
                                                                                      

GREECE TOUR 2011 

Dovolená v oblasti Nei Pori (Platamonas) s I.S.C.Sports a cestovní kanceláří Pradok 

 

Po úspěších v minulých letech pokračujeme v pořádání oblíbené dovolené spojené se 

sportovním vyžitím. Chorvatsko jsme ale již procestovali tam i zpět a proto se letošní ročník 

uskuteční v jižnějších rovnoběžkách pod názvem GreeceTour. Letos se navíc můžete těšit na 

mnohem pohodlnější a rychlejší leteckou dopravu, přičemž ceny zůstávají v podobné výši jako 

v předešlých letech, u některých typů ubytování jsou dokonce nižší. 

 

Sportovní program v průběhu dovolené pro firmy:  

 fotbalový turnaj je naplánován na dny po, út a st, vždy v dopoledních hodinách 9-12 hod.  

     Hrací doba je 2x10 min. 

o POZOR: zajištění nápojů/iontových nápojů apod. přímo na hřišti – nutno objednat 

předem za úplatu dle aktuálních cen v Řecku, v areálu hřiště k dispozici pitná voda 

zdarma. 

 

 

 

 

 

 

 Aerobic  - zajištění s cvičitelkou ve dnech st a pá v areálu hotelu Sun Beach (vyhrazujeme si 

právo na změnu místa) 

 

Nei Pori nabízí dále mnoho dalšího sportovního vyžití – plážový volejbal, mnoho vodních 

sportů, ping pong a další. 



                                                                                      

Hotely a zajištění pobytu jsou na velmi dobré úrovni, veškerá strava je zajištěna 

formou bufetu. 

Čtvrteční večer je zakončen již tradičním večírkem (afterparty). Na večírku 

proběhne i vyhlášení vítězů. 

BONUS: pro účastníky této akce je místními hoteliéry poskytnutá speciální slevová 

karta na další využití, např. výlety, bary, vstupy do klubů atd. Slevová karta bude 

předána všem účastníkům při příjezdu do hotelu. 

Fotbalový turnaj se uskuteční v areálu místního fotbalového klubu, nedávného 

účastníka druhé nejvyšší soutěže v Řecku, který tak disponuje velmi pěkným a 

moderním zázemím. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                      

GREECE TOUR 2011 

Ubytování je zajištěno v 5* hotelu Platamon Palace, v 3* hotelu Sun Beach, 
v 3* hotelu Melethron, v 2* hotelu Adonis a v apartmánech Jorgos. 
 

Nabídka ubytování  

 

Platamon Palace – Standard Room (27.5.-3.6.2011) 

cena/1 osoba …. 14 960,- Kč                    
dítě do 12 ti let přistýlka... 9.990,- Kč 
dospělý přistýlka... 11.940,- Kč 
příplatek na 1L... 6.490,- Kč   
 
Cena zahrnuje:  
ubytování 
stravování all inclusive formou bufetu 
sportovní program (fotbal a aerobic) 
letecká doprava (včetně všech tax a příplatků) 
transfer z/na letiště 
pobytová taxa 
závěrečná after party 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                      

Hotel Adonis (27.5.-3.6.2011) 

cena/1 osoba …. 11 480,- Kč 
dítě do 12ti let přistýlka... 6 490,- Kč 
dospělý přistýlka... 7 490,- Kč 
příplatek na 1L... 2 990,- Kč                    
Cena zahrnuje:  
ubytování 
polopenze (snídaně formou bufetu, večeře servírovaná) 
sportovní program (fotbal a aerobic) 
letecká doprava (včetně všech tax a příplatků) 
transfer z/na letiště 
pobytová taxa 
závěrečná after party       
 

 

 

 

 

 

Hotel Sun Beach (27.5.-3.6.2011) 

cena/1 osoba …. 12 940,- Kč 
dítě do 12ti let přistýlka... 7 490,- Kč 
dospělý přistýlka... 8 990,- Kč 
příplatek na 1L... 4 490,- Kč                    
                    
Cena zahrnuje:  
ubytování 
polopenze formou bufetu 
sportovní program (fotbal a aerobic) 
letecká doprava (včetně všech tax a příplatků) 
transfer z/na letiště 
pobytová taxa 
závěrečná after party       

 

 

 



                                                                                      

Apartmány Jorgos (27.5.-3.6.2011) 

Studia 2+1 
cena/1 osoba …. 8 240,- Kč 
dítě do 12ti let na lůžku... 7 240,- Kč 
dítě do 12ti let přistýlka... 5 380,- Kč 
dospělý přistýlka... 6 440,- Kč 
neobsazené lůžko... 2 290,- Kč    
Apartmány 4+1   
cena/1 osoba (min. 3 osoby) …. 7 990,- Kč 
dítě do 12ti let na lůžku... 6 990,- Kč 
dítě do 12ti let přistýlka... 4 990,- Kč 
dospělý přistýlka (4. a 5. osoba)... 5 990,- Kč 
neobsazené lůžko (1-3)... 2 290,- Kč    
               
Cena zahrnuje:  
ubytování 
sportovní program (fotbal a aerobic) 
letecká doprava (včetně všech tax a příplatků) 
transfer z/na letiště 
pobytová taxa 
závěrečná after party 
 

 

 

Hotel Melethron (27.5.-3.6.2011) 

cena/1 osoba …. 11 990,- Kč 
dítě do 12ti let přistýlka... 6 840,- Kč 
dospělý přistýlka... 7 990,- Kč 
příplatek na 1L... 3 990,- Kč                    
Cena zahrnuje:  
ubytování  
polopenze - snídaně formou bufetu, večeře servírovaná 
sportovní program (fotbal a aerobic) 
letecká doprava (včetně všech tax a příplatků) 
transfer z/na letiště 
pobytová taxa 
závěrečná after party 
 

 

 



                                                                                      

Speciální nabídka ubytování: 

Platamon Palace – Maisonette (27.5.-3.6.2011)                            
 
Cena na vyžádání 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platamon Palace – Suite (27.5.-3.6.2011)                          
 
Cena na vyžádání 
 
 
 

 

 

 

 

 

Platamon Palace - Bungalow (27.5.-3.6.2011)                            

Cena na vyžádání 
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Nei Pori 

Letovisko Nei Pori leží na hranici mezi oblastmi Makedonie a Tesálie, tedy severem a jihem 
Řecka, 100 km jihozápadně od Soluně. Díky tomu je výborným výchozím bodem pro jednodenní 
výlety k nejvýznamnějším řeckým památkám. Ať už toužíte po slunci a odpočinku při poklidné 
romantické plavbě, nebo hodláte obdivovat starověké památky, případně si vychutnat úchvatné 
panorama pohoří Olymp. 

 

 
Koupání 

Pozvolný vstup do moře s jemným pískem je bezpečný a vhodný i pro starší osoby a menší děti, 
takže právě zde jsou skvělé podmínky pro pobytové zájezdy a rodinnou dovolenou bez starostí. 
Zdejší písečná pláž je velmi dlouhá a místy široká až 100 metrů, takže má každý návštěvník na 
břehu dostatek místa i soukromí. Samozřejmostí je možnost zapůjčení lehátek či slunečníků. 
Průzračně čistá voda potěší každého milovníka šnorchlování. 

 

   Sport 

 

V Nei Pori si můžete vyzkoušet vodní lyžování, parasailing - let na padáku za motorovým člunem 
nebo se s dětmi projet na „banánech“. K dispozici jsou i klasická šlapadla. Navíc je zde i sportovní 
centrum s bazénem, tenisovými kurty, hřišti na fotbal a košíkovou. To vše za poměrně nízké 
poplatky. Podél pobřeží vede široká promenáda, vhodná i pro projížďky na kolečkových bruslích. V 
letovisku jsou půjčovny kol a malých motocyklů.  

Děti se určitě zabaví v lunaparku v centru letoviska nebo na promenádě, kde je spousta dalších 

atrakcí – trampolína, prolézačky a skluzavky. U většiny hotelů jsou bazény. 

 

 Zábava 

 

Pobřeží lemuje řada obchodů, kaváren i typických řeckých 

taveren s tradiční řeckou kuchyní. Pravidelně se tu koná 

řecký trh, kde lze kromě ovoce a zeleniny koupit za výhodné 

ceny také místní řecké výrobky.V Nei Pori je živo i v noci, 

můžete objevovat bary a noční kluby. Pro obhlídku přilehlých 

pamětihodností lze využít turistický vláček. 


