok, ban-
komat v  areáli, detská herňa, bazén s  oddelenou časťou 
pre deti, denný bar pri bazéne s výhľadom na more, reštau-
rácia, detské ihrisko, obchodík. Ležadlá a slnečníky pri ba-
zéne zdarma.

Izby: štúdiá pre 2-4 osoby sú vybavené dvojlôžkom a rozkla-
dacím gaučom, majú samostatné sociálne zariadenie s WC 
a sprchovým kútom alebo vaňou. V izbách sa nachádza SAT 
TV, rádio, trezor (za poplatok) a klimatizácia (v cene). Každé 
štúdio je vybavené kuchynským kútikom, v  rámci ktorého 
je k  dispozícii chladnička s  mrazničkou, elektrický varič, 
odsávač pár, varná kanvica. K vybaveniu  kuchyniek patria 
základné kuchynské riady, príbory a  poháre. Každé štúdio 
disponuje vlastným balkónom alebo terasou so záhradným 
nábytkom. Niektoré izby sú prepojené dverami (vhodné 
pre väčšie rodiny). 

Stravovanie: polpenzia - raňajky a večere formou bufeto-
vých stolov, možnosť all inclusive za doplatok. All inclusive 
okrem raňajok a  večere zahŕňa obed vo  forme ľahkých 
jedál, šalátov a teplých pokrmov v čase od 13.00 do 14.30 
hod. a nápoje (biele a červené víno miestnej výroby, čapo-
vané pivo a  nealkoholické nápoje miestnej výroby, káva, 
čaj, raki, ouzo) podávané  v  čase od  10.30 do 22.45 hod. 
v reštaurácii.

Pláž: piesočnato-kamienková pláž s  pozvoľným vstupom 
do mora. Ležadlá a slnečníky za poplatok.

SEAFRONT     
KRÉTA – ADELIANOS KAMPOS

PRE RODINY
S DEŤMI

KLIMATIZÁCIA
V CENE

CHLADNIČKA
NA IZBE

OBĽÚBENÝ
HOTEL

DOBRÁ
CENA

VÝBORNÁ
POLOHA

PRIAMO
NA PLÁŽI

ALL INCLUSIVE
ZA DOPLATOK

od 365 €
VIAC INFO K CENÁM 

NA WEBE, 
ALEBO U PREDAJCU
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Obľúbený hotelový komplex vhodný pre všetky vekové kategórie, aj pre rodiny s deťmi, ideálny svojou polohou priamo pri piesočnatej pláži a neďaleko centra 
s obchodíkmi, kaviarňami a tavernami. 

Poloha: príjemný hotelový komplex situovaný v  rozľahlej 
záhrade pri piesočnatej pláži, vzdialenosť od hlavného mes-
ta Heraklion je asi 40 km. Hotel je situovaný priamo v stre-
disku Bali, obchodíky a reštaurácie sa nachádzajú v blízkom 
okolí hotela. Stredisko je výborným východzím miestom 
širokej škály fakultatívnych výletov, ktorými si môžete spes-
triť pobyt a  spoznať prírodné krásy ako aj bohatú históriu 
ostrova. Do okolitých stredísk, ale aj do hlavného mesta sa 
dostanete autobusovou linkou priamo z letoviska.

Hotel: hotelový komplex pozostáva z hlavnej budovy a bun-
galovov rozmiestnených v krásnej  udržiavanej záhrade. Náj-
dete tu vstupnú halu s recepciou, Wi-Fi pripojenie v priesto-
roch recepcie zdarma, TV miestnosť, hotelovú klimatizovanú 

reštauráciu a bar s terasou a posedením. Oddýchnuť si mô-
žete pri bazéne s ležadlami a slnečníkmi (zdarma), k dispo-
zícii je aj detský bazén so šmykľavkami, detské ihrisko a bar 
pri bazéne s kaviarňou. V areáli nájdete tenisové kurty, mi-
nigolf, plážový volejbal, stolný tenis a vybrať si môžete tiež 
zo širokej ponuky vodných športov na pláži (za poplatok). 

Izby: jednoducho, ale účelne zariadené dvojlôžkové izby 
s možnosťou jednej alebo dvoch prísteliek. Izby sa nachádza-
jú v hlavnej budove, alebo v samostatne stojacich bungalo-
voch. K  vybaveniu izieb patrí klimatizácia (v  cene), SAT TV, 
chladnička, telefón. Ku každej izbe prislúcha vlastné sociálne 
zariadenie a balkón alebo terasa so záhradným nábytkom.

Stravovanie: all inclusive – raňajky, obedy a večere formou 
bufetu. Tradičné lokálne alkoholické a  nealkoholické ná-
poje (sóda, cola, sprite, fanta, tonic, čapované pivo, biele 
a červené víno, tsikoudia, ouzo) v čase od 10.00 do 22.00 
hod. Poobedňajšie občerstvenie (káva a koláčiky) od 17.30 
do 18.30 hod. 

Pláž: prevažne piesočnatá, miestami pieskovo-kamienková 
s pozvoľným vstupom do mora, vhodná aj pre deti. Ležadlá 
a slnečníky za poplatok. Široká ponuka vodných športov (za 
poplatok).

    TALEA BEACH
KRÉTA – BALI

ALL
INCLUSIVE

PRE RODINY
S DEŤMI

PIESOČNATÁ
PLÁŽ

KLIMATIZÁCIA
V CENE

CHLADNIČKA
NA IZBE

DOBRÁ
CENA

PRIAMO
NA PLÁŽI

POKOJNÁ
DOVOLENKA

od 385 €
VIAC INFO K CENÁM 

NA WEBE, 
ALEBO U PREDAJCU
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Rozľahlý komplex s prekrásnym výhľadom na more, rozkvitnutými záhradami, s veľkým aquaparkom v kopci a s vláčikom, ktorý rozváža klientov po hotelovom 
areáli, ponúka rozmanité možnosti oddychu pre náročného klienta, ako aj pre rodiny s deťmi.

Poloha: hotel má vlastnú pláž v  zálive Fodele, asi 3,5 km 
od dedinky Fodele, 30 km od letiska Heraklion.

Hotel: hlavná budova s recepciou, priľahlé budovy vo sva-
hu, 3 reštaurácie (hlavná reštaurácia Basilikos, dve à la 
carte reštaurácie Ellia a Ambrosia, vyžaduje sa formálne 
oblečenie), niekoľko barov a  snack barov, Wi-Fi v  lobby 
bare, konferenčná miestnosť, TV miestnosť, supermarket, 
klenotníctvo, hlavný bazén, relaxačný bazén, detský bazén, 
ležadlá a  slnečníky zdarma, aquapark vo svahu so siedmi-
mi toboganmi, výťahy, motorový vláčik, služby práčovne 
(za poplatok), stolný tenis, futbal, fitnescentrum, tenis, 
aerobik, minigolf, šípky, lukostreľba, plážový volejbal, dis-
kotéka s  barom, sauna a  masáže za  poplatok, miniklub, 

hotelové animácie Funtazia klub pre deti a dospelých (14.6. 
- 6.9.2020).  

Izby: klimatizované dvojlôžkové izby s možnosťou až dvoch 
prísteliek sú vybavené SAT TV,  telefónom, trezorom, chlad-
ničkou, kúpeľňou a WC, sušičom na vlasy, osuškami na pláž. 
Rodinné izby sú rôznej kategórie, za  príplatok možnosť 
ubytovania s  výhľadom na  more, alebo v  izbách superior, 
ktoré sú situované pri mori. Izby majú balkón alebo terasu. 
Detská postieľka na vyžiadanie a za poplatok.

Stravovanie: all inclusive – raňajky, obedy a večere formou 
bufetových stolov, neskorá večera (21.30 – 23.00), lobby 
bar (17.30 – 01.00), snack bar pri bazéne (16.30 – 17.30), 

popoludňajšia káva a zákusky (16.30 – 17.30), vybrané al-
koholické a  nealkoholické nápoje miestnej výroby (10.00 
– 23.00).

Pláž: súkromná piesočnatá pláž priamo pri hoteli pri vstupe 
s prímesou kamienkov a pozvoľným vstupom do mora, le-
žadlá a slnečníky na pláži zdarma. Vodné športy za poplatok 
(banán, kolesá, padák, vodné lyže, skútre, vodné bicykle).

FODELE BEACH & WATER PARK HOTEL      

KRÉTA – FODELE

NOVINKA

ALL
INCLUSIVE

PRE RODINY
S DEŤMI

PLÁŽOVÝ SERVIS
V CENE

PIESOČNATÁ
PLÁŽ

KLIMATIZÁCIA
V CENE

AQUAPARKLUXUSNÝ
HOTEL

ANIMÁCIE

od 776 €
VIAC INFO K CENÁM 

NA WEBE, 
ALEBO U PREDAJCU
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Elegantný hotelový komplex postavený priamo pri piesočnatej pláži, obklopený krásnou záhradou, ponúka širokú škálu aktivít pre pasívne aj aktívne trávenie 
dovolenky. Vďaka pestrej ponuke rôznych programov a služieb a kvalitnému ubytovaniu uspokojí aj náročnejších klientov a je vhodný pre rôzne vekové kategó-
rie, aj pre rodiny s deťmi.

Poloha: hotelový komplex sa rozprestiera priamo na pláži, asi 4 
km od rušného centra Hersonissos a 25 km od letiska Heraklion.

Hotel: recepcia, hlavná reštaurácia, dve tematické reštau-
rácie, plážový bar, lobby bar, bar pri bazéne, diskotéka (3-
krát do týždňa), medzinárodné animačné denné a večerné 
programy pre  dospelých aj pre  deti (miniklub, minidisko). 
Dva vonkajšie a  jeden vnútorný bazén, detský bazén, le-
žadlá a  slnečníky pri  bazénoch a  plážové uteráky zdarma. 
Detské ihrisko, vodné pólo, minigolf, minifutbal, plážový 
volejbal, tenisové kurty, wellness (za poplatok masáže, ja-
cuzzi, sauna, hamam, manikúra, pedikúra), fitnescentrum, 
kaderníctvo (za  poplatok), TV miestnosť, požičovňa áut, 

ambulancia lekára, opatrovanie detí (za poplatok), obcho-
dík, klenotníctvo, obchod s  prírodnou kozmetikou. Wi-Fi 
v celom areáli zdarma.

Izby: elegantne zrekonštruované štýlové dvojlôžkové izby 
s  možnosťou jednej prístelky s  vlastným sociálnym zaria-
dením a balkónom alebo terasou so záhradným nábytkom. 
K vybaveniu  patrí klimatizácia, SAT TV, DVD prehrávač, tele-
fón, chladnička, sušič na vlasy, župany, trezor (za poplatok), 
súprava na prípravu kávy a čaju. 

Stravovanie: all inclusive – raňajky, obedy a večere formou 
bohatých bufetových stolov, pivo, víno, vybrané alkoholické 

a  nealkoholické nápoje miestnej výroby, minerálka, čaj 
a  filtrovaná káva, k  dispozícii aj vegetarián sky, bezlepko-
vý a  detský bufet. Nápoje a  zmrzlina nepretržite od  10.00 
do 23.00 hod. (vybrané alkoholické a nealkoholické nápoje, 
pivo, víno, likéry, minerálna voda, brandy), vybrané mie-
šané nápoje, výber káv (filtrovaná, espresso, capuccino), 
niekoľko druhov čaju. Poobedňajšie občerstvenie, koláčiky, 
snacky, čaj, káva od 16.00 do 18.00 hod.

Pláž: široká piesočnatá pláž s postupným vstupom do mora. 
Ležadlá a  slnečníky na  hotelovej pláži a  plážové uteráky 
zdarma.

      BELLA BEACH 
KRÉTA – ANISSARAS

ALL
INCLUSIVE

ANIMÁCIE PLÁŽOVÝ SERVIS
V CENE

PIESOČNATÁ
PLÁŽ

WELLNESSPRE
NÁROČNÝCH

KVALITNÝ
HOTEL

WI-FI
AJ NA IZBÁCH

BEZLEPKOVÁ
STRAVA

od 637 €
VIAC INFO K CENÁM 

NA WEBE, 
ALEBO U PREDAJCU



68 | GRÉCKO 

Príjemný hotelový komplex tvorený hlavnou budovou a bungalovmi, umiestnený v krásnej záhrade, postavený v štýle tradičnej gréckej dedinky a pritom priamo 
v centre rušného letoviska. Kvalitné služby a ubytovanie uspokojí aj náročnejšiu klientelu.

Poloha: hotel je postavený priamo pri  mori v  centre živé-
ho strediska Hersonissos, asi 24 km od letiska v Heraklione.  
Zábavný vodný park Star beach, ako aj morské akvárium sa 
nachádza v dostupnosti len niekoľko minút peši od hotela. 
V stredisku premáva malý turistický vláčik, ktorý návštevní-
kom ponúka niekoľko trás do okolitých tradičných dediniek. 
Poloha strediska Hersonissos umožňuje ponuku širokej 
škály fakultatívnych výletov, pričom do  okolitých stredísk 
aj hlavného mesta sa dostanete aj priamou autobusovou 
linkou.

Hotel:  vstupná hala s recepciou, Wi-Fi pripojenie zdarma, 
vysokorýchlostný internet (za poplatok), TV miestnosť, zme-
náreň, požičovňa áut, ambulancia lekára, fitnescentrum, 

wellness, tenisové kurty, stolný tenis, herňa, plážový volej-
bal, možnosti vodných športov, animácie. Hlavná reštau-
rácia Minoan, bar pri  bazéne Romantic, plážový bar Aqua 
a  lobby bar Ariadne. Dva bazény v  areáli, z  toho jeden 
s morskou vodou, detský bazén, slnečníky a ležadlá pri ba-
zéne a plážové uteráky zdarma. 

Izby: zrekonštruované, moderne zariadené dvojlôžkové 
izby, niektoré s možnosťou jednej prístelky, sú vybavené kli-
matizáciou, SAT TV, DVD prehrávačom, Wi-Fi, trezorom (za 
poplatok), telefónom, malou chladničkou, sušičom na vla-
sy, súpravou na  prípravu kávy a  čaju. Ku  každej izbe pri-
slúcha vlastné sociálne zariadenie so  sprchovacím kútom 
a balkón alebo terasa so záhradným nábytkom. 

Stravovanie: all inclusive – raňajky, obedy a večere formou 
bohatých bufetových stolov. Počas dňa zmrzlina a  nápoje 
- pivo, víno, likéry, nealkoholické nápoje miestnej výroby, 
minerálka, brandy, filtrovaná káva, čaj, vybrané alkoholic-
ké a  nealkoholické miešané nápoje – podávané od  10.00 
do 23.00 hod. Ľahké občerstvenie od 16.00 do 18.00 hod. 
(filtrovaná káva, čaj, koláčiky, sendviče). Bezlepková strava 
na vyžiadanie.

Pláž: niekoľko prírodných zálivov s  menšími kamienko-
vo-pieskovými plážami priamo pri hoteli. Ležadlá a slneční-
ky na hotelovej pláži zdarma.

SILVA BEACH     

KRÉTA – HERSONISSOS

PLÁŽOVÝ SERVIS
V CENE

KLIMATIZÁCIA
V CENE

WI-FI
ZDARMA

WELLNESS PRE
NÁROČNÝCH

KVALITNÝ
HOTEL

PIESKOVO-KAMIENKOVÁ
PLÁŽ

PRIAMO
NA PLÁŽI

BEZLEPKOVÁ
STRAVA

od 572 €
VIAC INFO K CENÁM 

NA WEBE, 
ALEBO U PREDAJCU
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Rozľahlý hotelový komplex, pozostávajúci z hlavnej budovy a niekoľkých vedľajších budov, situovaných v krásnej záhrade, vďaka svojej vynikajúcej polohe a ši-
rokej ponuke služieb a programov uspokojí klientov rôznych vekových kategórií, aj rodiny s deťmi. 

Poloha: hotelový areál sa rozprestiera priamo pri  mori, 
asi 300 m od rušného centra živého strediska Hersonissos, 
25 km od  hlavného mesta Heraklion. Hotel sa nachádza 
priamo pri hoteli Star Beach, kde je za poplatok prístupný 
vodný park s  toboganmi a  inými atrakciami, vo večerných 
a  nočných hodinách sa môžete zabaviť na  rôznych disko 
párty a iných programoch, ktoré sa tu denne konajú.

Hotel: recepcia, Wi-Fi v  spoločných priestoroch a  pri ba-
zénoch zdarma, hlavná reštaurácia, lobby bar, tropical bar, 
bar pri  bazéne. Tri bazény ( jeden so  sladkou a  dva s  mor-
skou vodou), tri detské bazény (dva samostatné a  jeden 
ako oddelená súčasť veľkého bazéna), detské šmykľavky, 
ležadlá a  slnečníky pri  bazénoch zdarma, spoločenská TV 

miestnosť, tenis, stolný tenis, volejbal, fitnescentrum, šíp-
ky, aerobik, vodná gymnastika, animačné programy podľa 
ponuky hotela, detský klub, detské ihrisko. Biliard, jacuzzi 
a vodné športy na pláži za poplatok.

Izby: klimatizované, účelne zariadené dvojlôžkové izby 
s  možnosťou jednej alebo dvoch prísteliek. K  vybaveniu 
izieb patrí SAT TV, chladnička, telefón, sušič na vlasy, trezor 
(za poplatok). Klimatizácia v júni a v septembri za poplatok 
(3 EUR/izba/deň), v  júli a auguste zdarma. Ku každej izbe 
prislúcha vlastné sociálne zariadenie a balkón, alebo terasa 
so záhradným nábytkom. 

Stravovanie: all inclusive – raňajky, obedy a večere formou 
bufetových stolov. Poobedňajšie občerstvenie, nápoje a ko-
láčiky od 16.00 do 17.30 hod. Nealkoholické nápoje, pivo, 
víno, ouzo, raki,  brandy miestnej výroby, káva a čaj serví-
rované v čase od 10.00 do 22.00 hod. podľa otváracej doby 
jednotlivých barov. 

Pláž: niekoľko menších pieskovo-kamienkových uprave-
ných pláží priamo pri hoteli. Ležadlá a slnečníky na hotelo-
vej pláži zdarma. Bar na pláži za poplatok. V tesnej blízkosti 
hotela nájdete aj mnoho ďalších pieskových pláží a uprave-
ných zálivov, kde sú ležadlá a slnečníky za poplatok.  Vodné 
športy priamo pri hoteli za poplatok.

     ERI BEACH 
KRÉTA – HERSONISSOS

ALL
INCLUSIVE

PRE RODINY
S DEŤMI

ANIMÁCIE
PRE DETI

PLÁŽOVÝ SERVIS
V CENE

TOBOGANYOBĽÚBENÝ
HOTEL

AQUAPARKPRIAMO
NA PLÁŽI

od 452 €
VIAC INFO K CENÁM 

NA WEBE, 
ALEBO U PREDAJCU
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hlavné mesto: Zakynthos
počet obyvateľov: 35 000
rozloha: 405 km2

časový posun: + 1 hodina
doba letu: 2 hod. 10 minút
mena: euro
úradný jazyk: grécky

ZAKYNTHOS
Grécky ostrov Zakynthos, známy aj pod  prezývkou Zante, 
je tretím najväčším ostrovom Iónskeho mora a patrí do sú-
ostrovia Iónskych ostrovov, ktoré lemujú západné pobrežie 
Grécka. Nie náhodou je ostrov nazývaný aj „Kvet východu” 
alebo „Ostrov vôní”. Vďaka výdatným dažďovým zrážkam 
počas zimy a teplému a slnečnému počasiu v  lete je ostrov 
takmer neustále zakvitnutý.  
Dovolenka na  ostrove Zakynthos je tou pravou voľbou 
pre  všetkých milovníkov prírodných krás. Zakynthos patrí 
k menším ostrovom, tie najzaujímavejšie miesta sa dajú pre-
bádať v pomerne krátkom čase. Takmer celé juhovýchodné 
pobrežie ostrova je lemované nádhernými piesočnatými plá-
žami s  priezračne čistým morom. Tie najvyhľadávanejšie sa 
bezpochyby nachádzajú na  zelenom polostrove Vassilikos. 

Patria k  nim napríklad Porto Zoro alebo Banana Beach. 
Za zmienku stojí aj pláž Gerakaz, ktorá je významných hniez-
diskom morských korytnačiek Caretta caretta.  Korytnačky 
sú ohrozeným druhom a ich ochrane sa tu venuje veľká po-
zornosť. V okolí zálivu Laganas na  juhu ostrova bola vytvo-
rená za týmto účelom aj prírodná rezervácia. Výletné plavby 
za ich pozorovaním sú tu miestnou atrakciou. 
Najznámejším symbolom ostrova je pláž Navagio. Je loka-
lizovaná na  severozápade ostrova medzi skalnými útesmi  
a je prístupná iba od mora. Neodmysliteľnou súčasťou pláže 
Navagio je dnes už veľmi hrdzavý vrak nákladnej lode, ktorá 
stroskotala. Podľa toho bola pomenovaná aj samotná pláž - 
navagio znamená stroskotanie. Táto pláž patrí medzi najfo-
tografovanejšie pláže sveta.
Veľkej obľube sa na  ostrove tešia aj Modré jaskyne, kto-
ré sa nachádzajú na  severe ostrova. Tie sú vzácne najmä 
vďaka bohatému podmorskému svetu, ktorý tam môžete 
pozorovať. Voda je nádherne tyrkysovo-modrá a  odráža sa 
na všetkých stenách jaskýň, ktoré vďaka tomu dostali i svoje 
pomenovanie. 
Ďalšou obľúbenou zastávkou  turistov je hlavné mesto  
Zakynthos. Nachádza sa na  východnom pobreží a  dominu-
je mu Benátsky hrad. Centrom mesta je Námestie Somolos, 

obklopené tradičnými budovami. Na námestí sídli aj múze-
um ostrova, z  kostolov je najvýznamnejší Agios Dionysios 
pri  novom móle v  prístave. Ostrov bol niekoľko storočí sú-
časťou Benátskej republiky, tradičné stavby sú postavené 
v  benátsko-gréckom štýle, vďaka čomu sa Iónske ostrovy 
odlišujú od ostatného Grécka. Aj prezývku ostrova Zante mu 
dali ešte starí Benátčania. 
Zakynthos je ostrovom s nezabudnuteľnou atmosférou a prí-
ťažlivosťou, určite sa oplatí navštíviť. 
Letecké zájazdy sú realizované s  odletom z  Bratislavy 
na Zakynthos (let trvá približne 2 hod. 10 minút).
 
VASSILIKOS
Vassilikos  je malebné prázdninové letovisko, nachádza sa 
v juhovýchodnej časti ostrova na polostrove s rovnomenným 
názvom. Je to bývalá rybárska dedinka, patrí medzi pokoj-
nejšie strediská, v  okolí nájdete vinice, olivovníky, píniové 
borovice a nádherné pláže s jemným pieskom. V stredisku je 
malé centrum s obchodmi, tavernami a barmi.  Je to tichšie 
stredisko, do  neďalekého rušného strediska Argassi, kde si 
môžete vychutnať aj nočný život, alebo do hlavného mesta 
Zakynthos, premáva pravidelná autobusová linka. Transfer 
z letiska trvá približne 30 minút.

AGIOS GEORGIOS KERKYRA

AGIOS GORDIS

NISSAKI

MESSONGHI

SIDARI

Jadranské more

Iónske more

Albánsko

Grécko

Navagio

Saranda
Butrint

Kaiki

Sarakinado

Olympia

KORFU

ZAKYNTHOS 

KEFALÓNIA

VASSILIKOS

ZAKYNTHOS 

FAKULTATÍVNE VÝLETY
Okruh ostrovom – autobusový výlet na tie najkrajšie 
miesta ostrova ako pláž Navagio, prístav Agios Nicholaos, 
Modré jaskyne, vyhliadka Bochali v meste Zakynthos. 
Kefalónia – lodný výlet na ostrov Kefalónia spojený 
s prehliadkou kostola sv. Hieronýma, jaskynného jazera 
Melissani, jaskyne Drogoratti, úchvatnej pláže Myrthos 
a hlavného mesto Argostolli.  
Navagio – lodný výlet na najkrajšiu pláž ostrova s  bie-
lym pieskom a tyrkysovou farbou mora, na ktorej je vrak 
stroskotanej pašeráckej lode.
Kaiki – lodný výlet na korytnačí ostrov Marathonissi, 
miesto hniezdenia korytnačiek Caretta caretta. Výlet je 
spojený aj s prehliadkou morských jaskýň Keri. 
Jeep Safari – výlet na jeepoch so zastávkami v dedin-
kách Agalos a Kiliomeno s tradičnou architektúrou, pláž 
Makrys Gialos a  zastávka na útese s  výhľadom na pláž 
Navagio.
Olympia – výlet na miesto, kde sa v roku 776 pred n. l. 
konali prvé olympijské hry. 
Vodný park Sarakinado – výlet do vodného mestečka 
bazénov, šmykľaviek, víriviek a toboganov.    

Mesiac V VI VII VIII IX X
Vzduch 25 29 31 33 29 24
Voda 21 25 25 26 25 22

PRIEMERNÉ DENNÉ TEPLOTY NA ZAKYNTHOSE
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     PALAZZO DI ZANTE
ZAKYNTHOS – VASSILIKOS

Známy hotelový komplex s príjemnou atmosférou, pekným upraveným prostredím a priamo nad malebnou plážou Mavratzi Beach. Patrí k obľúbeným hote-
lom ostrova Zakynthos, svojím vybavením a službami je vhodný pre všetky vekové kategórie. Pestrý animačný program, zábavný detský svet  Zantino World 
a priestranný bazén aj s toboganom ocenia najmä rodiny s deťmi.   

Poloha: priamo nad  piesočnatou plážou Mavratzi Beach, 
1  km od  dediny Vassilikos, približne 14 km od  hlavného 
mesta Zakynthos a 17 km od letiska.

Hotel: vstupná hala s  recepciou, Wi-Fi na  recepcii zdar-
ma, reštaurácia Apollo s terasou, pool bar, bar After Eleven  
(za poplatok), bazén a  detský bazén (ležadlá a  slnečníky 
zdarma), detské ihrisko, kino,  obchody, wellness s  vnú-
torným bazénom, saunou, masážami a  parným kúpeľom 
(za  poplatok). Široká ponuka animačných programov 
pre deti a dospelých aj so slovenskými animátormi v me-
siacoch júl a august. Detský vláčik a zábavný detský svet 

Zantino World a  tobogan sú prevádzkované v  hotelovej 
réžii.    

Izby: priestranné dvojlôžkové izby s  možnosťou 1 alebo 2 
prísteliek (poschodová posteľ) sú vybavené klimatizáciou, 
SAT TV, telefónom, chladničkou, trezorom (za poplatok), 
kúpeľňou s vaňou a s WC, sušičom na vlasy, balkónom alebo 
terasou. Izby vyššieho štandardu so  súkromným bazénom 
(za poplatok) a rodinné izby až pre 5 osôb (za poplatok).

Stravovanie: formou all inclusive: raňajky, obedy a večere 
formou bufetových stolov vrátane nápojov, počas dňa ľahké 

občerstvenie, miestne alkoholické nápoje (čapované pivo, 
víno, whisky, gin, vodka, rum, tequila, miešané nápoje) 
a nealkoholické nápoje, káva, čaj, zmrzlina v čase od 10.00 
do 23.00 hod.  

Pláž: pekná piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora. 
Prístup na pláž je cestičkou okolo hotelového rezortu alebo 
kombináciou výťahu a schodov priamo od bazéna s toboga-
nom. Ležadlá a slnečníky na pláži, plážový bar a reštaurácia 
sú za poplatok.    

NOVINKA

od 437 €
VIAC INFO K CENÁM 

NA WEBE, 
ALEBO U PREDAJCU

ALL
INCLUSIVE

DETI
ZDARMA

PRE RODINY
S DEŤMI

ANIMÁCIE POKOJNÁ
DOVOLENKA

PIESOČNATÁ
PLÁŽ

TOBOGANYWELLNESS
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hlavné mesto: Kerkyra
počet obyvateľov: 113 000
rozloha: 641 km2

časový posun: + 1 hod.
doba letu: cca 1 hod. 45 min.
mena: euro
úradný jazyk: grécky

KORFU
Ostrov Korfu, po  grécky Kerkyra, je najsevernejší 
z  Iónskych a  najzelenší zo  všetkých gréckych ostrovov. 
Čarovné pláže s  krištáľovo čistou vodou, členité pobre-
žie so  stovkami malebných zálivov, uličky starého centra 
Kerkyry so  stredovekou architektúrou, zámok Achillion 
s  množstvom umeleckých diel, ktorý dala postaviť cisá-
rovná Sisi, kláštor Panagía Vlachéma, známy Myší ostrov 
(Pontikonisi) a  veľa ďalších pamiatok a  zaujímavostí 
zanechajú v  návštevníkovi jedinečný zážitok. Letecké 
zájazdy sú realizované s  odletmi z   Bratislavy a  z  Košíc 
na letisko v  Kerkyre (let trvá približne 1 hod. 45 minút). 
Trasa autobusových zájazdov vedie do Grécka do prístavu 
Igoumenitsa, odtiaľ trajektom do Kerkyry.    

AGIOS GEORGIOS
Tichšie stredisko s  veľmi peknou  2 km dlhou širokou pie-
sočnatou plážou v severozápadnej časti ostrova. Táto oblasť 
je ideálnym miestom pre  rodiny s deťmi, pláž má pozvoľný 
vstup do mora. V stredisku je niekoľko reštaurácií, obchodí-
kov a zopár barov, kde si môžete posedieť do neskorých ve-
černých hodín. Transfer z letiska trvá asi 1 hod. 20 min.

SIDARI
Sidari leží v severozápadnej časti ostrova  v oblasti s nádher-
nými plážami. Patrí k  najkrajším strediskám ostrova Korfu. 
Jedinečné pieskovcové výbežky do  mora ponúkajú neza-
budnuteľný pohľad na pobrežie a zamilované páry bude iste 
zaujímať legenda o  Kanále lásky (Canal d´Amour). Toto ro-
mantické a zároveň živé stredisko je ideálne pre všetky typy 
návštevníkov. Počas dňa tu môžete navštíviť veľké množstvo 
obchodov, taverien, reštaurácií a barov, v noci sa Sidari mení 
na miesto plné zábavy a diskoték.  Transfer z letiska trvá pri-
bližne 1 hod. 10 min.  

NISSAKI 
Menšie tichšie stredisko na  severovýchodnom pobreží 
ostrova Korfu s  veľmi peknou plážou a  priezračne čistou 

vodou - ideálne pre  nadšencov potápania a  šnorchlovania 
(potápačské centrum v  stredisku). Vzdialenosť od  Kerkyry 
je asi 20  km. Nachádza sa tu niekoľko obchodov, kaviarní 
a taverien, najbližšia diskotéka asi 2 km v stredisku Barbati. 
Transfer z letiska  trvá približne 45 minút.

MESSONGHI
Známe prázdninové letovisko Messonghi, približne 22 km 
južne od hlavného mesta, je pokojné stredisko s plážou s po-
zvoľným vstupom do mora, čo je ideálne pre rodiny s deťmi. 
Susediace stredisko Moraitika je rušnejšie, je v  ňom nočný 
život, niekoľko barov a diskotéky. Transfer z  letiska trvá pri-
bližne 50 min.

AGIOS GORDIS  
Tichšie menšie stredisko na západe ostrova s veľmi peknou 
širokou piesočnatou plážou obkolesenou zeleňou, ponú-
ka niekoľko obchodov, reštaurácií, kaviarní a  vodné športy 
na pláži. Ideálne pre tých, ktorí uprednostňujú pokojnú do-
volenku a romantické prechádzky po pláži. Transfer z letiska 
je asi 40 minút.

AGIOS GEORGIOS KERKYRA

AGIOS GORDIS

NISSAKI

MESSONGHI

SIDARI

Jadranské more

Iónske more

Albánsko

Grécko

Paxos

Saranda
Butrint

KORFU

KORFU

FAKULTATÍVNE VÝLETY
Klasický okruh ostrovom – okružná prehliadka s náv-
števou najzaujímavejších miest ostrova, ako je hlav-
né mesto Kerkyra, polostrov Kanoni, zámok Achilion, 
Paleokastritsa.
Aqualand – jeden z najmodernejších a najnovších vod-
ných parkov v  Európe s  veľkým množstvom vodných 
atrakcií pre deti aj pre dospelých.
Lodný výlet na ostrov Paxos a Parga – plavba pozdĺž 
južného pobrežia ostrova Korfu na ostrov Paxos spojená 
s  prehliadkou mestečka Gaios. V  popoludňajších hodi-
nách plavba do mesta Parga, prehliadka mesta, návšte-
va stredovekého hradu, kúpanie a nákup suvenírov.
Výlet do mesta Korfu – prehliadka  mesta (Námestie 
Spianada, Nová pevnosť, archeologické a  byzant-
ské múzeum, Kostol sv. Spyridiona, Palác sv. Michala 
a Juraja).
Albánsko – plavba z Korfu do prístavu Saranda v Albán-
sku. Polhodinová prehliadka mesta Saranda so sprievod-
com, možnosť návštevy archeologického miesta Butrint 
s antickými pamiatkami alebo výlet k jazeru Modré oko.

Mesiac V VI VII VIII IX X
Vzduch 24 25 29 30 28 24
Voda 19 21 24 26 24 22

PRIEMERNÉ DENNÉ TEPLOTY NA KORFU
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Luxusný hotel s príjemnou atmosférou a panoramatickým výhľadom do okolia. Poskytuje pohodlie a služby na vysokej úrovni, je vhodný pre náročných klientov. 
V hoteli je možné ubytovať len dospelé osoby (min. vek klientov je 16 rokov). Hlavné mesto ostrova Kerkyra s bohatou históriou a zaujímavými pamiatkami je 
od hotela vzdialené približne 18 km.

Poloha: priamo na piesočnatej pláži, 600 m od centra stre-
diska Agios Gordis, 18 km od mesta Kerkyra a letiska.

Hotel: vstupná hala s  recepciou, Wi-Fi (zdarma), hlavná 
reštaurácia, ďalšie tri à la carte reštaurácie, dva lobby bary, 
obchod, dva vonkajšie bazény (ležadlá a slnečníky zdarma), 
vnútorný bazén, dva pool bary, strešný bar, bar na pláži, well–
ness centrum (masáže, kozmetika, turecký kúpeľ, sauna, ja-
cuzzi), fitnescentrum, kaderníctvo, tenisový kurt, stolný tenis, 
biliard, zmenáreň,  TV miestnosť, knižnica, obchodík, lekár 
na zavolanie, požičovňa automobilov, denné aj večerné ani-
mačné programy (živá hudba, grécky večer a iné).

Izby: moderné dvojlôžkové izby s  možnosťou prístelky sú 
vybavené klimatizáciou, SAT TV, telefónom, DVD prehrá-
vačom, chladničkou, trezorom, vlastným sociálnym zaria-
dením (sprcha alebo vaňa, WC, sušič na vlasy), balkónom. 
Všetky izby sú s výhľadom na more. V hoteli sú k dispozícii 
aj De Luxe izby za  poplatok. Wi-Fi pripojenie na  izbách je 
v celom hoteli zdarma. 

Stravovanie: formou all inclusive: raňajky, neskoré raňajky, 
obedy, večere a  neskoré večere formou bufetových stolov. 
Počas dňa ľahké občerstvenie (sendviče, zákusky, sušienky), 
neobmedzená konzumácia nealkoholických a  miestnych 

alebo značkových alkoholických nápojov (whisky, gin, vod-
ka, rum, tequila), káva, čaj, pivo, víno, zmrzlina. Na vyžiadanie 
hotel ponúka aj zabezpečenie stravy pre celiatikov. Jedenkrát 
počas pobytu návšteva à la carte  reštaurácie zdarma.

Pláž: piesočnatá s  pozvoľným vstupom do  mora, prístup 
na pláž po schodoch. All inclusive bar na pláži. Ležadlá, slneč-
níky a plážové osušky zdarma. Vodné športy (za poplatok).

      MAYOR LA GROTTA VERDE
KORFU – AGIOS GORDIS

ALL
INCLUSIVE

ALL INCLUSIVE
BAR NA PLÁŽI

HOTEL LEN
PRE DOSPELÝCH

16

PLÁŽOVÝ SERVIS
V CENE

WI-FI
ZDARMA

PRE
NÁROČNÝCH

PRIAMO
NA PLÁŽI

LUXUSNÝ
HOTEL

od 693 €
VIAC INFO K CENÁM 

NA WEBE, 
ALEBO U PREDAJCU
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Rozľahlý hotelový komplex s ideálnou polohou priamo na pláži patrí k obľúbeným hotelom ostrova Korfu. Svojím vybavením je určený pre všetky vekové ka-
tegórie, predovšetkým však pre rodiny s deťmi. Oficiálna kategória hotela sú 3*, naša cestovná kancelária ponúka len izby typu superior a podľa našich kritérií 
zodpovedá hodnoteniu 4 slniečka.

Poloha: priamo na širokej pláži na rozhraní stredísk Messo n  ghi 
a Moraitika, 400 m od centra strediska, 20 km hlavného mesta 
Kerkyra. 

Hotel: komplex pozostáva z  hlavnej budovy a  viacerých 
ubytovacích blokov, umiestených v  priestrannom uprave-
nom parku. K vybaveniu patrí recepcia, trezor v recepcii (za 
poplatok), TV miestnosť, internetový kútik a Wi-Fi pripojenie 
(za poplatok), obchod, požičovňa automobilov, ambulancia 
lekára. K  dispozícii hlavná reštaurácia, reštaurácia pri  plá-
ži, bar, plážový bar, nočný bar, diskotéka, amfiteáter. Hotel 
má niekoľko bazénov (1 bazén s toboganom a šmykľavkou 
za  poplatok), ležadlá a  slnečníky pri  bazénoch zdarma, 

detské bazény, fitnescentrum, saunu, masáže, biliard, te-
nisové kurty (za poplatok), basketbalové a  futbalové ihris-
ko, aerobik, stolný tenis, herňu (za poplatok). Je tu malý 
akvapark pre deti, detský klub, veľké detské ihrisko, detská 
diskotéka, požičovňa detských automobilov. Animačné 
programy počas dňa i večera.

Izby: moderné dvojlôžkové izby typu superior s  možnos-
ťou jednej prístelky alebo izby pre  štyri  osoby (3. a  4. lôž-
ko je poschodová posteľ) sú vybavené klimatizáciou, SAT 
TV, telefónom, chladničkou, Wi-Fi (za poplatok), kúpeľňou 
so sprchou a s WC, sušičom na vlasy. Každá izba má balkón 
alebo terasu.

Stravovanie: all inclusive - raňajky, obedy a večere formou 
bufetových stolov. Počas dňa ľahké občerstvenie, zmrzlina, 
neobmedzená konzumácia nealkoholických a miestnych al-
koholických nápojov, káva, čaj, pivo, lokálne víno do 23.00 
hod.

Pláž: piesočnato-kamienková pláž s  pozvoľným vstupom 
do mora, ležadlá, slnečníky a vodné športy na pláži za po-
platok, all inclusive bar na pláži. 

MESSONGHI BEACH     

KORFU – MESSONGHI

ALL
INCLUSIVE

ALL INCLUSIVE
BAR NA PLÁŽI

DETI
ZDARMA

PRE RODINY
S DEŤMI

ANIMÁCIE OBĽÚBENÝ
HOTEL

PRIAMO
NA PLÁŽI

NÁŠ
TIP

od 466 €
VIAC INFO K CENÁM 

NA WEBE, 
ALEBO U PREDAJCU
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    ALKYON BEACH HOTEL
KORFU – AGIOS GEORGIOS

Príjemný hotel priamo v centre tichšieho strediska Agios Georgios na jednej z najkrajších pláží ostrova Korfu s veľmi pekným výhľadom na more a okolie. Hotel 
odporúčame klientom, ktorí vyhľadávajú pokojnejšiu dovolenku a radi podnikajú výlety do okolia. Je vhodný pre všetky vekové kategórie a aj pre rodiny s deťmi.    
V hoteli pribudol nový detský bazén so šmykľavkami.

Poloha: od  širokej piesočnatej pláže hotel oddeľuje len 
prístupová komunikácia, priamo v  centre strediska Agios 
Georgios, približne 35 km od  historického hlavného mes-
ta Kerkyra s  množstvom nákupných a  kultúrnych ponúk. 
Autobusové spojenie s Kerkyrou premáva niekoľkokrát počas 
dňa, autobusová zastávka sa nachádza priamo pred hotelom. 

Hotel:  vstupná hala s recepciou, Wi-Fi pripojenie na inter-
net v recepcii zdarma, zmenáreň, trezor na recepcii (zdar-
ma), priestranná klimatizovaná reštaurácia s barom, bazén 
so  sladkou vodou s  malebným výhľadom na  záliv a  more 
(ležadlá a slnečníky zdarma), snack bar pri bazéne, detský 

bazén, detské ihrisko.  Súčasťou areálu hotela je aj nový 
detský bazén so šmykľavkami.

Izby: zrekonštruované priestranné dvojlôžkové izby s mož-
nosťou jednej alebo dvoch prísteliek (poschodová posteľ) 
sú vybavené klimatizáciou, SAT TV, telefónom, chladničkou, 
vlastným sociálnym zariadením (sprcha, WC), balkónom 
alebo terasou.

Stravovanie: all inclusive - raňajky, obedy a  večere for-
mou bufetu. Počas dňa v   bare pri  bazéne podávané ľah-
ké občerstvenie  a  zmrzlina, neobmedzená konzumácia 

nealkoholických nápojov a  miestnych alkoholických ná-
pojov (káva, čaj, pivo, lokálne víno, gin, brandy, vodka...) 
do cca 23.00 hod.

Pláž: široká piesočnatá s  pozvoľným vstupom do  čistého 
priezračného mora v  nádhernom zálive, ležadlá a  slneční-
ky sú za poplatok, na pláži sa nachádza centrum vodných 
športov (za poplatok), požičovňa skútrov, motoriek, auto-
mobilov (za poplatok), niekoľko obchodíkov, reštaurácie 
s  miestnymi špecialitami a  bary, kde si môžete posedieť 
pri gréckej i svetovej hudbe. Pláž je pravidelne oceňovaná 
Modrou vlajkou za čistotu mora a pláže.

ALL
INCLUSIVE

POKOJNÁ
DOVOLENKA

PIESOČNATÁ
PLÁŽ

WI-FI
ZDARMA

MODRÁ
VLAJKA

VÝBORNÁ
POLOHA

DETI
ZDARMA

MINI
AQUAPARK

od 399 €
VIAC INFO K CENÁM 

NA WEBE, 
ALEBO U PREDAJCU
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ATHENA     

KORFU – AGIOS GEORGIOS

Menší rodinný hotel s klasickým gréckym názvom a výhľadom na celý záliv Agios Georgios sa nachádza na jednej z najkrajších pláží ostrova Korfu. Hotel Athena 
patrí k  obľúbeným hotelom s  kvalitnými službami. Je tou správnou voľbou pre  klientov, ktorí uprednostňujú oddych v  pokojnej lokalite vo  veľmi  peknom 
prostredí, majú radi romantické prechádzky pri pláži a radi podnikajú výlety do okolia. 

Poloha: hotel od  širokej pláže oddeľuje len prístupová ko-
munikácia, nachádza sa v  centre strediska Agios Georgios, 
hneď vedľa hotela Alkyon, 35 km od hlavného mesta Kerkyra. 
Autobusové spojenie s  Kerkyrou premáva niekoľkokrát 
za deň, autobusová zastávka sa nachádza  neďaleko hotela. 

Hotel: hlavná budova a samostatná ubytovacia časť, vstup-
ná hala s recepciou a trezorom, Wi-Fi pripojenie na internet 
zdarma, SAT TV, reštaurácia, ktorej vonkajšia časť s jedineč-
ným výhľadom na celý záliv sa nachádza len niekoľko met-
rov od pláže. Hotel má k dispozícii vlastný bazén aj detský 
bazén (ležadlá a slnečníky zdarma).

Izby: priestranné dvojlôžkové izby s  možnosťou jednej 
prístelky alebo nové superior izby s  možnosťou 1 alebo 2 
prísteliek. Všetky izby sú vybavené klimatizáciou, SAT TV, 
telefónom, Wi-Fi na izbách (zdarma), chladničkou, vlast-
ným sociálnym zariadením (sprcha, WC, sušič na  vlasy), 
balkónom.  

Stravovanie: polpenzia, raňajky rozšírené kontinentálne 
formou bufetu, večere formou bufetu. 

Pláž: široká piesočnatá s  pozvoľným vstupom do  mora, 
ležadlá a  slnečníky na  pláži sú za  poplatok, centrum vod-
ných športov (za poplatok), požičovňa skútrov, motoriek, 
automobilov (za poplatok), niekoľko obchodíkov, reštaurá-
cie s miestnymi špecialitami a bary, kde si môžete posedieť 
pri hudbe. Pláž je pravidelne oceňovaná Modrou vlajkou za 
 čistotu mora a pláže.

POKOJNÁ
DOVOLENKA

PIESOČNATÁ
PLÁŽ

KLIMATIZÁCIA
V CENE

WI-FI
ZDARMA

MODRÁ
VLAJKA

OBĽÚBENÝ
HOTEL

VÝBORNÁ
POLOHA

KVALITNÉ
SLUŽBY

od 345 €
VIAC INFO K CENÁM 

NA WEBE, 
ALEBO U PREDAJCU
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Vyhľadávaný hotelový komplex  s nádherným panoramatickým výhľadom na more. Disponuje kvalitnými službami, veľkým množstvom animačných a zábav-
ných programov,  je vhodný pre klientelu všetkých vekových kategórií.

Poloha: hotel Sunshine Club sa nachádza v oblasti Nissaki, 
25 km severne od hlavného mesta Kerkyra na východnom 
pobreží ostrova. Hotel leží priamo na pláži, je vybudovaný 
vo svahu, všetky balkóny sú orientované na more. 

Hotel: vstupná hala s recepciou, internetový kútik, hlavná 
reštaurácia, talianska reštaurácia Mamma Mia, bar, pool 
bar, bazén s  aktivitami, relaxačný bazén, detský bazén, 
tenisový kurt, stolný tenis, biliard, minifutbalové a  bas-
ketbalové ihrisko, plážový volejbal, šípky,  lekár (na požia-
danie), obchod, požičovňa automobilov, Wi-Fi pripojenie 
v  celom areáli hotela je zdarma, konferenčná miestnosť, 
detský kútik, detské ihrisko, opatrovanie detí, detský klub, 
wellness centrum (sauna, masáže, jacuzzi, parný kúpeľ), 

fitnescentrum, salón krásy, letné kino. To všetko je prepoje-
né systémom výťahov, ktoré pohodlne dopravia hotelových 
hostí z najvyššieho poschodia až na pláž. V hoteli sa pravi-
delne konajú denné a večerné animačné programy pre deti 
aj pre dospelých.

Izby: klimatizované dvojlôžkové izby s možnosťou prístelky 
majú k dispozícii  SAT TV, Wi-Fi zdarma, telefón, chladničku, 
trezor, vlastné sociálne zariadenie (sprcha, WC, sušič na vla-
sy), balkón alebo terasu. Všetky izby majú výhľad na more.  
Izby pre 4 osoby sú na vyžiadanie. 

Stravovanie: all inclusive – raňajky, obedy a  večere for-
mou bohatého bufetu. Počas dňa ľahké občerstvenie, 

neobmedzená konzumácia nealkoholických a  miestnych 
alkoholických nápojov, káva, čaj, pivo, víno, zmrzlina. 

Pláž: piesočnato-kamienková, ležadlá a  slnečníky na  pláži 
zdarma, plážové osušky (za depozit), centrum vodných 
športov na pláži (za poplatok).

ALL
INCLUSIVE

DETI
ZDARMA

ANIMÁCIE PLÁŽOVÝ SERVIS
V CENE

OBĽÚBENÝ
HOTEL

PRIAMO
NA PLÁŽI

KVALITNÉ
SLUŽBY

      SUNSHINE CLUB
KORFU – NISSAKI

od 533 €
VIAC INFO K CENÁM 

NA WEBE, 
ALEBO U PREDAJCU

WI-FI
ZDARMA



78 | GRÉCKO 

DETI
ZDARMA

WI-FI
ZDARMA

KVALITNÉ
UBYTOVANIE

OBĽÚBENÉ
ŠTÚDIO

GELA     

KORFU – SIDARI

Veľmi pekné štúdiá s bazénom a udržiavanou zeleňou sa nachádzajú v tichšej časti známeho strediska Sidari, ležiaceho v severozápadnej časti ostrova. Letovisko je 
cieľom mnohých turistov, ktorých láka svetoznáma zátoka lásky - Canal d´Amour, opradená legendou a unikátne pieskovcové útvary na pobreží. Štúdiá sú vhodné 
pre rodiny s deťmi, ktoré hľadajú kvalitné ubytovanie v blízkosti dlhej piesočnatej a postupne klesajúcej pláže, mladí ocenia nákupné možnosti a čulý nočný život. 
Na svoje si prídu aj milovníci aktívnej dovolenky vďaka pestrej palete vodných športov na pláži. 

Poloha: 60 m od najbližšej pláže, v kľudnej časti neďaleko 
nákupných možností, centrum strediska Sidari s  množ-
stvom barov a  reštaurácií sa nachádza vo  vzdialenosti 
250 m od  domu. V  blízkosti je svetoznáma zátoka Canal 
d´Amour a  aj ostatné pláže  strediska sú dostupné pešou 
chôdzou.

Ubytovanie: priestranné, moderne zariadené štúdia s dvomi 
základnými lôžkami s možnosťou prístelky sú vybavené klima-
tizáciou (za poplatok), TV, majú kuchynský kút (chladnička, 
elektrický sporák, varná kanvica), kúpeľňu so sprchou a s WC,  

balkón. Wi-Fi pripojenie zdarma v  celom objekte. Súčasťou 
komplexu je bazén s oddelenou časťou pre deti, ležadlá a sl-
nečník pri bazéne zdarma, malé detské ihrisko s hojdačkami. 
Na prízemí budovy je recepcia, sprchy a WC.

Stravovanie: bez stravy. Hostia si môžu doobjednať raňaj-
ky alebo polpenziu podávané v blízkej taverne (asi 100 m) 
priamo na  pláži. Raňajky sú anglické (vajíčka, fazuľa, sla-
nina, párok, zelenina, chlieb, káva alebo čaj), večere výber 
z menu.

Pláž: široká piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora. 
Ležadlá a  slnečníky na  pláži (za poplatok), široká ponuka 
športových možností. 

PIESOČNATÁ
PLÁŽ

DOBRÁ
CENA

DOBRÁ
POLOHA

AKTÍVNA
DOVOLENKA

od 104 €
VIAC INFO K CENÁM 

NA WEBE, 
ALEBO U PREDAJCU
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Môj Mercedes-Benz a ja
Mercedes me

Využívajte svojho digitálneho sprievodcu, ktorý vás podporí vo všetkých oblastiach 
vášho vozidla Mercedes-Benz. Tlak v pneumatikách, stav pohonných hmôt v nádrži, 
navigácia, termín v servise a omnoho viac je k dispozícii pohodlne online. 
Viac informácií nájdete na stránke: www.mercedes-benz.sk/me
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OLYMPSKÁ RIVIÉRA
Rozprestiera sa južne od  mesta Thessaloniki, patrí me-
dzi najvyhľadávanejšie oblasti Grécka, hlavne kraj Pieria. 
Dominantou krajiny je pyšný masív Olympu. Môžete tu 
obdivovať množstvo historických klenotov gréckej kultúry. 
Príjemná stredomorská klíma a atraktívnosť prostredia vytvá-
rajú ideálne predpoklady na strávenie nezabudnuteľnej do-
volenky. Trasa autobusových zájazdov vedie cez  Maďarsko, 
Srbsko, Macedónsko do Grécka. Letecké zájazdy sú realizo-
vané s odletmi z Bratislavy na letisko Thessaloniki, transfer 
do jednotlivých stredísk trvá 1,5 až 2 hodiny.

KATERINI PARALIA
Vo vzdialenosti 7 km od  hlavného mesta Olympskej riviéry - 
Katerini a približne 70 km od známych Thessaloník sa nachádza 
prímorské letovisko Paralia s prekrásnym výhľadom na pohorie 
Olymp. Kedysi bola rybárskou dedinkou, ktorá sa v posledných 
rokoch premenila na jedno z najkrajších gréckych turistických 
stredísk. V  Paralii nájdete takmer všetko, čo hľadáte. Pozdĺž 
zlatistých piesočnatých pláží sa nachádzajú desiatky reštaurá-
cií, vinární, diskoték, kde nočný život končí v skorých ranných 
hodinách. Množstvo barov a  taverien láka svojimi typickými 
špecialitami a chladenými miešanými nápojmi.

OLYMPIC BEACH
Prímorské letovisko Olympic Beach je vzdialené asi 3 km 
od  susednej Paralie, približne 10 km od  hlavného centra 
Olympskej riviéry - Katerini. Široké piesočnaté pláže sú vhod-
ným miestom na celodenné slnenie a kúpanie, ako aj roman-
tické večerné prechádzky. V Olympic Beach, ako aj v neďalekej 
Paralii vás z každej strany lákajú obchodíky s rozmanitým tova-
rom. Príjemnú atmosféru znásobujú malé taverničky a reštau-
rácie pozdĺž pobrežia s prenikavou vôňou gréckych špecialít.

PANTELEIMON BEACH
Toto menšie ale živé stredisko nájdete v malebnom prostredí 
priamo pod pohorím Olympu. Nachádza sa medzi mesta-
mi Leptokaria (asi 8 km) a  Platamonas (asi 4 km) priamo 
pod hradom Platamonas, ktorý je dominantou celej ob-
lasti. Vzdialenosť od letiska v  Thessalonikách je asi 90 km. 
Letovisko charakterizuje dlhá pieskovo-kamienková pláž 
a  príjemná atmosféra, ktorú dotvárajú typické miestne ta-
verny, obchodíky, bary a kaviarne. 

PLATAMONAS
Pôvodná rybárska dedinka je dnes už známym letovis-
kom rozprestierajúcim sa pod rovnomenným byzantským 

hradom. Letovisko je známe svojím nočným životom, boha-
tými možnosťami nákupov a zábavy. Nájdete tu aj malebný 
rybársky prístav s vychýrenými rybárskymi tavernami, ale aj 
mnoho iných prekrásnych zákutí, typické grécke uličky láka-
júce svojimi obchodíkmi a originálnou architektúrou. 

NEI PORI
Malebné stredisko ležiace na  pobreží Egejského mora, asi 
40 km južne od Paralie. Od letiska v Thessalonikách je vzdia-
lené asi 110 km. Na  jednej strane je lemované širokými pie-
sočnatými plážami a na druhej strane sa nad ním týči bájne 
pohorie Olymp. Pobrežná promenáda ponúka mnoho mož-
ností nákupov a občerstvenia v miestnych obchodíkoch, ka-
viarničkách a tavernách, kde si mô žete posedieť do neskorých 
nočných hodín. Športoví nadšenci si môžu vybrať zo  širokej 
škály vodných a plážových športov. Letovisko je vybavené te-
nisovými kurtami, deti sa môžu rozptýliť v  lunaparku. Každý 
týždeň sa tu koná trh, kde si môžete nakúpiť suveníry, obleče-
nie, čerstvé ovocie, zeleninu, ryby, koreniny. Turistický vláčik 
spája letovisko s malebnou rybárskou dedinkou Platamonas. 
Trasa autobusových zájazdov vedie cez  Maďarsko, Srbsko, 
Macedónsko do Grécka.

PARALIAKATERINI 

Grécko

Chalkidiki

Thessaloniki

Egejské moreNEI PORI

OLYMPIC 
BEACH

PLATAMONAS
PANTELEIMON BEACH

OLYMPSKÁ RIVIÉRA

FAKULTATÍVNE VÝLETY
Geografická poloha turistických stredísk na  Olympskej 
riviére umožňuje navštíviť mnoho zaujímavých miest, 
historických pamiatok, ale ponúka aj veľa možností 
pre  milovníkov turistiky. K  najzaujímavejším fakulta-
tívnym výletom patrí výlet ku kláštorom Meteory, kde 
na zvláštnych skalných útvaroch nájdete medzi nebom 
a  zemou obdivuhodné stavby byzantských kláštorov, 
z ktorých väčšina vznikla v období 14.-16. st. Milovníci 
histórie určite nevynechajú možnosť navštíviť klasické 
Athény, kde nadčasové stavby Akropoly, gréckej a rím-
skej Agory, Dionýzovho divadla a bohaté nálezy uložené 
v novom archeologickom múzeu zaručia nezabudnuteľ-
né dojmy.
Kto by vynechal návštevu príbytku gréckych bohov, 
výlet na  pohorie Olympu? Nielenže určuje ráz celej 
krajiny, je miestom zrodu mnohých mýtických príbehov, 
ktoré rezonujú v  našich mysliach od  malička. Mnoho 
ďalších organizovaných, ale aj individuálnych výletov 
ponúka táto oblasť bohatá na  prírodné krásy, ľudovú 
architektúru a históriu.

Mesiac V VI VII VIII IX X
Vzduch 24 25 29 30 28 24
Voda 19 21 24 26 24 22

PRIEMERNÉ DENNÉ TEPLOTY NA OLYMPSKEJ RIVIÉRE
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Väčší hotelový komplex pozostávajúci z niekoľkých budov situovaných v udržiavanej záhrade. Hotel je vhodný pre všetky vekové kategórie aj pre rodiny s deťmi.  
Svojou polohou v pokojnej časti  rušného strediska uspokojí tak klientov uprednostňujúcich pokojnejšiu dovolenku, ako aj klientov vyhľadávajúcich aktívny 
oddych, možnosti zábavy a nákupov.

Poloha: vzdialenosť od piesočnatej pláže je asi 300 m a od 
centra rušného strediska Paralia asi 1,5 km. Vzdialenosť 
od  letiska v  Thessalonikách je asi 75 km. Do  okolitých 
stredísk premáva okrem turistického vláčika aj mestská do-
prava, ktorou sa dostanete aj do väčšieho mesta  Katerini. 
Pozdĺž pobrežia letovísk Paralia a  Olympic beach vedie 
dlhá plážová promenáda, ktorú lemuje prístav, množ-
stvo obchodov, typických gréckych taverničiek, barov 
a kaviarní.

Hotel: v  hlavnej hotelovej budove sa nachádza recepcia, 
reštaurácia a bar, jednotlivé budovy komplexu sú postavené 
v príjemnej záhrade, kde nájdete bazén, detský bazén, bar 

pri bazéne (ležadlá a slnečníky zdarma) a malý amfiteáter. 
Trezory v recepcii (zdarma).

Izby: účelne zariadené dvojlôžkové izby s možnosťou jednej 
alebo dvoch prísteliek disponujú vlastným sociálnym zaria-
dením so  sprchovacím kútom, niektoré s  hydromasážnou 
vaňou. K  vybaveniu patrí chladnička, SAT TV, klimatizácia 
(zdarma), Wi-Fi pripojenie (zdarma) a  terasa alebo balkón 
so záhradným nábytkom. 

Stravovanie: all inclusive formou bufetových stolov, v rám-
ci obedov a  večerí sa v  reštaurácii podávajú alkoholické 
a  nealkoholické nápoje miestnej výroby (čapované pivo, 

biele a  červené víno, cola, fanta, sprite, ovocné džúsy) 
a zmrzlina. V bare pri bazéne sú v čase 10.30 - 22.00 hod. 
a v hlavnom bare v čase 18.00 - 21.30 hod. podávané ná-
poje (čapované pivo miestnej výroby, biele a červené víno, 
ouzo, nealkoholické nápoje, filtrovaná káva a čaj).

Pláž: dlhá, piesočnatá pláž asi 300 m od  hotela s  postup-
ným vstupom do  mora patrí k  najrozsiahlejším pieskovým 
plážam v Grécku, ktoré charakterizujú veľkú časť pobrežia 
pod  pohorím Olympu. Ležadlá a  slnečníky na  pláži sú za 
konzumné v plážovom bare. Plážové uteráky a vodné športy 
sú za poplatok.

     GRAND PLATON
OLYMPSKÁ RIVIÉRA – OLYMPIC BEACH

ALL
INCLUSIVE

PRE RODINY
S DEŤMI

PIESOČNATÁ
PLÁŽ

KLIMATIZÁCIA
V CENE

CHLADNIČKA
NA IZBE

OBĽÚBENÝ
HOTEL

NÁŠ
TIP

od 455 €
VIAC INFO K CENÁM 

NA WEBE, 
ALEBO U PREDAJCU

WI-FI
AJ NA IZBÁCH ZDARMA
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Kvalitný rodinný hotel obkolesený udržiavanou záhradou priamo pri krásnej piesočnatej pláži v tichšom prostredí s výborným servisom. Odporúčame klientom, 
ktorí uprednostňujú oddych v pokojnej lokalite s dobrou dostupnosťou do rušnejšieho centra.  Oficiálna katategória hotela je 3* superior.

Poloha: hotelový areál je situovaný asi 500 m od  zná-
meho letoviska Olympic Beach a asi 1,5 km od rušného 
letoviska Paralia. Obkolesuje ho udržiavaná záhrada. 
Nachádza sa priamo pri  piesočnatej pláži, od  ktorej ho 
oddeľuje iba pobrežná komunikácia. Do  centra stredis-
ka Olympic Beach sa dostanete pohodlne prechádzkou 
po plážovej promenáde, tak isto aj do rušného strediska 
Paralia. V  oboch strediskách nájdete množstvo obcho-
dov, reštaurácií a barov, hlavne v stredisku Paralia končí 
nočný život v  skorých ranných hodinách. Do susedných 
stredísk premáva aj malý turistický vláčik priamo spred 
hotela. Do väčšieho mesta Katerini sa dostanete zo stre-
diska aj mestskou dopravou. Poloha letoviska umož-
ňuje širokú ponuku fakultatívnych výletov, ktorými si 

môžete spestriť pobyt a  spoznať okolitú prírodu, miest-
ny kolorit a  bohatú históriu. Vzdialenosť od  letiska 
v Thessalonikách je asi 75 km.

Hotel: vstupná hala s recepciou, trezory v recepcii zdarma, 
hotelová reštaurácia s barom a príjemnou terasou, úschov-
ňa batožiny, Wi-Fi v  celom areáli hotela zdarma, výťah,  
bazén s oddelenou detskou časťou, bar pri bazéne, ležadlá 
a slnečníky pri bazéne zdarma.

Izby: vkusne, moderne zariadené dvojlôžkové izby s  mož-
nosťou jednej alebo dvoch prísteliek. Každá izba má vlast-
né sociálne zariadenie s  vaňou, alebo sprchovacím kútom 
a  sušičom na  vlasy. K  zariadeniu izieb patrí aj chladnička, 

klimatizácia (zdarma), LCD SAT TV, telefón. Wi-Fi pripojenie 
na izbách zdarma. 

Stravovanie: polpenzia, raňajky a večere formou bohatých 
bufetových stolov.

Pláž: patrí k najdlhším piesočnatým plážam v Grécku a cha-
rakterizuje celú oblasť pod  pohorím Olympu. Výhodou je 
aj postupný vstup do  mora, čo určite uvítajú hlavne rodi-
ny s deťmi a neplavci. Okrem príjemných plážových barov 
a  kaviarní ponúka pobrežie aj celú škálu vodných športov 
(za poplatok). Ležadlá a slnečníky na hotelovej pláži v prípa-
de konzumácie v plážovom bare zdarma.

GIANNOULIS    

OLYMPSKÁ RIVIÉRA – OLYMPIC BEACH

PIESOČNATÁ
PLÁŽ

CHLADNIČKA
NA IZBE

OBĽÚBENÝ
HOTEL

NÁŠ
TIP

DOBRÁ
POLOHA

PRIAMO
NA PLÁŽI

KVALITNÉ
UBYTOVANIE

od 365 €
VIAC INFO K CENÁM 

NA WEBE, 
ALEBO U PREDAJCU

WI-FI
AJ NA IZBÁCH ZDARMA
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Príjemný rodinný hotel s výbornou polohou priamo v centre obľúbeného, živého strediska Paralia neďaleko piesočnatej pláže, vhodný pre všetkých dovolenká-
rov, ktorí vyhľadávajú  zábavu, nákupy a nočný život.

Poloha: 100 m od  pláže v  centre strediska. V  stredisku 
a jeho okolí nájdete nespočetné možnosti na strávenie ak-
tívnej dovolenky s množstvom zábavy, športu, či poznáva-
nia okolitej prírody a  bohatej histórie. Geografická poloha 
strediska umožňuje širokú ponuku fakultatívnych  výletov, 
ale aj individuálnych výletov do okolia. Medzi jednotlivými 
strediskami tejto oblasti premáva malý turistický vláčik, 
ale priamo z  Paralie sa dostanete autobusom či vlakom aj 
do vzdialenejších miest a  turistických stredísk. Vzdialenosť 
od letiska v Thessalonikách je asi 74 km.

Hotel: vstupná hala s recepciou, hotelová reštaurácia a bar, 
výťah, Wi-Fi zdarma, trezory v recepcii zdarma.

Izby: moderne zariadené dvojlôžkové izby s  možnosťou 
jednej alebo dvoch prísteliek. K  výbave každej izby patrí 
klimatizácia, chladnička, SAT TV, vlastné sociálne zariade-
nie s vaňou alebo sprchovacím kútom a sušičom na vlasy, 
Wi-Fi pripojenie zdarma, balkón alebo terasa so záhradným 
nábytkom.

Stravovanie: polpenzia, raňajky formou bufetu, večere ser-
vírované (hlavný chod a dezert), pričom predjedlo a šalát si 
hostia môžu vybrať z bohatej ponuky bufetového stola. 

Pláž: široká piesočnatá pláž s postupným vstupom do mora 
patrí k  najdlhším pieskovým plážam v  Grécku a  určuje ráz 

celej oblasti pod pohorím Olympu, je vhodná aj pre rodiny 
s malými deťmi aj neplavcov. Celú pláž lemuje množstvo prí-
jemných barov a kaviarní, ku ktorým väčšinou patria aj blo-
ky plážových ležadiel a  slnečníkov. V  prípade konzumácie 
v týchto kaviarňach sú ležadlá a slnečníky zdarma. Pobrežie 
ponúka aj širokú škálu vodných športov (za poplatok), náj-
dete tu aj ihriská plážového volejbalu a detské ihriská.

      POSEIDON
OLYMPSKÁ RIVIÉRA – PARALIA

PIESOČNATÁ
PLÁŽ

KLIMATIZÁCIA
V CENE

CHLADNIČKA
NA IZBE

OBĽÚBENÝ
HOTEL

DOBRÁ
CENA

VÝBORNÁ
POLOHA

AKTÍVNA
DOVOLENKA

od 315 €
VIAC INFO K CENÁM 

NA WEBE, 
ALEBO U PREDAJCU

WI-FI
AJ NA IZBÁCH ZDARMA
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Moderný, zrekonštruovaný hotel s výborným servisom a dobrou polohou, vhodný pre všetky vekové kategórie, tak pre rodiny s deťmi, ako aj pre tých, ktorí túžia 
po aktívnej dovolenke, zábave a poznávaní okolitej prírody, historických pamiatok a miestneho koloritu. Oficiálne hodnotenie hotela je 3* superior.

Poloha: hotel nájdete v  menšom, ale veľmi príjemnom 
stredisku Pante leimon Beach s  nezameniteľnou romantic-
kou atmosférou, ktorú dopĺňa neďaleký hrad Platamonas, 
krásna okolitá príroda južného Olympu s tradičnými hor-
skými dedinkami s  pôvodnou architektúrou. Vzdialenosť 
od  piesočnatej pláže je 100 m. Obchodíky a  kaviarničky 
nájdete v  tesnej blízkosti hotela. Pešou prechádzkou, 
alebo miestnou dopravou sa ľahko dostanete do  sused-
ného rybárskeho mestečka Platamonas, alebo do  ne-
ďalekého strediska Leptokária, kde môžete navštíviť aj 
vychýrené miestne trhy. Do  susedných stredísk premáva 
aj turistický vláčik. Pobyt v  tomto stredisku si môžete 
spestriť návštevou kultúrnych podujatí, ktoré sa v  areáli 
blízkeho hradu Platamonas konajú v  letných mesiacoch 

v  rámci Olympského festivalu. Vzdialenosť od  letiska 
v Thessalonikách je asi 90 km.

Hotel: recepcia, reštaurácia, výťah, Wi-Fi v  priestoroch 
celého hotela zdarma, pizzéria, bar pri  bazéne, bazén, 
detský bazén, detské ihrisko, plážový bar, trezory v recepcii 
za poplatok.

Izby: dvojlôžkové izby s  možnosťou prístelky sú vybavené 
SAT TV, klimatizáciou (zdarma), Wi-Fi (zdarma), chlad-
ničkou, vlastným sociálnym zariadením so  sprchovacím 
kútom, alebo vaňou. Každá izba má vlastný balkón alebo 
terasu so záhradným nábytkom.

Stravovanie: all inclusive, raňajky, obedy a večere formou 
bufetových stolov, nápoje miestnej výroby (čapované pivo, 
biele a červené víno, brandy, ouzo, filtrovaná káva, čaj, cola, 
sprite, fanta, ovocné džúsy) a zmrzlina. All inclusive platí aj 
v bare pri bazéne v čase od 11.00 do 22.00 hod. 

Pláž: piesočnatá, miestami pieskovo-kamienková pláž s po-
zvoľným vstupom do mora iba 100 m od hotela. Slnečníky 
a ležadlá za poplatok, alebo v prípade konzumácie v plážo-
vom bare zdarma.

ALL
INCLUSIVE

KLIMATIZÁCIA
V CENE

CHLADNIČKA
NA IZBE

OBĽÚBENÝ
HOTEL

NÁŠ
TIP

DOBRÁ
POLOHA

KVALITNÝ
HOTEL

SAN PANTELEIMON    

OLYMPSKÁ RIVIÉRA – PANTELEIMON BEACH

od 475 €
VIAC INFO K CENÁM 

NA WEBE, 
ALEBO U PREDAJCU

WI-FI
AJ NA IZBÁCH ZDARMA
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    SUN BEACH
OLYMPSKÁ RIVIÉRA – PLATAMONAS

Príjemný hotel s výbornými službami situovaný v udržiavanej exotickej záhrade obklopený bujnou zeleňou pohoria Olympu, priamo pri piesočnatej pláži v blíz-
kosti obľúbeného strediska Platamonas, uspokojí klientov všetkých vekových kategórií, vhodný aj pre rodiny s deťmi.

Poloha: hotel postavený priamo pri piesočnatej  pláži, ob-
klopený príjemnou zeleňou na okraji obľúbeného  mesteč-
ka Platamonas, s rozmanitými možnosťami zábavy a náku-
pov. Oblasť charakterizuje bujná zeleň a scenéria krásnych 
zalesnených kopcov pohoria Olympu, klimatické podmien-
ky tohto letoviska sú vhodné pre alergikov a  ľudí s  ťažkos-
ťami dýchacieho systému. Priamo spred hotela premáva 
malý turistický vláčik smerom do mestečka Platamonas a k 
rovnomennému byzantskému hradu, ale aj do  susedného 
letoviska Nei Pori, kde sa týždenne konajú vychýrené trhy. 
Autobusová zastávka sa nachádza tiež v  blízkosti hote-
la. Od  letiska v  Thessalonikách je letovisko vzdialené cca 
108 km.

Hotel: recepcia s lobby barom a výťahom, reštaurácia a zá-
hradná à la carte reštaurácia, bazén s  oddelenou časťou 
pre deti (ležadlá a slnečníky pri bazéne a v celom záhrad-
nom areáli zdarma). Wi-Fi pripojenie v spoločných priesto-
roch zdarma. V  hoteli nájdete aj požičovňu áut. Veľmi 
príjemný záhradný areál sa postupne zvažuje až k  širokej 
piesočnatej pláži. V  okolí hotela nájdete množstvo obcho-
dov, reštaurácií a typické rybárske taverny a kaviarničky. 

Izby: rekonštruované, moderne zariadené dvojlôžkové izby 
s  možnosťou jednej alebo dvoch prísteliek sú vybavené 
SAT TV, klimatizáciou, telefónom, trezorom (za poplatok) 
a  chladničkou. Prislúcha k  nim kúpeľňa so  sprchovým kú-
tom a sušičom na vlasy a terasa, alebo balkón so záhradným 

nábytkom. Väčšina izieb má terasy orientované s  bočným 
výhľadom na more. Rodinné izby sú na vyžiadanie.

Strava: polpenzia formou bohatých bufetových stolov.

Pláž: široká, piesočnatá pláž s  pozvoľným vstupom 
do mora, ležadlá a slnečníky za poplatok alebo konzumné 
v plážových baroch, vodné športy za poplatok.

NOVINKA

PIESOČNATÁ
PLÁŽ

KLIMATIZÁCIA
V CENE

VÝBORNÁ
POLOHA

PRI
PLÁŽI

POLPENZIA WI-FI
ZDARMA

CHLADNIČKA
NA IZBE

od 345 €
VIAC INFO K CENÁM 

NA WEBE, 
ALEBO U PREDAJCU

OBĽÚBENÝ
HOTEL
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Obľúbený apartmánový dom s polohou v blízkosti mora aj centra strediska splní požiadavky klientov všetkých vekových kategórií. Spokojní zákazníci sa sem 
opakovane radi vracajú rok čo rok. Ústretový majiteľ, čistota, príjemne a účelne zariadené štúdiá a apartmány sú zárukou spokojnosti. Vhodný aj pre náročnej-
ších klientov.

Poloha: apartmánový dom sa nachádza približne 200 m 
od  krásnej piesočnatej pláže, v  tichej lokalite a  zároveň 
blízko centra, obchodov a reštaurácií. V tesnej blízkosti náj-
dete obchody s potravinami, turistickými potrebami, ale aj 
pekáreň. Na svoje si prídu aj malí dovolenkári, ktorí nájdu 
asi 50 m od  apartmánového domu pekné detské ihrisko. 
V blízkosti sa nachádza aj zastávka turistického vláčika, kto-
rý premáva do susedného strediska, aj na rovnomenný hrad 
Platamonas. Vzdialenosť od letiska je asi 110 km.

Ubytovanie: štúdiá pre dve až štyri osoby pozostáva-
jú z  jednej miestnosti vybavenej dvojlôžkom a  jedným, 

alebo dvoma samostatnými lôžkami, resp. troma samostat-
nými lôžkami. Apartmány pre štyri až šesť osôb pozostávajú 
z  dvoch spální s  dvojlôžkom a  jedným samostatným lôž-
kom. Izby sú vybavené TV, kuchynským kútom (varič, chlad-
nička, riad), kúpeľňou a WC a prislúcha k nim balkón, alebo 
terasa s  posedením. Klimatizácia za  poplatok na  mieste. 
Pre  klientov leteckou dopravou sú k  dispozícii novoposta-
vené moderné apartmány s  terasou na  zvýšenom prízemí 
apartmánového domu. Klientom je k dispozícii záhradná 
sprcha a posedenie pred apartmánovým domom, v dňoch 
príchodu a odchodu miestnosť na úschovu batožiny, ako aj 
sociálne zariadenie so sprchou.

Stravovanie: individuálne, možnosť dokúpenia večerí ale-
bo polpenzie.

Pláž: široká piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora, 
ležadlá a  slnečníky za  poplatok alebo konzumné v plážo-
vých baroch, vodné športy za poplatok.

JANNIS   

OLYMPSKÁ RIVIÉRA – NEI PORI

DETI
ZDARMA

OBĽÚBENÝ
DOM

DOBRÁ
POLOHA

KVALITNÉ
UBYTOVANIE

PIESOČNATÁ
PLÁŽ

WI-FI
ZDARMA

KLIMATIZÁCIA
ZA DOPLATOK

od 77 €
VIAC INFO K CENÁM 

NA WEBE, 
ALEBO U PREDAJCU
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CHRISAFIS    

OLYMPSKÁ RIVIÉRA – NEI PORI

od 107 €
VIAC INFO K CENÁM 

NA WEBE, 
ALEBO U PREDAJCU

od 97 €
VIAC INFO K CENÁM 

NA WEBE, 
ALEBO U PREDAJCU

Moderný apartmánový dom blízko pieskovej pláže v pokojnejšej časti stre-
diska, vhodný pre všetky vekové kategórie, uspokojí aj rodiny s deťmi.

Poloha: vzdialenosť od mora asi 100 m, na blízkej plážovej promenáde množstvo reštau-
rácií a kaviarní. Príjemnou prechádzkou po promenáde sa dostanete do centra strediska 
(asi 200 m). Rodiny s  deťmi sa môžu zabaviť v  lunaparku, či na  niektorom z  množstva 
detských ihrísk, ktoré stredisko ponúka. Geografická poloha letoviska umožňuje množ-
stvo fakultatívnych výletov, ale aj v bezprostrednej  blízkosti  nájdete zaujímavé miesta 
dostupné turistickým vláčikom, autobusom, či vlakom priamo z letoviska. 
Ubytovanie: priestranné štúdiá pre 2-4 osoby pozostávajú z  jednej miestnosti vybave-
nej dvoma dvojlôžkami, SAT TV, kuchynským kútom (kuchynská linka, varič, chladnička, 
riad), kúpeľňou so sprchou a WC, balkónom alebo terasou s posedením. Klimatizácia je 
za doplatok na mieste.
Stravovanie: individuálne, možnosť dokúpenia večerí alebo polpenzie.
Pláž: široká piesková pláž s pozvoľným vstupom do mora, ležadlá a slnečníky za poplatok 
alebo konzumné v plážových baroch, vodné športy za poplatok.

DETI
ZDARMA

PRE RODINY
S DEŤMI

VÝBORNÁ
POLOHA

KLIMATIZÁCIA
ZA DOPLATOK

GLAROS    

OLYMPSKÁ RIVIÉRA – PARALIA

Obľúbený apartmánový dom vhodný pre všetky vekové kategórie, aj pre ná-
ročnejších klientov. V ponuke je už viac ako dvadsať rokov, spokojní klienti 
sa sem opätovne vracajú rok čo rok.

Poloha: približne 250 m od piesočnatej pláže v stredisku Paralia a 150 m od apartmáno-
vého domu Eutychia.
Ubytovanie: štúdiá pre  2-4 osoby pozostávajú z  jednej miestnosti s  dvomi, prípadne 
tromi lôžkami alebo s dvomi lôžkami a poschodovou posteľou. V štúdiu sa nachádza ku-
chynský kút (kuchynská linka, chladnička, elektrický varič, digestor, základný riad), TV, 
sprchový kút, WC a  balkón. Klimatizácia je len na  3. poschodí apartmánového domu - 
za poplatok na mieste.
Stravovanie: bez stravy, možnosť dokúpenia večerí alebo polpenzie v blízkej reštaurácii.
Pláž: široká piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora, ležadlá a  slnečníky za po-
platok alebo konzumné v plážových baroch, na pláži široká ponuka vodných a plážových 
športov. 

AŽ 2 DETI
ZDARMA

2x
OBĽÚBENÝ

DOM
DOBRÁ
CENA

V PONUKE
UŽ 23 ROKOV

23
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EUTYCHIA    

OLYMPSKÁ RIVIÉRA – PARALIA

Príjemný apartmánový dom s  dobrou polohou, vhodný pre  všetky vekové 
kategórie aj pre rodiny s deťmi.

Poloha: 100 m od pláže i centra mesta a 150 m od Glarosu, asi 75 km od letiska.
Ubytovanie: štúdiá pre 2-3 osoby pozostávajú z jednej miestnosti s jedným dvojlôžkom 
a jedným samostatným lôžkom, prípadne z dvoch alebo troch samostatných lôžok. Štúdiá 
pre 4 osoby pozostávajú z dvoch samostatných lôžok, prípadne jedného dvojlôžka a po-
schodovej postele. K vybaveniu štúdií patrí čiastočne oddelený kuchynský kútik (kuchyn-
ská linka, chladnička, elektrický varič, základný riad), TV, sprcha a WC. Všetky štúdiá majú 
balkón vybavený záhradným nábytkom. Klimatizáciou je vybavené len 2. a 3. poschodie 
apartmánového domu -  poplatok na mieste. Apartmánový dom je vybavený výťahom.
Stravovanie: bez stravy, možnosť dokúpenia večerí alebo polpenzie v blízkej reštaurácii. 
Pláž: široká piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora, ležadlá a  slnečníky za po-
platok alebo konzumné v plážových baroch. Na pláži široká ponuka vodných a plážových 
športov.

STELLA    

OLYMPSKÁ RIVIÉRA – OLYMPIC BEACH

Apartmánový dom pre všetky vekové kategórie aj pre rodiny s deťmi.

Poloha: približne 200 m od piesočnatej pláže. Stredisko spája so susedným strediskom 
Paralia plážová promenáda, po ktorej sa príjemnou prechádzkou dostanete až do centra 
rušného letoviska (asi 1,5 km), ale aj do romantického rybárskeho prístavu. Medzi stredis-
kami premáva turistický vláčik.
Ubytovanie: štúdiá pre  2-3 osoby pozostávajú z  jednej miestnosti s  dvomi samostat-
nými lôžkami, prípadne z dvojlôžka a  jedného samostatného lôžka. Štúdiá pre 4 osoby 
pozostávajú z jednej miestnosti s dvomi dvojlôžkami. Apartmány pre 4 osoby pozostáva-
jú z dvoch samostatných spální (v každej dve samostatné lôžka) a oddelenej kuchynky. 
V  štúdiách a  apartmánoch sa nachádzajú oddelené kuchynky (kuchynská linka, chlad-
nička, elektrický varič, základný riad), sprcha a  WC. Štúdiá i  apartmány majú balkón. 
Klimatizácia za poplatok na mieste. Wi-Fi pripojenie zdarma. V dome je výťah.
Stravovanie: bez stravy, možnosť dokúpenia polpenzie, alebo večerí v blízkej reštaurácii.
Pláž: široká piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora, ležadlá a slnečníky za poplatok 
alebo konzumné v plážových baroch.

OBĽÚBENÝ
DOM

NÁŠ
TIP

DOBRÁ
CENA

DOBRÁ
POLOHA

VÝBORNÁ
POLOHA

V PONUKE
UŽ 21 ROKOV

21
KLIMATIZÁCIA
ZA DOPLATOK

WI-FI
ZDARMA

Kdeko¾vek ste, stojíme pri Vás.

S cestovným poistením od Európskej cestovnej poisťovne získate 
okrem iného:

•  poistenie všetkých bežných športov bez príplatku vrátane vodného 
lyžovania, potápania, raftingu, windsurfingu, jachtingu, kaòoningu, 
trekingu, snoubordingu, skialpinizmu, horolezectva, ferraty atï.,

•  poistenie lieèebných nákladov až do výšky 1 milión EUR vrátane 
pátrania a záchrany na vode a v horách,

•  poistenie storna/nevyèerpania služieb aj bez obmedzenia 
a spoluúèasti, 

• a ve¾a ïalších príjemných prekvapení

od 101 €
VIAC INFO K CENÁM 

NA WEBE, 
ALEBO U PREDAJCU

od 77 €
VIAC INFO K CENÁM 

NA WEBE, 
ALEBO U PREDAJCU



Kdeko¾vek ste, stojíme pri Vás.

S cestovným poistením od Európskej cestovnej poisťovne získate 
okrem iného:

•  poistenie všetkých bežných športov bez príplatku vrátane vodného 
lyžovania, potápania, raftingu, windsurfingu, jachtingu, kaòoningu, 
trekingu, snoubordingu, skialpinizmu, horolezectva, ferraty atï.,

•  poistenie lieèebných nákladov až do výšky 1 milión EUR vrátane 
pátrania a záchrany na vode a v horách,

•  poistenie storna/nevyèerpania služieb aj bez obmedzenia 
a spoluúèasti, 

• a ve¾a ïalších príjemných prekvapení
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hlavné mesto: Limenas Thasos
počet obyvateľov: 16 000
rozloha: 381 km2

časový posun: +1 hodina
doba letu: cca 1 hod. 35 minút 
mena: euro
úradný jazyk: grécky

THASOS
Pohostinnosť spojená s hrou slnečných lúčov na modrej hladi-
ne, nemiznúci úsmev na tvárach domorodých obyvateľov, po-
sedenia v tavernách s výhľadom na more, ktoré lákajú vôňou 
miestnych špecialít, romantické večery, neviazaná zábava 
v tanečných kluboch, osviežujúce nápoje v baroch a tradičné 
grécke jedlá – to sú prázdniny na Thasose. Thasos má úžas-
né pobrežie, ktoré lemuje hlavná cesta okolo celého ostrova, 
kdekoľvek zastavíte, vždy je to príjemné miesto či už na relax, 
plávanie, športovanie alebo potápanie, ponúknu sa vám nád-
herné pohľady na okolitú panorámu. Na ostrove nájdete jedi-
nečné pláže a miesta, ktoré stoja za návštevu a malebné zálivy 
s priezračnou, čistou vodou vám pohladia dušu. Ak si požičia-
te auto, okrem pláží v našich letoviskách, môžete navštíviť aj 
ďalšie pláže. Väčšina z nich má Modrú vlajku. Letecké zájazdy 

odlietajú z Bratislavy na letisko Megas Alexandros Kavala. Let 
trvá približne 1 hod. 35 min., trajekt na ostrov asi 45 min., ná-
sledný transfer z prístavu Limenas ku hotelom trvá približne 
45 - 60 min. Cesta autobusom zo Slovenska na ostrov Thasos 
trvá približne 24 hod. vrátane trajektu z  prístavu Keramoti 
do prístavu Limenas.

TRIPITI
Tripiti je malé stredisko na  juhu ostrova, tvorí ho nádherný 
záliv s  pásom pieskovej pláže s  čistou priezračnou vodou 
končiaci skalnatým kopcom preťatým veľkým otvorom 
vo  svojej stene. Svoj názov nesie z  gréckeho slova Tripa - 
diera, cez ktorú preteká  more a vytvára tak prírodný bazén 
na  jeho druhej strane. Stredisko je vzdialené 3 km od stre-
diska Limenaria.

LIMENARIA 
V južnej časti ostrova sa nachádza mestečko Limenaria. Patrí 
medzi rušnejšie prímorské letoviská na  ostrove. Má krásnu 
promenádu, ktorá vedie pozdĺž pobrežia a láka turistov sprí-
jemniť si večer prechádzkou. Sú tu dobré podmienky na po-
tápanie a  plážové športy, požičovne áut a  motoriek, pošta, 
lekáreň a banka. Pláže sú pieskové alebo s väčšími kameňmi 

– okruhliakmi. Neďaleko sa nachádza aj známa pláž „Metalia 
Beach“, jedna z najkrajších na ostrove. 

PEFKARI
Stredisko Pefkari tvorí malý záliv na  južnej strane ostrova 
a  len zopár hotelových zariadení a  apartmánových do-
mov. Záliv obkolesuje píniový lesík s  malými tavernička-
mi a  kaviarničkami s  pokojnou atmosférou. Nachádza sa  
1 km od  strediska Potos a  3 km od  strediska Limenaria. 
Pefkari patrí medzi pokojné letoviská, je tu však bohatá po-
nuka vodných športov ako je obľúbený paragliding, vodné 
skútre a  bicykle. Prekrásna šíra pláž je prevažne piesková, 
pri vstupe do mora kamenistá. 

POTOS
Prímorské stredisko s  čulým ruchom na  juhu ostrova, pri-
bližne 5 km od  Limenarie. Je obľúbené pre  svoju príjemnú 
atmosféru, ktorú dotvára množstvo taverien, cukrární, 
kaviarní, obchodíkov so  suvenírmi priamo na  plážovej pro-
menáde. V  stredisku nájdeme tiež zlatníctvo, kaderníctvo, 
fotoslužbu, požičovne áut a  motoriek. Pláže sú prevažne 
pieskové s  drobnými kamienkami, na  niektorých miestach 
štrkovo-pieskové.  

Limenas

Keramoti
Kavala

Athos

Grécko

Stredozemné more

THASOS Panagia

Theologos
Kastro

LIMENARIA
TRIPITI

PEFKARI
POTOS

THASOS

FAKULTATÍVNE VÝLETY
Okruh ostrovom – vydajte sa za poznaním „zeleného 
smaragdu“ uprostred Egejského mora. Fakultatívny 
výlet okolo ostrova ponúka možnosť navštíviť všetky 
zaujímavé miesta, obdivovať prírodné krásy ostrova. 
Celodenný výlet autobusom so sprievodcom po okruž-
nej ceste okolo ostrova.  
Výlet loďou – plavba po  najkrajších plážach a  záku-
tiach juhovýchodného pobrežia s  celodenným občer-
stvením. Loď zastavuje vo viacerých prekrásnych lagú-
nach, v ktorých sa môžete okúpať.
Jeep safari – výlet na  terénnych autách do  hôr. 
Zastávky na  miestach s  nádhernými panoramatickými 
výhľadmi. 
Grécky večer – celovečerná zábava v starobylom 
mestečku THEOLOGOS, ktoré bolo kedysi hlavným 
mestom ostrova. Večerná prehliadka mesta s návštevou 
tradičnej taverny, podáva sa večera formou bufetových 
stolov, celovečerný folklórny program. 

Mesiac V VI VII VIII IX X
Vzduch 24 25 29 30 28 24
Voda 19 21 24 26 24 22

PRIEMERNÉ DENNÉ TEPLOTY NA THASOSE
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Aparthotel Rodon House je obklopený zeleňou a píniovými stromami, v krásnej záhrade vo svahu, v blízkosti jednej z najkrajších pláží ostrova s priezračnou 
vodou Tripiti. Vhodný pre klientov, ktorí hľadajú pokoj a relax, i pre rodiny s deťmi. Klienti, ktorí uprednostňujú rušnejšie stredisko, majú možnosť navštíviť stre-
disko Limenaria, vzdialené 3 km.

Poloha: približne 50 m od  pláže, asi 3 km od   strediska 
Limenaria, kam sa dá doviezť autobusom alebo taxíkom, 
najbližší supermarket je vzdialený 20 minút chôdze.

Hotel: hotelový areál pozostáva z  niekoľkých poschodo-
vých viliek situovaných v  udržiavanej záhrade vo  svahu. 
Súčasťou areálu je aj menšia recepcia, reštaurácia s  tera-
sou, bazén s  oddelenou časťou pre  deti, bar pri  bazéne, 
menšie detské ihrisko. Hosťom je k dispozícii Wi-Fi pripoje-
nie zdarma. Reštaurácia Maestrale, kde sa podávajú raňajky 
a večere, je k dispozícii aj ako à la carte reštaurácia prevaž-
ne s talianskou kuchyňou. 

Ubytovanie: štúdiá pre  2-3 osoby pozostávajú z  jednej 
miestnosti s jedným dvojlôžkom a jednou prístelkou (väčši-
nou rozkladací gauč), kúpeľne so sprchou a WC. V štúdiách 
sa nachádza kuchynský kút s chladničkou (kuchynská linka, 
elektrický varič, riad). Všetky štúdiá majú TV, klimatizáciu 
za poplatok (platí sa na mieste 5 EUR/deň), balkón prípad-
ne terasu. 

Stravovanie: polpenzia, raňajky sú kontinentálne podáva-
né formou bufetu, večere servírované, výber z menu. 

Pláž: šíra piesočnatá pláž Tripiti, považovaná za jednu z naj-
krajších na ostrove, pri vstupe miestami štrková, slnečníky 
a ležadlá na pláži sú za poplatok. Pláž lemuje píniový kopec, 
ktorý má v sebe otvor - dieru, po grécky Tripa, cez ktorú pre-
niká morská voda a tvorí tak malé jazierko. Prírodný bazén 
je na konci záhrady hotela Rodon.

   RODON HOUSE
THASOS – TRIPITI

POKOJNÁ
DOVOLENKA

KLIMATIZÁCIA
ZA DOPLATOK

WI-FI
ZDARMA

MODRÁ
VLAJKA

OBĽÚBENÁ
PLÁŽ

OBĽÚBENÉ
UBYTOVANIE

NÁŠ
TIP

DETI DO 6 ROKOV
ZDARMA

6
od 318 €

VIAC INFO K CENÁM 
NA WEBE, 

ALEBO U PREDAJCU
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Menší, kompletne zrekonštruovaný hotel rodinného typu, priamo na  plážovej promenáde, s  výhľadom na  trblietajúce sa vlny Egejského mora v  centre 
strediska Limenaria.

Poloha: 10 m od  mora a  približne 100 m od  pláží z  ľavej 
i pravej strany hotela. Hotel je súčasťou promenády, lemo-
vanej obchodíkmi so  suvenírmi, taverničkami, cukrárňami, 
barmi s hudbou. Na začiatku promenády je zastávka pre au-
tobusy, ktoré spájajú strediská na ostrove Thasos s prístavom 
Limenas a  stanovisko taxíkov. Promenádu uzatvára malý 
prístav pre rybárske lode, večerné osvetlenie prístavu a jeho 
vôňa navodzuje typickú atmosféru ostrova Thasos, ktorého 
obyvatelia žijú ešte podľa starých gréckych tradícií.

Hotel: 3-poschodový hotel má recepciu, výťah, reštauráciu 
s  príjemným posedením s  výhľadom na  more. Hosťom je 
k dispozícii Wi-Fi pripojenie zdarma.

Izby: moderne zariadené dvojlôžkové izby s  balkónom 
a s možnosťou jednej prístelky pre 2-3 osoby, s kuchynským 
kútikom so základným vybavením, k dispozícii chladnička, 
varič, základný riad. Každá izba má SAT TV, kúpeľňu s WC, 
na vyžiadanie rýchlovarná kanvica, žehlička a sušič na vla-
sy, klimatizácia za poplatok 5 EUR/deň. Izby nemajú výhľad 
na more.

Stravovanie: polpenzia, raňajky sú kontinentálne, večere 
výber z menu. Strava sa podáva v rodinnej reštaurácii s ma-
lebným výhľadom na more. 

Pláž: štrkovo-piesočnatá s pozvoľným vstupom. Návštevníci 
si môžu vybrať niekoľko pláží, pri malom prístave pieskovú, 
za  kopcom Palataki nádhernú pieskovo-štrkovú Metalia 
Beach s plážovým barom, alebo pláže smerujúce k stredisku 
Tripiti. Dovolenkári, ktorí radi podnikajú výlety do  okolia, 
majú možnosť vybrať si z  ponuky fakultatívnych výletov 
a  spoznať tak malebnú krásu a  bohatú históriu ostrova 
Thasos. Slnečníky a ležadlá sú za poplatok.

ASTERIAS    

THASOS – LIMENARIA

DETI DO 6 ROKOV
ZDARMA

6
WI-FI

ZDARMA
CHLADNIČKA

NA IZBE
OBĽÚBENÉ
STREDISKO

OBĽÚBENÝ
HOTEL

KLIMATIZÁCIA
ZA DOPLATOK

NÁŠ
TIP

VÝBORNÁ
POLOHA

od 305€
VIAC INFO K CENÁM 

NA WEBE, 
ALEBO U PREDAJCU
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Obľúbený kvalitný dom po rekonštrukcii, v príjemnom prostredí, neďaleko centra strediska Potos na  juhu ostrova, približne 5 km od Limenarie. Jeho skvelá 
poloha ponúka klientom  možnosti nákupov, príjemných prechádzok priamo na pobrežnej promenáde i zábavy. Klientom je k dispozícii bezplatné parkovisko 
a Wi-Fi pripojenie.

Poloha: 70 m od  piesočnatej pláže s  pozvoľným vstupom 
do čistého krištáľového mora, vhodnej aj pre deti a neplavcov, 
neďaleko centra strediska Potos, obkolesený zelenou záhra-
dou. Potos má nezameniteľnú ostrovnú atmosféru s plážovou 
promenádou s  množstvom typických gréckych taverničiek, 
cukrární s  rozvoniavajúcou pravou gréckou kávou a  obcho-
díkmi so suvenírmi. Nájdete tu však aj a požičovne áut, obľú-
bených štvorkoliek a motoriek.

Ubytovanie: moderne zariadené klimatizované štúdiá 
pre 2-3 osoby pozostávajú z jednej miestnosti s dvomi, prí-
padne tromi lôžkami, kúpeľne so sprchou a WC. V štúdiách 

sa nachádza kuchynský kút s chladničkou (kuchynská linka, 
elektrický varič, základný riad). Všetky štúdiá majú k dispo-
zícii TV a  Wi-Fi pripojenie, balkón. Dom poskytuje aj bez-
platné parkovisko.

Stravovanie: bez  stravy, možnosť doobjednať si večere, 
alebo polpenziu. Raňajky sú kontinentálne, večere výber 
z menu. Strava sa podáva v gréckej taverne vo veľmi príjem-
nom prostredí na brehu mora, ktorá je známa svojou domá-
cou a chutnou kuchyňou.

Pláž: piesočnatá s pozvoľným vstupom do mora, slnečníky, 
ležadlá a vodné športy za poplatok, v zálive sa nachádza nie-
koľko ďalších pláží vzdialených 5-15 minút chôdze. V  blíz-
kosti je šíra pláž San Antonio Beach s  príjemnou tavernou 
v  upravenej záhrade, ktorá ponúka svojim hosťom ľahké 
občerstvenie aj pravé grécke špeciality, sladkosti a zmrzliny.

     POTOS SUN
THASOS – POTOS

DETI DO 15 ROKOV
ZDARMA

15
POKOJNÁ

DOVOLENKA
PIESOČNATÁ

PLÁŽ
KLIMATIZÁCIA

V CENE
WI-FI

NA IZBÁCH
OBĽÚBENÉ

ŠTÚDIÁ
VÝBORNÁ
POLOHA

NÁŠ
TIP

od 231€
VIAC INFO K CENÁM 

NA WEBE, 
ALEBO U PREDAJCU



94 | GRÉCKO 

CORINA FEI     

THASOS – LIMENARIA

SOFI    

THASOS – PEFKARI

Moderné štúdiá s malou upravenou záhradkou, v blízkosti mora, v stredisku 
Limenaria, patria už tradične medzi vyhľadávané kapacity, navštevované 
svojimi stálymi hosťami. Vhodné pre rodiny s deťmi i pre mladých, ktorí hľa-
dajú ubytovanie v štúdiách. 

Poloha: 30 m od pláže v stredisku Limenaria.
Ubytovanie: klimatizované, moderne vybavené štúdiá pre 2-3 osoby pozostávajú z jed-
nej miestnosti s jedným dvojlôžkom, menšia deliaca stena oddeľuje tretie lôžko – gauč. 
Kuchynský kútik so základným vybavením, kuchynská linka, elektrický varič, chladnička, 
v štúdiu je k dispozícii TV, kúpeľňa s WC, balkón alebo terasa. Wi-Fi zdarma.
Stravovanie: bez stravy, možnosť zakúpiť si polpenziu alebo večere podávané v rodinnej 
reštaurácii hotela Molos na pešej zóne s výhľadom na vlny Egejského mora. Raňajky serví-
rované rozšírené kontinentálne, večere - menu.
Pláž: štrkovo piesočnatá s  pozvoľným vstupom do  mora. Ležadlá a  slnečníky na  plá-
ži za poplatok, v blízkosti je jedna z najkrajších pláží na ostrove „Metalia Beach“, 1 km 
od Limenarie smerom na Prinos je ďalšia prekrásna pláž Tripiti.

Obľúbený dom vyhľadávaný kvôli svojej dobrej polohe najmä klientami, ktorí 
uprednostňujú pokojnejšiu dovolenku. Časť domu bola zrekonštruovaná, izby 
v tejto časti sú v cenníku označené ako superior (za príplatok).

Poloha: 150 m od pláže, neďaleko centra strediska Pefkari, 8 minút peši do Potosu a 3 km 
od Limenarie.
Ubytovanie: jednoducho zariadené štúdiá pre 2-3 osoby  pozostávajú z  jednej miestnosti 
s dvoma lôžkami, prípadne dvoma lôžkami a jednou prístelkou, kúpeľne so sprchou a WC, 
balkónom. V štúdiu sa nachádza kuchynský kút s chladničkou (kuchynská linka, varič, ku-
chynský riad). Apartmány pre 4-5 osôb pozostávajú z dvoch spální, v každej sú dve lôžka, 
prípadne prístelka, kuchynky s  kuchynským kútom a  chladničkou (kuchynská linka, varič, 
kuchynský riad). Štúdiá i apartmány majú balkóny. Wi-Fi pripojenie zdarma. V zrekonštruo-
vanej časti domu Sofi sú štúdiá superior a apartmány superior vybavené novým nábytkom, 
plazmovou TV, moderným kuchynským kútom a novou kúpeľňou.
Stravovanie: bez stravy, možnosť doobjednať večere alebo polpenziu.
Pláž: štrkovo-piesočnatá, pri vstupe do mora kamienková, 5 minút peši na atraktívnu pies-
kovú pláž Alexandra Beach, alebo 8 minút peši do Potosu. Slnečníky a ležadlá za poplatok.

DETI DO 15 ROKOV
ZDARMA

15
WI-FI

ZDARMA
OBĽÚBENÉ

UBYTOVANIE
PRI

PLÁŽI
POKOJNÁ

DOVOLENKA
KLIMATIZÁCIA
ZA DOPLATOK

WI-FI
ZDARMA

OBĽÚBENÉ
UBYTOVANIE

izba superior 

od 123 €
VIAC INFO K CENÁM 

NA WEBE, 
ALEBO U PREDAJCU

od 114 €
VIAC INFO K CENÁM 

NA WEBE, 
ALEBO U PREDAJCU
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LEVENDIS     

THASOS – POTOS

MIRANTA    

THASOS – POTOS

Moderný dom so  štúdiami na  poschodí s  orientáciou na  morskú stranu, 
v blízkosti centra strediska Potos.

Poloha: 70 m od pláže, neďaleko centra strediska Potos.   
Ubytovanie: vkusne a útulne zariadené klimatizované štúdiá pre 2-3 osoby, pozostávajú 
z jednej miestnosti s jedným dvojlôžkom a jedným samostatným lôžkom. Kuchynský kútik 
so základným vybavením, kuchynská linka, elektrický varič, chladnička, TV, kúpeľňa s WC, 
spoločný balkón orientovaný na morskú stranu, Wi-Fi pripojenie a trezor na izbe zdarma.
Stravovanie: bez stravy, možnosť doobjednať večere alebo polpenziu v blízkej taverne 
s výhľadom na more. Raňajky sú kontinentálne, večere výber z menu. Strava sa podáva 
v gréckej taverne vo veľmi príjemnom prostredí na brehu mora.
Pláž: piesočnatá s pozvoľným vstupom do mora, slnečníky, ležadlá a vodné športy za po-
platok, v  zálive sa nachádza niekoľko ďalších pekných pláží vzdialených 5-15 minút 
chôdze - San Antonio Beach s jedinečnou tavernou, pláž v Pefkari s motorovými vodnými 
atrakciami, malebná pláž hotela Alexandra Beach alebo tyrkysová pláž Notos Beach.

Moderne zariadený dom, s  výbornou polohou v  blízkosti centra strediska 
a pláže. Blízkosť centra umožňuje prejsť sa po pešej zóne popri mori, navští-
viť okolité taverničky s domácou kuchyňou, obchodíky s pravým thasoským 
píniovým medom a olivovým olejom jedinečnej kvality.

Poloha: 70 m od pláže, v centre v strediska Potos.
Ubytovanie: štúdiá pre 2-4 osoby pozostávajú z jednej miestnosti s jedným dvojlôžkom 
a jednou, prípadne dvoma prístelkami, kúpeľne so sprchou a WC. V štúdiách sa nachádza 
kuchynský kút s chladničkou (kuchynská linka, elektrický varič, kuchynský riad), majú TV, 
klimatizáciu za poplatok (platí sa na mieste 5 EUR/deň), balkón alebo terasu. V dome je 
možné zdarma  Wi-Fi pripojenie na internet.
Stravovanie: bez stravy, možnosť doobjednať večere alebo polpenziu. Raňajky sú konti-
nentálne, večere výber z menu. Strava sa podáva v gréckej  taverne vo veľmi príjemnom 
prostredí na brehu mora.
Pláž: piesočnatá, slnečníky, ležadlá a vodné športy za poplatok, v zálive sa nachádza nie-
koľko ďalších pekných pláží vzdialených 5-15 min.

AŽ 2 DETI DO 
15 ROKOV ZDARMA

2x
WI-FI

ZDARMA
OBĽÚBENÉ

ŠTÚDIÁ
VÝBORNÁ
POLOHA

DETI DO 15 ROKOV
ZDARMA

15
WI-FI

ZDARMA
NÁŠ
TIP

VÝBORNÁ
POLOHA

od 119 €
VIAC INFO K CENÁM 

NA WEBE, 
ALEBO U PREDAJCU

od 119 €
VIAC INFO K CENÁM 

NA WEBE, 
ALEBO U PREDAJCU
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POLOSTROV CHALKIDIKI
Toto malebné zákutie Grécka obmývajú čisté vody Egejského 
mora, pričom  svojou polohou, miernym klimatickým pásmom 
a svojimi prírodnými krásami je miestom predurčeným na strá-
venie príjemnej dovolenky.
Stovky kilometrov piesočnatých pláží, množstvo sýto-zele-
ných borovicových lesov, tiahnucich sa až k pobrežiam ob-
mývaným krišťáľovo čistou vodou mora, olivové háje, vínne 
révy, typické grécke dedinky, ktoré odolávajú plynúcemu 
času, malé prístavy s húpajúcimi sa bárkami starých rybárov, 
taverny s rozvoniavajúcimi gréckymi špecialitami – to všetko 
na  vás čaká na  tomto čarokrásnom polostrove. Polostrovu 
Chalkidiki pre  jeho tvar s  troma prstami vybiehajúcimi 
do  mora hovoria aj Poseidonov trojzubec. Najzápadnejší 
výbežok je Kassandra, prostredný Sithonia a  najvýchodnej-
ší Athos. Na  rozdiel od  mnohých iných gréckych destinácií 

je polostrov Chalkidiki obdarený množstvom zelene, ktorá 
sa zvažuje často až k  pobrežiam. Z  hľadiska vybavenosti je 
najrozvinutejší výbežok Kassandra. Tu nájdete množstvo 
rušných letovísk, v  ktorých pulzuje život a  zábava, naopak 
západné pobrežie výbežku si zachovalo svoj pôvodný kolorit 
v typických romantických rybárskych dedinkách. Stredný vý-
bežok polostrova tvorí Sithonia, ktorá je pokojnejšou, ale aj 
drsnejšou časťou s množstvom možností pre šport a turisti-
ku. Najvýchodnejší výbežok Athos tvorí autonómny mníšsky 
štát s dvadsiatkou samosprávnych kláštorov. Prístupný je len 
mužom, ale prostredníctvom lodného fakultatívneho výletu 
sa môžete k pobrežiu priblížiť a obdivovať túto zvláštnu ro-
mantickú krajinu a jej byzantské stavby.

POLICHRONO
Stredisko Polichrono sa nachádza na  východnej strane 
výbežku Kassandra, necelých 100 km od  Thessaloník. 
Ponúka množstvo taverien, plážových barov, obchodov 
a  zábavných podnikov, ktoré prezentujú svoju ponuku  
aj v  českom či slovenskom jazyku. Z  toho dôvodu je 
toto stredisko vhodné aj pre  jazykovo menej zdatných 
cestovateľov. Pravú dovolenkovú atmosféru vo  vás 
umocní tradičná grécka kuchyňa a  priateľskí domá-
ci obyvatelia, charakteristickí svojou pohostinnosťou. 
V  stredisku sa nachádzajú aj zmenárne, bankomat, zdra-
votnícke zariadenie, lekárne a  internetová kaviareň.  
Ráz krajiny vytvárajú olivové a borovicové háje, vinice zaliate 
slnkom, tyrkysovo-modré more a  dlhá pláž s  hrubozrnným 
pieskom. Okolie turisti môžu spoznať prostredníctvom širo-
kej ponuky fakultatívnych výletov.

Udine

Egejské more

POLICHRONO

Sithonia

Kassandra

Grécko

Thessaloniki
Athos

Neos Marmaras

POLICHRONO

FAKULTATÍVNE VÝLETY
Athos – plavba okolo posledného výbežku polostrova 
Chalkidiki, ktorý tvorí samostatný mníšsky štát - Athos 
s množstvom starých byzantských kláštorov.
Meteory – výlet autobusom do vnútrozemia Grécka, kde 
sa uprostred úrodnej nížiny Thessália týčia zvláštne skal-
né útvary - Meteorské skaly. Na ich vrcholkoch boli posta-
vené kláštory, niektoré sú obývané dodnes. 
Grécky večer – folklórny večer, kde sa môžete zabaviť 
pri  živej gréckej hudbe, ochutnať špeciality servírované 
formou švédskych stolov, zatancovať si miestne ľudové 
tance  a ochutnať grécke víno.
Vodný zábavný park – výlet autobusom do  vodného 
zábavného parku Waterland, ktorý je vzdialený od Thes-
saloník len 20 km.
Thessaloniki – výlet autobusom do druhého najväčšie-
ho mesta Grécka, kde môžete navštíviť množstvo pamia-
tok z byzantského aj rímskeho obdobia, ako aj archeolo-
gické múzeum. Možnosť nákupov v centre mesta.
Toroneos – plavba medzi polostrovmi Kassandra a Sitho-
nia, kde sa môžete potápať, kúpať alebo skákať z  lode. 
Zastávka v malom prístave Neos Marmaras spojená s pre-
chádzkou, obed na lodi.
Skiathos – lodný výlet na jeden z najznámejších ostrovov 
súostrovia Severné Sporady. Okrem plavby prekrásnou 
krajinou gréckych ostrovov môžete spoznať aj typický 
kolorit ostrovnej architektúry a okúpať  sa na jednej z naj-
známejších pláží celého súostrovia.

Mesiac V VI VII VIII IX X
Vzduch 24 25 29 30 28 24
Voda 19 21 24 26 24 22

PRIEMERNÉ DENNÉ TEPLOTY NA CHALKIDIKI



GRÉCKO | 97

CHARIS    

CHALKIDIKI – POLICHRONO

CHRISTOS   

CHALKIDIKI – POLICHRONO

Pekný a  udržiavaný apartmánový dom postavený v  modernom štýle je 
vhodný aj pre náročnejších klientov ako aj pre rodiny s deťmi. Dom je obklo-
pený upravenou záhradou so záhradnou sprchou a grilom.

Poloha: približne 200 m od  pláže, na  okraji mierne rušného strediska Polichrono. 
Georafická poloha strediska umožňuje ponuku širokej škály fakultatívnych programov, 
medzi nimi aj viacero výletov loďou.
Ubytovanie: účelne zariadené štúdiá pre  2-3 osoby pozostávajú z  jednej miestnos-
ti s  dvojlôžkom s  možnosťou jednej prístelky. Súčasťou vybavenia je TV, kuchynský kút 
(kuchynská linka, varič s menšou elektrickou rúrou, chladnička, základný riad), vlastná 
kúpeľňa so sprchou a WC, balkón alebo terasa. Klimatizácia je za poplatok 5 EUR/izba/
deň – platí sa na mieste. Wi-Fi pripojenie v areáli zdarma.
Stravovanie: bez stravy. Možnosť dokúpenia polpenzie alebo večerí v miestnej reštaurá-
cii. Raňajky sú kontinentálne, večere servírované.
Pláž: dlhá piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora. Ležadlá a slnečníky sú za po-
platok alebo konzumné v plážových baroch. Na pláži široká ponuka plážových a vodných 
športov (za poplatok).

Vyhľadávaný apartmánový dom s  vlastnou priestrannou záhradou, pozo-
stáva z dvoch vedľa seba stojacich budov. Je vhodný aj pre rodiny s malými 
deťmi, uspokojí  klientov všetkých vekových kategórií.

Poloha: apartmánový dom sa nachádza asi 300 m od krásnej piesočnatej pláže. V blízkos-
ti nájdete množstvo obchodov, kaviarní a typických gréckych taverien. Polohu apartmá-
nového domu v krásnej záhrade plnej paliem, olivovníkov, kvetov a veľkú trávnatú plochu 
okolo komplexu budov ocenia hlavne rodiny s deťmi, ktoré sa tu môžu bezpečne hrať. 
Ubytovanie: apartmány sú vhodné pre  2 až 4 osoby, pričom 3 lôžka (alebo dvojlôžko 
a samostatné lôžko) sa nachádzajú v oddelenej spálni a 4. lôžko – rozkladacia pohovka – 
v  obývacej miestnosti s  kuchynským kútom. K  vybaveniu patrí klimatizácia (za poplatok 
na mieste) a TV. V kuchynke sa nachádza chladnička, varič a základný riad. Ku každému 
apartmánu prináleží kúpeľňa so sprchovým kútom a WC a terasa so záhradným nábytkom. 
Wi-Fi pripojenie zdarma.
Stravovanie: individuálne, možnosť dokúpenia večerí alebo polpenzie.
Pláž: široká piesková pláž s pozvoľným vstupom do mora, ležadlá a slnečníky za poplatok 
alebo konzumné v plážových baroch, vodné športy za poplatok.

PIESOČNATÁ
PLÁŽ

WI-FI
ZDARMA

OBĽÚBENÝ
DOM

DOBRÁ
POLOHA

PRE RODINY
S DEŤMI

WI-FI
ZDARMA

PIESOČNATÁ
PLÁŽ

NÁŠ
TIP

od 57 €
VIAC INFO K CENÁM 

NA WEBE, 
ALEBO U PREDAJCU

od 64 €
VIAC INFO K CENÁM 

NA WEBE, 
ALEBO U PREDAJCU


