LETOBUSOM

K MORU

#LETO2020

UŽI SI LETO

Safe
Clean

LEFKADA / FOURKA / MAGNESIA / PARGA
WWW.KARTAGO.SK

Milí klienti,
letné počasie a horúčavy prichádzajú v plnej sile a v tomto čase to každého láka vycestovať a užiť
si osvieženie pri mori. Preto sme našu ponuku leteckých zájazdov obohatili o autobusové zájazdy. Plne vybaveným klimatizovaným autobusom vás odvezieme do 4 oblastí:
Magnesia, Parga, ostrov Lefkada a Fourka v oblasti Chalkidiki. Pripravili sme pre vás
8-, 11- a 12-dňové zájazdy v rôznych ubytovacích zariadeniach za veľmi priaznivé ceny.
Veríme, že si z našej ponuky vyberiete a užijete si Leto2020 pri mori.

PROGRAM ZÁJAZDU:

1. deň: odchod zo Slovenska podľa stanovenej trasy do vybraného letoviska.
2. deň: príchod do cieľového letoviska podľa dopravnej
situácie v dopoludňajších, príp. popoludňajších hodinách.
Ubytovanie (zväčša od 14:00, resp. podľa pripravenosti
izieb), stravovanie podľa zaplatených služieb.
Oblasť PARGA
Nasledujúce dni: čerpanie služieb na príslušný počet nocí v súlade so zmluvnými podmienkami. Možnosť zúčastniť sa na fakultatívnych výletoch organizovaných miestnou partnerskou CK.
Predposledný deň: uvoľnenie ubytovacieho zariadenia podľa pokynov delegáta (alebo recepcie) v ranných resp. dopoOblasť LEFKADA
ludňajších hodinách. Čas odchodu je upresnený na mieste,
informovať vás bude delegát alebo iná poverená osoba.
Posledný deň: návrat na Slovensko podľa dopravnej situácie,
najneskôr do polnoci.

CENA ZAHŔŇA:

autobusovú dopravu • ubytovanie na príslušný počet nocí so stravou/bez
stravy v súlade so Zmluvou o zájazde • upratovanie na začiatku pobytu,
uteráky a posteľnú bielizeň (ďalšie upratovanie a výmena podľa typu
ubytovania) • spotrebu vody a energie • DPH • poistenie insolventnosti

POVINNÉ PRÍPLATKY:

Oblasť FOURKA

Oblasť MAGNESIA

TERMÍNY ZÁJAZDOV
TERMÍN
ODCHODU

UBYTOVANIE
OD

UBYTOVANIE
DO

TERMÍN
NÁVRATU

POČET
NOCÍ

CIEĽOVÁ
DESTINÁCIA

TRASA

príplatok za nástupné miesto • príplatok za hygienické a bezpečnostné
opatrenia 15 €/os. • pobytová taxa (platí sa na mieste za noc a izbu: št./
apt. a 2* htl. 0,5 €; 3* htl. 1,5 €; 4* htl. 3 €; 5* htl. 4 €)
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komplexné cestovné poistenie ECP Komfort 2,95 EUR/os./deň alebo komplexné cestovné poistenie ECP Plus 3,95 EUR/os./deň
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INÉ PRÍPLATKY:

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA

Autobusová doprava je zabezpečovaná zmluvnými prepravcami a realizovaná viacerými typmi pohodlných diaľkových autobusov, ktoré spĺňajú
medzinárodné štandardy prepravy. Sú vybavené klimatizáciou, polohovateľnými sedadlami, audio - video technikou. Väčšina má k dispozícii
WC, prípadne iné doplnkové vybavenie, teplé a chladené nápoje. Používanie a regulovanie klimatizácie (kúrenia), WC, počas jazdy ako aj podávanie teplých či studených nápojov, občerstvenia a ich ceny sú v kompetencii prepravcu. Využívanie WC a možnosti na predaj občerstvenia
sú dané konkrétnym typom autobusu, nemusia byť povinne k dispozícii
pri každej ceste. Na cestách doma aj v zahraničí vám budú k dispozícii
skúsení vodiči. Technický sprievodca v autobusoch nie je počas cesty prítomný. Počas jazdy autobusom platia prepravné podmienky dopravcu.
Prípadná zmena dopravcu, typu autobusu za autobus rovnakej kategórie
a času odchodu neoprávňuje klienta k zrušeniu zájazdu a uplatňovaniu
si akýchkoľvek nárokov voči cestovnej kancelárii. Cestujúci má povinnosť
včas sa dostaviť na miesto nástupu – transferu, pričom presné miesto a
čas sú uvedené v komplexnom odbavení. V prípade zmeškania odchodu autobusu zo SR, nemá klient právo na refundáciu zájazdu. V prípade
zmeškania autobusu smerom na Slovensko vlastnou vinou nemá klient
právo na odškodnenie. CK môže poskytnúť pomoc pri hľadaní náhradnej
dopravy, príp. ubytovania, ktoré si klient hradí v plnej výške sám. Prvý
deň príchodu a posledný deň odchodu do/z destinácie je určený na prepravu. V každom prípade je nutné počítať s rôznymi časovými posunmi v
dôsledku nepredvídateľných okolností na ceste a na hraniciach.
Váha batožiny pri preprave autobusom je limitovaná do 20 kg na osobu. Tento limit sa vzťahuje na každého cestujúceho, ktorý má zakúpené
miesto. V autobusoch je zakázané prepravovať nadrozmernú batožinu
(bicykle, kajaky a pod.). Pri autobusovej doprave z bezpečnostných dôvodov musia mať vlastné sedadlo aj deti do 2 rokov.
Všetky podrobnosti súvisiace s trasami nástupu a presnými časmi odchodu vám budú zaslané najneskôr 7 dní pre odchodom. Výnimkou sú
zájazdy LAST MINUTE zakúpené menej ako 7 dní pred plánovaným odchodom.
Minimálny počet účastníkov na realizáciu autobusového zájazdu do
cieľovej destinácie je 30 osôb. CK Kartago tours si vyhradzuje právo
na zrušenie alebo zmenu zájazdu v prípade nenaplnenia minimálneho počtu cestujúcich.
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Nástupné miesta
GRÉCKO

POPRAD

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

KOMÁROM (HU)

TRASA A

TRASA B

TRASA C
BUDAPEŠŤ

PRÍPLATOK ZA
NÁST. MIESTO

MESTO

TRASA A
Banská Bystrica

16 €

Nitra

5€

Trnava

5€

Bratislava

0€

Komárom (HU)

5€

TRASA B
Žilina

16 €

Trenčín

14 €

Trnava

5€

Bratislava

0€

Komárom (HU)

5€

TRASA C
Liptovský Mikuláš

16 €

Poprad

14 €

Prešov

11 €

Košice

11 €

Využívanie zvozu z niektorého nástupného miesta je považované za samostatnú doplnkovú platenú službu, ktorá môže byť
zabezpečená autobusmi, mikrobusmi alebo osobnými vozidlami v závislosti od počtu cestujúcich.
Minimálny počet účastníkov na jednom nástupnom mieste je 6 osôb. V prípade, že je počet záujemcov menší, má CK
právo zrušiť toto nástupné miesto a ponúknuť klientovi iné nástupné miesto a to najneskôr do 12 hod. pred plánovaným
odchodom. Zrušenie či zmena nástupného miesta neoprávňuje klienta na zrušenie zájazdu bez storno poplatku. CK má
právo zlúčiť, upraviť trasy alebo zvozové miesta a to v závislosti od počtu nastupujúcich klientov, prípadne zlúčiť viaceré
destinácie do jedného autobusu. Nástupné miesto je uvedené na Zmluve o zájazde a nie je ho možné svojvoľne bez písomného potvrdenia CK meniť. Preprava do jednotlivých stredísk je zabezpečená klimatizovanými autobusmi. Počas prepravy
sú klientom k dispozícii skúsení vodiči. Technický sprievodca nie je súčasťou prepravy.

UPOZORNENIE

Ak na jednom alebo viacerých nástupných miestach nenastupuje žiadny klient, má CK právo upraviť alebo zlúčiť trasy a zároveň zmeniť aj čas odchodu z nástupných miest, kde klienti nastupujú. O tejto zmene bude klient informovaný v pokynoch
na zájazd. V prípade, že zmena nastane deň pred odchodom zájazdu, klient bude o tejto zmene informovaný telefonicky.

GRÉCKO

LEFKADA
ZELENÁ OÁZA POKOJA V IÓNSKOM MORI
– AJ TAK BY SA MOHOL NAZVAŤ
TENTO MALEBNÝ OSTROV.
Lefkada je jedným z Iónskych ostrovov, ktorý sa nachádza na západnom pobreží stredného Grécka a Peloponézu. Pláže Lefkady sa často označujú za najkrajšie v celom Grécku, niektoré dokonca aj vo svetovom
meradle (napr. Porto Katsiki, Egremni). Členitý povrch
a pobrežie ostrova ho predurčujú k tomu, aby ste si
vedeli vychutnať nádherné scenérie, ktoré vytvárajú
zátoky lemované krištáľovo čistým morom na pozadí
zeleňou porastených kopcov a hôr. Obdivujú ich nielen
návštevníci miestnych hotelov, ale aj fotografi, ktorí
oceňujú kontrast bielych pláží a tyrkysových vôd so
sýto zelenou vegetáciou na skalách pri pobreží.
Lefkada bola počas minulých rokov mimo záujmu masívneho turistického priemyslu, preto tu môžete ešte
aj dnes obdivovať nedotknuté zákutia a sledovať tradičný život v gréckych dedinách. Je to jediný ostrov,
na ktorý sa nemusíte prepravovať iba po vode alebo
vzduchom, ale aj po súši. Prechod umožňuje pontónový most, ktorý spojuje Lefkadu s pevninou. Bránou
ostrova je hlavné mesto Lefkas s približne 7 tisíc obyvateľmi, ktoré je zároveň hlavným mestom prefektúry.
Celý ostrov je typický svojou úrodnosťou a bujnou vegetáciou, ktorá je výsledkom bohatých zrážok hlavne
v zimných a jarných mesiacoch. Návštevník tu môže
zahliadnuť všetky tradičné grécke rastliny – olivovníky,
platany, borovice, vinič, cyprusy a celý rad farebnej
kvitnúcej flóry alebo pozorovať niektoré druhy divokého vtáctva, z domácich zvierat - ovce a kozy. Všetky
tieto krásy je možné obdivovať pri peších prechádzkach, cyklistických výletoch alebo jazde autom. Mys
Lefkatas (Dukato) sa nachádza na najjužnejšom výbežku ostrova a je jedným z najznámejších miest na celom ostrove. Jeho minulosť siaha až do antiky.
Už Homér sa zmienil o bielych útesoch
tohto mysu a dokonca sem umiestnil jeden z možných vstupov do
Hádovej ríše, keďže veľa
námorníkov tu našlo svoju smrť. Podľa
antických mýtov bola bohyňa
Afrodita prvá, ktorá skočila
do hlbín mora, aby zabudla na milovaného
Adonisa, ktorého smrť
ich navždy rozdelila.
Podľa legendy na tomto mieste ukončila svoj
život aj poetka Sapfó najväčšia poetka antickej
doby, bola nazývaná desiatou
múzou. Je to práve ona, ktorá
tento mys preslávila. Podľa nej je
tiež pomenovaný Kavos Kyras, čo
znamená „mys panej“.

LETOVISKÁ

VASSILIKI
Toto kúzelné a pokojné letovisko sa nachádza uprostred južného
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pobrežia ostrova. Pôvodne rybárska dedina, lemovaná hradbou zeleno porastených hôr, ponúka neopakovateľnú dovolenku okolo zálivu rovnakého
názvu. Dlhá kamienková pláž lemujúca záliv prechádza do nekonečného,
pozvoľne klesajúceho priezračného mora, kde sú ideálne podmienky pre
windsurfing – podľa odborníkov jedny z najlepších na svete – plne uspokoja
vaše predstavy. Taverny v centre letoviska rozosiate po nábreží poskytujú
relaxačnú atmosféru od rána do neskorých večerných hodín a pritom nijako
nenarušia pokojnú atmosféru letoviska. Môžete sa prejsť na koni, požičať si
bicykel, motocykel alebo auto. Z prístavu pravidelne vyrážajú výletné lode
po širokom okolí – dovezú vás napríklad na krásnu pláž Agiofili. Pokiaľ však
budete chcieť zavítať na jednu z najkrajších pláží v Európe – Porto Katsiki
– musíte sa na juhozápadnú časť ostrova vydať vlastnými prostriedkami.
Poloha letoviska je ideálna ako východzí bod pre výpravy za poznávaním
západného pobrežia ostrova.
PERIGIALI – NIDRI
Stredná časť východného pobrežia, v ktorej sa obidve letoviská nachádzajú,
je tvorená úzkymi kamienkovými plážami s pozvoľným vstupom do mora.
Z pláží sa ponúka pekný výhľad na blízke ostrovy a ostrovčeky, z ktorých
najznámejší je bezpochyby súkromný ostrovček Skorpios patriaci rodine
Onassis. Na opačnej strane, smerom do vnútrozemia, upúta členité pohorie
siahajúce do výšky až 1100 m. Letoviská vďaka svojmu peknému okoliu,
ponuke spoločenskej zábavy a vodných športov patria medzi najvyhľadávanejšie pobytové miesta na ostrove. Perigiali je vhodné pre strávenie pokojnej dovolenky, naopak zábavu ponúka susedné letovisko Nidri. Kúpanie je
ideálne pre všetky vekové skupiny.

Fakultatívne výlety
GRÉCKO > LEFKADA
PLAVBA K 4 OSTROVOM

(plavba z Vassiliki)
Ako už názov napovedá, počas jedného dňa máte jedinečnú možnosť navštíviť 4 ostrovy. Prvá zastávka sa
uskutoční na jednej z najkrajších pláží Lefkady – Porto
Katsiki, s možnosťou zaplávať si v blankytnom mori a
obdivovať nádhernú miestnu scenériu. Nasleduje plavba
na najväčší iónsky ostrov Kefalonia, do mestečka Fiskardo, ďalej na ostrov Ithaka, do dedinky Kioni s voľným
časom na občerstvenie, nákup suvenírov alebo kúpanie.
Po oddychu pokračuje loď smerom na západné pobrežie
ostrova Meganisi, kde vpláva do morskej jaskyne Papanikolis. Na spiatočnej ceste uvidíte malebné ostrovčeky
– Skorpios (zastávka na kúpanie na jednej z dvoch prístupných pláží), Madouri, Sparti, Skorpidi.
Orientačná cena 30 EUR, dieťa 5-12 rokov 15 EUR

LODNÝ VÝLET ODYSSEION – BBQ NA PLÁŽI

(plavba z Nidri)
Prežite deň plný mytológie, kúpania a opaľovania so
skvelým jedlom počas plavby pozdĺž pobrežia Lefkady
k jaskyni Papanikolis na ostrove Meganissi. Pri trocha
šťastia môžete vidieť delfíny, morské korytnačky alebo
mrože. Lodný výlet pokračuje späť pozdĺž Meganissi do
dedinky Spartochori s prekrásnym výhľadom na okolie.
Dedinka je známa ručne vyrábanými suvenírmi a počas
krátkej prestávky navštívite aj starú lisovňu olivového
oleja. Výlet pokračuje k malej opustenej pláži, s dostatkom času na opaľovanie a kúpanie. Medzitým pre vás
kapitán s posádkou pripraví BBQ obed s ochutnávkou
miestneho lefkadskeho vína. Poslednou časťou výletu je
okružná plavba okolo Onassisovho súkromného ostrova
Skorpios s možnosťou kúpania.
Orientačná cena 50 EUR, dieťa 4-11 rokov 25 EUR

Porto Katsiki

UPOZORNENIE

Minimálny počet účastníkov pre realizáciu výletov je 15
osôb. Uvedené ponuky a ceny sú orientačné a môžu sa
počas sezóny meniť. Fakultatívne výlety neorganizuje CK
KARTAGO TOURS a.s , ale miestny poskytovateľ. Prípadné
sťažnosti je nutné riešiť na mieste. Výlety sú sprevádzané miestnym sprievodcom ak nie je uvedené inak.

Kefalonia, Kioni – prístav

Výlet loďou

Papanikolis – morská jaskyňa

Ostrov Kefalonia, mestečko Fiskardo

Delfini ***
GRÉCKO / LEFKADA / NIDRI

adí
Rodinný penzión s príjemnou atmosférou sa
nachádza priamo pri peknej kamienkovej pláži s tavernou a posedením na terase, v tieni
okolitých stromov. Má výhodnú polohu nakoľko je situovaný neďaleko turistického centra
Nidri a prístavu, ktoré sú dostupné krátkou
prechádzkou pomedzi obchodíkmi a tavernami. Hotel je jednoduchší, vhodný pre klientov,
ktorí radi objavujú krásy ostrova, či oddychujú
na pláži.
OBSADENOSŤ IZIEB

Štandardná izba:

11-112-111-1122

POLOHA HOTELA

vzdialenosť od pláže: pri pláži
vzdialenosť od centra: 300 m
vzdialenosť od nákupných možností: 100 m

UBYTOVANIE

klimatizácia (za poplatok), TV, chladnička, vlastné
sociálne zariadenie (kúpeľňa, sušič vlasov, WC),
trezor (za poplatok), balkón alebo terasa, v prípade
ubytovania 2 dospelých osôb + 2 detí upozorňujeme na menej miesta v izbe (prístelky sú formou
poschodovej postele)

ZARIADENIE HOTELA

recepcia, reštaurácia s terasou medzi hotelovou
budovou a plážou, bar, bazén, Wi-Fi na recepcii a
v bare (zadarmo)

PLÁŽ

piesočnato-kamienková, ležadlá a slnečníky (za
poplatok)

STRAVOVANIE V CENE

Polpenzia: raňajky a obedy formou bufetu s obsluhou

UPOZORNENIE

Dovoľujeme si požiadať všetkých klientov, aby počas svojho pobytu dodržiavali všetky bezpečnostné a hygienické opatrenia vychádzajúce z nariadení štátnych autorít.

Perigiali Beach Pension***
GRÉCKO / LEFKADA / PERIGIALI

adí
Penzión Perigiali sa nachádza v udržiavanej
záhrade s olivovníkmi, ktorá sa tiahne až k
piesočnato-kamienkovej pláži s pozvoľným
vstupom do mora. Záhrada okolo penziónu
poskytuje nádherný výhľad na okolité ostrovčeky. Pri pláži sa nachádza taverna, v ktorej
si môžete vychutnať raňajky a večere. Živé
centrum letoviska Nidri je vzdialené približne
20 minút chôdze alebo miestnou autobusovou dopravou. Zastávka sa nachádza cca 50
metrov od penziónu. Penzión je ideálnym
miestom pre strávenie oddychovej dovolenky.
OBSADENOSŤ IZIEB

Štandardná izba: 11-112-111
Izba s výhľadom na more (1. poschodie):

112-111
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POLOHA HOTELA

Vzdialenosť od pláže: pri pláži
Vzdialenosť od centra: 1 km
Vzdialenosť od nákupných možností: 200 m

UBYTOVANIE

klimatizácia, TV, chladnička, vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, WC), balkón alebo terasa, izby s
prístelkami pre deti sa nachádzajú na prízemí

UBYTOVANIE ZA PRÍPLATOK

Izba s výhľadom na more – umiestnenie na 1. poschodí, rovnaké vybavenie ako štandardná izba

ZARIADENIA HOTELA

taverna pri pláži, bar, Wi-Fi v oblasti taverny (zadarmo)

PLÁŽ

piesočnatá s okruhliakmi, ležadlá (zadarmo)

STRAVOVANIE V CENE

Polpenzia: kontinentálne raňajky formou bufetu s
obsluhou a večere formou výberu z menu (výber
z 2 možností)

UPOZORNENIE

Dovoľujeme si požiadať všetkých klientov, aby počas svojho pobytu dodržiavali všetky bezpečnostné a hygienické opatrenia vychádzajúce z nariadení štátnych autorít.

Rolandos
GRÉCKO/ LEFKADA / PONDI

abí
Dom Rolandos je situovaný v Pondi približne
2 km od dedinky Vassiliki v západnej časti zálivu. Pre hostí sú k dispozícii štúdiá na
poschodí s krásnym výhľadom na more a malebným zálivom s prístavom. Približne 250 m
od domu sa nachádza pláž s jemným pieskom
a možnosťou prenájmu ležadiel a slnečníkov.
Majiteľ so svojou rodinou žije na prízemí a je
klientom počas ich pobytu k dispozícii. Dom je
postavený na miernom svahu a hoci má výťah
neodporúčame ho osobám s pohybovými ťažkosťami. Podľa nášho hodnotenia ubytovacie
zariadenie je na úrovni 2*.
OBSADENOSŤ IZIEB

Štúdio:

11-112-111

POLOHA

vzdialenosť od pláže: 250 m
vzdialenosť od centra: 2 km

UBYTOVANIE

štúdiá pre 2 a 3 osoby, klimatizácia (za poplatok),
Wi-Fi (zadarmo), TV, kuchynský kút so základným
vybavením, chladnička, vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, WC), balkón s výhľadom na more,
v areáli gril

PLÁŽ

prírodná kamienková, slnečníky a ležadlá (za poplatok)

STRAVOVANIE

bez stravy

UPOZORNENIE

Dovoľujeme si požiadať všetkých klientov, aby počas svojho pobytu dodržiavali všetky bezpečnostné a hygienické opatrenia vychádzajúce z nariadení štátnych autorít.

GRÉCKO

PARGA
Prímorské mestečko Parga sa nachádza na severozápade Grécka, na pobreží trblietajúceho sa Iónskeho mora, oproti ostrovom Korfu, Paxos a Antipaxos. Neočakávajte výdobytky masovej turistiky či hotely svetových reťazcov. Všetko tu zostalo
pravé grécke a malebné. Všetko je blízko, aj keď sa to možno
na prvý pohľad nezdá. Vyplýva to z charakteru Pargy, ktorá
je budovaná terasovite a práve preto sa nedajú vzdialenosti
odhadnúť presne. Labyrint úzkych dláždených uličiek, malé
obchodíky s pestrou paletou rôzneho tovaru, domy s červenými strechami, na ktoré dohliada zrúcanina Benátskej pevnosti,
z ktorej sa vám naskytne krásny výhľad na celú Pargu i pláž
Valtos. Ak sa unavíte, môžete si tu vychutnať osviežujúce frapé v štýlovej kaviarničke. Na malebnej prímorskej promenáde
vás určite zlákajú k posedeniu vábivé vône z okolitých taverien
či reštaurácií. Nechajte sa zviesť a ochutnajte typické grécke
jedlá, dajte si pohárik lahodného miestneho vína.

mi, kde sa Iónske more snúbi s bájnou riekou Acheron. Táto
malá dedinka si žije svojím pokojným tempom a je obľúbeným
prázdninovým cieľom aj samotných Grékov. Nájdete tu zopár
obchodov, dve pekárne, pár originálnych rybích taverien a dobre známych rybích reštaurácií, dva štýlové bary a dokonca aj
diskotéku. V ústí rieky Acheron môžete zazrieť rybárov a ich
farebné člny – keďže sa tu mieša sladká voda so slanou, hojný
úlovok je zaručený. Acheron je populárna aj medzi kanoistami.
Na okraji zálivu sa rieka vlieva do mora a prechádza do krásnej
dlhej a širokej pláže s bielym pieskom a s pozvoľným vstupom
do mora. Ležadlá a slnečníky sú samozrejmosťou, ale nájdete tu aj „vlastný“ kus pláže, kde budete mať súkromie. Veľká
časť pláží je lemovaná stromami, medzi ktorými narazíte aj
na obytné karavany, ktoré tu môžu parkovať bezplatne. Čisté
more, pekná pláž, svieži vzduch a pokojné tempo sú hlavnými
lákadlami tohto letoviska.

Parga má niekoľko pláží. Mestská pláž Krioner, maličká pláž za
mestom (Piso Krioneri) a rozľahlé, nesmierne atraktívne pláže
Valtos a Lichnos, na ktoré sa môžete priamo z prístavu odviezť
každých 30 minút vodnými taxíkmi. Pláž Valtos je od centra
mestečka Parga vzdialená asi 1 km. Na tejto pláži si na svoje
prídu najmä milovníci vodných športov – od paraglidingu, cez
vodné lyže až po jachtárske kurzy.

• výlet na ostrovy Paxos a a Antipaxos
• posedenie pri šálke kávy v niektorej z kaviarničiek na živej
promenáde Pargy
• ochutnávka paidakii, jahňacej kotlety v niektorej z horských
dedín
• relax na pláži v Ammoudia

Parga má rovnako ako väčšina gréckych miest korene v antických dobách. Počas svojej dlhej histórie bola pod vládou Benátčanov, Turkov, Francúzov, Rusov a Angličanov. Benátčania si
tu udržali nadvládu až do roku 1797. Počas tejto doby sa však
Parga až trikrát dostala pod tureckú nadvládu. V tých časoch bol
tureckým pirátom Barbarossom úplne zničený pôvodný hrad.
Sila Benátčanov začala ochabovať v roku 1791 a o Pargu prejavil záujem cisár Napoleon. Po porážke Francúzov pri Trafalgare
prevzalo kontrolu Anglicko a približne v rovnakom čase sa
o toto územie začal zaujímať aj Turek Ali Pasha. Po viacerých pokusoch mu nakoniec Briti Pargu predali.
Mnohí rozhorčení obyvatelia si pred vidinou
života pod tureckou nadvládou radšej
zvolili život v exile. Parga bola napokon oslobodená počas balkánskej
vojny, avšak Turci tu zostali až do roku 1924,
kedy nastala vzájomná výmena obyvateľov medzi Gréckom a Tureckom. Táto
posledná kapitola búrlivej histórie je
oslavovaná každoročne 15. augusta,
v deň osláv Panny Márie. Ak budete
práve v tomto čase tráviť svoju dovolenku na Parge, budete súčasťou
azda najrušnejšieho dňa v kalendári
Pargy. Parga je jednou z najobľúbenejších dovolenkových destinácií medzi
obyvateľmi Škandinávie a Talianska. Rovnako vyhľadávaná je i samotnými Grékmi.
Bohatá história, nefalšovaná príroda, pestrá
ponuka fakultatívnych výletov, blízkosť atraktívnych Iónskych ostrovov, biele pláže, milí a
pohostinní domáci, kozmopolitná atmosféra. Toto všetko zaraďuje Pargu nepochybne
medzi najkrajšie miesta v Grécku.
Ammoudia je poetické miesto lemované hora-

9

NIEKOĽKO TIPOV

Tipy na výlety
GRÉCKO > PARGA
Poriadne sa nadýchnite a vyšliapte si to k zrúcanine
Benátskeho hradu. Odmenou vám bude nádherná
panoráma tohto malebného mestečka a fotky, ktoré vám budú závidieť susedia. Cestou naspäť sa nechajte zlákať na nákupy suvenírov a nevynechajte
kávu či drink v niektorej z panoramatických kaviarní. Ak túžite svoju dovolenku tráviť naozaj aktívne,
prihláste sa do niektorej zo škôl potápania či na
jachtársky kurz, ktoré nájdete na pláži Valtos. Ak by
sa vám pláž Valtos zunovala, nič sa nedeje. Vodný
taxík, ktorý premáva z centra, vás odvezie na ďalšiu
atraktívnu pláž, Lichnos. Oplatí sa vám vybrať sa aj
za „múry” Pargy. Konkrétne odporúčame malebnú
dedinku Syvota, kde si dajte chutný obed v niektorej z rybích taverien.
OKRUH IÓNSKYMI OSTROVMI

– obľúbený celodenný výlet s možnosťou objavovať a
spoznávať úžasné Iónske ostrovy ako Lefkada, Kefalónia,
Ithaka či Onasisov ostrov Scorpios ale napríklad aj slávnu
jaskyňu „Papanikolis” na ostrove Meganisi.

PAXOS A ANTIPAXOS

– výlety loďou na tieto dva krásne Iónske ostrovy, ktoré podľa gréckej mytológie stvoril boh Poseidón. Prvou
zastávkou je ostrov Antipaxos, nasleduje návšteva Modrých jaskýň a nakoniec ostrov Paxos s jeho hlavným
mestom Gaios.

KORFU

– výlet loďou na jeden z najzelenších ostrovov, o ktorom
hovoria ako o klenote Iónskeho mora. Návšteva hlavného mesta Korfu – Kerkyra, prechádzka úzkymi uličkami,
nákupy, káva na svetoznámej promenáde Liston.

ZAGORIA A ROKLINA VIKOS

ZAGORIA A ROKLINA VIKOS

– výlet do prekrásnej prírody neďaleko Ioanniny, návšteva dedinky Monodendri, kláštor Agia Paraskevi, výhľad
na najhlbšiu roklinu na svete - Vikos, ktorý vám vyrazí
dych.

METEORA

- návšteva úchvatného a jedinečného kláštorného komplexu „visiaceho vo vzduchu” , ktorý sa nachádza na
úpätí pohoria Pindos. Nahliadnete do života najstaršieho
a najväčšieho kláštora a pri ceste späť odporúčame zastaviť sa v horskej dedinke Metsovo, známej aj vďaka
údenému syru, klobáskam a silnému vínu.

ALBÁNSKO

– návšteva archeologickej lokality Butrint, mesta Saranda, krásnych pláží a dediniek. Butrint je miesto s bohatou históriou a dôležitosťou. Počas storočí sa tu usadili
Gréci, Rimania, Byzantínci, Benátčania či Turci. Divadlo,
termálne kúpele, Chrám Asklepia či Krstiteľnica sú stále
vo veľmi zachovalom stave.

Jaskyňa Papanikolis

rieka Acheron

Dimitrakis štúdiá
GRÉCKO/PARGA

abí
V štúdiách Dimitrakis si budete užívať v prvom
rade ich výhodnú polohu. Dom bol postavený
v centre Pargy, v jednej z jej úzkych a tichých
bočných uličiek. Najbližší obchod nájdete už
po 100 metroch a od centra diania vás delí
približne 250 m. Parga je obľúbené letovisko
s neskutočným šarmom, farebnými domčekmi
a okrem dvoch mestských pláží sa môžete
vodným taxíkom previezť na pláž Valtos či
Lichnos. Podľa nášho hodnotenia ubytovacie
zariadenie je na úrovni 2*.
OBSADENOSŤ IZIEB

Štúdio:

11-112-111

POLOHA

vzdialenosť od pláže: 400 m
vzdialenosť od centra: 250 m
vzdialenosť od nákupných možností: 100 m

UBYTOVANIE

priestranné a príjemne zariadené dvojlôžkové a
trojôžkové štúdiá (pevné lôžka), klimatizácia (za
poplatok), kuchynský kút so základným vybavením, chladnička, vlastné sociálne zariadenie
(kúpeľňa, WC), TV, Wi-Fi

PLÁŽ

piesočnato-kamienková mestská pláž, plážový servis (za poplatok)

STRAVOVANIE V CENE

bez stravy

UPOZORNENIE

Dovoľujeme si požiadať všetkých klientov, aby počas svojho pobytu dodržiavali všetky bezpečnostné a hygienické opatrenia vychádzajúce z nariadení štátnych autorít.

Vive Mar ***
GRÉCKO/PARGA

adí
Hotel Vive Mar nájdete v pokojnej dedinke
Ammoudia, asi 100 m od krásnej pieskovej
pláže siahajúcej až k brehom bájnej rieky
Acheron. Obklopuje ho udržiavaná záhrada
s pestrými kvetmi, citrónovníkmi, palmami
a zároveň je ideálnou voľbou pre tých, ktorí
milujú prírodu a jej krásy. Hotel funguje pod
vedením mladej sympatickej dvojice, ktorá
sa aktívne podieľa na chode hotela. Ich rodičia prevádzkujú neďalekú tavernu Poseidon,
ktorú budete môcť vyskúšať aj vy, večere sa
podávajú práve tam. Vzdialená je len 200 m
a cca 50 metrov od hotela sa nachádza aj minimarket. Výhodná cena je ďalším lákadlom.
V Ammoudii neočakávajte masový turizmus,
dedinku počas leta navštevujú najmä Gréci.
Odporúčame pre milovníkov kľudu a peknej
prírody.
OBSADENOSŤ IZIEB

Štandardná izba:

11-112-111

POLOHA HOTELA

vzdialenosť od pláže: 100 m
vzdialenosť od nákupných možností: 50 m

UBYTOVANIE

príjemne zariadené priestranné dvojlôžkové a
trojôžkové izby, klimatizácia (za poplatok), chladnička, vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, WC),
TV, Wi-Fi (zadarmo), balkón so sedením

ZARIADENIE HOTELA

recepcia, bazén s ležadlami a slnečníkmi (za konzumáciu v bare), snack bar, lobby s veľkoplošnou
TV, miestnosť s terasou, Wi-Fi (zadarmo), trezor na
recepcii (zadarmo), záhrada

PLÁŽ

široká, piesočnatá s pozvoľným vstupom do mora,
ležadlá a slnečníky (za poplatok alebo za konzumáciu v bare), vodné športy, 2 plážové bary (za
poplatok)

STRAVOVANIE V CENE

Polpenzia: rozšírené kontinentálne raňajky formou
bufetu s obsluhou, večere v neďalekej taverne Poseidon formou menu: predjedlo, hlavné jedlo, dezert/ovocie, nápoje (za poplatok).

UPOZORNENIE

Dovoľujeme si požiadať všetkých klientov, aby počas svojho pobytu dodržiavali všetky bezpečnostné a hygienické opatrenia vychádzajúce z nariadení štátnych autorít.

Zacharias štúdiá
GRÉCKO/PARGA

ab
Štúdiá Zacharias sa nachádzajú v pokojnom
prostredí na samotnom okraji Pargy. Charakteristickým znakom je výrazná žlta farba
budovy a záplava rozkvitnutých bugenvilií a
citronovníkov. V areáli sa nachádza menšia záhrada s vonkajším grilom. Majiteľom je starší
manželský pár, ktorý sa snaží svojim hosťom
ponúknuť maximálnu pohostinnosť. Príjemnou prechádzkou, počas ktorej sa môžete
osviežiť v reštaurácii alebo nakúpiť v minimarkete, sa dostanete na mestskú pláž Piso
Krioneri s množstvom zábavy. Do rušného
centra Pargy je to približne 1 km. Hoci štúdiá
Zacharias pôsobia na prvý pohľad nenápadným dojmom, spokojnosť klientov z nich robí
obľúbené miesto dovolenkárov. Podľa nášho
hodnotenia ubytovacie zariadenie je na úrovni 2*.
OBSADENOSŤ IZIEB

Štúdio:

11-111-112

POLOHA

vzdialenosť od pláže: 450 m
vzdialenosť od centra: 1 km
vzdialenosť od nákupných možností : 100 m

UBYTOVANIE

klimatizácia (za poplatok), kuchynský kút so základným vybavením, chladnička, kávovar, vlastné
sociálne zariadenie (kúpeľňa, WC), TV, balkón alebo terasa, trezor (za poplatok)

PLÁŽ

piesočnato-kamienková

STRAVOVANIE V CENE

bez stravy

UPOZORNENIE

Dovoľujeme si požiadať všetkých klientov, aby počas svojho pobytu dodržiavali všetky bezpečnostné a hygienické opatrenia vychádzajúce z nariadení štátnych autorít.

GRÉCKO

MAGNESIA
Magnesia je región okolo mesta Volos, ktoré vyrástlo na úpätí
hory Pelion (Pílio). Administratívne sem patrí aj časť Severných
Sporadských ostrovov so Skiathosom a Skopelosom. Mesto Volos sa pýši tretím najväčším prístavom v Grécku, množstvom
obchodov a atraktívnou prímorskou promenádou.
Nea Anchialos je mesto so 7500 obyvateľmi vzdialené od Volosu iba 18 km. Moderné mesto vyrástlo na ruinách antického
mesta Pyrasos. Malebný rybársky záliv s loďkami, ruiny starodávneho mesta, útulné námestie v centre, taverny a štýlové
bary, to sú len niektoré z ťahákov tohto letoviska. Mesto má
netradičnú stromovú alej lemujúcu aj samotnú pláž, ktorá je
verejná, takže relaxovať môžete nielen pod slnečníkom, ale aj
v tieni stromov. Cez hlavnú letnú sezónu sa tu organizujú rôzne
festivaly a kultúrne podujatia.
Kala Nera, Platanidia a Afissos sú dedinky na úpätí hory Pelion, ktoré sa doteraz orientovali hlavne na grécky, holandský
a anglický trh. Krištáľovo čisté more, všadeprítomná zeleň a
reštaurácie či kaviarne s výhodnými cenami. Kala Nera v preklade znamená „dobrá voda“ – a v tejto oblasti je na rozdiel od
iných gréckych destinácií voda z vodovodu skutočne pitná. Kala
Nera je rušnejšia, Afissos romantickejší, Platanidia zase oveľa
kľudnejšia. Všetky tunajšie ubytovacie kapacity sú takmer nové
alebo zrekonštruované.
Kala Nera je prímorské letovisko ideálne pre dni relaxu a zábavy. Počas celého leta sa tu konajú rôzne akcie a hudobné noci.
Veľmi známe sú aj ľudové slávnosti usporiadané pri príležitosti
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Nanebovstúpenia Panny Márie v polovici augusta. Nájdete tu
množstvo obchodov, ktoré ponúkajú aj ručne vyrábané suveníry a výrobky, supermarkety, kaviarne, taverny, nočný život. V
jeho blankytných vodách si môžete vychutnať kúpanie na organizovanej pláži s ležadlami a slnečníkmi, ale môžete si nájsť
aj pokojné, prírodné pláže na konci dediny. Pre tých, ktorí milujú vodné športy, je tu možnosť požičať si vodný skúter alebo
vodný bicykel či kanoe, pre milovníkov hôr je tu pešia turistika
a cyklistické výlety. V blízkosti Kala Nera je aj jazdecký klub.
Mesto Volos sa nachádza vo vzdialenosti 18 km, dostanete sa
tam aj miestnym autobusom, ktorý premáva cca každých 30
minút. Kala Nera je letovisko plné zelene, jeho centrálna promenáda, ktorá sa tiahne pozdĺž mora, je celá pod ochranným
tieňom stáročných stromov.

URČITE SI NENECHAJTE UJSŤ:
• tri pláže, ktoré stoja za návštevu - Kalifteri, Lagoudi a Abovos
v dedinke Afissos
• horu Pelion a jazdu malým miestnym vláčikom
• horské dedinky Zagora, Tsangarada a Milies navštívte prenajatým autom
• dedinku Trikeri na južnej časti polostrova
• Meteoru, ktorá je z tohto regiónu iba na dosah ruky – prehliadka kláštorov je nezabudnuteľná

Tipy na výlety
GRÉCKO / MAGNESIA
PLAVBA V ZÁLIVE PAGASITIKOS

Užite si deň plný leňošenia na palube drevenej pašeráckej
lode Ilias s možnosťou preskúmať najkrajšie pláže jedinečným spôsobom. V rámci výletu kapitán namieri svoju loď
k ostrovu Trikeri (nie sú povolené žiadne autá) s krásnym
kláštorom zasväteným Panne Márii. Tu si môžete vychutnať nezameniteľnú chuť miestnych rýb v jednej z dvoch
taverien. Počas plavby budete mať priestor na plávanie v
čistých, tyrkysových vodách zálivu Pagasitikos.

VLÁČIKOM PO OBLASTI PELION

(Pílio) Celodenný výlet do malebnej horskej oblasti Pelion,
kde sa preveziete legendárnym vláčikom "Moutzouris".
Na vláčik nasadnete na stanici Lehon, ale nečakajte žiadny rýchlik, poveziete sa rýchlosťou max. 25 km/h. Takto
si budete vedieť vychutnať krásne scenérie, ktoré ponúka
oblasť Pelion. Budete prechádzať malebnými dedinkami,
v jednej z nich - v Milies – je krátka prestávka s možnosťou prezrieť si jej krásy. Ďalšou zastávkou bude pobrežná
dedina Kala Nera, s prestávkou na kúpanie a opaľovanie.

KLÁŠTORY METEORA

Celodenný výlet za unikátnymi kláštormi Meteora "visiacimi" vo vzduchu. Tento jedinečný komplex je na zozname
svetového dedičstva UNESCO. Počas výletu nazriete do
umeleckej výrobne ikon a fresiek, navštívite dva kláštory
a môžete si pochutnať na miestnych špecialitách.

Legendárny vláčik "Moutzouris"

Výlet loďou

Kláštory Meteora

Protessilaos ***
GRÉCKO / MAGNESIA / NEA ANCHIALOS

adí
Hotel Protessilaos má skvelú polohu na konci
pešej zóny mestečka Nea Anchialos, od pláže
ho delí iba miestna komunikácia. Majiteľ Vassilis je srdcom nielen hotela, ale aj mestečka.
Hovorí piatimi jazykmi a počas celého leta
organizuje rôzne kultúrne podujatia: festivaly, lekcie varenia, tanca, športové podujatia
a mnoho ďalších. S obrovským nasadením
sa angažuje na turistickom rozvoji mesta a
spája miestnych podnikateľov. Svojim hosťom
organizuje napríklad aj grécky večer zadarmo
a mnohí hostia sa sem už vracajú len kvôli
nemu. Strava v hoteli je chutná a veľkou prednosťou je skutočne výhodná cena. Odporúčame ako náš tip!
OBSADENOSŤ IZIEB

Štandardná izba:
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POLOHA HOTELA

vzdialenosť od pláže: pri pláži
vzdialenosť od nák. možností: v okolí

UBYTOVANIE

vkusne zariadené izby, vlastné sociálne zariadenie
(kúpeľňa, WC), TV, trezor (zadarmo), klimatizácia
a Wi-Fi (zadarmo), balkón s bočným výhľadom na
more

ZARIADENIE HOTELA

recepcia, štýlovo zariadené lobby, bar, TV, dve vonkajšie terasy s pohodlným sedením ( jedna na prízemí, jedna vedľa recepcie), internetový kút, Wi-Fi
(zadarmo), salónik s krbom, herňou a rokovacím
stolom (cca pre 20 ľudí), miestnosť na raňajky

PLÁŽ

dlhá, široká pláž s hrubozrnným pieskom, premiešaným s drobným štrkom a s pozvoľným vstupom
do mora (cez miestnu komunikáciu), ležadlá a slnečníky (za konzumáciu)

STRAVOVANIE V CENE

Polpenzia: raňajky formou bufetu s obsluhou, večere servírované (predjedlo, hlavné jedlo výber z 2
menu, dezert/ovocie, nápoje za poplatok)

UPOZORNENIE

Dovoľujeme si požiadať všetkých klientov, aby počas svojho pobytu dodržiavali všetky bezpečnostné a hygienické opatrenia vychádzajúce z nariadení štátnych autorít.

Vaso štúdiá
GRÉCKO / MAGNESIA / NEA ANCHIALOS

abí
Nea Anchialos je mestečko vzdialené necelých
20 km od atraktívneho prímorského mesta
Volos. Komplex domov Vaso nájdete v tesnej
blízkosti pláže s pešou promenádou, ktorú
lemujú stromy, reštaurácie a vychýrené taverny. K dispozícii sú dvojlôžkové, trojlôžkové
štúdiá (vo väčšine štúdií je kuchyňa oddelená
od spálne). Ich majiteľmi sú dvaja bratia, ktorí spolu s manželkami prevádzkujú budovu a
malú grécku kaviareň na rohu. Pred domom
sa tiahne dlhá a široká pláž s hrubozrnným
pieskom. Tieň vám poskytnú aj koruny stromov, ktoré rastú pozdĺž promenády. Ležadlá
a slnečníky sú k dispozícií za konzumáciu nápojov. Odporúčame milovníkom menších autentických letovísk. Podľa nášho hodnotenia
ubytovacie zariadenie je na úrovni 2*.
OBSADENOSŤ IZIEB

Štúdio:

11-112-111-1122

POLOHA

vzdialenosť od pláže: 30 m
vzdialenosť od centra: 20 km

UBYTOVANIE

Dvojlôžkové a trojlôžkové štúdiá (pevné lôžka) s
výhľadom na okolie alebo na more, TV, klimatizácia
(za poplatok), stropný ventilátor vo väčšine izieb,
kuchynka so základným vybavením a chladničkou,
vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, WC), balkón
alebo terasa, Wi-Fi (zadarmo)
4-lôžkové štúdio (manželská posteľ a prístelky pre
deti formou poschodovej postele) s výhľadom na
okolie, kuchynka so základným vybavením, chladnička, vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, WC),
balkón alebo terasa, Wi-Fi (zadarmo)

PLÁŽ

široká organizovaná pláž s hrubozrnným pieskom
premiešaným s drobným štrkom a s pozvoľným
vstupom do mora (cez miestnu komunikáciu), ležadlá a slnečníky (za konzumáciu)

STRAVOVANIE V CENE

bez stravy

UPOZORNENIE

Dovoľujeme si požiadať všetkých klientov, aby počas svojho pobytu dodržiavali všetky bezpečnostné a hygienické opatrenia vychádzajúce z nariadení štátnych autorít.

GRÉCKO

FOURKA
Menšie letovisko Fourka sa nachádza na juhozápadnom
pobreží polostrova Kassandra, ktorý patrí pod oblasť
Chalkidiki. Všetok život sa sústreďuje okolo malého
mestečka, ktoré poskytuje turistom potrebné zázemie k
príjemne strávenej dovolenke.
Fourka patrí k pokojnejším, menej rušným letoviskám na
Chalkidiki. Napriek tomu je tu dostatok služieb v podobe obchodov, taverien, barov a reštaurácií. Ubytovanie
tu nájdete v hoteloch alebo aj súkromných penziónoch
a apartmánoch. Hlavným lákadlom je široká piesočnatá pláž s drobnými kamienkami rôznych farieb, ktorú
po okrajoch lemujú skalnaté masívy. Pláž má pozvoľný
vstup do mora, čo ocenia hlavne rodiny s deťmi, prípadne menej zdatní plavci. Vyskúšať si tu môžete obľúbené
vodné športy, alebo sa môžete venovať rôznym plážovým hrám. Pravidelne sa tu konajú turnaje v plážovom
volejbale. Pokiaľ vás omrzí leňošenie na pláži, vydajte
sa na prieskum tradičných rybárskych dediniek, alebo
môžete pátrať po opustených plážach ukrytých medzi
skalami. Milovníci romantiky si môžu vychutnať dlhú
prechádzku po pobreží pri západe alebo východe slnka.
Pri dobrej viditeľnosti môžete zazrieť v diaľke vrcholky
pohoria Olymp. Ideálnou voľbou je prenajať si dopravný
prostriedok a vybrať sa za poznávaním ďalších zaujímavých lokalít na Chalkidiki.

CHALKIDIKI

Miesto plné mytológie a bájnych príbehov, takmer nekonečných pláži tiahnucich sa stovky kilometrov pri pobreží, typická grécka krajina plná zelene a farebných kvetov,
kláštorov a archeologických skvostov. Už pri pohľade na
mapu zaujmú Chalkidiki svojim zvláštnym tvarom. Do
vĺn Egejského mora totiž vybiehajú akési tri prsty
v podobe troch polostrovných výbežkov Kassandra, Sithonia a Athos, nazývaných aj ako Poseidonov trojzubec. Všetok turistický ruch sa
sústreďuje do dvoch „prstov“ – Kassandry a
Sithonie, pretože najvýchodnejší Athos je
posvätný a patrí mníchom.
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Tipy na výlety
GRÉCKO > FOURKA
KASSANDRIA

Starobylé mesto bolo v minulosti sídlom arcidiecézy, dnes
sa však jedná o moderné sídlo s bohatým turistickým ruchom a bujarým nočným životom. Každoročne sa tu konajú rôzne festivaly a slávnosti. Výlet do Kassandrie ponúka
rozmanité možnosti spoznávania histórie. Mesto je povestné tradičnou architektúrou a množstvom historických
pamiatok. Navštíviť tu môžete napr. kostol Genesis Panny
Marie, Agios Athanasios z roku 1850 či starobylý mlyn z
19. storočia.

METEORA

Návšteva úchvatného a jedinečného kláštorného komplexu „visiaceho vo vzduchu” , ktorý sa nachádza na úpätí
pohoria Pindos. Nahliadnete do života najstaršieho a najväčšieho kláštora a pri ceste späť odporúčame zastaviť sa
v horskej dedinke Metsovo, známej aj vďaka údenému
syru, klobáskam a silnému vínu.

THESSALONIKI

Grécke mesto ktoré sa nachádza neďaleko polostrova
Chalkidiki. Je preslávené bohatým kultúrnym životom
a byzantskými pamiatkami, z ktorých najznámejšou sú
mestské hradby, Biela veža či turecké kúpele. Mimo iného sa tu nachádza množstvo múzeí, umeleckých galérií,
reštaurácií s tradičnou gréckou kuchyňou a obchodov so
suvenírmi. Ideálnou voľbou pre rodiny s deťmi je návšteva
aquaparku s názvom Waterland, kde nájdete nespočetne
veľa toboganov a šmykľaviek.

JASKYŇA PETRALONA (KOKKINES PETRES)

Krásny jaskynný útvar nazývaný Petralona čaká na svojich
návštevníkov vo výške 300 metrov nad morom v oblasti hory Katsika vo východnej časti polostrova Chalkidiki,
neďaleko hlavného mesta regiónu, Polygyros. Práve v
tejto vápencovej skalnej dutine boli nájdené pozostatky
pradávnych predkov ostrovanov z doby kamennej, napríklad kostené nástroje a rôzne fosílie. Väčšinu týchto
exemplárov môžete vidieť v tunajšom Antropologickom
múzeu. Najväčšou atrakciou priamo v jaskyni je lebka neandertálca, údajne najstaršieho Európana, ktorý žil zhruba
pred 700 tisíc rokmi. Bohatstvo skaly vydalo zo svojich
útrob skameneliny z pozostatkov pravekých zvierat, ako
napríklad vtákov, šeliem a hlodavcov. Okrem pamiatok na
dávnych obyvateľov sú impozantnou ozdobou jaskyne aj
krásne farebné a bizarne tvarované kvaple.

Meteora

Thessaloniki

Petralona

Akropolis **
GRÉCKO / FOURKA

adí
Takmer na konci letoviska Fourka, na kopci
s krásnym výhľadom na more a na okolité
pahorky porastené borovicami, sa rozprestiera aparthotel Akropolis. Od piesočnato-kamienkovej pláže ho delí len 250 m (mierne
stúpanie) a od námestia v rušnom centre
letoviska Fourka je vzdialený cca 900 m (po
pláži cca 600 m). Architektúra typická pre túto
oblasť – biele budovy s červenými strechami
je zachovaná aj v hotelovom komplexe. Hotel
je situovaný v upravenej záhrade s bazénom,
množstvom paliem a farebných kvetov. Zároveň v pešom dosahu v centre letoviska Fourka
nájdete obchodíky so suvenírmi, bary, kaviarničky na pláži, taverny či supermarkety. Dedinka Posidi je vzdialená cca 5 km a letoviská
Kalithea a Afitos približne 15 km.
OBSADENOSŤ IZIEB

Štúdio: 11-112-111-1112-1122
Apartmán: 11-112-111-1122-1112-1111-

11112-11122-11111
POLOHA HOTELA

vzdialenosť od pláže : 250 m
vzdialenosť od centra: 900 m
nákupné možnosti : v okolí

UBYTOVANIE

zrekonštruované štúdiá pre 2 a 3 osoby s balkónom
alebo terasou, štúdiá pre 4 osoby na poschodí,
individuálna klimatizácia vo väčšine izieb (za poplatok), kuchynský kút so základným vybavením,
chladnička, vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa,
WC), balkón alebo terasa
štúdiá typu "eco" na prízemí, bez možnosti klimatizácie a so spoločnou terasou

UBYTOVANIE ZA PRÍPLATOK

apartmány pre 4 osoby s 2 spálňami
apartmány pre 5 osôb s oddelenou spálňou

ZARIADENIE HOTELA

recepcia, slnečná terasa s výhľadom na more,
reštaurácia, snack bar pri bazéne, vonkajšia presklená herňa s biliardom, stolným tenisom a stolným
futbalom, vonkajší bazén, detský bazén, vírivka,
slnečníky a ležadlá pri bazéne (zadarmo), v hotelovom plážovom bare (za poplatok alebo konzumáciu
min. 1 nápoj v priebehu pol dňa), volejbalové ihrisko, parkovisko (zadarmo), Wi-Fi (zadarmo), priestor
na grilovanie, príležitostný grécky večer

PLÁŽ

piesočnato-kamienková, slnečníky a ležadlá (za
poplatok / konzumáciu)

STRAVOVANIE V CENE

Polpenzia: raňajky formou bufetu s obsluhou, večere šaláty, polievka a dezert formou bufetu s obsluhou, hlavné jedlo výber
z 2 jedál. Nápoje nie sú zahrnuté v cene.

UPOZORNENIE

Dovoľujeme si požiadať všetkých klientov,
aby počas svojho pobytu dodržiavali všetky bezpečnostné a hygienické opatrenia
vychádzajúce z nariadení štátnych autorít.

