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GRÉCKO – OLYMPSKÁ RIVIÉRA
GRÉCKO je magická krajina plná prekvapení – krajina posiata historickými pamiatkami, opradená bájami, kde bohovia
určovali život ľudí. Je to kolíska dnešnej
vzdelanosti Európy i Ameriky, vlasť bájneho kráľa Mínósa, Daidala i Ikara, Homéra,
veľkých mysliteľov Platóna a Aristotela,
ale aj Alexandra Veľkého. Grécko však
nežije len minulosťou. Keď človek raz
spozná mentalitu Grékov, s radosťou sa
k nim vráti. Najdôležitejšími hodnotami
pre Grékov je zdravie a radosť zo života,
čo ovplyvňuje ich konanie. Každý kút krajiny je iný a jej rozmanitosť je obrovská.
Treba sa len poradiť a rozhodnúť sa pre
to, čo je nášmu srdcu najbližšie.
Thessaloniki (Solún) hlavné mesto gréckej Macedónie, druhé najväčšie mesto
Grécka, rodisko sv. Cyrila a Metoda, leží
na najvnútornejšom mieste Termského
zálivu. Je to turistami najvyhľadávanejšie
mesto európskeho typu v Grécku. Neďaleko Solúna, približne 70 až 100 km sa
nachádza Olympská riviéra.

OLYMPSKÁ RIVIÉRA

Pozdĺž 70 km dlhého pobrežia nájdete
veľa krásnych letovísk, ktoré ponúkajú
možnosti na prežitie pravej pohodovej rodinnej ako i aktívnej dovolenky.
Každoročne táto oblasť získava modrú
vlajku EÚ, ktorá je vizitkou absolútne
čistého mora a ovzdušia. Nad plážami
Olympskej riviéry v Solúnskom zálive
sa vypína impozantný mýtický Olymp.

Najvyšším z jeho siedmych vápencových vrcholov a súčasne celého
Grécka je Mytikas, vysoký 2917 m.
Množstvo kaviarní a typických gréckych taverien Vám najlepšie priblíži
mentalitu Grékov a ich tradičnú pohostinnosť. Voľné chvíle môžete stráviť s gréckou hudbou alebo návštevou
kultúrnych a historických pamiatok.

PARALIA

Leží v centre turistického srdca Pierre.
Od okresného mesta Katerini (považovaného za hlavné mesto Olympskej
riviéry) je vzdialená asi 7 km a od
mesta Thessaloniki približne 80 km.
Je to známe a obľúbené mestečko
s polohou ideálnou na rôzne nákupy
ako na trhoch, tak aj v luxusných
obchodoch v meste Katerini. Je to
rušné letovisko s množstvom hotelov
a apartmánov, gréckych taverničiek,
barov a diskoték, kde nočný život končí až v skorých ranných hodinách. Paralia je zásobovaná absolútne čistou
vodou z ľadovcov Olympu, vďaka ktorému sa tu vytvára príjemná miestna
mikroklíma s minimálnymi zrážkami
a stálymi teplotami ovzdušia, ktoré je
často využívané pre ozdravné pobyty
astmatikov a alergikov. Odporúčame
najmä pre tých, ktorí majú záujem
o rušnejšiu dovolenku a tým, ktorí
majú záujem navštíviť archeologické
skvosty severného Grécka.

Thessaloniki
Olymp

Paralia

Meteora
Skiathos

ATÉNY

AUTOBUSOVÁ A INDIVIDUÁLNA DOPRAVA

grécko

Pre klientov, ktorí si vybrali pobyt v Grécku, poskytujeme ako doplnkovú službu charterovú autobusovú dopravu. Trasa prepravy vedie cez územia
Maďarska, Srbska a Macedónska. Počas prepravy sa uskutočňujú len technické prestávky, o ktorých počte, čase a dĺžke trvania Vám podajú informácie vodiči, nakoľko sú ovplyvnené dopravnou situáciou na cestách. Preprava od slovenských hraníc trvá cca 18-22 hodín (skutočnosť r. 2018). Do
tejto oblasti premávajú autobusy vybavené klimatizáciou, videom a občerstvením (teplé a chladené nápoje za poplatok). Sprievodca v autobusoch
nie je súčasťou prepravy. Autobusová doprava je orzanizovaná cez CK TURANCAR.
TERMÍNY 12 A 15-DŇOVÝCH AUTOBUSOVÝCH ZÁJAZDOV NA OLYMPSKÚ RIVIÉRU

08.06.
20.06.
29.06.
Odchod SR
22.06.
01.07.
10.07.
Príchod SR
Doprava je zabezpečovaná do strediska Paralia.
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26.09.

PRÍPLATKY A CENY AUTOBUSOVEJ DOPRAVY

Spiatočná autobusová
doprava s pobytom

Spiatočná autobusová
doprava bez pobytu

Povinné príplatky
pobytová taxa pre osoby od
2r. /pobyt

Komplexné cestovné
poistenie osoba/deň
KOMFORT*
PLUS*
2,80 €
3,70 €

Príplatky
Pobyt 2 a viac
týždne

Miestenka

140 €
170 €
15 €
35 €
8€
* Špecifikácia poistného krytia je uvedená na str. 5.
V cene cestovného lístka je zahrnuté: autobusová preprava a DPH. • INFANT - dieťa do 2r. musí mať vlastné sedadlo, t.z. platí cenu autobusovej dopravy.
Upozornenie: batožina – každý cestujúci má nárok na prepravu 1 ks batožiny max. 15 kg a 1 ks príručnej batožiny. Nadrozmernú batožinu - bicykle, surfy a pod., ako aj
zvieratá neprepravujeme! Bližšie informácie o nástupných miestach v CK. V prípade nedostatočného počtu cestujúcich môže byť preprava zrušená.
MOŽNOSTI NÁSTUPOV A PRÍPLATKY ZA NÁSTUPNÉ MIESTA

Banská Bystrica,
Dubnica nad Váhom, Humenné,
Michalovce, Nové Mesto nad Váhom,
Liptovský Mikuláš,
Poprad, Prievidza, Spišská Nová Ves,
Martin, Považská Bystrica,
Trebišov, Trenčín, Žiar nad Hronom
Ružomberok, Zvolen, Žilina
6€
10 €
13 €
15 €
nástupné miesta Michalovce, Trebišov, Humenné a Nové Zámky sú obsluhované pri minimálnom počte 6 až 8 cestujúcich.
Bratislava, Nitra,
Trnava, Komárno

Košice, Nové Zámky,
Partizánske, Piešťany,
Prešov, Topoľčany

Program 12 a 15-dňových autobusových zájazdov a 10 a 13-dňových pobytov s individuálnou dopravou:
1. deň:
odchod zo Slovenska (prechod hraníc SR v skorých ranných hodinách), non-stop jazda,
2. deň:
príchod do letoviska v ranných až poludňajších hodinách, ubytovanie v ubytovacom zariadení najskôr cca od 16:00 (pri individuálnej
doprave - nástup na pobyt),
3. - 10., resp. 13. deň: pobyt pri mori s možnosťou účasti na fakultatívnych výletoch podľa informácií delegáta,
11., resp. 14 deň:
uvoľnenie ubytovacieho zariadenia v dopoludňajších hodinách (do 10:00 hod., resp. podľa pokynov recepcie), odchod z letoviska
vo večerných hodinách, non-stop jazda (pri individuálnej doprave - posledný deň pobytu),
12., resp. 15. deň:
pokračovanie v non-stop jazde, príchod na územie SR (prechod hraníc SR v neskorých večerných hodinách).

FAKULTATÍVNE VÝLETY
OLYMP

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

ATÉNY

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

WATERLAND

Najväčší zábavný park v severnom Grécku. K dispozícii je 6 bazénov, tenisové, basketbalové a volejbalové ihriská. Vodný park je vzdialený cca 20 km od
Thesaloník.

METEORA

Celodenný výlet autobusom do časti známej vysokými, strmými a holými sklami,
na ktorých sú vybudované kláštory. Z 24 kláštorov sú dnes obývané iba 2. Prehliadka Kalambaky v údolí Tempi a v malom kostole Sv. Pareskevi.
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SCANDINAVIA
stredisko Paralia

Oficiálna kategória: **
Poloha: obľúbený hotel v blízkosti
centra letoviska • v okolí sú obchody,
supermarkety a grécke taverničky •
mesto Katerini je vzdialené cca 9 km
Popis a pláž: cca 100 m od piesočnatej
pláže s pozvoľným vstupom do mora •
ležadlá a slnečníky na pláži za poplatok

PRE
FIRST MINUTE
zľava až do
RODINY

32%

Vybavenie: malá vstupná hala s recepciou • trezory za poplatok •
malá reštaurácia • lobby • výťah •
možnosť parkovania v blízkosti hotela
zdarma • odporúčame pre klientov
všetkých vekových kategórií
Ubytovanie: klimatizované 2-lôžkové
izby s možnosťou prístelky sú zaria-

dené pekným nábytkom • SAT–TV •
malá chladnička • sociálne zariadenie (sprcha/WC) • sušič na vlasy •
balkón • možnosť WiFi pripojenia v
celom hoteli zdarma
Strava: raňajky formou bufetu •
možnosť doobjednať večere v blízkej
reštaurácii

13 A 10-DŇOVÉ POBYTY
30.6.-9.7.
21.6.-30.6.
23.8.-1.9.
9.7.-23.8.
dĺžka pobytu
10 dní
10 dní
10 dní
dosp. os. zákl. lôž.
25
270
290
FM zľava 32%
180
184
197
dosp. os. príst.
19
19
19
dieťa príst. do 10,99r.
144
144
144
dieťa lôž. rodiča v 1/2 do 5,99r.
UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA
V cene je zahrnuté: 9x, resp. 12x ubytovanie s raňajkami, služby delegáta, DPH. Povinné príplatky: pobytová taxa 0,50 €/os./deň - platba na mieste, ostatné viď
informácie na strane 149. Príplatky: večere 10 €/os./noc. Upozornenie: dieťa ZDARMA platí len povinné príplatky. Ceny a informácie o doprave - strana 149.
9.6.-21.6.
1.9.-25.9.
13 dní
295
201
252
192

SUPER
CENA

DIEŤA
ZDARMA
do

6 r.

Šport a zábava: vodné športy na pláži –
vodné skútre a bicykle • plážový volejbal •
banán • požičovne áut a bicyklov • typické
grécke taverny • kaviarne • diskotéky
www.filoxeniahotels.gr/hotel-scandinavia.html

NOVINKA

grécko
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apartmánový dom
PRE
FIRST MINUTE
zľava až do
RODINY

32%

SUPER
CENA

Oficiálna kategória: A
Poloha: v blízkosti centra strediska
Paralia • v okolí množstvo obchodov,
supermarketov a gréckych taverničiek
• mesto Katerini je vzdialené cca 9 km
Popis a pláž: príjemný rodinný dom •

TOULA

2 DETI
ZDARMA
do

16 r.

cca 80 m od piesočnatej pláže s pozvoľným vstupom do mora • ležadlá a
slnečníky na pláži za poplatok
Vybavenie: malá vstupná hala s recepciou • výťah • štúdiá v dome TOULA
odporúčame pre klientov všetkých

stredisko Paralia
vekových kategórií, najmä však pre
rodiny s deťmi
Ubytovanie: štúdiá sú jednoducho, ale
účelne zariadené • kuchynský kút •
základný riad podľa počtu osôb v štúdiu • chladnička • elektrický varič •

13 A 10-DŇOVÉ POBYTY
30.6.-9.7.
21.6.-30.6.
23.8.-1.9.
9.7.-23.8.
dĺžka pobytu
10 dní
10 dní
10 dní
osoba v štúdiu obs. 3 os.
140
145
165
FM zľava 32%
95
99
112
osoba v štúdiu obs. 2 os.
200
210
230
dosp. os. 4. lôžko
45
45
45
1. dieťa príst. do 15,99r.
UBYTOVANIE ZDARMA
2. dieťa príst. do 15,99r.
UBYTOVANIE ZDARMA
V cene je zahrnuté: 9x, resp. 12x ubytovanie, služby delegáta, DPH. Povinné príplatky: viď informácie na strane 149. Príplatky: raňajky 6 €/os./noc, večere 10 €/os./
noc. Upozornenie: dieťa ZDARMA platí len povinné príplatky. Ceny a informácie o doprave - strana 149.
9.6.-21.6.
1.9.-25.9.
13 dní
170
116
230
60

ŠTÚDIO pre 2 až 4 osoby – jedna miestnosť – obývacia izba s dvoma samostatnými lôžkami s možnosťou až 2 prísteliek,
resp. manželské dvojlôžko (cca 130 cm
šírka) a 2 prístelky • SAT–TV • sociálne
zariadenie (sprcha/WC) • balkón klimatizácia za príplatok na mieste pobytu
(cca 5 €/deň) • možnosť WiFi pripojenia
zdarma
Strava: bez stravy • možnosť varenia •
možnosť doobjednať stravovanie v blízkej
reštaurácii
Šport a zábava: vodné športy na pláži –
vodné skútre a bicykle • plážový volejbal
• banán • požičovne áut a bicyklov •
typické grécke taverny • kaviarne • diskotéky
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D

vila

CRYSTAL AURA
stredisko Paralia

Oficiálna kategória: ***
Poloha: obľúbená rodinná vila v kľudnejšej časti letoviska • v okolí sú
obchody, supermarkety a grécke taverničky • mesto Katerini je vzdialené
cca 9 km
Popis a pláž: cca 500 m od piesoč-

PRE
FIRST MINUTE
zľava až do
RODINY

32%

natej pláže s pozvoľným vstupom do
mora • ležadlá a slnečníky na pláži
za poplatok
Vybavenie: malá vstupná hala s recepciou • vonkajší bazén • terasa
pri bazéne s ležadlami a posedením •
sauna • záhrada s grilom • úschovňa

batožiny • CRYSTAL AURA odporúčame pre klientov všetkých vekových kategórií, najmä však pre rodiny s deťmi
Ubytovanie: každé štúdio je zariadené
iným novým, moderným nábytkom •
kuchynský kút • základný riad podľa
počtu osôb v štúdiu • chladnička •

13 A 10-DŇOVÉ POBYTY
30.6.-9.7.
21.6.-30.6.
23.8.-1.9.
9.7.-23.8.
dĺžka pobytu
10 dní
10 dní
10 dní
osoba v štúdiu obs. 3 os.
155
160
180
FM zľava 32%
105
109
122
osoba v štúdiu obs. 2 os.
215
225
245
dosp. os. 4. lôžko
45
45
45
1. dieťa príst. do 15,99r.
UBYTOVANIE ZDARMA
2. dieťa príst. do 15,99r.
UBYTOVANIE ZDARMA
V cene je zahrnuté: 9x, resp. 12x ubytovanie, služby delegáta, DPH. Povinné príplatky: viď informácie na strane 149. Príplatky: raňajky 6 €/os./noc, večere 15 €/os./
noc. Upozornenie: dieťa ZDARMA platí len povinné príplatky. Ceny a informácie o doprave - strana 149.
9.6.-21.6.
1.9.-25.9.
13 dní
185
12
255
60

SUPER
CENA

DIEŤA
ZDARMA
do

6 r.

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

