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Pierie

Dlouhé písečné pláže, průzračně čisté 

moře a  fantastický výhled na bájnou 

horu, kterou si podle řecké mythologie 

za svůj domov vybralo 12 bohů, odkud 

vládli Zemi. To a  mnohem více nabízí 

Pierie, známá též jako Olympská rivié-

ra, která zabírá na 70 kilometrů pobřeží 

Egejského moře. Najdete ji zhruba 100 

kilometrů jižně od Thessaloniki, kde 

také přistávají naše lety. Stále hodně 

turistů ale volí dobrodružnější cestu 

– koupí si jen pobyt a do cílového mís-

ta vyrážejí jako před patnácti dvaceti 

lety auty nebo na stále populárnějších 

motorkách.

Zdejší vyhlášené pláže nenabízejí jen 

množství slunečníků a lehátek (set 2 le-

hátek a  slunečníku je za cca 6-7€/den), 

ale také hřiště na volejbal, v Nei Pori je 

i fotbalové hřiště. Mnohé hotelové pláže 

a také městské pláže v Nei Pori a Lepto-

karii jsou bezbariérové.

Turistická sezóna zde trvá poměrně 

dlouho – od začátku května až do po-

loviny října – jarní a  podzimní termíny 

využívají rovněž turisté, kteří přijíždějí 

na některý z okružních zájezdů, během 

nichž poznají celé Řecko. Do Pierie je 

lákají nejen nádherné pláže povětši-

nou s pozvolným vstupem do moře, ale 

také snadná dosažitelnost významných

historických, kulturních a  přírodních 

památek, mezi něž patří druhé největší 

řecké město Thessaloniki (Soluň), Dion, 

Vergina, údolí Tempi, městečko Kalamba-

ka či kláštery Meteora. V řečtině znamená 

slovo „metéoros“ vznášet se mezi nebem 

a zemí a označuje např. dráhu meteoritu. 

Zde, na místech blízkých nebi – na vr-

cholcích skal, tyčících se jako věže do výš-

ky nad řekou – stojí tyto mnichy postave-

né kláštery. Když se v údolí začne stmívat, 

ale slunce ještě úplně nezajde, nebo když 

nad horami visí ranní mlha, vypadají kláš-

tery jako by se skutečně vznášely. Celé 

toto místo je magické, tajuplné, naplně-

né energií. Kdo může, nechť v tomto kraji 

zůstane déle než jen několik hodin. 

Časově poněkud náročnější je cesta do 

Athén, ovšem najde se vždy řada zájem-

ců, kteří do hlavního řeckého města rádi 

vyrazí, velkým lákadlem je nově otevřené 

archeologické muzeum pod Akropolí. 

A nudit se v něm nebudou ani děti. 

Pierie je zásobována čistou vodou z  le-

dovců Olympu, díky čemuž se zde vytváří 

velmi příjemné mikroklima s minimálními 

srážkami a stálými teplotami ovzduší. Proto 

je oblast doporučována pro pobyty astma-

tiků a alergiků. Má také příznivé účinky na 

horní cesty dýchací a pobyty jsou vhodné 

též u  osob s  lupénkou. Riviéru tvoří malé 

rybářské vesničky, nově postavená turis-

tická letoviska (Katerini, Paralia, Olympiaki 

Akti, Varikos, Plaka, Leptokaria, Pantelei-

mon, Platamonas, Nei Pori aj.), která nabí-

zejí ubytování ve studiích, malých rodin-

ných hotýlcích, penzionech i v hotelových 

komplexech a areálech s nejmodernějším 

vybavením a  vyhledávanými spa centry. 

Správním městem oblasti je město Kateri-

ni, které leží jižně od Thessaloniki, ve vzdá-

lenosti cca 65 km.
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PRG – SKG, 02:10 hod., 1220 km
TYP LETADLA/SPOL./ČÍSLO LETU:
BOE 737-800/QS 1122/3

PLÁNOVANÝ ODLET Z PRAHY:
cca 12:00 hod.

(KROMĚ 30.05., KDY JE ODLET VE 23:45 HOD.)
PLÁNOVANÝ PŘÍLET DO PRAHY:
cca 17:05 hod.

(KROMĚ 07.10., KDY JE PŘÍLET V 06:05 HOD.)
ČÍSLO ZÁJEZDU:
1PIE-  (datum odletu)

BRQ – SKG, 01:45 hod., 1060 km
TYP LETADLA/SPOL./ČÍSLO LETU: 
BOE 737-800/QS 564/5

PLÁNOVANÝ ODLET Z BRNA:
cca 16:35 hod.

PLÁNOVANÝ PŘÍLET DO BRNA:
cca 21:15 hod. 

ČÍSLO ZÁJEZDU: 
1BPI-  (datum odletu)

Pierie – řecky Piería

Správní středisko: Katerini 

Plocha oblasti: cca 1517 km2 

Počet obyvatel: cca 131 000

Nejvyšší vrchol: Mytikas v pohoří Olympos

Doba letu z Prahy: 2 hodiny 10 minut 

(letiště Thessaloniki)
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Termíny zájezdů:
Květen 2011

Po Út St Čt Pá So Ne

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

Červen 2011
Po Út St Čt Pá So Ne

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

Červenec 2011
Po Út St Čt Pá So Ne

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

Srpen 2011
Po Út St Čt Pá So Ne

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

Září 2011
Po Út St Čt Pá So Ne

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

Říjen 2011
Po Út St Čt Pá So Ne

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30
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THESSALONIKI

PLATAMONAS
NEOS

PANTELEIMON

LEPTOKARIA

PARALIA KATERINIS

NEI-PORI

Vergina

Dion

Meteora

Kalambaka Tempi

Thermopyly

Delfy
Agios
Nikolaos

Olympos
(Mytikas 2917 m)

31  odlety Praha 1  Brno

V VI VII VIII IX X

°C 25 29 31 32 28 24

22

24

26

28

30

32

34
teplota vzduchu 

V VI VII VIII IX X

°C 20 21 24 25 24 22

20

21

22

23

24

25

26
teplota vody 

V VI VII VIII IX X

hod./den 8 11 12 11 9 7

7

8

9

10

11

12

13
sluneční svit 

TIP VTT: Nenechte si ujít návštěvu místa Livithra s narušenou gravitací. Auta zde bez motoru sama jezdí do kopce.
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www.pieria-tourism.gr 
www.travelinfo.gr/pieria 
www.gogreece.com 
www.macedonian-heritage.gr
www.saloniki.org
www.litohoro.org
www.meteora-greece.com
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Pierie – letoviska

1. Platamonas 

Původně malá rybářská vesnička se za 

poslední roky rozrostla v  živé přímoř-

ské letovisko, tvořené hlavní třídou 

posetou obchody se suvenýry, butiky, 

minimarkety, bankou, bankomaty, poš-

tou, restauracemi, tavernami i  stánky 

s  rychlým občerstvením a  opravdu vý-

borným gyrosem, určitě jej ochutnejte. 

Letovisko nabízí možnosti denní i noční 

zábavy. Pro mladé je zde několik mo-

derních barů, diskoték a  klubů. Ožívá 

ve večerních a  nočních hodinách, kdy 

zde lidé korzují, vyrážejí na procházky, 

do restaurací, do taveren či posedět 

s přáteli v rybí restauraci u výtečně při-

pravených mořských specialit. Najdete 

zde též kostel a  přímo v  centru na ná-

břeží kotví několik loděk místních oby-

vatel, kteří se každodenně vydávají na 

moře a dopoledne je tak možné koupit 

od nich čerstvé úlovky. V  městečku je 

oblázkové pobřeží se 2 písčitými plážemi,

mimo centrum je pak pláž písčitá. Nad 

Platamonasem se tyčí do výšky mohut-

ný křižácký hrad (www.macedonian-he-

ritage.gr), který po celá staletí zaujímal 

strategicky důležitou polohu. Ve druhé 

světové válce byl vybombardován ně-

meckou armádou. Vykopávky zde začaly 

v roce 1973 a pokračovaly do roku 1989. 

V hlavní sezóně je otevřeno od 8 do 18 

hodin, základní vstupné činí 2€, snížené 

1€. Kdo by k němu nechtěl dojít pěšky, 

může si objednat taxi. Od hotelů Sun Be-

ach a Platamon Palace vyjde na cca 6€. 

Do Leptokarie vyjde taxi na cca 12-14€, 

linkovým autobusem se tam dostanete 

za cca 1,50€. 

 Pláž: písečná, oblázková

 Vzdálenost od Thessaloniki: cca 97 km

 Hodnocení letoviska: vhodné pro všechny genera-

ce. Během pobytu doporučujeme procházky po-

dél pobřeží nebo návštěvu sousedního letoviska 

Nei Pori. Doporučujeme pronájem osobního auta, 

motorky nebo kola. Poplatky se pohybují v tomto 

rozmezí (ceny z roku 2010):

 Kolo – 1-3€/1 hodina, 8€/den.

 Skútr – 12€/3 hodiny

 Auto (malé s klimatizací) – 43€/den

 Čtyřkolka – 20-40€/3 hodiny 

 Vyplatí se smlouvat o cenách, podnikatelé obvyk-

le sleví!

2. Nei Pori

Dnes známé a  vyhledávané přímořské 

letovisko, jehož největším lákadlem je 

dlouhá široká písečná pláž s  možností 

vodních sportů, nechybí na ní kabiny na 

převlečení a  sprchy. Středisko je lemo-

váno hradbou pohoří bájného Olympu, 

který svou přirozenou horskou kulisou 

brání přístupu severních větrů a deštivé-

mu počasí. Právě zde se vytváří speciální 

mikroklima s  nadprůměrným počtem 

slunných dní. Letovisko se táhne v délce 

několika kilometrů. Hlavní třída je lemo-

vána ubytovacími zařízeními, převážně 

apartmány nebo studii, dále jsou zde 

obchody se suvenýry, restaurace, taver-

ny, bary, cukrárny, turistické kanceláře 

a směnárny. Večerní procházka nabídne 

kouzelný pohled na osvětlenou pevnost 

Platamonas, kam dojdete za cca 40 mi-

nut. V moderním letovisku nechybí orto-

doxní kostel, prostorná dětská hřiště ani 

lunapark. V  hlavní  letní sezóně funguje 

v  letovisku malý vláček jezdící do sou-

sedního střediska Platamonas. Zpáteční 

jízdenka vyjde dospělého – ceny z roku 

2010 – na 3€, děti od 2 do 10 let platí 2€. 

Klasickým vlakem je pak možné za cca 

2€ dojet do Leptokarie, autobusem za 

cca 2€.

Jednou týdně se v  Nei Pori konají trhy, 

na kterých je bohatá nabídka především 

čerstvého ovoce a zeleniny. 

Pro sportovně založené cestovatele 

je zde k  dispozici atletické centrum, 

jehož součástí jsou tenisové kurty, 

sportovní hřiště, vybavené fi tcentrum, 

velký bazén, dětský koutek a  snackbar 

s občerstvením.

 Pláž: písečná

 Vzdálenost od Thessaloniki: cca 100 km

 Vzdálenost od Platamonasu: cca 2 km

 Hodnocení letoviska: vhodné pro všechny gene-

race, pro rodinnou dovolenou i  pro sportovně 

založené 

3. Neos Panteleimon 

Menší klidné letovisko, jehož dominantu 

tvoří dlouhá písečná pláž s  pozvolným 

vstupem do moře, je vhodné pro rodin-

nou dovolenou. Na hlavní třídě, která 

vede letoviskem, se nachází několik 

restaurací, obchodů se suvenýry a  také 

řada kempů, neboť zdejší oblast je velmi 

oblíbena mezi turisty přijíždějícími do 

Řecka stanovat a  kempovat. Také tady 

je možné nasednou v hlavní sezóně do 

výletního vláčku a svézt se do letoviska 

Platamonas, jízdné vyjde dospělého na 

cca 3€, dítě 2€

 Pláž: písečná

 Vzdálenost od Thessaloniki: cca 90 km

 Hodnocení letoviska: vhodné pro všechny ge-

nerace. Doporučujeme návštěvu staré vesničky 

Palios Panteleimon, kde uvidíte původní vesnic-

kou architekturu a  poznáte současný život řecké 

vesnice

4. Leptokaria 

V posledních letech se z Leptokarie sta-

lo velké moderní přímořské letovisko, 

ležící na úpatí pohoří Olympu a omýva-

né Egejským mořem. Leptokaria nabízí 

svým hostům vše, co potřebují. Čisté 

moře, dlouhé písčito-oblázkové pláže, 

denní i noční zábavu, bohaté možnosti 

nákupů. Hlavní třída je lemována řadou 

restaurací, taveren, kaváren, cukráren, 

minimarketů a  supermarketů. Dále je 

zde řada cestovních kanceláří, směná-

ren, nechybějí půjčovny aut, kol a  mo-

torek. Z  Leptokarie je možné cestovat 

vlakem do Thesaloniki.

 Pláž: písečná, oblázková

 Vzdálenost od Thessaloniki: cca 80 km

 Hodnocení letoviska: vhodné pro všechny ge-

nerace. Dále doporučujeme procházky do okolí, 

návštěvu tradiční vesničky Palia Leptokaria a  ar-

cheologické lokality Livithra. Pro zdatnější turisty 

je možnost horských výletů do pohoří Olympu

5. Paralia Katerinis

Českými turisty zatím nepříliš objevené, 

ale vyhlášené místo, kde najdete vše, co 

od pobytu u moře očekáváte. Příjemné 

písečné pláže s  pozvolným vstupem 

do vody, čisté moře, srdečné obyvatele 

a samozřejmě kavárny, cukrárny, stánky 

s  rychlým občerstvením, ovocem, re-

staurace, taverny, bary či diskotéky, ve 

kterých lze popít skvělé frappé, ochut-

nat místní speciality, mlsat a  večer se 

dobře bavit. Je zde rovněž množství ob-

chůdků s  potravinami i  suvenýry, ban-

komat, půjčovny automobilů a motorek 

atd. Dominantu tvoří velký kostel, široká 

promenáda, najdete zde i  rybářský pří-

stav. Na pláži je možnost pronajmout si 

šlapadla, nebo zkusit trochu adrenali-

novější zábavu – třeba jízdu na banánu. 

Zdejší oblast je proslulá bájnými poho-

řími, Olympem (s  nejvyšším vrcholem 

Mytikas 2917 m n. m.) a Pierii (s nejvyš-

ším vrcholem Flambouro, 2192 m n. m.). 

Také se zde, blízko vesničky Kolindros, 

nachází vesnice Katafi gi, kde se narodil 

Alexis Zorba (pravým jménem Georgios 

Zorba), který inspiroval Nikose Kazant-

zakise k  napsání známého románu Řek 

Alexis Zorba. 

 Pláž: písečná

 Vzdálenost od Thessaloniki: cca 70 km

 Hodnocení letoviska: vhodné pro všechny ge-

nerace. Přes den je možné navštívit areál Aperio 

se sladkovodními bazény. Procházkou se můžete 

vydat do poklidné vesničky Korinos, kde vládne 

velmi příjemná atmosféra
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Hotel 
Sun Beach
POLOHA: velmi oblíbený a  žádaný hotel s  příjemnou 

rodinnou atmosférou prošel rozsáhlou rekonstrukcí 

vnitřního vybavení všech pokojů a  recepce. V  pěkně 

upravené hotelové zahradě, která přiléhá k  bazénu, 

jsou vzrostlé stromy, které poskytují přirozený stín 

v  horkých dnech. Hotel leží na okraji letoviska Plata-

monas, v klidném prostředí, ve vzdálenosti cca 10 mi-

nut chůze do centra, kde jsou možnosti denní i noční 

zábavy, je zde celá řada restaurací, taveren, kaváren, 

cukráren, barů, diskoték, obchodů s potravinami a su-

venýry aj.

PLÁŽ: areál je ideálně situován přímo u moře a široké 

písečné pláže s pozvolným vstupem do moře (při vstu-

pu do moře místy malé kamínky). 

KAPACITA: hotel má 92 pokojů (1-, 2lůžkové s možností 

jedné až dvou přistýlek). Dále jsou zde prostornější ro-

dinné pokoje pro 4 osoby, které tvoří 1 místnost s man-

želským dvojlůžkem a  rozkládacím gaučem pro děti). 

Všechny pokoje jsou vybaveny koupelnou se sprcho-

vým koutem, WC, klimatizací, telefonem, TV se satelit-

ním příjmem (1 český kanál), chladničkou, možností 

připojení na internet, balkónem nebo terasou. Některé 

pokoje mají boční výhled na moře, dále mají některé 

pokoje výhled do soukromé zahrady s vilkou a přes ní 

na areál hotelu Platamon Palace Beach & Spa Resort, 

druhá strana hotelu má výhled do kempu se vzrostlými 

stromy a  dále na nízkou zástavbu východního konce 

střediska Platamonas. Trezor na recepci (za poplatek 

cca 2€/den). Dětská postýlka na vyžádání zdarma.

SLUŽBY: vstupní hala s recepcí, výtah, salónek s TV se 

satelitním příjmem (1 český kanál), bar, vnitřní a  ven-

kovní restaurace, bar a snackbar u bazénu, krásná za-

hrada, parkoviště. Wifi  v hotelu zdarma. 

STRAVOVÁNÍ: formou polopenze. Snídaně a  veče-

ře – bohatý bufet. Výjimkou jsou soboty, kdy je místo 

večeře zajištěn oběd (obvykle 13:00–14:30) – formou 

bufetu.

SPORT A ZÁBAVA: bazén, dětský bazén, terasa s lehátky 

a slunečníky u bazénu a v zahradě (zdarma), u bazénu 

jsou kabinky na převlečení. Plážový volejbal – zdarma 

(míč se půjčuje na recepci hotelu).

!
3 hlavní výhody hotelu: zrekonstruované 
pokoje, hned u moře a pláže, velmi příjemná 
hotelová zahrada.

Hodnocení klientů VTT v sezóně 2010
spokojeno 5 % 10 %
velmi spokojeno 95 % 90 %
nespokojeno 0 % 0 %

Pierie – Platamonas

Dětské slevy
1. dítě do 13 let – ubytování zdarma, polopenze zdarma

2. dítě do 6 let – ubytování zdarma, polopenze zdarma

Ceník léto 2011  ceny jsou uvedeny v Kč

odlet
přílet

30.05.              
06.06. 

06.06.              
16.06. 

16.06.                  
27.06.

27.06.        
07.07.

07.07.             
18.07.

18.07.          
28.07.

28.07.           
08.08.

08.08.        
18.08.

18.08.        
29.08.

29.08.        
08.09.

08.09.       
19.09.

19.09.       
29.09.

29.09.       
07.10.

dnů 8 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 9

DS 1/2 14 200 17 600 18 300 19 200 20 100 20 600 21 600 20 600 21 600 19 200 18 300 17 600 14 800

DS 1/1 14 700 21 200 22 300 22 900 24 200 24 600 26 000 24 600 26 000 22 900 22 300 21 200 15 300

DS E/B 14 200 15 400 15 900 16 500 17 200 17 500 18 200 17 500 18 200 16 500 15 900 15 400 14 800

DT 1/2 11 800 13 800 14 200 13 800 14 200 14 100 14 500 14 100 14 500 13 800 14 200 13 800 12 000

DT E/B 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800

DT 2. E/B 10 100 10 100 10 100 10 100 10 100 10 100 10 100 10 100 10 100 10 100 10 100 10 100 10 100

*DT 2. E/B 12 100 13 800 14 200 14 600 15 100 15 300 15 800 15 300 15 800 14 600 14 200 13 800 12 400

DS 1/2 - dospělá osoba ve dvoulůžkovém pokoji, DS 1/1 - dospělá osoba v jednolůžkovém pokoji, DS E/B - dospělá osoba na první nebo druhé 
přistýlce, event. na třetím a čtvrtém lůžku, DT 1/2 - dítě od 2 do 13 let ve dvoulůžkovém pokoji (podmínkou je dítě ubytované společně s jednou 
dospělou osobou), DT E/B - dítě od 2 do 13 let na první přistýlce, event. na třetím lůžku,  DT 2. E/B - dítě od 2 do 6 let na druhé přistýlce, event. na 
čtvrtém lůžku, *DT 2. E/B - dítě od 6 do 13 let na druhé přistýlce, event. na čtvrtém lůžku
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Hodnocení klientů VTT v sezóně 2010
spokojeno 10 % 20 %
velmi spokojeno 90 % 80 %
nespokojeno 0 % 0 %

Hotel kat. A 
Platamon Palace 
Beach & Spa
www.platamonpalace.com

POLOHA: oblíbený a zrekonstruovaný hotel se nachá-

zí v  klidném prostředí. Areál sousedí s  hotelem Sun 

Beach, leží na okraji letoviska, cca 10 minut pěšky od 

centra Platamonasu. Zde jsou možnosti denní i noční 

zábavy a nákupů. Nechybí restaurace, taverny, stánky 

s  rychlým občerstvením, kavárny, cukrárny, pekárny 

a další.

PLÁŽ: areál je hned u písečné pláže (při vstupu do moře 

místy malé kamínky) a  moře s  pozvolným vstupem. 

Mezi pláží a  hotelem je zahrada se vzrostlými stromy 

a  možností posezení ve stínu. Bezbariérový přístup 

z haly hotelu přes zahradu až ke slunečníkům na pláži 

je po dřevěném chodníčku v písku.

KAPACITA: celková kapacita hotelového areálu, který 

tvoří hlavní budova a zahradní bungalovy typu suites, 

je celkem 232 pokojů (1-, 2lůžkových s možností jedné 

přistýlky a pokoje pro rodiny, kde je navíc palanda pro 

děti nebo 2 přistýlky). Všechny pokoje jsou vybaveny 

koupelnou s vanou a sprchou, WC, klimatizací, telefo-

nem, fénem, TV se satelitním příjmem, chladničkou, 

balkónem nebo terasou s  výhledem do zahrady, na 

bazén nebo s  bočním výhledem směrem k  moři. Po-

koje typu suites – studia, vily a mezonety jsou jen na 

vyžádání, přesný popis a cenu Vám rádi sdělíme. Trezor 

na pokoji (za poplatek cca 3€/den). Dětská postýlka na 

vyžádání zdarma.

SLUŽBY: vstupní hala s  recepcí, internetový koutek 

(zdarma, není zde připojení k  tiskárně), výtah, vnitřní 

bar a snackbar, piano bar, vnitřní restaurace s venkov-

ním posezením, bar a snackbar u bazénu, bar v zahra-

dě u moře, kadeřnictví, zlatnictví, minimarket, zahrada, 

parkoviště. Plážové osušky za vratný depozit cca 5€. 

Wifi  v prostoru recepce za poplatek (cca 1,50€/hodina). 

Na pláži u hotelu jsou kabinky pro převlečení a sprchy.

STRAVOVÁNÍ: formou polopenze nebo za příplatek ALL 

INCLUSIVE (viz popis). Snídaně i večeře – švédský stůl. 

Předem je možné dokoupit si též obědy formou švéd-

ského stolu. 

SPORT A ZÁBAVA: 2 venkovní bazény, jeden s dětskou 

částí a  vodními tryskami, slunečníky a  lehátka u  ba-

zénu zdarma, na pláži za poplatek (cca 6-10€/lehátko 

se slunečníkem/osoba včetně 1 nápoje – přední řady 

u  moře za poplatek cca 10€, prostřední řady – cca 8€ 

a zadní řady – cca 6€). Dětské hřiště, dětský klub, stolní 

tenis (zdarma, vratný depozit cca 5€/osoba). Fotbalové 

hřiště menších rozměrů s umělým povrchem, tenis (za 

poplatek cca 10€/hodina), volejbal a  plážový volejbal 

(zdarma). Služby za sportovní vyžití se rezervují a platí 

na recepci hotelu. Spa centrum – moderně vybavené 

fi tcentrum (zdarma), vnitřní bazén s hydromasáží (zdar-

ma), hydromasážní sprcha (za poplatek cca 10€), sauna 

(za poplatek cca 10€/15 minut), pára (za poplatek cca 

10€). Spa centrum je v  provozu od cca 09:00 – 21:00. 

Masáže a další doplňkové služby – výběr na recepci Spa 

– se platí dle typu vybrané služby. Do Spa centra mají 

možný přístup jen osoby starší 18 let. Hotel pořádá pro 

své hosty obvykle v hlavní sezóně cca 1-2x týdně večery 

s živou hudbou.

!
3 hlavní výhody hotelu: hned u moře a plá-
že, pěkné bazény, široká nabídka Spa centra.

All inclusive zahrnuje: 
All inclusive pro klienty VTT představuje tzv. Blue Bracelet – tedy 
modrý pásek. Hotel ještě nabízí tzv. Gold Bracelet, který však 
není součástí naší nabídky. Přesný popis all inclusive obdrží každý 
klient po příjezdu do hotelu
Snídaně (07:30–10:30), obědy (13:00–14:30) a  večeře 
(18:30–21:30). Hlavní jídla jsou formou švédského stolu v hlavní 
hotelové restauraci
Hotel nabízí obvykle i  pozdní snídaně (10:30–12:30) a  pozdní 
lehké obědy (15:00–17:30)
Oběd formou servírovaného menu v  restauraci à la carte 
Mediterranean (13:00–16:00) – jen 1x za pobyt, je možné objed-
nat den předem na recepci (do 20:00) 
Hotel v hlavní sezóně (jen během víkendů) připravuje barbecue na 
pláži místo obědů od 13:00–16:00
Pro děti dětský bufet – jen večeře – v  miniklubu (závislé na 
počasí)
Neomezenou konzumaci rozlévaných nealkoholických nápojů 
(soda, různé druhy džusů, seven up, orange, lemon, tonik, filtrova-
ná káva, čaj) a rozlévaných místních alkoholických nápojů (točené 
pivo, bílé a  červené víno, ouzo, vodka, whiskey, gin, míchané 
nápoje – např. vodka orange nebo vodka lemon, gin tonik, rum 
cola, ouzo s  nealkem) od 10:00–23:00 v  barech dle upřesnění 
hotelu na místě. Konzumace v  hlavním baru po 23:00 již není 
v ceně all inclusive a hosté si ji hradí na místě v hotovosti – hlavní 
bar je otevřen do 01:00
 Lehké občerstvení formou snacků (2–3 druhy sandwichů, slané 
taštičky apod. od 10:00–18:00
Sladké koláčky nebo sušenky obvykle mezi 16:00–17:00 s  filtro-
vanou kávou a čajem
Zmrzlinu (kopečkovou) pro děti od 11:00–17:00 
 1x během pobytu – po předešlé rezervaci nejpozději den předem 
– je neomezený přístup do SPA: fitcentrum, vnitřní bazén, jacuzzi, 
sauna, pára, laconium, masážní sprcha, vyhřívaná lůžka. Do SPA 
centra mají možný přístup jen osoby starší 18 let
Výhodné ceny v případě objednání různých masáží nebo terapií ve 
SPA centru během pobytu
V případě zájmu o snídaňový nebo obědový balíček je třeba toto 
nahlásit na recepci 1 den předem, nejpozději do 20:00
Plážové osušky (jen za vratný depozit cca 5€) – měněny 1x denně 
Vyčleněné slunečníky a  lehátka na pláži pro hosty s  all inclusive 
(omezený počet)
Pozn. provoz některých zařízení (např. venkovní bary, restaurace...)
 je odvislý, především v období mimosezóny, na počasí.
V hlavní turistické sezóně animační programy během dne u bazé-
nu a  večer na terase u  hotelového baru (v  cizím jazyce, cca 6x 
týdně), pro děti večer minidisco

Pierie – Platamonas

Dětské slevy
1. dítě do 12 let – ubytování zdarma, polopenze nebo plná 
penze, nebo all inclusive zdarma (v závislosti na typu stravy 
rodičů)

Ceník léto 2011  ceny jsou uvedeny v Kč

odlet
přílet

30.05.              
06.06. 

06.06.              
16.06. 

16.06.                  
27.06.

27.06.        
07.07.

07.07.             
18.07.

18.07.          
28.07.

28.07.           
08.08.

08.08.        
18.08.

18.08.        
29.08.

29.08.        
08.09.

08.09.       
19.09.

19.09.       
29.09.

29.09.       
07.10.

dnů 8 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 9

DS 1/2 14 900 18 600 19 400 21 900 23 100 24 900 26 400 24 900 23 100 21 900 23 100 18 600 15 600

DS 1/1 16 500 21 900 23 100 26 600 28 200 30 900 33 000 30 900 28 200 26 600 28 200 21 900 17 400

DS E/B 14 900 16 100 16 700 18 400 19 200 20 500 21 500 20 500 19 200 18 400 19 200 16 100 15 600

DT 1/2 13 300 15 900 16 500 18 200 19 000 20 300 21 300 20 300 19 000 18 200 19 000 15 900 13 800

DT E/B 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800

DT 2. E/B 14 700 14 200 14 600 15 900 16 500 17 400 18 100 17 400 16 500 15 900 16 500 14 200 15 400

DS 1/2 - dospělá osoba ve dvoulůžkovém pokoji, DS 1/1 - dospělá osoba v jednolůžkovém pokoji, DS E/B - dospělá osoba na první nebo druhé 
přistýlce, event. na třetím a čtvrtém lůžku, DT 1/2 - dítě od 2 do 12 let ve dvoulůžkovém pokoji (podmínkou je dítě ubytované společně s jednou 
dospělou osobou), DT E/B - dítě od 2 do 12 let na první přistýlce, event. na třetím lůžku, DT 2. E/B - dítě od 2 do 12 let na druhé přistýlce, event. na 
čtvrtém lůžku 
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Hodnocení klientů VTT v sezóně 2010
spokojeno 20 % 25 %
velmi spokojeno 80 % 75 %
nespokojeno 0 % 0 %

Studia
Efi 
POLOHA: studia s příjemnou atmosférou se nacházejí 

v  klidné části letoviska Nei Pori. V  přízemí budovy je 

možnost posezení a  malá zahrádka. V  blízkosti jsou 

taverny, restaurace, obchody s potravinami a suvenýry. 

V  letovisku Nei Pori bývá obvykle od poloviny června 

do poloviny září pouť s  atrakcemi pro děti i  dospělé 

(např. ruské kolo, lochneska, centrifuga, elektrická au-

tíčka, trampolína, dráha s  dětskými motorovými čtyř-

kolkami, střelnice, bazén s  lodičkami…). Na pobřežní 

promenádě jsou stánky s  cukrovou vatou, praženou 

a vařenou kukuřicí, ořechy, sušeným ovocem… Po le-

tovisku jezdí výletní vláček z náměstí v Nei Pori do pří-

stavu v Platamonasu a zpět (cena cca 3€). Ve středisku 

je též pohotovostní služba a lékárna. Každý pátek do-

poledne se poblíž kostela koná trh. Doporučujeme též 

navštívit hrad Platamonas (taxi cca 7-8€). Vlakem za cca 

2€ se dá cestovat do letoviska Leptokarie a případně je 

též možné dojet vlakem až do Thessaloniki (zpáteční 

jízdenka vychází na cca 13€). 

PLÁŽ: široká písečná pláž je ve vzdálenosti cca 250 m. 

Na pláži v letovisku jsou sprchy a kabinky na převleče-

ní. Na pláži je volejbalové hřiště. V blízkosti pláže v Nei 

Pori cestu lemují hotely, taverny, restaurace a bary. 

KAPACITA: celková kapacita této třípatrové budovy je 

18 jednotek (2lůžková studia s možností jedné až dvou 

přistýlek). Součástí každého studia je koupelna se spr-

chovým koutem, WC, klimatizace, kuchyňský kout se 

základním vybavením s  elektrickým vařičem, chlad-

ničkou, TV, balkón s  výhledem na letovisko, vedlejší 

hotelovou zástavbu nebo bočním výhledem směrem 

k moři. Studio až pro 4 osoby má vedle oddělenou ku-

chyňskou část, kde jsou umístěny i 2 přistýlky. Dětská 

postýlka na vyžádání zdarma.

SLUŽBY: v hotelu Evilion je možné využívat jeho hote-

lových služeb (viz popis tohoto hotelu na straně 186).

STRAVOVÁNÍ: vlastní s  možností vaření. Předem je 

možné zakoupit si v  hotelu Evilion (cca 200 m) veče-

ře, nebo celou polopenzi (snídaně a  večeře formou 

bufetu).

SPORT A  ZÁBAVA: v  hotelu Evilion je možné zdarma 

využívat bazén, slunečníky a lehátka u bazénu. Sluneč-

níky a lehátka na pláži (za poplatek cca 6–7€/set/den). 

Vodní sporty na pláži (za poplatek).

!
3 hlavní výhody studií: rodinné prostředí, 
výhodná cena, dobré umístění.

Pierie – Nei Pori

Dětské slevy
1. dítě do 16 let – ubytování zdarma

2. dítě do 16 let – ubytování zdarma

Hotel Evilion

Ceník léto 2011  ceny jsou uvedeny v Kč

odlet
přílet

30.05.              
06.06. 

06.06.              
16.06. 

16.06.                  
27.06.

27.06.        
07.07.

07.07.             
18.07.

18.07.          
28.07.

28.07.           
08.08.

08.08.        
18.08.

18.08.        
29.08.

29.08.        
08.09.

08.09.       
19.09.

19.09.       
29.09.

29.09.       
07.10.

dnů 8 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 9

DS 1/2 11 900 13 200 13 500 13 900 14 300 14 600 15 100 14 600 14 300 13 900 13 500 13 200 12 100

DS E/B 10 200 10 200 10 200 10 200 10 200 10 200 10 200 10 200 10 200 10 200 10 200 10 200 10 200

DT 1/2 11 800 13 100 13 400 13 800 14 200 14 600 15 000 14 600 14 200 13 800 13 400 13 100 12 000

DT E/B 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800

DT 2. E/B 10 100 10 100 10 100 10 100 10 100 10 100 10 100 10 100 10 100 10 100 10 100 10 100 10 100

DS 1/2 - dospělá osoba ve dvoulůžkovém pokoji, DS E/B - dospělá osoba na první nebo druhé přistýlce, event. na třetím a čtvrtém lůžku, DT 1/2 - 
dítě od 2 do 16 let ve dvoulůžkovém pokoji, DT E/B - dítě od 2 do 16 let na první  přistýlce, event. na třetím lůžku, DT 2. E/B - dítě od 2 do 16 let na 
druhé přistýlce, event. na čtvrtém lůžku
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Hodnocení klientů VTT v sezóně 2010
spokojeno 20 % 25 %
velmi spokojeno 80 % 75 %
nespokojeno 0 % 0 %

Pierie – Nei Pori

Hotel 
Evilion
www.hotel-evilion.com

POLOHA: rodinný hotel postavený v moderním stylu se 

nachází v klidném prostředí na okraji letoviska. Restaurace,

taverny, kavárny, bary, obchody s potravinami i suvenýry 

jsou vzdáleny cca 5 minut chůze.

PLÁŽ: široká a dlouhá písečná pláž (oceněná modrou vlaj-

kou) a moře s pozvolným vstupem jsou ve vzdálenosti cca 

200 m, přes silnici. Na pláži v letovisku jsou sprchy a kabin-

ky na převlečení. Na pláži je volejbalové hřiště. 

KAPACITA: hotel tvoří 2 čtyřpatrové budovy, celkem je 

zde 50 pokojů (1-, 2lůžkových s možností jedné až dvou 

přistýlek). Všechny pokoje jsou vybaveny koupelnou se 

sprchovým koutem, WC, klimatizací (v provozu od června 

do září), fénem, telefonem, TV se satelitním příjmem, bal-

kónem nebo terasou s výhledem na moře, do vnitrozemí, 

na bazén nebo na hory. Chladnička (za poplatek cca 15€/

týden, v této ceně je již zahrnuto – 2 malé vody, 4 nealko-

holické nápoje a 2 piva). Trezor na recepci (za poplatek cca 

15€/týden). Dětská postýlka na vyžádání zdarma.

SLUŽBY: recepce, prostorná vstupní hala, internetový 

koutek (za poplatek cca 3€/hodina), výtah, vnitřní bar 

a kavárna s TV se satelitním příjmem, bar a snackbar u ba-

zénu, vnitřní a venkovní restaurace, zlatnictví. Wifi  v pro-

storu recepce zdarma.

STRAVOVÁNÍ: polopenze, snídaně i večeře formou bufetu.

SPORT A ZÁBAVA: bazén, slunečníky a lehátka u bazénu 

zdarma, na pláži za poplatek (cca 6-7€/set/den). Vodní 

sporty na pláži (za poplatek).

!
3 hlavní výhody hotelu: blízko písečné plá-
že, ochotný personál, možnosti procházek do 
okolí.

Dětské slevy
1. dítě do 12 let – ubytování zdarma, polopenze zdarma

Ceník léto 2011  ceny jsou uvedeny v Kč

odlet
přílet

30.05.              
06.06. 

06.06.              
16.06. 

16.06.                  
27.06.

27.06.        
07.07.

07.07.             
18.07.

18.07.          
28.07.

28.07.           
08.08.

08.08.        
18.08.

18.08.        
29.08.

29.08.        
08.09.

08.09.       
19.09.

19.09.       
29.09.

29.09.       
07.10.

dnů 8 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 9

DS 1/2 15 100 17 200 17 900 18 900 19 800 21 900 23 100 21 900 23 100 18 900 19 800 17 200 15 800

DS 1/1 17 200 20 200 21 200 23 600 24 900 28 600 30 400 28 600 30 400 23 600 24 900 20 200 18 200

DS E/B 13 700 15 100 15 600 16 300 16 900 18 400 19 200 18 400 19 200 16 300 16 900 15 100 14 200

DT 1/2 13 700 15 300 15 800 16 500 17 200 18 800 19 700 18 800 19 700 16 500 17 200 15 300 14 200

DT E/B 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800

DT 2. E/B 12 500 13 500 13 900 14 400 14 800 15 900 16 500 15 900 16 500 14 400 14 800 13 500 12 800

DS 1/2 - dospělá osoba ve dvoulůžkovém pokoji, DS 1/1 - dospělá osoba v jednolůžkovém pokoji, DS E/B - dospělá osoba na první nebo druhé 
přistýlce, event. na třetím a čtvrtém lůžku, DT 1/2 - dítě od 2 do 12 let ve dvoulůžkovém pokoji (podmínkou je dítě ubytované společně s jednou 
dospělou osobou), DT E/B - dítě od 2 do 12 let na první přistýlce, event. na třetím lůžku, DT 2. E/B - dítě od 2 do 12 let na druhé přistýlce, event. na 
čtvrtém lůžku 
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Hodnocení klientů VTT v sezóně 2010
spokojeno 35 % 30 %
velmi spokojeno 65 % 70 %
nespokojeno 0 % 0 %

Pierie – Neos Panteleimon

Hotel kat. C
San Panteleimon
www.sanpanteleimon.gr

POLOHA: hotel s  rodinnou atmosférou se nachází 

v  klidném prostředí letoviska Neos Panteleimon. Le-

tovisko tvoří několik restaurací, taverniček, obchodů 

se suvenýry, potravinami, ovocem a  zeleninou a  řada 

kempů, které se nacházejí podél hlavní silnice vedoucí 

směrem k letovisku Platamonas, cca 3 km. Zde je ban-

ka, lékárna, pošta a  větší nabídka různých obchodů 

a restaurací. Během pobytu doporučujeme procházky 

a výlety po okolí. Taxi do střediska Leptokaria vyjde na 

cca 5€/jedna cesta. Autobus do Leptokarie vychází na 

cca 1,20€/jízdenka/jedna cesta. Z letoviska je též mož-

né dojet turistickým vláčkem na hrad Platamonas (cena 

cca 3€/dospělá osoba, cca 2€/děti – jezdí jen v hlavní 

sezóně). 

PLÁŽ: písečná pláž je ve vzdálenosti cca 170 m (při 

vstupu do moře jsou oblázky). Na pláž od hotelu vede 

příjemná cesta lemovaná okrasnými keři a stromy.

KAPACITA: celková kapacita hotelu, který tvoří hlavní 

a  vedlejší budova, je 72 pokojů (1-, 2lůžkové pokoje 

s  možností jedné nebo dvou přistýlek). Dále jsou zde 

pokoje typu suites, jejichž cenu a  vybavení Vám rádi 

sdělíme na vyžádání. Součástí každého pokoje je kou-

pelna s  vanou a  sprchou nebo sprchovým koutem, 

WC, klimatizace (v provozu obvykle od června do září), 

TV se satelitním příjmem, chladnička, telefon, balkón 

nebo terasa s  výhledem na letovisko, hory, na bazén 

a zahradu, některé pokoje ve vyšších patrech mají malý 

výhled směrem k moři. Trezor na recepci (za poplatek 

cca 17€/pobyt). Dětská postýlka na vyžádání zdarma.

SLUŽBY: recepce, vstupní hala, výtah, salónek s krbem 

a  elektrickými hrami, pizzerie, cukrárna, venkovní ka-

várna, vnitřní restaurace s  TV s  velikým projektorem 

a venkovním posezením, bar a snackbar u bazénu, za-

hrada, parkoviště.

STRAVOVÁNÍ: formou polopenze nebo za příplatek 

LIGHT ALL INCLUSIVE (viz popis). Snídaně i  večeře – 

bufet. Klienti s polopenzí si mohou na místě dokoupit 

oběd se slevou cca 20 % (obvykle za poplatek cca 9€/

osoba), nutno nahlásit ráno při snídani.

SPORT A ZÁBAVA: bazén, dětský bazén, slunečníky a le-

hátka u bazénu zdarma. Slunečníky a lehátka na pláži 

(za poplatek cca 6-7€/set/den), na pláži beach volejbal.

!
3 hlavní výhody hotelu: hezká pláž,
rodinná atmosféra, klidnější prostředí.

Light all inclusive zahrnuje: 
Snídaně (07:30–09:30) a  večeře (19:30–21:30) formou bufetu. 
Obědy formou servírovaného menu s výběrem (13:00–14:30)

Neomezenou konzumaci rozlévaných nealkoholických nápojů 
(voda, ovocné šťávy, džusy, cola, sprite, orange, lemon, filtrovaná 
káva a  čaj) a  rozlévaných místních alkoholických nápojů (točené 
pivo, domácí bílé a červené víno, ouzo, metaxa) od 11:30–22:30. 
Konzumace je během dne v  baru u  bazénu a  večer ve vnitřním 
hotelovém baru

Zmrzlinu (kopečkovou) během dne

Dětské slevy
1. dítě do 7 let – ubytování zdarma, polopenze nebo Light 
all inclusive zdarma (v závislosti na typu stravy rodičů)

1. dítě do 12 let – ubytování zdarma, polopenze zdarma 

Ceník léto 2011  ceny jsou uvedeny v Kč

odlet
přílet

30.05.              
06.06. 

06.06.              
16.06. 

16.06.                  
27.06.

27.06.        
07.07.

07.07.             
18.07.

18.07.          
28.07.

28.07.           
08.08.

08.08.        
18.08.

18.08.        
29.08.

29.08.        
08.09.

08.09.       
19.09.

19.09.       
29.09.

29.09.       
07.10.

dnů 8 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 9

DS 1/2 13 800 16 600 17 200 17 900 18 700 20 600 21 600 20 600 21 600 17 900 17 200 16 600 14 300

DS 1/1 17 200 21 200 22 300 22 600 23 800 27 600 29 300 27 600 29 300 22 600 22 300 21 200 18 200

DS E/B 12 700 14 700 15 100 15 600 16 100 17 500 18 200 17 500 18 200 15 600 15 100 14 700 13 100

DT 1/2 13 100 14 700 15 200 14 700 15 200 17 000 17 700 17 000 17 700 14 700 15 200 14 700 13 600

DT E/B 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800

DT 2. E/B 11 800 13 200 13 500 13 900 14 300 15 200 15 700 15 200 15 700 13 900 13 500 13 200 12 100

DS 1/2 - dospělá osoba ve dvoulůžkovém pokoji, DS 1/1 - dospělá osoba v jednolůžkovém pokoji, DS E/B - dospělá osoba na první nebo druhé 
přistýlce, event. na třetím a čtvrtém lůžku, DT 1/2 - dítě od 2 do 12 let ve dvoulůžkovém pokoji (podmínkou je dítě ubytované společně s jednou 
dospělou osobou), DT E/B - dítě od 2 do 12 let na první přistýlce, event. na třetím lůžku, DT 2. E/B - dítě od 2 do 12 let na druhé přistýlce, event. na 
čtvrtém lůžku 
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Hodnocení klientů VTT v sezóně 2010
spokojeno 10 % 0 %
velmi spokojeno 90 % 100 %
nespokojeno 0 % 0 %

Pierie – Leptokaria

Hotel 
Poseidon Palace
www.poseidonpalace.gr

POLOHA: moderně zrekonstruovaný a  velmi oblíbený 

rozlehlý hotelový areál umístěný v  krásné zahradě se 

nachází v  klidné části na okraji letoviska Leptokaria. 

Centrum letoviska je vzdáleno cca 3 km, zde najdete 

dostatek obchůdků, restaurací, taveren, kaváren, cuk-

ráren, minimarketů, supermarketů a  možností denní 

i  noční zábavy. Taxi od hotelu do Leptokarie stojí cca 

3€/cesta. Hotelový mikrobus jezdí obvykle 1x denně 

zdarma do letoviska Leptokaria, cca 6x týdně (kromě 

neděle). Vždy dopoledne, nutno objednat se na recepci 

cca 30 minut před odjezdem.

PLÁŽ: areál leží přímo u oblázkové pláže (v místech se 

slunečníky je navezen písek) a  čistého moře. Protože 

vstup do moře tvoří oblázky, doporučujeme boty do 

vody. Na pláži jsou sprchy a kabinky pro převlečení.

KAPACITA: celková kapacita areálu je 228 pokojů (1- 

a 2lůžkových s možností jedné až dvou přistýlek, dále 

pokoje typu suites pro 4 až 5 osob. Tyto pokoje jsou za 

příplatek – jen na vyžádání). Všechny pokoje jsou vy-

baveny koupelnou s vanou a sprchou nebo sprchovým 

koutem, WC, klimatizací (v provozu obvykle od června 

do srpna), fénem, telefonem, TV se satelitním příjmem 

a  hudebními kanály, chladničkou nebo minibarem 

(konzumace za poplatek), balkónem nebo terasou s vý-

hledem do zahrady, na bazén, na moře nebo směrem 

na bájné pohoří Olymp. Trezor na pokoji zdarma. Ně-

které přízemní pokoje jsou uzpůsobeny pro postižené 

osoby. Dětská postýlka na vyžádání zdarma.

SLUŽBY: v  hlavní budově se nachází vstupní hala s  re-

cepcí, salónek, minimarket, zlatnictví (v konkrétní hodi-

ny), internetový koutek (za poplatek cca 3€/hodina, není 

zde připojení k  tiskárně), TV místnost, konferenční sál, 

hlavní restaurace, vnitřní bar a piano bar, kavárna. Dále 

je zde venkovní taverna s TV se satelitním příjmem, snac-

kbar u  bazénu a  bar na pláži. V  hotelu je též možnost 

praní (za poplatek cca 5€). Krásná zahrada, parkoviště. 

Plážové osušky za poplatek cca 1€/den. Wifi  v prostoru 

recepce a na několika pokojích v blízkosti hlavní budovy 

(za poplatek cca 2€/hodina), je zde též zdarma možnost 

zapůjčení notebooku – dle možností hotelu.

STRAVOVÁNÍ: formou ALL INCLUSIVE (viz popis).

SPORT A ZÁBAVA: bazén, dětský bazén, slunečníky a  le-

hátka u bazénu zdarma, dětské hřiště, dětský klub, moder-

ně vybavené fi tcentrum (zdarma) v jedné z budov v sute-

rénu, sauna (cca 15€/osoba, cca 20€/2 osoby, cca 25€/3 

osoby a cca 30€/4 osoby). Hydromasáže (cca 10€/osoba, 

cca 15€/2 osoby, cca 20€/3 osoby a cca 25€/4 osoby), ma-

sáže (za poplatek cca 25–30€/osoba/40–60 minut). Saunu 

a masáže je třeba rezervovat na recepci hotelu minimálně 

1 den předem. Stolní tenis (zdarma), elektronické hry (za 

poplatek). Dále je v areálu hotelu tenisový kurt (zdarma 

pouze s vlastním vybavením), volejbalové a basketbalo-

vé hřiště (zdarma), hřiště na fotbal a minigolf (zdarma, za 

vratnou zálohu). Hotel pořádá v hlavní sezóně v průběhu 

dne a večera různé animační programy pro děti i dospělé 

(obvykle jen v německém jazyce). Slunečníky a lehátka na 

pláži (za poplatek cca 6-7€/set/den). Vodní sporty na pláži 

(za poplatek). Plážový volejbal (zdarma).

!
3 hlavní výhody hotelu: krásná zahrada, 
chutná strava, profesionální personál.

All inclusive zahrnuje: 
Snídaně (08:00–10:00), obědy (12:00–14:00) a  večeře 
(19:00–21:30) formou švédského stolu

 Neomezenou konzumaci rozlévaných nealkoholických nápojů 
(voda, soda, ovocné šťávy, džusy, cola, sprite, fanta...) a rozléva-
ných místních alkoholických nápojů (točené pivo, víno, koňak, 
ouzo, brandy...) od 10:00 do 23:00 

Drobné sladkosti, sušenky nebo dezerty od 10:00–23:00

Filtrovanou kávu a čaj od 10:00 do 23:00

Zmrzlinu (kopečkovou) u obědů a večeří 

Sportovní aktivity: minigolf, tenis, stolní tenis (za vratnou zálohu)

Služby se čerpají v restauraci, hlavním baru a v baru u bazénu (dle 
instrukcí hotelu na místě). Nápoje v Beach baru nejsou zahrnuty 
ve službě all inclusive

Dětské slevy
1. dítě do 13 let – ubytování zdarma, all inclusive zdarma

Ceník léto 2011  ceny jsou uvedeny v Kč

odlet
přílet

30.05.              
06.06. 

06.06.              
16.06. 

16.06.                  
27.06.

27.06.        
07.07.

07.07.             
18.07.

18.07.          
28.07.

28.07.           
08.08.

08.08.        
18.08.

18.08.        
29.08.

29.08.        
08.09.

08.09.       
19.09.

19.09.       
29.09.

29.09.       
07.10.

dnů 8 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 9

DS 1/2 16 900 21 900 23 000 26 500 28 100 26 500 28 100 26 500 28 100 21 900 23 000 21 900 17 800

DS 1/1 20 600 27 300 29 000 34 000 36 400 34 000 36 400 34 000 36 400 27 300 29 000 27 300 22 100

DS E/B 14 900 18 400 19 200 21 600 22 700 21 600 22 700 21 600 22 700 18 400 19 200 18 400 15 500

DT 1/2 14 800 18 300 19 100 21 500 22 600 21 500 22 600 21 500 22 600 18 300 19 100 18 300 15 400

DT E/B 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800

DT 2. E/B 12 400 13 400 13 700 13 400 13 700 13 400 13 700 13 400 13 700 13 400 13 700 13 400 12 700

DS 1/2 - dospělá osoba ve dvoulůžkovém pokoji, DS 1/1 - dospělá osoba v jednolůžkovém pokoji, DS E/B - dospělá osoba na první nebo druhé 
přistýlce, event. na třetím a čtvrtém lůžku, DT 1/2 - dítě od 2 do 13 let ve dvoulůžkovém pokoji (podmínkou je dítě ubytované společně s jednou 
dospělou osobou), DT E/B - dítě od 2 do 13 let na první přistýlce, event. na třetím lůžku, DT 2. E/B - dítě od 2 do 13 let na druhé přistýlce, event. na 
čtvrtém lůžku
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Hodnocení klientů VTT v sezóně 2010
spokojeno 10 % 0 %
velmi spokojeno 90 % 100 %
nespokojeno 0 % 0 %

Pierie – Leptokaria/Katerini

Hotel 
Olympian Bay
www.reahotels.com

POLOHA: rozsáhlý hotelový komplex, který patří do ho-

telového řetězce Rea hotels, tvoří hlavní budova (4 pat-

ra) a 7 bloků zahradních bungalovů (2 podlaží). Areál se 

nachází ve vzdálenosti cca 2 km od letoviska Leptokarie 

v klidné oblasti, pěšky cca 25 minut. Taxi do Leptokarie, 

kde jsou možnosti nákupů i zábavy, vychází na cca 5€/

cesta. Zde je stanice linkových autobusů a vlakové ná-

draží, stejně tak zdravotní středisko. Do Leptokarie jezdí 

i turistický vláček, obvykle jen v hlavní sezóně.

PLÁŽ: areál leží hned u široké písčito-oblázkové pláže 

(při vstupu do moře jsou kamínky, potom písek) a čis-

tého moře s výhledem na otevřené moře.

KAPACITA: celý areál tvoří 268 pokojů (1-, 2lůžkové 

s  možností jedné až dvou přistýlek – obvykle pevná 

lůžka). Všechny pokoje jsou vybaveny koupelnou s va-

nou a sprchou nebo sprchovým koutem, WC, klimatiza-

cí, fénem, telefonem, TV se satelitním příjmem, miniba-

rem, balkónem nebo terasou s výhledem na hory nebo 

moře. Trezor na pokoji (za poplatek cca 2€/den). Ceny 

v roce 2010 za vybavení minibaru (voda – cca 0,80€, sla-

né občerstvení – cca 1,90€, pivo – cca 2,20€, víno – cca 

2,50€, vodka/Bacardi/gin – cca 4€, whiskey – cca 4,40€). 

Pokoje v bungalovech jsou jen s výhledem do zahrady 

– jen na vyžádání. Jednolůžkové pokoje jsou umístěné 

v hlavní budově (jen s výhledem na hory) nebo v bun-

galovech s výhledem do zahrady (záleží na vytíženosti 

hotelu). Dětská postýlka na vyžádání zdarma.

SLUŽBY: recepce, vstupní hala, internetový koutek (za 

poplatek cca 1€/20 minut), výtah (jen v hlavní budově), 

minimarket, krámek s  oblečením, klenotnictví, plážo-

vý bar, restaurace (italská a  asijská kuchyně), taverna 

u pláže, venkovní kavárna, konferenční sál s moderním 

vybavením, velká zahrada, velké parkoviště. Vnitřní re-

staurace a bar jsou nekuřácké. Wifi  v prostoru recepce 

zdarma.

STRAVOVÁNÍ: formou ALL INCLUSIVE (viz popis).

SPORT A ZÁBAVA: bazén, dětský bazén, slunečníky a le-

hátka u bazénu zdarma, stejně tak v zahradě, na pláži 

za poplatek (cca 5-7€/set/den). Dětské hřiště v zahradě, 

dětský koutek s el. hrami (playstation, za poplatek cca 

2€/hodina, ostatní za poplatek cca 0,50–1€/hra). Stol-

ní tenis (zdarma), fotbalové hřiště, 6 tenisových kurtů 

(za poplatek cca 10-12€, zapůjčení raket a  míčků za 

vratný depozit cca 10€), hřiště na basketbal a volejbal, 

minigolf (zdarma). Fitcentrum se základním vybave-

ním (zdarma, event. za poplatek). Služby Spa centra je 

možné využívat v  sesterském hotelu Dion Palace, cca 

8 km vzdáleném, kde se nabízejí různé balíčky služeb, 

výběr je opravdu veliký a pestrý, zdejší vybavení je na 

velmi dobré úrovni (transfer do hotelu Dion Palace se 

objednává přes recepci). Vodní sporty na pláži (kánoe 

– cca 5€, šlapadlo – cca 10€, kruhy – cca 12€, banán – 

cca 10€, kurzy potápění – kurz trvá 3–4 dny – (cca 370€ 

včetně diplomu, 1 ponor 35€). Na pláži je možné hrát 

plážový volejbal (zdarma).

!
3 hlavní výhody hotelu: klidné prostře-
dí, hned u moře a pláže, pěkné bazény 
v zahradě.

All inclusive zahrnuje: 
Snídaně (07:30–10:00), obědy (13:00–14:30) a  večeře 

(19:00–21:30) formou bufetu 

Pozdní kontinentální snídani od 10:00–10:30

Večeři formou servírovaného menu je možné objednat den pře-

dem v italské nebo asijské restauraci (20:00–24:00) nebo taverně 

(všední dny otevřena 12:30–18:30, během víkendů 12:30–18:30 

a 20:00–22:30) – jen 1x během pobytu

Neomezenou konzumaci rozlévaných nealkoholických nápojů 

(voda, ovocné šťávy, filtrovaná káva, čaj) a  rozlévaných místních 

alkoholických nápojů (točené pivo, červené a  bílé víno, místní 

pálenka a koktejly) od 10:00–23:00 v baru u bazénu nebo hlavním 

hotelovém baru

Bar u  bazénu je otevřen od 10:00–18:00, hlavní bar je otevřen 

do 22:00, od 22:00–01:00 je konzumaci nutné uhradit na místě. 

Nápoje v Beach baru (10:00–01:00) nejsou zahrnuty ve službě all 

inclusive. Creperie je otevřena 10:00–24:00

Svačiny formou lehkých snacků od 10:00–18:00

Zmrzlinu (kopečkovou) pro děti od 15:00–17:00 v baru u bazénu

Animační programy pro děti i  dospělé jen během hlavní sezóny, 

několikrát týdně (obvykle v NJ, AJ, FJ)

Snídaňový nebo obědový balíček je třeba nahlásit na recepci 

hotelu minimálně 1 den předem, do 20:00

Nabídka v  tomto rozsahu je platná v  hlavní sezóně, od června 

do září. V mimosezóně není otevřen bar u bazénu, není možnost 

zajištění večeře formou menu ve výše uvedených restauracích 

a nejsou též zajištěny animační programy

Dětské slevy
1. dítě do 7 let – ubytování zdarma, all inclusive zdarma 

2. dítě do 7 let – ubytování zdarma, all inclusive zdarma 

Ceník léto 2011 standardní pokoje v hlavní budově ceny jsou uvedeny v Kč

odlet
přílet

30.05.              
06.06. 

06.06.              
16.06. 

16.06.                  
27.06.

27.06.        
07.07.

07.07.             
18.07.

18.07.          
28.07.

28.07.           
08.08.

08.08.        
18.08.

18.08.        
29.08.

29.08.        
08.09.

08.09.       
19.09.

19.09.       
29.09.

29.09.       
07.10.

dnů 8 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 9

DS 1/2 20 800 25 400 26 900 29 000 35 800 33 500 35 800 33 500 30 900 29 000 30 900 25 400 22 300

DS 1/1 29 200 37 300 40 000 43 600 56 100 52 000 56 100 52 000 47 000 43 600 47 000 37 300 31 900

DS E/B 17 600 20 800 21 900 23 400 28 100 26 500 28 100 26 500 24 700 23 400 24 700 20 800 18 700

DT 1/2 17 500 20 700 21 800 23 300 28 000 26 400 28 000 26 400 24 600 23 300 24 600 20 700 18 600

DT E/B 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800

DT 2. E/B 10 100 10 100 10 100 10 100 10 100 10 100 10 100 10 100 10 100 10 100 10 100 10 100 10 100

*DT E/B 12 900 14 100 14 500 14 800 15 300 14 800 15 300 14 800 15 300 14 800 15 300 14 100 13 300

DS 1/2 - dospělá osoba ve dvoulůžkovém pokoji, DS 1/1 - dospělá osoba v jednolůžkovém pokoji, DS E/B - dospělá osoba na první nebo druhé 
přistýlce, event. na třetím a čtvrtém lůžku, DT 1/2 - dítě od 2 do 14 let ve dvoulůžkovém pokoji (podmínkou je dítě ubytované společně s jednou 
dospělou osobou), DT E/B - dítě od 2 do 7 let na první přistýlce, event. na třetím lůžku, DT 2. E/B - dítě od 2 do 7 let na druhé přistýlce, event. na 
čtvrtém lůžku, *DT E/B - dítě od 7 do 14 let na první nebo druhé přistýlce, event. na třetím a čtvrtém lůžku 
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Hodnocení klientů VTT v sezóně 2010
spokojeno 0 % 0 %
velmi spokojeno 100 % 100 %
nespokojeno 0 % 0 %

Hotel 
Mediterranean 
Village
www.mediterraneanhotels.gr

POLOHA: rozlehlý hotelový areál, který tvoří hlavní 

budova a zahradní apartmány, se nachází v klidné ob-

lasti. Délka hotelu je cca 640 m a  jeho šířka dosahuje 

kolem 80 m. Komplex leží ve vzdálenosti cca 1,5 km od 

střediska Paralia Katerinis, kam se dá dojít pěšky podél 

silnice nebo po pláži. Na pláži jsou sprchy a převlékací 

kabinky. Taxi do letoviska Paralia Katerinis vychází na 

cca 2-3€/cesta, do Katerini na cca 7€. Městská autobu-

sová linka do Paralie Katerinis a Katerini jezdí v sezóně 

každých 20 minut a stojí cca 1,50€/jedna cesta. Zastáv-

ka se nachází nedaleko hotelu. V Paralii Katerinis jsou 

kavárny, cukrárny, restaurace, bankomat, široké nákup-

ní možnosti, lékárna, lékař.

PLÁŽ: areál leží hned u moře a prostorné písečné pláže.

KAPACITA: v  tomto dvoupodlažním hotelu je celkem 

172 pokojů (2lůžkové s  možností jedné přistýlky). 

Všechny pokoje jsou vybaveny koupelnou s  vanou 

a  sprchou nebo sprchovým koutem, WC, klimatizací, 

fénem, telefonem, TV se satelitním příjmem, rádiem, 

minibarem, trezorem, balkónem nebo terasou s men-

ším nebo větším výhledem na moře. Pokoje typu su-

perior nebo suites, Grand suites nebo VIP apartmány 

v  zahradě s  vlastním bazénem jsou jen na vyžádání. 

Ceny v  roce 2010 za vybavení minibaru (cola, fanta, 

sprite – cca 3€, minerální voda – cca 2,50€, voda – cca 

0,70€, vodka, rum, gin, brandy – cca 4€, bílé a červené 

víno – cca 4€, pivo – cca 4€, whisky – cca 4-5€). Dětská 

postýlka na vyžádání zdarma.

SLUŽBY: recepce, vstupní hala, salónek, výtah, vnitřní 

restaurace s TV se satelitním příjmem, vnitřní bar a ka-

várna, venkovní restaurace, venkovní kavárna/cukrár-

na, gril restaurant, restaurace a fastfood na pláži. Mini-

market/obchůdek se suvenýry, čistírna (za poplatek), 

noční klub, velká zahrada, parkoviště. Plážové osušky 

(za vratný depozit cca 20€). Wifi  zdarma v prostoru re-

cepce, baru a restaurace. 

STRAVOVÁNÍ: formou polopenze. Snídaně i večeře for-

mou švédského stolu.

SPORT A ZÁBAVA: bazén, dětský bazén, slunečníky a le-

hátka u bazénu i na pláži (úsek pláže proti objektu re-

cepce) zdarma, na další části pláže jsou též slunečníky

a  lehátka, ale za poplatek cca 7€/set/den, obvykle 

včetně kávy. Spa centrum – vnitřní bazén, sauna, pára 

a fi tcentrum (zdarma). Na pláži je možné hrát plážový 

volejbal i fotbal.

!
3 hlavní výhody hotelu: hned u moře, pří-
jemné prostředí, moderní hotel.

Pierie – Paralia Katerinis 

Dětské slevy
1. dítě do 6 let – ubytování zdarma, polopenze zdarma

Ceník léto 2011  ceny jsou uvedeny v Kč

odlet
přílet

30.05.              
06.06. 

06.06.              
16.06. 

16.06.                  
27.06.

27.06.        
07.07.

07.07.             
18.07.

18.07.          
28.07.

28.07.           
08.08.

08.08.        
18.08.

18.08.        
29.08.

29.08.        
08.09.

08.09.       
19.09.

19.09.       
29.09.

29.09.       
07.10.

dnů 8 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 9

DS 1/2 21 300 26 100 27 700 29 300 36 400 34 000 36 400 34 000 36 400 29 300 27 700 26 100 22 900

DS E/B 18 000 21 300 22 400 23 500 28 500 26 900 28 500 26 900 28 500 23 500 22 400 21 300 19 100

DT 1/2 17 800 21 100 22 200 23 400 28 400 26 700 28 400 26 700 28 400 23 400 22 200 21 100 18 900

DT E/B 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800

*DT E/B 15 600 18 000 18 800 19 600 23 100 21 900 23 100 21 900 23 100 19 600 18 800 18 000 16 400

DS 1/2 - dospělá osoba ve dvoulůžkovém pokoji, DS E/B - dospělá osoba na první přistýlce, event. na třetím lůžku, DT 1/2 - dítě od 2 do 12 let ve 
dvoulůžkovém pokoji (podmínkou je dítě ubytované společně s jednou dospělou osobou), DT E/B - dítě od 2 do 6 let na první přistýlce, event. na 
třetím lůžku, *DT E/B - dítě od 6 do 12 let na první přistýlce, event. na třetím lůžku 

190 Podrobné informace k cenám najdete v ceníku na straně 296

rok
spolupráce

2. diplom
zdarma

slunečníky
a lehátka

Exclusive svatební
cesta v ceně

klima

slevový
program

viz strany 8–9

dospělý
dítě

1+1
+ 3800 Kč

jen za
děti



1) Ranní Meteora 

Kolem 07:30 hodin se vyjíždí ze středisek ke klášterům 

na vrcholcích pískovcových skal. V rámci výletu se na-

vštěvují dva kláštery, mužský a  ženský. Samotný po-

hled na šestici klášterů vyvolává úžasný dojem, potvr-

zující překlad řeckého slova „meteora“ – vznášející se ve 

vzduchu. Pro vstup do klášterů platí pravidla vhodného 

oblečení – ženy dlouhou sukni (kalhoty jsou zakázané), 

muži dlouhé kalhoty, všichni zahalená ramena. Z kláš-

terů je nádherný výhled do širokého okolí a městečko 

Kalambaka. Do každého z klášterů je vstup cca 2€/oso-

ba. Návrat zpět do středisek mezi 16:00–17:00 hodin. 

2) Dion – Litochoro – Olymp 

Čeká na Vás velmi zajímavý půldenní výlet, první za-

stávka je v  archeologickém areálu v  Dionu, bývalém 

posvátném místě Makedonců (www.dion.gr). Při prohlíd-

ce areálu uvidíte zbytky různých mozaiek, chrámů 

a lázní. Vstup do areálu cca 6€/osoba. Na úpatí nejča-

rovnějšího řeckého pohoří Olympu, zvedajícího se do 

výšky 2918 metrů, se zastavíte v  městečku Litochoro 

(www.litohoro.gr). Z tohoto místa se vydáte na krátkou 

procházku údolím s říčkou k vodopádu Enipea a zpět. 

Poslední zastávkou je okolí místa Livithra, kde uvidíte 

neuvěřitelné působení narušené zemské gravitace. 

Auta tu bez motoru jezdí do kopce… Návrat zpět mezi 

14:00–15:00 hodin. 

3) Ostrov Skiathos 

Obohaťte se o  nové zážitky získané během celoden-

ního výletu na ostrov Skiathos (www.greeka.com/

sporades/skiathos), kde se natáčely mnohé scény 

z  fi lmového muzikálu Mamma Mia. Plavba Egejským 

mořem trvá cca 3 hodiny. Z  letovisek se autobusem 

vyjíždí v časných ranních hodinách do malého přístavu 

Achilion, kde si přesednete na výletní loď. Po připlutí na 

ostrov je volno na prohlídku, nákupy i občerstvení. Do-

poručujeme vystoupat ke kostelu Sv. Mikuláše, odkud 

je krásný rozhled po celém ostrově. Skiathos je známý 

svými kouzelnými zátokami se zlatavým pískem, tyrky-

sově modrou vodou a idylickou krajinou. Po přestávce 

na jedné z pláží, Kukunarie, se vracíte zpět do přístavu 

Achilion, odkud Vás odveze autobus zpět do letovisek. 

Plánovaný návrat kolem 21:00 hodin. 

4) Athény 

Návštěvu Athén by si neměl nechat ujít žádný z turis-

tů, který navštíví Řecko. Autobusový výlet, na který se 

vyjíždí ze středisek v  nočních hodinách, Vám umožní 

poznat hlavní řecké město, kde je soustředěn politický, 

kulturní a společenský život (www.greece-athens.com).

Když se k tomu přidá neopakovatelná sláva a památky 

staré dva a  půl tisíce let, majestátná Akropole a  další 

historické skvosty nevyčíslitelné hodnoty, je zřejmě, 

že je to město, které se musí vidět. Spatříte Olympijský 

stadion, navštívíte Akropoli a  její areál, muzeum s vý-

kladem místního profesionálního průvodce, prohléd-

nete si malebnou část staré čtvrti Plaka a před budo-

vou parlamentu nebo prezidentského paláce spatříte 

střídání stráží. Zbyde i  čas na volnou procházku měs-

tem, občerstvení nebo nákupy. Do letovisek je návrat 

mezi 20:00–21:00 hodin. Orientační výše vstupného na 

Akropoli je cca 12€.

Orientační ceny fakultativních výletů

Ranní Meteora  cca 30€/děti cca 15€

Dion – Litochoro – Olymp  cca 20€/děti cca 10€

Ostrov Skiathos  cca 40€/děti cca 30€

Athény  cca 45€/děti cca 35€ 

Ceny jsou uváděny za dospělou osobu.
Děti do 2 let obvykle výlety a vstupy neplatí. 

Dětská cena většinou platí od 2 – 14 let. 

Tyto fakultativní výlety si můžete zakoupit přímo na místě prostřed-
nictvím nabídek místních kanceláří. Zde se též informujte o  všeo-
becných podmínkách a  storno poplatcích nabízených fakultativních 
výletů. Některé výlety se konají jen v  případě dostatečného počtu 
zájemců nebo naopak jsou limitovány kapacitou autobusu nebo lodě. 
Fakultativní výlety, které si zákazník objedná přímo v místě pobytu, 
nejsou součástí služeb poskytovaných cestovní kanceláří zákazníkovi 
a  cestovní kancelář nenese žádnou odpovědnost za žádné škody 
a  újmy, vzniklé zákazníkovi v  souvislosti s  těmito výlety a  zákazník 
se v případě uplatňování nároků, vyplývajících a vzniklých z fakulta-
tivního výletu, musí obrátit výlučně na poskytovatele fakultativního 
výletu. V  případě nepříznivých povětrnostních podmínek je změna 
v programu lodních výletů vyhrazena. 

Kláštery Meteora

Pohoří Olymp

Ostrov Skiathos

Noční Athény

PierieFakultativní výlety
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THESSALONIKI 

PLATAMONAS 
Neos

Panteleimon

Leptokaria

Paralia Katerinis

Nei Pori

Vergina

Dion 
 
 
 

Meteora

Kalambaka Tempi 
 
 
 

Thermopyly 
 
 
 Delfy 

 
 
 

Agios 
Nikolaos 
 

Olympos
(Mytikas 2917 m)

Athény

Pierie

Změna pořadí jednotlivých výletů vyhrazena. Program může být též 
upraven dle aktuálního letového a lodního řádu, který vstoupí v plat-
nost v  lednu/únoru 2011. Zájezd je doprovázen českým delegátem, 
který podává výklad v autobusu a na lodi. 
Některé fakultativní výlety se konají jen v případě dostatečného po-
čtu zájemců nebo naopak jsou limitovány kapacitou autobusu nebo 
lodě. Všechny výlety jsou s  doprovodem českého delegáta, který 
podává výklad pouze v autobusu a na lodi. Pozor – výlety jsou bez 
vstupů a místního průvodce, není-li uvedeno jinak.

11-denní kombinovaný zájezd 

Plánovaný program
Termín: 19.09. – 29.09. 2011
Nabídka tohoto zájezdu platí pro vybrané ubytovací kapacity 
– viz ceník na straně 301

 1. den -  odlet z  Prahy (transfery na letiště zdarma z 88 míst 
v ČR - viz katalog strana 18-19), přílet do Thessaloniki, 
transfer do hotelů na Olympské riviéře, ubytování, 
večeře 

 2. den -  snídaně, celodenní výlet k  posvátnému pohoří Olymp 
až k vesnici Litochoro, vykopávky v Dionu a ve Vergině – 
královské hroby Filipa II. a jeho rodiny, volno, večeře 

 3. den -   snídaně, volno, večeře 
 4. den -   v časných ranních hodinách transfer do Athén, přístav 

Pireus, Akropolis + muzeum, střídání stráží před budo-
vou parlamentu nebo před prezidentským palácem, 
transfer zpět kolem 20:00 hodin, večeře

 5. den -  snídaně, volno, fakultativně: výlet ke HRADU nad vesnicí
PLATAMONAS, večeře 

 6. den -  snídaně, celodenní výlet přes malebné údolí Tempi 
a městečko Kalambaka ke klášterům Meteora, prohlíd-
ka 2 klášterů, večeře 

 7. den - snídaně, volno, večeře 
 8. den -  snídaně, půldenní výlet do města Thessaloniki s návště-

vou archeologického muzea, Bílá věž, sochy Alexandra 
Velkého a  Filipa II., osobní volno na nákupy nebo 
občerstvení, večeře 

 9. den -  snídaně, volno, fakultativně: plavba na SKIATHOS,
večeře 

 10. den - snídaně, volno, večeře  
 11. den -  snídaně, volno, transfer na letiště v Thessaloniki, odlet 

do Prahy. Transfery z letiště  zdarma do 88 míst v ČR (viz 
katalog strana 18-19)

Tváří tvář řeckým bohům

PRG – SKG, 02:10 hod., 1220 km
TYP LETADLA/SPOL./ČÍSLO LETU: 
BOE 737-800/QS 1122/3

PLÁNOVANÝ ODLET Z PRAHY:
cca 12:00 hod.

PLÁNOVANÝ PŘÍLET DO PRAHY:
cca 17:05 hod. 

ČÍSLO ZÁJEZDU: 
1PIE-  (datum odletu)

slevový
program

viz strany 8–9

transfery

z 88 míst
ČR

zdarma

Orientační cena vstupného u výše uvedených výletů: cca 40€/
osoba. Každý účastník hradí přímo na místě. Výše vstupného je uváděna 
na základě platných cen z roku 2010. O případném zvýšení vstupného 
budete informováni v pokynech na cestu. 
Vstupné: mládež do 18 let, studenti ze zemí EU a  novináři obvykle 
vstupné nehradí. Nutno předložit studentské průkazy (např. ISIC) 
a  novinářské průkazy (např. Press) důchodci nad 65 let věku – mají 
obvykle slevu na vstupné ve výši 50 % – nutno prokázat se na místě 
pasem nebo OP.
Orientační cena fakultativních výletů (na osobu): HRAD nad ves-
nicí PLATAMONAS – cca 10€, ostrov SKIATHOS – cca 40€.

Kláštery Meteora

Platamonas

Thessaloniki

Muzeum v Dionu

Akropolis – Athény

Pohoří Olympos
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