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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 7 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. 20.06. 29.06. 08.07. 17.07. 26.07. 04.08. 13.08. 22.08. 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.
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
Komplexné cestovné poistenie osoba/

deň
Pobyt 2 a viac 

týždne Miestenka

KOMFORT* PLUS*
140 € 170 € 15 € 2,80 € 3,70 € 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, 

Komárno

Košice, Nové Zámky,  
Partizánske,  

Piešťany, Prešov, 
Topoľčany

Dubnica nad Váhom, Humenné,  
Michalovce, Nové Mesto nad Váhom,  
Poprad, Prievidza, Spišská Nová Ves,  
Trebišov, Trenčín, Žiar nad Hronom

Banská Bystrica,  
Liptovský Mikuláš,

Martin, Považská Bystrica,
Ružomberok, Zvolen, Žilina

6 € 10 € 13 € 15 €

- 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. 
2018). 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.
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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. 185 155 160 180
FM zľava 32% 126 105 109 122
osoba v štúdiu obs. 2 os. 255 215 225 245
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 247. 
PRÍPLATKY: raňajky 6 €/os./noc, večere 15 €/os./noc. UPOZORNENIE: dieťa ZDARMA platí len povinné príplatky. Ceny a infor-
mácie o doprave - strana 247.
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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 recepciou 
• vonkajší bazén • terasa pri bazéne s ležad-
lami a posedením • sauna • záhrada s grilom 
• úschovňa batožiny • CRYSTAL AURA od-
porúčame pre klientov všetkých vekových 
kategórií, najmä však pre rodiny s deťmi
UBYTOVANIE: každé štúdio je zariadené 
iným novým, moderným nábytkom • ku-
chynský kút • základný riad podľa počtu 

PRE RODINY

SUPER CENA

2 DETI ZDARMA 16

FIRST MINUTE 
zľava až do

32%

osôb v štúdiu • chladnička • elektrický va-
rič/sklokeramická varná doska • ŠTÚDIO 
pre 2 až 4 osoby – jedna miestnosť – obý-
vacia izba s dvoma samostatnými lôžkami s 
možnosťou až 2 prísteliek, resp. manželské 
dvojlôžko (cca 160 cm šírka) a 2 prístelky • 
SAT–TV • sociálne zariadenie (sprcha/WC) 
• sušič na vlasy • balkón • klimatizácia 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

GR
ÉC

KO



www.filoxeniahotels.gr/hotel-scan-
dinavia.html
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OFICIÁLNA KATEGÓRIA: **
POLOHA: obľúbený hotel v blízkosti cen-
tra  letoviska • v okolí sú obchody, super-
markety a grécke taverničky • mesto Kate-
rini 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 s recep-
ciou • trezory za poplatok • malá reštaurá-
cia • lobby  •  výťah •   možnosť parkovania 
v blízkosti hotela zdarma • odporúčame pre 
klientov všetkých vekových kategórií
UBYTOVANIE: klimatizované 2-lôžkové 
izby s možnosťou prístelky sú zariadené 
pekným nábytkom • SAT–TV • malá chlad-
nička • sociálne zariadenie (sprcha/WC) 

PRE RODINY

SUPER CENA

DIEŤA ZDARMA 6

FIRST MINUTE 
zľava až do

32%

NOVINKA• sušič na vlasy • balkón • možnosť WiFi 
pripojenia v celom hoteli zdarma
STRAVA: raňajky formou bufetu • mož-
nosť doobjednať večere 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

GR
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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. 295 265 270 290
FM zľava 32% 201 180 184 197
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 
0,50 €/os./deň - platba na mieste, ostatné viď informácie na strane 247. PRÍPLATKY: večere 10 €/os./noc. UPOZORNENIE: dieťa 
ZDARMA platí len povinné príplatky. Ceny a informácie o doprave - strana 247.  
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OFICIÁLNA KATEGÓRIA: A
POLOHA:  v blízkosti centra strediska Pa-
ralia
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 • štúdiá v dome TOULA od-
porúčame 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 
• chladnička • elektrický varič • ŠTÚDIO 

PRE RODINY

SUPER CENA

2 DETI ZDARMA 16

od  € 95
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FIRST MINUTE 
zľava až do

32%
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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. 170 140 145 165
FM zľava 32% 116 95 99 112
osoba v štúdiu obs. 2 os. 230 200 210 230
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 247. 
PRÍPLATKY: raňajky 6 €/os./noc, večere 10 €/os./noc. UPOZORNENIE: dieťa ZDARMA platí len povinné príplatky. Ceny a informá-
cie o doprave - strana 247.
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pre 2 až 4 osoby – jedna miestnosť – obý-
vacia izba s dvoma lôžkami s možnosťou až 
2 prísteliek, resp. manželské dvojlôžko (cca 
130 cm šírka) a 2 prístelky • SAT–TV • so-
ciálne zariadenie (sprcha/WC) • balkón • 
klimatizácia 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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ATÉNY

Vrachati
Isthmia

252

ISTHMIA
ďalším, historicky zaujímavým miestom vzdialeným len 10 km od Korin-
tu je antická Isthmia. Slnečné dni si môžete užívať na piesočnatej pláži s 
výhľadom na Saronský záliv, okúpať sa v neďalekom vodnom aquaparku 
alebo navštíviť Poseidonov chrám v Isthmii. Určite si odnesiete nezabud-
nuteľný zážitok z plavby cez prieplav. Neváhajte a spoznajte druhú stranu 
Korintského prieplavu.

VRACHATI
grécke mestečko Vrachati je vyhľadávanou destináciou predovšetkým 
pre čisté pláže a tyrkysovú modrú vodu Korintského zálivu na polostrove. 
Vďaka svojej lokalite ponúka množstvo tipov na výlety po okolí – Korint-
ské hory so Stymfalským jazerom a s gréckymi kláštormi alebo s Jaskyňou 
Jazier, z ktorej si odnesiete neopakovateľný zážitok alebo si vychutnajte 
miestne víno na promenáde.

PELOPONEZ
GRÉCKO

Spoznajte najjužnejšiu 
časť gréckej pevniny pri 
Korintskom prieplave, 
známu mýtom o Pelopovi. 
Vďaka jeho váldnutiu si 
polostrov vyslúžil názov 
„Pelopov ostrov“. Užite si 
hornatú krajinu obkolesenú 
krásnymi plážami, históriu 
starovekých civilizácií po 
celom polostrove. Kraji-
na stvorená nielen pre 
dokonalý oddych na pláži 
v Korintskom a Saronskom 
zálive, ale aj na spoznávanie 
gréckej histórie na každom 
kúsku Peloponézu.

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
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Letecká doprava

PROGRAM 8-DŇOVÝCH LETECKÝCH ZÁJAZDOV:
1. deň:           odlet z Bratislavy, transfer z letiska do Vášho ubytovacieho zariadenia,
2. - 7. deň:  pobyt pri mori s možnosťou účasti na fakultatívnych výletoch podľa informácií delegáta,
8. deň:         uvoľnenie ubytovacieho zariadenia podľa pokynov delegáta, transfer na letisko, odlet do Bratislavy.

Pripravili sme pre Vás 
8-dňové pobytové zájazdy 
z odletového miesta Bratisla-
va do Atén (ATH). Lety sú za-
bezpečené lietadlami, ktoré 
sú vybavené najmoderne-
jšou aviatikou a  špičkovými 
technickými systémami.
Pobyty na 8 dní z Bratislavy 
budú odlietať každý utorok 
od 18.06. do 10.09.2019.
Priamy let z  Bratislavy  
do Atén trvá približne 2 hod. 
15 min. Transfer z letiska do 
strediska Isthmia trvá prib-
ližne 1 hodinu 15 min, do 
strediska Vrachati približne 
1 hod.  40 min (v závislosti 
od výstupných miest).

* Špecifikácia poistného krytia je uvedená na str. 4.

V CENE LETECKEJ DOPRAVY JE ZAHRNUTÉ: 
spiatočná letecká preprava Bratislava – Atény – Bratislava, občerstvenie - nápoje na palube lietadla, transfer z letiska klimatizovaným 
autobusom do vybraného ubytovacieho zariadenia a späť.
UPOZORNENIE: v súlade s uzatvorenými zmluvami s leteckými spoločnosťami si vyhradzujeme právo účtovať palivový príplatok 
v aktuálnej výške stanovenej leteckou spoločnosťou. 
DVOJTERMÍN: cena 15-dňového (14-nocového) leteckého pobytového zájazdu predstavuje súčet dvoch za sebou nasledujúcich 
7-nocových termínov, od ktorého treba odpočítať čiastku 220 €.

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

Odlet z BTS - ATH 18.06. 25.06. 02.07. 09.07. 16.07. 23.07. 30.07. 06.08. 13.08. 20.08. 27.08. 03.09. 10.09.

PRÍPLATKY A ŠPECIÁLNA CENA LETENKY PRE DIEŤA ZDARMA

Špeciálna cena letenky pre 
„DIEŤA ZDARMA“

Povinné príplatky Príplatky
Letiskové, bezpečnostné a servisné poplatky Komplexné cestovné poistenie  

osoba/deň
Osoba od 2r. Dieťa do 2r. KOMFORT* PLUS*

250 € 199 € 69 € 2,80 € 3,70 €
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ULTRA ALL INCLUSIVE

OFICIÁLNA KATEGÓRIA: ****
POLOHA: komplex sa nachádza pri antic-
kom mestečku Isthmia v pokojnom prostre-
dí s krásnou záhradou • letisko v Aténach 
je vzdialené cca 1 hod. cesty autom • mesto 
Korint cca 8 km • Loutraki cca 9 km od ho-
tela • hotelový autobus premáva do mesta 
Koritn a Loutraki za poplatok
POPIS A  PLÁŽ: priamo pri piesočnatej 
pláži s  pozvoľným vstupom do mora • sl-
nečníky a ležadlá zdarma • plážové osušky 
za vratnú kauciu • kanoe a  vodné bicykle 
zdarma

VYBAVENIE: vstupná hala s  recepciou 
• TV kútik • reštaurácia Elia • bar • ba-
zén s  morskou vodou • terasa na slnenie 
• slnečník a  ležadlá pri bazéne zdarma • 
detský klub a  ihrisko pre deti • herňa pre 
deti • posilňovňa • WiFi pripojenie • SPA 
centrum za poplatok
UBYTOVANIE: elegantné a priestranné  
2-lôžkové izby s možnosťou prístelky • ro-
dinné izby pre 4 osoby za príplatok (môže 
byť poschodová posteľ) • majú klimati-
záciu • SAT-TV • telefón • sušič na vlasy 
• vlastné sociálne zariadenie • balkón • 

malú chladničku • WiFi pripojenie zdarma 
• trezor za poplatok
STRAVA: ULTRA ALL INCLUSIVE
ŠPORT A ZÁBAVA: vodné športy – kanoe, 
vodné bicykle zdarma • tenisový kurt • 
plážový volejbal • stolný tenis • basketbal 
• posilňovňa • denné a večerné animačné 
programy • tradičný grécky večer • mož-
nosť zaujímavých výletov do okolia za 
poplatok – bungee jumping pri Korintskom 
prieplave, výlety loďou • vodný park 
Waterfun cca 5 minút jazdy autom

• raňajky, obedy, večere 
formou bufetu vrátane 
vybraných nápojov,

• miestne alkoholické 
a nealkoholické nápoje od 
10:00 do 23:00 hod.

• snack, koláče, zmrzlina, 
bagety, pizza vo vyhrade-
nom čase počas dňa

• slnečníky a ležadlá pri 
bazéne a na pláži

hotel King Saron 

DIEŤA ZDARMA 12

PRE RODINY

SUPER CENA

LETENKA PRE DIEŤA OD 99 €

FIRST MINUTE 
zľava až do

40%

www.kingsaron.gr

NOVINKA

8 DNÍ LETECKY 
18.6.-25.6. 25.6.-2.7.
3.9.-10.9. 27.8.-3.9. 2.7.-20.8. 20.8.-27.8. 10.9.17.9.

dĺžka pobytu 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní
osoba zákl. lôž. 830 870 950 910 770
FM zľava 40% 498 522 570 546 462
dosp. os. na 1. príst. 650 690 750 720 610
1. dieťa do 12r. príst. UBYTOVANIE A SLUŽBY ULTRA ALL INCLUSIVE ZDARMA
2. dieťa do 12r. príst. v rod. izbe UBYTOVANIE A SLUŽBY ULTRA ALL INCLUSIVE ZDARMA
V CENE JE ZAHRNUTÉ: 7x ubytovanie so službami ULTRA ALL INCLUSIVE, letecká doprava, služby delegáta, DPH. POVINNÉ 
PRÍPLATKY: miestna pobytová daň - platba na mieste, ostatné informácie viď strana 253. PRÍPLATKY: výhľad na more 10 €/
izba/noc, rodinná izba 20 €/izba/noc. UPOZORNENIE: dieťa ZDARMA platí špeciálnu cenu letenky a povinné príplatky. Ceny a 
informácie o doprave - strana 253.
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DIEŤA ZDARMA 12

od 527 €

PRE RODINY

SUPER CENA
Vr

ac
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tiULTRA ALL INCLUSIVE

• raňajky, obedy, večere 
formou bufetu vrátane 
vybraných nápojov,

• miestne alkoholické 
a nealkoholické nápoje od 
11:00 do 23:00 hod.

• snack, koláče, zmrzlina, 
bagety, pizza

• 1x vstup do sauny, ham-
mam a jacuzzi (rezervácia 
nutná po príchode do 
hotela)

• slnečníky a ležadlá pri 
bazéne a na pláži

OFICIÁLNA KATEGÓRIA: *****
POLOHA: komplex sa rozprestiera na 
pobreží Korintského zálivu v  mestečku 
Vrachati • približne 5 minút chôdze od 
jeho centra • Atény sú vzdialené cca 1 hod. 
cesty autom • v blízkej dostupnosti sa na-
chádza Korintský prieplav • archeologické 
múzeum starovekého Grécka • vodný 
park  – cca 1,3 km od hotela je autobusová 
zastávka
POPIS A  PLÁŽ: cca 80 m od krásnej ka-
mienkovej pláže s pozvoľným vstupom do 
mora • slnečníky a ležadlá zdarma • plážo-

vé osušky za vratnú kauciu • bar na pláži
VYBAVENIE: komplex vsadený do krásnej 
záhrady pozostáva z  2 budov • vstupná 
hala s  recepciou • reštaurácia SKY BAR • 
bar pri bazéne • bazén so sladkou vodou 
aj poloslanou vodou • bazén pre deti • sl-
nečník a  ležadlá pri bazéne zdarma • kon-
ferenčné miestnosti • ihrisko pre deti • po-
silňovňa • WiFi pripojenie • SPA centrum 
za poplatok
UBYTOVANIE: elegantne zariadené 2-lôž-
kové izby s možnosťou prístelky • majú kli-
matizáciu • SAT-TV • telefón • sušič na vla-

sy • vlastné sociálne zariadenie • balkón 
• minibar • trezor • možnosť ubytovania 
v rodinných izbách pre 4 osoby za príplatok 
• na izbách je k dispozícii 0,5 l fľaša mine-
rálnej vody na osobu a deň
STRAVA: ALL INCLUSIVE
ŠPORT A ZÁBAVA: vodné športy – kanoe, 
vodné bicykle zdarma • baksetbalové a vo-
lejbalové ihrisko • stolný futbal • stolný 
tenis • požičovňa bicyklov za poplatok • 
vodný park v  blízkej dostupnosti • okolie 
hotela je bohaté na turistické zážitky či 
horské bicyklovanie • požičovňa áut

hotelový komplex Alkyon Resort 

LETENKA PRE DIEŤA OD 99 €

FIRST MINUTE 
zľava až do

35%

www.alkyonhotel.gr

NOVINKA

8 DNÍ LETECKY 
18.6.-25.6. 25.6.-2.7.
3.9.-10.9. 27.8.-3.9. 2.7.-20.8. 20.8.-27.8. 10.9.17.9.

dĺžka pobytu 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní
osoba zákl. lôž. 870 910 990 950 810
FM zľava 35% 566 592 644 618 527
dosp. os. na príst. 680 710 780 740 630
1. dieťa do 12r. príst. UBYTOVANIE A SLUŽBY ULTRA ALL INCLUSIVE ZDARMA
V CENE JE ZAHRNUTÉ: 7x ubytovanie so službami ULTRA ALL INCLUSIVE, letecká doprava, služby delegáta, DPH. POVINNÉ 
PRÍPLATKY: miestna pobytová daň - platba na mieste, ostatné informácie viď strana 253. UPOZORNENIE: dieťa ZDARMA platí 
špeciálnu cenu letenky a povinné príplatky. Ceny a informácie o doprave - strana 253.
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FALIRAKI
Mekkou zábavy a čulého denného i večer-
ného života je moderné stredisko Faliraki, 
vzdialené cca 15 km od  mesta Rhodos. Náj-
dete tu ubytovanie od jednoduchých apart-
mánových domov až po kvalitné hotely, 
množstvo reštaurácií a tradičných taverien, 
kaviarne, bary, diskotéky, obchody a  butiky, 
široké piesočnaté pláže s bohatým výberom 
vodných športov, ako aj rozsiahly Waterpark 
s pestrými atrakciami. Všetko spolu vytvára 
jedinečný charakter tohto strediska, ktoré 
patrí k najobľúbenejím letoviskám ostrova. 
PEFKI

Príjemné dovolenkové stredisko je usadené 
v  prekrásnej prírodnej scenérii, len na  skok 
od známeho Lindosu. Olivovníky a borovico-
vé háje tu lemujú prevažne piesočnaté pláže 
s  pozvoľným vstupom do  mora a  v  centre 
tohoto typicky gréckeho letoviska nájdete 
i  množstvo obchodíkov, kaviarní a  reštaurá-
cií. Pefki je zároveň i dobrý východiskový bod 
k rôznym fakultatívnym výletom.

LINDOS  
Lindos je pokojné letovisko s bielymi domče-
kami a s cestičkami vydláždenými plochými 
kamienkami. Večer sa úzke uličky zaplnia 
návštevníkmi, ktorých lákajú miestne taver-
ny, bary a reštaurácie umiestnené prevažne 
na strechách snehobielych budov. Zážitkom 
bude pre Vás jazda na chrbte somárika úz-
kymi kamennými uličkami až k vchodu do 
antickej Akropoly týčiacej sa nad dedinkou. 
Okrem historickej Akropoly sa v Lindose na-
chádzajú aj dve hlavné pláže Megalos Gialos 
a záliv Agios Pavlos Beach, ktorý sa právom 
radí k najkrajsím plážam ostrova.

RHODOS
GRÉCKO

Rhodos

Faliraki

Pefki

ostrov Rhodos je najväčší 
a najznámejší zo súostro-
via Dodekanese a  štvrtý 
najväčší spomedzi gréckych 
ostrovov.  Na  počesť boha 
Hélia stál kedysi v  Man-
draki, dnešnom prístave 
luxusných jácht, jeden zo 
siedmich divov sveta, 
32 m vysoká bronzová socha 
Hélia, známa ako Rhódsky 
kolos. Ostrov v tvare delfína 
je presýtený mnohými pa-
miatkami z  rôznych histo-
rických období. Vystriedali 
sa tu Rimania, Peržania, 
Turci, Arabi, Byzantínci či 
Janovčania. Najväčšiu stopu 
tu však bezpochyby zane-
chal rytiersky rád Johanitov. 
Čakajú  na  vás viaceré divy 
súčasnosti: jedinečná zmes 
starobylých kultúr, antic-
ké a  stredoveké pamiatky, 
vychýrené pláže, grécka 
pohostinnosť a  nechýbajú 
ani možnosti pestrej zábavy. 
Staroveký grécky cestovateľ 
Strabón povedal: „Rhodos je 
jedným z  najkrajších miest, 
aké som kedy poznal.“ Oplatí 
sa preto vykročiť po jeho sto-
pách a  dopriať si tak dovo-
lenku v  jednej z  najkrajších 
častí sveta.

Lindos



PRÍPLATKY A ŠPECIÁLNA CENA LETENKY PRE DIEŤA ZDARMA

Špeciálna cena letenky pre 
„DIEŤA ZDARMA“

Povinné príplatky Príplatky
Letiskové, bezpečnostné a servisné poplatky Komplexné cestovné poistenie  

osoba/deň
            Osoba od 2r. Dieťa do 2r. KOMFORT* PLUS*

290 €         199 € 69 € 2,80 € 3,70 €

* Špecifikácia poistného krytia je uvedená na str. 4.
V CENE LETECKEJ DOPRAVY JE ZAHRNUTÉ: spiatočná letecká preprava Bratislava/Košice – Rhodos – Bratislava/Košice, občerstve-
nie - nápoje na palube lietadla, transfer z letiska klimatizovaným autobusom do vybraného ubytovacieho zariadenia a späť.
UPOZORNENIE: v súlade s uzatvorenými zmluvami s leteckými spoločnosťami si vyhradzujeme právo účtovať palivový príplatok 
v aktuálnej výške stanovenej leteckou spoločnosťou. 
DVOJTERMÍN: cena 15-dňového (14-nocového) leteckého zájazdu predstavuje súčet dvoch za sebou nasledujúcich 7-nocových 
termínov, od ktorého treba odpočítať čiastku 250 €.

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

Odlet z BTS/KSC - RHO 06.06. 13.06. 20.06. 27.06. 04.07. 11.07. 18.07. 25.07. 01.08. 08.08. 15.08. 22.08. 29.08. 05.09. 12.09. 19.09.

TERMÍNY ODLETOV 11 A 12-DŇOVÝCH LETECKÝCH ZÁJAZDOV Z BRATISLAVY (BTS) – Z KOŠÍC (KSC)
Odlet z BTS/KSC - RHO 10.06. 20.06. 01.07. 11.07. 22.07. 01.08. 12.08. 22.08. 02.09. 12.09.
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Letecká doprava

PROGRAM 8, 11 ALEBO 12-DŇOVÝCH LETECKÝCH ZÁJAZDOV:
1. deň:  odlet z Bratislavy, Košíc, transfer z letiska do Vášho ubytovacieho zariadenia,
2. - 7., resp. 10., resp. 11. deň: pobyt pri mori s možnosťou účasti na fakultatívnych výletoch podľa informácií delegáta,
8., resp. 11., resp. 12. deň: uvoľnenie ubytovacieho zariadenia podľa pokynov delegáta, transfer na letisko, odlet do Bratislavy, Košíc.

Pripravili sme pre Vás 8, 
11, 12 a 15-dňové poby-
tové zájazdy z  odletových 
miest Bratislava a  Košice 
na Rhodos (RHO). Lety sú 
zabezpečené lietadlami, 
ktoré sú vybavené naj-
modernejšími aviatikami 
a  špičkovými technickými 
systémami.
Pobyty na 11 a 12 dní z Bra-
tislavy a Košíc budú odlietať 
striedavo v pondelok a štvr-
tok od 10.06. do 12.09.2019. 
Pobyty na 8 dní z  Brati-
slavy a Košíc  budú odlietať 
každý štvrtok od 06.06. do 
19.09.2019. 
Priamy let z  Bratislavy 
a Košíc na Rhodos trvá prib-
ližne 2 hod. 25 min. Trans-
fer z  letiska do strediska 
Faliraki trvá približne 30 
minút, do strediska Lin-
dos približne 50 minút, do 
strediska Pefki približne 1 
hodinu.



8 DNÍ LETECKY 11/12 DNÍ LETECKY
1.7.-11.7.

6.6.-13.6. 13.6.-20.6. 20.6.-27.6. 27.6.-4.7. 20.6.-1.7. 22.7.-1.8. 11.7.-22.7.
19.9.-26.9. 12.9.-19.9. 5.9.-12.9. 29.8.-5.9. 4.7.-22.8. 22.8.-29.8. 10.6.-20.6. 22.8.-2.9. 12.8.-22.8. 1.8.-12.8. 2.9.-12.9. 12.9.-23.9.

dĺžka pobytu 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní 11 dní 12 dní 11 dní 12 dní 11 dní 12 dní
osoba zákl. lôž. 810 840 870 920 1020 990 1180 1300 1350 1450 1220 1150
FM zľava 35% 527 546 566 598 663 644 767 845 878 943 793 748
dosp. os. na 1. príst. 630 660 680 720 800 770 900 990 1030 1100 930 880
1. dieťa do 12r. príst. UBYTOVANIE A SLUŽBY ALL INCLUSIVE ZDARMA
V CENE JE ZAHRNUTÉ: 7x, 10x, resp. 11x ubytovanie so službami ALL INCLUSIVE, letecká doprava, služby delegáta, DPH. POVIN-
NÉ PRÍPLATKY: miestna pobytová taxa - platba na mieste, ostatné informácie viď strana 257. UPOZORNENIE: dieťa ZDARMA 
platí špeciálnu cenu letenky a povinné príplatky. Ceny a informácie o doprave - strana 257.
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DIEŤA ZDARMA 12

PRE RODINY

SUPER CENA
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od 527 €

ALL INCLUSIVE

• raňajky, obedy, večere 
formou bufetu, vrátane  
nápojov

• ľahké občerstvenie vo vy-
hradenom čase počas dňa

• miestne nealkoholické a 
alkoholické nápoje v čase 
od 10.00 – 23.00 hod. 

• vybrané športové akti-
vity, animacie pre deti a 
dospelých

• tobogány a šmýkaľky
• 1 x za pobyt večera v 

gréckej reštaurácii (nutná 
rezervácia vopred)

OFICIÁLNA KATEGÓRIA ****
POLOHA: hotel postavený v štýle tradič-
nej gréckej dedinky s udržiavanou exotic-
kou záhradou • 3 km od historického Lin-
dosu • v pokojnom prostredí nad zálivom 
Vlycha Bay, hlavné mesto vzdialené cca 43 
km, letisko približne 50 km 
POPIS A PLÁŽ: cca 50 m od nádhernej 
piesočnatej pláže v zálive Vlycha Bay 
premiešanej s kamienkami • s pozvoľným 
vstupom do mora • vhodný aj pre menšie 
deti a menej zdatných plavcov • ležadlá a 
slnečníky za poplatok • hotelový areál sa 
rozprestiera na skalnom výbežku nad mo-

rom s menšími upravenými prírodnými te-
rasami na slnenie • priamo pri hoteli vstup 
do vody po schodoch • more vhodné na 
šnorchlovanie • ležadlá a slnečníky na plá-
ži za poplatok • plážové osušky za depozit
VYBAVENIE: vstupná hala s recepciou • 
bar • TV miestnosť • hlavná reštaurácia • 
2 tématické á la carte reštaurácie • 2 bary 
• viacero bazénov • ležadlá a slnečníky 
zdarma •  detský bazén • detské ihrisko • 
miniklub • supermarket • obchod so seve-
nírmi • požičovňa áut • wifi vo vyhrade-
ných verejných priestoroch hotela zdarma
UBYTOVANIE: elegantne zariadené 2-lôž-

kové izby s možnosťou prístelky • klima-
tizácia • trezor za poplatok • chladnička • 
SAT-TV •  kúpeľňa s vaňou, resp. sprchový 
kút • WC • sušič na vlasy • balkón alebo 
terasa 
STRAVA: ALL INCLUSIVE
ŠPORT A ZÁBAVA: tobogany a detské 
šmykľavky • 2 tenisové kurty • basket-
balové a volejbalové ihrisko • futbalové 
ihrisko • vodné pólo • biliard za poplatok 
• stolný tenis • šipky • fitness • denné a 
večerné hotelové animácie • amfiteáter • 
masáže a vodné športy na pláži za poplatok

hotelový komplex Lindos Royal 

LETENKA PRE DIEŤA OD 99 €

www.lindoshotel.com

FIRST MINUTE 
zľava až do

35%

NOVINKA

RH
OD

OS
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hotelový komplex Ilyssion Beach Resort 
OFICIÁLNA KATEGÓRIA ****
POLOHA:  v  tichej lokalite • cca 5 minút 
chôdze od najbližších nákupných možností • 
cca 800 m od centra strediska Pefki • cca 4 km 
od obľúbeného strediska Lardos • 7 km od his-
toricky známeho mestečka Lindos s antickou 
Akropolou • cca 55 km od hlavného mesta 
Rhodos • autobusová zastávka s pravidelný-
mi spojmi priamo pred hotelom • vzdialenosť 
od letiska cca 50 km
POPIS A PLÁŽ: zrenovovaný v sezóne 2018 
• priamo pred hotelovým rezortom sa nachá-
dzajú prírodné pláže • len 50 m od areálu hote-
la je pekná piesočnatá pláž s pozvoľným vstu-
pom do mora • slnečníky a ležadlá za poplatok
VYBAVENIE: hotelový komplex pozostáva 
z 2-poschodovej hlavnej budovy a vedľajších 
ubytovacích častí • vstupná hala s recepciou 
• reštaurácia s vonkajšou terasou • lobby bar 

• salónik s veľkoplošnou TV • internetový kú-
tik za poplatok • Wi-Fi pripojenie za poplatok 
• trezor za poplatok • minimarket • bazén so 
slanou vodou (ležadlá a slnečníky pri bazéne 
za poplatok) • sladkovodný bazén • oddelený 
detský bazén so sladkou vodou • hlavný bar • 
bar pri bazéne • slnečníky a ležadlá pri bazéne 
so sladkou vodou zdarma • detské ihrisko • 
miniklub • amfiteáter • udržiavaná terasovitá 
záhrada 
UBYTOVANIE: štandardne zariadené 2-lôž-
kové izby s možnosťou 1 alebo 2 prísteliek • kli-
matizácia zdarma (v hotelovom režime počas 
mesiacov júl a  august) • SAT-TV s  rádiovým 
kanálom • chladnička • sociálne zariadenie 
(sprcha/WC) • sušič na vlasy (na vyžiadanie 
na recepcii, za vratný depozit) • balkón alebo 
terasa • izby s výhľadom na more za príplatok
STRAVA: ALL INCLUSIVE

OFICIÁLNA KATEGÓRIA ***
POLOHA: v  pokojnom prostredí najruš-
nejšieho letoviska Faliraki • cca 7 minút od 
centra strediska s obchodnou zónou • dob-
ré autobusové spojenie s  mestom Rhodos  
cca 14 km • historický Lindos cca 35 km • 
cca 10 minút jazdy od jedného z najväčších 
vodných svetov v Európe - Waterpark
POPIS A  PLÁŽ: 10 minút chôdze od širo-
kej a  dlhej piesočnatej pláže s  pozvoľným 
vstupom do mora, miestami kamienkovým 
• ležadlá a slnečníky za poplatok • sprchy 
na pláži • priamo pri pláži reštaurácie, bary 
a snack bary • cca 15 minút chôdze od ho-
tela nuda pláž 
VYBAVENIE: pozostáva z  viacerých 
ubytovacích častí, ktoré obklopuje krásna 
udržiavaná záhrada • vynovená klimati-
zovaná vstupná hala s  recepciou • trezor 
na recepcii za poplatok • klimatizovaná 
reštaurácia Evita s  terasou • snack bar • 

pool bar • záhrada s  veľkým bazénom • 
slnečníky a ležadlá v areáli hotela zdarma 
• samostatný detský bazén  • spoločenská 
miestnosť s TV • detské ihrisko • hotelový 
minimarket • WiFi a internetový kútik za 
poplatok 
UBYTOVANIE: štandardné 2 lôžkové izby 
s možnosťou 1 až 2 prísteliek situované vo 
viacerých ubytovacích blokoch hotelového 
areálu • chladnička • individuálne nastavi-
teľná klimatizácia • telefón • sociálne za-
riadenie (sprcha/WC) • balkón alebo terasa
STRAVA: ALL INCLUSIVE
ŠPORT A  ZÁBAVA: stolný tenis • vodné 
pólo • biliard za poplatok • volejbal • širo-
ká paleta vodných a  športových aktivít 
na pláži za poplatok • motokárový areál • 
lunapark

hotel EVI 

LETENKA PRE DIEŤA OD 99 €

• raňajky, obedy, večere for-
mou švédskych stolov vráta-
ne nápojov 

• miestne alkoholické ná-
poje v  čase od 14:00 do 
23:00 hod.  a nealko od 10:00 
do 23:00 hod.

• ležadlá a  slnečníky pri ba-
zéne 

• hotelové animácie  aj v slo-
venskom jazyku v mesia-
coch júl, august

• detský miniklub

• raňajky, ľahšie obedy, večere 
formou švédskych stolov vrá-
tane nápojov, k obedu víno, 
pivo a nealkoholické nápoje 

• vybrané miestne alkoholické 
nápoje v  čase od 12:00 do 
23:00 hod.  

• ležadlá a slnečníky pri bazéne 

LETENKA PRE 2 DETI OD 99 €

ALL INCLUSIVE

ALL INCLUSIVE

ŠPORT A  ZÁBAVA: za poplatok - biliard, 
tenis, jacuzzi • vodné športy na pláži za popla-
tok - vodný skúter, parasailing, motorový čln, 
vodný banán • volejbal • 1x týždenne grécky 
večer so živou hudbou a tancom

www.hotelilyssion.gr

www.evihotel.gr

FIRST MINUTE 
zľava až do

40%

FIRST MINUTE 
zľava až do

35%

8 DNÍ LETECKY 11/12 DNÍ LETECKY
1.7.-11.7.

6.6.-13.6. 13.6.-20.6. 20.6.-27.6. 27.6.-4.7. 20.6.-1.7. 22.7.-1.8. 11.7.-22.7.
19.9.-26.9. 12.9.-19.9. 5.9.-12.9. 29.8.-5.9. 4.7.-22.8. 22.8.-29.8. 10.6.-20.6. 22.8.-2.9. 12.8.-22.8. 1.8.-12.8. 2.9.-12.9. 12.9.-23.9.

dĺžka pobytu 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní 11 dní 12 dní 11 dní 12 dní 11 dní 12 dní
osoba zákl. lôž. 390 440 490 540 590 560 590 670 720 770 650 540
FM zľava 40% 234 264 294 324 354 336 354 402 432 462 390 324
dosp. os. na 1. príst. v 1/3 izbe 290 320 360 400 440 410 440 460 500 520 450 400
1. a 2. dieťa 2-15r. príst. UBYTOVANIE A SLUŽBY ALL INCLUSIVE ZDARMA
V CENE JE ZAHRNUTÉ: 7x, 10x, resp. 11x ubytovanie so službami ALL INCLUSIVE, letecká doprava, klub, služby delegáta, DPH. 
POVINNÉ PRÍPLATKY: miestna pobytová daň - platba na mieste, ostatné informácie viď strana 257. UPOZORNENIE: dieťa 
ZDARMA platí špeciálnu cenu letenky a povinné príplatky. Ceny a informácie o doprave - strana 257.

8 DNÍ LETECKY 11/12 DNÍ LETECKY
1.7.-11.7.

6.6.-13.6. 13.6.-20.6. 20.6.-27.6. 27.6.-4.7. 20.6.-1.7. 22.7.-1.8. 11.7.-22.7.
19.9.-26.9. 12.9.-19.9. 5.9.-12.9. 29.8.-5.9. 4.7.-22.8. 22.8.-29.8. 10.6.-20.6. 22.8.-2.9. 12.8.-22.8. 1.8.-12.8. 2.9.-12.9. 12.9.-23.9.

dĺžka pobytu 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní 11 dní 12 dní 11 dní 12 dní 11 dní 12 dní
osoba zákl. lôž. 520 570 600 650 690 660 740 820 870 930 760 710
FM zľava 35% 338 371 390 423 449 429 481 533 566 605 494 462
dosp. os. na 1. príst. 430 470 490 530 570 540 590 650 690 740 610 570
1. dieťa do 12r. príst. UBYTOVANIE A SLUŽBY ALL INCLUSIVE ZDARMA
2. dieťa do 12r. príst. 310 340 350 380 410 390 400 440 470 480 410 380
V CENE JE ZAHRNUTÉ: 7x, 10x, resp. 11x ubytovanie so službami ALL INCLUSIVE, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 
POVINNÉ PRÍPLATKY: miestna pobytová daň - platba na mieste, ostatné informácie viď strana 257. PRÍPLATKY: výhľad 
na more 4 €/izba/noc. UPOZORNENIE: dieťa ZDARMA platí špeciálnu cenu letenky a povinné príplatky. Ceny a informácie 
o doprave - strana 257.
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Kerkyra

Agios Ioannis Peristeron

Agios Georgios

Moraitika

260

AGIOS GEORGIOS
presnejšie Agios Georgios Argyrades je známe 
letovisko nachádzajúce sa na juhozápadnej časti 
ostrova. Čaká tu  na vás nízka zástavba apart-
mánových domov, hotelov, reštaurácií, taverien 
a  obchodíkov so vždy usmiatymi domácimi, 
ktorí vytvárajú čarovnú kulisu tohto miesta. Ak 
k  tomu pridáme nedozierne široké piesočnaté 
pláže farby zlata a priezračné vody obmývajúce 

jeho pobrežie, máte dokonalý obraz cieľa vašej 
dovolenky. Miestne pláže patria k  tým najkraj-
ším na Korfu, sú ocenené Modrou vlajkou EÚ 
za čistotu mora a kvalitu pláže. 

AGIOS IOANNIS PERISTERON
MORAITIKA
vďaka pestrej ponuke denných a večerných ak-
tivít patrí letovisko Moraitika k najobľúbenejším 

na ostrove Korfu. Nespornou výhodou tohoto 
strediska so svojou okrajovou časťou Agios 
Iioanis Peristeron je taktiež blízkosť a ľahká 
dostupnosť hlavného mesta Kerkyry, Obľúbené 
sú i udržiavané čisté pláže, na ktorých nájdete 
okrem plážových barov a taverien i bohatú 
ponuku vodných športov  Rozmanité možnosti 
večerného a kultúrneho vyžitia. 

KORFU
GRÉCKO

Strategická poloha ostrova 
ako vstupnej brány Jadranu 
spôsobila, že od  dávnych 
čias zastával dôležitú 
pozíciu v histórii Stredomo-
ria. Stal sa domovom pre 
Angličana lorda Byrona, aj 
pre rakúsku cisárovnú Sissi, 
ktorá si tu nechala postaviť 
zámoček Achillion. Svet 
Korfu, to sú usmievaví, po-
hostinní obyvatelia, dych 
histórie, ostrov nesku-
točne bohatý na  prírodné 
krásy. Rozmanitá flóra 
a  fauna, nádherné pláže, 
krištáľovo čisté more, 
chodníčky, ktoré sa pre-
pletajú olivovými hájmi 
a  všade prítomné zvyky 
obyvateľov, to je ponuka 
„smaragdového ostrova“. 
Je to miesto, kde žijú 
ľudia od antických čias až 
po  súčasnosť s  rešpektom 
voči tradíciám. 



* Špecifikácia poistného krytia je uvedená na str. 4.
V CENE LETECKEJ DOPRAVY JE ZAHRNUTÉ: spiatočná letecká preprava Bratislava/Košice – Kerkyra – Bratislava/Košice, transfer 
z letiska klimatizovaným autobusom do vybraného ubytovacieho zariadenia a späť.
UPOZORNENIE: v súlade s uzatvorenými zmluvami s leteckými spoločnosťami si vyhradzujeme právo účtovať palivový príplatok 
v aktuálnej výške stanovenej leteckou spoločnosťou. 
DVOJTERMÍN: cena 15-dňového (14-nocového) leteckého pobytového zájazdu predstavuje súčet dvoch za sebou nasledujúcich 
7-nocových termínov, od ktorého treba odpočítať čiastku 220 €.
DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE: v niektorých strediskách miestne úrady zaviedli účtovanie pobytovej taxy. Pobytová taxa predstavuje mi-
estny poplatok, ktorý sa účtuje vo výške od 0,50 € do 4,00 € na izbu  za každý deň pobytu v závislosti od oficiálnej triedy. Platí sa priamo 
na mieste pobytu.

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

Odlet z BTS/KSC - CFU 10.06. 17.06. 24.06. 01.07. 08.07. 15.07. 22.07. 29.07. 05.08. 12.08. 19.08. 26.08. 02.09. 09.09. 16.09.

TERMÍNY ODLETOV 11 A 12-DŇOVÝCH LETECKÝCH ZÁJAZDOV Z BRATISLAVY (BTS)
Odlet z BTS - CFU 06.06. 17.06. 27.06. 08.07. 18.07. 29.07. 08.08. 19.08. 29.08. 09.09.

PRÍPLATKY A ŠPECIÁLNA CENA LETENKY PRE DIEŤA ZDARMA

Špeciálna cena letenky pre 
„DIEŤA ZDARMA“

Povinné príplatky Príplatky
Letiskové, bezpečnostné a servisné poplatky Komplexné cestovné poistenie  

osoba/deň
Osoba od 2r. Dieťa do 2r. KOMFORT* PLUS*

250 € 199 € 69 € 2,80 € 3,70 €
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Letecká doprava

PROGRAM 8, 11 ALEBO 12-DŇOVÝCH LETECKÝCH ZÁJAZDOV:
1. deň:  odlet z Bratislavy, Košíc, transfer z letiska do Vášho ubytovacieho zariadenia,
2. - 7., resp. 10., resp. 11. deň: pobyt pri mori s možnosťou účasti na fakultatívnych výletoch podľa informácií delegáta,
8., resp. 11., resp. 12. deň: uvoľnenie ubytovacieho zariadenia podľa pokynov delegáta, transfer na letisko, 

 odlet do Bratislavy, Košíc.

Pripravili sme pre Vás 8, 11  
a 12-dňové pobytové zájazdy 
z  odletových miest Bratisla-
va, Košice  do Kerkyry (CFU). 
Lety sú  zabezpečené lie-
tadlami, ktoré sú vybavené 
najmodernejšou aviatikou 
a  špičkovými technickými 
systémami.
Pobyty na 11 a  12 dní 
z  Bratislavy budú odlie-
tať striedavo vo štvrtok 
a  pondelok od 06.06. do 
09.09.2019. Pobyty na 8 dní 
z  Bratislavy a Košíc  budú 
odlietať každý pondelok od 
10.06. do 16.09.2019.
Priamy let z  Bratislavy 
a Košíc do Kerkyry trvá 
približne 2 hodiny. Transfer 
z  letiska do strediska Agios 
Ioannis Peristeron trvá 
približne 30 minút, do stre-
diska Moraitika približne 40 
minút, do strediska Agios 
Georgios trvá približne 45 
minút (v závislosti od vý-
stupných miest).



8 DNÍ LETECKY 11/12 DNÍ LETECKY
8.7.-18.7.

10.6.-17.6. 24.6.-1.7. 29.7.-8.8. 18.7.-29.7.
2.9.-9.9. 17.6.-24.6. 26.8.-2.9. 1.7.-26.8. 9.9.-23.9. 6.6.-17.6. 17.6.-27.6. 27.6.-8.7. 19.8.-29.8. 8.8.-19.8. 29.8.-9.9 9.9.-19.9.

dĺžka pobytu 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní 12 dní 11 dní 12 dní 11 dní 12 dní 12 dní 11 dní
osoba zákl. lôž. 810 890 930 990 780 1130 1130 1290 1290 1390 1180 990
FM zľava 35% 527 579 605 644 507 735 735 839 839 904 767 644
dosp. os.  príst. rodinná a  1/3 izba 690 750 790 840 660 940 940 1080 1080 1160 980 830
1. a 2. dieťa do 12r. príst. UBYTOVANIE A SLUŽBY ULTRA ALL INCLUSIVE ZDARMA
2. dieťa do 14r. príst. v rodinnej izbe UBYTOVANIE A SLUŽBY ULTRA ALL INCLUSIVE ZDARMA
V CENE JE ZAHRNUTÉ: 7x, 10x, resp. 11x ubytovanie so službami ULTRA ALL INCLUSIVE, letecká doprava, klub, služby delegáta, 
DPH. POVINNÉ PRÍPLATKY: viď strana XY. PRÍPLATKY: izba s bočným výhľadom na more 6 €/izba/noc, rodinná izba pre 4 osoby  
30 €/izba/noc. UPOZORNENIE: Dieťa ZDARMA platí špeciálnu cenu letenky a povinné príplatky. Ceny a informácie o doprave - 
strana 261.
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2 DETI ZDARMA 12

PRE RODINY

SUPER CENA
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ULTRA ALL INCLUSIVE

OFICIÁLNA KATEGÓRIA *****
POLOHA: na juhu ostrova • obchodíky a 
taverny cca 200 m od hotelového komple-
xu • cca 30 km od hlavného mesta  (auto-
busová zastávka v letovisku)
POPIS A PLÁŽ: priamo pri širokej, piesoč-
natej pláži s pozvoľným vstupom do mora • 
ležadlá a slnečníky za poplatok 
VYBAVENIE: dovolenkový rezort po-
zostáva z hlavnej budovy s recepciou a z 
niekoľkých  2 a 3 podlažných budov harmo-
nicky rozmiestnených v upravenom a udr-
žiavanom hotelovom areáli • vstupná hala 

s recepciou • Wi-Fi v priestoroch recepcie 
zdarma • hlavná reštaurácia s medziná-
rodnou kuchyňou • reštaurácia s talian-
skou kuchyňou • „à la carte“ reštaurácia 
(za poplatok, objednávka vopred) • hlavný 
bar • pool bar • beach bar • minimarket • 
3 veľké bazény • ležadlá a slnečníky pri 
bazénoch zdarma • osušky  • detský bazén 
• hotelový mini aquapark • wellness cen-
trum za poplatok 
UBYTOVANIE:  vkusne zariadené 2-lôž-
kové izby s možnosťou 1 alebo 2 prísteliek 
• možnosť izieb s bočným výhľadom na 

more za poplatok • priestranné rodinné 
izby pre 4 osoby s 2 oddelenými izbami • 
klimatizácia • chladnička • SAT-TV • trezor 
za poplatok • sociálne zariadenie (sprcha/
WC) • sušič na vlasy • balkón, resp. terasa s 
výhľadom do záhrady
STRAVA: ULTRA ALL INCLUSIVE
ŠPORT A ZÁBAVA: tenisové kurty • plá-
žový volejbal • basketbal • stolný tenis • 
fitness • detské ihrisko • miniklub • den-
ný a večerný animačný program pre deti 
i dospelých • za poplatok - vodné športy, 
biliard, elektronické hry

• raňajky, obedy, večere 
formou švédskych stolov 
vrátane nápojov 

• detské a vegetariánske 
menu 

• vybrané miestne 
alkoholické a rozlievané 
nealkoholické nápoje, 
voda, káva, čaj

• ľahké popoludňajšie 
občerstvenie, zmrzlina

• animácie aj v slovenskom 
jazyku v mesiacoch júl 
a august

• hotelový mini aquapark 
s toboganmi

hotelový komplex Labranda Sandy Beach Resort 

LETENKA PRE 2 DETI OD 99 €

www.labranda.com

FIRST MINUTE 
zľava až do

35%
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fb.com/corfusenseresort

8 DNÍ LETECKY 11/12 DNÍ LETECKY
8.7.-18.7.

10.6.-17.6. 24.6.-1.7. 29.7.-8.8. 18.7.-29.7.
2.9.-9.9. 17.6.-24.6. 26.8.-2.9. 1.7.-26.8. 9.9.-23.9. 6.6.-17.6. 17.6.-27.6. 27.6.-8.7. 19.8.-29.8. 8.8.-19.8. 29.8.-9.9 9.9.-19.9.

dĺžka pobytu 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní 12 dní 11 dní 12 dní 11 dní 12 dní 12 dní 11 dní
osoba zákl. lôž. 520 550 590 650 490 650 650 840 840 890 740 590
FM zľava  40% 312 330 354 390 294 390 390 504 504 534 444 354
dosp. os.  príst. v  1/3 izbe 450 480 510 560 420 550 550 720 720 760 630 500
1. dieťa do 13r. príst. UBYTOVANIE A SLUŽBY ALL INCLUSIVE LIGHT ZDARMA
2. dieťa do 13r. príst. 260 270 290 320 250 280 280 360 360 370 320 250
junior 13 - 17r. príst. 330 340 370 410 310 380 380 490 490 510 430 340
V CENE JE ZAHRNUTÉ: 7x, 10x, resp. 11x ubytovanie so službami ALL INCLUSIVE LIGHT, letecká doprava, klub, služby delegáta, 
DPH. POVINNÉ PRÍPLATKY: viď strana 261. PRÍPLATKY: izba s výhľadom na more + 12 €/izba/noc, izba s bočným výhľadom na 
more, resp. orientovanúna morskú stranu + 6 €/izba/noc. UPOZORNENIE: Dieťa ZDARMA platí špeciálnu cenu letenky a povinné 
príplatky. Ceny a informácie o doprave - strana 261.
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DIEŤA ZDARMA

PRE RODINY

SUPER CENA
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od 294€

ALL INCLUSIVE LIGHT

hotel  Corfu Senses Resort 

OFICIÁLNA KATEGÓRIA ***
POLOHA: 150 m od letoviska Agios Ioannis 
Peristeron, ktoré je okrajovou častou zná-
meho turistického centra Moraitiky • cca 
3,5 km od centra • cca 17 km od hlavného 
mesta a letiska
POPIS A PLÁŽ: štrkovo-piesková pláž s 
pozvoľným vstupom do mora • ležadlá a sl-
nečníky na pláži zdarma •  plážové osušky 
za poplatok 

VYBAVENIE: vstupná hala s recepciou • 
reštaurácia • výťah • trezory na recepcii 
za poplatok •  bazén s oddelenou časťou pre 
deti • bar pri bazéne • terasa na slnenie • 
slnečníky a ležadlá • WiFi pripojenie na re-
cepcii hotela zdarma 
UBYTOVANIE: 2-lôžkové izby s mož-
nosťou až 2 prísteliek (poschodová pos-
teľ) • centrálna klimatizácia regulova-
ná hotelom • TV • chladnička • vlastné 

sociálne zariadenie • balkón • izby s 
priamym a bočným výhľadom  na more 
za príplatok
STRAVA: ALL INCLUSIVE LIGHT 
ŠPORT A ZÁBAVA: biliard • stolný te-
nis • šipky • volejbalové ihrisko • vod-
né športy • požičovňa áut,  motoriek a 
bicyklov  v blízkom stredisku Moraitika  
za poplatok

• raňajky, obedy, večere 
formou bufetu vrátane 
vybraných nápojov 

• počas obedov a večerí sú 
servírované miestne alko-
holické nápoje (čapované 
pivo, likér,  biele a červené 
víno)

• ležadlá a slnečníky pri 
bazéne i na pláži

• animačné denné a večerné 
programy

• animácie aj v slovenskom 
jazyku v mesiacoch júl 
a august

LETENKA PRE DIEŤA OD 99 €

FIRST MINUTE 
zľava až do

40%

NOVINKA

13

KO
RF

U


