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GEOGRAFICKÉ ÚDAJE

Rozloha: 130 647 km2
Počet obyvateľov: 11 100 000
Hlavné mesto: Atény
Mena: Euro
Medzinárodná poznávacia 
značka: GR
Internetová doména: .gr
Smerové telefónne číslo: +30

KLIMATICKÁ TABUĽKA

mesiac vzduch voda

6 27 °C 20 °C
7 30 °C 23 °C
8 30 °C 24 °C
9 25 °C 22 °C

GRÉCKO
OLYMPSKÁ RIVIÉRA  

GRÉCKO je magická krajina 
plná prekvapení – krajina po-
siata historickými pamiat-
kami, opradená bájami, 
kde bohovia určovali život 
ľudí. Je to kolíska dnešnej 
vzdelanosti Európy i  Ame-
riky, vlasť bájneho kráľa 
Mínósa, Daidala i Ikara, Ho-
méra, veľkých mysliteľov 
Platóna a  Aristotela, ale aj 
Alexandra Veľkého. Grécko 
však nežije len minulos-
ťou. Keď človek raz spozná 
mentalitu Grékov, s  rados-
ťou sa k  nim vráti. Najdô-
ležitejšími hodnotami pre 
Grékov je zdravie a  radosť 
zo života, čo ovplyvňuje ich 
konanie. Každý kút kraji-
ny je iný a  jej rozmanitosť 
je obrovská. Treba sa len 
poradiť a  rozhodnúť sa pre 
to, čo je nášmu srdcu naj-
bližšie.
Thessaloniki (Solún) hlav-
né mesto gréckej Macedó-
nie, druhé najväčšie mesto 
Grécka, rodisko sv. Cyrila 
a  Metoda, leží na najvnú-
tornejšom mieste Termské-
ho zálivu. Je to turistami 
najvyhľadávanejšie mesto 
európskeho typu v Grécku. 
Neďaleko Solúna, približne 
70  až 100  km sa nachádza 
Olympská riviéra.

OLYMPSKÁ RIVIÉRA
Pozdĺž 70  km dlhého pobrežia nájdete veľa 
krásnych letovísk, ktoré ponúkajú možnosti na 
prežitie pravej pohodovej rodinnej ako i aktív-
nej dovolenky. Každoročne táto oblasť získava 
modrú vlajku EÚ, ktorá je vizitkou absolútne 
čistého mora a  ovzdušia. Nad plážami Olym-
pskej riviéry v  Solúnskom zálive sa vypína 
impozantný mýtický Olymp. Najvyšším z jeho 
siedmych vápencových vrcholov a súčasne ce-
lého Grécka je Mytikas, vysoký 2917 m. Množ-
stvo kaviarní a  typických gréckych taverien 
Vám najlepšie priblíži mentalitu Grékov a  ich 
tradičnú pohostinnosť. Voľné chvíle môžete 
stráviť s gréckou hudbou alebo návštevou kul-
túrnych a historických pamiatok.

PARALIA     
Leží v centre turistického srdca Pierre. Od okres-
ného mesta Katerini (považovaného za hlavné 
mesto Olympskej riviéry) je vzdialená asi 9 km 
a od mesta Thessaloniki približne 80 km. Je to 
známe a  obľúbené mestečko s  polohou ide-
álnou na rôzne nákupy ako na trhoch, tak aj 
v luxusných obchodoch v meste Katerini. Je to 
rušné letovisko s množstvom hotelov a apart-
mánov, gréckych taverničiek, barov a diskoték, 
kde nočný život končí až v  skorých ranných 
hodinách. Paralia je zásobovaná absolútne čis-
tou vodou z ľadovcov Olympu, vďaka ktorému 
sa tu vytvára príjemná miestna mikroklíma 
s  minimálnymi zrážkami a  stálymi teplotami 
ovzdušia, ktoré je často využívané pre ozdrav-
né pobyty astmatikov a alergikov. Odporúčame 
najmä pre tých, ktorí majú záujem o rušnejšiu 
dovolenku a tým, ktorí majú záujem navštíviť 
archeologické skvosty severného Grécka.
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Fakultatívne výlety a autobusová doprava

TERMÍNY 12 A 15-DŇOVÝCH AUTOBUSOVÝCH ZÁJAZDOV NA OLYMPSKÚ RIVIÉRU
Odchod SR 08.06. (*V) 20.06. 29.06. (*V) 08.07. 17.07. (*V) 26.07. 04.08. (*V) 13.08. 22.08. (*V) 31.08. 12.09.
Príchod SR 22.06. 01.07. 10.07. 19.07. 28.07. 06.08. 15.08. 24.08. 02.09. 14.09. 26.09.
(*V) v daných termínoch je plánovaná aj zvozová doprava z východného Slovenska. Doprava je zabezpečovaná do strediska Paralia.

PRÍPLATKY A CENY AUTOBUSOVEJ DOPRAVY

Spiatočná autobusová 
doprava s pobytom

Spiatočná autobusová dopra-
va bez pobytu

Povinné príplatky Príplatky
Pobytová taxa pre osoby  

od 2r. /pobyt Cestovné poistenie osoba/deň Pobyt 2 a viac 
týždne Miestenka

A1* A3*
145 € 175 € 15 € 2,80 € 3,40 € 35 € 8 €

* Špecifikácia poistného krytia je uvedená na str. 4.
V CENE CESTOVNÉHO LÍSTKA JE ZAHRNUTÉ: autobusová preprava a DPH. • INFANT - dieťa do 2r. musí mať vlastné sedadlo, t.z. platí cenu autobusovej dopravy.

MOŽNOSTI NÁSTUPOV A PRÍPLATKY ZA NÁSTUPNÉ MIESTA

Bratislava Nitra, Trnava. 
Sereď

Komárno, Nové Zámky,  
Partizánske, Topoľčany, 

Piešťany, Prešov*, 
Košice* 

Dubnica nad Váhom, Humenné,*  
Michalovce*, Nové Mesto nad Váhom,  

Poprad*, Prievidza, Spišská Nová Ves*,  
Trebišov*, Trenčín, Žiar nad Hronom

Banská Bystrica, Žilina, 
Liptovský Mikuláš*, Zvolen, 
Martin, Považská Bystrica, 

Ružomberok*

0 € 5 € 11 € 14 € 16 €

* uvedené nástupné miesta sú obsluhované iba vo vybraných termínoch; nástupné miesta Michalovce, Trebišov, Humenné a Nové 
Zámky sú obsluhované pri minimálnom počte 6 až 8 cestujúcich

PROGRAM 12 A 15-DŇOVÝCH AUTOBUSOVÝCH ZÁJAZDOV A 10 A 13-DŇOVÝCH POBYTOV S INDIVIDUÁLNOU DOPRAVOU:
1. deň:  odchod zo Slovenska (prechod hraníc SR v skorých ranných hodinách), non-stop jazda,
2. deň:   príchod do letoviska v ranných až poludňajších hodinách, ubytovanie v ubytovacom zariadení najskôr cca od 16:00 

(pri indivi duálnej doprave - nástup na pobyt),
3. - 10., resp. 13. deň:  pobyt pri mori s možnosťou účasti na fakultatívnych výletoch podľa informácií delegáta,
11., resp. 14 deň:  uvoľnenie ubytovacieho zariadenia v  dopoludňajších hodinách (do 10:00, resp. podľa pokynov recepcie), 

odchod z letoviska vo večerných hodinách, non-stop jazda (pri individuálnej doprave - posledný deň pobytu),
12., resp. 15. deň:  pokračovanie v non-stop jazde, príchod na územie SR (prechod hraníc SR v neskorých večerných hodinách).

Pre klientov, ktorí si vybrali pobyt v Grécku, poskytujeme ako doplnkovú službu charterovú autobusovú dopravu. Počas 
prepravy sa uskutočňujú len technické prestávky, o ktorých počte, čase a dĺžke trvania Vám podajú informácie vodiči, na-
koľko sú ovplyvnené dopravnou situáciou na cestách. Preprava od slovenských hraníc trvá cca 18-22 hodín (skutočnosť r. 
2019). Do tejto oblasti premávajú autobusy vybavené klimatizáciou, videom a občerstvením (teplé a chladené nápoje za 
poplatok). Sprievodca v autobusoch nie je súčasťou prepravy. Autobusová doprava je organizovaná CK TURANCAR.

H SRB ME

ORIENTAČNÉ VZDIALENOSTI 
Z BRATISLAVY

Paralia 1323 km

UPOZORNENIE

Batožina – každý cestujúci 
má nárok na prepravu 1 ks 
batožiny max. 15 kg a 1 ks 
príručnej batožiny. Nadroz-
mernú batožinu - bicykle, 
surfy a pod., ako aj zvieratá 
neprepravujeme!

Bližšie informácie o  ná-
stupných miestach v  po-
bočkách našej CK; v  prípa-
de nedostatočného počtu 
cestujúcich môže byť pre-
prava zrušená.

WATERLAND 
Najväčší zábavný park v severnom Grécku. K dispozícii je 6 bazénov, tenisové, basket-
balové a volejbalové ihriská. Vodný park je vzdialený približne 20 km od Thessaloník.

OLYMP 
Celodenný výlet autobusom do národného parku Grécka. Program zahŕňa návštevu 
strediska Litochoro, prechádzku k prameňom v srdci Olympu a miesta Prionia – sídla 
12 bohov, kde je prekrásna fauna a flóra. Zastávka je v starobylej dedinke Dion – po-
svätné miesto Macedóncov. 

METEORA 
Celodenný výlet autobusom do časti známej vysokými, strmými a holými skalami, 
na  ktorých vrcholoch sú  vybudované kláštory – jedny z  najznámejších pamiatok 
Grécka. Z 24 kláštorov sú dnes obývané iba dva. Prehliadka Kalambaky v údolí Tempi 
a v malom kostole Sv. Paraskevi nad riekou Pinios.

ATÉNY
Celodenný výlet autobusom, návšteva hlavného mesta spojená s prehliadkou najväč-
šieho a  najdôležitejšieho prístavu Grécka – Pireos, Akropoly, Olympijského štadióna, 
paláca prezidenta. Zastávka v Thermopilách – miesto bojov počas vojny medzi Gréckom 
a Perziou.



www.globtour.sk

  13 A 10 DŇOVÉ POBYTY
9.6.-21.6. 30.6.-9.7.
1.9.-25.9. 21.6.-30.6. 23.8.-1.9. 9.7.-23.8.

dĺžka pobytu 13 dní 10 dní 10 dní 10 dní
osoba v štúdiu obs. 3 os. 215 185 190 210
FM zľava 30% 151 130 133 147
osoba v štúdiu obs. 2 os. 285 245 255 275
dosp. os. 4. lôžko 60 45 45 45
1. dieťa príst. do 15,99r. UBYTOVANIE ZDARMA
2. dieťa príst. do 15,99r. UBYTOVANIE ZDARMA
V CENE JE ZAHRNUTÉ: 9x, resp. 12x ubytovanie, služby delegáta, DPH. POVINNÉ PRÍPLATKY: viď informácie na strane 245. 
PRÍPLATKY: raňajky 6 €/os./noc, večere 15 €/os./noc. UPOZORNENIE: dieťa ZDARMA platí len povinné príplatky. Ceny a informá-
cie o doprave - strana 245. 
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OFICIÁLNA KATEGÓRIA: ***
POLOHA: obľúbená rodinná vila v kľud-
nejšej časti letoviska • v okolí sú obchody, 
supermarkety a grécke taverničky • mesto 
Katerini je vzdialené cca 9 km
POPIS A PLÁŽ: cca 500 m od piesočnatej 
pláže s pozvoľným vstupom do mora • le-
žadlá a slnečníky na pláži za poplatok 
VYBAVENIE: malá vstupná hala s recep-
ciou • vonkajší bazén • terasa pri bazéne s 
ležadlami a posedením • sauna • záhrada 
s grilom • odporúčame pre klientov všet-
kých vekových kategórií, najmä však pre 
rodiny s deťmi
UBYTOVANIE: štúdiá sú zariadené no-
vým, moderným nábytkom • kuchynský 
kút • základný riad podľa počtu osôb v štú-

PRE RODINY

SUPER CENA

2 DETI ZDARMA 16

diu • chladnička • elektrický varič/skloke-
ramická varná doska • ŠTÚDIO pre 2 až 4 
osoby – jedna miestnosť – obývacia izba s 
dvoma samostatnými lôžkami s možnosťou 
až 2 prísteliek, resp. manželské dvojlôžko 
(cca 160 cm šírka) a 2 prístelky • SAT–TV 
• sprcha/WC • sušič na vlasy • balkón • 
klimatizácia za príplatok na mieste pobytu 
(cca 4-5 €/deň) • možnosť WiFi pripojenia 
zdarma
STRAVA: bez stravy • možnosť varenia • 
možnosť doobjednať stravovanie v blízkej 
reštaurácii
ŠPORT A ZÁBAVA: vodné športy na pláži 
– vodné skútre a bicykle • plážový volejbal 
• banán • požičovne áut a bicyklov • typic-
ké grécke taverny • kaviarne • diskotéky

FIRST MINUTE 
ZĽAVA 30% do 31.12.

27% 25%
do 31.1. do 29.2.

20%
do 31.3.

GR
ÉC

KO



www.filoxeniahotels.gr/hotel-scan-
dinavia.html

  13 A 10 DŇOVÉ POBYTY
9.6.-21.6. 30.6.-9.7.
1.9.-25.9. 21.6.-30.6. 23.8.-1.9. 9.7.-23.8.

dĺžka pobytu 13 dní 10 dní 10 dní 10 dní
dosp. os. zákl. lôž. 325 295 300 320
FM zľava 30% 228 207 210 224
dosp. os. príst. 252 189 189 189
dieťa príst. do 10,99r. 192 144 144 144
dieťa lôž. rodiča v 1/2 do 5,99r. UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA
V CENE JE ZAHRNUTÉ: 9x, resp. 12x ubytovanie s raňajkami, služby delegáta, DPH.  POVINNÉ PRÍPLATKY: pobytová taxa od 
0,50 € do 4 €/os./noc - platba na mieste podľa kategórie hotela, ostatné viď informácie na strane 245.  PRÍPLATKY: večere 10 €/
os./noc.  UPOZORNENIE: dieťa ZDARMA platí len povinné príplatky. Ceny a informácie o doprave - strana 245. 
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OFICIÁLNA KATEGÓRIA: **
POLOHA: obľúbený hotel v blízkosti 
centra letoviska • v okolí sú obchody, su-
permarkety a grécke taverničky • mesto 
Katerini je vzdialené cca 9 km
POPIS A PLÁŽ: cca 100 m od piesočnatej 
pláže s pozvoľným vstupom do mora • le-
žadlá a slnečníky na pláži za poplatok 
VYBAVENIE: malá vstupná hala • trezory 
za poplatok • raňajková miestnosť • výťah 
• recepcia v hoteli Poseidon • možnosť WiFi 
pripojenia v celom hoteli zdarma • možnosť 
parkovania v blízkosti hotela zdarma • od-
porúčame pre klientov všetkých vekových 
kategórií
UBYTOVANIE: klimatizované 2-lôžkové 
izby s možnosťou prístelky • SAT–TV • tele-

PRE RODINY

SUPER CENA

DIEŤA ZDARMA 6

fón • malá chladnička • sprcha/WC • sušič 
na vlasy • balkón 
STRAVA: raňajky formou bufetu • mož-
nosť doobjednať večere v hoteli Poseidon
ŠPORT A ZÁBAVA: vodné športy na pláži 
– vodné skútre a bicykle • plážový volejbal 
• banán • požičovne áut a bicyklov • typic-
ké grécke taverny • kaviarne • diskotéky

FIRST MINUTE 
ZĽAVA 30% do 31.12.

27% 25%
do 31.1. do 29.2.

20%
do 31.3.
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ÉC

KO



www.globtour.sk

  13 A 10 DŇOVÉ POBYTY
9.6.-21.6. 30.6.-9.7.
1.9.-25.9. 21.6.-30.6. 23.8.-1.9. 9.7.-23.8.

dĺžka pobytu 13 dní 10 dní 10 dní 10 dní
osoba v štúdiu obs. 3 os. 190 160 165 185
FM zľava 30% 133 112 116 130
osoba v štúdiu obs. 2 os. 250 220 230 250
dosp. os. 4. lôžko 60 45 45 45
1. dieťa príst. do 15,99r. UBYTOVANIE ZDARMA
2. dieťa príst. do 15,99r. UBYTOVANIE ZDARMA
V CENE JE ZAHRNUTÉ: 9x, resp. 12x ubytovanie, služby delegáta, DPH. POVINNÉ PRÍPLATKY: viď informácie na strane 245. 
PRÍPLATKY: raňajky 6 €/os./noc, večere 10 €/os./noc. UPOZORNENIE: dieťa ZDARMA platí len povinné príplatky. Ceny a informá-
cie o doprave - strana 245. 
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OFICIÁLNA KATEGÓRIA: A
POLOHA: v blízkosti centra strediska Pa-
ralia • v okolí sú obchody, supermarkety 
a grécke taverničky • mesto Katerini je 
vzdialené cca 9 km
POPIS A PLÁŽ: príjemný rodinný dom • 
cca 80 m od piesočnatej pláže s pozvoľným 
vstupom do mora • ležadlá a slnečníky na 
pláži za poplatok 
VYBAVENIE: malá vstupná hala s recep-
ciou • výťah • odporúčame pre klientov 
všetkých vekových kategórií, najmä však 
pre rodiny s deťmi
UBYTOVANIE: štúdiá sú jednoducho, 
ale účelne zariadené • kuchynský kút • 
základný riad podľa počtu osôb v štúdiu 

PRE RODINY

SUPER CENA

2 DETI ZDARMA 16

od  € 112
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FIRST MINUTE 
ZĽAVA 30% do 31.12.

27% 25%
do 31.1. do 29.2.

20%
do 31.3.

GR
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• chladnička • elektrický varič • ŠTÚDIO 
pre 2 až 4 osoby – jedna miestnosť – obý-
vacia izba s dvoma samostatnými lôžkami s 
možnosťou až 2 prísteliek, resp. manželské 
dvojlôžko (cca 130 cm šírka) a 2 prístelky • 
SAT–TV • sprcha/WC • balkón • klimatizá-
cia za príplatok na mieste pobytu (cca 5 €/
deň) • možnosť WiFi pripojenia zdarma
STRAVA: bez stravy • možnosť varenia • 
možnosť doobjednať stravovanie v blízkej 
reštaurácii
ŠPORT A ZÁBAVA: vodné športy na pláži 
– vodné skútre a bicykle • plážový volejbal 
• banán • požičovne áut a bicyklov • typic-
ké grécke taverny • kaviarne • diskotéky
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THESSALONIKI

Kavala

Afitos

250

KAVALA
je jedným z najatraktívnejších gréckych miest. Priestranné námestia, mo-
derné budovy, nákupné centrá na západnej strane mesta tvoria príjemný 
kontrast k tradičným starým domom, malým záhradám a tradičným ulič-
kách na východnej strane. Medzi dominanty mesta patria pôsobivé staré 
hradby, byzantský hrad, Kamares - vodovod z 16. storočia, Mehmet Ali 
dom (18. storočia) a Imaret, turecká budova s 18 kopulami. Za návštevu 
stojí aj archeologické múzeum, prezentujúce pôsobivé nálezy z Neapolis, 
Philippi, Amphipolis a Abdéra . 

AFITOS 
grécka dedinka je jedna z mála, ktorá si dodnes zachovala svo tradičný 
ráz. Výstavba nových budov je prísne regulovaná, a preto tu nenájdete 
veľké hotelové rezorty. Napriek tomu, že má Afitos bohatú históriuu, jeho 
súčasná podoba bola vytvorená v 19.storočí. Okrem príjemných taverien 
s neopakovateľnou atmosférou, ktoré ponúkajú letným dovolenkárom 
možosť ochutnať jedinečnú miestnu kuchyňu, aj suveníry v podobe ručne 
vyrobených remeselných výrobkov.

CHALKIDIKI, KAVALA
GRÉCKO

Chalkidiki, tvorené tro-
mi úzkymi polostrovmi, 
ktorých pobrežie obmýva 
azúrovomodré Egejské 
more, sú nádhernou časťou 
severného Grécka s boha-
tou históriou opradenou 
starovekými bájami a 
množstvom pamiatok z čias 
antiky. Kassandra, Sithónia 
a Athos podľa mytológie 
predstavujú tri časti bájne-
ho Poseidónovho trojzubca. 
Tieto „tri prsty Chalkidík“ 
spája svieža zeleň voňavých 
borovicových lesov a oli-
vových hájov, ktoré obk-
lopujú tradičné dedinky i 
moderné letoviská, pričom 
nekonečné pláže, mnohé 
ocenené Modrou vlajkou EÚ, 
vytvárajú atraktívne dovo-
lenkové prostredie pre vš-
etkých milovníkov Grécka. 
Podľa gréckej mytológie sa 
Kassandra v časoch antiky 
nazývala Flegra, čo zna-
mená „miesto ohňa“.

GEOGRAFICKÉ ÚDAJE

Rozloha: 130 647 km2
Počet obyvateľov: 11 100 000
Hlavné mesto: Atény
Mena: Euro
Medzinárodná poznávacia 
značka: GR
Internetová doména: .gr
Smerové telefónne číslo: +30

KLIMATICKÁ TABUĽKA

mesiac vzduch voda

6 30 °C 21 °C
7 32 °C 25 °C
8 32 °C 25 °C
9 28 °C 23 °C
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Letecká doprava

PROGRAM 8,11 ALEBO12-DŇOVÝCH LETECKÝCH ZÁJAZDOV:
1. deň: odlet z Bratislavy, transfer z letiska do Vášho uby-

tovacieho zariadenia,
2. - 7. resp. 10.,resp. 11. deň: pobyt pri mori s  možnosťou účasti na fakultatív           

nych výletoch podľa informácií delegáta,
8.,resp.11., resp.12. deň: uvoľnenie ubytovacieho zariadenia podľa 

pokynov delegáta, transfer na letisko, odlet do 
Bratislavy.

Pripravili sme pre Vás 8, 11, 
12- dňové pobytové zájazdy 
z  odletového miesta Brati-
slava do Thessalonik (SKG). 
Lety sú zabezpečené lietad-
lami, ktoré sú vybavené 
najmodernejšou aviatikou 
a  špičkovými technickými 
systémami.
Pobyty na 8 dní z Bratislavy 
budú odlietať každý pon-
delok od 15.06. do 07.09. a 
predĺžené pobyty striedavo 
pondelok a vo štvrtok v ob-
dobí od 22.06. do 03.09.
Priamy let z  Bratislavy  
do Thessalonik trvá prib-
ližne 1 hod. 40 min. Transfer 
z letiska do strediska Afitos 
trvá približne 1 hodinu 30 
min, do strediska Kavala 
približne 1 hod.  50 min (v 
závislosti od výstupných 
miest).

* Špecifikácia poistného krytia je uvedená na str. 4.

V CENE LETECKEJ DOPRAVY JE ZAHRNUTÉ: 
spiatočná letecká preprava Bratislava – Thessaloniki – Bratislava, občerstvenie - nápoje 
na palube lietadla, transfer z letiska klimatizovaným autobusom do vybraného ubytova-
cieho zariadenia a späť.
UPOZORNENIE: v súlade s uzatvorenými zmluvami s leteckými spoločnosťami si vy-
hradzujeme právo účtovať palivový príplatok v aktuálnej výške stanovenej leteckou 
spoločnosťou. 
POBYTOVÁ TAXA: miestna pobytová daň hradená priamo na mieste pobytu vo výške 
od 0,50 € do 4,00 € na izbu a deň pobytu v závislosti od oficiálnej triedy ubytovania

TERMÍNY ODLETOV 8-DŇOVÝCH LETECKÝCH ZÁJAZDOV Z BRATISLAVY (BTS)  

Odlet z BTS - SKG 15.06. 22.06. 29.06. 06.07. 13.07. 20.07. 27.07. 03.08. 10.08. 17.08. 24.08. 31.08. 07.09.

TERMÍNY ODLETOV 10/11-DŇOVÝCH LETECKÝCH ZÁJAZDOV Z BRATISLAVY (BTS)  

Odlet z BTS - SKG 22.06. 02.07. 13.07. 23.07. 03.08. 13.08. 24.08. 03.09.

PRÍPLATKY A ŠPECIÁLNA CENA LETENKY PRE DIEŤA ZDARMA

Špeciálna cena letenky pre 
„DIEŤA ZDARMA“

Povinné príplatky Príplatky
Letiskové, bezpečnostné a servisné poplatky Cestovné poistenie  

osoba/deň
Osoba od 2r. Dieťa do 2r. A1* A3*

250 € 199 € 69 € 2,80 € 3,40 €
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OFICIÁLNA KATEGÓRIA ****+
POLOHA: na vyhľadávanom polostrove 
Kassandra • uprostred udržiavanej záhra-
dy • v pokojne oblasti cca 1 km od letoviska 
Afitos • cca 3 km od obľúbeného stredis-
ka Kalithea • od letiska v Thessalonikách 
cca 80 km
POPIS A PLÁŽ: cca 250 m od krásnej, 
prírodnej, kamienkovo-piesočnatej pláže s 
pozvoľným vstupom do mora • slnečníky a 
ležadlá zdarma • bar a taverna na pláži za 
poplatok • pláž je s areálom hotela spojená 
nadchodom (možnosť využitia výťahu)
VYBAVENIE: hotelový komplex pozostá-
va z viacerých budov so spoločenskými 
priestormi a ubytovacími časťami • vstup-
ná hala s recepciou • trezor na recepcii za 
poplatok • možnosť WiFi pripojenia v verej-
ných priestoroch (zdarma) • hlavná reštau-
rácia • 2 bary (bar na pláži za poplatok) • 
priestranný bazén • slnečníky a ležadlá 
zdarma • vnútorný bazén • minimarket • 

udržiavaná hotelová záhrada s nádherný-
mi palmami
UBYTOVANIE: vkusne zariadené klimati-
zované 2-lôžkové izby s možnosťou jednej 
prístelky • možnosť rodinných izieb pre 4 
až 5 osôb za príplatok • SAT TV • telefón • 
chladnička • vlastné hygienické zariadenie 
(kúpeľňa s vaňou, resp. sprchovým kútom 
a WC) • balkón
STRAVA: ALL INCLUSIVE
ŠPORT A ZÁBAVA: plážový volejbal • 
basketbal • stolný tenis • fitness • det-
ské ihrisko • miniklub • denný a večerný 
animačný program pre deti i dospelých • 
záhradný šach • možnosť návštevy ne-
ďalekej dedinky Afitos • ponuka výletov 
a exkurzií po širšom okolí

• raňajky, obedy a večere 
formou švédskych stolov 
vrátane miestnych  
nápojov 

• počas obedov a večerí 
sú podávané alkoholické 
nápoje (čapované pivo, 
miestne biele a červené 
víno, retsina), nealkoholic-
ké nápoje

• nápoje v hotelových 
baroch od 10:00 do 23:00 
hod., vybraný tvrdý 
alkohol je k dsipozzícii od 
19:00 do 23:00 hod.,

• v popoľudňajších hodinách 
káva a čaj

• ležadlá a slečníky pri 
bazéne i na pláži zdarma

hotel Aristoteles Beach 

www.aristotelesbeach.gr

NOVINKA

cena na osobu od 354 €

ALL INCLUSIVE

2 DETI ZDARMA

LETENKA PRE 2 DETI OD 99 €

PRE RODINY

SUPER CENA

AKTUÁLNE CENY A ZĽAVY NÁJDETE NA www.globtour.sk
INFOLINKA 0850 166 911
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• raňajky, obedy a večere 
formou švédskych stolov 
vrátane miestnych i me-
dzinárodných nápojov 

• počas obedov a večerí 
sú podávané alkoholické 
nápoje (pivo, miestne 
biele a červené víno) a 
nealkoholické nápoje, 
voda a džúsy • teplé 
nápoje (káva, kapučíno, 
čaj, čokoláda) 

• nápoje v baroch: čapované 
pivo, biele a červené víno, 
whisky, gin, tequilla, 
rum, ouzo, likéry, brandy, 
alkoholické a nealkoholic-
ké nápoje i koktejly 

• zmrzlina 
• občerstvenie počas dňa 
• ležadlá a slnečníky na 

pláži 
Ka

va
la

OFICIÁLNA KATEGÓRIA ****+
POLOHA: hotelový komplex sa nachádza v 
letovisku Kavala • areál ústi na hotelovú pláž 
• cca 1 hod 50 min od Thessaloník • centrum 
mestečka Kavala cca 4 km • pri hoteli je au-
tobusová zastávka s pravidelnými spojmi do 
centra (cca každých 25 minút) • 1 km od de-
dinky Palo (s mnohými obchodmi, tavernami, 
barmi a reštauráciami)
POPIS A PLÁŽ: široká piesočnatá pláž s prí-
mesou jemných kamienkov a priezračne čis-
tou vodou mora, kde si vychutnáte príjemné 
chvíle s koktejlom v ruke • ležadlá a slnečníky 
(zdarma) • plážové osušky (za vratný depozit)
VYBAVENIE: samostatne stojaca budova a 
priľahlé moderné bungalovy • recepcia • mož-
nosť WiFi pripojenia v areáli komplexu (zdar-
ma) • hlavná hotelová reštaurácia ponúkajúca 
chutnú medzinárodnú a stredomorskú kuchy-
ňu • Enigma bar • Roof garden bar • požičovňa 
áut a motoriek • masáže (za poplatok) • stolný 
tenis (zdarma) • fitness centrum s panorama-

tickým výhľadom • minimarket • biliard
UBYTOVANIE: moderne zariadené klimati-
zované 2-lôžkové bungalovy s možnosťou jed-
nej prístelky s orientáciou k moru • možnosť 
rodinných izieb s 2 prístelkami - poschodová 
posteľ • fľaša vína ako pozornosť hotela na 
privítanie • set na prípravu kávy a čaju na izbe 
• SAT TV • telefón • WiFi (zdarma) • minibar - 
denne dopĺňaný vodou, džúsmi a pivom (zdar-
ma) • vlastné hygienické zariadenie (kúpeľňa 
s vaňou, resp. sprchovým kútom a WC) • sušič 
na vlasy • trezor (zdarma) • balkón alebo tera-

sa s posedením
STRAVA: ALL INCLUSIVE
ŠPORT A ZÁBAVA: rezort ponúka široké 
spektrum vyžitia pre všetky vekové kategó-
rie - animačné a zábavné programy (módne 
večery, grécky večer, živá hudba - klavír, sa-
xofón; taliansky večer) • hotelové animácie • 
detské ihrisko • stolný tenis • volejbalové ih-
risko • detský klub • šipky • gymnastika • ae-
robik • zumba • spoločenské hry • diskotéka 
• stolný tenis • volejbalové ihrisko • možnosť 
absolvovať fakultatívne výlety

hotel Bomo Tosca Beach 

www.bomohotels.gr

NOVINKA

cena na osobu od 559 €

ALL INCLUSIVE

2 DETI ZDARMA

LETENKA PRE 2 DETI OD 99 €

AKTUÁLNE CENY A ZĽAVY NÁJDETE NA www.globtour.sk
INFOLINKA 0850 166 911
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