
LETECKÝ POBYTOVÝ zájezd do Řecka Olympská riviéra – letovisko NEOS PANTELEIMONAS  
 

TERMÍN :  02. 06. – 09. 06. 2019   (22. 09. – 29. 09. 2019)       7 nocí / 8 dní       
Doprava: letecky z Prahy (předpokládaný odlet ve 12:40 hod., předpokládaný přílet v 17:40 hod.) 
Stravování: cenová nabídka je s polopenzí 
Ubytování: hotel AFRODITI*** (270 m od pláže) 
CENA:  15 004,- Kč / osoba  pro členy programu a rodinné příslušníky  (katalogová cena 17 652,- Kč/os.) 
1. dítě 2 – 12 let 13 990,- Kč, 2. dítě 2 – 12 let  10 990,- Kč, dítě do 2 let zdarma (hradí jen poplatek ve výši 
1.000 Kč), DĚTSKÉ CENY platí při doprovodu dvou plně platících osob. 
  
HOTEL AFRODITI*** 
Hotel s přímým výhledem na středověký hrad Platamonas 
polopenze nebo snídaně | vzdálenost - od moře: 270 m, na letiště: 120 km I Řecko   ›   Olympská riviéra   ›  Neos 
Panteleimonas 

 
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky na vyžádání jsou vybaveny vlastním sociálním zařízením,  
kuchyňským koutem pro přípravu studeného občerstvení, TV, telefonem, klimatizací a WIFI zdarma, 
balkonem s výhledem na bazén a Olympské pohoří. Slunečníky a lehátka u bazénu zdarma. 

 
Konečná cena zájezdu zahrnuje: zpáteční letenku Praha - Thessaloniki - Praha (zajišťuje Travel Service a.s.), 
letištní a bezpečnostní poplatky ve výši 938,-Kč a palivový příplatek 0,-Kč/osobu, uvedený ke dni 17.9.2018 
a dále související služby zájezdů, tj. zahraniční transfery včetně doprovodu, ubytování v hotelu Afroditi se 
snídaní, nebo s polopenzí formou buffé - dle zakoupení, služby delegáta, smluvní pojištění CK ve znění 
zákona 159/99 Sb. (UNION pojišťovna a.s.) a DPH. Cena dále zahrnuje TV na pokojích, Wi-Fi, klimatizaci, 
ledničku, přistýlku (dle obsazení), využití bazénu, lehátek a slunečníků u bazénu zdarma a využití grilu. 
Fakultativní služby: cestovní pojištění, strava dle zakoupení, transfer z/na letiště Václava Havla Praha. 
UPOZORNĚNÍ: Doplatek palivového příplatku, emisního příplatku, tax a zvýšení referenčního kurzu USD, je 
vybírán na základě informací od letecké společnosti Travel Service, a.s. a to 28 dní před odletem. 
POBYTOVÁ TAXA: 1,5 Eura/pokoj/den, hradí se v místě v hotelu. 

 
Nabídka je platná od 15. 1. 2019 do 1. 6. 2019 nebo do vyprodání volných kapacit či vypsání jiné 

nabídky. 

 


