ŘECKO - Chalkidiki - Stavros 2016
12denní pobyty u moře v apartmánech s bazénem v lázeňském
městečku STAVROS - klidné, bezpečné a pohodové lokalitě
TERMÍNY: 18.6. – 29.6. , 27.6.-8.7. 7.9. – 18.9.2016
Cena za osobu je 5999,-Kč. Záloha 2000/osoba .
Termíny : 6.7.-17.7., 15.7.-26.7.,24.7.-48.,2.8.- 13.8.2016
Cena za osobu je 6699,-Kč. Záloha 2000/osoba .
( doplatek se platí 1 měsíc před odjezdem)
Děti mladší 6 let se dvěma platícími dospělými osobami zdarma, platí pouze 1900,Kč dopravu, děti do 10 let platí paušál 4 500,-Kč, děti od 10 let do 15 let sleva z
poukazu 1 000,-Kč
(děti mají zajištěné sedadlo v autobuse a přistýlku v pokoji platících.)
Nyní je možné cestovat do Řecka na OP, malé děti musí mít vlastní cestovní doklad
CENA OBSAHUJE: Dopravu autobusem, ubytování , povlečení, spotřebu energií, použití bazénu
včetně lehátek, WIFI, zákonné pojištění cestovní kanceláře proti úpadku. Cena neobsahuje: úklid klienti si uklízí sami, vědro, mop, smeták, lopatka je na každém pokoji.
Doplatky povinné na místě: Pobytová taxa – 2 Eura/osoba /den, děti do 10 let 1 Euro/den
Doplatky nepovinné: Klimatizace – 5 eur na pokoj a den, větrák - 10EURO/pobyt Polopenze 120Euro/osoba/pobyt,svoz, místenky, zájezdy

STAVROS - Ráj dostupný všem lidem.
Stavros se nachází ve Strimonickém zálivu na pobřeží Egejského moře, které je známé svými
léčebnými účinky, cca 70km od Thessalonik na poloostrově Chalkidiki.
Okouzlující příroda, zeleň a rozlehlé pláže s křišťálovou vodou jsou známé po tisíciletí. Noci jsou zde
symbolem zábavy. Pláž ve Stavrosu má již po několik let „ Modrou vlajku“ kterou uděluje komise EHS
za nejčistší moře. Kombinace hor a moře nabízí širokou možnost dovolené pro každého Přičteme - li
kvalitní služby, pohostinnost a snahu vždy obsloužit zákazníky k plné spokojenosti, ceny srovnatelné
s ČR, lehce se vysvětlí velký zájem návštěvníků po mnoho let o toto turistické letovisko - šperk
Chalkidiki. Dokoupit na místě lze i mnoho zájezdů

Dovolenou v Řeckém Stavrosu si skutečně užijete, protože velmi záhy zjistíte, že díky velmi
slušným cenám v restauracích, občerstveních i tavernách nemusíte z ČR vozit potraviny.
Stavros má i tu výhodu, že v 90% restaurací Vám nabídnou jídelní a nápojový lístek v češtině, takže
víte co si skutečně objednáváte.
O své dovolené si chce většina z nás odpočinout po celoročním shonu v zaměstnání, zde můžete
podnikat dlouhé romantické procházky jak podle moře, tak do starého Stavrosu a i dlouho do noci,
aniž by jste se museli bát. Je zde zcela bezpečno
Fotbalové, volejbalové hřiště a tenisové kurty zde máte k dispozici zdarma . Vybavení
je třeba mít vlastní. Ryby můžete lovit z pobřeží bez povolení.

Cestovní kancelář Hana Repková - LOTOS je pojištěna pro případ úpadku a
platební neschopnosti u České podnikatelské pojišťovny a.s.
Klienti se mohou rozhodnout, zda využijí dopravy naši CK LOTOS, nebo jestli budou cestovat
dopravou vlastní se slevou 1000,-Kč z poukazu.
Chcete-li si zajistit určité místo v autobusu, zajistěte si je prosím včas místenkou.
Cena místenky 200Kč.
Pro klienty pokud mají zájem zajišťujeme svozy tam a zpět z těchto měst:
Praha 250Kč, Kolín 110Kč, Trutnov 350Kč, Jaroměř 300Kč,Dvůr Králové 330Kč Hradec Králové
200Kč,Olomouc 400Kč, Teplice 400Kč, Plzeň 400Kč,Tábor 400,-Kč
Svoz je realizován pouze v případě, že z jednoho svozového místa jede minimálně 8 plně
platících osob - nepočítáme děti do 12let
Pro kolektivy nad 25 osob zajíždíme kamkoliv zdarma

UBYTOVÁNÍ: APARTMÁNOVÝ KOMPLEX FILIPOS I.
- v klidové zóně vybavený 2 bazény. Jeden mělký pro děti + hlubší pro dospělé. Je cca 5min
od pláže a 5min od středu města, součástí komplexu je i zahradní gril, přístřešek s možností
posezení pro kolektiv, velmi pěkná udržovaná zahrada, WIFI, venkovní sprchy a WC.V
komplexu FILIPOS jsou studia ( 2-3 lůžkové - obdoba garsoniéry, s možností přistýlky)
a apartmány ( 2pokoje každý 3-4 lůžkový - obdoba bytu 2+1) všechny vybavené kuchyňkou
se základním nádobím, vařičem, lednicí, koupelnou, WC, sprchou.
Část pokojů v komplexu je klimatizovaná, je třeba již při objednávání uvést, že chcete
klimatizaci, tato se doplácí na místě řeckému majiteli komplexu 5,- Euro na den. Dále je možné
si na místě zapůjčit větrák za 1 Euro na den.

FILIPOS II je umístěný ve středu města, 3minuty od pláže. Tato
ubytovací kapacita má 1 4lůžkové studio + 3 apartmány. Apartmán jedná se o dva menší dvoulůžkové pokoje se společnou kuchyňkou a soc.
zařízením. Každý pokoj má balkon, možnost klimatizace . Vzhledem k umístění hotelu
počítejte prosím s provozem ve městě.

INFORMACE na tel. čísle: 737113564 – non stop, 737789925,
www.cklotos.cz, e-mail: ck.lotos@seznam.cz

