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Kaip šiandien pamenu: lėktuvas nusileidžia miniatiūriniame 
Niko Kazantzakio oro uoste, kuriame tvyro graikiškas siga siga 
(absoliutus neskubėjimas) ir pietietiška sumaištis, nusitęsianti 
ir už jo ribų. Lekiant autostrada, pro šalį skrieja kontrastingi 
vaizdai: dangų remiantys kalnai, jaukūs smėlėti paplūdimiai, 
egzotiškas palmes keičia išdžiūvusios žolės plotai ir nebaig-
tos statybos. Pirmą vakarą taip ir lieku nesupratęs – rojus 
tai ar miražas. Šiandien, po keturių sezonų, praleistų Kretoje, 
drąsiai galiu teigti – tai tikrai rojus, toks nenušlifuotas deim-
antas, kurio autentiškumo nugludinti nesugebėjo net masinis 
turizmas, jis nepakeitė ir vietinių požiūrio į užsieniečius. Turistas 
čia – visų pirma svečias ir tik paskui klientas. Tas graikiškas 
svetingumas labai nuoširdus, o juo pasimėgauti rekomenduoju 
autentiškiausiose vietose – tavernose ir kavinukėse kafenio.

Aplankyti šią salą vien tam, kad pasivartytum ant smėliuko – 
nuodėmė. Taip, čia bene 100 paplūdimių, turinčių „Mėlynosios 
veliavos“ apdovanojimą, ir keturios jūros, tačiau salos gilu-
moje jūsų laukia trys fantastiški kalnų masyvai ir jų viršūnės, 
šaunančios į dviejų su puse kilometro aukštį, keli šimtai 
tarpeklių ir keli tūkstančiai urvų. O kur dar minojai, dorėnai, 
Romos imperija, saracėnai, Bizantijos imperija, kryžiuočiai, 
venecijiečiai, turkai, egiptiečiai, įspaudę intriguojančius 
pėdsakus dinamiškoje ir įdomioje salos istorijoje. Tad jei jau liki-
mas lėmė išsilaipinti šioje saloje – tyrinėkite, smalsaukite, ra-
gaukite, keliaukite! Mane patį čia labiausiai žavi tarpekliai: dideli, 
maži, ilgi, trumpi, lengvi ir sunkūs. Kaskart išėjęs pasivaikščioti 
po juos, dėkoju Poseidonui už jo vangumą.

Ir dar vienas patarimas – neskubėkite, nes Kretos per vie-
nas atostogas vis vien nepažinsite. Net ir dviejų apsilankymų 
nepakaks. Ši sala – lyg guvus senolis, savo užantyje slepiantis 
begalę istorijų ir mitų bei degantis nekantrumu jais pasidalinti 
su smalsiausiais, o tas istorijas jis pasakoja neskubėdamas ir su 
pasimėgavimu. Tad kviečiu Jus kartu nerti į neskubrių, sočių ir 
turiningų graikiškų atostogų rojų!

Γεία σας!
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Ramybės Guru
Rytas su knyga paplūdimyje ar popietė 
jachtoje, meditacija kalnuose ar pogulis prie 
baseino – nepamirškite, kad Graikijoje jūsų 
ramų poilsį visada akylai stebi kaitri saulė. 
Tad lagamine turi būti kepuraitė nuo saulės, 
saulės akiniai, skirtingų SPF faktorių 
kremai. Labai pravers ir plonyčiai baltos 
spalvos lininiai rūbai ilgomis rankovėmis – 
su jais nekaršta, saulė nedegina odos, tad 
galima mėgautis absoliučia ramybe.

Pramogų Asas
Kai jau būsite aplankę visas linksmybių 
vietas sausumoje, išbandykite vakarėlį 
jachtoje. Traukite iš lagamino gražiausią 
maudymosi kostiumą, balnokite nosis 
saulės akiniais ir pirmyn į jūrą. Dėl viso 
pikto prigriebkite ir vaistų nuo jūros ligos 
ar supimo. O jūsų kelionės vaistinėlėje 
taip pat turėtų būti skausmą malšinančių, 
skrandžio negalavimus gydančių vaistų, 
priemonių nuo vabzdžių įkandimų, pleistrų, 
akių lašų, dezinfekuojančių priemonių.

Saulės 
akiniai

Beveik Kolumbas
Graikijoje galybė lankytinų vietų, visas 
jas norėsis apeiti, tad pasirūpinkite 
itin patogia avalyne. Idealiausia turėti 
tiek patogius atvirus sandalus, tiek 
uždarus sportinius batelius. Pirmieji 
pravers vaikštinėjant po miestus, 
muziejus ir istorines vietas. O antrieji 
bus nepamainomi kopiant į kalnus, 
šturmuojant tarpeklius. Na, ir, žinoma, 
nepamirškite patogiųjų paplūdimio 
šlepečių – prie jūros ir prie baseino.

Kepuraitė
nuo saulės

Sportbaciai

BŪTINA 
PASIIMTI 

Į GRAIKIJĄ
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Įspūdžiai
„KRETOJE BŪTINA KELIAUTI. TAI 

NEĮTIKĖTINU KIEKIU ISTORINIŲ VIETŲ. 
NUOTRAUKAS, SUPRATAU, KAD MES 

O NUOLATOS KELIAVOME, 
TARPEKLIUS, IR HIPIŲ PAMĖGTĄ 

KRETOS AKVARIUMĄ, KURIS 
                       Laima Tamulytė

 

Atostogų įspūdžiai

Prisiminimų iš Kretos iš tiesų daug – nuo greito nu-
svilimo saulėje iki medūzų gaudymo nardant, tačiau 
labiausiai įsiminė važiavimas keturračiu į šalia esantį 
miestelį. Tąkart nepaskaičiavome grįžimo laiko, tad 
sutemus užstrigome kalnuose. Juokingiausia, kad 
nuolat tekdavo sustoti išsikrapštyti iš nosies ir bur-
nos ten patekusius vabaliukus – jie, matyt, mirtinai 
buvo įsitikinę, kad lekia į šviesų rytojų.

Lauktuvės iš dievų salos

Kretoje siūlyčiau nusipirkti vietoje augančių gardu-
mynų – alyvuogių, alyvuogių aliejaus, sūrio, žolelių ir 
prieskonių, taip pat įvairių rūšių vyno bei medaus, pa-
vyzdžiui – pušų. Čia lauktuvėms rasite ir rankdarbių, 
siuvinių ar juvelyrikos.Nusileidome Heraklione ir

lankytinas vietas. Santorini 

Kodėl Kreta?

Kelionę į Kretą rinkomės, nes iki tol buvome svečia-
vęsi tik žemyninėje Europos dalyje ir labai norėjosi 
aplankyti salą. Nusileidome Heraklione ir aplankėme 
visas šioje pusėje siūlomas lankytinas vietas. Nuo-
motu hibridu iš viso nuvažiavome beveik 1000 km, 
keturračiu aplankėme apylinkes, o laivu plaukėme į 
Spinalongos salą ir, žinoma, kaip be Santorinio...

Per atostogas Kretoje būtina…

Neabejoju, jog atvykę čia turistai dažniausiai ieško 
galimybės aplankyti Santorinį – ši sala iš tiesų palie-
ka neįtikėtiną įspūdį. Balti nameliai ir mėlyni stogeliai 
tiesiog užburia, o ieškodami suvenyrų galite išvys-
ti tokius plakatus kaip „išnuomojamas katinas arba 
knygos“. Tie, kas žavisi gamtos perlais, būtinai turė-
tų aplankyti Dikteono urvą, Agios Nikolaos apylinkes, 
gėlo vandens Kurno ežerą. Žinoma, jei būsite Chanijos 
pusėje, ten neaplankyti Balos lagūnos arba Samarijos 
tarpeklio būtų tikra nuodėmė.
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Nusileidome 
Heraklione ir
l a n ky t i n a s 
vietas. San-
torini 

IŠ TIESŲ LABAI SPALVINGA SALA SU 
PO KELIŲ METŲ, VĖL ŽIŪRĖDAMA 
TAIP IR NEPAGULĖJOME PAPLŪDIMYJE,
NES NORĖJOSI PAMATYTI IR 
MATALĄ IR HERAKLIONO RŪMUS, IR
PALIKO NEĮTIKĖTINĄ ĮSPŪDĮ.“



Vienas iš įdomiųjų faktų apie Graikiją byloja, kad joks šios šalies taškas nėra 
nutolęs nuo vandens daugiau nei per 137 km. Pavydėtina! Kai tave nuo šiltos 
jūros skiria toks nevarginantis kilometrų skaičius – gyvenimas yra atostogos. 
O jei esi kurioje nors Graikijai priklausančioje saloje – saulės ir jūros vonios 
tiesiog ranka pasiekiamos. Tai reiškia, kad keletą valandų praleidę pasimatyme 
su šalies istorinėmis vertybėmis ar gamtos grožybėmis, pakoketavę su 
vietine virtuve, jūs dar spėsite pagulinėti ne viename, o keliuose skirtinguose 
paplūdimiuose. Būtent – ilsintis Graikijos salose, tiesiog būtina kolekcionuoti 
paplūdimius: visų mėgstamus ir rekomenduojamus, populiariausius, 
slapčiausius, sunkiai pasiekiamus ir laukinius, baltus, rožinius ar juodus. Lai 
jūsų graikiškų atostogų kolekcijoje dar nugula įspūdžiai iš jaukių miestelių, 
svetingų kaimelių, paslaptingų antikinio palikimo paminklų ir dieviškos gamtos 
peizažų.

Apie šalį

Graikija

Šalis, sutverta atostogoms

Oficialiai: Graikijos Respublika.
Gyventojų skaičius: apie 11 mln.
Sostinė: Atėnai.
Svarbiausi miestai: Atėnai, Salonikai, 
Pirėjas, Heraklionas.
Oficiali kalba: graikų.
Pinigai: euras (EUR).
Kada geriausia keliauti? Nuo gegužės 
iki spalio.

Apie Graikiją 
faktais:
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Peloponesas

Graikija

Salonikai

Atėnai

Salos – idėjos kelionėms
Viena už kitą gražesnės, viena už kitą įdomesnės ir visos vertos dėmesio. 
Kretą, Rodą, Kosą, Santorinį jau pamilo ir atrado ne vienas keliautojas, 
tačiau žvilgterėjus į Graikijos žemėlapį, tampa aišku, kad kaskart 
atostogaujant vis kitoje saloje, galima praleisti visas savo gyvenimo 
atostogas. Ir garantuojame – jums nepabos, nes kiekviena sala yra atskirą 
istoriją pasakojantis, gamtos apdovanotas perlas. Štai Karpato sala, 
įsispraudusi tarp Rodo ir Kretos, Graikijos Havajais pravardžiuojama Korfu, 
Skopelo ir Skiro salos, išpopuliarintos filmo „Mamma Mia”, vulkaninės 
kilmės Milo sala, menanti Veneros legendą, Folegandra, vos valandos 
plaukimu nutolusi nuo Santorinio ir žadanti ne mažiau įspūdingų vaizdų be 
minios palydos. O kur dar 200 salų, vertų dėmesio ir atradimų…
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Po Graikiją mėgstu 
keliauti vedamas graikų 
mitų ir legendų. Jau 
buvau ant Olimpo kalno, 
pagrindinės graikų 
panteono dievų buveinės, 
aplankiau ir Dzeuso olą 
Kretos saloje, klaidžiojau 
po karo ir išminties deivės 
vardu pavadintą Atėnų 
miestą, dabar svajoju 
nuplaukti į Eginos salą, į 
kurią Dzeusas, beprotiškai 
įsimylėjęs, atgabeno 
pagrobtą nimfą Aiginą.
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Rekomendacijos 10 graikiškų
rekomendacijų

Venecijietiškas uostas-krantinė
Jei norėsis ypatingos graikiškos atmosferos, 
spalvingo šurmulio, nuostabaus prieš akis 
atsiveriančio vaizdo, prisėskite vienoje iš tavernų 
venecijietiškame uoste-krantinėje Chanijos mieste. 
Diena ar naktis – čia kunkuliuoja gyvenimas, kurį be 
galo smagu stebėti gurkšnojant frapę.

Agios Nikolaos pilis Ijoje (Oia)
Jau pati Santorinio sala yra tikras perlas, o Ijos 
miestelyje stūksanti, spėjama, 1400-aisiais statyta 
pilis – tikras magnetas. Būtent nuo šios pilies 
atsiveria nuostabiausias vaizdas į jūroje skęstančią 
saulę. Pasirenkite čia atvykti valandą prieš saulėlydį, 
nes norinčiųjų stebėti vakaro misteriją – ne vienas.

Archaneso kaimelis
Archanesas nuolat patenka į gražiausių Graikijos 
kaimelių dešimtuką. 5000 metų istoriją skaičiuojanti 
gyvenvietė driekiasi Giouchtas kalno papėdėje, visai 
netoli Herakliono. Laikas nepaveikė tradicinės šio 
kaimo architektūros ir ramybės. Tad ramybės guru 
neabejotinai ners į tradicinio Kretos kaimo ramybės 
glėbį.

Vieno Kasnio
Gurmanas

Viešint Graikijoje, 
būtina paragauti 
aštuonkojų. Čia jie 
ruošiami meistriškai. 
Populiariausias – 
keptas ant grotelių su 
šlakeliu citrinos sulčių, 
o aštuonkojų salotos, 
ruoštos kuklioje Kretos 
užeigėlėje, privers 
aikčioti iš gardaus 
susižavėjimo.
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Išbandykite alpinizmą! 
Asterousia kalnuose, vos 71 
km nuo Herakliono, 800 m 
aukštyje, yra Kapetanianos 
gyvenvietė, vadinama 
alpinizmo rojumi Kretoje. 
Kai pavargsite šturmuoti 
vertikalią uolą, paganykite 
akis į Šv. Marijos bažnytėlės 
freskas.

Skaniausi ledai Graikijoje
„Le Greche” gaminami turbūt patys skaniausi ledai visoje 
Graikijoje. Norint tuo įsitikinti, teks apsilankyti Atėnuose. Vos pora 
šimtų metrų nuo Konstitucijos (Sintagmos) aikštės ir Parlamento 
veikiančioje ledainėje gurmanų laukia puota gomuriui ir akims. 
Mūsų mėgstamiausi – pistacijų ir rikotos su bergamotėmis.

Zija 
Vos 16 km į pietryčius nuo Koso miesto, Dikeo kalnuose 
dailiai nugulęs kaimelis – aukščiausias Koso salos taškas. 
Ir tai geriausia vieta idiliškai, romantiškai vakarienei (gal 
net piršlyboms) su nemokamu pačiu gražiausiu pasaulyje 
saulėlydžiu. Iš atvirų spalvingų Zijos tavernų terasų atsiveria 
kvapą gniaužiantis vaizdas į Kalimno, Plačio, Pserimo salas 
bei žalumoje skendinčius kaimelius kalno papėdėje. Vieta, 
sutverta visiems pasaulio romantikams.

Chersonisas
Pramogų asai turėtų pasižymėti šį miestelį savo 
kelionių žemėlapiuose. Būtent čia vyksta patys 
karščiausi vakarėliai Kretoje. Linksmybės nesustoja 
net naktį. Na, o pati populiariausia vieta naktiniams 
šokiams – „New York Beach Club“ Chersoniso 
paplūdimyje.

Chorta
Graikija – ideali šalis vegetarams, čia 
vadinamiems hortofagos. Tad jei jūs 
hortofagas, būtinai paragaukite patiekalo, 
vadinamo horta (chorta). Iš tiesų tai kuklūs 
garuose troškinti žalumynai, patiekiami su 
šlakeliu citrinos sulčių ir alyvuogių aliejaus. 
Po žodžiu „žalumynai“ dažniausiai slepiasi 
įvairios valgomos laukinės kalnų žolės. 
Tikra egzotika!

Kiekvienoje kelionėje 
nepailsdamas ieškau ramybės 
oazių. Viena jų – negyvenama 
Chrisi sala netoli Kretos krantų. 
Tai ideali vietelė vienos dienos 
atsiskyrėliškam poilsiui. 5 km 
ilgio ir 1 km pločio sala skendi 
kedrų miške, o ją supa krištolo 
tyrumo vanduo… Įsitaisai ant 
balto smėlio ir mėgaujiesi 
kiekviena akimirka.
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Maistas Tradicinė
virtuvė

Prieš vykdami į Graikiją, įsidėmėkite 
šiuos gurmaniškus burtažodžius: 

revithokeftedes, tirokroketes, saganaki, 
feta me meli, tiropites, taramosalata… 

Jais paįvairinsite suvlakių, gyrų, kebabų, 
musakų, graikiškų salotų ir dzadzikių 

rutiną. Nors Graikijoje rutina prie stalo 
tikrai negresia. Čia kiekvieną dieną 

galėsite skanauti vis kitokių patiekalų 
ar skirtingais būdais paruoštos mėsos, 

žuvies ir daržovių, o sotūs bei skaniai 
nustebinti liks ir vegetarai, ir visavalgiai. 

Net ir patys išrankiausi vaikai čia tikrai 
turės ką valgyti, o saldumynų mėgėjai 
dar ilgai minės graikų kepėjus pačiais 

saldžiausiais žodžiais. O jei norėsis 

paragauti ko nors saldžiai paprasto ir 
netikėto, pasidairykite meniu ipovrihio, 

angliškai dažnai vadinamo vanilla 
submarine (vaniliniu povandeniniu 

laivu). Užsisakę gausite stiklinę šalto 
vandens ir šaukštelį tąsios saldžios 

masės – merkite šaukštelį į vandenį ir 
čiulpkite vanilinį saldėsį kaip ledinuką 

ant pagaliuko. Šaltas vanduo atgaivins 
skonio receptorius. Šioje šalyje galite 

paskanauti ir daugiau netikėtų saldėsių: 
morkų marmelado, sūroko fetos sūrio 

su medumi ar negliaudytų graikinių 
riešutų, konservuotų saldžiame sirupe, 

vadinamų karidaki, itin gardžiai derančių 
su rūgštoku graikišku jogurtu.

Vieno Kasnio
Gurmanas
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Mezedes, arba tiesiog meze – taip Graikijoje vadinami užkandžiai. Būtent jų siūlome paragauti kuo įvairesnių, nes juose slepiasi 
patys sodriausi skoniai ir tradicinės graikų virtuvės netikėtumai bei regionų skirtumai. Lėkštelės su nedideliais užkandukais 
nuo seno patiekiamos prie stiklinaitės ouzo, anyžinės degtinės, skiestos vandeniu.
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Regionas
Kreta

Paslaptinga koketė
Vos žengę žingsnį iš lėktuvo, pajusite kaitrų šios salos glėbį, įkaitęs oras vibruos sūrios jūros, kalnų medaus, čiobrelių, raudonėlių, 
anyžių aromatais. Kai akys pripras prie plieskiančios saulės, žvilgsnį, be abejo, sukaustys vandens mėlis, toks akinantis ir 
vaiskus. O kai kojos palies salos žemę, jus apgaubs vietinių žmonių svetingumas. Čia taip gera, kad norėsis grįžti ne kartą. O ir 
paslapčių ši sala turi tikrai ne vienam apsilankymui, visų iš karto ji neišduos.

Paplūdimiai
Kai jau būsite aplankę garsiausius Kretos paplūdimius: Matalą, 
Vai, Balos lagūną, Falasarną ir Elafonisą, ramybės ir nuošalumo 
paieškokite atokesniuose, laukiniuose ar vietinių pamėgtuose. 
Skinaria paplūdimį rasite už 33 km į pietus nuo Retimno, netoli 
Lefkogia kaimelio. Kai kas šią vietą tituluoja viena gražiausių saloje, 
nors apie ją žino tikrai ne daugelis. Nedidelį paplūdimį skalauja itin 
skaidrus vanduo, kuriame yra į ką pasidairyti paviršinio nardymo 
mėgėjams. Voulisma paplūdimys driekiasi vos 12 km į rytus nuo 
Agios Nikolaos. Jis dar vadinamas auksiniu dėl minkšto šviesaus 
smėlio. Čia rasite visus būtinus paplūdimio patogumus. Agia 
Fotia – vietinių gyventojų pasirinkimas. 45 km į pietryčius nuo 
Agios Nikolaos, nedidelėje įlankoje, supamoje kalnų, slepiasi tikras 
perliukas. Vietiniai čia rengia azartiškus tinklinio turnyrus ir gaivinasi 
paplūdimio bariuke. Tai tik trys rekomendacijos, tačiau nuostabių 
paplūdimių saloje kur kas daugiau.



 

LasitisHeraklionas

Retimnas
Chanija

Egėjo jūra

Viduržemio jūra

Agios
Nikolaos Sitija

Heraklionas

Retimnas

Chanija

  Prašom su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt       /   13

Baltieji kalnai
Kai šonai paskaus nuo paplūdimio 
smėlio, kai pasiilgsite gaivaus oro 
ir vilnijančių peizažų, ieškokite 
kelio į Lefka Orio, Baltuosius 
kalnus. Jūsų laukia svetingi kaimai, 
kvapą gniaužiantys pėsčiųjų takai, 
tankūs miškai, seni vienuolynai ir 
nepamirštami vaizdai.

Pirmąjį rytą Kretoje 
visada pasitinku su 
kava, tirštu graikišku 
jogurtu ir pitomis – 
belieka tik išsirinkti 
įdarą: feta, varškės 
sūris, obuoliai, špinatai 
ir kalnų žolelės, 
medus? Pietums bus 
kardžuvės karpačas 
ir cukinijų kotletukai 
(kalokithokeftédes), o 
vakarienei – troškinta 
ožkiena…

Vieno Kasnio
Gurmanas
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Santorinio
sala

Paskui Atlantidos legendą

Pistacijos
Jei norėsis lauktuvių būtent iš šios salos – nusipirkite 
čia auginamų pistacijų, jas vietiniai paruošia ypatingai.

Viena gražiausių Graikijos, o gal net ir viso pasaulio salų – Santorinis – pasitinka unikaliu kraštovaizdžiu, baltais jaukiais 
miestukais, įvairiaspalviais paplūdimiais ir legendomis apie Atlantidą. 

Kelionė patogiu laivu neturėtų prailgti, žvalgantis po Egėjo jūros mėlius ir mėgaujantis švelniu brizu. Prieš akis laukia viena 
įspūdingiausių Graikijos salų – Santorinis. Čia, užvingiavę kvapą gniaužiančiu serpantinu, atsidursime salos sostine tituluojamoje Firoje 
– net 260 metrų aukštyje pakibęs miestas dvelkia ypatinga aura. Na, o Ija – ideali vieta pažvelgti į Firą iš šono, taip pat paganyti akis 
po priešais besidriekiančias Tirasijos ir Nea Kameni bei Palea Kameni saleles. Dar vienas nedidelės salos perliukas – Pirgo miestelis, 
baltais namukais besispiečiantis aplink venecijietišką tvirtovę ant kalvos. Programoje ir Akrotiri archeologinių kasinėjimų vieta – viena 
įdomiausių ir svarbiausių visoje Graikijoje.

Ekskursijos

Vulkanas kūrėjas
Šią salą pagimdė vulkanas. Net ir dabar, stovint Ijos 
miestelyje ant uolos krašto, žvelgiant į netoliese 
plūduriuojančią Tirasijos salelę ir apžvelgiant 
Santorinio salos pusmėnulį, susidaro įspūdis, lyg 
stovėtum ant kraterio krašto. Vulkaninė salos kilmė 
ir mįslingi senovinės civilizacijos pėdsakai pakurstė 
Santorinio, kaip Atlantidos liekanos, legendą. 
Vulkaninę salos kilmę liudija ir jaukūs juodo bei 
raudono smėlio salos paplūdimiai.

Išsirinkite, kur keliausite
Kreta – didelė sala ir dar labai įvairi: įspūdingos įlankos su gražiausiais 
paplūdimiais, ne mažiau įspūdingi kalnai su tarpekliais ir olomis, autentiški 
kaimeliai ir jaukūs miestai. Kreta – dar ir antikinės istorijos lopšys, tad 
autentiškos istorijos pamokos čia itin įdomios. Leiskitės į nepamirštamą 
pažintį…

Ekskursija
įspūdžių medžiotojams
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Kalnų žolelės
Jei kaimelio gatvėje pamatysite 
prieskoninėmis žolelėmis prekiaujančią 
močiutę – stabtelėkite, tai bus geriausios 
lauktuvės. Būtent kalnuose auga patys 
kvapniausi raudonėliai.

Viena diena – dvi kryptys. Maršrute laukia svarbiausi salos objektai: Knoso rūmai ir legendinė Dzeuso ola.
Mino civilizacijos pėdsakų ieškosime lankomiausioje Kretos vietoje – Knoso rūmuose. Vaizdingoje vietoje, visai šalia Herakliono, 
stūkso didingų rūmų liekanos. Net sunku įsivaizduoti, kad joms jau 4500 metų. Pasivaikščiojimas Minotauro labirintu – lyg 
kelionė atgal į laikus, kai gyveno mitologinės būtybės ir aukso amžių išgyveno ypatinga civilizacija. 
Kojas galėsime ilsinti, keliaudami link Lasičio plynaukštės. Tai ypatinga vieta, supama išdidžių kalnų, slepiančių ne mažiau 
intriguojantį objektą – Dzeuso olą. Legenda teigia, kad čia ir gimė Olimpo dievų panteono galingiausiasis. Tačiau šioje kelionėje 
stebins ne tik mitai, bet ir didinga salos gamta bei ypatingas žmonių svetingumas. Tuo įsitikinsite vietinėje tavernoje, 
ragaudami tradicinių vakarienės patiekalų.

Salos keramika
Graikų keramika – vienas seniausių amatų. Pačius seniausius keramikos pavyzdžius galima 
pamatyti Herakliono archeologijos muziejuje ir Knoso rūmuose, o kuo gyva ši tradicija 
šiandien, užsuksime pasmalsauti į keramika garsėjantį kaimelį. Čia galėsite ne tik patys 
išbandyti žiedimo ratą, bet ir patikrinti, ar iš tiesų salos gyventojai tokie konservatyvūs, kad 
buityje dar iki šiol naudoja Mino laikus menančius indus.

Knosas ir 
Lasitis

Istorijos ir mitų keliais

Ekskursija
norintiems pažinti



Retimnas ir Prevelio 
vienuolynas 

Žvalgytuvės salos pietuose

Įsimylėjėliams
Prevelio paplūdimyje, jūroje, prie pat kranto, 
stovi širdies formos uola, prie kurios tiesiog 
būtina nusifotografuoti!

Visa, kuo graži Kreta, pamatysite vienos ekskursijos metu. Tai ir nepaprastai jaukus miestas, ir nuostabi gamta, ir išskirtinis 
paplūdimys bei lagūna, ir, žinoma, vienuolynas. 

Ekskursijos pradžioje pasižvalgysime po vieną gražiausių salos miestų – Retimną. Čia, kaip ir Chanijoje, netrūksta venecijiečių 
palikimo: gynybinė tvirtovė, uostas, siauros gatvelės, mediniai balkonai, ornamentika puošti monumentai. Osmanų imperija taip 
pat paliko pėdsakų – rytietiško stiliaus mečetes. Viskas kartu – tai ypatinga kretietiška aura alsuojantis miestas.
Toliau laukia kelionė į nekurortinius salos pietus, link Libijos jūros skalaujamo kranto. Pakeliui stabtelėsime Prevelio vienuolyne. 
Vienuolynas pastatytas dviem lygiais. Viršutiniame buvo vienuolių celės, o apatiniame – didelis kiemas ir 1837 metais statyta 
bažnyčia, fontanas. Vienuolyno arklidėse veikia muziejus, eksponuojantis vienuolyno brangenybes.

Ekskursijos

Prevelio lagūna
Nuostabus gamtos kūrinys, į kurį žvelgiant nuo 
skardžio, norisi medituoti. Kourtaliotiko kanjonu 
teka Didžioji upė (Megas Potamos). Link jūros 
ją lydi palmės, o ten, kur upė įteka į krištolo 
tyrumo Libijos jūrą, plyti lagūna su nuostabiu 
paplūdimiu. 1960–1970 metais jis buvo 
mėgstama hipių poilsio vieta. Ant Didžiosios 
upės kranto augančios kretietiškos datulinės 
palmės sustiprina jausmą, kad Afrika kažkur visai 
netoliese, bei kuria jaukų šešėlį.

Upės žiotyse, tiesiog paplūdimyje, susiformuoja 
nemažas gėlo vandens telkinys, primenantis 
ežerėlį, kuriame galima nusiplauti Libijos jūros 
druską.
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Bent dienai pabėgti nuo kurortinio šurmulio kviesime į kalnus. Kreta nėra vien 
paplūdimiai ir žavūs miesteliai, ši sala – kalnuota, o kalnai – magiški.

Tai vienas iš įspūdingiausių maršrutų Kretos saloje! Ypač jis patiks 
aktyvuoliams, norintiems išbandyti ką nors naujo, pavyzdžiui, bekelę džipais 
arba adrenalino kupiną pasivaikščiojimą Tripiti tarpeklio uolomis, kurių aukštis 
siekia 60 metrų, o plotis tarp jų – 3 metrus. Jūsų taip pat lauks garsiausias 
aidas Kretoje, ožkų sūrio „Mezifira“ gamyba, keletas šventovių ir sotūs pietūs.

Jei bent dienai svajojate persikelti į negyvenamą salą – ši išvyka jums. Kelionės tikslas – negyvenama Dia sala, kurioje reziduoja 
tik laukinės kri kri veislės ožkos.

Hipokratas rekomendavo Kretos orą kaip vaistą nuo daugelio ligų, tad kvėpsime pilnais plaučiais tą kvapnų jūros orą, skrosdami 
vandenis burine jachta. Mėgausimės atvira jūra, gaiviu vėjeliu ir – jei pasiseks – delfinų draugija. Saloje laukia saulės vonios, 
maudynės, paviršinis nardymas, žvejyba. Nuostabi diena nuostabioje saloje.

Libijos jūra
Nors aktyviausias Kretos kurortinis 
gyvenimas verda šiaurinėje, Egėjo 
jūros skalaujamoje, pakrantėje, 
pietiniai salos krantai ne mažiau 
žavūs. Ekskursijos metu galėsite 
išbandyti maudynes laukiniame 
Libijos jūros paplūdimyje.

Laukinė Kreta

Pakelt 
bures!

Tylos karaliai kalnai
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Ekskursija
įspūdžių medžiotojams



Samarijos 
tarpeklis 

Kretos širdis

Skaičiai
Keliaudami į pietus 
Samarijos tarpekliu, 
nusileisite žemyn 
net 1250 metrų! 
Įsivaizduokite, jei iš tokio 
aukščio pastato (turėtų 
būti apie 300 aukštų) jums 
tektų nusileisti laiptais.

Tai nepaprasta patirtis ir nepaprastas salos kampelis, kuriame nepabuvoję, nebūsite pažinę tikrosios Kretos.

Samarijos tarpeklis – vienas gražiausių ir ilgiausių Europoje. Žiemą juo teka srauni Tarajo upė, o vasarą atsiveria kelias, rėminamas 
nuostabių uolų. Apie 16 kilometrų natūraliu gamtos koridoriumi gali pasivaikščioti kiekvienas gamtos ir aktyvaus laisvalaikio 
gerbėjas. Čia gausu unikalių augalų ir gyvūnų rūšių. Viena siauriausių ir įspūdingiausių Samarijos vietų – Geležiniai vartai. 
Čia uolos šauna viršun apie 350 metrų, o tarp jų – vos 3 metrų plyšys. Pusiaukelėje – tarpekliui vardą davęs Samarijos kaimas.

Ekskursijos

Praktiški patarimai
Įvertinkite, ar karštą dieną plieskiant saulei, tikrai pajėgsite įveikti 16 km akmenuotu taku. 
Jei taip, traukite iš lagamino kalnams pritaikytus žygių batus arba sportinio tipo batelius su 
auliukais. Batai turi dengti visą pėdą, kad į akmenis nesusižeistumėte pirštų. 

Kepurėlė su snapeliu arba skrybėlė, akiniai nuo saulės jus gelbės nuo į veidą plieskiančios 
saulės, juk keliausite tiesiai į pietus. 

Raskite vietos kuprinėje ir vandeniui bei užkandžiams, nes iki pat Agii Roumeli pakeliui nebus 
jokios tavernos.
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Man Samarija paliko 
neišdildomą įspūdį. Tai vienas 
iš trijų valstybiniu lygiu 
prižiūrimų tarpeklių Kretoje, 
kuriuose rūpinamasi žygeivių 
saugumu, takai prižiūrimi, 
užtvarai taisomi ir padedama 
susižalojusiems. Tad mano 
kitos kelionės į Kretą 
maršrute tikrai bus kiti du: 
Imrozo ir Agia Irini tarpekliai 
Baltuosiuose kalnuose.

Ekskursija
nenustygstantiems



Tad kokios tos „storos graikiškos vestuvės“? 
Jei maga visus pasakojimus ir filmuose 
matytus vaizdus patikrinti realybėje – 
kviečiame į graikiškas vestuves.

Tai ne šiaip vaišės ir nacionalinių patiekalų 
degustacija, tai pažintis su pačiomis 
seniausiomis tradicijomis. Į jungtuvių 
ceremoniją sudėta tiek simbolinių ritualų – 
ir vyno ragavimas iš bendros taurės, ir riešutų 
meduje skanavimas, dalijantis vienu šaukštu, 
ir galvų dabinimas vainikais stefana, kurie 
ceremonijos metu sukeičiami, taip užtvirtinant 
būsimos sąjungos tvarumą.

Bus ir trankios muzikos, ir šokių, ir vaidybinių 
etiudų iš kasdienio kretiečių gyvenimo, ir 
vestuvinių suvenyrų.

Švęsti gyvenimą kretiečiai tikrai moka 
ir noriai to moko visus, atvykusius 
pasisvečiuoti. Gardus maistas ir šokiai 
bei dainos – svarbiausia šio vakaro 
programa.

Keliausime į laukinio kraštovaizdžio 
fone įsitaisiusį Anopolio kaimelį. Rami 
čia tvyranti atmosfera – apgaulinga, 
netrukus teks nerti į tikrą graikiškų 
linksmybių sūkurį, sutraukiantį viso 
pasaulio keliautojus, kuriems maga 
susipažinti su vietinėmis tradicijomis.
Geriausi Kretos muzikantai ir šokėjai 
demonstruos salos tradicijas ir užves 
siautulingiems šokiams. Skani vakarienė 
iš tradicinių patiekalų ir salos vynas leis 
pratęsti malonų vakarą. Nepraleiskite 
progos sušokti temperamentingąjį 
sirtakį!

Kretietiškos
vestuvės

Svečiuose
pas graikus

Nusiteikite šokiams!

Vakaras pagal 
vietines tradicijas
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Ekskursija
gurmaniškiems potyriams



Spinalongos 
sala ir Agios 

Nikolaos

Įkvepiantis pasiplaukiojimas
Plauksime palei vieną gražiausių Kretos pakrančių, aplankydami Spinalongos salą ir tvirtovę. Atokvėpiui ir pietums stabtelėsime 
Elundos kurorte, o vėliau pažindinsimės su Agios Nikolaos miestu ir tradiciniu Kretos ūkiu.

Ekskursijos

Spinalonga
Dar prieš 500 metų Spinalonga sausuma jungėsi su Kolokithos 
pusiasaliu. Sala ji virto saugumo sumetimais, kai buvo nuspręsta čia 
pastatyti fortą, saugosiantį Elundos miestą nuo piratų puldinejimo. 
O jau XX a. pradžioje forto likučiai pasitarnavo kuriant raupsuotojų 
koloniją – leprozoriumą. Oficialiai Spinalongos salą paskutinis 
gyventojas paliko tik 1962 metais – tai buvo popas Adonis, tinkamai 
pagerbęs paskutinįjį mirusįjį saloje.

Nenustebkite, kartais nugirdę, kaip kretiečiai šią salelę dar vadina 
Kalidon. Spinalonga ją pavadino venecijiečiai. 

Salelė miniatiūrinė, tačiau jos istorija pritrenkianti, tad norint patirti 
visą jos gylį, geriausia saloje lankytis su gidu arba perskaičius 
Viktorijos Hislop romaną „Sala“.

Prabangioji pakrantė
Elunda ir Agios Nikolaos ženklina pačių 
prabangiausių restoranų ir viešbučių pakrantę – 
Mirabelos įlanką. Čia galima išvysti didžiulių kruizinių 
laivų bei dailių jachtų. Į pastarąsias paganyti akis 
galima sėdint vienoje iš Agios Nikolaos kavinukių, 
prisiglaudusių prie Voulismeni ežero. Beje, šios 
pakrantės turėtų nepraleisti gurmanai – sakoma, 
kad būtent čia veikia geriausi salos restoranai.
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Keliausime piratų legendų keliais, ieškodami gražiausių salos paplūdimių. Gamtos kūrinija privers aikčioti – kam tie Karibai, 
kai tokios įlankos ir lagūnos čia pat, Europoje.

Balos lagūna
Jei būtų renkamas labiausiai fotografuojamas salos 
objektas – Balos lagūna nugalėtų be konkurencijos. 
Žvelgiant nuo uolos į šią smėlio ir vandens kuriamą 
rojaus kampelio scenografiją, pakerta kojas. Gražiausias 
vaizdas atsiveria iš viršaus ir stebina vandens spalvos 
kaita, mėlynų atspalvių galybe, smėlio viražais. Taip 
ir knieti greičiau leistis žemyn ir pamerkti kojas į itin 
skaidrų lagūnos vandenį.

Gramvousos sala
Sala pasitinka nuskendusio laivo griaučiais ir už jo, jau 
sausumoje, vingiuojančiu takeliu link tvirtovės. Keliausime 
pro stačiai kylančias uolas, o virš jų išvysime venecijietiškus 
įtvirtinimus ir tvirtovę, tiksliau – jos liekanas. Čia susipina istorija 
ir legendos apie piratus bei garsiausią jūrų plėšiką Barbosą, o 
įdomiems pasakojimams nėra geresnio fono nei šis prieš akis 
atsiveriantis tyras ir laukinis grožis. Nuostabi gamta ir karinga 
istorija atrodo nesuderinama, bet tvirtovę net dešimt metų 
bandė užimti turkai – neužėmė, vėliau ji tapo plėšikų irštva – 
šiandien ji tik žavus inkliuzas dailiosios pakrantės karūnoje.

Gramvousa ir 
Balos

Įspūdingos pakrantės
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Ekskursija
pasiilgusiems poilsio
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Kurortas

Šį regioną reprezentuoja vietovardžiai: Agios Nikolaos, Elunda, Lasičio plokščiakalnis, 
Dzeuso ola, Vai paplūdimys, Spinalonga… Ar reikia dar daugiau argumentų rinktis 
būtent Lasitį poilsiui? Čia netrūksta puikių paplūdimių, vaizdingų įlankų, jaukių 
miestukų, tačiau didžiausia regiono intriga – Dikti kalnai. Visiems, trokštantiems 
pamatyti kitokią Kretą bei patirti nuotykių, būtina kilti ir leistis, vingiuoti kalnų 
serpantinais, kopti, lipti, jodinėti, gal net išbandyti kanjoningą, aplankyti Selakano 
mišką ir Tzermadio, Agios Giorgos, Psychro, Marmaketo, Agios Konstatinos bei Avrakodes 
kaimelius. Kiek laukinės gamtos lobių čia paslėpta! O poilsiui iš kalnų nusileiskite į 
jaukius paplūdimius, pavyzdžiui, laukinį Mėnulio peizažą primenantį Xerokambos ar 
jaukų balto smėlio Istron.

 

Mane labiausiai masina 
sunkiai pasiekiami 
dalykai, pavyzdžiui, 
atokios kalnų vietos. Tad 
pasivažinėjimas bekele 
specialiu transportu – 
tai, ko man reikia.

Lasitis

Nuotykių ieškotojams 
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ge Hotel

Agios Nikolaos

Blue Palace A Luxury Collection Resort & SPA 5* Deluxe

Elounda Bay Palace 5*

Aquila Elounda Village 5*   

Blue Marine Resort & SPA Hotel 5*

 

Candia Park Village 4+*

 

Sensimar Minos Palace & Suites 5*

Elounda Beach Hotel & Villas 5* Deluxe

Mistral Bay Hotel 4*

Cretan Villa  4*

Mistral Mare Hotel 4*

Domes of Elounda Autograph Collection 5* Deluxe 

 

Plaka

Milatos

Malija

Elunda

Havanija

Almyras

Amudara

Istronas
Daios Cove Luxury Resort & Villas 5* Deluxe  

Grecotel Meli Palace 4* 

Radisson Blu Beach Resort Crete 5* 

Minos Beach Art Hotel 5*Heraklionas

Egėjo jūra

Elounda Orama 5*

Grecotel Meli Palace All Inclusive Resort 4* 

Royal Marmin Bay Boutique & Art Hotel 5*

Mirabello Beach & Village 5*

Kalimera Kriti Hotel & Village Resort 5*

Hermes Hotel 4*

Skystasis auksas
Vienas graikas per metus suvartoja net 20 litrų alyvuogių 
aliejaus, o Kretos gyventojas – net 25. Meilė ir pagarba 
šiam produktui šioje šalyje ir saloje akivaizdi. Kretos 
klimatas idealus alyvuogėms augti, o tai reiškia – ir 
nuostabaus skonio aliejui spausti. Tamsiai žalios spalvos 
tirštas aliejus – tikras eliksyras, vienas svarbiausių 
vietinės virtuvės ingredientų, dažnai naudojamas ir 
kosmetikoje. Viešėdami saloje, būtinai apsilankykite 
specializuotose aliejaus parduotuvėlėse, ragaukite, o jei 
norite dar daugiau sužinoti – nuvykite į aliejaus ūkį. Čia 
ne tik galėsite iš arčiau apžiūrėti alyvmedžių sodus, bet ir 
iš pirmų lūpų išgirsite, kaip „užauga” geriausias alyvuogių 
aliejus. Daugelis turistus priimančių ūkių siūlo ir kitas 
pramogas: keramikos bei maisto gaminimo pamokas, 
aliejaus, medaus, vyno ar rakijos degustacijas, sūrių 
gamybos demonstraciją.
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Daios Cove Luxury 
Resort & Villas

Numeriuose:
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ seifas numeryje
 ♦ patalynės keitimas kasdien
 ♦ aptarnavimas numeriuose visą 
parą

 ♦ „iPod“
 ♦ vonia (atviro plano vonios 
kambarys)

 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ lygintuvas pagal atskirą 
užklausą

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – marmuras
 ♦ numerių tvarkymas 2 kartus 
per dieną

 ♦ kosmetikos reikmenys
 ♦ balkonas / terasa (su zona 
saulės vonioms)

 ♦ mini baras*
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ Wi-Fi
 ♦ chalatas (lininis)
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ LCD televizorius (miegamajame 
ir svetainėje)

 ♦ lyginimo lenta pagal atskirą 
užklausą

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ verslo centras (su prieiga, 
vertėjas)

 ♦ interneto kavinė
 ♦ SPA centras (2500 kv. m)
 ♦ kirpykla
 ♦ 2 uždari baseinai (SPA centre)
 ♦ 7 konferencijų salės (iki 530 
asm.)

 ♦ 3 barai
 ♦ limuzinų paslaugos
 ♦ Wi-Fi
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ 3 restoranai („Pangea“ bufetas-
restoranas su tarptautine 
virtuve – pusryčiai ir vakarienė)

 ♦ konsjeržo paslaugos
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ baseinas (su jūros vandeniu)
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ sraigtasparnių aikštelė
 ♦ parduotuvės
 ♦ jachtų nuoma

VIEŠBUČIO VIETA: nuošalesnėje įlankoje su vaizdu į Egėjo 
jūrą, apie 7 km iki Agios Nikolaos miesto, apie 70 km iki 
Herakliono oro uosto, apie valandą kelio nuo Herakliono oro 
uosto. Vakaro pramogos – Agios Nikolaos mieste (apie 8 km, 
apie 12 min. taksi).
VIEŠBUTIS: pastatytas 2010 metais. Numerius įrengė 
dizainerių įmonė „3SK Stylianidis“. Viešbučio pastatuose yra 
290 numerių (visi su vaizdu į jūrą): Deluxe Room Sea View 
(maks. 3 asm., 42 kv. m), Deluxe Room Sea View with Private 
Pool (maks. 3 asm., 42 kv. m), Junior Suite Sea View with 
Private Pool (maks. 3 asm., 42 kv. m), Suite One Bedroom 
Sea View (maks. 3+1 asm., 65 kv. m), Suite One Bedroom Sea 
View with Private Pool (maks. 3+1 asm, 65 kv. m), Premium 
Suite Sea View (maks. 2+3 asm., 84 kv. m), One / Two / Three 
Bedrooms Villas with Private Pool (maks. 4+2 arba 4+3 asm, 
95–135 kv. m), Family Villa Two Bedrooms with Private Pool 
(maks. 5 asm., 125 kv. m), Wellness Villa Two Bedrooms with 
Private Pool (maks. 4+1 asm., 125 kv. m) tipų numeriai. Yra 
numerių, pritaikytų žmonėms su negalia.
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio (nedidelė įlanka), smėlio 
įėjimas į jūrą, paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai 
nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai (ant gultų), skėčiai, 
gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE -
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.daioscove.com

Pramogos ir sportas:
 ♦ maisto gaminimo kursai
 ♦ treniruoklių salė (su naujausia 
įranga)

 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ užsienio kalbų pamokos
 ♦ teminiai vakarėliai
 ♦ SPA centras
 ♦ gyva muzika (gyvos muzikos 
vakarai)

 ♦ teniso kortas (dirbtinės žolės 
danga)

 ♦ nardymo centras*

Vaikams:
 ♦ paauglių klubas
 ♦ skyrius pagrindiniame baseine
 ♦ vaikų klubas
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ kūdikio lopšelis
 ♦ elektroninė auklė pagal atskirą 
užklausą

 ♦ buteliukų sterilizatorius pagal 
atskirą užklausą

 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą

* Už papildomą mokestį.

5* Deluxe

5* Deluxe Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.24
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VIEŠBUČIO VIETA: apie 78 km iki Herakliono oro uosto, 
apie 12 km iki Agios Nikolaos miesto, apie 3 km iki Elundos 
kurorto. Priešais viešbutį – Spinalongos sala. Vakaro 
pramogos Agios Nikolaos kurorte (apie 12 km, apie 18 min. 
taksi).
VIEŠBUTIS: atidarytas 2003 metais. Viešbutį sudaro 
keturios vilos ir dvidešimt du 2-jų aukštų korpusai, 
kuriuose yra 251 numeris (įskaitant Suite tipo numerius ir 
vilas): Superior Bungalow Sea View tipo numeriai (maks. 3 
asm., 40 kv. m), Superior Bungalow SV With Private Pool tipo 
numeriai (maks. 3 asm. 40 kv. m), Superior Bungalow SV & 
Private Heated Pool tipo numeriai (maks. 3 asm., 40 kv. m), 
Two-Bedroom Deluxe Private Heated Pool tipo numeriai (maks. 
4 asm., 79 kv. m), Junior Suite Sea View tipo numeriai (maks. 
3 asm., 58 kv. m), Junior Suite Private Heated Pool tipo 
numeriai (maks. 3 asm., 54 kv. m), Mediterranean Maisonette 
Suite Sea View With Private Pool tipo numeriai (maks. 3 
asm., 70 kv. m), Deluxe Suite Sea View With Private Pool tipo 
numeriai (maks. 4 asm., 66–70 kv. m), Island luxury Suite 
Sea View With Private Heated Pool tipo numeriai (maks. 4 
asm., 72 kv. m), 2 Bedroom Suite Private Heated Pool SV 
tipo numeriai (maks. 5 asm., 108 kv. m). Yra 4 vilos: Villa 
Almyra, Villa Thalassa, Grand Villa, Royal Blue Villa. Yra numerių, 
pritaikytų žmonėms su negalia. Bankomatas viešbutyje.
PAPLŪDIMYS: nuosavas, stambaus žvyro (apvalūs 
akmenys), smėlio įėjimas į jūrą, yra pontonas, paplūdimio 
rankšluosčiai, skėčiai, gultai nemokamai, mediniai takeliai 
tarp gultų.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 5 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ www.bluepalace.gr

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ verslo centras
 ♦ interneto kavinė 
 ♦ juvelyrikos parduotuvė
 ♦ susitikimų kambarys
 ♦ SPA centras (ELOUNDA SPA & 
THALASSO)

 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ varpinė (santuokos 
ceremonijoms)

 ♦ 3 barai („Votsalo“, „Arsenali 
Lounge“, „Isola“)

 ♦ uždaras baseinas (SPA, su jūros 
vandeniu)

 ♦ 2 konferencijų salės (įrengtos, 
230 ir 200 asm., 4 pasitarimo 
kambariai)

 ♦ restoranas
 ♦ 4 a la carte restoranai
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ konsjeržo paslaugos
 ♦ 3 baseinai (1 su jūros vandeniu, 
2 su gėlu vandeniu, šildomi 
šaltuoju metų laiku)

 ♦ Wi-Fi
 ♦ sraigtasparnių aikštelė
 ♦ jachtų nuoma
 ♦ parduotuvės (juvelyrinių dirbinių, 
odos dirbinių, paplūdimio 
drabužių bei aksesuarų)

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna 
 ♦ aerobika (individualiai)*
 ♦ maisto gaminimo kursai*
 ♦ teniso inventorius 
 ♦ vyno degustacija*
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ teniso pamokos*
 ♦ biliardas*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ vandens aerobika (individualiai)*
 ♦ golfas* (40 min. automobiliu 
nuo viešbučio)

 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ SPA centras už papildomą 
mokestį (ELOUNDA SPA & 
THALASSO)

 ♦ stalo tenisas 
 ♦ gyva muzika (bare)
 ♦ nardymo centras*
 ♦ teniso kortas (su dirbtine danga)

* Už papildomą mokestį.

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ seifas
 ♦ patalynės keitimas kasdien 
 ♦ individualus oro kondicionierius 
 ♦ aptarnavimas visą parą 
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien 
 ♦ telefonas (su autoatsakikliu)
 ♦ grindys – plytelės arba parketas
 ♦ numerių tvarkymas 2 kartus 
per dieną 

 ♦ šlepetės
 ♦ kosmetikos reikmenys 
(išskirtinės priemonės dušui)

 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ mini baras (su rūšiniais 
gėrimais)*

 ♦ pagalvių pasirinkimas
 ♦ palydovinė televizija 
 ♦ internetas*
 ♦ chalatas
 ♦ paplūdimio rankšluosčiai
 ♦ televizorius („Pay TV“, rusiški 
DVD)

Vaikams:
 ♦ 2 baseinai (su jūros vandeniu, 
77 cm ir 33 cm gylio)

 ♦ meniu pagal atskirą užklausą 
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą 
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane

Pusryčiai, 
vakarienė5* Deluxe

Blue Palace A Luxury 
Collection Resort & SPA

5* Deluxe Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.
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VIEŠBUČIO VIETA: apie 75 km iki Herakliono oro uosto, apie 
11 km iki Agios Nikolaos miestelio, apie 3,5 km iki Elundos 
gyvenvietės, šalia Plakos kaimelio, ant jūros kranto. Vakaro 
pramogos Agios Nikolaos kurorte (apie 12 km).
VIEŠBUTIS: priklauso AUTOGRAPH COLLECTION HOTELS 
MARRIOTT viešbučių tinklui. Pastatytas 2008 metais. 2014 
metų žiemą ir 2015 metų pavasarį buvo pastatytos 28 nuosavos 
rezidencijos su nuosava registratūra, restoranu „Blend Lolbster & 
Steak“, baru „Mesoyios Plaza“ ir baseinu (800 kv. m). 2016 metais 
viešbutyje atidarytas azijiečių restoranas „Yaosai“. Viešbutyje yra: 
80 Suite tipo numerių, 8 privačios rezidencijos, 28 prabangios 
rezidencijos ir 4 VIP lygio vilos. Erdvūs numeriai įrengti 
Viduržemio jūros stiliumi su klasikiniais rytietiškais elementais. 
Kiekvieno numerio interjeras skiriasi. Numerių tipai: Premium 
1 Bedroom Suite GV Outdoor Jacuzzi (maks. 2+1 asm., 80–85 
kv. m), Premium 1 Bedroom Suite SV With Outdoor Jacuzzi / With 
Private Pool tipo numeriai (maks. 2+1 asm., 80–85 kv. m), Family 
Suite GV / SV With Outdoor Jacuzzi / SV With Private Pool tipo 
numeriai (maks. 2+2 arba 3+1 asm., 90 kv. m), Luxury Family 2 
Bedrooms Suite SV With Outdoor Jacuzzi tipo numeriai (maks. 4+1 
asm., 100–120 kv. m). Rezidencijos: Domes Private Residences 2 
Bedrooms / 3 Bedrooms (maks. 4 asm., 85 kv. m, maks. 6+1 asm., 
152 kv. m), Domes Luxury Residence 2 Bedroom / 4 Bedroom With 
Private Pool tipo rezidencijos (maks. 4+1 asm., 200 kv. m, maks. 
8+1 asm., 400 kv. m). Vilos: Ultraluxe Two Bedroom Villa (maks. 
4+1 asm., 220–250 kv. m) ir Ultraluxe Three Bedroom Villa (maks. 
6+1 asm., 450 kv. m). Bankomatas už 4 km nuo viešbučio.
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio, smėlio įėjimas į jūrą, 
paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 5 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ www.domesofelounda.com

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna*
 ♦ nardymas*
 ♦ asmeninis treneris*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ joga*
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ vandens joga*
 ♦ dviračiai*
 ♦ teniso kortas 

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ verslo centras
 ♦ interneto kavinė 
 ♦ SPA centras
 ♦ 4 barai („Spina Jazz Bar“, 
„Yaosai Pool Bar“, „Mesoyios 
Plaza Pool Bar“ (10.00–18.00), 
„Grand Domes Lobby Bar“ 
(10.00–00.00)

 ♦ uždaras baseinas
 ♦ sekretorės paslaugos
 ♦ 4 restoranai („Tholos“, „Topos 
1910“, „Blend“, „Yaosai“)

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ 5 baseinai
 ♦ Wi-Fi
 ♦ sraigtasparnių aikštelė

Numeriuose:
 ♦ vonios kambarys
 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas kasdien 
 ♦ individualus oro kondicionierius 
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien 
 ♦ CD / DVD grotuvas
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – marmuras 
 ♦ numerių tvarkymas 2 kartus 
per dieną 

 ♦ šlepetės
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ kosmetinis veidrodis
 ♦ mini baras 
 ♦ pagalvių pasirinkimas
 ♦ palydovinė televizija 
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ chalatas

Vaikams:
 ♦ meniu
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ paauglių klubas 
 ♦ baseinas
 ♦ video žaidimai
 ♦ vaikų klubas
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ kūdikio lopšelis*
 ♦ buteliukų sterilizatorius pagal 
atskirą užklausą 

 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą 
 ♦ kūdikių vonelė pagal atskirą 
užklausą 

 ♦ vežimėlis pagal atskirą užklausą 
 ♦ vaikiška kėdutė pagal atskirą 
užklausą

* Už papildomą mokestį.
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Pusryčiai, 
vakarienė5* Deluxe

Domes of Elounda 
Autograph 
Collection Hotels

5* Deluxe Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.26
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5* Deluxe Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Pusryčiai, 
vakarienė

Elounda Beach Hotel & Villas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ verslo centras
 ♦ susitikimų kambarys (nuo 10 iki 
15 asm.)

 ♦ amfiteatras
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ varpinė
 ♦ parduotuvė
 ♦ 5 barai
 ♦ uždaras baseinas (šildomas, 
SPA)

 ♦ 8 konferencijų salės (nuo 35 iki 
550 asm.)

 ♦ Wi-Fi arba Dial Up internetas
 ♦ 9 restoranai
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ gydytojo iškvietimas*
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ atviras baseinas (su jūros 
vandeniu, šildomas)

 ♦ sraigtasparnių aikštelė
 ♦ jachtų nuoma

Numeriuose:
 ♦ seifas numeryje (mechaninis 
arba elektroninis)

 ♦ patalynės keitimas kasdien
 ♦ aptarnavimas numeriuose visą 
parą

 ♦ vonia (arba vonia ir dušo kabina)
 ♦ CD / DVD grotuvas (su diskų 
kolekcija)

 ♦ telefonas
 ♦ numerių tvarkymas 2 kartus 
per dieną

 ♦ balkonas / terasa
 ♦ mini baras
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ Wi-Fi arba laidinis internetas*
 ♦ individualus oro kondicionierius

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna (SPA teritorijoje)
 ♦ pirtis (SPA teritorijoje)
 ♦ mini golfas
 ♦ masažas* (SPA teritorijoje)
 ♦ biliardas
 ♦ Bridžo salonas
 ♦ treniruoklių salė (SPA 
teritorijoje)

 ♦ badmintonas
 ♦ tinklinis
 ♦ golfas (18 duobučių, už 35 min. 
kelio automobiliu nuo viešbučio)

 ♦ vandens sporto priemonės 
(nepriklauso viešbučiui)

 ♦ SPA centras
 ♦ stalo tenisas
 ♦ gyva muzika
 ♦ krepšinis
 ♦ 5 teniso kortai 
 ♦ nardymo pamokos

* Už papildomą mokestį.

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ juvelyrikos parduotuvė
 ♦ susitikimų kambarys (nuo 10 
iki15 asm.)

 ♦ atviras amfiteatras (ELOUNDA 
BEACH teritorijoje, iki 650 asm.)

 ♦ 5 barai
 ♦ uždaras baseinas (su gėlu 
vandeniu, šildomas)

 ♦ 8 konferencijų salės (nuo 35 iki 
550 asm.)

 ♦ Wi-Fi
 ♦ 9 restoranai (ELOUNDA BAY 
PALACE ir ELOUNDA BAY 
BEACH teritorijoje)

 ♦ gydytojo iškvietimas*
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ atviras baseinas (su jūros 
vandeniu)

 ♦ sraigtasparnių aikštelė
 ♦ jachtų nuoma

Vaikams:
 ♦ vandens kalneliai
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ gėlo vandens baseinas 
 ♦ vaikų klubas
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ elektroninė auklė pagal atskirą 
užklausą

Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas
 ♦ biliardas*
 ♦ bridžo salonas
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ golfas (18 duobučių, už 35 min. 
kelio automobiliu nuo viešbučio)

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ vandens sporto priemonės 
(nepriklauso viešbučiui)

 ♦ SPA centras
 ♦ stalo tenisas
 ♦ gyva muzika
 ♦ krepšinis
 ♦ mini futbolas
 ♦ 5 teniso kortai (su apšvietimu)
 ♦ nardymo pamokos

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 65 km iki Herakliono oro uosto, apie 200 
km iki Chanijos oro uosto, apie 1,5 km iki Elundos kurorto. Vakaro 
pramogos – Agios Nikalajo kurorte (apie 8 km, apie 12 min. taksi).
VIEŠBUTIS: pastatytas 1978 metais, kasmet atnaujinamas. Bendra 
infrastruktūra su ELOUNDA BEACH HOTEL & VILLAS 5*. Viešbutį 
sudaro 5 pastatų kompleksai: SMART CLUB (Superior Room SV / SSV / 
MV, Superior Bungalow SV / GV tipų numeriai), PRESTIGE CLUB (Deluxe 
Room SV, Deluxe Bungalow SSV, Superior Bungalow SV With Shared 
Pool, Two Bedrooms Family Rooms GV tipų numeriai), ELITE CLUB (One 
Bedroom Deluxe Hotel Suite SV, Two Bedrooms Executive Bungalows 
Suite PV, One Bedroom Family Suite Garden View With Shared Pool, 
Superior Bungalow Front Sea View with Shared Pool tipų numeriai), 
SILVER CLUB (One Bedroom Luxury Suite Front Sea View with Shared 
Pool, One Bedroom Junior Bungalows Suite Waterfront With Shared Pool, 
One Bedroom Mediterranean Villas With Private Pool On Seafront tipų 
numeriai), EXCLUSIVE CLUB (Three Bedrooms Penthouse Suite With 
Panoramic Sea View, 4 Bathrooms & Kitchen, Two Bedrooms Presidential 
Suite With Private Heated Pool On Water’s Edge, Two Bedrooms Grand 
Suite with Private Heated Pool On Water’s Edge, Two Bedrooms Palace 
Suite With Panoramic Sea View, Private Heated Pool And Gym Room tipų 
numeriai.
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio (lagūnos tipo, gerai apsaugotas nuo 
vėjo), smėlio įėjimas į jūrą, paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai 
nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE - 5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ www.eloundabay.gr

Numeriuose:
 ♦ seifas numeryje
 ♦ patalynės keitimas kasdien
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ vonia
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ CD / DVD grotuvas
 ♦ telefonas
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ mini baras
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ internetas*
 ♦ paplūdimio rankšluosčiai
 ♦ centrinis oro kondicionierius (su 
individualia kontrole)

Elounda Bay Palace

Pusryčiai, 
vakarienė

VIEŠBUČIO VIETA: apie 65 km iki Herakliono oro uosto, apie 
1,5 km iki Elundos kurorto, pirmoje viešbučių li nijoje.Vakaro 
pramogos – Agios Nikolaos mieste (apie 8 km, apie 12 min. 
taksi).
VIEŠBUTIS: priklauso HELIOS HOTELS & RESORTS 
viešbučių grupei. Pastatytas 1971 metais, kasmet 
vykdomi atnaujinimo darbai. Viešbutis dalinasi teritorija su 
ELOUNDA BAY PALACE, todėl svečiai gali lankytis abiejų 
viešbučių restoranuose, baruose ir naudotis kita viešbučio 
infrastruktūra. Viešbutį sudaro du pastatai: „Elounda“ 
ir „Imperial SPA Building“, atskiri vasarnamiai ir vilos su 
individualiais baseinais. Yra 245 numeriai, kurie skirstomi į 
atskirus klubus. COMFORT VIP CLUB priklauso Deluxe Room 
SV, Deluxe Room GV, Luxury Bungalow SV, Luxury Room SV tipų 
numeriai.
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio (lagūnos pavidalo, gerai 
apsaugotas nuo vėjo), nuolaidus įėjimas į jūrą, paplūdimio 
rankšluosčiai, skėčiai, gultai nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE - 5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ www.eloundabeach.gr

Vaikams:
 ♦ 3 vandens kalneliai 
 ♦ meniu (greitasis maistas)
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas (nešildomas)

5* Deluxe

5* Deluxe

5* Deluxe Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.
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Royal Marmin Bay 
Boutique & Art Hotel

Aquila Elounda Village Viskas
įskaičiuota

Pusryčiai,
vakarienė5*

5*

VIEŠBUČIO VIETA: apie 75 km iki Herakliono miesto tarptautinio 
oro uosto, apie 8 km iki Agios Nikolaos, apie 2 km iki žinomo Elundos 
kurorto, ant jūros kranto, apie 20 m iki autobusų stotelės. Vakaro 
pramogos Elundoje (apie 2 km).
VIEŠBUTIS: priima svečius tik nuo 16 metų. Perstatytas 2015 
metais. Bendras komplekso plotas – 25 000 kv. m. Viešbutyje yra 88 
numeriai: Standard Mediterranean tipo numeriai (2 vienvietės lovos 
arba dvivietė lova, maks. 2 asm., 18–22 kv. m), Superior Mediterranean 
tipo numeriai (2 vienvietės lovos arba dvivietė lova, maks. 2 asm., 
20–24 kv. m), Deluxe Room SV tipo numeriai (su vaizdu į jūrą, 2 
vienvietės lovos arba dvivietė lova, maks. 2 asm., 30–35 kv. m), Deluxe 
Room Private Pool SV tipo numeriai (su vaizdu į jūrą, 2 vienvietės lovos 
arba dvivietė lova, papildomai – išlankstoma 1,40 m sofa, individualus 
baseinas, maks. 2 asm., 35 kv. m), Deluxe Room With Jacuzzi SV tipo 
numeriai (su vaizdu į jūrą, 2 vienvietės lovos arba dvivietė lova, terasa 
su sūkurine vonia, maks. 2 asm., 30–35 kv. m). Bankomatas – už 2,5 
km (Elundos kurorte).
PAPLŪDIMYS: žvyro, smulkaus žvyro įėjimas į jūrą, įrengtos medinės 
grindys, paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA šalyje – 5 žvaigždutės. 
Interneto svetainė www.chchotels-crete.com

Numeriuose:
 ♦ vonios kambarys
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę 

 ♦ individualus oro kondicionierius 
 ♦ aptarnavimas*
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ rankšluosčių keitimas 3 kartus 
per savaitę 

 ♦ lygintuvas pagal atskirą 
užklausą 

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ mini baras*
 ♦ balkonas
 ♦ palydovinė televizija 
 ♦ dušas
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ chalatas
 ♦ mini šaldytuvas

Viešbučio teritorijoje
 ♦ verslo centras
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ kirpykla
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ 3 barai
 ♦ restoranas 
 ♦ 2 a la carte restoranai
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ 2 baseinai
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ televizijos salė
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ nešiojamųjų kompiuterių 
nuoma

Pramogos ir sportas:
 ♦ kosmetinės ir pirties 
procedūros*

 ♦ masažas*
 ♦ vandens sporto priemonės*

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 3 km iki Elundos kurorto, apie 7 km iki Agios 
Nikolaos miesto, apie 65 km iki Herakliono oro uosto, Mirabelo įlankoje, ant 
jūros kranto. Vakaro pramogos Elundoje (apie 3 km), Agios Nikolaos kurorte 
(apie 7 km, apie 10 min. taksi).
VIEŠBUTIS: neapgyvendina jaunesnių nei 16 metų asmenų. Pastatytas 
1989 metais, paskutinį kartą atnaujintas 2008 metais, pastatyta nauja 
viešbučio dalis. Bendra teritorija – 55 000 kv. m. Visi numeriai įrengti 
išskirtiniu stiliumi. Viešbučio komplekse yra 235 numeriai (pagrindiniame 
pastate – 32 numeriai, visi kiti – vasarnamiuose): Standard DBL GV tipo 
numeriai (maks. 3 asm., 31 kv. m), Bungalow GV / SV tipo numeriai (maks. 
3 asm., 28 kv. m), Romatic Bungalow GV tipo numeriai (maks. 2 asm., 28 
kv. m). Mythica tipo numeriai: Superior SV tipo numeriai (maks. 3 asm., 31 
kv. m), Junior Suite SV tipo numeriai (maks. 2 asm., 45 kv. m), Bungalow 
SV With Sharing Pool tipo numeriai (maks. 2 asm., 34 kv. m), Bungalow SV 
With Private Pool tipo numeriai (maks. 2 asm., 34 kv. m), Deluxe 1 Bedroom 
Bungalow Suite SV tipo numeriai (maks. 3 asm., 53 kv. m), Maisonette 
With Private Pool SV tipo numeriai (maks. 2+2 arba 4 asm., 46 kv. m, 
terasa – 50 kv. m, baseinas – 20 kv. m), Deep Blue Deluxe Waterfront Junior 
Bungalow Suite tipo numeriai (maks. 2 asm., 47 kv. m), Deep Blue Deluxe 
Waterfront Junior Bungalow Private Pool tipo numeriai (maks. 2 asm., 44 
kv. m). Viešbutis nerekomenduojamas žmonėms su judėjimo negalia. 
Bankomatas Elundos miestelyje.
PAPLŪDIMYS: nedidelis dirbtinis paplūdimys su smelėta pakrante, 
gerai apsaugotas nuo vėjų, smėlio įėjimas į jūrą, yra dušas, persirengimo 
kabinos, paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai nemokamai, palapinės už 
papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 5 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ www.aquilahotels.com 

5* Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna 
 ♦ pirtis* (lakoniumas ir 
tepidariumas)

 ♦ gimnastika 
 ♦ teniso inventorius 
 ♦ katamaranas*
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ masažas*
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ teniso pamokos*
 ♦ biliardas 
 ♦ kalnų dviračių nuoma
 ♦ buriavinas*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ smiginis 
 ♦ nardymo pamokos*
 ♦ kanojos*
 ♦ burlenčių sportas*
 ♦ SPA centras* (kosmetinės 
procedūros ir akmenų terapija)

 ♦ stalo tenisas 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ teniso kortas (su dirbtine danga)
 ♦ vandens slidės*

* Už papildomą mokestį.

Numeriuose:
 ♦ vonios kambarys
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ seifas 
 ♦ centrinis oro kondicionierius 
 ♦ aptarnavimas visą parą 
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ CD / DVD grotuvas pagal atskirą 
užklausą

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės 
 ♦ numerių tvarkymas 2 kartus 
per dieną 

 ♦ šlepetės
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ mini baras*
 ♦ pagalvių pasirinkimas
 ♦ palydovinė televizija 
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ chalatas
 ♦ paplūdimio rankšluosčiai
 ♦ Hi-Fi sistema
 ♦ paplūdimio krepšys (paplūdimio 
rankšluosčiai)

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ interneto kavinė 
 ♦ SPA centras
 ♦ 2 barai (baras fojė, paplūdimio 
baras)

 ♦ uždaras baseinas (SPA centre)
 ♦ konferencijų salė (nuo 24 iki 
60 asm.)

 ♦ restoranas 
 ♦ 3 a la carte restoranai 
(„Mirabello“ ir „Symposium 
Mirabello“ tavernos)

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ kortų žaidimų kambarys 
 ♦ 33 baseinai (sujungti 
tarpusavyje, su jūros vandeniu, 
skirtinguose lygiuose)

 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ televizijos salė
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ biblioteka
 ♦ parduotuvės
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Prašom su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt

5* Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Pusryčiai, 
pietūs, 
vakarienė

Minos Beach Art Hotel

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ interneto kavinė
 ♦ konferencijų salė
 ♦ 3 barai (pagrindinis, prie 
baseino, „Lounge“ baras 
paplūdimyje)

 ♦ parduotuvė
 ♦ Wi-Fi
 ♦ a la carte restoranas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ 2 restoranai (pagrindinis – 
„Bacchus“, „Ambrosia“, 
„Terpsis Cretan Restaurant“, 
„La Bouillabaisse Gourmet 
Restaurant“)

 ♦ atviras baseinas (šildomas 
šaltaisiais mėnesiais, su gėlu 
vandeniu)

 ♦ televizijos salė
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ taverna
 ♦ jachtų nuoma

Numeriuose:
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ seifas numeryje (mechaninis)
 ♦ patalynės keitimas kasdien 
(veikia ekosistema)

 ♦ aptarnavimas numeriuose 
(07:30–21:30)

 ♦ vonios reikmenys
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien 
(veikia ekosistema)

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ šlepetės
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ mini baras
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ Wi-Fi
 ♦ chalatas
 ♦ šildymas
 ♦ vonia / dušas
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ paplūdimio rankšluosčiai

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna*
 ♦ masažas*
 ♦ dviračių nuoma
 ♦ teniso pamokos*
 ♦ biliardas*
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ teminiai vakarėliai
 ♦ stalo tenisas
 ♦ nardymo pamokos*
 ♦ teniso kortas (tartano danga, 
apšvietimo nėra)

* Už papildomą mokestį.

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ SPA centras
 ♦ lyginimo paslaugos pagal 
atskirą užklausą*

 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ kirpykla pagal atskirą užklausą*
 ♦ 2 barai
 ♦ parkas
 ♦ Wi-Fi
 ♦ restoranas (vegetarams skirtas 
ir dietinis meniu pagal atskirą 
užklausą)

 ♦ baseinas (su jūros vandeniu)
 ♦ taverna

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna*
 ♦ masažas*
 ♦ biliardas
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ vandens sporto priemonės* 
(nepriklauso viešbučiui)

 ♦ vakariniai renginiai
 ♦ SPA centras*
 ♦ stalo tenisas
 ♦ gyva muzika
 ♦ 2 teniso kortai

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: pusiasalyje, su vaizdu į Mirabelos įlanką, 
apie 58 km iki Herakliono oro uosto, apie 2 km iki Agios 
Nikolaos miesto centro, apie 500 m iki autobusų stotelės. 
Vakaro pramogos – Agios Nikolaos (apie 2 km).
VIEŠBUTIS: priklauso BLUEGR HOTELS & SUITES viešbučių 
tinklui. Viešbutis nepriima jaunesnių nei 18 metų asmenų. 
Paskutinį kartą atnaujintas 2010–2011 metais, atnaujinti 
vasarnamiai, registratūra, fojė, pagrindinis restoranas. 2011 
metais buvo pastatytas nedidelis SPA centras. 2014 metų 
žiemą buvo atnaujinti numeriai. Viešbutyje yra 148 numeriai: 
Standard Sea View (maks. 3 asm., 25–30 kv. m), Bungalow 
Sea View (maks. 2 asm., 25–32 kv. m), Suite Sea View (maks. 
5 asm., 38–53 kv. m), Suite Sharing Pool Sea View (maks. 4 
asm., 38 kv. m), Suites Sea View Private Pool (maks. 4 asm., 
61 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio įėjimas į jūrą (yra 
akmens plokštė su dirbtiniu nusileidimu į jūrą), paplūdimio 
rankšluosčiai, skėčiai, gultai nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ www.bluegr.com

Numeriuose:
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ seifas numeryje (elektroninis)
 ♦ patalynės keitimas kasdien 
(veikia ekosistema)

 ♦ aptarnavimas numeriuose* 
(07:15–22:30)

 ♦ vonios reikmenys
 ♦ vonia
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien 
(veikia ekosistema)

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – marmuras (parketas 
Suite)

 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ šlepetės
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ mini baras* (atvykus)
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ Wi-Fi
 ♦ chalatas
 ♦ centrinis oro kondicionierius

Sensimar Minos Palace & Suites

Pusryčiai, 
pietūs, 
vakarienė

VIEŠBUČIO VIETA: apie 65 km iki Herakliono oro uosto, apie 800 
m iki Agios Nikolaos miesto centro, pirmoje viešbučių linijoje. 
Autobusų stotelė – priešais viešbutį. Vakaro pramogos – Agios 
Nikolaos (apie 1 km).
VIEŠBUTIS: priklauso BLUEGR HOTELS & RESORTS viešbučių 
grupei ir prestižinei SMALL LUXURY HOTELS OF THE WORLD 
viešbučių grandinei. Pastatytas 1963 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2000–2001 metais, vilos buvo atnaujintos 2007 
metais. Viešbutį sudaro pagrindinis pastatas bei vasarnamių 
kompleksas, kuriuose yra 129 numeriai: Junior Suite Bungalow 
(maks. 3 asm., 40–45 kv. m), Superior Bungalow Sea Front (maks. 
3 asm., 40–45 kv. m), Superior Bungalow Water Front (maks. 3 
asm., 40–45 kv. m), Superior Bungalow Sea Front Private Pool 
(maks. 3 asm., 40–45 kv. m), Villa with Private Pool (maks. 2 asm., 
55 kv. m), Executive Villa with Private Pool (maks. 4 asm., 75 kv. m), 
Presidental Villa with Private Pool (maks. 6 asm., 150 kv. m).
PAPLŪDIMYS: smėlio (2 nedidelės smėlėtos įlankėlės), yra 
platforma (dalis pakrantės), paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, 
gultai nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE - 5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ www.bluegr.com, www.minosbeach.com

Vaikams:
 ♦ 3 vandens kalneliai 
 ♦ meniu (greitasis maistas)
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas (nešildomas)

5*

5*

5* Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.
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5* Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Mirabello Beach & Village
Luxe
viskas 
įskaičiuota5*

Kalimera Kriti Hotel & Village Resort
Pusryčiai,
pietūs,
vakarienė5*

VIEŠBUČIO VIETA: 62 km iki Herakliono oro uosto, 2 km iki Agios 
Nikolaos miesto, pagrindinis viešbučio pastatas („Mirabello Beach“) 
yra ant jūros kranto, o „Village“ dalis – per kelią nuo jūros.
VIEŠBUTIS: priklauso IBEROSTAR viešbučių grupei. Pastatytas 1971 
metais, paskutinį kartą atnaujintas 2005 metais. Viešbutį sudaro 
pagrindinis 6-ių aukštų pastatas („Beach“) ir vasarnamių kompleksas 
(„Village“). „Mirabello Beach Hotel“ pastate yra 176 numeriai: 
Standard Room GV / BV / SV tipo numeriai (maks. 3 asm., 20 kv. m), 
11 šeimyninių numerių (maks. 4 asm., 50 kv. m). Vasarnamiuose yra: 
52 Sea View tipo vasarnamiai (maks. 3 asm., 25–30 kv. m), 10 With 
Sharing Pool tipo vasarnamių (maks. 3 asm., 25–30 kv. m), Maisonette, 
Maisonette With Sharing Pool tipo vasarnamiai. „Mirabello Village 
Hotel“ komplekse yra 135 numeriai: Bungalow GV tipo numeriai (maks. 
3 asm., 25 kv. m), Bungalow Sharing Pool tipo numeriai (maks. 3 
asm., 25 kv. m), Maisonette tipo numeriai (maks. 4 asm., 45 kv. m), 
Maisonette Sharing Pool tipo numeriai (maks. 4 asm., 45 kv. m). Yra 
numerių, pritaikytų žmonėms su negalia.
PAPLŪDIMYS: smėlio, paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai už 
papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 5 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ 
www.mhotels.gr/mirabello-beach-and-village-crete 5* Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.

Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ verslo centras
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ SPA centras
 ♦ kirpykla
 ♦ varpinė
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ uždaras baseinas (su gėlu 
vandeniu, SPA)

 ♦ 3 konferencijų salės 
 ♦ 5 barai
 ♦ a la carte restoranas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ restoranas
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ 2 atviri baseinai 
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ parduotuvės

Numeriuose:
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę 

 ♦ centrinis oro kondicionierius 
 ♦ individualus oro kondicionierius 
 ♦ aptarnavimas* (8.00–23.00)
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ vonia
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien 
 ♦ telefonas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ mini baras 
 ♦ palydovinė televizija 
 ♦ Wi-Fi 

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna* (SPA teritorijoje)
 ♦ aerobika 
 ♦ sūkurinė vonia* (SPA teritorijoje)
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ teniso pamokos*
 ♦ biliardas*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ golfo laukai*
 ♦ turkiška pirtis* (SPA teritorijoje)
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ smiginis 
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ vakariniai renginiai 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ gyva muzika 
 ♦ 4 teniso kortai

* Už papildomą mokestį.
Vaikams:

 ♦ 2 baseinai (su jūros vandeniu)
 ♦ 2 žaidimų aikštelės 
 ♦ diskoteka 
 ♦ vaikų klubas

VIEŠBUČIO VIETA: apie 42 km iki Herakliono oro uosto, apie 24 km 
iki Agios Nikolaos, apie 2 km iki Sisi gyvenvietės, ant jūros kranto. 
Autobusų stotelė – prie pagrindinio viešbučio įėjimo. Vakaro pramogos 
Malijoje (apie 8 km, apie 10 min. taksi).
VIEŠBUTIS: pagrindiniame pastate ir vasarnamiuose yra: Room 
MV / GV tipo numeriai (maks. 2+1 asm., 28 kv. m), Bungalow SV / 
MV / GV tipo numeriai (maks. 2+1 asm., 30–35 kv. m), Rooms SV 
tipo numeriai (maks. 3+1 asm., 28–35 kv. m), Deluxe Room SV / Main 
Building tipo numeriai (28–35 kv. m), Family Hotel / Bungalow Suite 
GV / SV tipo numeriai (maks. 3+2 asm., 48–60 kv. m), Family Bungalow 
Suite SV tipo numeriai, Deluxe Family Hotel Suite Sea View / Main 
Building tipo numeriai (80 kv. m), Bungalow SF tipo numeriai (maks. 
2+1 asm., 30–35 kv. m), Bungalow Suite SV tipo numeriai (maks. 2+2 
asm., 48–60 kv. m), Bungalow Suite WF tipo numeriai (maks. 2+2 asm., 
48–60 kv. m).
PAPLŪDIMYS: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 5 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ www.kalimerakriti.gr

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ interneto kavinė 
 ♦ SPA centras
 ♦ amfiteatras
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ 5 barai (ir užkandžių baras)
 ♦ uždaras baseinas (su gėlu 
vandeniu, šildomas)

 ♦ 9 konferencijų salės (nuo 10 iki 
500 asm.)

 ♦ restoranas („Artemis“, su atskira 
zona suaugusiems)

 ♦ 2 a la carte restoranai
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ 2 atviri baseinai (su gėlu 
vandeniu, 1 olimpinis)

 ♦ Wi-Fi viešosiose vietose
 ♦ televizijos salė
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ parduotuvės

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna 
 ♦ aerobika 
 ♦ skvošas
 ♦ mini golfas 
 ♦ diskoteka (2–3 kartus per 
savaitę)

 ♦ teniso inventorius*
 ♦ biliardas*
 ♦ asmeninis treneris*
 ♦ bėgimo takelis 
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ SPA centras*
 ♦ futbolo aikštė 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ teniso kortas (su dirbtine danga, 
be apšvietimo)

 ♦ nardymo pamokos*

* Už papildomą mokestį.

Numeriuose:
 ♦ seifas (mechaninis)
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę 

 ♦ individualus oro kondicionierius 
 ♦ centrinis oro kondicionierius 
 ♦ vonios reikmenys („Korres“)
 ♦ vonia
 ♦ rankšluosčių keitimas 3 kartus 
per savaitę 

 ♦ telefonas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ rusiškas kanalas
 ♦ palydovinė televizija 
 ♦ Wi-Fi

Vaikams:
 ♦ 2 baseinai (su gėlu vandeniu)
 ♦ žaidimų aikštelė 
 ♦ diskoteka 
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
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Radisson Blu Beach Resort Crete

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ amfiteatras
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ 4 barai
 ♦ 3 konferencijų salės
 ♦ Wi-Fi
 ♦ restoranas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ 4 baseinai
 ♦ biblioteka
 ♦ parduotuvės

Numeriuose:
 ♦ seifas numeryje
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę

 ♦ šaldytuvas
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ CD / DVD grotuvas
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ Wi-Fi registratūroje*
 ♦ paplūdimio rankšluosčiai
 ♦ vonia / dušas
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ televizorius

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna*
 ♦ aerobika
 ♦ teniso inventorius
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ biliardas*
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ vandens polas
 ♦ turkiška pirtis*
 ♦ vandens aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ elektroniniai žaidimai*
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ vakariniai renginiai
 ♦ SPA centras*
 ♦ stalo tenisas
 ♦ mini futbolas
 ♦ teniso kortas

* Už papildomą mokestį.

Ultra 
viskas 
įskaičiuota

VIEŠBUČIO VIETA: apie 45 km iki Herakliono oro uosto, apie 
25 km iki Agios Nikolaos, apie 15 km iki Malijos ir apie 24 
km iki Chersonisos kurortų, ant jūros kranto. Apie 4 km iki 
autobusų stotelės, Sisi kurorte. Vakaro pramogos – Malijos 
miestelyje (apie 15 min. taksi).
VIEŠBUTIS: pastatytas 2002 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2015 metais. Viešbutį sudaro pagrindinis 
pastatas ir 18-os korpusų vasarnamis, kuriuose yra 318 
numeriai: Promotional Room (2 asm., 32 kv. m), Classic Room 
Garden View (maks. 2 asm., 32 kv. m), Classic Room Sea View 
(maks. 2+1 asm., 32 kv. m), Superior Room Ocean Front (maks. 
2+1 asm., 34 kv. m), Junior Suite (maks. 3+1 asm., 44 kv. m), 
Suite 1 Bedroom (maks. 3+1 asm., 38 kv. m), Suite 2 Bedrooms 
(maks. 3+1 asm., 44 kv. m), VIP Suite 2 Bedrooms (maks. 4 
asm., 74 kv. m). Prestige Collection numeriai: Room Pure White 
(maks. 2+1 asm., 34 kv. m), Chill White SPA Suite (maks. 2 
asm., 42–44 kv. m), VIP Bungalow Sharing Pool Cabin (maks. 2 
asm., 34 kv. m), VIP Grand Suite Terrace Outdoor Jacuzzi (maks. 
2 asm., 34 kv. m), VIP Suite Private Pool (maks. 4 asm., 70 kv. 
m), Executive Suite (maks. 4 asm., 90 kv. m).
PAPLŪDIMYS: akmenuotas įėjimas į jūrą, skėčiai, gultai 
nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE - 5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ www.radissonblu.com

Vaikams:
 ♦ 2 baseinai vaikams
 ♦ meniu vaikams
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ diskoteka vaikams
 ♦ skyrius vaikams pagrindiniame 
baseine

 ♦ vaikų klubas
 ♦ elektroninė auklė
 ♦ buteliukų šildytuvas pagal 
atskirą užklausą

 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
 ♦ yra auklė pagal atskirą 
užklausą*

5*

La
si

tis

5* Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”. 31
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Pusryčiai, 
vakarienė

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ baseinas su sūkurine vonia
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ parduotuvė
 ♦ 2 barai
 ♦ Wi-Fi
 ♦ restoranas („Agapi“)
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos 
(savitarna*)

 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ kavinė (graikiška kavinė)
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ baseinas
 ♦ taverna

Vaikams:
 ♦ meniu
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ gėlo vandens baseinas
 ♦ diskoteka 
 ♦ vaikų klubas

Pramogos ir sportas:
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ teniso pamokos*
 ♦ biliardas*
 ♦ tinklinis
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ teminiai vakarėliai*
 ♦ stalo tenisas
 ♦ krepšinis
 ♦ nardymo centras*
 ♦ teniso kortas* (su kieta danga)

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 65 km iki Herakliono oro uosto, apie 
3 km iki Agios Nikolaos miesto centro, apie 5 km iki Elundos 
kurorto, ant jūros kranto. Autobusų stotelė – apie 200 m iki 
viešbučio. Vakaro pramogos – Agios Nikolaos mieste (apie 
2,5 km).
VIEŠBUTIS: priklauso BLUEGR HOTELS & RESORTS viešbučių 
grupei. Pastatytas 1992 metais, paskutinį kartą atnaujintas 
2010 metais. Bendras ploras – 65 000 kv. m. Viešbutyje 
yra 222 numeriai (visi apartamentai su virtuvėlėmis): Family 
Apartment 1 Bedroom (su vaizdu į sodą, maks. 4 asm., 40 kv. 
m), Superior Family Apartment 1 Bedroom (su vaizdu į sodą, 
maks. 6 asm., 60 kv. m), Sea View Suite (su vaizdu į jūrą, maks. 
4 asm., 40 kv. m), Sea Front Suite (su vaizdu į jūrą, maks. 4 
asm., 40 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio, žvyro (1 mažas smulkių 
akmenukų paplūdimys šalia Sea Front Suite), smulkaus 
žvyro įėjimas į jūrą, paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai 
nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ www.bluegr.com, www.candiapark.com

Numeriuose:
 ♦ virdulys (Suite tipo numeriuose)
 ♦ seifas numeryje
 ♦ patalynės keitimas kas antrą 
dieną

 ♦ vonios reikmenys
 ♦ vonia
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
(virtuvės kampą svečiai turi 
susitvarkyti patys)

 ♦ balkonas / terasa
 ♦ mini virtuvėlė (virtuvės 
reikmenys, virtuvės kampą 
svečiai susitvarko patys)

 ♦ 2 rusiški kanalai
 ♦ kavavirė
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ Wi-Fi
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ individualus oro kondicionierius

Candia Park Village

Viskas 
įskaičiuota

4+*

4+* Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Viskas 
įskaičiuota

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ SPA centras
 ♦ amfiteatras
 ♦ diskoteka (disko baras*)
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ uždaras baseinas (šildomas, 
balandį ir spalį nemokamai)

 ♦ 2 konferencijų salės (iki 60 ir 
100 asm.)

 ♦ 3 barai
 ♦ Wi-Fi
 ♦ 2 a la carte restoranai
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ restoranas
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ 2 baseinai (su jūros vandeniu)
 ♦ televizijos salė (TV kampelis)
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ parduotuvės 
 ♦ nešiojamųjų kompiuterių 
nuoma

Vaikams:
 ♦ meniu
 ♦ 2 baseinai
 ♦ žaidimų aikštelė

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna
 ♦ aerobika
 ♦ žaidimų kambarys
 ♦ diskoteka* (disko baras)
 ♦ masažas*
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ biliardas*
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ turkiška pirtis
 ♦ vandens aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ smiginis
 ♦ šaudymas iš lanko
 ♦ krepšinis
 ♦ SPA centras
 ♦ stalo tenisas
 ♦ teniso kortas
 ♦ mini futbolas
 ♦ pramoginiai renginiai  
* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 70 km iki Herakliono oro uosto, 
apie 6 km iki Agios Nikolaos miesto centro, apie 20 m iki 
paplūdimio (per kelią, perėjus požeminę perėją), apie 10 m iki 
autobusų stotelės. Vakaro pramogos – Agios Nikolaos (apie 6 
km, apie 10 min. taksi).
VIEŠBUTIS: pastatytas 2006 metais. Viešbutį sudaro 7-ių 
aukštų pastatas, kuriame yra 202 numeriai: Standard Inland 
View (su vaizdu į apylinkes, žemai esantys numeriai su vaizdu 
į kalno papėdę, maks. 3 asm., 25–30 kv. m), Standard Sea 
View (su vaizdu į jūrą, maks. 3 asm., 25–30 kv. m), Family 
Sea View (su vaizdu į jūrą, maks. 4+1 asm., 40–45 kv. m), yra 
keletas numerių be durų, su pertvara, Junior Suite (maks. 3+1 
asm., 45 kv. m).
PAPLŪDIMYS: stambaus žvyro / akmenuotas (per kelią, 
svečių patogumui yra liftas), įėjimas į jūrą – akmenukai 
su stambiu žvyru (smulkių akmenukų), skėčiai, gultai 
nemokamai, paplūdimio rankšluosčiai už užstatą.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai, paplūdimio 
rankšluosčiai už užstatą.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE - 5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ www.bluemarinehotel.gr

Numeriuose:
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ seifas numeryje
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ rankšluosčių keitimas 3 kartus 
per savaitę

 ♦ CD / DVD grotuvas
 ♦ telefonas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ šlepetės
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ rusiškas kanalas
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ Wi-Fi
 ♦ chalatas
 ♦ vonia / dušas
 ♦ centrinis oro kondicionierius 
 ♦ mini šaldytuvas

Blue Marine Resort & SPA Hotel 5*

5* Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.
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Pusryčiai, 
vakarienė

Hermes Hotel

Elounda Orama

Viskas 
įskaičiuota

4* Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

4* Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

4*

4*

VIEŠBUČIO VIETA: apie 65 km iki Herakliono oro uosto, 
apie 400 m iki Agios Nikolaos miesto centro, apie 20 m 
iki paplūdimio (per kelią, yra požeminė perėja).
VIEŠBUTIS: pastatytas 1972 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2009 metais. Viešbutį sudaro vienas 9-ių 
aukštų pastatas, kuriame yra 217 numerių: Standard 
Room tipo numeriai (be balkono, 2 viengulės lovos, 
maks. 1 asm., 18 kv. m), Standard Room Town View tipo 
numeriai (maks. 3 asm., 21 kv. m), Standard SV tipo 
numeriai (maks. 3 asm., 21 kv. m), Family Rooms SV / 
Town View tipo numeriai (maks. 4 asm., 25 kv. m), Suite 
SV tipo numeriai (vieno kambario numeriai, 2 viengulės 
lovos, dvigulė lova pagal atskirą užklausą, papildomai – 
sofa, maks. 2+1 asm., 76 kv. m).
PAPLŪDIMYS: žvyro, akmenuotas, skėčiai, gultai už 
papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 4 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ 
www.avracollection.com/hermes-hotel 

Numeriuose:
 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę 

 ♦ centrinis oro kondicionierius 
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ vonia
 ♦ rankšluosčių keitimas (veikia 
ekosistema: ranšluosčiai 
keičiami palikus juos ant žemės 
vonios kambaryje) 

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ mini baras*
 ♦ balkonas
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ televizorius

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna*
 ♦ aerobika 
 ♦ masažas*
 ♦ biliardas*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ smiginis 
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ vakariniai renginiai*
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ soliariumas*

* Už papildomą mokestį.

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ juvelyrikos parduotuvė
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ parduotuvė
 ♦ interneto kavinė 
 ♦ 4 barai
 ♦ 3 konferencijų salės
 ♦ restoranas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ baseinas
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ televizijos salė

VIEŠBUČIO VIETA: apie 65 km iki Herakliono oro uosto, 
apie 10 km iki Agios Nikolaos, Elundos gyvenvietėje, 
pėsčiomis galima nueiti iki autobusų stotelės. Antroje 
viešbučių linijoje, iki artimiausio paplūdimio apie 300 
m. Iki kavinų, restoranų galima nueiti pėsčiomis, klubai, 
barai Agios Nikolaos miestelyje (apie 10 km).
VIEŠBUTIS: atnaujintas 2016–2017 metais. Viešbutyje 
yra 50 Standard Room GV / Standard Room SV tipo 
numeriai (maks. 3 asm.), papildomai numeriuose – 
Superior Services Supplement (kavos / arbatos rinkinys, 
atnaujinamas kasdien, chalatai ir šlepetės, paplūdimio 
rankšluosčiai, butelis vandens kasdien). 
PAPLŪDIMYS: miesto, stambaus žvyro / akmenuotas, 
skėčiai, gultai už papildomą mokestį, paplūdimio 
rankšluosčiai už užstatą. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai, paplūdimio 
rankšluosčiai už užstatą. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 4 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ www.eloundaorama.gr/

Numeriuose:
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę 

 ♦ oro kondicionierius
 ♦ aptarnavimas*
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ rankšluosčių keitimas kas antrą 
dieną 

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ mini baras*
 ♦ balkonas
 ♦ palydovinė televizija 
 ♦ dušas
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ vanduo buteliuose

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ baras
 ♦ restoranas
 ♦ kavinė
 ♦ baseinas
 ♦ sūkurinė vonia

* Už papildomą mokestį.

Vaikams:
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą 
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane
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Viskas 
įskaičiuota

Mistral Bay Hotel

Mistral Mare

Viskas 
įskaičiuota4*

4*
4* Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.

Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

4* Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

VIEŠBUČIO VIETA: Agios Nikolaos kurorte, apie 65 km iki 
Herakliono oro uosto. Apie 100 m iki autobusų stotelės. 
Vakaro pramogos už 50 m.
VIEŠBUTIS: atnaujintas 2013–2014 metų žiemą. Viešbutį 
sudaro 8 aukštų pastatas su dviem liftais, kuriame yra 96 
numeriai: Room Town View tipo numeriai (maks. 3 asm., 
16–20 kv. m), Room SSV tipo numeriai (šoninis vaizdas į 
jūrą, 2 vienvietės lovos, dvivietė lova pagal atskirą užklausą, 
papildomai –2,10 x 0,90 m sofa, maks. 3 asm., 16–20 kv. 
m), Room SV tipo numeriai (maks. 3 asm., 16–20 kv. m), 
Room Panoramic SV tipo numeriai (panoraminis vaizdas į 
jūrą, 2 vienvietės lovos, dvivietė lova pagal atskirą užklausą, 
papildomai – vienvietė arba sulankstoma lova, maks. 3 asm., 
19 kv. m). Yra galimybė sujungti numerius (4 numeriai).
PAPLŪDIMYS: stambaus žvyro, paplūdimio rankšluosčiai, 
skėčiai, gultai už papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 4 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ www.mistralbay.gr 

Numeriuose:
 ♦ seifas*
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę 

 ♦ individualus oro kondicionierius 
 ♦ rankšluosčių keitimas 3 kartus 
per savaitę 

 ♦ mini šaldytuvas yra 
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – laminatas 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ balkonas
 ♦ palydovinė televizija 
 ♦ dušas
 ♦ Wi-Fi registratūroje*

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ susitikimų kambarys
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ parduotuvė
 ♦ 2 barai
 ♦ restoranas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ baseinas
 ♦ Wi-Fi*
 ♦ televizijos salė
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ nešiojamųjų kompiuterių 
nuoma

Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas*
 ♦ biliardas*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ stalo tenisas

* Už papildomą mokestį.

Vaikams:
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą 
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
pagal atskirą užklausą 

VIEŠBUČIO VIETA: apie 75 km iki oro uosto, apie 11 km iki 
Agios Nikolaos centro, Istron kaimelyje, apie 300 m iki jūros. 
Priešais viešbutį yra autobusų stotelė. Vakaro pramogos 
Agios Nikolaos kurorte (apie 11 km).
VIEŠBUTIS: pastatytas 1990 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2008 metais. Bendras plotas – 4 900 kv. m. 
Viešbutį sudaro pagrindinis 4-ių aukštų pastatas (yra 2 liftai) 
ir papildomas 2-jų aukštų „Golden“ pastatas, kuriuose yra 
100 numerių: Standard Room MV tipo numeriai (maks. 4 asm., 
22 kv. m), Standard Room SV tipo numeriai (maks. 4 asm., 
25 kv. m), Superior Room SV tipo numeriai (maks. 4 asm., 27 
kv. m), Superior SV Golden Wing tipo numeriai (maks. 4 asm., 
30 kv. m). Bankomatas už 1 km.
PAPLŪDIMYS: stambaus žvyro / akmenuotas, įėjimas į jūrą 
– akmenukai su stambiu, yra dušas, tualetas, persirengimo 
kabinos, paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai už 
papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai, paplūdimio 
rankšluosčiai už papildomą mokestį. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 4 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ www.mistralmare.gr 

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ 3 barai
 ♦ restoranas
 ♦ a la carte restoranas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ 2 baseinai
 ♦ Wi-Fi*
 ♦ televizijos salė
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ parduotuvės
 ♦ nešiojamųjų kompiuterių 
nuoma

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna*
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ masažas*
 ♦ biliardas*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ vakariniai renginiai 
 ♦ stalo tenisas 

* Už papildomą mokestį.

Vaikams:
 ♦ auklė pagal atskirą 
užklausą*

 ♦ lovelė pagal atskirą 
užklausą 

 ♦ vaikiškos kėdutės restorane

Numeriuose:
 ♦ seifas*
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę 

 ♦ oro kondicionierius
 ♦ rankšluosčių keitimas 3 kartus 
per savaitę 

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ palydovinė televizija 
 ♦ Wi-Fi registratūroje*
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ vonia / dušas
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Grecotel Meli Palace 
All Inclusive Resort

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ SPA centras
 ♦ amfiteatras
 ♦ užkandžių baras
 ♦ 2 barai (ir baras-užkandinė „To Nisi“)
 ♦ parduotuvė
 ♦ Wi-Fi registratūroje
 ♦ 2 restoranai („Symposium“)
 ♦ gydytojo iškvietimas*
 ♦ baseinas (su gėlu vandeniu, dydis – 
450 kv. m, gylis – 1,35–3,00 m)

 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ valiutos keitykla

Numeriuose:
 ♦ seifas numeryje (mechaninis)
 ♦ patalynės keitimas
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ vonia
 ♦ rankšluosčių keitimas (veikia 
ekosistema: ranšluosčiai keičiami 
palikus juos ant žemės vonios 
kambaryje)

 ♦ telefonas (su tiesioginiu numerio 
rinkimu)

 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ 3 rusiški kanalai
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ šildymas
 ♦ centrinis oro kondicionierius (su 
individualiu valdymu)

 ♦ LCD televizorius
 ♦ paplūdimio rankšluosčiai
 ♦ mini šaldytuvas

Pramogos ir sportas:
 ♦ aerobika
 ♦ gimnastika
 ♦ teniso inventorius
 ♦ masažas* (SPA centre)
 ♦ dviračių nuoma
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ teniso pamokos*
 ♦ kosmetinės procedūros*
 ♦ treniruoklių salė*
 ♦ vandens dviračiai
 ♦ vandens polas
 ♦ vandens aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ kanoja (nuo 09:00 iki 18:00)
 ♦ petankė
 ♦ stalo tenisas
 ♦ 2 teniso kortai (tartano danga)
 ♦ pramoginiai renginiai

* Už papildomą mokestį.

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ interneto kavinė
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ baras
 ♦ Wi-Fi
 ♦ restoranas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ baseinas
 ♦ televizijos salė
 ♦ valiutos keitykla

Vaikams:
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane

Pramogos ir sportas:
 ♦ vandens sporto priemonės*

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 70 km iki oro uosto, apie 6 km iki 
Agios Nikolaos miesto centro, Amudaros miestelyje, ant 
kalvos, per kelią iki jūros, apie 50 m iki autobusų stotelės. 
Vakaro pramogos – Agios Nikolaos (apie 6 km).
VIEŠBUTIS: pastatytas 1977 metais. Paskutinį kartą 
atnaujintas 2007 metais. Graikiško kaimelio stiliaus viešbutį 
sudaro keletas atskirų 2-jų aukštų pastatų, kuriuose yra 37 
numeriai: Appartment 1 Bedroom GV / SV (su vaizdu į sodą / 
jūrą, miegamasis, uždara svetainė, dvivietė lova, papildomai – 
2 vienvietės lovos, įrengta virtuvėlė, maks. 4 asm., 60 kv. m), 
Appartment 2 Rooms GV / SV (su vaizdu į sodą / jūrą, svetainė, 
2 atskiri miegamieji, dvivietė lova, papildomai – 2 vienvietės 
lovos, maks. 6 asm., 120 kv. m).
PAPLŪDIMYS: žvyro, įėjimas į jūrą – akmenukai su stambiu 
žvyru, skėčiai, gultai už papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai, paplūdimio 
rankšluosčiai už užstatą.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ www.cretanvillagehotel.com

Numeriuose:
 ♦ virdulys
 ♦ seifas numeryje
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę

 ♦ vonia
 ♦ rankšluosčių keitimas 2 kartus 
per savaitę

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ virtuvė
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ Wi-Fi
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ individualus oro kondicionierius*

Cretan Village Hotel

Viskas 
įskaičiuota

VIEŠBUČIO VIETA: apie 40 km iki Herakliono oro uosto, apie 
2 km iki Sisi kaimelio, apie 5 km iki Malijos rūmų griūvėsių. 
Autobusų stotelė – priešais viešbutį. Vakaro pramogos – 
Malijos miestelyje (apie 5 km).
VIEŠBUTIS: priklauso GRECOTEL viešbučių grupei. 2013 
metais buvo pastatytas SPA centras. Viešbutį sudaro 
pagrindinis pastatas, kuriame yra 158 numeriai: Standard 
Double Room SSV / SV / GV / MV (su vaizdu į jūrą arba daliniu 
vaizdu į jūrą, su vaizdu į kalnus arba sodą, dvivietė lova, 
papildomai – vienvietė lova, maks. 3 asm., 24 kv. m), Family 
Room (su vaizdu į kalnus arba sodą, vienas kambarys, dvivietė 
lova, papildomai – dviaukštė lova, maks. 2+2 asm., 24 kv. m).
PAPLŪDIMYS: stambaus žvyro / akmenuotas (įlankos 
pavidalo), įėjimas į jūrą – stambus žvyras / akmenukai, yra 
dušas, persirengimo kabinos, paplūdimio rankšluosčiai, 
skėčiai, gultai nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai (keičiami kas 2 
dienas), skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ www.melipalace.com

Vaikams:
 ♦ meniu 
 ♦ žaidimų aikštelė (aptverta, be tento, 

danga: žolė, iš dalies - smėlis)
 ♦ paauglių klubas (CLUB 4U, nuo 13 

iki 17 metų, rytmetiniai ir popietiniai 
renginiai)

 ♦ baseinas (gėlo vandens)
 ♦ vaikų klubas
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą* (nuo 

15.06 iki 15.09)

4*

4*
4* Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.

Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

4* Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”. 35
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Kurortas

Heraklionas

Herakliono miestas – dabartinė Kretos sostinė. Gortyna – vienas seniausių salos miestų (jam apie 6000 metų) – sostine buvo savo 
klestėjimo metais, I amžiuje. Dvi sostinės įrodo, kad šis regionas visada buvo salos centras. Tai liudija ir didžiausias prieš 4000 metų 
klestėjusios Mino civilizacijos palikimas bei Romos imperijos ir Venecijos respublikos materialieji pėdsakai. Knoso, Festos ir Malijos rūmų 
griuvėsiai jums užmins Mino mįslę, Gortynoje atsivers Romos imperinės užmačios, o gausus skaičius fortų demonstruos venecijiečių 
atkaklumą. Po patį Herakliono miestą taip pat verta pasivaikščioti ne vieną dieną, atraskite laiko ir trims didžiausiems salos muziejams, 
nebijokite išsukti iš turistinių maršrutų – sostinė kupina pačių įdomiausių istorijų.

Agapi Beach Resort 4+* 

Mediterraneo Hotel 4*

Heraklionas

Sentido Blue Sea Beach 5*

Star Beach  Village & Water Park 4+*

Cactus Beach 4*

Cactus Royal SPA & Resort 5*
Cactus Village 4*

Eva Mare Hotel & Suites 3+*

      Royal Belvedere 4*
      Arminda Hotel & Spa 4*

Grecotel Amirandes Exclusive
Resort 5* Deluxe

Bella Beach Hotel 5*

Stella Palace Resort & SPA 5*

Malia Bay Beach Hotel & Bungalows 4*

 Smartline Mama Lemon 4*

Themis Beach Hotel 4*  
Marilisa Hotel 3*

Sunset Beach Hotel Crete 3*

Egėjo jūra

Agia Pelagija

Kokini Chanis

Guvesas

Analipsis
Anisaras

Chersonisas

Stalida

Malija

Amudara

Ligarija

Aldemar Cretan Village Beach Resort 4+*

Creta Maris Beach Resort 5*

Albatros SPA & Resort Hotel 5+*
Hersonissos Palace 5*

Porto Village 3+* 

Hersonissos Maris 4*

Silva Beach 5* 
Nanos Maria Hotel & Apartments 4*

Aldemar Royal Mare
 Luxury Resort +THALASSO 5*

Aldemar Knossos Royal Beach Resort 5*
Aldemar Royal Villas Luxury Resort 5*

Smartline The Village Resort & 
Waterpark 4*

Hersonissos Village
 Hotel & Bungalows 4*

Heronissos Hotel 3+*

Memory Boutique Hotel 3+*
Sea Side Resort & SPA 5*

Smartline Kyknos Beach
Hotel & Bungalows 4*

Cretan Malia Park 5*

Imperial Belvedere 4+*

Stella Village Hotel & Bungalows 3+*

Serenity Blue Hotel 4*

Lasitis

Retimnas

Fodele Beach & Water Park 
Holiday Resort 5*

Annabelle Beach Resort 5*

Stella Island Luxury Resort & SPA 5*

Nana Beach Resort Hotel 5*

Marina Beach Hotel 4+*

Lyttos Beach 4+*

Mari Kristin Beach Hotel 3*

Club Lyda Hotel 3*
Mitsis Laguna Resort 5*

Galini Hotel 3*

Kassavetis Center Studios & Hotel Apartaments 2*

CH
C A

thina Palace Resort &
 SPA

 5*

Erato Hotel 3*

Ammos Beach Hotel 4*

Manos Maria Apartaments 5*

Smartline Neptuno Beach 4*

Smartline Neptuno Beach 4*

Istorijos verpetuose
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Paslaptinga žolelė
Kretos kalnuose, tik tam tikrose vietose, auga žolelė, vietinių 
vadinama malotira, arba tiesiog kalnų arbata. Kretiečiai ją 
dievina ir kasdien iš šios žolelės ruošia arbatą. Įsidėmėkite jos 
pavadinimą – pravers, kai ieškosite lauktuvių artimiesiems. 
Citrusais kvepianti arbata puikiai tonizuoja ir detoksikuoja, gerina 
virškinimą, stiprina imunitetą. Šiai arbatai skaninti prigriebkite 
ir Kretos kalnų medaus. Tai puikus duetas, įtrauktas ir į garsiąją 
Kretos dietą, o pastaroji siejama su stipria sveikata ir ilgu 
gyvenimu.

Agapi Beach Resort 4+* 

Mediterraneo Hotel 4*

Heraklionas

Sentido Blue Sea Beach 5*

Star Beach  Village & Water Park 4+*

Cactus Beach 4*

Cactus Royal SPA & Resort 5*
Cactus Village 4*

Eva Mare Hotel & Suites 3+*

      Royal Belvedere 4*
      Arminda Hotel & Spa 4*

Grecotel Amirandes Exclusive
Resort 5* Deluxe

Bella Beach Hotel 5*

Stella Palace Resort & SPA 5*

Malia Bay Beach Hotel & Bungalows 4*

 Smartline Mama Lemon 4*

Themis Beach Hotel 4*  
Marilisa Hotel 3*

Sunset Beach Hotel Crete 3*

Egėjo jūra

Agia Pelagija

Kokini Chanis

Guvesas

Analipsis
Anisaras

Chersonisas

Stalida

Malija

Amudara

Ligarija

Aldemar Cretan Village Beach Resort 4+*

Creta Maris Beach Resort 5*

Albatros SPA & Resort Hotel 5+*
Hersonissos Palace 5*

Porto Village 3+* 

Hersonissos Maris 4*

Silva Beach 5* 
Nanos Maria Hotel & Apartments 4*

Aldemar Royal Mare
 Luxury Resort +THALASSO 5*

Aldemar Knossos Royal Beach Resort 5*
Aldemar Royal Villas Luxury Resort 5*

Smartline The Village Resort & 
Waterpark 4*

Hersonissos Village
 Hotel & Bungalows 4*

Heronissos Hotel 3+*

Memory Boutique Hotel 3+*
Sea Side Resort & SPA 5*

Smartline Kyknos Beach
Hotel & Bungalows 4*

Cretan Malia Park 5*

Imperial Belvedere 4+*

Stella Village Hotel & Bungalows 3+*

Serenity Blue Hotel 4*

Lasitis

Retimnas

Fodele Beach & Water Park 
Holiday Resort 5*

Annabelle Beach Resort 5*

Stella Island Luxury Resort & SPA 5*

Nana Beach Resort Hotel 5*

Marina Beach Hotel 4+*

Lyttos Beach 4+*

Mari Kristin Beach Hotel 3*

Club Lyda Hotel 3*
Mitsis Laguna Resort 5*

Galini Hotel 3*

Kassavetis Center Studios & Hotel Apartaments 2*

CH
C A

thina Palace Resort &
 SPA

 5*

Erato Hotel 3*

Ammos Beach Hotel 4*

Manos Maria Apartaments 5*

Smartline Neptuno Beach 4*

Smartline Neptuno Beach 4*

Šiame regione  
pagaminama net 75 
procentai viso Kretos 
vyno. Tad pažintį su 
salos istorija būtina 
derinti su apsilankymu 
vietinėse vyninėse.

Vieno Kasnio
Gurmanas
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Grecotel Amirandes 
Exclusive Resort

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ seifas numeryje (elektroninis)
 ♦ patalynės keitimas kasdien 
(veikia ekosistema)

 ♦ aptarnavimas numeriuose visą 
parą

 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien 
(veikia ekosistema)

 ♦ DVD grotuvas
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės arba parketas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ šlepetės
 ♦ kosmetikos reikmenys
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ kosmetinis veidrodis
 ♦ mini baras*
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ Wi-Fi
 ♦ chalatas
 ♦ šildymas
 ♦ paplūdimio rankšluosčiai
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ LCD televizorius

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ bažnyčia (graikų)
 ♦ interneto kavinė
 ♦ juvelyrikos parduotuvė
 ♦ SPA centras
 ♦ amfiteatras
 ♦ 3 barai
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 2 konferencijų salės 
 ♦ Wi-Fi
 ♦ 7 restoranai
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ atviras baseinas
 ♦ televizijos salė
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ parduotuvės

VIEŠBUČIO VIETA: apie 18 km iki Herakliono oro uosto, 
apie 10 km iki Chersonisos miesto, apie 2 km iki Guves 
gyvenvietės, ant jūros kranto (smėlio paplūdimys). Apie 1 km 
iki autobusų stotelės. Vakaro pramogos – Chersonisos (apie 
12 km, apie 15 min. taksi).
VIEŠBUTIS: priklauso GRECOTEL viešbučių grupei. Viešbutį 
sudaro pagrindinis pastatas, vasarnamių kompleksas bei 
vilos. Viešbutyje yra 205 numeriai: Superior Room GV / SV 
(maks. 2 asm., 31 kv. m), Superior Family Room (1-ame aukšte 
maks. 2+2 arba 3+1 asm., 40 kv. m), Premium Bungalow with 
Garden (maks. 2 asm., 32 kv. m), Family Suite SV/GV (2+2 
arba 3+1 asm., 40 kv. m), Amirandes Junior Family Room with 
Private Pool (maks. 2+1 asm., 31 kv. m), Amirandes Family 
Suite, Garden View, Private Pool (maks. 2+2 arba 3+1 asm., 40 
kv. m), Luxury Room SV / SSV or Lagoon View (maks. 2+1 asm., 
35 kv. m), Luxury Bungalow with Garden Front Row (maks. 
2+1 asm., 33 kv. m). Taip pat yra Famous Class tipo numerių 
ir numerių, skirtų žmonėms su negalia. Visoje teritorijoje yra 
pagalbiniai turėklai.
PAPLŪDIMYS: yra dušas, persirengimo kabinos, paplūdimio 
rankšluosčiai, skėčiai, gultai nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiaim skėčiai, gultai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.grecotel.com

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna
 ♦ aerobika
 ♦ gimnastika
 ♦ teniso inventorius
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ teniso pamokos*
 ♦ dviračių nuoma (kalnų dviračiai, 
netoli nuo viešbučio)

 ♦ vandens aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ joga
 ♦ vandens sporto priemonės* 
(paplūdimyje)

 ♦ SPA centras* (eliksyras „SPA 
Alchemy“, ajurveda užsiima 
Indijos specialistai)

 ♦ petankė
 ♦ stalo tenisas
 ♦ krepšinis
 ♦ mini futbolas
 ♦ pramoginiai renginiai 
(pramoginės dieninės ir 
vakarinės programos)

 ♦ 3 teniso kortai*

* Už papildomą mokestį.

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė (aptverta, su 
tentu, žolės danga)

 ♦ paauglių klubas („Club 4U“, nuo 
13 iki 17 metų)

 ♦ restoranas
 ♦ žaidimų kambarys
 ♦ gėlo vandens baseinas
 ♦ vaikų klubas
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*

5* Deluxe

5* Deluxe Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.38
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Viskas 
įskaičiuotaCreta Maris Beach Resort

Numeriuose:
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ seifas numeryje
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ vonios reikmenys
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ šlepetės (Suite)
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ mini baras
 ♦ palydovinė televizija (rusiški 
kanalai)

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ Wi-Fi
 ♦ chalatas (Suite)
 ♦ vonia / dušas
 ♦ individualus oro kondicionierius 
(Bungalow)

 ♦ centrinis kondicionierius 
su individualiu valdymu 
(pagrindiniame pastate)

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ interneto kavinė
 ♦ SPA centras
 ♦ amfiteatras (iki 1200 asm.)
 ♦ diskoteka (nuo 22:00 iki 02:00)
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ kirpykla
 ♦ 6 barai (2 iš jų „Terra Building“)
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 58 konferencijų salės
 ♦ Wi-Fi (ne visoje teritorijoje)
 ♦ 3 restoranai
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ 6 baseinai (su gėlu vandeniu)
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ parduotuvės

VIEŠBUČIO VIETA: apie 24 km iki Herakliono oro uosto, 
apie 40 km iki Agios Nikolaos miesto centro, apie 500 m 
iki Chersonisos kurorto centro, ant jūros kranto. Autobusų 
stotelė prie pat viešbučio. Vakaro pramogos – Chersonisos 
(apie 500 m).
VIEŠBUTIS: pastatytas 1975 metais, kasmet atnaujinamas, 
paskutinį kartą atnaujintas 2014–2015 metais. Viešbutį 
sudaro pagrindinis pastatas, papildomas kompleksas 
„Terra Building“ (apie 250 m iki paplūdimio) ir vasarnamių 
kompleksas. Viešbutyje iš viso yra 680 numerių: Promo Room 
tipo numeriai (tai akcija, pagal kurią viešbutis apgyvendina 
bet kuriame tuo metu laisvame numeryje), Deluxe Room 
Main Building GV / SV (numeriai buvo atnaujinti 2014–2015 
metais, vieno kambario numeris, su vaizdu į jūrą arba sodą, 2 
vienvietės lovos arba dvivietė lova, papildomai – išlankstoma 
lova, maks. 3 asm., 27 kv. m), Classic Main Building Room GV / 
SV (maks. 3 asm., 27 kv. m), Classic Bungalow GV (maks. 3 
asm., 27–30 kv. m), Deluxe Bungalow GV / SV / WF (maks. 3 
asm., 30 kv. m), Family Room (maks. 4 asm., 38–73 kv. m), 
Classic Suite SV (maks. 4 asm., 50–72 kv. m), Deluxe Suite SV 
(maks. 4 asm., 53–74 kv. m), Top VIP Suites (maks. 4 asm., 
96–139 kv. m), VIP Suite (maks. 4 asm., 53–103 kv. m), 
Creta Maris Pool Villa (maks. 4 asm., 160 kv. m). Yra numerių, 
pritaikytų žmonėms su negalia (pagal užklausą).
PAPLŪDIMYS: smėlio (250 m), smėlio įėjimas į jūrą, 
paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ www.maris.gr

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna*
 ♦ mini golfas
 ♦ diskoteka
 ♦ maisto gaminimo kursai (graikų 
virtuvė)

 ♦ teniso inventorius
 ♦ karaoke
 ♦ šokių pamokos
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ masažas*
 ♦ teniso korto apšvietimas
 ♦ teniso pamokos*
 ♦ biliardas*
 ♦ 2 treniruoklių salės*
 ♦ turkiška pirtis*
 ♦ vandens aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ smiginis
 ♦ golfas*
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ petankas
 ♦ šaudymas iš lanko
 ♦ petankė
 ♦ stalo tenisas
 ♦ užsienio kalbų pamokos (graikų 
kalba)

 ♦ mini futbolas
 ♦ 3 teniso kortai (su apšvietimu)

*Už papildomą mokestį.

Vaikams:
 ♦ 6 baseinai
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ žaidimų kambarys
 ♦ diskoteka
 ♦ vaikų klubas
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ lovelė
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane

5*

5* Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”. 39
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Luxe 
viskas 
įskaičiuota

Aldemar Royal Mare Luxury 
Resort + THALASSO 5*

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ kavos / arbatos rinkinys (VIP ir Suite 
tipo numeriuose, papildoma kasdien)

 ♦ seifas (elektroninis)
 ♦ patalynės keitimas kasdien 
 ♦ centrinis oro kondicionierius (visą 
parą, nuo birželio vidurio iki rugsėjo 
vidurio)

 ♦ aptarnavimas* 
 ♦ kompiuteris
 ♦ šaldytuvas
 ♦ vonios reikmenys (išskirtiniai, 
priklauso nuo numerio tipo)

 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien 
 ♦ CD / DVD grotuvas pagal užklausą 
(Suite tipo numeriuose)

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
(papildomas kambario tvarkymas 
vakare Suite ir VIP tipo numeriuose)

 ♦ šlepetės
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ faksas pagal užklausą (Suite tipo 
numeriuose)

 ♦ sūkurinė vonia (Suite tipo numeriuose)
 ♦ mini baras pagal atskirą užklausą*
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ chalatas
 ♦ paplūdimio rankšluosčiai (išskyrus 
standartinius numerius)

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ interneto kavinė
 ♦ kirpykla
 ♦ užkandžių baras
 ♦ drabužių valymo paslaugos*
 ♦ uždaras baseinas (šildomas, gėlo 
vandens)

 ♦ 2 konferencijų salės (nuo 80 iki 160 asm.)
 ♦ 3 barai („Calypso & Delfinia“ (10.15–
17.45), „Minos“ (18.00–1.30)

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ sūkurinė vonia (po atviru dangumi,       
gėlo vandens)

 ♦ Wi-Fi 
 ♦ 27 baseinai (gėlo vandens)
 ♦ kortų žaidimų kambarys 
 ♦ televizijos salė
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ parduotuvės

VIEŠBUČIO VIETA: apie 23 km iki Herakliono oro uosto, apie 
30 km iki Agios Nikolaos miesto, apie 2 km iki Chersoniso 
kurorto, ant jūros kranto. Autobusų stotelė – priešais 
viešbutį. Vakaro pramogos Chersonisos kurorte (apie 2 km).
VIEŠBUTIS: priklauso ALDEMAR RESORTS viešbučių grupei. 
Pastatytas 1997 metais, kasmet atnaujinamas. Teritorijoje 
įsikūręs vienas iš geriausių „Thalasso & SPA“ centrų pasaulyje. 
Viešbutį sudaro pagrindinis pastatas ir vasarnamių kompleksas, 
kuriuose yra 391 numeris ir 44 Suite tipo numeriai: Bungalow GV / 
SV, Bungalow VIP Sharing Pool Upper Floor tipų (maks. 2+1 asm., 
29,26 kv. m), Bungalow VIP Premium Sharing Pool Ground Floor 
tipo (maks. 2+1 asm., 29,26 kv. m) vasarnamiai, Junior Suites 
Sharing Pool, Junior Suite Private Poolų, Junior Suite SF Private Pool 
ų, Family Suite Sharing Pool tipų (maks. 2+2 asm., 49 kv. m), VIP 
Suites Sharing Pool, VIP Suite SF Upper Floor tipų (maks. 2+2 arba 
3 asm., 59 kv. m.), VIP Suite Private Pool tipo (maks. 3+1 asm., 59 
kv. m), VIP Suites SF Private Pool, Executive Suite Sharing Pool tipų 
(maks. 2+2 arba 3 asm., 98 kv. m), Presidental Suite Private Pool 
tipo (maks. 4+2 arba 4+3 arba 5 asm., 146 kv. m) numeriai, 10 
numerių, pritaikytų žmonėms su negalia. Viešbučio teritorijoje 
įrengtos rampos, yra bankomatas.
PAPLŪDIMYS: stambaus žvyro / akmenuotas, smulkaus žvyro 
įėjimas į jūrą (yra natūrali akmens plokštė, rekomenduojama 
speciali avalynė), paplūdimio rankšluosčiai (iš numerio), skėčiai, 
gultai nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai (iš numerio), skėčiai, 
gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.aldemar-resorts.gr 

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna*
 ♦ žaidimų kambarys*
 ♦ skvošas* (2 kortai)
 ♦ mini golfas 
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ teniso pamokos*
 ♦ biliardas*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ golfo laukai*
 ♦ turkiška pirtis*
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ „Thalasso“ centras*
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ vakariniai renginiai 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ 4 teniso kortai (su     
kvarcine danga)

 ♦ pramoginiai renginiai 

* Už papildomą mokestį.Vaikams: 
 ♦ žaidimų aikštelė (be tento)
 ♦ baseinas (gėlo vandens) 
 ♦ vaikų klubas („Aldy“, nuo 4 iki 12 metų, 10.00–18.00 kasdien)
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą* 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ vaikų kampelis restorane
 ♦ elektroninė auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ buteliukų sterilizatorius / šildytuvas pagal atskirą užklausą*
 ♦ vaikiškas klozeto dangtis pagal užklausą*
 ♦ pastatomas laiptelis prie kriauklės pagal užklausą 
 ♦ vaikiška supamoji kėdė pagal užklausą*
 ♦ kūdikių vonelė pagal atskirą užklausą*
 ♦ vežimėlis pagal atskirą užklausą
 ♦ puodas pagal atskirą užklausą*
 ♦ vystymo čiužinukas pagal atskirą užklausą*

5* Luxe Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.40
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Viskas 
įskaičiuotaAldemar Knossos Royal Beach Resort

Numeriuose:
 ♦ seifas numeryje (elektroninis)
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę (veikia ekosistema)

 ♦ aptarnavimas numeriuose* 
(07:00–24:00)

 ♦ vonios reikmenys
 ♦ vonia
 ♦ rankšluosčių keitimas 3 kartus 
per savaitę (veikia ekosistema)

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ šlepetės
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ mini baras pagal atskirą 
užklausą*

 ♦ palydovinė televizija (su 
muzikiniais kanalais)

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ Wi-Fi
 ♦ centrinis oro kondicionierius 
 ♦ mini šaldytuvas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ kirpykla
 ♦ drabužių valymo paslaugos*
 ♦ uždaras baseinas 
 ♦ konferencijų salė
 ♦ 5 barai
 ♦ Wi-Fi
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ restoranai 
 ♦ 4 baseinai
 ♦ kortų žaidimų kambarys
 ♦ televizijos salė 
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ parduotuvės
 ♦ naktinis klubas

VIEŠBUČIO VIETA: apie 23 km iki Herakliono oro uosto, apie 30 km 
iki Agios Nikolaos miesto, apie 2 km iki Chersonisos kurorto, pirmoje 
viešbučių linijoje. Autobusų stotelė priešais viešbutį. 
Vakaro pramogos – Chersonisos (apie 2 km).
VIEŠBUTIS: priklauso ALDEMAR RESORTS viešbučių grupei. 
Pastatytas 1991 metais, paskutinį kartą atnaujintas 2008 metais. 
Viešbučio teritorija bendra su Aldemar Royal Villas 5 viešbučiu. Viešbutį 
sudaro pagrindinis pastatas ir 2-jų aukštų vasarnamių kompleksas, 
kuriuose yra 373 numeriai: Bungalow GV (maks. 3 asm., 24,5 kv. m), 
yra galimybė sujungti numerius (pagal užklausą), Bungalow SV (maks. 
2 asm., 19–24 kv. m), Family Room (maks. 2+2 asm., 35–39 kv. m), 
VIP Bungalow Sea Front (maks. 3 asm., 19–24 kv. m). VIP Bungalow Sea 
Front vasarnamius rezervavusiems svečiams atvykimo dieną – vynas, 
mineralinis vanduo, mini baras (nealkoholiniai gėrimai), gėlės, vonios 
priemonės, šlepetės, chalatas, paplūdimio rankšluosčiai, kasdien – 
mineralinio vandens papildymas ir kavos / arbatos rinkinys, vakarinis 
numerio sutvarkymas. Svečiams, gyvenantiems Bungalow ir Family 
Room* tipo numeriuose, atvykimo dieną – vynas, mineralinis vanduo, 
vonios priemonės, šlepetės.
PAPLŪDIMYS: stambaus žvyro / akmenuotas, smulkaus žvyro 
įėjimas į jūrą (už kelių metrų nuo kranto yra natūrali akmens plokštė), 
rekomenduojama speciali avalynė, paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, 
gultai nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ www.aldemar-resorts.gr

Pramogos ir sportas:
 ♦ skvošas*
 ♦ mini golfas
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ teniso pamokos*
 ♦ biliardas*
 ♦ vandens polas
 ♦ jodinėjimas žirgais* 
 ♦ golfo laukai*
 ♦ vandens aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ smiginis
 ♦ „Thallasso“ centras* („Royal 
Mare Thalasso & SPA Center“ 
viešbutyje Royal Mare Village, 
mikroautobusas nemokamai)

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ vakariniai renginiai                        
* Už papildomą mokestį.

Vaikams:
 ♦ vandens kalneliai (45 m)
 ♦ 2 baseinai (1 su jūros vandeniu)
 ♦ žaidimų aikštelė 
 ♦ restoranas 

5*

5* Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Luxe
viskas 
įskaičiuota     5*Aldemar Knossos Villas Luxury Resort

5* Luxe Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ autobusas iki miesto centro
 ♦ drabužių valymo paslaugos*
 ♦ kirpykla, parduotuvės
 ♦ 3 barai, 4 restoranai, 1 kavinė, 1 taverna 
 ♦ uždaras baseinas (šildomas, gėlo vandens)
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ saugojimo kambarys
 ♦ 2 baseinai (1 gėlo vandens)
 ♦ Wi-Fi
 ♦ televizijos salė

Vaikams:
 ♦ 2 baseinai (1 gėlo vandens)
 ♦ vandens kalnelis (45 m)
 ♦ žaidimų aikštelė (be tento, 
su žolės danga)

 ♦ restoranas („Aldy“ su 
specialiu meniu)

 ♦ diskoteka (20.30–21.00)
 ♦ vaikų klubas 
 ♦ auklė / elektroninė auklė 
pagal atskirą užklausą* 

 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ buteliukų sterilizatorius 
/ šildytuvas pagal atskirą 
užklausą* 

 ♦ pastatomas laiptelis prie 
kriauklės pagal užklausą 

 ♦ kūdikių vonelė, klozeto 
dangtis, puodas, vystymo 
čiužinukas, supamoji kėdė 
pagal atskirą užklausą*  

 ♦ vežimėlis pagal 
atskirą užklausą                                              
* Už papildomą mokestį. 

Pramogos ir sportas:
 ♦ skvošas*
 ♦ teniso inventorius, teniso pamokos*
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ biliardas*
 ♦ bridžo salonas 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ vakariniai renginiai 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ teniso kortas (kvarcinė danga)

VIEŠBUČIO VIETA: apie 23 km iki Herakliono oro uosto, apie 40 km iki 
Agios Nikolaos miesto, apie 2 km iki Chersonisos kurorto. Autobusų 
stotelė – priešais viešbutį. Vakaro pramogos: Chersonisos kurorte 
(apie 2 km).
VIEŠBUTIS: priklauso ALDEMAR RESORTS viešbučių grupei. Viešbučio 
teritorija bendra su ALDEMAR KNOSSOS ROYAL viešbučiu. Viešbučio 
svečiai gali naudotis visomis viešbučio komplekso paslaugomis. Viešbutį 
sudaro 40 Deluxe tipo vilų: Junior Suite (maks. 2+2 asm., 45 kv. m), Knossos 
Suite Sharing Pool (maks. 2+2 asm., 60 kv. m), Knossos Maisonette Sharing 
Pool (2-jų aukštų, maks. 4 asm., 72 kv. m), Royal Maisonette (2-jų aukštų, 
maks. 4 asm., 115 kv. m), Royal Suite SF Sharing Pool (maks. 6 asm., 
129 kv. m), Europi (prie jūros, individualus baseinas, namų kino teatras, 
kabinetas su židiniu, treniruoklių salė su vaizdu į jūrą, sauna, sūkurinė 
vonia, maks. 4–6 asm., 235 kv. m), Phaedra (prie jūros, su panoraminiu 
vaizdu, individualus baseinas, kabinetas su židiniu, namų kino teatras, 
dviratis-treniruoklis, sauna, maks. 6–8 asm., 227 kv. m) tipų vilos, Villa 
Ariadne SF Private Pool kompleksas (prie jūros, susideda iš dviejų Royal 
Suite bei Knossos Suite ir Junior Suite tipų vilų, maks. 16–24 asm., 
468 kv. m). Viešbutis nėra pritaikytas judėjimo negalia turintiems 
žmonėms. Bankomatas viešbutyje.
PAPLŪDIMYS: žstambaus žvyro / akmenuotas, smulkaus žvyro 
įėjimas į jūrą (už kelių metrų nuo kranto yra natūralaus akmens plokštė, 
rekomenduojama speciali avalynė), skėčiai, gultai nemokamai (VIP gultai 
už papildomą mokestį, išskyrus Royal & Imperial Villa svečius).
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ www.aldemar-resorts.gr

Numeriuose:
 ♦ vonios kambarys
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ seifas (elektroninis)
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę 

 ♦ centrinis oro kondicionierius (su 
individualiu valdymu)

 ♦ vonios reikmenys (išskirtiniai), 
chalatas, šlepetės

 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien 
(yra ekosistema)

 ♦ CD / DVD grotuvas (išskyrus 
Junior Suite)

 ♦ mini baras* (išskyrus Imperial Villa)
 ♦ palydovinė televizija 
(sumuzikiniais ir rusiškais 
kanalais)

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ ventiliatorius
 ♦ paplūdimio rankšluosčiai*
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ Wi-Fi 
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Viskas 
įskaičiuota

Bella Beach Hotel

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ juvelyrinė parduotuvė
 ♦ SPA centras
 ♦ amfiteatras
 ♦ drabužių valymo paslaugos*
 ♦ parduotuvė
 ♦ 3 barai
 ♦ uždaras baseinas (šildomas 
gegužės 1–15 d. ir spalį)

 ♦ 2 konferencijų salės (iki 60 ir 
170 asm.)

 ♦ Wi-Fi viešosiose vietose
 ♦ restoranas
 ♦ a la carte restoranas („Olive 
Tree“*)

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ gydytojo iškvietimas*
 ♦ 2 atviri baseinai (su jūros 
vandeniu)

 ♦ televizijos salė
 ♦ valiutos keitykla

Numeriuose:
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ seifas numeryje* 
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę (veikia ekosistema)

 ♦ aptarnavimas numeriuose*
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien 
(veikia ekosistema)

 ♦ DVD grotuvas
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ šlepetės
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ chalatas
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ paplūdimio rankšluosčiai
 ♦ vonia / dušas
 ♦ individualus oro kondicionierius

Pramogos ir sportas:
 ♦ aerobika
 ♦ mini golfas (18 duobučių)
 ♦ diskoteka* (3 kartus per savaitę)
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ biliardas*
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ vandens aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ elektroniniai žaidimai*
 ♦ stalo tenisas
 ♦ mini futbolas
 ♦ 2 teniso kortai

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ interneto kavinė
 ♦ SPA centras
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ konferencijų salė (Cactus Beach)
 ♦ 2 barai
 ♦ Wi-Fi
 ♦ a la carte restoranas (reikia 
rezervuoti)

 ♦ restoranas
 ♦ 2 atviri baseinai
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ televizijos salė

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė (Cactus Beach)
 ♦ lovelė

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna* (SPA centre)
 ♦ masažas* (SPA centre)
 ♦ sūkurinė vonia* (SPA centre)
 ♦ biliardas*
 ♦ treniruoklių salė (SPA centre)
 ♦ turkiška pirtis* (SPA centre)
 ♦ vandens sporto priemonės* 
(paplūdimyje)

 ♦ teminiai vakarėliai (2 kartus per 
savaitę)

 ♦ stalo tenisas

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 35 km iki Herakliono oro uosto, 
Stalidos kurorte, antroje linijoje (jūra per kelią, smėlio 
paplūdimys). Apie 6 km iki Chersonisos miesto, vieno 
didžiausių turistinių centrų saloje. Apie 200 m iki autobusų 
stotelės.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2010 metais. Viešbučio teritorija 
nedidelė, įrengta moderniu graikišku stiliumi. Viešbučio 
pastatuose yra 177 numeriai: 160 Superior Room tipo 
numerių (2 vienvietės lovos (dvivietė lova pagal užklausą), 
papildomai – vienvietė lova arba sofa, maks. 3 asm., 25 
kv. m), 17 Junior Suite tipo numerių (miegamasis ir svetainė 
atskirti durimis, 2 vienvietės lovos (dvivietė lova pagal 
užklausą), papildomai – išlankstoma lova, maks. 3 asm., 45 
kv. m).
PAPLŪDIMYS: miesto (per kelią nuo viešbučio), smėlio, 
skėčiai, gultai už papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ www.cactusroyal.gr

Numeriuose:
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ seifas numeryje* (elektroninis)
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ vonios reikmenys
 ♦ rankšluosčių keitimas 3 kartus 
per savaitę

 ♦ CD / DVD grotuvas
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ šlepetės
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ 2 rusiški kanalai
 ♦ mini baras (vanduo ir gaivieji 
gėrimai atvykus, daugiau – už 
papildomą mokestį)

 ♦ palydovinė televizija
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ Wi-Fi
 ♦ chalatas
 ♦ vonia / dušas
 ♦ oro kondicionierius

Cactus Royal SPA & Resort

5* Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Viskas 
įskaičiuota

VIEŠBUČIO VIETA: apie 25 km iki Herakliono oro uosto, apie 
28 km iki Herakliono miesto centro, apie 4 km iki Chersonisos 
kurorto, apie 700 m iki autobusų stotelės. Vakaro 
pramogos – Chersonisos (apie 4 km).
VIEŠBUTIS: priklauso CHERSONISSOS viešbučių grupei. 
Pastatytas 1994 metais, paskutinį kartą atnaujintas 2015 
metų žiemą. Buvo atnaujintos bendros viešbučio vietos ir visi 
komplekso numeriai. Bendras plotas – 42 000 kv. m. Viešbutį 
sudaro aštuoni 2-jų aukštų vasarnamiai, kuriuose yra 175 
numeriai: Standard Room SV / GV / PV (maks. 3 arba 2+1 asm., 
24 kv. m), Family Room Two Bedroom (maks. 4 arba 2+3 asm., 
42 kv. m). Yra galimybė sujungti Standard tipo numerius.
PAPLŪDIMYS: smėlio (tarp paplūdimio ir viešbučio eina 
nejudrus kelias), įėjimas į jūrą – stambaus žvyro su 
akmenukais, paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai 
nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ www.hersotels.gr

5*

5*

5* Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Vaikams:
 ♦ meniu vaikams
 ♦ žaidimų aikštelė (aptverta, be tento, 

danga - žolė)
 ♦ baseinas vaikams
 ♦ diskoteka vaikams (6 kartus per 

savaitę)
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų, 

kasdien)
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*

* Už papildomą mokestį.
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5* Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Viskas 
įskaičiuota

Sentido Blue Sea Beach

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ amfiteatras
 ♦ užkandžių baras
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ konferencijų salė
 ♦ 3 barai
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ parduotuvė
 ♦ Wi-Fi viešosiose vietose
 ♦ a la carte restoranas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ restoranas
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ baseinas
 ♦ televizijos salė
 ♦ valiutos keitykla

Numeriuose:
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ seifas numeryje
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ aptarnavimas numeriuose*
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ rankšluosčių keitimas
 ♦ telefonas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ Wi-Fi registratūroje*
 ♦ vonia / dušas
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ mini šaldytuvas

Pramogos ir sportas:
 ♦ aerobika
 ♦ biliardas*
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ vandens polas
 ♦ vandens aerobika
 ♦ smiginis
 ♦ elektroniniai žaidimai*
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ vakariniai renginiai
 ♦ SPA centras*
 ♦ stalo tenisas

* Už papildomą mokestį.

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ konferencijų salė (iki 150 asm.)
 ♦ 2 barai
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ Wi-Fi registratūroje
 ♦ restoranas
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ 2 baseinai
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ televizijos salė

Vaikams:
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna*
 ♦ teniso inventorius
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ biliardas
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ vandens sporto priemonės* 
(paplūdimyje)

 ♦ vakariniai renginiai
 ♦ teminiai vakarėliai
 ♦ stalo tenisas
 ♦ teniso kortas

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 25 km iki Herakliono oro uosto, apie 
50 m iki paplūdimio, apie 500 m iki autobusų stotelės (nuo 
paplūdimio). Vakaro pramogos – Chersonisos (apie 200 m).
VIEŠBUTIS: priklauso HERSONISSOS HOTEL GROUP 
viešbučių grupei. Pastatytas 1991 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2007 metais. Viešbutį sudaro vienas 4-ių 
aukštų pastatas (yra 2 liftai) ir atskiras 4-ių aukštų „Annex“ 
pastatas (apie 50 m iki viešbučio, per kelią). Viešbutyje yra 
200 numerių: Standard Room (maks. 3 asm., 25–28 kv. m), 
Standard Room SSV (maks. 3 asm., 25–28 kv. m), Room Annex 
(korpuse per kelią, 2 vienvietės lovos, papildomai – vienvietė 
lova, maks. 3 asm., 25–28 kv. m).
PAPLŪDIMYS: miesto, stambaus žvyro / akmenuotas (už 
100 m nuo viešbučio), įėjimas į jūrą – stambaus žvyro su 
akmenukais, yra dušas, persirengimo kabinos, tualetas, 
skėčiai, gultai už papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai, paplūdimio 
rankšluosčiai už užstatą.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ www.hersotels.gr
Ekonominė klasė

Numeriuose:
 ♦ seifas numeryje* (mechaninis)
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ vonios reikmenys
 ♦ rankšluosčių keitimas 3 kartus 
per savaitę

 ♦ telefonas (ir vonios kambaryje)
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ balkonas
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ vonia / dušas
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ mini šaldytuvas

Hersonissos Palace

Viskas 
įskaičiuota

VIEŠBUČIO VIETA: apie 30 km iki Herakliono oro uosto, apie 
100 m nuo Stalidos gyvenvietės. Šalia viešbučio yra stotelė 
(pasiekiami Herakliono ir Agios Nikolaos kurortai). Vakaro 
pramogos – Stalidos kurorte (apie 100 m).
VIEŠBUTIS: priklauso SENTIDO viešbučių grupei. Pastatytas 
1965 metais, paskutinį kartą atnaujintas 2008 metais. 
Viešbutį sudaro keli skirtingų aukštų pastatai, vasarnamių 
kompleksas, „Annex“ pastatas (apie 70 m nuo pagrindinės 
viešbučio teritorijos). Viešbutyje yra 225 numeriai: 
Promotional Room (maks. 3 asm., 20 kv. m), Standard Room 
(maks. 3 asm., 23–25 kv. m), Bungalow Sea Front / Pool Front 
(maks. 3 asm., 28–33 kv. m), Family Room 1 Bedroom (maks. 
2+2 asm., 28–33 kv. m), Family Room 2 Bedroom (maks. 2+2 
asm., 40–45 kv. m), Junior Suite Private Pool (maks. 3 asm., 
28–33 kv. m), Junior Suite (maks. 3 asm., 28–33 kv. m). Yra 
numerių, pritaikytų žmonėms su negalia.
PAPLŪDIMYS: smėlio, skėčiai, gultai už papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai, paplūdimio 
rankšluosčiai už užstatą.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ www.zeushotels.gr

5*

5*

5* Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”. 43
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Viskas 
įskaičiuota

Fodele Beach & Water 
Park Holiday Resort

Annabelle Beach Resort

Viskas 
įskaičiuota5*

5*

5* Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.
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VIEŠBUČIO VIETA: apie 25 km iki Herakliono miesto oro uosto, apie 
55 km iki Retimno miesto, Fodele miestelyje, ant kalvos, iki smėlio 
paplūdimio nusileidžiama kaskadomis, apie 100 m iki autobusų stotelės. 
Vakaro pramogos Herakliono mieste (22 km).
VIEŠBUTIS: pastatytas 1990 metais. Nuo 2006 metų kasmet 
atnaujinamas. Viešbutį sudaro pagrindinis pastatas ir atskiri vasarnamiai, 
kurie išsidėstę nuokalnėje link jūros. Viešbutyje yra 396 numeriai: Standard 
Room Mountain View tipo numeriai (2 vienvietės lovos arba dvivietė lova, 
papildomai – sofa, maks. 2+1 asm., 22–28 kv. m), Standard Room SV 
tipo numeriai (maks. 2+1 asm., 22–28 kv. m), Superior Room Seafront 
tipo numeriai (maks. 3+1 asm., 28–32 kv. m), Superior Family Room tipo 
numeriai (maks. 3+1 asm., 32–38 kv. m), Family Suite 2 Bedrooms tipo 
numeriai (maks. 3+1 asm., 55–60 kv. m), Maisonette tipo numeriai (maks. 
3+1 asm., 60 kv. m), Standard Suite tipo numeriai (maks. 3+1 asm., 80 kv. 
m). Bankomatas viešbutyje.
PAPLŪDIMYS: smėlio, yra dušas, tualetas, persirengimo kabinos, 
paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 5 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ www.fodelebeach.gr

Pramogos ir sportas
 ♦ sauna*
 ♦ mini golfas 
 ♦ gimnastika 
 ♦ kosmetinės ir pirties 
procedūros*

 ♦ biliardas*
 ♦ „Wellness“ centras
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ vandens pramogų parkas 
 ♦ šaudymas iš lanko 
 ♦ petankė 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ krepšinis 
 ♦ mini futbolas 
 ♦ nardymo centras*
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ teniso kortas

* Už papildomą mokestį.

Numeriuose
 ♦ seifas* 
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę 

 ♦ individualus oro kondicionierius 
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ rankšluosčių keitimas 3 kartus 
per savaitę 

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ palydovinė televizija 
 ♦ Wi-Fi registratūroje*
 ♦ chalatas
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ vonia / dušas

Vaikams
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ diskoteka
 ♦ lovelė, pagal atskirą užklausą
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą* 
 ♦ vaikų klubas

Viešbučio teritorijoje
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ 4 barai
 ♦ konferencijų salė 
 ♦ restoranas 
 ♦ a la carte restoranas 
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ 3 baseinai
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ vandens pramogų parkas
 ♦ televizijos salė
 ♦ taverna

VIEŠBUČIO VIETA: apie 2 km iki kurortinio Chersoniso miestelio, 
apie 22 km iki Herakliono miesto oro uosto, apie 2 km iki 
autobusų stotelės. Vakaro pramogos Chersoniso kurorte (apie 
2 km).
VIEŠBUTIS: pastatytas 1992 metais, paskutinį kartą atnaujintas 
2015 metais. Viešbutį sudaro pagrindinis pastatas su 
registratūra ir 2-jų aukštų vasarnamių kompleksas, kuriuose yra 
265 numeriai: Economy Room tipo numeriai (maks. 3 asm., 24 
kv. m), Standard Room tipo numeriai (maks. 3 asm., 24–25 kv. 
m), Family Room tipo numeriai (maks. 3+1 asm., 27 kv. m), Suite 
Sharing Pool tipo numeriai (maks. 3+1 asm., 50 kv. m). Villa tipo 
numeriai (maks. 5 asm., 70 kv. m). Bankomatas Chersoniso 
kurorte (apie 2 km).
PAPLŪDIMYS: stambaus žvyro / akmenuotas, yra dušas, 
tualetas, persirengimo kabinos, paplūdimio rankšluosčiai, 
skėčiai, gultai nemokamai. 
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.akshotels.com/annabelle-village-hotel.html 
 

Numeriuose
 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę 

 ♦ centrinis oro kondicionierius 
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien 
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
 ♦ šlepetės
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ palydovinė televizija 
 ♦ Wi-Fi registratūroje* 
 ♦ chalatas
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ vonia / dušas

Viešbučio teritorijoje
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ SPA centras
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ 3 barai
 ♦ uždaras baseinas 
 ♦ konferencijų salė 
 ♦ drabužių lyginimo paslauga*
 ♦ restoranas 
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ 2 baseinai
 ♦ Wi-Fi viešosiose vietose 
 ♦ televizijos salė
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ taverna
 ♦ parduotuvės

Pramogos ir sportas
 ♦ sauna*
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ masažas*
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ biliardas*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ smiginis 
 ♦ elektroniniai žaidimai*
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ teniso kortas 

* Už papildomą mokestį.

Vaikams
 ♦ 2 baseinai
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą* 

44



Prašom su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt

5* Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
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Viskas 
įskaičiuota

Sea Side Resort & SPA

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ interneto kavinė
 ♦ užkandžių baras
 ♦ SPA centras
 ♦ kirpykla
 ♦ parduotuvė
 ♦ 3 barai (ir užkandžių baras)
 ♦ uždaras baseinas (su sūkurine 
vonia, SPA)

 ♦ konferencijų salė (iki 250 asm.)
 ♦ Wi-Fi registratūroje
 ♦ restoranas
 ♦ 2 a la carte restoranai (kinų 
virtuvė, gurmanų restoranas, 
vaikai iki 6 metų neįleidžiami)

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ gydytojo iškvietimas*
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ 2 atviri baseinai
 ♦ televizijos salė
 ♦ valiutos keitykla

Numeriuose:
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ seifas numeryje
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ aptarnavimas numeriuose*
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ CD / DVD grotuvas 
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ rusiškas kanalas
 ♦ mini baras (
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ vonia / dušas
 ♦ oro kondicionierius

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna*
 ♦ aerobika
 ♦ diskoteka
 ♦ nardymas*
 ♦ masažas*
 ♦ biliardas*
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ vandens polas
 ♦ turkiška pirtis*
 ♦ smiginis
 ♦ nardymo pamokos*
 ♦ joga
 ♦ teminiai vakarėliai* (su gyva 
muzika, barbekiu)

 ♦ stalo tenisas
 ♦ krepšinis
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ teniso kortas

* Už papildomą mokestį.

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ SPA centras
 ♦ kirpykla
 ♦ amfiteatras
 ♦ užkandžių baras
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 2 konferencijų salės
 ♦ 4 barai
 ♦ parduotuvė
 ♦ interneto kavinė
 ♦ Wi-Fi registratūroje
 ♦ a la carte restoranas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ restoranas
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ 3 baseinai
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ televizijos salė
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ gydytojo kabinetas

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas
 ♦ vaikų klubas
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ elektroninė auklė
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna*
 ♦ aerobika
 ♦ masažas*
 ♦ biliardas*
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ vandens polas
 ♦ nardymo pamokos*
 ♦ turkiška pirtis*
 ♦ smiginis
 ♦ joga
 ♦ teminiai vakarėliai*
 ♦ krepšinis
 ♦ stalo tenisas
 ♦ teniso kortas
 ♦ pramoginiai renginiai

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 15 km iki tarptautinio Herakliono 
oro uosto, apie 8 km iki kurortinės vietovės Agia Pelagijos, 
aukštumoje šalia Ligarijos gyvenvietės, autobusų stotelė šalia 
viešbučio. Vakaro pramogos – Agia Pelagijoje (apie 8 km), 
Heraklione (apie 15 km).
VIEŠBUTIS: pastatytas 1997 metais. 2015 m. žiemą 
numeriai buvo atnaujinti. Viešbutyje yra 355 numeriai: 
Standard Room Promo (maks. 2+1 asm., 20–30 kv. m), 
Standard Room LV (maks. 3 asm., 20–30 kv. m), Standard 
Room SV (maks. 4 asm., 25–30 kv. m), Family 2 Bedrooms 
Maisonette Style SV (maks. 4 asm., 30–35 kv. m), Family 2 
Bedrooms SV (maks. 4 asm., 30–35 kv. m), VIP Suite LV (su 
vaizdu į apylinkes, dviejų kambarių numeris, miegamasis su 
durimis, svetainė, dvivietė lova, maks. 2 asm., 35–40 kv. m), 
Junior Suite LV (maks. 2 asm., 25–30 kv. m), VIP Master Suite 
SSV tipų numeriai (maks. 4 asm., 70–90 kv. m).
PAPLŪDIMYS: žvyro, įėjimas į jūrą – stambaus žvyro su 
akmenukais, yra dušas, autobusas iki paplūdimio, skėčiai, 
gultai nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai, paplūdimio 
rankšluosčiai už užstatą.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ www.chchotels-crete.com

Numeriuose:
 ♦ seifas numeryje
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ vonios reikmenys
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ rusiškas kanalas
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ Wi-Fi
 ♦ vonia / dušas
 ♦ individualus oro kondicionierius

CHC Athina Palace Resort & SPA

Luxe
viskas 
įskaičiuota

VIEŠBUČIO VIETA: apie 22 km iki Herakliono oro uosto, apie 3 
km iki Agia Pelagijos kurorto centro, apie 80 m iki paplūdimio, 
autobusų stotelė – priešais viešbučio įėjimą (autobusas važiuoja 
pagal tvarkaraštį). Vakaro pramogos – Agia Pelagijoje (apie 3 
km), Heraklione (apie 20 km).
VIEŠBUTIS: pastatytas 2004 metais, paskutinį kartą atnaujintas 
2009 metais. 2010 metais buvo pastatytas naujas Junior Suite 
LV tipo numerių korpusas (prie įvažiavimo į viešbutį, 400 m iki 
pagrindinio pastato). Naujo korpuso teritorijoje yra baseinas. 
Viešbutyje yra 246 numeriai (95 % iš jų – su vaizdu į jūrą): Promo 
Room LV (tai akcija, pagal kurią viešbutis skiria bet kurio tipo 
tuo metu esantį laisvą numerį, maks. 3 asm., Standard Room 
LV, Superior Room, Family Room 2 Bedrooms SSV, Family Room 
2 Bedrooms Maisonette SV, Superior Room LV with Sharing Pool 
Access, Superior Room SV Sharing Pool, Junior Suite LV, Junior Suite 
SV, VIP tipo numeriai su papildomu aptarnavimu, Superior Room 
with Independent Pool, Family Room with Independent Pool SV.
PAPLŪDIMYS: žvyro (nusileidimas liftu ir takelis), įėjime į jūrą yra 
uolienų, yra dušas, skėčiai, gultai už papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai (keičiami prie 
pagrindinių baseinų), skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ www.chchotels-crete.com

Vaikams:
 ♦ ankstyva vakarienė
 ♦ baseinas
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*

5*

5*

5* Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.
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5* Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Stella Palace Resort & SPA Viskas 
įskaičiuota5*

5* Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Stella Island Luxury Resort & SPA Viskas 
įskaičiuota5*

VIEŠBUČIO VIETA: apie 17 km iki Herakliono miesto oro 
uosto, apie 500 m iki Analipsi gyvenvietės, apie 5 km iki 
Chersonisos miesto. Vakaro pramogos Chersonisos mieste 
(apie 5 km).
VIEŠBUTIS: atidarytas 2008 metais. Paskutinį kartą 
atnaujintas 2014 metais. Viešbutį sudaro devyniolika 2-jų 
aukštų pastatų, kuriuose yra 267 numeriai: Standard Room 
tipo numeriai (maks. 3 asm., 30 kv. m), Family Room Open 
Plan tipo numeriai (maks. 4 asm., 38 kv. m), Family Room 
2 Bedrooms tipo numeriai (maks. 4 asm., 40 kv. m), Suite 
Private Pool tipo numeriai (maks. 2 asm., 40 kv. m), Suite Sea 
View Sharing Pool tipo numeriai (maks. 3 asm., 35 kv. m). 
Bankomatas Analipsi gyvenvietėje (apie 500 m).
PAPLŪDIMYS: miesto (per kelią nuo viešbučio), stambaus 
žvyro / akmenuotas, skėčiai, gultai nemokamai, paplūdimio 
rankšluosčiai už užstatą.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai, paplūdimio 
rankšluosčiai už užstatą.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 5 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ www.stellapalace.gr 

Numeriuose
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ seifas* 
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę 

 ♦ individualus oro kondicionierius 
 ♦ aptarnavimas* 
 ♦ šaldytuvas
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ rankšluosčių keitimas 3 kartus 
per savaitę 

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
 ♦ radijas
 ♦ šlepetės
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ mini baras*
 ♦ palydovinė televizija 
 ♦ Wi-Fi
 ♦ chalatas

Viešbučio teritorijoje
 ♦ SPA centras
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ parduotuvė
 ♦ 4 barai
 ♦ uždaras baseinas 
 ♦ konferencijų salė 
 ♦ restoranas 
 ♦ 2 a la carte restoranai
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ 2 baseinai
 ♦ Wi-Fi registratūroje

Pramogos ir sportas
 ♦ sauna*
 ♦ pirtis*
 ♦ aerobika
 ♦ SPA procedūros* 
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ biliardas*
 ♦ jodinėjimas žirgais*
 ♦ vandens aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ smiginis
 ♦ golfas*
 ♦ treniruoklių salė*
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ stalo tenisas
 ♦ krepšinis
 ♦ mini futbolas
 ♦ pramoginiai renginiai

* Už papildomą mokestį.

Vaikams
 ♦ 2 baseinai 
 ♦ meniu
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ diskoteka
 ♦ vaikų klubas

VIEŠBUČIO VIETA: apie 17 km iki Herakliono, apie 5 km iki 
Chersonisos miesto centro. Šalia autobuso stotelė. Vakaro 
pramogos Chersonisos (apie 5 km).
VIEŠBUTIS: pastatytas 2017 metų žiemą. Viešbutį sudaro 
2-jų aukštų pastatų kompleksas ir 12 vilų, įsikūrusių šalia 
baseino. Viešbutyje yra 89 numeriai: Premium Room PV tipo 
numeriai (su vaizdu į baseiną, dvigulė lova, papildomai – 
sofa, maks. 3 asm., 34 kv. m), Luxury Room Swim Up tipo 
numeriai (maks. 2 asm., 27 kv. m), Premium Room Swim Up 
tipo numeriai (maks. 3 asm., 34 kv. m), Bungalow Over Water 
tipo numeriai (maks. 2 asm., 25 kv. m), Luxury Room PV tipo 
numeriai (maks. 2 asm., 27 kv. m), Island Villa Private Pool tipo 
numeriai (maks. 3 asm., 35 kv. m).
PAPLŪDIMYS: smėlio, paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, 
gultai nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 5 žvaigždutės.

Numeriuose
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ seifas* 
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę 

 ♦ oro kondicionierius
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ rankšluosčių keitimas 3 kartus 
per savaitę 

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
 ♦ šlepetės
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ mini baras*
 ♦ palydovinė televizija 
 ♦ dušas
 ♦ Wi-Fi
 ♦ chalatas
 ♦ paplūdimio rankšluosčiai
 ♦ mini šaldytuvas

Viešbučio teritorijoje
 ♦ SPA centras
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ uždaras baseinas 
 ♦ baras 
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ parduotuvė
 ♦ a la carte restoranas 
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ restoranas 
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ baseinas 
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ televizijos salė

Pramogos ir sportas
 ♦ sauna*
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ treniruoklių salė*
 ♦ vandens dviračiai*
 ♦ pramoginiai renginiai

* Už papildomą mokestį.

Vaikams
 ♦ kėdutės restorane
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą 
(Island Villa Private Pool, Premium 
Room PV tipo numeriuose)
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Viskas 
įskaičiuota

Albatros SPA & Resort Hotel

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ SPA centras
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ 2 barai
 ♦ konferencijų salės (150 kv. m, iki 
170 asm.)

 ♦ Wi-Fi *
 ♦ restoranas
 ♦ a la carte restoranas (gurmanų 
restoranas „Daphne“)

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ 2 atviri baseinai (su gėlu 
vandeniu)

 ♦ valiutos keitykla (registratūroje)
 ♦ parduotuvės (mini parduotuvė)

Numeriuose:
 ♦ virdulys
 ♦ seifas numeryje (elektroninis)
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę

 ♦ aptarnavimas numeriuose visą 
parą

 ♦ vonios reikmenys
 ♦ vonia
 ♦ rankšluosčių keitimas 3 kartus 
per savaitę

 ♦ lygintuvas pagal atskirą 
užklausą

 ♦ telefonas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ palydovinė televizija 
 ♦ Wi-Fi registratūroje*
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ centrinis oro kondicionierius 

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna*
 ♦ pirtis*
 ♦ aerobika
 ♦ maisto gaminimo kursai (graikų 
virtuvė)

 ♦ vyno degustacija
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ masažas*
 ♦ biliardas*
 ♦ treniruoklių salė (išskyrus 
„Power Plate“)

 ♦ vandens aerobika
 ♦ vandens sporto priemonės* 
(paplūdimyje)

 ♦ vakariniai renginiai (2–3 kartus 
per savaitę)

 ♦ teminiai vakarėliai
 ♦ stalo tenisas

* Už papildomą mokestį.

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ juvelyrinė parduotuvė
 ♦ susitikimų kambarys
 ♦ baseinas su sūkurine vonia
 ♦ drabužių valymo paslaugos*
 ♦ parduotuvė
 ♦ 3 barai
 ♦ Wi-Fi registratūroje
 ♦ restoranas
 ♦ 2 a la carte restoranai
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ baseinas-upė (800 kub. m)

Vaikams:
 ♦ meniu
 ♦ žaidimų aikštelė 
 ♦ paauglių klubas 
 ♦ gėlo vandens baseinas
 ♦ vaikų klubas
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*

Pramogos ir sportas:
 ♦ aerobika
 ♦ maisto gaminimo kursai (graikų 
virtuvė)

 ♦ teniso inventorius*
 ♦ masažas*
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ biliardas*
 ♦ treniruoklių salė (atvirame ore: 
bėgimo takelis, keletas jėgos 
treniruoklių)

 ♦ vandens aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ vandens sporto priemonės* 
(paplūdimyje, viešbučiui 
nepriklauso)

 ♦ stalo tenisas
 ♦ teniso kortas*

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 35 km iki Herakliono oro uosto, apie 
25 km iki Agios Nikolaos miesto, apie 2 km iki Malijos kurorto, 
ant jūros kranto. Autobusų stotelė – priešais viešbutį. Vakaro 
pramogos – Malijoje (apie 2 km).
VIEŠBUTIS: pastatytas 1989 metais, 2008–2009 metais 
atnaujintas pagrindinis pastatas, restoranas ir Bungalow 
Sea Front tipo numeriai. Viešbutį sudaro vienas pagrindinis 
pastatas ir vasarnamių kompleksas, kuriuose yra 204 
numeriai: Standard Room (maks. 3 asm., 24 kv. m), Bungalow 
Garden View (maks. 3 asm., 26 kv. m), Bungalow Pool Front 
(maks. 3 asm., 26 kv. m), Bungalow Pool View (maks. 3 asm., 
26 kv. m), Bungalow Sea Front (maks. 3 asm., 26 kv. m), VIP 
Junior Bungalow Suite (maks. 2+2 asm., 33 kv. m), Deluxe 
Suite (maks. 3+1 asm., 64 kv. m, yra galimybė sujungti su VIP 
Junior Bungalow Suite tipo numeriu). Yra numerių, pritaikytų 
žmonėms su negalia.
PAPLŪDIMYS: smėlio (įrengtas, įvertintas „Mėlynąja vėliava“), 
įėjimas į jūrą – akmenukai su stambiu žvyru, skėčiai, gultai 
nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ www.cretanmaliapark.gr

Numeriuose:
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ seifas numeryje (elektroninis)
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę

 ♦ aptarnavimas numeriuose 
(07:00–11:00)

 ♦ vonios reikmenys
 ♦ vonia
 ♦ rankšluosčių keitimas 
 ♦ telefonas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ šlepetės
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ palydovinė televizija 
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ Wi-Fi
 ♦ chalatas (Junior Suite, Pool Front, 
Sea Front tipo numeriuose)

 ♦ mini šaldytuvas (buteliukas 
vandens atvykimo proga)

 ♦ paplūdimio rankšluosčiai
 ♦ centrinis oro kondicionierius

Cretan Malia Park

Pusryčiai, 
pietūs, 
vakarienė

VIEŠBUČIO VIETA: apie 21 km iki Herakliono oro uosto, 
apie 37 km iki Agios Nikolaos miesto centro, apie 200 m iki 
Chersonisos kurorto centro.
VIEŠBUTIS: paskutinį kartą atnaujintas 2007 metais. Viešbutį 
sudaro trys 4-ių aukštų korpusai, kuriuose iš viso yra 206 
numeriai: Superior Room (naujas pastatas, 2 vienvietės lovos 
(dvivietė lova pagal užklausą), papildomai – 2 sofos, maks. 
3+1 asm., 32 kv. m), yra galimybė sujungti numerius, 2 
numeriai, pritaikyti žmonėms su negalia.
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio (už 50 m nuo viešbučio), smėlio 
įėjimas į jūrą, yra dušas, persirengimo kabinos, skėčiai, gultai 
už papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai, paplūdimio 
rankšluosčiai už užstatą (rankšluosčių keitimas SPA).
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ www.albatros.gr Vaikams:

 ♦ skyrius vaikams pagrindiniame 
baseine (su gėlu vandeniu)

 ♦ vaikų klubas (Playmania, nuo 
4 iki 14 metų, atviras liepą ir 
rugpjūtį)

5*

5*

5* Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”. 47
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Nana Beach Resort Hotel Viskas 
įskaičiuota5*

5* Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Mitsis Laguna Resort & SPA Viskas 
įskaičiuota5*

VIEŠBUČIO VIETA: apie 25 km iki Herakliono miesto oro 
uosto, apie 1 km iki Chersonisos miesto.
Vakaro pramogos Stalidos (apie 500 m) ir iki Chersonisos 
(apie 1,5 km).
VIEŠBUTIS: atidarytas 1985 metais. Paskutinį kartą 
atnaujintas 2013–2014 metais. Viešbutį sudaro 2-jų 
aukštų pastatai ir vasarnamių kompleksas, kuriuose yra 500 
numerių: Standard Room Garden View tipo numeriai (maks. 3 
asm., 27 kv. m), Standard Room Sea View tipo numeriai (maks. 
3 asm., 27 kv. m), Standard Room Front Sea View tipo numeriai 
(maks. 3 asm., 27 kv. m), Family Apartment 1 Bedroom 
tipo numeriai (maks. 3+1 asm., 40 kv. m), Standard Room 
Garden View 1+1 tipo numeriai (maks. 1+1 asm., 27 kv. m). 
Bankomatas paplūdimio teritorijoje.
PAPLŪDIMYS: nuosavas, stambaus žvyro / akmenuotas, 
skėčiai, gultai nemokamai, paplūdimio rankšluosčiai už 
užstatą.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai, paplūdimio 
rankšluosčiai už užstatą.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 5 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ www.nanabeach.gr 

Numeriuose
 ♦ seifas* 
 ♦ patalynės keitimas kas antrą 
dieną 

 ♦ individualus oro kondicionierius 
 ♦ šaldytuvas
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ rankšluosčių keitimas 2 kartus 
per savaitę 

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ palydovinė televizija 
 ♦ Wi-Fi registratūroje* 

Viešbučio teritorijoje
 ♦ SPA centras
 ♦ amfiteatras
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ varpinė
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ parduotuvė
 ♦ 8 barai
 ♦ uždaras baseinas 
 ♦ konferencijų salė 
 ♦ 2 restoranai
 ♦ 4 a la carte restoranai
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ 6 baseinai
 ♦ Wi-Fi* 

Pramogos ir sportas
 ♦ sauna*
 ♦ nardymas*
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ teniso pamokos*
 ♦ biliardas*
 ♦ turkiška pirtis*
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ stalo futbolas*
 ♦ šaudymas iš lanko 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ krepšinis 
 ♦ mini futbolas 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ teniso kortas

* Už papildomą mokestį.Vaikams
 ♦ 3 baseinai
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą* 
 ♦ vaikų kampelis restorane
 ♦ elektroninė auklė

VIEŠBUČIO VIETA: apie 23 km iki Herakliono oro uosto, 
apie 2,5 km iki Chersonisos, per kelią nuo jūros. 
VIEŠBUTIS: priklauso MITSIS viešbučių grupei. Pastatytas 
2011 metais. Viešbutį sudaro pagrindinis pastatas bei 2-jų aukštų 
vasarnamių kompleksas, kuriame yra 351 numeris: Bungalow GV / SV 
tipo numeriai (su vaizdu į jūrą arba sodą, dvigulė arba 2 vienvietės lovos, 
papildomai – sofa, maks. 3+1 asm., 30 kv. m), 
Family Bungalow tipo numeriai (2 miegamieji, atskirti stumdo-momis 
durimis, dvigulė lova, papildomai – 2 vienvietės lovos, maks. 4 asm., 33 kv. 
m), Family Bungalow SV tipo numeriai (su vaizdu į jūrą, 2 miegamieji, atskirti 
stumdomosiomis durimis, dvigulė lova, papildomai – 2 vienvietės, maks. 4 
asm., 33 kv. m), Family Bungalow Sharing Pool tipo numeriai (2 miegamieji, 
atskirti stumdomosiomis durimis, dvigulė lova, papildomai – 2 vienvietės, 
išėjimas prie baseino, maks. 3+1 asm., 33 kv. m), Suite tipo numeriai 
(miegamasis ir svetainė be durų, dvigulė lova, privatus baseinas, maks. 2 
asm., 45 kv. m).
PAPLŪDIMYS: smėlio / žvyro (už kelių metrų nuo kranto yra natūralaus 
akmens plokštė), paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 5 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ www.mitsishotels.com

Numeriuose
 ♦ vonios kambarys
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ individualus oro kondicionierius 
 ♦ seifas 
 ♦ satelitinė TV 
 ♦ Wi-Fi (lėtas)
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ numerio tvarkymas – kasdien
 ♦ patalynės keitimas – kas 3 
dienas

 ♦ rankšluosčių keitimas (veikia 
ekosistema)

 ♦ balkonas / terasa
 ♦ grindys –  plytelės / mediena

Viešbučio teritorijoje
 ♦ pagrindinis restoranas
 ♦ 5 a la carte restoranai
 ♦ 5 barai
 ♦ pagrindinis baseinas (jūros 
vandens, 150 kv. m)

 ♦ 3-jų baseinų kompleksas
 ♦ aktyvus baseinas su vandens 
kalneliais

 ♦ SPA- centras
 ♦ konferencijų salė (400 asm.)
 ♦ amfiteatras
 ♦ TV salė
 ♦ parduotuvės 
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ Wi-Fi (lėtas, spartusis*) 
 ♦ drabužių valykla, skalbykla 
pagal atskirą užklausą*

 ♦ gydytojo iškvietimas*

Pramogos ir sportas
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ smiginis
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ stalo tenisas
 ♦ teniso kortas (dirbtinė žolė)
 ♦ mini futbolas
 ♦ gimnastika
 ♦ aerobika
 ♦ bemotorės vandens sporto 
priemonės paplūdimyje

 ♦ stalo ledo ritulys*
 ♦ biliardas*
 ♦ elektroniniai žaidimai*
 ♦ uždaras baseinas (jūros 
vandens)*

 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ veido ir kūno procedūros*
 ♦ hamamas*
 ♦ manikiūras*, pedikiūras*

* Už papildomą mokestį.

Vaikams
 ♦ skyrius pagrindiniame baseine
 ♦ vandens kalneliai
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ lovelė / maniežas pagal atskirą užklausą
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ mini diskoteka
 ♦ mini klubas
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Viskas 
įskaičiuota

Marina Beach Hotel

Silva Beach

Viskas 
įskaičiuota4*

4+*

4+* Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Numeriuose
 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę 

 ♦ centrinis oro kondicionierius 
 ♦ rankšluosčių keitimas 3 kartus 
per savaitę 

 ♦ grindys – plytelės 
 ♦ numerių tvarkymas 3 kartus 
per savaitę 

 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ palydovinė televizija 
 ♦ Wi-Fi
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ vonia / dušas

Viešbučio teritorijoje
 ♦ SPA centras
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ baras 
 ♦ skalbykla*
 ♦ restoranas 
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ baseinas 
 ♦ Wi-Fi 

Pramogos ir sportas
 ♦ sauna*
 ♦ masažas*
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ teniso kortas

* Už papildomą mokestį.

Vaikams
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas
 ♦ vaikų klubas
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą* 
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą 
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 

VIEŠBUČIO VIETA: Guves gyvenvietėje, apie 17 km iki 
Herakliono, apie 15 km iki Herakliono oro uosto. Apie 1 km iki 
autobusų stotelės. Vakaro pramogos Chersonisos (10 km).
VIEŠBUTIS: pastatytas 1979 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2017–2018 metais. Viešbutį sudaro pagrindinis 
pastatas ir vasarnamių kompleksas, kuriame yra 400 
numerių: Bungalow SV / PV tipo numeriai (su vaizdu į jūrą 
arba baseiną, 2 vienvietės arba dvigulė lova, papildomai – 
sofa, maks. 2+2 asm., 28 kv. m), Standard Room SV / LV tipo 
numeriai (su vaizdu į jūrą arba sodą, 2 vienvietės arba dvigulė 
lova, papildomai – sofa, maks. 3 asm., 22 kv. m), Family Room 
Open Plan GV tipo numeriai (su vaizdu į sodą, vieno kambario, 
dvigulė arba 2 vienvietės lovos, papildomai – dvigulė lova, 
maks. 2+2 asm., 28 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: smėlio, įėjimas į jūrą – stambaus žvyro su 
akmenukais, skėčiai, gultai nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai, paplūdimio 
rankšluosčiai už užstatą.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 4 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ www.marina.gr

VIEŠBUČIO VIETA: apie 25 km iki Herakliono oro uosto, 
apie 37 km iki Agios Nikolaos miesto centro, apie 500 m iki 
Chersonisos kurorto centro, ant jūros kranto, netoli viešbučio 
yra autobusų stotelė. Vakaro pramogos Chersonisos 
(apie 500 m).
VIEŠBUTIS: priklauso HERSONISSOS HOTEL GROUP 
viešbučių grupei. Pastatytas 1986 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2009–2010 metais. Viešbutį sudaro vasarnamių 
kompleksas ir „Annex“ kompleksas (neatnaujintas), kuriuose 
yra 312 numerių: Room SSV / PV tipo numeriai (maks. 3 asm., 
21 kv. m), Family Room Annex tipo numeriai (maks. 2+2 asm., 
39 kv. m), Suite One Bedroom tipo numeriai (maks. 3 asm., 29 
kv. m). Bankomatas už 100 m nuo viešbučio.
PAPLŪDIMYS: viešbučiui priklauso 2 paplūdimiai, smėlio / 
žvyro, įėjimas į jūrą – žvyro, natūrali akmens plokštė, tarp 
paplūdimio ir viešbučio – požeminė perėja, paplūdimio 
rankšluosčiai, skėčiai, gultai nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai .
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 4 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ www.hersotels.gr 

Numeriuose
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ seifas* (elektroninis)
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę (veikia ekosistema)

 ♦ rankšluosčių keitimas 2 kartus 
per savaitę (veikia ekosistema)

 ♦ individualus oro kondicionierius 
 ♦ CD / DVD grotuvas
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės arba 
laminatas

 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
 ♦ šlepetės (tik Suite)
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ 2 rusiški kanalai 
 ♦ palydovinė televizija 
 ♦ Wi-Fi
 ♦ chalatas (tik Suite)
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ vonia / dušas

Viešbučio teritorijoje
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ SPA centras
 ♦ drabužių valymo paslaugos*
 ♦ 3 barai 
 ♦ skalbykla*
 ♦ restoranas 
 ♦ a la carte restoranas*
 ♦ automobilių nuoma*
 ♦ 2 atviri baseinai (gėlo vandens)
 ♦ Wi-Fi visoje teritorijoje
 ♦ televizijos salė
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ nešiojamųjų kompiuterių 
nuoma*

Pramogos ir sportas
 ♦ sauna*
 ♦ aerobika
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ bingo
 ♦ biliardas*
 ♦ treniruoklių salė (keli 
treniruokliai)

 ♦ vandens polas 
 ♦ turkiška pirtis*
 ♦ vandens aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ smiginis
 ♦ vandens sporto priemonės* (už 
400 m nuo viešbučio)

 ♦ vakariniai renginiai
 ♦ stalo tenisas
 ♦ teniso kortas (su dirbtine danga)

* Už papildomą mokestį.

Vaikams
 ♦ baseinas (gėlo vandens)
 ♦ elektroniniai žaidimai*
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą 
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane
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Viskas 
įskaičiuota

Agapi Beach Resort

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ 4 barai
 ♦ 2 konferencijų salės
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ 2 restoranai
 ♦ 2 a la carte restoranai (graikų taverna, italų)
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ 3 atviri baseinai (su gėlu vandeniu, 1 

šildomas balandį ir spalį)
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ parduotuvės

Numeriuose:
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ seifas
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per savaitę
 ♦ aptarnavimas numeriuose*
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ rankšluosčių keitimas 3 kartus per savaitę
 ♦ telefonas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ Wi-Fi
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ paplūdimio rankšluosčiai
 ♦ vonia / dušas
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ televizorius

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna*
 ♦ diskoteka (5 kartus per savaitę)
 ♦ maisto gaminimo kursai 
 ♦ teniso inventorius
 ♦ masažas*
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ teniso pamokos*
 ♦ biliardas*
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ turkiška pirtis*
 ♦ vandens aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ golfas
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ petankė
 ♦ stalo tenisas
 ♦ gyva muzika
 ♦ šachmatai
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ 2 teniso kortai                                           
* Už papildomą mokestį.

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ kirpykla
 ♦ užkandžių baras
 ♦ konferencijų salė (iki 80 asm.)
 ♦ 4 barai
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ 2 restoranai
 ♦ 5 baseinai (1 su gėlu vandeniu, 
1 su sūkurine vonia atvirame 
baseine)

 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ televizijos salė
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ parduotuvės
 ♦ taverna

Vaikams:
 ♦ vandens kalneliai (75 m)
 ♦ meniu
 ♦ 3 baseinai 
 ♦ restoranas 
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna* („Royal Mare Thalasso“)
 ♦ aerobika ir „step“ aerobika
 ♦ žaidimų kambarys*
 ♦ mini golfas
 ♦ šokių pamokos (sirtakis)
 ♦ dviračių nuoma
 ♦ bingo
 ♦ sportiniai žaidimai baseine
 ♦ teniso pamokos*
 ♦ biliardas*
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ bridžo salonas
 ♦ vandens polas
 ♦ turkiška pirtis*
 ♦ vandens aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ vakariniai renginiai
 ♦ krepšinis
 ♦ stalo tenisas
 ♦ 4 teniso kortai*
 ♦ mini futbolas

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 23 km iki Herakliono oro uosto, apie 
2 km iki Chersonisos kurorto, ant jūros kranto. Apie 5 min. 
pėsčiomis iki „Royal Mare Thalasso & SPA“ centro, kuris yra 
Aldemar Royal Mare teritorijoje. Autobusų stotelė – priešais 
viešbutį.
VIEŠBUTIS: priklauso ALDEMAR HOTELS & SPA viešbučių 
grupei. Pastatytas 1987 metais, paskutinį kartą atnaujintas 
2006 metais. Viešbutis įrengtas Kretos kaimų stiliumi. 
Viešbutį sudaro 2-jų aukštų pastatų kompleksas, kuriame 
yra 322 numeriai: Bungalow GV / SV / SF (maks. 3 asm., 
24 kv. m), yra galimybė sujungti numerius (pagal užklausą), 
Family 4 Bedded Open Plan GV / SV (maks. 2+2 asm., 24 
kv. m), Apartment GV / SV (maks. 2+2 asm., 31,5 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: stambaus žvyro / akmenuotas (už kelių 
metrų nuo kranto – natūrali akmens plokštė), yra dušas, 
persirengimo kabinos, tualetas, paplūdimio rankšluosčiai 
(keičiami prie centrinio baseino), skėčiai, gultai nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai (keičiami prie 
centrinio baseino), skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ www.aldemar-resorts.gr

Numeriuose:
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ seifas numeryje* (mechaninis)
 ♦ patalynės keitimas kas 2 dienas
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ vonia
 ♦ rankšluosčių keitimas (veikia 
ekosistema: ranšluosčiai 
keičiami palikus juos ant žemės 
vonios kambaryje)

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ kosmetinis veidrodis
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ oro kondicionierius (visą parą, 
nuo birželio vidurio iki rugsėjo 
vidurio)

 ♦ mini šaldytuvas

Aldemar Cretan Village Beach Resort

4+* Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Viskas 
įskaičiuota

VIEŠBUČIO VIETA: apie 12 km iki Herakliono oro uosto, 
apie 6 km iki Herakliono miesto centro, apie 72 km iki 
Agios Nikolaos miesto centro, autobusų stotelė – priešais 
viešbutį. Vakaro pramogos – Amudaros kurorte (apie 100 m), 
Heraklione (apie 6 km).
VIEŠBUTIS: pastatytas 1979 metais. Kasmet vykdomi 
atnaujinimo darbai. Viešbutį sudaro pagrindinis pastatas, 
aneks tipo pastatas ir vasarnamių kompleksas, kuriuose 
iš viso yra 320 numerių: Standard Room (maks. 2 asm., 
20 kv. m), Standard Room SV (maks. 3 asm., 23,5 kv. m), 
Standard Room Premium SV (maks. 3asm., 18–20 kv. m), 
Two Bedroom Deluxe Suite (maks. 4 asm., 98 kv. m). Taip pat 
yra Classic Bungalow, Superior Bungalow, Exclusive Bungalow, 
Deluxe Suite tipų vasarnamių ir numerių, pritaikytų žmonėms 
su negalia.
PAPLŪDIMYS: smėlio (plati pakrantė, už keleto metrų nuo 
kranto – natūralus akmeninis kalnagūbris), rekomenduojama 
speciali avalynė, lėkštas smėlio įėjimas į jūrą, paplūdimio 
rankšluosčiai, skėčiai, gultai nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ www.agapibeach.gr

4+*

4+*

4+* Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Vaikams:
 ♦ meniu 
 ♦ žaidimų aikštelė 
 ♦ baseinas
 ♦ diskoteka 
 ♦ vaikų ir paauglių klubas
 ♦ auklė, vystymo čiužinukas, elektroninė auklė, 

vonelė, klozeto dangtis, puodas, vežimėlis 
pagal atskirą užklausą*

 ♦ lovelė, buteliukų sterilizatorius pagal atskirą 
užklausą

 ♦ vaikiškos kėdutės restorane
 ♦ pramoginiai renginiai
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Prašom su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt

4+* Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Viskas 
įskaičiuota

Imperial Belvedere

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ bažnyčia
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ užkandžių baras
 ♦ amfiteatras
 ♦ 2 barai
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 2 konferencijų salės
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ restoranas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ saugojimo kambarys
 ♦ 5 baseinai
 ♦ televizijos salė
 ♦ valiutos keitykla

Numeriuose:
 ♦ seifas numeryje*
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ vonia
 ♦ rankšluosčių keitimas 3 kartus 
per savaitę

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ televizorius

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna*
 ♦ pirtis*
 ♦ masažas*
 ♦ biliardas*
 ♦ „Wellness“ centras
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ teminiai vakarėliai
 ♦ teniso kortas

* Už papildomą mokestį.

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ bažnyčia
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ amfiteatras
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ konferencijų salė
 ♦ 3 barai
 ♦ Wi-Fi
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ restoranas
 ♦ saugojimo kambarys
 ♦ 2 baseinai
 ♦ televizijos salė
 ♦ valiutos keitykla

Vaikams:
 ♦ lovelė
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas
 ♦ vaikų klubas
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna*
 ♦ pirtis*
 ♦ masažas*
 ♦ biliardas*
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ „Wellness“ centras
 ♦ teminiai vakarėliai
 ♦ teniso kortas

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 25 km iki Herakliono oro uosto, 
apie 1 km iki Chersonisos kurorto, nedidelėje aukštumoje, 
per kelią iki jūros, apie 300 m iki autobusų stotelės. Vakaro 
pramogos – Chersonisos (apie 1 km).
VIEŠBUTIS: pastatytas 1974 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2007 metais. Teritorija bendra su viešbučio 
IMPERIAL BELVEDERE 4+ . Viešbutį sudaro pagrindinis 6-ių 
aukštų pastatas su liftu ir šeši papildomi korpusai. Viešbutyje 
yra 343 numeriai: Standard Room GV / SV / MV (maks. 3+1 
asm., 23–25 kv. m), Family Room MV / SV (maks. 4+1 asm., 
35 kv. m). Yra numerių, pritaikytų žmonėms su negalia 
(Family* tipo numeriai). Visoje teritorijoje yra pagalbiniai 
turėklai.
PAPLŪDIMYS: miesto, autobusas iki paplūdimio, skėčiai, 
gultai už papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ www.belvederehotels.net

Numeriuose:
 ♦ seifas numeryje*
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ vonios reikmenys
 ♦ vonia
 ♦ rankšluosčių keitimas 3 kartus 
per savaitę

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ mini šaldytuvas

Royal Belvedere

Viskas 
įskaičiuota

VIEŠBUČIO VIETA: apie 25 km iki Herakliono, apie 1 km iki 
Chersonisos miestelio, ant neaukšto kalnelio, per kelią iki 
jūros. Autobusų stotelė apie 300 m iki viešbučio. Vakaro 
pramogos – Chersonisos (apie 1 km).
VIEŠBUTIS: pastatytas 2001 metais. Teritorija sujungta su 
viešbučiu ROYAL BELVEDERE 4 . Viešbutį sudaro pagrindinis 
pastatas su liftu ir papildomi 3-jų aukštų pastatai, kuriuose 
yra 330 numerių: Standard Room GV / MV / SV (dvivietė lova 
(2 vienvietės lovos pagal užklausą), papildomai – sofa-lova, 
maks. 3+1 asm., 27–30 kv. m), Family Room MV / GV (1-ame 
arba 2-ame pagrindinio pastato aukšte ir papildomuose 
korpusuose, 2 miegamieji su peršviečiama pertvara ir durimis, 
dvivietė lova (2 vienvietės pagal užklausą), papildomai – 
sofa-lova, maks. 4+1 asm., 40 kv. m). Viešbučio ROYAL 
BELVEDERE 4 teritorijoje yra numerių, pritaikytų žmonėms 
su judėjimo negalia (Family tipo numeriai). Visoje viešbučio 
teritorijoje yra pagalbiniai turėklai.
PAPLŪDIMYS: miesto, autobusas iki paplūdimio, skėčiai, 
gultai už papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ www.belvederehotels.net

Vaikams:
 ♦ elektroninė auklė,buteliukų šildytuvas, 

puodas pagal atskirą užklausą
 ♦ lovelė
 ♦ vežimėlis, auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas 
 ♦ vaikų klubas

4+*

4*

4* Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

H
er

ak
lio

na
s

51



Viskas 
įskaičiuota

Serenity Blue Hotel

Manos Maria Hotel & Apartments

4* Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Pusryčiai, 
vakarienė4*

4*

4* Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.
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VIEŠBUČIO VIETA: apie 25 km iki Herakliono, Chersonisos 
kurortiniame miestelyje. Paplūdimį nuo viešbučio skiria gatvė. 
Apie 100 m iki autobusų stotelės. Pėsčiomis pasiekiamos 
vakarinės pramogos. 
VIEŠBUTIS: paskutinį kartą atnaujintas 2016–2017 metų 
žiemą. Viešbutį sudaro vienas 3-jų aukštų pastatas, kuriame 
yra 20 numerių: Promotional Room tipo numeriai (maks. 2 
asm., 20 kv. m), Standard Room / Standard Room SV tipo 
numeriai (pagrindinė lova – 2 viengulės lovos arba dvigulė 
pagal atskirą užklausą, papildoma lova – viengulė lova, maks. 
2 asm., 20 kv. m), Standard Room Triple / Standard Room triple 
SV (pagrindinė lova – 2 viengulės lovos arba dvigulė pagal 
atskirą užklausą, maks. 3 asm., 20-24 kv. m).
PAPLŪDIMYS: stambaus žvyro / akmenuotas, įėjimas į jūrą – 
akmenukai su stambiu žvyru, skėčiai, gultai už papildomą 
mokestį, paplūdimio rankšluosčiai už užstatą.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – viešbutis 
nekategorizuotas. 
INTERNETO SVETAINĖ www.serenitybluehotel.com

Numeriuose
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ seifas* 
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę 

 ♦ oro kondicionierius
 ♦ aptarnavimas* 
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ rankšluosčių keitimas 3 kartus 
per savaitę 

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės 
 ♦ numerių tvarkymas 6 kartus 
per savaitę 

 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ balkonas
 ♦ palydovinė televizija 
 ♦ dušas
 ♦ Wi-Fi
 ♦ chalatas
 ♦ mini šaldytuvas

Viešbučio teritorijoje
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ baras 
 ♦ restoranas 
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ baseinas 
 ♦ Wi-Fi
 ♦ valiutos keitykla

Vaikams
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą 
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 25 km iki Herakliono oro uosto, 
apie 200 m iki Chersonisos kurorto centro, apie 50 m iki 
paplūdimio. Autobusų stotelė – apie 500 m nuo viešbučio. 
Vakaro pramogos Chersonisos (apie 200 m).
Viešbutis: pastatytas 2000 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2013 metais. Viešbutis yra premijos laureatas 
kategorijoje „Geriausias Europos viešbutis“, nominacijose 
„Geriausias mažas Graikijos viešbutis“ ir „Geriausias viešbučio 
atnaujinimas Graikijoje“. Viešbutį sudaro 4-ių aukštų pastatas 
(su liftu), kuriame yra 41 numeris: Standard Room tipo 
numeriai maks. 3 asm., 18–20 kv. m). Bankomatas viešbutyje 
ALBATROS (priešais) arba Chersoniso miesto centre (apie 
200 m).
PAPLŪDIMYS: miesto, stambaus žvyro / akmenuotas, 
įėjimas į jūrą – stambaus žvyro su akmenukais, yra dušas, 
tualetas, persirengimo kabinos, paplūdimio rankšluosčiai, 
skėčiai, gultai už papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai, paplūdimio 
rankšluosčiai už papildomą mokestį.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ www.manosmariahotel.gr 

Numeriuose
 ♦ seifas* 
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę 

 ♦ individualus oro kondicionierius 
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ rankšluosčių keitimas 3 kartus 
per savaitę 

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ balkonas
 ♦ palydovinė televizija 
 ♦ dušas
 ♦ Wi-Fi
 ♦ mini šaldytuvas

Viešbučio teritorijoje
 ♦ baras 
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ restoranas 
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ baseinas 
 ♦ televizijos salė

Vaikams
 ♦ skyrius pagrindiniame baseine
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą 
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane

* Už papildomą mokestį.
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Viskas 
įskaičiuota

Cactus Beach

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ Wi-Fi interneto kavinė*
 ♦ konferencijų salė (iki 250 asm.)
 ♦ 4 barai (ir baras ant jūros 
kranto, 11:00–17:00)

 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ parduotuvė
 ♦ Wi-Fi *
 ♦ 2 a la carte restoranai
 ♦ restoranas
 ♦ 3 atviri baseinai (su gėlu 
vandeniu)

 ♦ televizijos salė

Numeriuose:
 ♦ seifas ne visuose numeriuose ir 
registratūroje* (mechaninis)

 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę

 ♦ vonios reikmenys
 ♦ rankšluosčių keitimas 2 kartus 
per savaitę (veikia ekosistema)

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ Wi-Fi registratūroje*
 ♦ vonia / dušas
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ mini šaldytuvas

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna (Cactus Royal*)
 ♦ aerobika
 ♦ mini golfas*
 ♦ masažas*
 ♦ sūkurinė vonia (Cactus Royal*)
 ♦ biliardas*
 ♦ tinklinis
 ♦ turkiška pirtis (Cactus Royal*)
 ♦ vandens aerobika
 ♦ treniruoklių salė (Cactus Royal*)
 ♦ vandens sporto priemonės* 
(paplūdimyje)

 ♦ krepšinis
 ♦ stalo tenisas
 ♦ pramoginiai renginiai (6 kartus 
per savaitę)

* Už papildomą mokestį.

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ konferencijų salė
 ♦ 4 barai
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ parduotuvė
 ♦ Wi-Fi *
 ♦ 2 a la carte restoranai
 ♦ restoranas
 ♦ 3 baseinai
 ♦ televizijos salė

Vaikams:
 ♦ meniu
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ gėlo vandens baseinas
 ♦ diskoteka
 ♦ lovelė
 ♦ vaikų klubas

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna*
 ♦ aerobika
 ♦ mini golfas*
 ♦ sporto aikštelė*
 ♦ masažas*
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ biliardas*
 ♦ tinklinis
 ♦ turkiška pirtis*
 ♦ vandens aerobika
 ♦ treniruoklių salė*
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ krepšinis
 ♦ futbolas
 ♦ stalo tenisas
 ♦ pramoginiai renginiai

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 35 km iki Herakliono oro uosto, apie 6 
km iki Chersonisos miestelio, Stalidos kurortinėje zonoje, per 
kelią iki jūros. Viešbutis neturi savo infrastruktūros. Svečiai 
gali mėgautis restoranais, barais ir kitomis paslaugomis, 
kurios yra teikiamos CACTUS BEACH HOTEL teritorijoje 
(perėjus tunelį). Vakaro pramogos – Stalidos kurorte (apie 
500 m).
VIEŠBUTIS: pastatytas 2007 metais, kasmet atliekamas 
remontas. Viešbutis įrengtas tradiciniu kretietišku stiliumi. 
Viešbutį sudaro penki 2-jų aukštų pastatai, kuriuose yra 50 
numerių: Superior Room (maks. 3 asm., 22 kv. m), Family Room 
Open Plan (maks. 3+1 asm., 26–28 kv. m), Junior Suite (maks. 
4 asm., 34–36 kv. m). Leidžiama gyventi su gyvūnais iki 5 kg 
(nemokamai).
PAPLŪDIMYS: smėlio (per tunelį ir CACTUS BEACH viešbutį, 
350 m), smėlio įėjimas į jūrą, skėčiai, gultai už papildomą 
mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai, paplūdimio 
rankšluosčiai už užstatą.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ www.cactusbeach.gr

Numeriuose:
 ♦ seifas ne visuose numeriuose ir 
registratūroje*

 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę

 ♦ vonios reikmenys
 ♦ rankšluosčių keitimas pagal 
atskirą užklausą

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ vonia / dušas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ mini šaldytuvas

Cactus Village

Viskas 
įskaičiuota

VIEŠBUČIO VIETA: apie 35 km iki Herakliono oro uosto, 
apie 6 km iki Chersonisos kurorto, kurortiniame Stalidos 
miestelyje, apie 50 m iki paplūdimio (per kelią), apie 200 m iki 
autobusų stotelės. Vakaro pramogos – Stalidos miestelyje 
(apie 500 m).
VIEŠBUTIS: pastatytas 1982 metais, kasmet atnaujinamas. 
Įrengtas tradiciniu kretietišku stiliumi. Viešbutį sudaro dvylika 
2-jų aukštų pastatų, kuriuose yra 380 numerių: Superior 
Room (maks. 3 asm., 20–22 kv. m), Family Room Open Plan 
(maks. 3+1 asm., 26–28 kv. m), Junior Suite (maks. 4 asm., 
34–36 kv. m).
PAPLŪDIMYS: smėlio (per kelią nuo viešbučio), smėlio 
įėjimas į jūrą (vietomis stambūs akmenys), skėčiai, gultai už 
papildomą mokestį, paplūdimio rankšluosčiai už užstatą.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai, paplūdimio 
rankšluosčiai už užstatą.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ www.cactusbeach.gr

Vaikams:
 ♦ 3 vandens kalneliai 
 ♦ meniu (greitasis maistas)
 ♦ žaidimų aikštelė 
 ♦ baseinas (nešildomas)
 ♦ skyrius pagrindiniame baseine 
 ♦ pramoginiai renginiai

4*

4*

4* Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.
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Pusryčiai, 
vakarienė

Arminda Hotel & SPA

Hersonissos Maris

4* Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Viskas 
įskaičiuota4*

4*

4* Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.
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VIEŠBUČIO VIETA: apie 500 m iki Stalidos gyvenvietės, apie 
1,5 km iki Chersonisos, apie 30 km iki Herakliono miesto, apie 
50 m iki autobusų stotelės. Vakaro pramogos Stalidos (apie 
500 m) ir Chersonisos kurorte (1,5 km).
VIEŠBUTIS: viešbutį sudaro vienas 3-jų aukštų 
pagrindinis pastatas ir 4-ių aukštų „Annex“ korpusas. 
„Annex“ korpusas pastatytas 1982 metais, pagrindinis 
pastatas – 2003 metais. Abu pastatai paskutinį kartą 
atnaujinti 2014 metais. Viešbutyje kasmet atliekami 
atnaujinimai. Abiejuose pastatuose yra liftai. Viešbutyje 
yra 199 numeriai: Promotional Room tipo numeriai (maks. 
2 asm., 16–18 kv. m), Standard Room LV / PV / SV tipo 
numeriai (maks. 3 asm., 18–23 kv. m), Family Room LV / PV / 
SV tipo numeriai (maks. 4 asm., 28–33 kv. m). Bankomatas 
už 20 m. Apgyvendinimas su gyvūnais pagal atskirą užklausą 
(nemokamai).
PAPLŪDIMYS: skėčiai, gultai už papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai, paplūdimio 
rankšluosčiai už užstatą.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 2 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ www.hotelarminda.com

Pramogos ir sportas
 ♦ aerobika
 ♦ mini golfas*
 ♦ gimnastika 
 ♦ biliardas*
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ smiginis
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ SPA centras*
 ♦ stalo tenisas
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ teniso kortas

* Už papildomą mokestį.

Numeriuose
 ♦ seifas* 
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę 

 ♦ individualus oro kondicionierius 
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ rankšluosčių keitimas 3 kartus 
per savaitę 

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės 
 ♦ numerių tvarkymas 6 kartus 
per savaitę 

 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ palydovinė televizija 
 ♦ Wi-Fi registratūroje* 
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ vonia / dušas

Viešbučio teritorijoje
 ♦ užkandžių baras
 ♦ baras 
 ♦ uždaras baseinas 
 ♦ restoranas 
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ 2 baseinai 
 ♦ Wi-Fi* 

Vaikams
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas (jūros vandens)
 ♦ vaikų klubas
 ♦ vandens pramogų parkas
 ♦ lovelė
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 

VIEŠBUČIO VIETA: apie 25 km iki Herakliono, apie 1 km iki 
Chersonisos miesto centro, per kelią iki jūros, apie 1 km iki 
autobusų stotelės. Vakaro pramogos Chersonisos (apie 1 
km).
VIEŠBUTIS: priklauso HERSONISSOS HOTEL GROUP 
viešbučių grupei. Pastatytas 1985 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2009 metais. Viešbutį sudaro pagrindinis 
pastatas ir vasarnamių kompleksas. Viešbutyje yra 204 
numeriai: Standard Room tipo numeriai, 2 vienvietės 
lovos arba dvivietė lova, papildomai – sofa arba vienvietė 
lova, maks. 3 asm., 25 kv. m), Standard Room SSV tipo 
numeriai (maks. 3 asm., 25 kv. m), Room Sharing Pool tipo 
numeriai (maks. 3 asm., 28 kv. m, šis numerių tipas nėra 
skirtas poilsiui su vaikais), Maisonette tipo numeriai (maks. 
4 asm., 60 kv. m). Bankomatas už 400 m nuo viešbučio 
(viešbutyje CRETA MARIS BEACH RESORT).
PAPLŪDIMYS: stambaus žvyro / akmenuotas (per kelią), 
įėjimas į jūrą – stambaus žvyro su akmenukais, skėčiai, gultai 
už papildomą mokestį, paplūdimio rankšluosčiai už užstatą.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai, paplūdimio 
rankšluosčiai už užstatą.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.hersotels.gr/en/hersonissos-maris 

Numeriuose
 ♦ seifas* (mechaninis)
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę 

 ♦ individualus oro kondicionierius 
 ♦ aptarnavimas* (8.00–22.00)
 ♦ rankšluosčių keitimas 3 kartus 
per savaitę 

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ rusiškas kanalas 
 ♦ palydovinė televizija 
 ♦ vonia / dušas
 ♦ mini šaldytuvas

Vaikams
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas (gėlo vandens)
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą 
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 

Viešbučio teritorijoje
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ SPA centras
 ♦ užkandžių baras
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ kepsninė*
 ♦ uždaras baseinas (gėlo 
vandens, šildomas)

 ♦ konferencijų salė 
 ♦ baras (ir užkandžių baras)
 ♦ parduotuvė
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ restoranas 
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ 2 baseinai (gėlo vandens)
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ kortų žaidimų kambarys 
 ♦ televizijos salė
 ♦ valiutos keitykla

Pramogos ir sportas
 ♦ sauna*
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ masažas*
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ biliardas*
 ♦ treniruoklių salė*
 ♦ turkiška pirtis*
 ♦ vandens sporto priemonės* 
(paplūdimyje)

 ♦ vakariniai renginiai* (2 kartus 
per savaitę)

 ♦ stalo tenisas*
 ♦ teniso kortas*

* Už papildomą mokestį.
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Viskas 
įskaičiuota

Star Beach Village & Water Park

Lyttos Beach

Viskas 
įskaičiuota4+*

4+*

4+* Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.
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Numeriuose
 ♦ virdulys
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ seifas (mechaninis, imamas 
depozitas)

 ♦ patalynės keitimas 6 kartus per 
savaitę 

 ♦ oro kondicionierius
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ rankšluosčių keitimas
 ♦ lygintuvas pagal atskirą 
užklausą 

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
 ♦ šlepetės
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ palydovinė televizija 
 ♦ Wi-Fi
 ♦ chalatas
 ♦ mikrobangų krosnelė
 ♦ vonia / dušas
 ♦ mini šaldytuvas

VIEŠBUČIO VIETA: apie 25 km iki Herakliono oro uosto, apie 
35 km iki Agios Nikolaos, apie 1,5 km iki Chersonisos kurorto 
centro, ant jūros kranto. Priešais viešbutį yra autobusų 
stotelė. Vakaro pramogos prie pat viešbučio.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2004 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2016–2017 metais. Viešbutį sudaro vienas 
pagrindinis pastatas ir aštuoni 3-jų aukštų korpusų (be lifto). 
Vandens parkas su vandens kalneliais įsikūręs per kelią 
nuo viešbučio. Viešbutyje yra 311 numerių: Standard Room 
tipo numeriai (maks. 3+1 asm., 28 kv. m), Family Room tipo 
numeriai (maks. 4+2 asm, 40 kv. m), Family Room Superior 
tipo numeriai (maks. 5+1 asm, 52 kv. m). Yra 6 numeriai, 
pritaikyti žmonėms su negalia. Bankomatas viešbutyje.
PAPLŪDIMYS: smėlio, smėlio įėjimas į jūrą, yra dušas, 
tualetas, persirengimo kabinos, skėčiai, gultai nemokamai, 
paplūdimio rankšluosčiai už užstatą.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai, paplūdimio 
rankšluosčiai už užstatą.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ www.starbeachvillage.gr

Viešbučio teritorijoje
 ♦ SPA centras
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ 4 barai
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ parduotuvė
 ♦ interneto kavinė 
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ 2 restoranai
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ baseinas 
 ♦ taverna

Pramogos ir sportas
 ♦ biliardas*
 ♦ kosmetinės ir pirties 
procedūros*

 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ vandens pramogų parkas 
 ♦ vakariniai renginiai
 ♦ krepšinis
 ♦ mini futbolas
 ♦ pramoginiai renginiai

* Už papildomą mokestį.

Vaikams
 ♦ žaidimų aikštelė 
 ♦ vandens kalneliai
 ♦ diskoteka
 ♦ skyrius pagrindiniame baseine
 ♦ vaikų klubas
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą* 

VIEŠBUČIO VIETA: apie 20 km iki Herakliono tarptautinio 
oro uosto, apie 5 km iki Chersonisos miesto centro, ant jūros 
kranto. Apie 5 km iki Chersonisos vakarinių pramogų. Apie 
700 m iki autobusų stotelės.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1982 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2015 metais. Viešbutį sudaro pagrindinis 
pastatas ir 2-jų bei 3-jų aukštų vilos, kuriuose yra 420 
numerių: Standard Room SV / GV tipo numeriai (smaks. 3 
asm., 23 kv. m), Bungalow SV tipo numeriai (maks. 3 asm., 
23 kv. m), Family Room GV Sliding Door tipo numeriai (maks. 
3+1 asm., 29 kv. m), Family Room 2 Bedrooms GV tipo 
numeriai (maks. 4 asm., 50 kv. m), Family Apt. GV 3 Bedrooms 
tipo numeriai (maks. 4+2 asm., 80–100 kv. m), Superior 
Family Room GV Sliding Door tipo numeriai (maks. 3+1 asm., 
40 kv. m), Suite SV tipo numeriai (maks. 3+1 asm., 45 kv. 
m). Yra galimybė sujungti numerius. Yra numerių, pritaikytų 
žmonėms su negalia.
PAPLŪDIMYS: stambaus žvyro / akmenuotas, smėlio įėjimas 
į jūrą, yra dušas, tualetas, persirengimo kabinos, skėčiai, 
gultai nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ www.lyttosbeach.gr 

Viešbučio teritorijoje
 ♦ verslo centras
 ♦ interneto kavinė 
 ♦ SPA centras
 ♦ amfiteatras
 ♦ 3 barai
 ♦ 4 konferencijų salės
 ♦ restoranas 
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ 3 baseinai 
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ taverna
 ♦ 3 vandens kalneliai

Pramogos ir sportas
 ♦ sauna 
 ♦ mini golfas 
 ♦ nardymas*
 ♦ masažas*
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ teniso pamokos*
 ♦ grožio salonas
 ♦ tinklinis
 ♦ vandens aerobika
 ♦ pilatesas 
 ♦ elektroniniai žaidimai*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ joga 
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ vakariniai renginiai
 ♦ šaudymas iš lanko 
 ♦ stalo tenisas
 ♦ mini futbolas
 ♦ teniso kortas

* Už papildomą mokestį.

Numeriuose
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę 

 ♦ centrinis oro kondicionierius 
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ vonia
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien 
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
 ♦ šlepetės
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ kosmetinis veidrodis
 ♦ mini baras 
 ♦ palydovinė televizija 
 ♦ Wi-Fi
 ♦ chalatas
 ♦ mikrobangų krosnelė
 ♦ paplūdimio rankšluosčiai

Vaikams
 ♦ vandens kalneliai
 ♦ meniu
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas
 ♦ vaikų klubas
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Viskas 
įskaičiuota

Smartline The Village Resort & 
Waterpark

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ SPA centras
 ♦ amfiteatras
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ 3 barai
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ parduotuvė
 ♦ Wi-Fi registratūroje
 ♦ a la carte restoranas
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ restoranas (teminiai vakarai 3 kartus 
per savaitę)

 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ 2 baseinai
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ vandens pramogų parkas 
 ♦ televizijos salė
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ naktinis klubas

Numeriuose:
 ♦ kavos / arbatos rinkinys (papildymas 
kasdien)

 ♦ seifas numeryje*
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę

 ♦ rankšluosčių keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas 6 kartus per 
savaitę

 ♦ balkonas / terasa
 ♦ 2 rusiški kanalai
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ Wi-Fi registratūroje*
 ♦ vonia / dušas
 ♦ centrinis oro kondicionierius (su 
individualiu valdymu)

 ♦ mini šaldytuvas (buteliukas vandens 
atvykus)

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna*
 ♦ aerobika
 ♦ biliardas*
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ vandens polas
 ♦ vandens aerobika
 ♦ smiginis
 ♦ elektroniniai žaidimai*
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ vakariniai renginiai
 ♦ stalo tenisas
 ♦ mini futbolas

* Už papildomą mokestį.

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ susitikimų kambarys
 ♦ SPA centras
 ♦ amfiteatras
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ parduotuvė
 ♦ 2 barai
 ♦ konferencijų salė
 ♦ Wi-Fi  registratūroje
 ♦ restoranas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ 2 baseinai
 ♦ televizijos salė
 ♦ valiutos keitykla

Vaikams:
 ♦ 2 baseinai
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ žaidimų kambarys
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna*
 ♦ teniso inventorius
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ masažas*
 ♦ biliardas*
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ turkiška pirtis*
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ smiginis
 ♦ elektroniniai žaidimai*
 ♦ sodo šachmatai
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ vakariniai renginiai
 ♦ stalo tenisas
 ♦ mini futbolas
 ♦ teniso kortas

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 25 km iki tarptautinio Herakliono oro 
uosto, apie 1 km iki Chersonisos miestelio, antroje viešbučių 
linijoje, apie 500 m iki autobusų stotelės. Vakaro pramogos – 
apie 1 km iki Chersonisos miestelio.
VIEŠBUTIS: pirmoji viešbučio komplekso dalis buvo 
pastatyta 2001 metais, antroji – 2008 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2011 metais. Bendras plotas – 40 000 kv. 
m. Viešbutį sudaro du pastatai ir vasarnamių kompleksas, 
kuriuose yra 305 numeriai: Standard Room (maks. 3 asm., 26 
kv. m), Junior Suite (maks. 4 asm., 32 kv. m) tipų numeriai, Villa 
Private Pool tipo vila (maks. 5 asm., 55 kv. m).
PAPLŪDIMYS: smėlio, smėlio įėjimas į jūrą, skėčiai, gultai už 
papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai, paplūdimio 
rankšluosčiai už užstatą.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ www.mediterraneohotel.gr

Numeriuose:
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ seifas numeryje*
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę

 ♦ vonios reikmenys
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ lygintuvas pagal atskirą 
užklausą

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ vonia / dušas
 ♦ individualus oro kondicionierius

Mediterraneo Hotel

4* Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Viskas 
įskaičiuota

VIEŠBUČIO VIETA: apie 24 km iki Herakliono oro uosto, apie 
2 km iki Chersonisos miesto centro, apie 800 m iki autobusų 
stotelės, apie 800 m iki paplūdimio. Vakaro pramogos – 
Chersonisos (apie 2 km).
VIEŠBUTIS: pastatytas 2004 metais, įrengtas kretietišku 
stiliumi. 2014–2015 metais atnaujinta registratūra, fojė 
ir pagrindinis restoranas. Viešbutį sudaro vasarnamių 
kompleksas, kuriame yra 275 numeriai: Standard Room 
(maks. 3 asm., 28 kv. m), Standard Room SSV (maks. 3 asm., 
28 kv. m), Family Room (maks. 4 asm., 42 kv. m), Family Room 
SV (maks. 4 asm., 42 kv. m), Suite SV (maks. 3 asm., 40 kv. m).
PAPLŪDIMYS: smėlio (už 750 m nuo viešbučio), smėlio 
įėjimas į jūrą, yra dušas, persirengimo kabinos, tualetas, 
nemomakas autobusas iki paplūdimio (6 kartus per dieną), 
skėčiai, gultai už papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai, paplūdimio 
rankšluosčiai už užstatą.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ www.zeushotels.gr

4*

4*

4* Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Vaikams:
 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
 ♦ 2 baseinai 
 ♦ meniu
 ♦ žaidimų aikštelė 
 ♦ diskoteka 
 ♦ vaikų klubas
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Viskas 
įskaičiuota

Smartline Kyknos Beach Hotel & 
Bungalows

Numeriuose:
 ♦ seifas numeryje* (mechaninis)
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę

 ♦ aptarnavimas numeriuose*
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ 2 rusiški kanalai
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ Wi-Fi
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ vonia / dušas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ kepsninė*
 ♦ interneto kavinė* (1 kompiuteris 
fojė)

 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ 2 barai (centrinis baras ir baras 
prie baseino)

 ♦ Wi-Fi viešosiose vietose
 ♦ restoranas (uždara salė su 
kondicionieriumi, terasa)

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ 2 baseinai (su gėlu vandeniu)
 ♦ televizijos salė
 ♦ valiutos keitykla

VIEŠBUČIO VIETA: apie 2 km iki Malijos gyvenvietės, apie 35 km 
iki Herakliono oro uosto, apie 150 m iki autobusų stotelės. Vakaro 
pramogos – Malijoje (apie 2 km), Stalidoje (apie 100 m).
VIEŠBUTIS: pastatytas 1990 metais, paskutinį kartą atnaujintas 
2015–2016 metais. Buvo atnaujinti numeriai pagrindiniame pastate 
su vaizdu į jūrą. Bendras plotas – 15 000 kv. m. Viešbutį sudaro vienas 
pagrindinis 3-jų aukštų pastatas (su liftu), vasarnamių kompleksas ir 
atskiras šeimyninis korpusas (pastatytas 2004 metais). Viešbutyje yra 
135 numeriai: Standard Single Room (2 vienvietės lovos, papildomai – 
vienvietė lova, maks. 1+1 asm., 22 kv. m), Standard Room (2 vienvietės 
lovos, papildomai – vienvietė lova, maks. 3+1 asm., 25 kv. m), Standard 
Room SV (su vaizdu į jūrą, kai kuriuose numeriuose vaizdas į jūrą gali 
būti apribotas dėl medžių tankumo, 2 vienvietės lovos arba dvivietė 
lova, papildomai – vienvietė lova, maks. 3 asm., 25 kv. m), Family Room 
(su išėjimu į sodą, 2 miegamieji su durimis, dvivietė lova, papildomai – 
3 vienvietės lovos, kiekviename miegamajame yra televizorius ir 
individualus kondicionierius, maks. 5 asm., 40 kv. m).
PAPLŪDIMYS: smėlio, smėlio įėjimas į jūrą, skėčiai, gultai už papildomą 
mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ www.kyknoshotel.gr

Pramogos ir sportas:
 ♦ mini golfas*
 ♦ teniso inventorius
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ biliardas*
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ smiginis
 ♦ vandens sporto priemonės* 
(paplūdimyje)

 ♦ vakariniai renginiai (2 per 
savaitę, nemokamai, išskyrus 
barbekiu)

 ♦ teminiai vakarėliai
 ♦ stalo tenisas*
 ♦ mini futbolas*
 ♦ 2 teniso kortai* (vienas su 
apšvietimu)

* Už papildomą mokestį.Vaikams:
 ♦ vandens kalneliai
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ skyrius pagrindiniame baseine
 ♦ vaikų klubas

4*

4* Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Viskas 
įskaičiuota4*Themis Beach Hotel

4* Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Numeriuose
 ♦ seifas* 
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę 

 ♦ centrinis oro kondicionierius 
 ♦ rankšluosčių keitimas 3 kartus 
per savaitę 

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ palydovinė televizija 
 ♦ Wi-Fi registratūroje* 
 ♦ vonia / dušas
 ♦ mini šaldytuvas

Viešbučio teritorijoje
 ♦ interneto kavinė 
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ konferencijų salė 
 ♦ 3 barai
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ restoranas 
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ Wi-Fi registratūroje 
 ♦ baseinas 
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ biblioteka
 ♦ parduotuvės

Pramogos ir sportas
 ♦ aerobika
 ♦ diskoteka 
 ♦ masažas*
 ♦ biliardas*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ tinklinis
 ♦ vandens aerobika
 ♦ smiginis
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ vakariniai renginiai
 ♦ krepšinis
 ♦ stalo tenisas
 ♦ teniso kortas

* Už papildomą mokestį.

Vaikams
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas (jūros vandens)
 ♦ diskoteka
 ♦ vaikų klubas
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą* 

VIEŠBUČIO VIETA: apie 8 km iki oro uosto, apie 12 km 
iki Herakliono miesto centro, kurortiniame Kokini Chani 
miestelyje, ant jūros kranto, apie 30 m iki autobusų stotelės. 
Vakaro pramogos Kokini Chani (apie 100 m), Chersonisos 
(apie 11 km).
VIEŠBUTIS: pastatytas 1982 metais. paskutinį kartą 
atnaujintas 2012 metais. Viešbutį sudaro vienas 5-ių aukštų 
pastatas (yra 2 liftai), kuriame yra 157 numeriai: Standard 
Room tipo numeriai (maks. 3+1 asm., 20–24 kv. m.), Family 
Room Side SV tipo numeriai (su daliniu vaizdu į jūrą, vieno 
kambario numeris, dvivietė lova arba 2 vienvietės lovos, 
papildomai – vienvietė lova, sofa arba dviaukštė lova, maks. 4 
asm., 24–30 kv. m.). Bankomatas už 300 m.
PAPLŪDIMYS: smėlio, smėlio įėjimas į jūrą, yra dušas, 
tualetas, persirengimo kabinos, skėčiai, gultai už papildomą 
mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai, paplūdimio 
rankšluosčiai už papildomą mokestį.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ www.themisbeach.gr

57



H
er

ak
lio

na
s

Viskas 
įskaičiuota

Ammos Beach Hotel

Malia Bay Beach Hotel & Bungalows

4* Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Luxe
viskas 
įskaičiuota4*

4*

4* Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 30 km iki Herakliono oro 
uosto, Malijos miestelyje, ant jūros kranto. Vakaro 
pramogos Malijos miestelyje.
VIEŠBUTIS: priima svečius tik nuo 17 metų. Pastatytas 
2017–2018 metais. Viešbutį sudaro 2 pastatai ir vasarnamių 
kompleksas, kuriuose yra 75 numeriai: Superior Room GV Triple 
tipo numeriai (2 vienvietės lovos, dvigulė lova pagal atskirą 
užklausą, papildomai – vienvietė arba sulankstoma lova, 
maks. 3 asm., 24–36 kv. m), Superior Room Sharing Pool GV 
tipo numeriai (2 vienvietės lovos, dvigulė lova pagal užklausi, 
papildomai – vienvietė arba sulankstoma lova, maks. 2 
asm., 24–36 kv. m), Superior Room GV / SV tipo numeriai (2 
vienvietės lovos, dvigulė lova pagal atskirą užklausą, 
papildomai – vienvietė arba sulankstoma lova, maks. 2 asm., 
24–36 kv. m).
PAPLŪDIMYS: smėlio, įėjimas į jūrą – stambaus žvyro 
su akmenukais, yra atviras bėgimo takas, skėčiai, gultai 
nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 4 žvaigždutės.

Numeriuose
 ♦ seifas
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę 

 ♦ oro kondicionierius
 ♦ rankšluosčių keitimas 3 kartus 
per savaitę 

 ♦ numerių tvarkymas 3 kartus 
per savaitę 

 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ palydovinė televizija 
 ♦ Wi-Fi
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ vonia / dušas

Viešbučio teritorijoje
 ♦ baras 
 ♦ skalbykla* 
 ♦ restoranas 
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ baseinas 
 ♦ Wi-Fi 

* Už papildomą mokestį.

Viešbučio teritorijoje
 ♦ amfiteatras
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ 2 barai
 ♦ restoranas 
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ 2 baseinai 
 ♦ Wi-Fi* 
 ♦ televizijos salė

Pramogos ir sportas
 ♦ aerobika
 ♦ biliardas*
 ♦ tinklinis
 ♦ vandens aerobika
 ♦ elektroniniai žaidimai*
 ♦ joga 
 ♦ stalo tenisas
 ♦ krepšinis
 ♦ pramoginiai renginiai

*Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 35 km iki Herakliono oro uosto, apie 
7 km iki Chersoniso kurorto, apie 1 km iki Malijos kurorto, ant 
jūros kranto. Autobusų stotelė – priešais viešbutį. Vakaro 
pramogos Malijoje (iki kavinių apie 200 m, iki barų ir klubų 
apie 1 km).
VIEŠBUTIS: pastatytas 1994 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2016 metais. Viešbutį sudaro vienas pagrindinis 
2-jų aukštų pastatas su liftu ir 1-o aukšto pastatų 
kompleksas, kuriuose yra 181 numeris: Standard Room tipo 
tipo numeriai (maks. 3 asm., 25–30 kv. m), Family Room tipo 
numeriai (maks. 2+2 asm., 23–35 kv. m). Bankomatas už 
1 km nuo viešbučio.
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio, įėjimas į jūrą – stambaus 
žvyro su akmenukais, yra dušas, persirengimo kabinos, 
skėčiai, gultai už papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 4 žvaigždutės.  
INTERNETO SVETAINĖ www.maliabay.gr
Ekonominė klasė

Numeriuose
 ♦ seifas* 
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę 

 ♦ oro kondicionierius
 ♦ rankšluosčių keitimas 3 kartus 
per savaitę 

 ♦ lygintuvas pagal atskirą 
užklausą 

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės 
 ♦ numerių tvarkymas 6 kartus 
per savaitę 

 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ palydovinė televizija 
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ vonia / dušas
 ♦ lyginimo lenta pagal atskirą 
užklausą

Vaikams
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ diskoteka
 ♦ vaikų klubas
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą* 
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą 
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
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4* Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Viskas 
įskaičiuota

Hersonissos Village Hotel & 
Bungalows

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ užkandžių baras
 ♦ SPA centras
 ♦ autobusas iki miesto centro
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ baras
 ♦ restoranas
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ 2 baseinai
 ♦ Wi-Fi
 ♦ televizijos salė
 ♦ parduotuvė

Numeriuose:
 ♦ seifas numeryje* (mechaninis)
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę

 ♦ rankšluosčių keitimas 3 kartus 
per savaitę

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ 3 rusiški kanalai
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ Wi-Fi
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ vonia / dušas (keli numeriai su 
dušu)

 ♦ individualus oro kondicionierius

Pramogos ir sportas:
 ♦ mini golfas
 ♦ teniso inventorius
 ♦ biliardas*
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ tinklinis
 ♦ vandens polas
 ♦ vandens aerobika
 ♦ smiginis
 ♦ vandens sporto priemonės* 
(paplūdimyje)

 ♦ vakariniai renginiai* 
(`HERSONISSOS MARIS, 2 
kartus per savaitę, pervežimas 
įskaičiuotas į kelionės kainą)

 ♦ stalo tenisas
 ♦ krepšinis
 ♦ mini futbolas
 ♦ teniso kortas

* Už papildomą mokestį.

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ 2 barai
 ♦ Wi-Fi registratūroje*
 ♦ restoranas (teminiai vakarai 3 
kartus per savaitę)

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ baseinas
 ♦ valiutos keitykla

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė 
 ♦ gėlo vandens baseinas
 ♦ diskoteka
 ♦ vaikų klubas 
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane

Pramogos ir sportas:
 ♦ aerobika
 ♦ biliardas*
 ♦ vandens polas
 ♦ vandens aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ smiginis
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ stalo tenisas
 ♦ pramoginiai renginiai

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: Amudaros kurortiniame miestelyje, apie 
6 km iki Herakliono miesto centro, apie 11 iki Herakliono oro 
uosto, apie 50 m iki autobusų stotelės. Vakaro pramogos – 
Amudaroje (apie 400 m), Heraklione (apie 6 km).
VIEŠBUTIS: viešbutį sudaro trys 3-jų aukštų pastatai 
(viename iš jų yra liftas). Viešbutyje yra 136 numeriai: 
Standard Room (dvivietė lova arba 2 vienvietės lovos, 
papildomai – vienvietė lova arba išlankstoma lova, maks. 3 
asm., 22 kv. m), Standard Room SSV (su daliniu vaizdu į jūrą, 
dvivietė lova arba 2 vienvietės lovos, papildomai – vienvietė 
lova arba išlankstoma lova , maks. 3 asm. 22 kv. m), Family 
Room (vienas kambarys, dvivietė lova arba 2 vienvietės lovos, 
papildomai – dviaukštė lova, maks. 2+2 asm., 27 kv. m) tipų 
numeriai.
PAPLŪDIMYS: smėlio, smėlio įėjimas į jūrą, yra dušas, 
persirengimo kabinos, skėčiai, gultai nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai, paplūdimio 
rankšluosčiai už užstatą.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ www.zeushotels.gr

Numeriuose:
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ seifas numeryje*
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ vonios reikmenys
 ♦ rankšluosčių keitimas 3 kartus 
per savaitę

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas 6 kartus 
per savaitę

 ♦ balkonas / terasa
 ♦ 2 rusiški kanalai
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ Wi-Fi registratūroje*
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ vonia / dušas
 ♦ individualus oro kondicionierius 
(su individualiu valdymu)

Smartline Neptuno Beach

Viskas 
įskaičiuota

VIEŠBUČIO VIETA: apie 25 km iki Herakliono oro uosto, apie 2 
km iki Chersonisos miesto, ant kalvos, apie 1 km iki autobusų 
stotelės. Vakaro pramogos – Chersonisos (apie 2 km).
VIEŠBUTIS: priklauso HERSONISSOS HOTEL GROUP 
viešbučių grupei. Pastatytas 1989 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2013 metais. Viešbutis įrengtas tradiciniu 
kretietišku stiliumi. Viešbučio pastate ir vasarnamiuose 
yra 165 numeriai: Standard Room GV / SV (maks. 3 asm., 
18–22 kv. m), Family Room (maks. 4 asm., 30–35 kv. m) tipų 
numeriai. Yra keli 2-jų aukštų numeriai.
PAPLŪDIMYS: stambaus žvyro / akmenuotas (už 400 m nuo 
viešbučio), įėjimas į jūrą vietomis akmenuotas, nemokamas 
autobusas iki paplūdimio, skėčiai, gultai už papildomą 
mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ www.hersotels.gr
Ekonominė klasė

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ gėlo vandens baseinas
 ♦ skyrius pagrindiniame baseine
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane

4*

4*

4* Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.
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Pusryčiai,
vakarienėMari Kristin Beach Hotel 3*

3* Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 25 km iki Herakliono oro uosto, tarp 
pakrantės ir pagrindinės Chersonisos gatvės, apie 50 m iki 
Chersoniso kurorto centro. Šalia autobusų stotelė. Vakaro 
pramogos Chersonisos (apie 50 m).
VIEŠBUTIS: atidarytas 1984 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2014 metais, taip pat buvo pastatytas naujas 
aukštas su numeriais. Viešbutį sudaro vienas 4-ių aukštų 
pastatas, kuriame yra 65 numeriai: Standard Room tipo 
numeriai (maks. 3 asm., 18–20 kv. m), Standard Room SV 
tipo numeriai (smaks. 3 asm., 18–20 kv. m), Superior Room 
tipo numeriai (maks. 3 asm., 18–20 kv. m), Family Room 
tipo numeriai (maks. 5 asm., 28 kv. m). Bankomatas šalia 
viešbučio.
PAPLŪDIMYS: miesto (už 20 m nuo viešbučio), įėjimas į 
jūrą – akmenukai su stambiu žvyru, yra atviras bėgimo takas, 
dušas, persirengimo kabinos, skėčiai, gultai už papildomą 
mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 3 žvaigždutės.
INTERNETO svetainė www.marikristin.gr

Numeriuose
 ♦ seifas* (1,5 Eur per dieną)
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę 

 ♦ individualus oro kondicionierius* 
(6,50 Eur per dieną)

 ♦ rankšluosčių keitimas 3 kartus 
per savaitę 

 ♦ lygintuvas pagal atskirą 
užklausą 

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės 
 ♦ numerių tvarkymas 6 kartus 
per savaitę 

 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ rusiškas kanalas 
 ♦ balkonas
 ♦ palydovinė televizija 
 ♦ Wi-Fi
 ♦ vonia / dušas
 ♦ lyginimo lenta pagal atskirą 
užklausą 

 ♦ mini šaldytuvas

Viešbučio teritorijoje
 ♦ užkandžių baras
 ♦ baras 
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ a la carte restoranas 
 ♦ restoranas 
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ Wi-Fi registratūroje 
 ♦ baseinas (gėlo vandens)
 ♦ televizijos salė
 ♦ valiutos keitykla

Pramogos ir sportas
 ♦ vandens sporto priemonės* 
(paplūdimyje, už 150 m)

* Už papildomą mokestį.

Marilisa Hotel Pusryčiai,
vakarienė3*

VIEŠBUČIO VIETA: apie 8 km iki oro uosto, apie 12 km 
iki Herakliono miesto centro, kurortiniame Kokini Chani 
miestelyje, apie 50 m iki jūros, apie 30 m iki autobusų 
stotelės. Vakaro pramogos – Kokini Chani miestelyje (apie 
100 m), Chersonisos (apie 11 km).
VIEŠBUTIS: pastatytas 1989 metais. Paskutinį kartą 
atnaujintas 2015 metais. Viešbutį sudaro du 3-jų aukštų 
pastatai, kuriuose yra 26 numeriai: Superior Room SV / SSV 
(maks. 3 asm., 26 kv. m).
PAPLŪDIMYS: smėlio, smėlio įėjimas į jūrą, yra dušas, 
persirengimo kabinos, tualetas, skėčiai, gultai už papildomą 
mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 2 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ www.shotels.gr

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ baras
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ restoranas
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ baseinas

Pramogos ir sportas:
 ♦ biliardas
 ♦ smiginis

* Už papildomą mokestį.

Vaikams:
 ♦ lovelė
 ♦ žaidimų aikštelė

Numeriuose:
 ♦ seifas numeryje*
 ♦ patalynės keitimas 1 kartą per 
savaitę

 ♦ rankšluosčių keitimas 2 kartus 
per savaitę

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ dušas
 ♦ Wi-Fi
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ mini šaldytuvas

3* Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.
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Viskas 
įskaičiuotaHeronissos Hotel

Numeriuose:
 ♦ seifas numeryje* (mechaninis)
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ rankšluosčių keitimas 3 kartus 
per savaitę

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ 2 rusiški kanalai
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ vonia / dušas
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ mini šaldytuvas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ uždaras baseinas 
(HERSONISSOS PALACE)

 ♦ baras fojė (atviras sezono 
pradžioje ir pabaigoje), baras 
prie baseino

 ♦ restoranas
 ♦ atviras baseinas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ televizijos salė

VIEŠBUČIO VIETA: apie 25 km iki Herakliono oro uosto, 
apie 100 m iki paplūdimio, antroje viešbučių linijoje, prie 
Hersonissos Palace viešbučio. 500 m iki autobusų stotelės.
Vakaro pramogos – Chersonisos (apie 100 m).
VIEŠBUTIS: priklauso HERSONISSOS HOTEL GROUP 
viešbučių grupei. Pastatytas 1983 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2005 metais. Viešbutį sudaro 4-ių aukštų 
pastatas ir 4-ių aukštų „Annex“ korpusas (per kelią), kuriuose 
yra 161 numeris: Room Annex (atskirame korpuse per kelią, 
2 vienvietės lovos, papildomai – išlankstoma lova, maks. 
3 asm., 20–24 kv. m), Standard Room (2 vienvietės lovos 
(dvivietė lova pagal užklausą), papildomai – vienvietė lova, 
maks. 3 asm., 20–25 kv. m, yra keli numeriai be balkonų) tipų 
numeriai.
PAPLŪDIMYS: miesto (už 100 m nuo viešbučio), stambaus 
žvyro / akmenuotas, įėjimas į jūrą – stambaus žvyro su 
akmenukais, skėčiai, gultai už papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE– 4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ www.hersotels.gr
Ekonominė klasė

Pramogos ir sportas:
 ♦ gimnastika
 ♦ masažas*
 ♦ biliardas*
 ♦ vandens aerobika
 ♦ vandens sporto priemonės* 
(paplūdimyje)

 ♦ vakariniai renginiai
 ♦ teminiai vakarėliai (1 per savatę 
„Kretietiškas vakaras“)

* Už papildomą mokestį.

Vaikams:
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą 
(maniežas)

 ♦ vaikiškos kėdutės restorane

3+*

3+* Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

H
er

ak
lio

na
s

3+* Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Viskas 
įskaičiuotaStella Village Hotel & Bungalows 3+*

VIEŠBUČIO VIETA: apie 20 km iki Herakliono miesto oro 
uosto, apie 500 m iki Analipsi miestelio, apie 4 km iki 
Chersonisos miesto.
VIEŠBUTIS: atidarytas 1988 metais (dalis numerių 
buvo pastatyti 1994 ir 2006 metais), paskutinį kartą 
atnaujintas 2015 metais. Viešbutį sudaro vasarnamių 
kompleksas, kuriame yra 266 numeriai: Standard Room tipo 
numeriai (dvivietė lova, 2 vienvietės lovos pagal atskirą 
užklausą, papildomai – vienvietė lova, maks. 3 asm., 25 kv. 
m), Family Room tipo numeriai (dvivietė lova, 2 vienvietės 
lovos pagal atskirą užklausą, papildomai – 2 vienvietės lovos, 
maks. 4 asm., 35 kv. m), Superior Room tipo numeriai (dvivietė 
lova, 2 vienvietės lovos pagal atskirą užklausą, papildomai – 
vienvietė lova, maks. 3 asm., 25–30 kv. m). Bankomatas 
Analipsi gyvenvietėje.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
PAPLŪDIMYS: miesto, skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 3 žvaigždutės. 

Numeriuose
 ♦ seifas* 
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę 

 ♦ individualus oro kondicionierius 
 ♦ aptarnavimas* 
 ♦ šaldytuvas
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ rankšluosčių keitimas 3 kartus 
per savaitę 

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ mini baras*
 ♦ palydovinė televizija 
 ♦ Wi-Fi
 ♦ vonia / dušas

Viešbučio teritorijoje
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ SPA centras
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ parduotuvė
 ♦ 2 barai
 ♦ konferencijų salė 
 ♦ restoranas 
 ♦ 2 a la carte restoranai
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ 2 baseinai 
 ♦ Wi-Fi registratūroje

Pramogos ir sportas
 ♦ teniso inventorius* 
 ♦ teniso pamokos*
 ♦ biliardas*
 ♦ tinklinis 
 ♦ smiginis 
 ♦ šaudymas iš lanko
 ♦ mini futbolas*
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ teniso kortas

* Už papildomą mokestį.

Vaikams
 ♦ 3 baseinai
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ diskoteka
 ♦ vaikų klubas
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Pusryčiai

Memory Boutique Hotel

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baras
 ♦ Wi-Fi registratūroje
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ restoranas
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ baseinas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ valiutos keitykla

Numeriuose:
 ♦ seifas numeryje* (mechaninis)
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę

 ♦ vonios reikmenys
 ♦ rankšluosčių keitimas 2 kartus 
per savaitę

 ♦ lygintuvas pagal atskirą 
užklausą

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – laminatas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ 2 rusiški kanalai
 ♦ balkonas
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ Wi-Fi
 ♦ vonia / dušas
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ garso izoliaciniai langai
 ♦ lyginimo lenta pagal atskirą 
užklausą

 ♦ mini šaldytuvas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baras
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ baseinas

Vaikams:
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą
 ♦ skyrius vaikams pagrindiniame 
baseine

* Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: apie 25 km iki oro uosto, Chersonisos 
miestelio centre. Šalia viešbučio – autobusų stotelė. Vakaro 
pramogos – Chersonisos (apie 50 m).
VIEŠBUTIS: pastatytas 2002 metais, viešbutis kasmet 
atnaujinamas. 2015 metų žiemą buvo atnaujinta teritorija 
ir baras prie baseino. Viešbutį sudaro pagrindinis 4-ių 
aukštų pastatas „Michalis“ su liftu ir 3-jų aukštų „Annex“ 
pastatas, kuriuose yra 94 numeriai: Studio 2 Pax / 3 Pax 
(vieno kambario numeris, pilnai įrengtas virtuvės kampas, 2 
vienvietės lovos, papildomai – vienvietė lova, maks. 3 asm., 
25–27 kv. m), Apartment 1 Bedroom 4 Pax (dviejų kambarių 
numeris, pilnai įrengtas virtuvės kampas, dvivietė lova, 
papildomai – 2 vienvietės lovos, maks. 4 asm., 35–37 kv. 
m), Apartment 1 Bedroom 3 Pax (dviejų kambarių numeris, 
pilnai įrengtas virtuvės kampas, dvivietė lova, papildomai – 2 
vienvietės lovos, maks. 3 asm., 35–37 kv. m).
PAPLŪDIMYS: miesto, stambaus žvyro / akmenuotas, 
įėjimas į jūrą – akmenukai su stambiu žvyru, yra dušas, 
persirengimo kabinos, skėčiai, gultai už papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 2 žvaigždutės.

Numeriuose:
 ♦ seifas numeryje*
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę

 ♦ rankšluosčių keitimas 2 kartus 
per savaitę

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ 2 rusiški kanalai
 ♦ balkonas
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ virtuvė
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ Wi-Fi
 ♦ vonia / dušas
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ mini šaldytuvas

Smartline Mama Lemon 

3+* Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Viskas 
įskaičiuota

VIEŠBUČIO VIETA: apie 25 km iki Herakliono oro uosto, 
Chersonisos miesto centre, apie 150 m iki paplūdimio. Vakaro 
pramogos – Chersonisos (apie 50 m).
VIEŠBUTIS: pastatytas 1986 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2010 metais. Viešbutį sudaro vienas 4-ių aukštų 
pastatas, kuriame yra 40 numerių: Standard Room LV / SSV 
(su vaizdu į apylinkes arba su daliniu vaizdu į jūrą, 2 vienvietės 
lovos, papildomai – vienvietė arba išlankstoma lova, maks. 
2+2 asm., 16–20 kv. m), Family Room (vienas kambarys, 
dvivietė lova, papildomai – 2 vienvietės lovos, maks. 4 asm., 
22–25 kv. m) tipų numeriai.
PAPLŪDIMYS: miesto, stambaus žvyro / akmenuotas (už 
100 m nuo viešbučio), įėjimas į jūrą – akmenukai su stambiu 
žvyru (vietomis akmenys), yra dušas, persirengimo kabinos, 
skėčiai, gultai už papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai (iš numerio), skėčiai, 
gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ www.chchotels-crete.com

3+*

4*

4* Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.
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Vaikams
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą, 
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane

* Už papildomą mokestį

62



Prašom su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt

Club Lyda Hotel

Porto Village

3+* Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Viskas 
įskaičiuota3+*

3* Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.
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Viskas 
įskaičiuota3+*

VIEŠBUČIO VIETA: apie 26 km iki Herakliono oro uosto, apie 
600 m iki Chersoniso miesto centro, apie 600 m iki autobusų 
stotelės. Vakaro pramogos Chersonise (apie 600 m).
VIEŠBUTIS: pastatytas 1991 metais. Viešbutį sudaro 
pagrindinis pastatas ir vasarnamių kompleksas, kuriuose 
yra 91 numeris: Standard Room LV / Standard Room SV tipo 
numeriai (maks. 3 asm., 20 kv. m), Family Room / Family Room 
SV tipo numeriai (maks. 3+1 arba 3+2 asm., 27 kv. m), Family 
Room Maisonette Style / Family Room Maisonette Style SV tipo 
numeriai (maks. 4 asm., 27 kv. m). Bankomatas Chersoniso 
centre (apie 600 m). Dėmesio!  Išsiregistravimas iš viešbučio 
iki 11:00 val.
PAPLŪDIMYS: miesto, stambaus žvyro / akmenuotas, 
įėjimas į jūrą – stambaus žvyro su akmenukais, yra dušas, 
tualetas, persirengimo kabinos, skėčiai, gultai už papildomą 
mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – viešbutis 
nekategorizuotas. 
INTERNETO SVETAINĖ www.portovillage.com

Ekonominė klasė 

Viešbučio teritorijoje
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ baras 
 ♦ restoranas 
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ 2 baseinai 
 ♦ Wi-Fi registratūroje

Numeriuose
 ♦ seifas* (mechaninis)
 ♦ patalynės keitimas 1 kartą per 
savaitę 

 ♦ individualus oro kondicionierius*
 ♦ rankšluosčių keitimas 2 kartus 
per savaitę 

 ♦ lygintuvas pagal atskirą 
užklausą 

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės 
 ♦ numerių tvarkymas kas antrą 
dieną 

 ♦ plaukų džiovintuvas pagal 
atskirą užklausą 

 ♦ mini virtuvėlė (įrengtas virtuvės 
kampas)

 ♦ rusiškas kanalas 
 ♦ balkonas (arba vidinis kiemelis, 
sodas)

 ♦ palydovinė televizija 
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ vonia / dušas

Pramogos ir sportas
 ♦ žaidimų kambarys 
 ♦ biliardas*
 ♦ smiginis
 ♦ teminiai vakarėliai (graikiškas 
vakaras 1 kartą per savaitę)

 ♦ stalo tenisas

* Už papildomą mokestį

Vaikams
 ♦ žaidimų aikštelė (be tento, žolės 
danga)

 ♦ skyrius pagrindiniame baseine
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą 
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 

VIEŠBUČIO VIETA: apie 7 km iki Chersonisos, apie 1 km iki 
Guves miestelio, apie 20 m iki autobusų stotelės. Apie 10 
min. pėsčiomis iki paplūdimio. Vakaro pramogos už 7 km 
(Chersonisos).
VIEŠBUTIS: viešbutį sudaro penki pastatai, iš kurių vienas 
pastatytas 1986 metais, o likusieji 1987–2001 metais. 
Viešbutyje yra 140 numerių: Promotional Room tipo 
numeriai (viešbutis pasiūlo bet kokį tuo metu laisvą numerį, 
dažniausiai tai būna Family Room Open Plan tipo numeriai, 
yra keletas numerių cokoliniame aukšte), Standard Room tipo 
numeriai (maks. 2–3 asm., 20–22 kv. m), Family Room Open 
Plan tipo numeriai (maks. 4 asm., 20–22 kv. m), Family Room 
Two Bedrooms tipo numeriai (maks. 5 asm., 35–37 kv. m), Family 
Room Maisonette Style tipo numeriai (maks. 4 asm., 30 kv. m). 
Bankomatas už 400 m.
PAPLŪDIMYS: smėlio, nemokamas autobusas iki paplūdimio, 
yra dušas, tualetas, persirengimo kabinos, skėčiai, gultai už 
papildomą mokestį, paplūdimio rankšluosčiai už užstatą.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai, paplūdimio 
rankšluosčiai už užstatą.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 3 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ www.chchotels-crete.com
Ekonominė klasė

Viešbučio teritorijoje
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ parduotuvė
 ♦ 3 barai (ir užkandžių baras)
 ♦ restoranas 
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ 3 baseinai (gėlo vandens)
 ♦ Wi-Fi viešosiose vietose 
 ♦ televizijos salė

Numeriuose
 ♦ seifas* (mechaninis)
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę 

 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ rankšluosčių keitimas 3 kartus 
per savaitę 

 ♦ lygintuvas pagal atskirą 
užklausą 

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės 
 ♦ numerių tvarkymas 6 kartus 
per savaitę 

 ♦ radijas
 ♦ plaukų džiovintuvas 
registratūroje pagal atskirą 
užklausą

 ♦ balkonas / terasa
 ♦ 2 rusiški kanalai
 ♦ palydovinė televizija 
 ♦ Wi-Fi registratūroje* 
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ vonia / dušas

Pramogos ir sportas
 ♦ sauna*
 ♦ karaokė
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ biliardas*
 ♦ vandens aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ smiginis
 ♦ elektroniniai žaidimai*
 ♦ joga
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ vakariniai renginiai

* Už papildomą mokestįVaikams
 ♦ 2 baseinai (gėlo vandens)
 ♦ žaidimų aikštelė (aptverta)
 ♦ skyrius pagrindiniame baseine
 ♦ vaikų klubas (atidarymas 
priklauso nuo vaikų kiekio)

 ♦ lovelė / maniežas pagal atskirą 
užklausą

 ♦ vaikiškos kėdutės restorane
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Vaikams:
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą*
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane
 ♦ žaidimų aikštelė

3* Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Vaikams
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą* 
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane  

Pusryčiai,
vakarienė

Sunset Beach Hotel Crete

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ baras
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ restoranas
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ baseinas
 ♦ televizijos salė

Numeriuose:
 ♦ seifas numeryje*
 ♦ patalynės keitimas 1 kartą per 
savaitę

 ♦ rankšluosčių keitimas 2 kartus 
per savaitę

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ dušas
 ♦ Wi-Fi
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ mini šaldytuvas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ baras
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ restoranas
 ♦ baseinas

VIEŠBUČIO VIETA: apie 12 km iki Herakliono miesto oro 
uosto, apie 10 km iki aktyvaus kurortinio Chersonisos 
centro, Gurnes gyvenvietėje, apie 800 m iki paplūdimio, apie 
30 m iki autobusų stotelės. Vakaro pramogos – Gurnes 
centre (apie 800 m), Chersonisos (apie 10 km).
VIEŠBUTIS: pastatytas 1981 metais. Paskutinį kartą 
atnaujintas 2014 metais. Viešbutį sudaro vienas 3-jų aukštų 
pastatas, kuriame yra 31 numeris: Economy Room (1-ame 
aukšte, 2 vienvietės arba dvivietė lova, maks. 3 asm., 
16–18 kv. m), Comfort Room (2 vienvietės arba dvivietė lova, 
maks. 3 asm., 16–18 kv. m) tipų numeriai. Viešbutyje nėra 
numerių, pritaikytų žmonėms su judėjimo negalia.
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio, smėlio įėjimas į jūrą, skėčiai, 
gultai už papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ www.hotelerato.gr

Numeriuose:
 ♦ seifas
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę

 ♦ rankšluosčių keitimas 3 kartus 
per savaitę

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ dušas
 ♦ Wi-Fi
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ mini šaldytuvas

Erato Hotel

3* Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Pusryčiai,
vakarienė

VIEŠBUČIO VIETA: apie 8 km iki oro uosto, apie 12 km 
iki Herakliono miesto centro, kurortiniame Kokini Chani 
miestelyje, ant jūros kranto, apie 30 m iki autobusų stotelės. 
Vakaro pramogos – Kokini Chani miestelyje (apie 100 m), 
Chersonisos (apie 11 km).
VIEŠBUTIS: pastatytas 1991 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2006 metais. Viešbutį sudaro vienas 3-j ų aukštų 
pastatas, kuriame yra 19 numerių: Superior Room GV (maks. 
3 asm., 35 kv. m), Superior Room SV (maks. 3 asm., 35 kv. m), 
Family Room GV (maks. 4 asm., 35 kv. m), Family Room SV 
(maks. 4 asm., 35 kv. m).
PAPLŪDIMYS: smėlio, smėlio įėjimas į jūrą, yra dušas, 
persirengimo kabinos, tualetas, skėčiai, gultai už papildomą 
mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 3 žvaigždutės
INTERNETO SVETAINĖ www.shotels.gr

3*

3*

Pramogos ir sportas:
 ♦ biliardas
 ♦ smiginis

* Už papildomą mokestį.

Pramogos ir sportas:
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ teminiai vakarėliai *

* Už papildomą mokestį.
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Viskas 
įskaičiuotaEva Mare Hotel & Suites

Numeriuose:
 ♦ virdulys (arbata ir kava nepriklauso)
 ♦ seifas (mechaninis) 
 ♦ seifas registratūroje*
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę 

 ♦ individualus  oro kondicionierius
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ rankšluosčių keitimas 3 kartus per 
savaitę (veikia ekosistema)

 ♦ CD / DVD grotuvas (Junior Suite)
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – laminatas 
 ♦ numerių tvarkymas 6 kartus per 
savaitę 

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ chalatas (Junior Suite)
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ vonia / dušas
 ♦ televizorius

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ baras
 ♦ seifas
 ♦ restoranas („Yamas“, „Annex“ 
korpuse, perėjus kelią)

 ♦ gydytojo iškvietimas*
 ♦ atviras baseinas (gėlo vandens, 50 
kv. m, gylis nuo 1,10 m iki 2,10 m)

 ♦ Wi-Fi viešosiose vietose 

VIEŠBUČIO VIETA: apie 25 km iki Herakliono 
oro uosto, apie 20 km iki Herakliono miesto, Agia 
Pelagijos gyvenvietėje. Apie 70 m iki autobusų 
stotelės. Vakaro pramogos Agia Pelagijoje (apie 2 
km), Heraklione (apie 20 km).
VIEŠBUTIS: pastatytas 1988 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2013 metais. Viešbutį sudaro 
pagrindinis pastatas ir „Annex“ pastatas, esantis 
per kelią. Dalis numerių orientuoti į kalną arba 
vidinį viešbučio kiemą. Viešbučio pastatuose yra 
41 numeris: Standard Room tipo (maks. 3 asm., 
15–20 kv. m, yra galimybė sujungti numerius), Junior 
Suite tipo (maks. 3 asm., 30–40 kv. m), Apartaments 
1 Bedroom tipo numeriai (maks. 3+1 asm., 30–40 kv. 
m) numeriai. Kai kuriuose numeriuose yra virtuvė. 
Bankomatas Agia Pelagijoje (apie 1 km).
PAPLŪDIMYS: stambaus žvyro / akmenuotas 
(už 100 m nuo viešbučio, nusileisti į paplūdimį 
galima laipteliais arba takeliu), įėjimas į jūrą vietomis 
akmenuotas, skėčiai, gultai už papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai, 
paplūdimio rankšluosčiai už užstatą.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ
www.evamare.gr

* Už papildomą mokestį.

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė (smėlio danga, be 
tento)

 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą

3+*

3+* Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

3* Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

2* Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Viskas 
įskaičiuotaGalini Hotel 3*

Pusryčiai
Kassavetis Center Studios & 
Hotel Apartments 2*

VIEŠBUČIO VIETA: apie 23 km iki Herakliono 
oro uosto, apie 2 km iki Chersonisos miesto 
centro. Vakaro pramogos Chersonisos (apie 
2 km).
VIEŠBUTIS: pastatytas 1988 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2010 metais. 
Viešbutį sudaro vienas 3-jų aukštų pastatas. 
Viešbutyje yra 62 numeriai: Standard 
Room tipo numeriai (French Bed tipo lova, 
papildomai – vienvietė arba įmontuota lova, 
maks. 3 asm., 18 kv. m), Family Room tipo 
numeriai (vieno kambario numeriai, French 
Bed tipo lova, papildomai – vienvietė lova 
arba įmontuota lova, maks. 4 asm., 28 kv. m). 
Bankomatas už 300 m. Apgyvendinimas su 
gyvūnais iki 6 kg.

PAPLŪDIMYS: miesto, stambaus žvyro / 
akmenuotas, skėčiai, gultai už papildomą 
mokestį.

PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.

Numeriuose
 ♦ seifas registratūroje* 
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę 

 ♦ centrinis oro kondicionierius 
 ♦ rankšluosčių keitimas 3 kartus 
per savaitę 

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ palydovinė televizija 
 ♦ dušas
 ♦ mini šaldytuvas

Viešbučio teritorijoje
 ♦ baras 
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ restoranas 
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ Wi-Fi viešosiose vietose 
 ♦ baseinas 
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ televizijos salė

Pramogos ir sportas
 ♦ biliardas*

* Už papildomą mokestį.

Vaikams
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas (gėlo vandens)
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą 
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
pagal atskirą užklausą 

VIEŠBUČIO VIETA: apie 30 km iki Herakliono 
oro uosto, kurorto centre, per kelią nuo 
paplūdimio.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1989–1992 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2010 metais. 
Viešbutyje yra 164 numeriai: Studio tipo 
numeriai (2 viengulės lovos, papildomai – 
sofa, maks. 4 asm., 25–28 kv. m), Apartment 
tipo numeriai (miegamasis ir svetainė, 
atskirti durimis, dvigulė arba 2 viengulės 
lovos, papildomai – sofa, maks. 4 asm., 42 
kv. m). Yra 2 numeriai, pritaikyti žmonėms 
su negalia.

PAPLŪDIMYS: stambaus žvyro / 
akmenuotas, įėjimas į jūrą – stambaus žvyro 
su akmenukais, skėčiai, gultai už papildomą 
mokestį.

PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
2 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.kassavetishotel.com

Numeriuose
 ♦ seifas* 
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę 

 ♦ oro kondicionierius
 ♦ rankšluosčių keitimas 2 kartus 
per savaitę 

 ♦ grindys – plytelės 
 ♦ numerių tvarkymas 6 kartus 
per savaitę 

 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ balkonas
 ♦ palydovinė televizija 
 ♦ virtuvė
 ♦ dušas
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ mini šaldytuvas

Viešbučio teritorijoje
 ♦ susitikimų kambarys
 ♦ 2 barai 
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ restoranas 
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ 5 baseinai
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė

Pramogos ir sportas
 ♦ masažas*

* Už papildomą mokestį.

Vaikams
 ♦ baseinas (gėlo vandens)
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą
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Kurortas

Gražuolis Retimno miestas davė pavadinimą visam regionui, ne mažiau gražiam savo ypatinga gamta. Štai Argyroupoli šaltiniai 
– vandeningiausia salos vieta – kerinti odė gamtai. Žavingas ir vienas lankomiausių Prevelio palmių paplūdimys. Jis vainikuoja 
įspūdingąjį Kourtaliotiko tarpeklį, kuriuo srovena Megas Potamos upė. Retimnas – dar ir tradiciniai kaimai bei salos istorijoje 
reikšmingą vaidmenį vaidinę vienuolynai, o svarbiausia – labai svetingi vietiniai gyventojai. Tad jei tik pasitaikys proga – 
bendraukite, jei vaišins – ragaukite.

Retimnas

Laukinis grožis
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Retimnas

Kretos jūra

Grecotel Caramel Boutique Resort 5*

Grecotel Lux.me White Palace  5* 

Grecotel Club Marine Palace &  
Suites, All Inclusive Resort 4+*

Grecotel Creta Palace Luxury Resort 5*

Sea Front Hotel-Apartments 3*

Jo An Beach 4*

Smartline Rethymno Residence & Spa 4*

Solimar Dias Hotel 3*

Bali Star 3+* 
Bali Beach & Village 3*Xidas Garden Charm Hotel 3*

Misirija

Sfakakis

Panormas

Harakas Balis

Aquila Rithymna Beach 5* 

Aquila Porto Rethymno 5* 
Kriti Beach Hotel 5* 

Antica Dimora Suite 5* 

Sentido Aegean Pearl 5* 

Palazzo Vecchio 
Exclusive Resort 4* 

Sentido Pearl Beach 4* 

Grecotel Plaza SPA Apartments 4*

Jo An Palace 4*

Bio Hotel Suites 4*

Minos Hotel 4*

Atrium Ambiance Hotel 4*

Lefkoniko Beach 3*

Minos Hotel 4*
Lefkoniko Bay 3*

Eva Bay Hotel 4+*

Kyma Suits  Beach Hotel 5* 

Heraklionas

Chanija

Lefkoniko Beach Icarus Suites 3*

Ypatingas muziejus
Jei kiekvieną šalį mėgstate pažinti, skaitydami vietinių rašytojų knygas, 
ir neįsivaizduojate atostogų be geros literatūros – Niko Kazantzakio, 
moderniosios graikų literatūros genijaus, muziejus jus sužavės. Tai 
garsiausias Graikijos rašytojas, pasaulį sužavėjęs „Graiku Zorba“ ir sukėlęs 
krikščionių pasipiktinimo audrą „Paskutiniu gundymu“. Rašytojas gimė 
Kretoje, Herakliono mieste, tačiau muziejus jam stovi jo tėvo gimtajame 
Myrtia kaime, Retimno regione. Tai vienas įspūdingiausių muziejų, skirtų 
pagerbti vieno žmogaus atminimui. Įkurtas 1983 metais, po 2009-ųjų 
rekonstrukcijos jis pritrenkia ekspozicijos turiningumu.

23 kilometrai pietryčių 
kryptimi nuo Retimno 
miesto – ir aš jau prie 
XVI a. statyto Arkadijaus 
vienuolyno – vieno 
ryškiausių ir svarbiausių 
pasipriešinimo Osmanų 
imperijos okupacijai 
simbolių…



Numeriuose:
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ seifas numeryje
 ♦ patalynės keitimas
 ♦ aptarnavimas numeriuose*
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ rankšluosčių keitimas (veikia 
ekosistema: ranšluosčiai 
keičiami palikus juos ant žemės 
vonios kambaryje)

 ♦ CD / DVD grotuvas
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ šlepetės
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ mini baras*
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ Wi-Fi
 ♦ chalatas
 ♦ paplūdimio rankšluosčiai
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ LCD televizorius
 ♦ paplūdimio krepšys

Re
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Pusryčiai, 
vakarienė

Grecotel Caramel 
Boutique Resort

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ SPA centras
 ♦ 2 barai
 ♦ Wi-Firestoranas
 ♦ a la carte restoranas
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ baseinas
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ televizijos salė
 ♦ valiutos keitykla

VIEŠBUČIO VIETA: apie 70 km iki Herakliono oro uosto, apie 
6 km iki Retimno miesto, šalia autobusų stotelės. Vakaro 
pramogos – Retimne (apie 6 km).
VIEŠBUTIS: priklauso GRECOTEL viešbučių tinklui. Paskutinį 
kartą atnaujintas 2014 metų žiemą. Viešbutį sudaro 
pagrindinis pastatas ir 2-jų aukštų vasarnamių kompleksas, 
kuriuose yra 69 numeriai (visi numeriai Famous Class 
kategorijos): Open Plan Junior Suite SV (maks. 2+1 asm., 35 
kv. m), Open plan Junior Suite with Private Garden (maks. 2+1 
asm., 40 kv. m), Caramel Junior Suite (maks. 2 asm., 40 kv. 
m), Family Suite Main house (maks. 2+2 asm., 50 kv. m), Open 
Plan Bungalow Suite (vasarnamiuose, miegamasis ir svetainė 
sujungti, dvivietė lova (180 x 200), papildomai – sofa-lova, 
drabužinė, maks. 2+1 asm., 50 kv. m), Luxury Bungalow Suite 
(svetainė ir miegamasis atskirti stumdomomis durimis, 
dvivietė lova (180 x 200), papildomai – 2 sofos-lovos, terasa 
arba balkonas, maks. 2+2 asm., 55 kv. m) tipų numeriai, 2 
BedRoom Beach Villa SF, 3 BedRoom Luxury Villa, 4 BedRoom 
Villa on the Beach SF tipų vilos. Žmonėms su judėjimo negalia 
ne visur yra turėklai, nėra specialiai pritaikytų numerių.
PAPLŪDIMYS: stambaus žvyro / akmenuotas, paplūdimio 
rankšluosčiai, skėčiai, gultai nemokamai, palapinės 
paplūdimyje už papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ www.grecotel.com

Pramogos ir sportas:
 ♦ aerobika
 ♦ gimnastika
 ♦ vandens aerobika
 ♦ pilatesas
 ♦ ruožas
 ♦ vakariniai renginiai
 ♦ stalo tenisas
 ♦ gyva muzika

* Už papildomą mokestį.

Vaikams:
 ♦ meniu
 ♦ restoranas
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*

5*

5* Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.68
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Luxe 
viskas 
įskaičiuotaAquila Rithymna Beach

Numeriuose:
 ♦ seifas numeryje
 ♦ patalynės keitimas kasdien
 ♦ aptarnavimas numeriuose* 
(07:15–02:00)

 ♦ vonios reikmenys
 ♦ vonia
 ♦ telefonas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ šlepetės
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ mini baras*
 ♦ pagalvių pasirinkimas
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ chalatas
 ♦ centrinis oro kondicionierius 
(pagrindiniame pastate)

 ♦ individualus oro kondicionierius 
(Bungalow)

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ varpinė
 ♦ uždaras baseinas (su gėlu 
vandeniu, šildomas balandį ir 
spalį)

 ♦ 6 konferencijų salės (nuo 12 iki 
350 asm., salės įrengtos pagal 
paskutinį technikos žodį)

 ♦ 2 barai
 ♦ Wi-Fi viešosiose vietose
 ♦ 2 a la carte restoranai
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ restoranas
 ♦ gydytojo iškvietimas*
 ♦ kavinė (tradicinis „Kafenion“)
 ♦ 3 baseinai (2 su gėlu vandeniu, 
1 su jūros vandeniu)

 ♦ televizijos salė
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ parduotuvės
 ♦ taverna

VIEŠBUČIO VIETA: šiaurinėje salos pakrantėje, apie 7 km iki 
Retimno miesto, apie 72 km iki Herakliono miesto centro, 
ant jūros kranto. Šalia viešbučio yra autobusų stotelė. Vakaro 
pramogos – Platanijoje (apie 1,5 km) ir Retimne (apie 7 km).
VIEŠBUTIS: viešbutį sudaro pagrindinis pastatas, „Annex“ 
korpusai (per kelią) bei vasarnamių kompleksas. Bendras 
plotas – 80 000 kv. m. 2014 metais buvo atnaujinti 
standartinio tipo numeriai ir vilos. Viešbutyje yra 519 
numerių: Promo (viešbutis apgyvendina tuo metu esančiame 
laisvame bet kurio tipo numeryje), Standard Room GV / SV 
(maks. 3 asm., 24,4 kv. m), Family Room SV (maks. 2+2 
asm., 32,5 kv. m), Family Room GV (maks. 2+2 asm., 32,5 
kv. m), Bungalow GV (maks. 3 asm., 30,4 kv. m), Deluxe Suite 
1 Bedroom SV (maks. 2+1 asm., 50 kv. m), Deluxe 2 Bedroom 
Suite SV (maks. 4 asm., 90 kv. m), Junior Bungalow Suite WF 
(maks. 3 asm., 60 kv. m), Junior Bungalow Suite WF Private 
Pool (maks. 3 asm., 60 kv. m), Deluxe Junior Villa Private Pool 
SV (maks. 2 asm., 125 kv. m), Maisonette (maks. 4 asm., 90 
kv. m), Dream Villa Private Pool (maks. 4 asm., 190 kv. m), 
Royal Pavilion Private Pool (maks. 4 asm., 220 kv. m) tipų 
numeriai. Žmonėms su negalia yra prieinamos beveik visos 
viešbučio vietos, įrengti specialūs turėklai.
PAPLŪDIMYS: stambaus žvyro / akmenuotas (driekiasi 
500 m, plati pakrantė), įėjimas į jūrą – stambaus žvyro su 
akmenukais (yra natūrali akmens plokštė), yra persirengimo 
kabinos, paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ www.aquilahotels.com

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna
 ♦ nardymas*
 ♦ gimnastika
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ masažas*
 ♦ kalnų dviračių nuoma
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ teniso pamokos*
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ vandens aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ smiginis
 ♦ šaudymas iš lanko
 ♦ vandens sporto priemonės* 
(paplūdimyje)

 ♦ vakariniai renginiai (folkloro 
spektakliai ir šokių vakarai)

 ♦ stalo tenisas
 ♦ gyva muzika
 ♦ 4 teniso kortai (2 su dirbtiniu 
apšvietimu)

 ♦ mini futbolas
 ♦ pramoginiai renginiai

* Už papildomą mokestį.

Vaikams:
 ♦ 2 baseinai
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ restoranas 
 ♦ žaidimų kambarys
 ♦ vaikų klubas 
 ♦ auklė*
 ♦ pramoginiai renginiai 

5*

5* Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”. 69
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Luxe 
viskas 
įskaičiuotaAquila Porto Rethymno

Numeriuose:
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ seifas numeryje
 ♦ aptarnavimas numeriuose* 
(07:30–22:30)

 ♦ vonios reikmenys
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ šlepetės
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ mini baras pagal atskirą 
užklausą*

 ♦ pagalvių pasirinkimas
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ Wi-Fi
 ♦ chalatas
 ♦ centrinis oro kondicionierius (su 
individualia kontrole)

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ juvelyrinė parduotuvė
 ♦ baras
 ♦ uždaras baseinas (su gėlu 
vandeniu, šildomas balandį ir 
spalį)

 ♦ 2 konferencijų salės (nuo 50 iki 
200 asm.)

 ♦ Wi-Fi
 ♦ restoranas
 ♦ a la carte restoranas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ kavinė
 ♦ 2 atviri baseinai (su gėlu 
vandeniu)

 ♦ valiutos keitykla

VIEŠBUČIO VIETA: šiaurinėje salos pakrantėje, apie 79 km iki 
Herakliono miesto centro, apie 10 min. pėsčiomis iki Retimno 
senamiesčio, ant jūros kranto, apie 200 m iki autobusų 
stotelės. Vakaro pramogos – Retimne (apie 700 m).
VIEŠBUTIS: 2004 metais atnaujinti visi numeriai ir viešos 
viešbučio vietos, o 2007 metais atnaujinti visi Mythica 
tipo numeriai. 2014 metais buvo pastatyti nauji Superior 
ir Deluxe Room tipo numeriai bei atnaujinti standartiniai 
numeriai. Viešbutį sudaro 7-ių aukštų pastatas, kuriame yra 
200 numerių: Standard Room IV / SV (maks. 3 asm., 27,16 
kv. m), Standard SSV (maks. 3 asm., 27,16 kv. m), Superior 
Room SV (maks. 2 asm., 23,4 arba 27,16 kv. m), Deluxe Room 
Sea Front (maks. 2 asm., 33,4 arba 27,16 kv. m), Executive 
Junior Suite Sea Front (maks. 2 asm., 68 kv. m). Viešbučio 
teritorijoje yra pagalbiniai turėklai ir liftas (skirta žmonėms su 
negalia). Specialiai įrengtų numerių neįgaliesiems nėra. 

PAPLŪDIMYS: miesto (per judrų kelią), smėlio (plati pakrantės 
juosta), smėlio įėjimas į jūrą, paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, 
gultai nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ www.aquilahotels.com

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna
 ♦ aerobika
 ♦ nardymas*
 ♦ gimnastika
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ masažas*
 ♦ kalnų dviračių nuoma
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ turkiška pirtis
 ♦ vandens aerobika
 ♦ vandens sporto priemonės* 
(paplūdimyje)

 ♦ vakariniai renginiai
 ♦ stalo tenisas

* Už papildomą mokestį.

Vaikams:
 ♦ meniu 
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 

5*

5* Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.70
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Pusryčiai, 
vakarienėGrecotel Lux.Me White Palace

Numeriuose:
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ seifas numeryje
 ♦ patalynės keitimas (veikia 
ekosistema)

 ♦ aptarnavimas numeriuose* (tik 
pusryčiai)

 ♦ vonios reikmenys
 ♦ vonia
 ♦ rankšluosčių keitimas (veikia 
ekosistema: ranšluosčiai 
keičiami palikus juos ant žemės 
vonios kambaryje)

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ šlepetės
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ mini baras*
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ chalatas
 ♦ centrinis oro kondicionierius (su 
individualiu valdymu)

 ♦ LCD televizorius
 ♦ paplūdimio rankšluosčiai

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ dietinis meniu
 ♦ juvelyrinė parduotuvė
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ konferencijų salė
 ♦ 4 barai
 ♦ parduotuvė
 ♦ Wi-Fi
 ♦ 3 a la carte restoranai
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ restoranas
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ 5 baseinai (su jūros vandeniu)
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ teatras

VIEŠBUČIO VIETA: apie 75 km iki Herakliono oro uosto, apie 
9 km iki Retimno miesto centro, ant jūros kranto. Autobusų 
stotelė prie pat viešbučio.
VIEŠBUTIS: priklauso GRECOTEL viešbučių grupei. Viešbutyje 
yra 263 numeriai:  
Standard Room GV / MV  (maks. 2+1 asm., 27 kv. m), Superior 
Room SV (maks. 2 asm., 33 kv. m), Prestige Sea View 
Bungalow (maks. 2+1 asm., 35 kv. m), Prestige Sea View 
Bungalow, Sharing Pool (maks. 2+1 asm., 35 kv. m), Luxury 
Sea View Room (maks. 2+1 asm., 40 kv. m), Family Room 
GV / MV (maks. 2+2 asm., 37 kv. m), Family Apartment GV / 
MV (maks. 2+3 asm., 55 kv. m), White Family Suite SV (maks. 
2+2 asm., 50 kv. m), Grand Family Suite SV (maks. 4+2 asm., 
75 kv. m), Junior Family SV (maks. 2+2 asm., 40 kv. m) tipų 
numeriai. Famous Class tipo numeriai: Petit Yali Sharing Pool 
Sea Front Suite (maks. 2+2 asm., 40 kv. m), Luxe Yali Sea Front 
Suite Sharing Pool (maks. 2+2 asm., 54 kv. m), Grand Lux Yali 
Private Pool SV (maks. 2+2 asm., 60 kv. m), White 2 Bedrooms 
(maks. 2+3, 85 kv. m) tipų vilos. Yra galimybė sujungti 
numerius. Viešbučio teritorijoje yra turėklai, pritaikyti judėjimo 
negalią turintiems žmonėms, tačiau nėra specialiai pritaikytų 
numerių. 
PAPLŪDIMYS: stambaus žvyro / akmenuotas (lėkštas įėjimas 
į jūrą), įėjimas į jūrą – stambaus žvyro su akmenukais, yra 
persirengimo kabinos, paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai 
nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ www.grecotel.com

Pramogos ir sportas:
 ♦ aerobika
 ♦ mini golfas
 ♦ gimnastika (rytinė)
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ masažas*
 ♦ dviračių nuoma (netoli nuo 
viešbučio)

 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ teniso pamokos*
 ♦ biliardas*
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ vandens dviračiai
 ♦ tinklinis
 ♦ pilatesas
 ♦ vandens aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ joga
 ♦ vandens sporto priemonės* 
(paplūdimyje)

 ♦ kanoja
 ♦ vakariniai renginiai (6 kartus per 
savaitę)

 ♦ stalo tenisas
 ♦ 2 teniso kortai*
 ♦ nardymo centras* („Padi“)

* Už papildomą mokestį.

Vaikams:
 ♦ vaikų klubas
 ♦ restoranas
 ♦ paauglių klubas 
 ♦ jūros vandens baseinas
 ♦ diskoteka 
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*

5*

5* Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”. 71
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Pusryčiai, 
pietūs, 
vakarienė

Grecotel Creta Palace 
Luxury Resort

Numeriuose:
 ♦ seifas numeryje (mechaninis)
 ♦ aptarnavimas numeriuose* 
(07:15–02:00)

 ♦ vonios reikmenys
 ♦ vonia
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės arba 
laminatas

 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ radijas
 ♦ šlepetės
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ mini baras*
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ chalatas
 ♦ centrinis oro kondicionierius (su 
individualiu valdymu)

 ♦ paplūdimio rankšluosčiai
 ♦ mini šaldytuvas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ bažnyčia
 ♦ stalo žaidimų kambarys
 ♦ SPA centras („Elixir“ – 
procedūros veidui ir kūnui su 
„Anne Simonin“ kosmetika)

 ♦ kirpykla
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ uždaras baseinas (šildomas)
 ♦ konferencijų salė
 ♦ 3 barai
 ♦ parduotuvė
 ♦ Wi-Fi
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ 5 restoranai
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ kavinė (tradicinis „Kafenion“)
 ♦ baseinai (1 su jūros vandeniu, 
1 su gėlu vandeniu ir vandens 
kalneliais)

 ♦ televizijos salė
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ biblioteka
 ♦ parduotuvės

VIEŠBUČIO VIETA: apie 79 km iki Herakliono oro uosto, apie 
4 km iki Retimno miesto, apie 200 m iki autobusų stotelės. 
Vakaro pramogos – Retimne (apie 4 km).
VIEŠBUTIS: priklauso GRECOTEL viešbučių 
grupei. Atnaujintas 2009 metais. Bendras plotas – 100 000 
kv. m. Viešbutį sudaro vienas pagrindinis pastatas ir 
vasarnamių kompleksai, pastatyti kretietišku kaimo 
stiliumi. Viešbutyje yra 335 numeriai: Standard Room SV / 
GV (maks. 3 asm., 28 kv. m), Bungalow GV / SSV (maks. 3 
asm., 33 kv. m), Family Bungalow GV (maks. 2+2 asm., 45 
kv. m), Superior Family Bungalow GV (maks. 2+3 arba 3+2 
asm., 45–50 kv. m), Deluxe Family Bungalow GV (maks. 2+3 
arba 3+2 asm., 53–60 kv. m), Maisonette GV (maks. 2+2 
asm., 56 kv. m), Deluxe Family Room SV (maks. 2+3 asm., 56 
kv. m). Famous Club tipo numeriai: Palace Family Bungalow 
Suite SSV (maks. 4+2 asm., 66 kv. m), Palace Guestroom SV 
(maks. 2+1 asm., 45 kv. m), Palace Luxury Suite SV (maks. 
2+2 asm., 86 kv. m), Junior Suite Bungalow SV (maks. 2+1 
asm., 35 kv. m), Deluxe 1 Bedroom Bungalow Suite Private 
Pool (maks. 3 arba 3+1 asm., 46 kv. m), Presidential Villa SV 
Private Pool (maks. 4 asm., 163 kv. m), Creta Palace Dream 
Villa with Private Pool (maks. 6+1 asm., 120 kv. m). Viešbutis 
yra pritaikytas žmonėms su judėjimo negalia, yra pagalbiniai 
turėklai, tačiau specialių numerių jame nėra.
PAPLŪDIMYS: stambaus žvyro / akmenuotas (driekiasi 
300 m, plati pakrantė), įėjimas į jūrą – stambaus žvyro 
su akmenukais, paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai 
nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE– 5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ www.grecotel.com

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna
 ♦ aerobika
 ♦ gimnastika
 ♦ masažas*
 ♦ dviračių nuoma
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ teniso pamokos*
 ♦ biliardas*
 ♦ treniruoklių salė (su šiuolaikine 
įranga ir kardiotreniruokliais)

 ♦ vandens aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ elektroniniai žaidimai*
 ♦ futbolas paplūdimyje
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ joga nemokamai
 ♦ vandens sporto priemonės* 
(paplūdimyje)

 ♦ vakariniai renginiai
 ♦ SPA centras*
 ♦ petankė
 ♦ stalo tenisas
 ♦ 2 teniso kortai
 ♦ pramoginiai renginiai

* Už papildomą mokestį.

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė 
 ♦ restoranas 
 ♦ paauglių klubas 
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*

5*

5* Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.72
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Grecotel Club Marine Palace 
& Suites, All Inclusive Resort

Numeriuose:
 ♦ seifas numeryje (elektroninis)
 ♦ patalynės keitimas pagal atskirą 
užklausą (veikia ekosistema)

 ♦ vonios reikmenys
 ♦ vonia
 ♦ rankšluosčių keitimas pagal 
atskirą užklausą (veikia 
ekosistema)

 ♦ CD grotuvas
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ mini virtuvėlė (įrengtas virtuvės 
kampas tam tikrose numerių 
kategorijose)

 ♦ 3 rusiški kanalai
 ♦ mini baras
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ centrinis oro kondicionierius (su 
individualiu valdymu)

 ♦ paplūdimio rankšluosčiai
 ♦ mini šaldytuvas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ SPA centras
 ♦ amfiteatras
 ♦ uždaras baseinas (su jūros 
vandeniu, šildomas)

 ♦ konferencijų salė (iki 300 asm.)
 ♦ 3 barai
 ♦ Wi-Fi registratūroje
 ♦ 3 a la carte restoranai
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ restoranas
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ 4 atviri baseinai
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ kortų žaidimų kambarys
 ♦ vandens pramogų parkas
 ♦ televizijos salė
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ parduotuvės

VIEŠBUČIO VIETA: apie 60 km iki Herakliono oro uosto, apie 
25 km iki Retimno miesto, Panormo gyvenvietėje, ant jūros 
kranto, apie 600 m iki autobusų stotelės. Vakaro pramogos – 
Retimne (apie 25 km).
VIEŠBUTIS: priklauso GRECOTEL viešbučių grupei. Viešbutį 
sudaro pagrindinis pastatas ir vasarnamių kompleksas, 
kuriuose yra 375 numeriai: Standard Room GV / SSV (maks. 
3 asm. 26 kv. m), Bungalow GV / SV (maks. 3 asm., 26 kv. m), 
Studio GV (maks. 2+1 asm., 25 kv. m). Šeimyniniai numeriai: 
Family Room SSV (maks. 2+2 asm., 35 kv. m), Family Bungalow 
SSV (maks. 2+2 asm., 35 kv. m), First Row Family Bungalow 
Suite SSV (maks. 2+2 asm., 45–48 kv. m), Family Bungalow 
Suite PV / GV (maks. 2+2 arba 3+1 asm., 45–48 kv. m), Deluxe 
Bungalow Suite SSV with Jacuzzi  (maks. 2+2 arba 3+1 asm., 
60 kv. m), Family Apartment PV / GV (maks. 4+2 asm., 70–73 
kv. m). Specialių numerių, pritaikytų žmonėms su negalia, 
nėra, bet visoje viešbučio teritorijoje įrengti pagalbiniai 
turėklai. 

PAPLŪDIMYS: smėlio (dvi smėlėtos įlankos), smėlio 
įėjimas į jūrą, yra dušas, persirengimo kabinos, paplūdimio 
rankšluosčiai, skėčiai, gultai nemokamai.
PRIE BASEINO:paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ clubmarinepalace.com

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna*
 ♦ aerobika
 ♦ nardymas*
 ♦ pirtis*
 ♦ masažas*
 ♦ kalnų dviračių nuoma (šalia 
viešbučio)

 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ teniso pamokos*
 ♦ biliardas*
 ♦ vandens dviračiai
 ♦ vandens polas
 ♦ „bananas“*
 ♦ vandens aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ smiginis
 ♦ šaudymas iš lanko
 ♦ elektroniniai žaidimai*
 ♦ treniruoklių salė (šiuolaikiškai 
įrengta, su kardiotreniruokliais)

 ♦ kanoja
 ♦ burlenčių sportas
 ♦ krepšinis
 ♦ SPA centras*
 ♦ petankė
 ♦ stalo tenisas
 ♦ 2 teniso kortai (dirbtinė danga)
 ♦ mini futbolas
 ♦ pramoginiai renginiai (kasdien)

* Už papildomą mokestį.

Vaikams:
 ♦ meniu
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ paauglių klubas
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*

4+*

4+* Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”. 73
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5* Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Kriti Beach Hotel
Pusryčiai, 
pietūs,
vakarienė5*

Pusryčiai, 
pietūs,
vakarienėKyma Suites Beach Hotel 5*

5* Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

VIEŠBUČIO VIETA: šiaurinėje salos dalyje, apie 80 km iki 
oro uosto, per kelią iki paplūdimio, apie 2 min. pėsčiomis 
iki istorines Retimno miesto dalies. Apie 50 m iki autobusų 
stotelės. Vakaro pramogos Retimne (250 m).
VIEŠBUTIS: pastatytas 1984 metais. 2015 metais buvo 
atnaujintas. Viešbutį sudaro vienas 5-ių aukštų pastatas (su 
liftais), kuriame yra 93 numeriai: Superior Room SSV / CV tipo 
numeriai (maks. 3 asm., 20 kv. m), Junior Suite Front SV tipo 
numeriai (maks. 3 asm., 26 kv. m), Deluxe Suite Front SV tipo 
numeriai (maks. 3 asm., 32 kv. m), Family Junior Suite 2 Sep. 
Rooms tipo numeriai (maks. 4 asm., 34 kv. m).
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio, smėlio įėjimas į jūrą, 
paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 5 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ www.ok-rethymno.gr

Ekonominė klasė 

Numeriuose
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ seifas registratūroje 
 ♦ patalynės keitimas kasdien 
 ♦ centrinis oro kondicionierius 
 ♦ aptarnavimas* 
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien 
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – laminatas 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
 ♦ šlepetės
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ balkonas
 ♦ palydovinė televizija 
 ♦ Wi-Fi
 ♦ chalatas
 ♦ vonia / dušas
 ♦ mini šaldytuvas

Viešbučio teritorijoje
 ♦ interneto kavinė 
 ♦ SPA centras
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ uždaras baseinas 
 ♦ konferencijų salė 
 ♦ baras 
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ suvenyrų parduotuvė
 ♦ skalbykla* 
 ♦ a la carte restoranas 
 ♦ restoranas 
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ baseinas

Pramogos ir sportas
 ♦ sauna*
 ♦ masažas*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ teminiai vakarėliai 

Vaikams
 ♦ meniu restorane 
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ buteliukų sterilizatorius pagal 
atskirą užklausą 

 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą 
 ♦ kūdikių vonelė pagal atskirą 
užklausą 

 ♦ vežimėlis pagal atskirą 
užklausą 

 ♦ puodas pagal atskirą užklausą 
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: šiaurinėje salos dalyje, apie 82 km iki 
oro uosto, per kelią iki paplūdimio, apie 2 min. pėsčiomis 
iki istorines Retimno miesto dalies. Apie 50 m iki autobusų 
stotelės. Vakaro pramogos Retimne (250 m). 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1987 metais. 2015 metais buvo 
atnaujintas. Viešbutį sudaro vienas 4-ių aukštų pastatas 
(su liftais), kuriame yra 35 numeriai: Superior Room City View 
tipo numeriai (maks. 3 asm., 18 kv. m), Junior Suite Front SV 
tipo numeriai (maks. 3 asm., 26 kv. m), Deluxe Suite Front SV 
tipo numeriai (miegamasis su svetainės zona, mansarda 
su papildomu miegamuoju (laiptai), 2 vienvietės lovos, 
papildomai – sofa ir vienvietė lova, maks. 4 asm., 32 kv. m).
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio, smėlio įėjimas į jūrą, 
paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 5 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ www.ok-rethymno.gr 

Numeriuose
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas kasdien 
 ♦ centrinis oro kondicionierius 
 ♦ aptarnavimas* 
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien 
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
 ♦ šlepetės
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ mini baras*
 ♦ balkonas
 ♦ palydovinė televizija 
 ♦ Wi-Fi
 ♦ chalatas
 ♦ vonia / dušas

Viešbučio teritorijoje
 ♦ iinterneto kavinė 
 ♦ SPA centras
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ konferencijų salė 
 ♦ baras 
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ skalbykla* 
 ♦ a la carte restoranas 
 ♦ restoranas 
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ baseinas

Pramogos ir sportas
 ♦ sauna*
 ♦ masažas*
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ turkiška pirtis*
 ♦ vandens sporto priemonės*

* Už papildomą mokestį.

Vaikams
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą* 
 ♦ buteliukų sterilizatorius pagal 
atskirą užklausą 

 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą 
 ♦ kūdikių vonelė pagal atskirą 
užklausą 

 ♦ vežimėlis pagal atskirą užklausą 
 ♦ puodas pagal atskirą užklausą 
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane
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Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Pusryčiai, 
vakarienė

Sentido Aegean Pearl

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ juvelyrinė parduotuvė
 ♦ parduotuvė
 ♦ baras
 ♦ uždaas baseinas
 ♦ konferencijų salė (iki 400 asm.)
 ♦ Wi-Fi
 ♦ restoranas
 ♦ a la carte restoranas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ saugojimo kambarys
 ♦ 2 atviri baseinai (su gėlu 
vandeniu, bendri su SENTIDO 
PEARL BEACH)

 ♦ televizijos salė
 ♦ valiutos keitykla

Numeriuose:
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ seifas numeryje (elektroninis)
 ♦ patalynės keitimas 4 kartus per 
savaitę

 ♦ aptarnavimas numeriuose* 
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien 
 ♦ telefonas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ balkonas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ internetas
 ♦ mini šaldytuvas 
 ♦ Hi-Fi sistema
 ♦ vonia / dušas
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ plazminis televizorius

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna*
 ♦ pirtis*
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ masažas*
 ♦ „Wellness“ centras
 ♦ treniruoklių salė (SENTIDO 
PEARL BEACH)

 ♦ vandens sporto priemonės* (ne 
viešbutyje: buriavimas, giluminis 
nardymas, vandens slidės, 
katamaranai ir kt.)

 ♦ teminiai vakarėliai (5 kartus per 
savaitę)

 ♦ stalo tenisas

* Už papildomą mokestį.

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ susitikimų kambarys
 ♦ uždaras baseinas (sezono 
pradžioje šildomas, 60 kv. m)

 ♦ konferencijų salė (SENTIDO 
AEGEAN PEARL)

 ♦ baras
 ♦ Wi-Fi
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ restoranas
 ♦ saugojimo kambarys
 ♦ atviras baseinas (su gėlu 
vandeniu, 250 kv. m, didžiausias 
gylis – 1,40 m; 60 kv. m, 
didžiausiais gylis – 2,70 m)

 ♦ prie baseino: paplūdimio 
rankšluosčiai užstatas

 ♦ televizijos salė
 ♦ valiutos keityklaVaikams:

 ♦ skyrius pagrindiniame baseine
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ lovelė (maniežas)
 ♦ kėdutės

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna*
 ♦ pirtis*
 ♦ masažas*
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ „Wellness“ centras
 ♦ vandens sporto priemonės* (ne 
viešbutyje: buriavimas, giluminis 
nardymas, vandens slidės, 
katamaranai ir kt.)

 ♦ teminiai vakarėliai (5 kartus per 
savaitę)

 ♦ stalo tenisas

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 76 km iki Herakliono miesto, apie 2 
km iki Retimno miesto centro, ant jūros kranto, apie 150 m iki 
autobusų stotelės. Vakaro pramogos – Retimne (apie 2 km).
VIEŠBUTIS: priklauso SENTIDO viešbučių tinklui nuo 2011 
metų. Pastatytas 1991 metais, paskutinį kartą atnaujintas 
2014–2015 metų žiemą. Teritorija sujungta su viešbučio 
SENTIDO AEGEAN PEARL 5 . Viešbutį sudaro 3-jų aukštų 
pastatas, kuriame yra 150 numerių: Standard Room / Standard 
Room SV (maks. 3 asm., 23–26 kv. m), Economy Room 
(apatiniame aukšte, 2 vienvietės lovos (dvivietė lova pagal 
užklausą), papildomai – vienvietė lova arba sofa, maks. 3 
asm., 23–26 kv.m), Family Room* (maks. 3+1 asm., 43 kv. m) 
tipų numeriai.
PAPLŪDIMYS: smėlio (per kelią, plati pakrantė), smėlio 
įėjimas į jūrą, skėčiai, gultai už papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ www.pearlbeach.gr

Numeriuose:
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ seifas numeryje (mechaninis)
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ vonios reikmenys
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien 
 ♦ telefonas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ šlepetės
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ Wi-Fi
 ♦ chalatas
 ♦ vonia / dušas
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ mini šaldytuvas

Sentido Pearl Beach

Pusryčiai, 
vakarienė

VIEŠBUČIO VIETA: apie 76 km iki Herakliono miesto, apie 2 
km iki Retimno miesto centro, pirmoje viešbučių linijoje, apie 
150 m iki autobusų stotelės. Vakaro pramogos – Retimne 
(apie 2 km).
VIEŠBUTIS: priklauso SENTIDO viešbučių tinklui nuo 2011 
metų. Pastatytas 1991 metais, paskutinį kartą atnaujintas 
2014–2015 metų žiemą. Teritorija sujungta su viešbučio 
SENTIDO AEGEAN PEARL BEACH 5 teritorija. Viešbutį 
sudaro 3-jų aukštų pastatas, kuriame yra 150 numerių: 
Standard Room / Standard Room SV (2 maks. 3 asm., 23–26 
kv. m), Economy Room (maks. 3 asm., 23–26 kv. m), Family 
Room* (maks. 3+1 asm., 43 kv. m).
PAPLŪDIMYS: smėlio (per kelią), smulkaus žvyro įėjimas į 
jūrą, skėčiai, gultai nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai, paplūdimio 
rankšluosčiai už užstatą (keičiami registratūroje).
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ www.pearlhotels.gr

Vaikams:
 ♦ skyrius pagrindiniame baseine 
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*

5*

4*
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4* Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.
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PusryčiaiAntica Dimora Suites 5*

5* Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Palazzo Vecchio Exclusive Residence 4* Pusryčiai

4* Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 80 km iki Herakliono oro uosto, apie 
65 km iki Chanijos miesto, Retimno senamiestyje, apie 50 m iki 
autobusų stotelės. Vakaro pramogos Retimne (apie 300 m).
VIEŠBUTIS: įsikūręs sename XIX a. dvare, kuris buvo 
atnaujintas 2010 metais. Yra numerių be balkono, su dideliais 
langais, dvigubu stiklu. Viešbutyje yra 9 numeriai: Junior Suite 
With Balcony tipo numeriai (atviro tipo kambarys, balkonas, 
dvivietė lova, maks. 2 asm., 25–27 kv. m), Junior Suite With 
Windows tipo numeriai (atviro tipo kambarys, be balkono, 
dvivietė lova, maks. 2 asm., 25–27 kv. m). Bankomatas netoli 
viešbučio.
PAPLŪDIMYS: smėlio (už 350 m nuo viešbučio), skėčiai, gultai 
už papildomą mokestį, paplūdimio rankšluosčiai už užstatą.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai, paplūdimio 
rankšluosčiai už užstatą.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ www.anticadimora.gr 

Numeriuose
 ♦ seifas (elektroninis)
 ♦ individualus oro kondicionierius 
 ♦ aptarnavimas* 
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
 ♦ šlepetės
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ nedidelis balkonas
 ♦ palydovinė televizija 
 ♦ WLAN internetas
 ♦ chalatas
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ sūkurinė vonia / dušas su 
hidromasažu

Viešbučio teritorijoje
 ♦ terasa, skirta deginimuisi
 ♦ registratūra visą parą
 ♦ 2 barai (fojė, prie baseino)
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ vidinis kiemelis
 ♦ baseinas 
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ poilsio kambarys

Pramogos ir sportas
 ♦ turkiška pirtis*
 ♦ vandens sporto priemonės* 
(paplūdimyje)

* Už papildomą mokestį.

Vaikams
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą* 
 ♦ lovelė / maniežas
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 

VIEŠBUČIO VIETA: apie 80 km iki Herakliono oro uosto, apie 
65 km iki Chanijos miesto, Retimno senamiestyje, apie 250 m 
iki autobusų stotelės. Vakaro pramogos Retimne (apie 300 m).
VIEŠBUTIS: įsikūręs XV a. vidurio venecijietiško stiliaus 
pastate. Viešbutyje yra 23 numeriai (yra numerių be 
balkono): Studio tipo numeriai (atviro plano kambarys su 
virtuve, dvivietė lova, papildomai – sofa, maks. 3 asm., 
25–30 kv. m), Apartment tipo numeriai (maks. 3 asm., 27–37 
kv. m), Apartments / Maisonettes tipo numeriai (2-jų aukštų 
numeris, atviro tipo, dvivietė lova (viršuje), papildomai – 2 
sofos (apačioje), virtuvės kampas, maks. 4 asm., 30–35 kv. m). 
Bankomatas pasiekiamas pėsčiomis.
PAPLŪDIMYS: smėlio (už 800 m nuo viešbučio), akmenuotas 
(už 100 m nuo viešbučio), skėčiai, gultai už papildomą mokestį.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – viešbutis 
nekategorizuotas. 
INTERNETO SVETAINĖ www.palazzovecchio.gr

Numeriuose
 ♦ seifas* (mechaninis)
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę 

 ♦ individualus oro kondicionierius 
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ vonia
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien 
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ mini virtuvėlė (įrengtas virtuvės 
kampas)

 ♦ nedidelis balkonas
 ♦ televizorius

Viešbučio teritorijoje
 ♦ registratūra visą patrą
 ♦ baras (vestibiulyje, pusryčiams)
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ baseinas (nedidelis, 
venecijietiško stiliaus)

 ♦ vidinis kiemelis
 ♦ terasa (su gultais)

Pramogos ir sportas
 ♦ vandens sporto priemonės* 
(paplūdimyje)

* Už papildomą mokestį.

Vaikams
 ♦ lovelė / maniežas
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Viskas 
įskaičiuotaEva Bay Hotel

Numeriuose:
 ♦ seifas numeryje*
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ Wi-Fi registratūroje*
 ♦ vonia / dušas
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ mini šaldytuvas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 2 barai
 ♦ Wi-Fi*
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ restoranas
 ♦ gydytojo iškvietimas*
 ♦ 2 atviri baseinai (su gėlu 
vandeniu)

 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ televizijos salė

VIEŠBUČIO VIETA: apie 75 km iki Herakliono oro uosto, apie 
6 km iki Retimno miesto, apie 300 m iki Platanijos miesto, 
ant jūros kranto, apie 100 m iki autobusų stotelės.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1993 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2008 metais. Viešbutį sudaro aštuoni 2-jų 
aukštų korpusai, kuriuose yra 108 numeriai: Standard Room 
(2 vienvietės lovos, papildomai – sofa, maks. 3 asm., 18–25 
kv. m). 

PAPLŪDIMYS: stambaus žvyro / akmenuotas (platus), 
įėjimas į jūrą – stambaus žvyro su akmenukais, skėčiai, gultai 
nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ www.evabay.com

Pramogos ir sportas:
 ♦ biliardas* (nuo 09:00 iki 22:00)
 ♦ elektroniniai žaidimai* (nuo 
09:00 iki 22:00)

 ♦ vandens sporto priemonės* 
(paplūdimyje)

 ♦ vakariniai renginiai (vieną kartą 
per savaitę)

 ♦ stalo tenisas
 ♦ teminiai vakarėliai (graikiškas 
vakaras 1 kartą per savaitę)

* Už papildomą mokestį.

4+*

4* Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

4+* Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Smartline Rethymno Residence 
Aquapark & SPA 4* Viskas 

įskaičiuota

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ SPA centras
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 3 barai
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ restoranas 
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ Wi-Fi viešosiose vietose 
 ♦ 4 atviri baseinai (gėlo vandens)
 ♦ televizijos salė

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė (be tento, 
žolės danga)

 ♦ baseinas 
 ♦ vaikų klubas
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą* 
 ♦ lovelė / maniežas pagal atskirą 
užklausą

 ♦ vaikiškos kėdutės restorane

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna 
 ♦ aerobika 
 ♦ gimnastika 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ smiginis 
 ♦ joga 
 ♦ teminiai vakarėliai 
 ♦ pramoginiai renginiai 

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 67 km iki Herakliono oro uosto, apie 
5 km iki Retimno miesto, apie 200 m iki paplūdimio (per kelią). 
Apie 10 m iki autobusų stotelės. Vakaro pramogos Retimne 
(apie 5 km).
VIEŠBUTIS: pastatytas 1997 metais, atnaujintas 2016 metais. 
Viešbutį sudaro pagrindinis pastatas, 2-jų ir 3-jų aukštų 
korpusai, kuriuose yra 153 numeriai: Standard Room tipo 
numeriai (maks. 2 asm., 20 kv. m), Superior Room tipo numeriai 
(maks. 3 asm., 22 kv. m), Junior Suite With Pool tipo numeriai 
(maks. 2 asm., 22 kv. m), Family Suite tipo numeriai (maks. 4 
asm., 35 kv. m), Suite 1 Bedroom tipo numeriai (maks. 4 asm., 
45 kv. m), Suite 2 Bedrooms tipo numeriai (maks. 4 asm., 
47–52 kv. m). Bankomatas už 20 m.
PAPLŪDIMYS: smėlio (per kelią nuo viešbučio, už 200 m), 
įėjimas į jūrą – akmenukai su stambiu žvyru, paplūdimio 
rankšluosčiai už užstatą.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ www.rethymnoresidence.com

Ekonominė klasė 

Numeriuose:
 ♦ virdulys
 ♦ seifas* (mechaninis)
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę 

 ♦ oro kondicionierius
 ♦ aptarnavimas* (8.00–22.00)
 ♦ rankšluosčių keitimas 3 kartus 
per savaitę 

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ mini baras*
 ♦ palydovinė televizija 
 ♦ dušas
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ mini šaldytuvas
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Viskas 
įskaičiuota

Grecotel Plaza 
SPA Apartments

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ interneto kavinė
 ♦ SPA centras
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ uždaras baseinas (iš dalies 
dengtas, su gėlu vandeniu, 
šildomas ištisus metus, 26 kv. 
m, gylis – 1,10 m)

 ♦ Wi-Fi (visoje viešbučio 
teritorijoje)

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ restoranas
 ♦ kavinė (prie baseino)
 ♦ 2 atviri baseinai (su gėlu 
vandeniu, 85 kv. m ir 60 kv. m, 
gylis – 1,40 m)

 ♦ valiutos keitykla

Numeriuose:
 ♦ seifas (mechaninis)
 ♦ patalynės keitimas (veikia 
ekosistema)

 ♦ vonios reikmenys
 ♦ rankšluosčių keitimas (veikia 
ekosistema: ranšluosčiai 
keičiami palikus juos ant žemės 
vonios kambaryje)

 ♦ CD / DVD grotuvas
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ virtuvė
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ vonia / dušas
 ♦ individualus oro kondicionierius

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna
 ♦ gimnastika (rytinė)
 ♦ masažas*
 ♦ dviračių nuoma
 ♦ grožio salonas
 ♦ turkiška pirtis
 ♦ vandens aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ vakariniai renginiai
 ♦ petankė
 ♦ stalo tenisas

* Už papildomą mokestį.

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ 2 barai
 ♦ Wi-Fi*
 ♦ restoranas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos 
pagal atskirą užklausą*

 ♦ atviras baseinas (su gėlu 
vandeniu)

 ♦ televizijos salė

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė (be tento, 
medžių paunksnėje, dalinė žolės 
danga)

 ♦ skyrius pagrindiniame baseine
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą 
(lovytė-maniežas)

 ♦ vaikiškos kėdutės restorane

Pramogos ir sportas:
 ♦ biliardas*
 ♦ vandens sporto priemonės* (už 
300 m nuo viešbučio)

 ♦ vakariniai renginiai (vieną kartą 
per savaitę)

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 70 km iki Herakliono oro uosto, apie 
57 km iki Chanijos miesto, apie 7 km iki Retimno miesto 
centro, Adelės gyvenvietėje, pirmoje viešbučių linijoje, apie 50 
m iki autobusų stotelės. Vakaro pramogos – Retimne (apie 
7 km).
VIEŠBUTIS: priklauso A. O. JOAN CITY & RESORT 
HOTELS viešbučių tinklui. Pastatytas 1993 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2007 metais. Viešbutį sudaro 2-jų aukštų 
vasarnamių kompleksas, kuriame yra 90 numerių: Standard 
Room (maks. 3 asm., 22–24 kv. m), Family 2 Room (maks. 4 
asm., 30–34 kv. m), Maisonette 3 Room (maks. 6 asm., 42–48 
kv. m).
PAPLŪDIMYS: stambaus žvyro / akmenuotas, įėjime į jūrą 
yra uolienų, skėčiai, gultai už papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai, paplūdimio 
rankšluosčiai už papildomą mokestį.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ www.joan-hotels.gr

Numeriuose:
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ seifas numeryje* (mechaninis)
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę

 ♦ rankšluosčių keitimas 3 kartus 
per savaitę

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ šlepetės
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ internetas*
 ♦ chalatas
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ vonia / dušas
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ LCD televizorius

Jo An Beach

4* Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Pusryčiai, 
vakarienė

VIEŠBUČIO VIETA: apie 85 km iki Herakliono oro uosto, apie 
2,5 km iki Retimno miesto centro, per kelią nuo jūros. Vakaro 
pramogos – Retimne (apie 1 km).
VIEŠBUTIS: priklauso GRECOTEL viešbučių grupei. Viešbutis 
įrengtas kretietišku kaimo stiliumi, jo architektūra atkartoja 
Kretos ir Venecijos pastatus Retimno senamiestyje. 
Viešbučio pagrindiniame pastate ir šešiuose korpusuose 
yra 84 numeriai: Studio (maks. 3 asm., 31–42 kv. m), 1 
Bedroom Apartment (maks. 4 asm., 46 kv. m), 1 Bedroom 
Maisonette (maks. 4 asm., 41–63 kv. m), 2 Bedrooms 
Apartment / Maisonette (maks. 7 asm., 60–90 kv. m). 
Viešbutis pritaikytas judėjimo negalią turintiems žmonėms: 
dauguma vidinių laiptų turi turėklus.
PAPLŪDIMYS: miesto (per judrų kelią), stambaus žvyro / 
akmenuotas (atvira pakrantė), įėjimas į jūrą – stambaus 
žvyro su akmenukais, paplūdimio rankšluosčiai (keičiami 
paplūdimyje), skėčiai, gultai nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai (keičiami 
paplūdimyje), skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ www.grecotel.com

4*

4*

4* Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ pramoginiai renginiai vaikams

Re
tim

na
s
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Pusryčiai,  
vakarienėBio Hotel Suites

Numeriuose:
 ♦ seifas numeryje*
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ rankšluosčių keitimas 3 kartus 
per savaitę

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ Wi-Fi
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ vonia / dušas
 ♦ individualus oro kondicionierius

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ baras
 ♦ konferencijų salė
 ♦ Wi-Fi
 ♦ restoranas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ baseinas
 ♦ televizijos salė
 ♦ valiutos keitykla

VIEŠBUČIO VIETA: apie 80 km iki Herakliono oro uosto, apie 
60 km iki Chanijos oro uosto, Retimno miestelyje, apie 200 
m iki paplūdimio, apie 150 m iki autobusų stotelės. Vakaro 
pramogos – Retimne (apie 200 m).
VIEŠBUTIS: pastatytas 1999 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2006 metais. Viešbutį sudaro vienas 5-ių 
aukštų pastatas (yra 3 liftai), kuriame yra 145 numeriai su 
vaizdu į kiemą arba kelią: Superior Room (dvivietė lova arba 2 
vienvietės lovos, papildomai – sofa, virtuvėlės kampas, maks. 
3 asm., 28 kv. m), Junior Suite (miegamasis atskirtas durimis, 
svetainė, dvivietė lova arba 2 vienvietės lovos, papildomai – 2 
sofos, virtuvės kampas, maks. 4 asm., 34 kv. m).
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio, smėlio įėjimas į jūrą, yra dušas, 
tualetas, skėčiai, gultai už papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ www.biohotel.gr

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna*
 ♦ pirtis*
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ masažas*
 ♦ biliardas*
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ elektroniniai žaidimai*
 ♦ stalo tenisas

* Už papildomą mokestį.

Vaikams:
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ žaidimų kambarys
 ♦ gėlo vandens baseinas
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*

4*

4* Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Re
tim

na
s

4* Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Pusryčiai,
vakarienėJo An Palace 4*

VIEŠBUČIO VIETA: apie 80 km iki Herakliono oro uosto, apie 
57 km iki Chanijos miesto, Retimno miesto centre. Autobusų 
stotelė prie pat viešbučio. Vakaro pramogos Retimne (apie 
200 m).
VIEŠBUTIS: priklauso A.O JOAN CITY & RESORT HOTELS 
viešbučių grupei. Pastatytas 1983 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2011 metais. Viešbutį sudaro vienas 5-ių aukštų 
pastatas (yra 2 liftai), kuriame yra 70 numerių: Standard 
Room SGL tipo numeriai (maks. 1+1 / 1 asm., 18–20 kv. 
m), Standard Room tipo numeriai (2 vienvietės lovos arba 
dvivietė lova, papildomai – sofa, maks. 3 asm., 22–24 kv. m). 
Bankomatas už 50 m.
PAPLŪDIMYS: miesto (už 1 km nuo viešbučio, plati 
pakrantės linija), įėjimas į jūrą – stambaus žvyro su 
akmenukais, yra dušas, persirengimo kabinos, skėčiai, gultai 
už papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 4 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ www.joan-hotels.gr

Numeriuose
 ♦ seifas* (mechaninis)
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę 

 ♦ oro kondicionierius
 ♦ rankšluosčių keitimas 3 kartus 
per savaitę 

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
 ♦ šlepetės
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ balkonas
 ♦ palydovinė televizija 
 ♦ Wi-Fi
 ♦ chalatas
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ vonia / dušas
 ♦ LCD  televizorius

Viešbučio teritorijoje
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ drabužių valymo paslaugos 
pagal atskirą užklausą*

 ♦ baras 
 ♦ konferencijų salė (iki 30 asm.)
 ♦ restoranas 
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos 
pagal atskirą užklausą*

 ♦ gydytojo iškvietimas*
 ♦ baseinas (atviras, gėlo 
vandens, ant stogo, 60–160 
cm gylio)

 ♦ Wi-Fi 
 ♦ televizijos salė

Pramogos ir sportas
 ♦ sauna*
 ♦ pirtis*
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ vandens sporto priemonės* 
(paplūdimyje, viešbučiui 
nepriklauso)

* Už papildomą mokestį.

Vaikams
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą* 
 ♦ lovelė / maniežas pagal atskirą 
užklausą

 ♦ vaikiškos kėdutės restorane

79



Pusryčiai,
vakarienė

Minos Hotel

Atrium Ambiance Hotel

4* Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Pusryčiai,
pietūs,
vakarienė4*

4*

4* Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Re
tim

na
s

VIEŠBUČIO VIETA: Retimno mieste, apie 80 km iki 
Herakliono oro uosto, apie 60 km iki Chanijos miesto, apie 
200 m iki paplūdimio, apie 30 m iki autobusų stotelės. Vakaro 
pramogos Retimne (apie 200 m).
VIEŠBUTIS: pastatytas 1976 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2015–2016 metų žiemą. Viešbutį sudaro trys 
3-jų aukštų pastatai, kuriuose yra 175 numeriai: Standard 
Room tipo numeriai (maks. 2 asm., 18–20 kv. m, yra galimybė 
sujungti kambarius), Superior Room tipo numeriai (maks. 3 
asm., 18–20 kv. m), Deluxe Room tipo numeriai (maks. 3 asm., 
20–22 kv. m), Junior Suite tipo numeriai (maks. 3 asm., 25 
kv. m), Superior Junior Suite tipo numeriai (maks. 3 asm., 35 
kv. m). Bankomatas už  60 m.
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio, smėlio įėjimas į jūrą, yra 
dušas, tualetas, skėčiai, gultai už papildomą mokestį, 
paplūdimio rankšluosčiai už užstatą.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ www.minos.gr 

Numeriuose:
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ seifas* 
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę 

 ♦ centrinis oro kondicionierius 
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ rankšluosčių keitimas 3 kartus 
per savaitę 

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
 ♦ šlepetės
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ mini baras*
 ♦ pagalvių pasirinkimas
 ♦ palydovinė televizija 
 ♦ Wi-Fi
 ♦ chalatas
 ♦ vonia / dušas
 ♦ mini šaldytuvas

Viešbučio teritorijoje
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ konferencijų salė 
 ♦ 2 barai
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ a la carte restoranas 
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ restoranas 
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ Wi-Fi registratūroje 
 ♦ 2 baseinai 
 ♦ televizijos salė

Pramogos ir sportas
 ♦ biliardas*
 ♦ smiginis
 ♦ stalo tenisas

* Už papildomą mokestį.

Vaikams
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą 
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane

VIEŠBUČIO VIETA: Retimno mieste, apie 80 km iki Herakliono 
miesto oro uosto, apie 70 km iki Chanijos miesto, apie 150 
m iki paplūdimio, apie 50 m iki autobusų stotelės. Vakaro 
pramogos Retimne (apie 200 m).
VIEŠBUTIS: pastatytas 1997 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2017 metais. Viešbutį sudaro vienas 5-ių aukštų 
pastatas (3 liftai), kuriame yra 127 numeriai: Economy Room 
tipo numeriai (suteikiamas bet kokio tipo numeris, esantis 
laisvas atvykimo metu, dažniausiai – Standard Room tipo 
numeris), Standard Room IV / GV tipo numeriai (maks. 3 asm., 
18–22 kv. m), Superior Room GV / PV tipo numeriai (maks. 3 
asm., 22 kv. m), Deluxe Room GV / PV tipo numeriai (maks. 3 
asm., 22 kv. m). Nėra numerių, pritaikytų žmonėms su negalia. 
Yra galimybė sujungti numerius. Bankomatas už 150 m.
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio, smėlio įėjimas į jūrą, yra dušas, 
tualetas, skėčiai, gultai už papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai, paplūdimio 
rankšluosčiai už užstatą.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 3 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ www.atriumhotel.com.gr

Numeriuose
 ♦ seifas* 
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę 

 ♦ individualus oro kondicionierius 
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien 
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – laminatas 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ mini baras*
 ♦ palydovinė televizija 
 ♦ Wi-Fi
 ♦ vonia / dušas
 ♦ mini šaldytuvas

Viešbučio teritorijoje
 ♦ interneto kavinė 
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ 2 barai
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ restoranas 
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ baseinas 
 ♦ televizijos salė

Pramogos ir sportas
 ♦ masažas*
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ vakariniai renginiai
 ♦ stalo tenisas

* Už papildomą mokestį.

Vaikams
 ♦ skyrius pagrindiniame baseine
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą* 
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą 
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
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Viskas 
įskaičiuotaSolimar Dias Hotel

Numeriuose:
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ seifas numeryje*
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę

 ♦ rankšluosčių keitimas 2 kartus 
per savaitę

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas 6 kartus 
per savaitę

 ♦ šlepetės
 ♦ balkonas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ Wi-Fi registratūroje*
 ♦ chalatas
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ vonia / dušas
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ televizorius

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ Interneto kavinė*
 ♦ baras
 ♦ Wi-Fi*
 ♦ restoranas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ baseinas
 ♦ valiutos keitykla

VIEŠBUČIO VIETA: apie 68 km iki Herakliono, apie 7 km iki 
Retimno miesto centro, apie 150 m iki jūros. Priešais viešbutį 
yra autobusų stotelė. Vakaro pramogos – Adelės miestelyje 
(apie 200 m) ir Retimno mieste (apie 7 km).
VIEŠBUTIS: pastatytas 1986 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2011 metais. Viešbutį sudaro du 2-jų aukštų 
pastatai, kuriuose yra 76 numeriai: Superior Room (dvivietė 
lova arba 2 vienvietės lovos, papildomai – išskleidžiama 
lova, maks. 3 asm., 22 kv. m), Superior Family Room (vienas 
kambarys, dvivietė lova, papildomai – 2 sofos, maks. 3+1 
asm., 30 kv. m) tipų numeriai. 
PAPLŪDIMYS: stambaus žvyro / akmenuotas, įėjimas į jūrą – 
akmenukai su stambiu žvyru, rekomenduojama speciali 
avalynė, skėčiai, gultai už papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ www.solimarhotels.gr

Pramogos ir sportas:
 ♦ biliardas*
 ♦ elektroniniai žaidimai*
 ♦ stalo tenisas
 ♦ teniso kortas

* Už papildomą mokestį.

Vaikams:
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ skyrius pagrindiniame baseine

3*

3* Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Re
tim

na
s

3* Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Luxe
viskas 
įskaičiuotaSea Front Hotel-Apartments 3*

VIEŠBUČIO VIETA: apie 75 km iki Herakliono miesto oro 
uosto, apie 7 km iki Retimno miesto, Adeles gyvenvietėje, 
pirmoje viešbučių linijoje, apie 100 m iki autobusų stotelės. 
Vakaro pramogos Retimne (apie 7 km).
VIEŠBUTIS: pastatytas 1996 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2013 metais. Bendra teritorija – 4 500 kv. m. 
Viešbutį sudaro pagrindinis 3-jų aukštų pastatas su liftu ir du 
2-jų aukštų korpusai, kuriuoe yra 64 numeriai: Apartment 1 
Bedroom tipo numeriai (maks. 4 asm., 45 kv. m), Apartment 2 
Bedrooms tipo numeriai (maks. 5 asm., 55 kv. m), Studio tipo 
numeriai (maks. 3 asm., 35 kv. m), yra galimybė sujungti kelis 
šios kategorijos numerius. Bankomatas priešais viešbutį.
PAPLŪDIMYS: stambaus žvyro / akmenuotas, įėjime į jūrą 
yra uolienų, skėčiai, gultai už papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai, paplūdimio 
rankšluosčiai už užstatą.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 3 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ www.seafront-creta.com

Ekonominė klasė 

Numeriuose
 ♦ seifas* 
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę 

 ♦ individualus oro kondicionierius 
 ♦ rankšluosčių keitimas 2 kartus 
per savaitę 

 ♦ lygintuvas pagal atskirą 
užklausą 

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės 
 ♦ numerių tvarkymas 6 kartus 
per savaitę 

 ♦ plaukų džiovintuvas pagal 
atskirą užklausą 

 ♦ balkonas / terasa
 ♦ palydovinė televizija 
 ♦ Wi-Fi registratūroje* 
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ vonia / dušas

Viešbučio teritorijoje
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ parduotuvė
 ♦ baras 
 ♦ restoranas 
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ baseinas 
 ♦ Wi-Fi* 
 ♦ televizijos salė
 ♦ valiutos keitykla

Pramogos ir sportas
 ♦ masažas*
 ♦ biliardas 
 ♦ smiginis
 ♦ elektroniniai žaidimai*
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ teminiai vakarėliai
 ♦ stalo tenisas

* Už papildomą mokestį.

Vaikams
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą 
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
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Viskas 
įskaičiuota

Lefkoniko Beach
Viešbučio teritorijoje:

 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ konferencijų salė
 ♦ baras
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ Wi-Fi
 ♦ a la carte restoranas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ restoranas
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ 2 baseinai
 ♦ televizijos salė
 ♦ valiutos keitykla

Numeriuose:
 ♦ seifas numeryje*
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ vonios reikmenys
 ♦ rankšluosčių keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas 6 kartus per 
savaitę

 ♦ balkonas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ Wi-Fi
 ♦ vonia / dušas
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ mini šaldytuvas

Pramogos ir sportas:
 ♦ biliardas*
 ♦ smiginis
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ stalo tenisas

* Už papildomą mokestį.

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ baras
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ Interneto kavinė*
 ♦ Wi-Fi viešosiose vietose
 ♦ a la carte restoranas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ restoranas
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ baseinas
 ♦ televizijos salė
 ♦ valiutos keitykla

Vaikams:
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ skyrius pagrindiniame baseine

Pramogos ir sportas:
 ♦ biliardas*
 ♦ smiginis
 ♦ elektroniniai žaidimai*
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ vakariniai renginiai
 ♦ stalo tenisas

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 80 km iki Herakliono 
oro uosto, apie 1 km iki Retimno centro, apie 
50 m iki paplūdimio, apie 200 m iki autobusų 
stotelės. Vakaro pramogos – Retimne (apie 
100 m).
VIEŠBUTIS: pastatytas 1999 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2005 metais. 
Bendra teritorija – 1 500 kv. m. Viešbutį 
sudaro vienas 4-ių aukštų pastatas (su 
liftu), kuriame yra 40 numerių: Studio Promo 
(maks. 3 asm., 18–22 kv. m), Studio (maks. 3 
asm., 25 kv. m), Family Room (maks. 5 asm., 
40–45 kv. m) tipų numeriai. Viešbutyje nėra 
numerių, pritaikytų žmonėms su judėjimo 
negalia.
PAPLŪDIMYS: stambaus žvyro / 
akmenuotas, įėjimas į jūrą – stambaus 
žvyro su akmenukais, yra dušas, paplūdimio 
rankšluosčiai, skėčiai, gultai už papildomą 
mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.lefkoniko.gr

Numeriuose:
 ♦ seifas numeryje*
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ vonios reikmenys
 ♦ rankšluosčių keitimas 3 kartus 
per savaitę

 ♦ telefonas
 ♦ numerių tvarkymas 6 kartus 
per savaitę

 ♦ mini virtuvėlė
 ♦ balkonas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ Wi-Fi
 ♦ vonia / dušas
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ mini šaldytuvas

Lefkoniko Bay

Viskas 
įskaičiuota

VIEŠBUČIO VIETA: pie 80 km iki Herakliono 
oro uosto, apie 100 m iki paplūdimio, apie 1 
km iki Retimno centro, apie 200 m iki autobusų 
stotelės. Vakaro pramogos – Retimne (apie 
200 m).
VIEŠBUTIS: pastatytas 1987 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2014 metais. 
Bendras plotas – 2 500 kv. m. Viešbutį sudaro 
pagrindinis 4-ių aukštų pastatas ir 4-ių aukštų 
korpusas (abiejuose pastatuose yra liftas), 
kuriuose yra 104 numeriai: Promotional Room 
(maks. 3 asm., 16–18 kv. m), Standard Room 
(maks. 3 asm., 18–20 kv. m), Studio (maks. 
2+1 asm., 14–18 kv. m), Studio Superior (maks. 
3 asm., 20–25 kv. m), Family Room (maks. 5 
asm., 30–40 kv. m) tipų numeriai. Yra numerių, 
pritaikytų žmonėms su judėjimo negalia.
PAPLŪDIMYS: stambaus žvyro / akmenuotas, 
įėjimas į jūrą – stambaus žvyro su akmenukais, 
yra dušas, paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, 
gultai už papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.lefkoniko.gr

3*

3*

3* Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ skyrius pagrindiniame baseine 
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane

Re
tim

na
s

Viskas 
įskaičiuotaLefkoniko Beach Icarus Suites 3*

3* Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

3* Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 80 km iki Herakliono 
oro uosto, apie 1 km iki Retimno miesto, 
apie 100 m iki jūros. Apie 200 m iki autobusų 
stotelės.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2000 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2017 metais. Viešbučio 
svečiai gali naudotis viešbučio LEFKONIKO 
BEACH paslaugomis. Viešbutį sudaro vienas 
4-ių aukštų pastatas, kuriame yra 24 
numeriai: Studio tipo numeriai (18–25 kv. m, 
maks. 1+1 asm.), Studio Suite SV / SSV tipo 
numeriai (25 kv. m, maks. 3 asm.), Studio Suite 
Promo tipo numeriai (20–25 kv. m, maks. 3 
asm.), Family Suite SSV / LV tipo numeriai (35–
45 kv. m, maks. 4 asm.). Yra numerių, pritaikytų 
žmonėms su negalia.
PAPLŪDIMYS: stambaus žvyro / akmenuotas, 
įėjimas į jūrą – stambaus žvyro su akmenukais, 
yra dušas, skėčiai, gultai už papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai, 
paplūdimio rankšluosčiai už papildomą 
mokestį.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ www.lefkoniko.gr  

Numeriuose
 ♦ seifas* 
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę 

 ♦ oro kondicionierius
 ♦ rankšluosčių keitimas 3 kartus 
per savaitę 

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – laminatas 
 ♦ numerių tvarkymas 6 kartus 
per savaitę 

 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ palydovinė televizija 
 ♦ dušas
 ♦ Wi-Fi
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ balkonas (ne visuose 
numeriuose)

Viešbučio teritorijoje
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ baras 
 ♦ skalbykla* 
 ♦ restoranas 
 ♦ a la carte restoranas 
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ 2 baseinai 
 ♦ Wi-Fi

Pramogos ir sportas
 ♦ biliardas*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ smiginis
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ vakariniai renginiai
 ♦ stalo tenisas

* Už papildomą mokestį.
Vaikams

 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ skyrius pagrindiniame baseine
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą 
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane
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VIEŠBUČIO VIETA: apie 50 km iki 
Herakliono oro uosto, apie 30 km iki 
Retimno miesto, Bali gyvenvietėje, pirmoje 
viešbučių linijoje, ant jūros kranto, apie 
1,5 km iki autobusų stotelės. Vakaro 
pramogos – Retimne (apie 30 km).
VIEŠBUTIS: pastatytas 1991 metais, 
paskutinį kartą pilnai atnaujintas 2010 
metų žiemą. Viešbutį sudaro 3-jų aukštų 
pastatas (yra 1 liftas), kuriame yra 62 
numeriai: Standard Room (maks. 3 asm., 13 
–16 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: smėlio, smėlio įėjimas į jūrą, 
skėčiai, gultai už papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ www.balistar.gr
Ekonominė klasė

Xidas Garden Charm Hotel

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ užkandžių baras (paplūdimyje)
 ♦ baras
 ♦ Wi-Fi*
 ♦ restoranas (su didele dengta 
veranda, dirba 07:30–10:00, 
19:00–21:00)

 ♦ gydytojo iškvietimas*
 ♦ baseinas (su gėlu vandeniu)
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ baras
 ♦ Wi-Fi (vestibiulyje ir prie 
baseino)

 ♦ restoranas
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ baseinas

Pramogos ir sportas:
 ♦ biliardas*
 ♦ vandens sporto priemonės* 
(paplūdimyje)

 ♦ stalo tenisas

* Už papildomą mokestį.

Pramogos ir sportas:
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ vandens sporto priemonės*

* Už papildomą mokestį.

Bali Star

Bali Beach & Village
Viešbučio teritorijoje:

 ♦ interneto kavinė*
 ♦ 4 barai (1 iš jų BALI VILLAGE 
teritorijoje)

 ♦ Wi-Fi*
 ♦ restoranas (BALI BEACH 
teritorijoje)

 ♦ gydytojo iškvietimas*
 ♦ 2 atviri baseinai (su gėlu 
vandeniu, 1 iš jų BALI VILLAGE 
teritorijoje)

 ♦ televizijos salė

Vaikams:
 ♦ gėlo vandens baseinas
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą 
(lovytė-maniežas)

 ♦ vaikiškos kėdutės restorane

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė (medžių 
paunksnėje, žolės danga)

 ♦ gėlo vandens baseinas
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane       
* Už papildomą mokestį.

Pusryčiai,
vakarienė

Viskas 
įskaičiuota

Viskas 
įskaičiuota

3+*

3*

3*

Numeriuose:
 ♦ seifas numeryje* (elektroninis)
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ vonia (keletas numerių)
 ♦ rankšluosčių keitimas 3 kartus 
per savaitę

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ kosmetinis veidrodis
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ dušas
 ♦ Wi-Fi
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ mini šaldytuvas

VIEŠBUČIO VIETA: apie 50 km iki Herakliono 
oro uosto, apie 30 km iki Retimno miesto, 
Bali gyvenvietėje, ant jūros kranto, apie 1,5 
km iki autobusų stotelės. Vakaro pramogos – 
Retimne (apie 30 km).
VIEŠBUTIS: korpusas BALI BEACH pastatytas 
1980 metais, korpusas BALI VILLAGE 
pastatytas 1996 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2007 metais. Viešbutį sudaro BALI 
BEACH pastatų kompleksas ir BALI VILLAGE 
vasarnamių kompleksas, esantis per kelią 
nuo pagrindinio pastato, ant kalno. Viešbutyje 
yra 125 numeriai: Standard Room Bali Beach 
(maks. 3+1 asm., 28–32 kv. m), Standard 
Room Bali Village (maks. 3 asm., 26–30 kv. m) 
tipų numeriai.
PAPLŪDIMYS: smėlio (BALI VILLAGE 
svečiams, per kelią), smėlio įėjimas į jūrą, 
skėčiai, gultai už papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.balibeach.gr

VIEŠBUČIO VIETA: pie 50 km iki 
Herakliono oro uosto, apie 30 km iki 
Retimno miesto, Bali gyvenvietėje, apie 
1,5 km iki autobusų stotelės, apie 150 m 
iki parduotuvės ir vaistinės. Pervežantys 
autobusai neprivažiuoja prie pat 
viešbučio, sustoja apie 30 m iki jo. Vakaro 
pramogos – Retimne (apie 30 km).
VIEŠBUTIS: Pastatytas 1997 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2011 metais. 
Viešbutyje yra 52 numeriai: Standard 
Room (maks. 4 asm., 18–25 kv. m).
PAPLŪDIMYS: smėlio (už 150 m nuo 
viešbučio), smėlio įėjimas į jūrą, skėčiai, 
gultai už papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE–
2 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.xidas-garden.gr
Ekonominė klasė

Numeriuose:
 ♦ seifas numeryje*
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę

 ♦ vonios reikmenys
 ♦ rankšluosčių keitimas 2 kartus 
per savaitę

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas 6 kartus 
per savaitę

 ♦ balkonas / terasa
 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ televizorius

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ atviras baseinas
 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausą
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane

Numeriuose:
 ♦ seifas numeryje* (mechaninis)
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę

 ♦ rankšluosčių keitimas 2 kartus 
per savaitę

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ rusiškas kanalas
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ vonia / dušas
 ♦ individualus oro kondicionierius

3+* Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

3* Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

3* Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Re
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Kurortas

Siauras Chanijos gatvelių viliotinis žavi venecijietišku stiliumi, 
tad stabtelėti jaukiose nedidukėse aikštėse, žvalgytis į 
subtiliai laiko paženklintus namus neatsibosta niekada. Na, 
o šio miesto kulminacija – nuostabus ir ypatinga atmosfera 
alsuojantis uostas. Čia būtina trumpam prisėsti puodeliui 
kavos ar kokteiliui ir pasijusti spalvingo atviruko dalimi. 
O tada vėl nerti į gatvelių labirintą ir klaidžioti, užsukant į 
mažus vietinių amatininkų ar dizainerių butikus, aliejaus 
parduotuvėles, tavernas. Ypatinga šio miesto dvasia tvyro ir 
visame to paties pavadinimo regione, užburiančiame savo 
grožiu – nenuostabu, kad būtent Chanijos regione didžiausia 
gražiausių Kretos paplūdimių koncentracija: Elafonisi, 
Paleochora, Glyka Nera, Balos, Falassarna…

Chanija

Miestas, diktuojantis stilių
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Gražuolė šiaurės vakarų pakrantė
Rodopų pusiasalis – laukinis kampelis ramybės mėgėjams 
bei pėsčiųjų žygių ir paukščių stebėjimo gerbėjams. Vos keli 
kaimai, o visa kita – tiesiog vaizdingos krūmais apaugusios 
uolos ir alyvmedžių sodai. Dar šiek tiek į vakarus – Gramvousa 
pusiasalis. Jį skalauja net trys jūros – Egėjo, Libijos ir Jonijos. Itin 
švarus ir skaidrus jūrų vanduo saulėtą dieną nusidažo skirtingais 
atspalviais – nuo smaragdinio iki tamsiai mėlyno. Čia ir gražuoliai 
Balos ir Falassarna paplūdimiai, o pusiasalo gale – Imeri 
Gramvousa sala su venecijiečių įtvirtinimų griuvėsiais.

Pasižymėjau vieną itin 
muzikalią pramogų 
vietą – naktinį džiazo ir 
bliuzo barą „Fagotto“, 
įsikūrusį XV a. 
venecijietiško stiliaus 
pastate Chanijoje. Tai 
vienas seniausių džiazo 
barų mieste, veikiantis 
net nuo 1970-ųjų.

Pramogu
Asas

Chanija

Pilot Beach Resort & SPA 5*

Hydramis Palace 4+*

Egėjo
jūra

Retimnas

Anemos Luxury Grand Resort 5* Mythos Palace Resort & SPA 5*

Vantaris Palace 4*

Vantaris Palace 4*



Ch
an

ija

Pusryčiai
Domes Noruz Chania,
Autograph Collection Hotels 5*Deluxe

5* Deluxe Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 64 km iki Retimno, apie 3 km iki 
Chanijos miesto, apie 145 km iki tarptautinio Herakliono 
oro uosto, ant jūros kranto. Dėl atokesnės viešbučio vietos 
svečiams siūlomas pervežimas iš / į oro uostą už specialią 
kainą. Vakaro pramogos Chanijoje (apie 3,5 km), Agios 
Marinoje (apie 5,5 km).
VIEŠBUTIS: priklauso AUTOGRAPH COLLECTION HOTELS 
MARRIOT viešbučių grandinei. Viešbutis nepriima jaunesnių 
nei 16 metų asmenų. Naujas viešbutis, atidarytas 2016 
metų liepą. Erdvūs numeriai, įrengti Viduržemio jūros 
regiono stiliumi. Yra 83 numeriai: Upbeat Retreat PV / SV tipo 
numeriai (maks. 2 asm., 55 kv. m), Sublime Loft PV Outdoor 
Jacuzzi tipo numeriai (maks. 4 asm., 75 kv. m), Sublime Loft SV 
Plunge Pool tipo numeriai (maks. 4 asm., 75 kv. m), Pure Haven 
SF Privet Pool tipo numeriai (maks. 2 asm., 55 kv. m), Absolut 
Haven SF Privet Pool tipo numeriai (maks. 4 asm., 85 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio, smėlio įėjimas į jūrą, 
paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 5 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ www.domesnoruz.com

Numeriuose
 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas kasdien 
 ♦ individualus oro kondicionierius 
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien 
 ♦ CD / DVD grotuvas
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – marmuras 
 ♦ numerių tvarkymas 2 kartus 
per dieną 

 ♦ šlepetės
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ kosmetinis veidrodis
 ♦ mini baras 
 ♦ pagalvių pasirinkimas
 ♦ palydovinė televizija 
 ♦ dušas
 ♦ Wi-Fi
 ♦ chalatas

Pramogos ir sportas
 ♦ sauna 
 ♦ nardymas*
 ♦ masažas*
 ♦ asmeninis treneris*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ joga*
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ dviračiai*

* Už papildomą mokestį.

Viešbučio teritorijoje
 ♦ SPA centras
 ♦ 2 barai 
 ♦ uždaras baseinas 
 ♦ a la carte restoranas 
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ 2 baseinai 
 ♦ Wi-Fi
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Pusryčiai, 
pietūs, 
vakarienėPilot Beach Resort & SPA

Numeriuose:
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ seifas numeryje (išskyrus Deluxe 
Suite*, mechaninis)

 ♦ patalynės keitimas kas antrą 
dieną

 ♦ šaldytuvas (mineralinis vanduo)
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ vonia
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien 
 ♦ telefonas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ šlepetės
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ Wi-Fi
 ♦ chalatas
 ♦ individualus oro kondicionierius

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ SPA centras („Olive SPA“ 
komplekse)

 ♦ kirpykla
 ♦ Interneto kavinė*
 ♦ 3 barai (paplūdimyje, „Lobby“ 
kokteilių baras, karaokės ir 
sporto baras)

 ♦ uždaras baseinas (šildomas, su 
gėlu vandeniu)

 ♦ 5 konferencijų salės (iki 900 
asm.)

 ♦ Wi-Fi
 ♦ 5 restoranai (pagrindinis, graikų, 
italų, paplūdimyje)

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ 4 atviri baseinai (su gėlu 
vandeniu)

 ♦ rusiškai kalbantis personalas
 ♦ televizijos salė (2-ame 
pagrindinio korpuso aukšte, 
paplūdimyje)

 ♦ biblioteka
 ♦ mini kino salė
 ♦ parduotuvės (mini parduotuvė, 
butikas, paveikslų paroda-
pardavimas)

VIEŠBUČIO VIETA: apie 99 km iki Herakliono oro uosto, 
apie 18 km iki Retimno miesto, apie 42 km iki Chanijos 
oro uosto, apie 38 km iki Chanijos miesto, apie 50 m iki 
autobusų stotelės. Vakaro pramogos – Retimne (apie 18 km), 
Georgiopolyje (apie 1 km).
VIEŠBUTIS: pastatytas 1991–2002 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2011 metais. Kiekvienais metais atnaujinamas. 
Bendra teritorija – 150 000 kv. m, viešbutis apsuptas kalnų. 
Viešbutį sudaro dalis vasarnamių ant jūros kranto ir kitoje 
kelio pusėje esantis pagrindinis pastatas bei vasarnamių 
kompleksas aplink baseiną. Yra 450 numerių: Superior 
Bungalow PV / GV (maks. 3+1 asm., 30 kv. m), Bungalow on 
the Beach SV  (maks. 3 asm., 24 kv. m), Family Junior Suite 
2 Bedroom (maks. 4+1 asm., 42 kv. m), Junior Suite Beach 
Front (maks. 4 asm., 34 kv. m), Suite Beach Front (maks. 4 
asm., 34 kv. m), Panorama PV Bungalow Suite (maks. 4 asm., 
60 kv. m, yra galimybė sujungti su Superior Bungalow PV 
tipo numeriais), Bungalow Suite SV (maks. 3 asm., 55 kv. m, 
yra galimybė sujungti su Bungalow SV tipo numeriais), Aqua 
Suite – Bungalow Suite SV Private Pool (maks. 4 asm., 60 kv. 
m) tipų numeriai.
PAPLŪDIMYS: smėlio (platus), smėlio įėjimas į jūrą, 
paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ www.pilot-beach.gr

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna*
 ♦ aerobika*
 ♦ parašiutas*
 ♦ masažas*
 ♦ biliardas*
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ jodinėjimas žirgais* 
 ♦ power plate*
 ♦ turkiška pirtis*
 ♦ vandens aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ „bananas“*
 ♦ pilatesas*
 ♦ ruožas*
 ♦ joga
 ♦ burlenčių sportas*
 ♦ šaudymas iš lanko
 ♦ gimnastikos salė
 ♦ teminiai vakarėliai* 
 ♦ SPA centras*
 ♦ petankė
 ♦ stalo tenisas
 ♦ krepšinis* 
 ♦ mini futbolas* (su apšvietimu)
 ♦ nardymo centras*
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ 2 teniso kortai* 
 ♦ vandens slidės*

* Už papildomą mokestį.

Vaikams:
 ♦ 4 baseinai (su gėlu vandeniu)
 ♦ žaidimų aikštelė 
 ♦ vaikų parkas
 ♦ švediškas stalas 
 ♦ diskoteka (kasdien)
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ vandens pramogų parkas
 ♦ elektroninė auklė pagal atskirą 
užklausą

5*

5* Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.
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Pusryčiai, 
pietūs, 
vakarienėAnemos Luxury Grand Resort 5*

5* Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 101 km iki Herakliono miesto oro 
uosto, apie 2 km iki Georgiopolio miesto, apie 19 km iki 
Retimno miesto, apie 36 km iki Chanijos miesto. Vakaro 
pramogos Georgiopolio mieste (apie 2 km).
VIEŠBUTIS: atidarytas 2016 metais. Viešbučio teritorija – 
60 000 kv. m. Viešbutyje yra 300 numerių: Deluxe Room 
Garden View tipo numeriai (maks. 3 asm., 30 kv. m), 
Deluxe Room Pool View or Sea View tipo numeriai (maks. 
3 asm., 30 kv. m), Deluxe Bungalow Sharing Pool tipo 
numeriai (maks. 3 asm., 30 kv. m), Deluxe Bungalow Private 
Pool tipo numeriai (maks. 3 asm., 30 kv. m), Family Bungalow 
Garden View 2 Rooms tipo numeriai (maks. 4+2 asm., 60 
kv. m), Family Bungalow 2 Rooms Sea View / Pool View tipo 
numeriai (maks. 4+2 asm., 60 kv. m), Family Bungalow 2 
Rooms Private Pool tipo numeriai (maks. 4+2 asm., 60 kv. m), 
Maisonette Pool View Or Sea View tipo numeriai (maks. 4 
asm., 65 kv. m), Bungalow Suite 2 Rooms Garden View tipo 
numeriai (maks. 4 asm., 60 kv. m), Bungalow Suite 2 Rooms 
Pool View Or Sea View tipo numeriai (maks. 4 asm., 60 kv. m), 
Bungalow Suite 2 Rooms Private Pool tipo numeriai (maks. 4 
asm., 60 kv. m), Promo Room tipo numeriai (maks. 3 asm., 30 
kv. m). Bankomatas už 2 km.
PAPLŪDIMYS: smėlio, paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, 
gultai nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 5 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ www.anemosresort.com

Numeriuose
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ seifas* 
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę 

 ♦ individualus oro kondicionierius 
 ♦ aptarnavimas* 
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien 
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
 ♦ šlepetės
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ mini baras*
 ♦ pagalvių pasirinkimas
 ♦ palydovinė televizija 
 ♦ Wi-Fi
 ♦ chalatas
 ♦ vonia / dušas

Viešbučio teritorijoje
 ♦ SPA centras
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ parduotuvė
 ♦ 4 barai
 ♦ uždaras baseinas 
 ♦ konferencijų salė 
 ♦ restoranas 
 ♦ 2 a la carte restoranai
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ 3 baseinai
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ valiutos keitykla

Pramogos ir sportas
 ♦ sauna*
 ♦ SPA procedūros* 
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ teniso pamokos*
 ♦ biliardas*
 ♦ turkiška pirtis*
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ futbolas paplūdimyje 
 ♦ stalo tenisas
 ♦ teniso kortas

* Už papildomą mokestį.

Vaikams
 ♦ meniu
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas (gėlo vandens)
 ♦ vaikų klubas
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą* 
 ♦ vaikiškos košės viešbučio 
restorane

 ♦ elektroninė auklė, buteliukų 
sterilizatorius, buteliukų 
šildytuvas, lovelė, kūdikių 
vonelė, vežimėlis, vaikiškos 
kėdutės restorane puodas pagal 
atskirą užklausimą
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Prašom su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt

Luxe
viskas
įskaičiuotaMythos Palace Resort & SPA 5*

5* Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Viešbučio teritorijoje
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ SPA centras
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ 2 a la carte restoranai
 ♦ 3 barai
 ♦ uždaras baseinas (gėlo vandens, 
talasoterapijos centre)

 ♦ restoranas 
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ atviras baseinas (gėlo vandens)
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ televizijos salė
 ♦ taverna
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ parduotuvės

Pramogos ir sportas
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ sporto šakos 
 ♦ treniruoklių salė (nedidelė)
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ futbolas paplūdimyje
 ♦ teminiai vakarėliai (graikiški 
vakarai)

 ♦ stalo tenisas
 ♦ pramoginiai renginiai (dieninė 
ir vakarinė, nesudėtinga 
animacinė programa)

 ♦ teniso kortas

* Už papildomą mokestį.

Numeriuose
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ seifas* (mechaninis)
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę 

 ♦ individualus oro kondicionierius 
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien 
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ mini baras*
 ♦ palydovinė televizija 
 ♦ Wi-Fi
 ♦ vonia / dušas

Vaikams
 ♦ žaidimų aikštelė (be tento, žolės 
danga)

 ♦ baseinas
 ♦ diskoteka
 ♦ skyrius pagrindiniame baseine
 ♦ vaikų klubas 
 ♦ meniu pagal užklausą
 ♦ puodas, buteliukų šildytuvas, 
lovelė, buteliukų sterilizatorius 
pagal atskirą užklausą 

 ♦ vaikiškos kėdutės restorane
 ♦ auklė, vežimėlis pagal atskirą 
užklausą* 

VIEŠBUČIO VIETA: apie 95 km iki Herakliono oro uosto, 
apie 40 km iki Chanijos miesto, Kavros miestelyje. Autobusų 
stotelė – priešais įėjimą į viešbutį. Vakaro pramogos Retimne 
(apie 18 km), Chanijoje (apie 42 km).
VIEŠBUTIS: pastatytas tradiciniu stiliumi, bendra teritorija – 
30 000 kv. m, iš kurių 20 000 kv. m – sodai. Paskutinį kartą 
atnaujintas 2010 metais. Yra 204 numeriai ir 2 vilos: Standard 
Room GV tipo numeriai (maks. 2 asm., 28 kv. m), Standard 
Room SSV tipo numeriai (maks. 3+1 asm., 28 kv. m),  Standard 
Room Sharing Pool tipo numeriai (maks. 2+2 asm., 28 kv. 
m), Junior Suite SV tipo numeriai (maks. 4 asm., 35 kv. m), 
Junior Suite SV Private Pool tipo numeriai (maks. 4 asm., 35 
kv. m), Villa Private Pool tipo vilos (maks. 4 asm., 70 kv. m). 
Bankomatas už 500 m.
PAPLŪDIMYS: smėlio, suteikta „Mėlynoji vėliava“, nuolaidus 
smėlio įėjimas į jūrą, yra dušas, tualetas, persirengimo 
kabinos, skėčiai, gultai už papildomą mokestį, paplūdimio 
rankšluosčiai už užstatą.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 4 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ www.mythos-palace.gr
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Viskas 
įskaičiuotaVantaris Palace 4*

4* Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

4* Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Viskas 
įskaičiuotaVantaris Beach 4*

VIEŠBUČIO VIETA: 95 km iki Herakliono miesto, 50 km iki 
Chanijos miesto, 3,5 km iki artimiausių Kavros ir Georgiopolio 
miestelių, 7 km iki Kurnaso ežero.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1999 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2007 metais. Viešbutį sudaro pagrindinis 
pastatas ir aštuoni 3-jų aukštų pastatai, kuriuose yra 250 
numerių: 20 standartinių vienviečių numerių (22–30 kv. m., 
maks. 1 asm.), 30 standartinių dviviečių numerių (22–30 
kv. m., maks. 2+1 asm.), 90 standartinių triviečių numerių 
(22–30 kv. m., maks. 3 asm.), 10 Junior Suite tipo numerių 
(22–30 kv. m., maks. 4 asm.), 14 Junior Suite With Private Pool 
tipo numerių (22–30 kv. m., maks. 4 asm.).
PAPLŪDIMYS: stambaus žvyro / akmenuotas, smėlio įėjimas 
į jūrą, skėčiai, gultai už papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai, paplūdimio 
rankšluosčiai už užstatą.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 4 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ 
www.vantarishotels.gr/vantarispalace

Numeriuose
 ♦ seifas* 
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę 

 ♦ individualus oro kondicionierius 
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ vonia
 ♦ rankšluosčių keitimas pagal 
atskirą užklausą 

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ balkonas
 ♦ palydovinė televizija 
 ♦ televizorius
 ♦ mini šaldytuvas

Viešbučio teritorijoje
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ SPA centras
 ♦ juvelyrikos parduotuvė
 ♦ uždaras baseinas 
 ♦ 3 barai
 ♦ a la carte restoranas 
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ restoranas 
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ Wi-Fi viešosiose vietose 
 ♦ 2 baseinai 
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ televizijos salė

Pramogos ir sportas
 ♦ sauna*
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ masažas*
 ♦ teniso korto apšvietimas 
 ♦ biliardas*
 ♦ treniruoklių salė*
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ vakariniai renginiai
 ♦ stalo tenisas*
 ♦ teniso kortas

* Už papildomą mokestį.

Vaikams
 ♦ baseinas 
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą 
 ♦ vaikų klubas
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane

VIEŠBUČIO VIETA: 95 km iki Herakliono miesto, 50 km iki 
Chanijos, 3,5 km iki Kavros ir Georgiopolio gyvenviečių, 7 km 
iki Kurnaso ežero.
VIEŠBUTIS: viešbutį sudaro pagrindinis pastatas ir 6 
vasarnamiai. Viešbutyje yra 160 standartinių numerių 
(dviviečiai, triviečiai ir keturviečiai, 18–25 kv. m., maks. 2+2 
arba 2–3 asm.).
PAPLŪDIMYS: stambaus žvyro / akmenuotas, smėlio įėjimas 
į jūrą, yra baras, skėčiai, gultai už papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai, paplūdimio 
rankšluosčiai už užstatą.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 4 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ 
www.vantarishotels.gr/vantarisbeach

Numeriuose
 ♦ seifas* 
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę 

 ♦ individualus oro kondicionierius 
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ vonia
 ♦ rankšluosčių keitimas pagal 
atskirą užklausą 

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ balkonas
 ♦ palydovinė televizija 
 ♦ televizorius
 ♦ mini šaldytuvas

Viešbučio teritorijoje
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ 2 barai
 ♦ a la carte restoranas 
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ restoranas 
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ Wi-Fi viešosiose vietose 
 ♦ baseinas 
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ parduotuvės

Pramogos ir sportas
 ♦ masažas*
 ♦ teniso korto apšvietimas 
 ♦ biliardas*
 ♦ vakariniai renginiai
 ♦ stalo tenisas*
 ♦ teniso kortas*

* Už papildomą mokestį

Vaikams
 ♦ baseinas 
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą* 
 ♦ vaikų klubas
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
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Prašom su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt

Viskas 
įskaičiuota

Solimar Aquamarine Hotel

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ 2 barai
 ♦ Wi-Fi*
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ restoranas
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ baseinas
 ♦ a la carte restoranas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ valiutos keitykla

Numeriuose:
 ♦ seifas numeryje*
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę

 ♦ šaldytuvas
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ rankšluosčių keitimas 2 kartus 
per savaitę

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas 6 kartus 
per savaitę

 ♦ balkonas / terasa
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ Wi-Fi registratūroje*
 ♦ vonia / dušas
 ♦ centrinis oro kondicionierius

Pramogos ir sportas:
 ♦ biliardas*
 ♦ video žaidimai
 ♦ stalo tenisas
 ♦ teniso kortas

* Už papildomą mokestį.

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ stalo žaidimų kambarys
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ kirpykla (būtina išankstinė 
registracija)

 ♦ amfiteatras
 ♦ konferencijų salė (iki 250 asm.)
 ♦ 2 barai (fojė, prie baseino)
 ♦ parduotuvė
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ Wi-Fi
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos 
pagal atskirą užklausą*

 ♦ restoranas (bufetas pusryčiams, 
pietums ir vakarienei)

 ♦ baseinas (su hidromasažu)
 ♦ televizijos salė

Vaikams:
 ♦ baseinas (su gėlu vandeniu)
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą

Vaikams:
 ♦ meniu
 ♦ skyrius pagrindiniame baseine
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ vaikiškos kėdutės pagal atskirą 
užklausą 

 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą

Pramogos ir sportas:
 ♦ aerobika
 ♦ diskoteka*
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ biliardas*
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ tinklinis
 ♦ jodinėjimas žirgais*
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ šaudymas iš lanko
 ♦ elektroniniai žaidimai*
 ♦ vakariniai renginiai
 ♦ krepšinis
 ♦ stalo tenisas
 ♦ teniso kortas
 ♦ mini futbolas
 ♦ pramoginiai renginiai (dieninė ir 
vakarinė programa)

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 95 km iki Herakliono oro uosto, 
apie 16 km iki Retimno miesto, apie 45 km iki Chanijos, 
Georgiopolio gyvenvietėje, ant jūros kranto, apie 200 m iki 
autobusų stotelės. Vakaro pramogos – Retimne (apie 15 km).
VIEŠBUTIS: pastatytas 2003 metais. Viešbutį sudaro 3-jų 
aukštų pagrindinis pastatas ir keletas atskirų korpusų, 
kuriuose yra 213 numerių: Standard Room SV / SVV (maks. 
3 asm., 25 kv. m), Standard Room GV (maks. 2+1 asm., 
25 kv. m), Standard Room FSV (maks. 3 asm., 25 kv. m), 
Standard Room Sharing Pool (maks. 3 asm., 25 kv. m), Family 
Room SSV (maks. 4 asm., 40 kv. m), Maisonette SV (balkonas 
16 kv. m, maks. 4 asm., 40 kv. m), Suite SV (maks. 4 asm., 
45 kv. m) tipo numeriai. Yra numerių, pritaikytų žmonėms su 
judėjimo negalia.
PAPLŪDIMYS: žvyro, akmenuotas įėjimas į jūrą (kad būtų 
patogiau nusileisti į vandenį, įrengos kopėčios), paplūdimio 
rankšluosčiai, skėčiai, gultai nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ www.hydramis-palace.com

Numeriuose:
 ♦ seifas numeryje* (mechaninis)
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ vonios reikmenys
 ♦ vonia
 ♦ rankšluosčių keitimas 3 kartus 
per savaitę

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ WLAN internetas
 ♦ centrinis oro kondicionierius (kai 
kuriuose numeriuose)

 ♦ mini šaldytuvas

Hydramis Palace

4* Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Luxe
viskas 
įskaičiuota

VIEŠBUČIO VIETA: apie 154 km iki Herakliono miesto oro 
uosto, apie 1 km iki Gerani miestelio, apie 4 km iki Platanijos 
miesto, apie 14 km iki Chanijos miesto. Vakaro pramogos – 
Platanijoje (apie 4 km), Chanijoje (apie 14 km).
VIEŠBUTIS: atidarytas 1999 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2009 metais. Viešbutyje yra 104 numeriai: 
Superior Room Private Pool (dvivietė lova, papildomai – sofa-
lova, individualus baseinas, maks. 2+1 asm., 29 kv. m), Family 
Room Open Plan (maks. 4 asm., 35 kv. m), Classic Junior Suite 
(maks. 4 asm., 37 kv. m), Junior Suite Private Pool (maks. 4 
asm., 50 kv. m), Superior Junior Suite Sea View Private Pool 
(maks. 4 asm., 48 kv. m), Standard Room (maks. 2+1 asm., 27 
kv. m) tipų numeriai.  
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio, skėčiai, gultai nemokamai, 
paplūdimio rankšluosčiai už užstatą.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai, paplūdimio 
rankšluosčiai už užstatą.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ www.solimarhotels.gr

4*

4+*

4+* Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.
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Oficialu: Rodo sala – pati saulėčiausia vieta Europoje. Tad saulės ir šilumos čia tikrai 
netrūks. Ši sala, jei lyginsime su kitomis Graikijai priklausančiomis, yra viena žaliausių, o 
tai reiškia, kad ir pavėsį atokvėpiui rasite nesunkiai. Čia būtina mėgautis gamta, kalnais, 
miškeliais, šaltiniais ir slėniais. Mėgstantiems ilgus pasivaikščiojimus gamtoje Rodas – 
idealus. Kaip ir maudynių bei vandens sporto mylėtojams. Ilgą laiką buvęs buriuotojų 
meka, Rodas vis dažniau sulaukia ir jėgos aitvarų ganytojų. Čia telpa visi – ir aktyvaus, ir 
tingaus poilsio mėgėjai.

Istorijos pėdsakai
Buvo laikai, kai garsiausias salos objektas buvo vienas iš septynių senojo pasaulio 
stebuklų – Rodo kolosas. Šiandien net sunku suvokti šios saulės dievo Helijo statulos 
mastą. Įsivaizduokite, jei ji dar stovėtų… Kaip atrodytų salos ir Rodo miesto peizažas 
su neabejotinai ryškiausiu akcentu? Įdomu pakaitinti vaizduotę! Mėgstančius vaizduotę 
lepinti senomis istorijomis, laiko nugludinta architektūra, menu ir legendomis sala 
kviečia paklaidžioti Rodo ir Lindo miestelių labirintais. Čia ir riterių tvirtovės, ir antikiniai 
akropoliai – kaip harmoningai laikas sukomponavo skirtingas istorijas vienoje vietoje.

Regionas Rodo sala

Mano maršrute po 
Rodo salą – Atavyro 
kalnas. Noriu pabėgti 
nuo šurmulio ir minios, 
noriu pasiklausyti 
tylos ir salos gamtos 
pasakojimų. Akimis 
ganysiu debesis ir 
medituosiu, žvelgdamas 
į salą iš viršaus.

Saulės nubučiuota
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Viduržemio
 jūra

Rodo miestas

Rodo sala

Egėjo jūra JalisasIksija

Lindas

Kolymbija

Sentido Port Royal  Villas & SPA Hotel 5*  

Casa Cook Rhodes 5*  

Atrium Palace Thalasso 
SPA Resort & Villas 5* Deluxe  

Lindos Imperial Resort 5*  
Princess Andriana Resort & SPA 5*  

Lutania Beach Hotel 4* 

Rodos Princess Beach Hotel 4* 
Lindian Village 5* 

Lindos Princess Beach Hotel 4+* 

Lindos Village Resort & SPA 5* 
Lindos Royal 5*

Princess Sun Hotel 4* 

Loutanis 3*  

Lardos Bay Hotel 3* Deluxe 

Atrium Prestige Thalasso 
SPA Resort & Villas 5* Deluxe  

Aldemar Paradise Village 5*  
Aldemar Amilia Mare Beach Resort 5*  

Rodos Palladium Leisure & Wellness 5*  
Kresten Royal Villas & SPA 5*  

Grecotel Rhodos Royal All Inclusive Resort 4+*

Kresten Palace 4*

Pegasos Beach Hotel & Resort 4*

Sunconnect Kolymbia Star 4*
Stavros Melathron 2+*Falirakis

Fanesas

Kalitėja

Amada Colossos Resort 4+*

Gennadi Grand Ressort 5* 

Irene Palace Hotel 5*  

Olive Garden Hotel 3*

Laukiniai skoniai
Neįprastų patiekalų ragavimas – salos pažinimo dalis. 
Tad ir Rode nepraleiskite galimybės susipažinti su vietiniais 
delikatesais. Paragaukite avranies – laukinių šparagų, 
apkeptų su svogūnais ir patiekiamų su miltų ir citrinų 
sulčių padažu. Jei meniu pamatysite karavoloi giachnist, 
nedvejokite – tai sraigės, troškintos su pomidorais,
svogūnais, pipirais ir kuminu. O geriau už bet kokį desertą 
bus chtapodokeftedes – spurgytės iš kapotų aštuonkojų.



Auksinis Rodo 
palikimas

Rodo sala per vieną dieną: Lindos miesto akropolis, nedidukas kaimelis, kuriame susipažinsite su salos tradicijomis, ir 
pasivaikščiojimas po Rodo miestą. Po Rodo ir Lindos gatveles galima klaidžioti kasdien ir atrasti vis ką nors naujo bei nematyto. 
Čia tvyro ypatinga nuotaika, o kiekvienas pastatas, atrodo, turi savo istoriją. Kaip ir Didžiojo Magistro rūmai bei gatvelės, dar 
menančios riterių laikus – lyg intriguojanti viduramžių istorijos pamoka. Istorinei miesto aurai gyvybingumo suteikia klegantys 
restoranėliai, šurmuliuojančios aikštės ir žydinčių augalų kaskados.

Gražiausių salos vietų puokštėje jaukūs kaimeliai 
ir laukinė gamta – štai toks autentiškas Rodas 
tolėliau nuo kurortinio gyvenimo.
Kelionė prasideda antikiniame Kamiros mieste, kur 
vėjo šiurenami griuvėsiai dar vis mena klestėjimo 
laikus. Toliau laukia gyvybės kupini kaimeliai ir Kritini 
miestukas su viduramžių tvirtove ir amatininkų 
muziejumi. Embono kaimelyje atsikvėpsime ir 
kelionės dulkes nuplausime vyno degustacijoje, 
Sianos kaimelyje ragausime alyvuogių aliejaus, 
medaus ir tradicinių saldumynų. Pabaigai 
pasiliksime Šv. Panteleimono bažnyčią su garsią ja 
ikona ir dviejų jūrų „bučinį”.

Ekskursijos

Muziejus po 
atviru dangumi

Saulės ir antikinių stebuklų sala turi ką pasiūlyti žingeidiems keliautojams: 
joje apstu lankytinų vietų, senovės paminklų ir viduramžius menančių 
statinių, o įkvepiantys peizažai tiesiog vilioja viską apeiti pėsčiomis ir 
aprėpti akimis... Kviečiame pasidairyti, godžiai ragaujant įspūdžius Rode!

Ekskursija
norintiems pažinti
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Laukia Rodo miestas ir Lindos

Autentiško Rodo paieškos

Išsirinkite, kur keliausite



Nuostabi gamta – tikra puota visiems pojūčiams. Čia gera klausytis medžių šlamesio, upokšnių čiurlenimo, paukščių ir net cikadų. 
Nosį maloniai kutena gaivūs žalumos ir saldūs stirakų sakų aromatai. O akis džiugina drugelių kilimai ir paveikslai. Tikra tiesa – 
dar nė vienam dailininkui nepavyko pranokti gamtos. Ji stulbinama kūrėja – tuo įsitikinsite Drugelių slėnyje Petaloudes. Atradimų 
kupinas pasivaikščiojimas 2 km ilgio taku įspūdžiais apdovanos visus – ir vaikus, ir suaugusius.

Lindos – vienas žaviausių salos miestų. Į baltą jį salos 
deimantą bei Šv. Pauliaus įlanką žvalgysimės nuo antikinio 
akropolio kalvos. Archangelo kaime laukia Arkangelo Mykolo 
bažnyčia ir ikonų kolekcija. O pabaigoje – trumpa pažintis su 
salos gamta „Phaeton” ūkyje, kuriame gyvena į Raudonąją 
knygą įtraukti Rodo salos nykštukiniai arkliai. Šiuo metu šių 
gražuolių likę tik 17 visame pasaulyje! Arkliukus galėsite 
pašerti ir kartu su jais nusifotografuoti.

Vietiniai šią vietą vadina Epta Piges. Kolymbijoje 
čiurlenantys legendiniai šaltiniai traukia viso pasaulio 
keliautojus pažadu nuplauti septynias nuodėmes. Jei 
norėsite apvalyti savo sielą, teks bristi apvalančiu 
šaltinio vandeniu, ilgu (150 m) ir tamsiu vadinamuoju 
„mirties” tuneliu. Po šios procedūros galėsite 
pasimėgauti jaukia medžių paunksme, šaltinių 
čiurlenimu ir vėsa, tokia reta Rodo saloje.

Drugelių slėnis

Lindos ir 
Archangelas

„Septynių 
šaltinių“ slėnis

Ekskursija
visai šeimai

Ekskursija
įspūdžių medžiotojams
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Ryškiausios gamtos spalvos

Legendinė vieta

Įkvepianti pažintis



Kruizas į 
Simi salą

Spalvinga Dodekaneso mažylė Pramogos jūroje
Viena karščiausių Graikijos salų pūpso netoli Turkijos krantų, ji garsėja spalvinga 
architektūra, jūrų kempinėmis ir ramybe.
Į Simi plauksime ne dėl paplūdimių, nors pastarieji saloje nuostabūs, bet sunkiai 
pasiekiami (dažnai tik laiveliais) ir labai nedidukai. Žinoma, ši aplinkybė į salą vilioja 
ramaus poilsio trokštančius keliautojus. Nėra geresnio būdo ją pažinti, nei apiplaukti.
Visus atvykstančius pakeri spalvinga architektūra, ypač salos sostine tituluojamo 
Ano Simi miesto. Elegantiškas baltasis Panormičio arkangelo Mykolo (trumpiau – 
Panormičio) vienuolynas ir jo muziejai – vienas lankomiausių salos objektų.

Visa salos istorija viename mieste – taip, Rode telpa ne vienas šimtmetis ir ne 
vienas archeologinis klodas, atveriantis vis kitus pasakojimus. 
Nuo antikos iki šiandienos keliausime siauromis gatvelėmis, riterių keliais, 
bizantiškomis šventyklomis ir musulmonų mečetėmis. Pakeliui gaivins seni, bet 
dar vis vandenį purškiantys fontanai ir šalta frapė. Šis miestas, toks atviras, 
saulei plieskiant, įsižiebus vakaro šviesoms, tampa romantiška promenada. Jį 
verta patirti visokį.

Ekskursijos

Nepamirškite
Viešėdami saloje, būtinai 
paragaukite tradicinių mažyčių 
Simi krevečių ir įsigykite 
kempinę, gal net ne vieną, o 
kelias – įvairių formų, dydžių ir 
minkštumo lygių.

Rodas
Epochų magija

Ekskursija
įspūdžių medžiotojams

96   /   Prašom su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt

Pasirodo, visai šalia Rodo glūdi 
dar vienas įdomus salos perliukas 
istorijos mylėtojams. Jalise 
puikus ne tik paplūdimys, čia 
verta paklajoti po graikų deivės 
Atėnės šventyklos griuvėsius, 
užsukti į viduramžių vienuolyną 
bei Švč. Mergelės Marijos graikų 
stačiatikių bažnyčią.



Pramogos jūroje
Nėra geresnio būdo pasigrožėti sala, nei ją apiplaukti aukščiausios klasės jachta. Nuo denio, iš jūros pusės, Rodo grožis 
skleidžiasi pamažu, jo krantų vingiai, uolos ir paplūdimių ruožai piešia tikrą jį salos veidą.
Įsivaizduokite, kad jūs – jūras įveikusio laivo įgulos narys, priplaukęs naują žemę, nuostabaus grožio salą. Pirmoji pažintis – iš 
jūros perspektyvos. Įvertinkite įlankų grožį, ramybę, nuošalumą. Mėgaukitės maloniu vėjeliu ir saule. Maudytis iš laivo – vienas 
nuostabiausių potyrių, kai tuo pat metu gali dairytis ir po vandeniu, ir į salos kontūrus. O laive – nesibaigiančios gaiviųjų gėrimų 
ir vaisių atsargos ir lengvi pietūs, linguojant bangų ritmu.

Buzukio ritmu
Šalį geriausia pažinti ragaujant ir klausantis tradicinės 
muzikos. Tad viską patirsime vienoje vietoje, svetingoje 
kaimo tavernoje, kur ne tik užsukama atsigaivinti ir 
užkąsti, bet sprendžiamos kasdienės problemos ir 
filosofuojama visais gyvenimo klausimais. O specialiai 
jums čia bus surengta šventė su meze užkandžiais, 
vietiniu vynu, šokiais, dainomis. Folklorinio ansamblio 
pasirodymas atvers turtingą tradicijų skrynią, kurioje –  
sielą virpinančios buzukio melodijos, nuoširdžios dainos ir, 
be abejo, sirtakio sūkurys, kuriam neįmanoma atsispirti.

Jūros 
bliuzas

Nacionalinis
vakaras

Ekskursija
pasiilgusiems poilsio

Ekskursija
gurmaniškiems potyriams
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Falirakis
Judėdami iš Rodo miesto rytine salos pakrante, rasite išsibarsčiusius 
populiariausius salos kurortus. Visų pirma pasieksite Falirakį – veržlų, energingą, 
beveik nemiegantį didžiausią salos kurortą, tiesiog sutvertą pramogų asams. 
Dieną jie renkasi paplūdimyje (pastarasis – vienas gražiausių saloje) ar 
vieninteliame saloje vandens parke, o vakare šėlsta naktinėse pramogų vietose.

Kalitėja 
Kalitėja užburia vaizdingomis įlankomis, tyru oru ir idiliška ramybe. Gydomieji 
šaltiniai, išgarsinę šią vietą, dar ir šiandien yra vienas svarbiausių traukos objektų, 
o jų versmėmis gali mėgautis beveik kiekvieno viešbučio svečiai.

Kolymbija 

Kolymbija pasitinka eukaliptų alėja – ir tai tik įžanga, nes ji yra vienas žaliausių 
kurortų Rode. Ramiam, šeimyniškam poilsiui tinkantis miestelis mėgstamas ir dėl 
savo lokacijos – čia pat smėlėti paplūdimiai, o iki įdomiausių istorinių miestų, Rodo 
ir Lindo, vos kelios dešimtys kilometrų.

Kurortas
Fanesas, 
Kalitėja, 

Falirakis, 
Kolymbija
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Fanesas
Šiek tiek toliau nuo populiariausių salos kurortinių miestukų, 
Fanesas laukia visų, norinčių atostogas praleisti draugaujant 
su jūra, saule ir gamta. Į draugystę dar prašysis vėjas, 
negailintis savo veržlios jėgos vandens sporto mėgėjams. 
Ilgame, net 4 km ilgio, Faneso paplūdimyje telpa visi – ir 
norintys aktyvaus, ir tingaus poilsio.
Pasiilgusiems šurmulio – salos sostinė Rodas už 24 
kilometrų. Norintiems dar atokesnės ramybės – netoliese 
didžiausias saloje žalumos plotas, natūralus parkas, kuriame 
yra ir garsusis Drugelių slėnis.

Prasonisis – šis 
nedidukas iškyšulys 
piečiausiame salos gale 
vilioja ne tik mane, bet 
ir visus vėjo gaudytojus. 
Kas jį bando pakinkyti 
burlentėmis, kas jėgos 
aitvarais – vėjo visiems 
pakanka ir jo čia 
niekada nestinga. Jūra, 
vėjas ir greitis – geriausi 
atostogų draugai.
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Pusryčiai, 
pietūs, 
vakarienė

Atrium Platinum Luxury 
Resort Hotel & SPA

Numeriuose:
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ seifas numeryje
 ♦ patalynės keitimas kasdien 
 ♦ aptarnavimas numeriuose visą 
parą

 ♦ vonios reikmenys
 ♦ rankšluosčių keitimas 
 ♦ numerių tvarkymas 2 kartus 
per dieną

 ♦ balkonas / terasa
 ♦ IDD telefonas
 ♦ mini baras*
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ Wi-Fi / laidinis internetas
 ♦ chalatas
 ♦ vonia / dušas
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ LCD televizorius
 ♦ paplūdimio rankšluosčiai

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ interneto kavinė
 ♦ SPA centras („Aphrodite & 
Hermes“, 2700 kv. m)

 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ uždaras baseinas (su gėlu 
vandeniu, šildomas SPA centre, 
500 kv. m, gylis – 1,4 m)

 ♦ konferencijų salė (iki 200 asm.)
 ♦ 2 barai
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ 4 a la carte restoranai (Azijos ir 
gurmanų – vakarienė*, graikų, 
italų – pietūs, skirta FB)

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ restoranas (pusryčiai – 
švediškas stalas, vakarienė 
– švediškas stalas su 
aptarnavimu)

 ♦ gydytojo iškvietimas*
 ♦ atviras baseinas (su gėlu 
vandeniu, 1200 kv. m, gylis – 
1,5 m)

 ♦ nešiko paslaugos
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
(dengta ir atvira)

 ♦ valiutos keitykla
 ♦ parduotuvės (mini parduotuvė, 
butikas)

VIEŠBUČIO VIETA: apie 4 km iki Rodo ir pagrindinio uosto, 
apie 14 km iki Rodo oro uosto, Iskijos gyvenvietėje, apie 200 
m iki autobusų stotelės. Vakaro pramogos – Rode (apie 4 
km).
VIEŠBUTIS: pastatytas 2011 metais. Viešbutį sudaro vienas 
9-ių aukštų pastatas, kuriame yra 299 numeriai: Deluxe 
Room SV / SSV (maks. 3 asm., 42 kv. m), Deluxe Room SV with 
Pool (maks. 3 asm., 43 kv. m), Deluxe Junior Suite SV (maks. 4 
asm., 52 kv. m), Deluxe Junior Suite SV with Pool (maks. 4 asm., 
52 kv. m), Superior Suite SV (maks. 3 asm., 68 kv. m), Superior 
Family Suite SV (maks. 4 asm., 80 kv. m), Executive Room 
SV (maks. 3 asm., 48 kv. m), Executive Suite SV (maks. 3 
asm., 80 kv. m), Executive Family Suite SV with Pool (maks. 
4 asm., 70 kv. m), Ambassador Suite SV with Pool (maks. 6 
asm., 185 kv. m), Presidential Suite SV with Pool (maks. 6 
asm., 240 kv. m) tipo numeriai. Nėra numerių, pritaikytų 
žmonėms su judėjimo negalia, yra nemokamas vežimėlis 
pagal užklausą. Visi numeriai ir viešosios vietos pasiekiamos 
žmonėms su judėjimo negalia.
PAPLŪDIMYS: stambaus žvyro / akmenuotas, įėjimas į jūrą 
– akmenukai su stambiu žvyru, rekomenduojama speciali 
avalynė, paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai (keičiami bare prie 
baseino), skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖwww.atriumplatinum.gr

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna* (svečiams, 
gyvenantiems numeriuose su 
baseinais)

 ♦ teniso inventorius
 ♦ masažas*
 ♦ dviračių nuoma
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ biliardas*
 ♦ grožio salonas
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ turkiška pirtis*
 ♦ vandens aerobika
 ♦ smiginis
 ♦ elektroniniai žaidimai*
 ♦ vandens sporto priemonės* 
(paplūdimyje)

 ♦ stalo tenisas
 ♦ teniso kortas
 ♦ soliariumas*
 ♦ pramoginiai renginiai 
(nesudėtinga animacinė 
programa dienos metu ir 
vakarais, 6 kartus per savaitę)

 ♦ SPA procedūros*

* Už papildomą mokestį.

Vaikams:
 ♦ 2 baseinai
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ diskoteka
 ♦ vaikų klubas
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą 

5* Deluxe

5* Deluxe Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.100
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Pusryčiai, 
pietūs, 
vakarienė

Atrium Prestige Thalasso 
SPA Resort & Villas

Numeriuose:
 ♦ vonios kambarys
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ seifas numeryje (elektroninis)
 ♦ patalynės keitimas kasdien 
 ♦ aptarnavimas numeriuose visą 
parą

 ♦ vonios reikmenys
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ šlepetės
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ IDD telefonas
 ♦ mini baras*
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ Wi-Fi
 ♦ chalatas
 ♦ individualus oro kondicionierius

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ interneto kavinė
 ♦ vestuvių organizavimas
 ♦ juvelyrikos parduotuvė
 ♦ SPA centras („Ana Neosis“, 
1750 kv. m)

 ♦ amfiteatras
 ♦ drabužių valymo paslaugos*
 ♦ varpinė
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ 3 barai
 ♦ 2 uždari baseinai
 ♦ konferencijų salė 
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ restoranas
 ♦ 5 a la carte restoranai 
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ gydytojo iškvietimas*
 ♦ nešiko paslaugos
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ 2 atviri baseinai (lagūnos 
pavidalo baseinas su gėlu 
vandeniu, 1080 kv. m, baseinas 
su salele ir koplytėle, 780 kv. m)

 ♦ televizijos salė
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ parduotuvės (butikas su 
paplūdimio drabužiais, mini 
parduotuvė)

VIEŠBUČIO VIETA: apie 75 km iki Rodo miesto ir pagrindinio uosto, 
apie 30 km iki Lindos miesto, Lachanijos gyvenvietėje. Autobusų 
stotelė – priešais viešbutį. Vakaro pramogos – Lindos (apie 30 km).
VIEŠBUTIS: pastatytas 2009 metais. Bendras plotas – 100 000 
kv. m. Viešbutį sudaro vienas pagrindinis pastatas, 1-o, 2-jų ir 
3-jų aukštų korpusai, kuriuose yra 251 numeris: Deluxe Room 
SV / GV (maks. 3 asm., 38 kv. m), Deluxe Room SV with Pool (maks. 
2 asm., 39 kv. m), Deluxe Junior Suite SV / GV (maks. 3 asm., 51 
kv. m), Deluxe Family Suite SV (maks. 4 asm., 56 kv. m), Superior 
Suite SV (maks. 3 asm., 68 kv. m), Superior Family Suite SV (maks. 
4 asm., 68 kv. m), Prestige Bungalow SV (maks. 3 asm., 42 kv. m), 
Prestige Bungalow SV with Pool (maks. 3 asm., 42 kv. m), Prestige 
Junior Bungalow SV with Pool (maks. 3 asm., 53 kv. m), Prestige Family 
Bungalow SV with Pool (maks. 4 asm., 62 kv. m), Platinum Beach Room 
SV (maks. 3 asm., 50 kv. m), Platinum Beach Room SV with Pool (maks. 
3 asm., 50 kv. m), Platinum Beach Junior Suite SV with Pool (maks. 3 
asm., 50 kv. m), Platinum Beach Junior Suite SV with Pool (maks. 3 asm., 
61 kv. m), Platinum Beach Family Suite SV with Pool (maks. 4 asm., 92 
kv. m), Platinum Beach Villas SV with Pool (maks. 2 asm., 61 kv. m), 
Ambassador 2 Bedrooms Villa SV with Pool (maks. 6 asm., 170 kv. m), 
Ambassador 3 Bedrooms Villa SV with Pool (maks. 6 asm., 205 kv. m), 
Presidential Beach Villa Private Pool SV (2maks. 6 asm., 350 kv. m). Yra 
galimybė sujungti numerius (Deluxe Room SV, Deluxe Junior Suite SV 
+ Deluxe Room SV) tipo numeriai.
PAPLŪDIMYS: stambaus žvyro / akmenuotas (atvira pakrantė, 
nusileidimui į paplūdimį įrengtas liftas), įėjimas į jūrą – stambaus žvyro 
su akmenukais (vietomis pasitaiko akmenų), paplūdimyje įrengtos 
medinės grindys, yra persirengimo kabinos, skėčiai, gultai nemokamai 
(priešais viešbutį).
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –  5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ www.atriumprestige.gr

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna*
 ♦ mini golfas
 ♦ teniso inventorius
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ masažas*
 ♦ teniso korto apšvietimas
 ♦ biliardas*
 ♦ tinklinis
 ♦ turkiška pirtis*
 ♦ vandens aerobika
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ teminiai vakarėliai*
 ♦ SPA centras*
 ♦ stalo tenisas
 ♦ krepšinis
 ♦ soliariumas*
 ♦ pramoginiai renginiai 
(nesudėtinga animacinė 
programa 6 kartus per savaitę)

 ♦ 2 teniso kortai (su kieta danga)

* Už papildomą mokestį.
Vaikams:

 ♦ žaidimų aikštelė 
 ♦ diskoteka
 ♦ skyrius pagrindiniame baseine 
(gylis – 0,7 m)

 ♦ vaikų klubas
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą 
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane

5* Deluxe

5* Deluxe Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.
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Pusryčiai, 
vakarienėLindian Village

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas 
 ♦ seifas numeryje
 ♦ patalynės keitimas kasdien
 ♦ aptarnavimas numeriuose visą 
parą

 ♦ vonios reikmenys (natūralūs)
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ CD / DVD grotuvas (tik River 
Passage ir Ottoman Gardens 
numeriams)

 ♦ numerių tvarkymas 2 kartus 
per dieną

 ♦ balkonas / terasa
 ♦ 2 rusiški kanalai
 ♦ IDD telefonas
 ♦ mini baras* 
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ Wi-Fi
 ♦ centrinis oro kondicionierius

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ bažnyčia (Sant’ Elena)
 ♦ interneto kavinė
 ♦ SPA centras („Lindian Village 
SPA“)

 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ uždaras baseinas (SPA centre, 
būtinas išankstinis užsakymas)

 ♦ 2 konferencijų salės (iki 350 
asm.)

 ♦ 2 barai
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ 4 a la carte restoranai 
(Viduržemio jūros regiono, 
Tailando, jūrų gėrybių, „Kohilo“)

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ restoranas
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ 2 atviri baseinai (su gėlu 
vandeniu, 500 kv. m ir 100 
kv. m)

 ♦ nešiko paslaugos
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ parduotuvės

VIEŠBUČIO VIETA: pietryčių pakrantėje, apie 60 km iki Rodo 
oro uosto, apie 55 km iki Rodo miesto, apie 8 km iki Lindos 
gyvenvietės, ant jūros kranto, apie 200 m iki autobusų 
stotelės. Vakaro pramogos – Lindos (apie 8 km).
VIEŠBUTIS: paskutinį kartą atnaujintas 2004 metais. 
OTTOMAN GARDENS kompleksas atidarytas 2008 metais. 
Viešbutyje yra 146 numeriai. MEDITERRANEO CLASSIC 
komplekse yra 82 numeriai: Mediterraneo Classic Room 
(maks. 2 asm., 22–27 kv. m), Mediterraneo Eco Room GV 
(Mediterraneo Classic Room su vaizdu į sodą, siūlomas už 
Promo kainą), Mediterraneo Room GV (maks. 2 asm., 22–27 
kv. m), Mediterraneo Trpl Room GV (maks. 3 asm., 22–27 kv. 
m), Mediterraneo Classic Family (maks. 3+1 asm., 50 kv. m) 
tipų numeriai. RIVER PASSAGE komplekse yra 48 numeriai: 
River Passage Junior Suite, River Passage Pool Suite tipų 
numeriai. OTTOMAN GARDENS komplekse yra 16 numerių 
(naujame rytietiško stiliaus komplekse, yra galimybė sujungti 
Junior Suite + Pool Suite tipo numerius): Ottoman Gardens 
Junior, Ottoman Gardens Honey Suite Ottoman Gardens Family 
Suite, Ottoman Gardens Pool Suite tipo numeriai.
PAPLŪDIMYS: stambaus žvyro / akmenuotas (atvira 
pakrantė), įėjimas į jūrą – akmenukai su stambiu žvyru, 
rekomenduojama speciali avalynė, yra dušas, persirengimo 
kabinos (prie baseino), paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, 
gultai nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ www.lindianvillage.gr

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna (reikia rezervuoti iš 
anksto)

 ♦ gimnastika
 ♦ teniso inventorius
 ♦ masažas*
 ♦ dviračių nuoma
 ♦ teniso korto apšvietimas
 ♦ kosmetinės ir pirties 
procedūros*

 ♦ treniruoklių salė (po atviru 
dangumi)

 ♦ turkiška pirtis (reikia rezervuoti 
iš anksto)

 ♦ golfas* (už 29 km nuo viešbučio)
 ♦ joga
 ♦ vandens sporto priemonės* 
(paplūdimyje)

 ♦ teminiai vakarėliai (graikiškas 
vakarėlis 1 kartą per savaitę)

 ♦ gyva muzika (4–5 kartus per 
savaitę)

 ♦ teniso kortas (su sintetine 
danga)

* Už papildomą mokestį.

Vaikams:
 ♦ meniu
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ gėlo vandens baseinas
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ elektroninė auklė pagal atskirą 
užklausą

5* Deluxe

5* Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.
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Luxe 
viskas 
įskaičiuota

Atrium Palace Thalasso 
SPA Resort & Villas

Numeriuose:
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ seifas numeryje 
 ♦ patalynės keitimas kasdien 
 ♦ aptarnavimas numeriuose visą 
parą

 ♦ vonios reikmenys
 ♦ vonia
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ šlepetės
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ IDD telefonas
 ♦ mini baras*
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ Wi-Fi
 ♦ chalatas
 ♦ centrinis oro kondicionierius (su 
individualia kontrole)

 ♦ individualus oro kondicionierius 
(Villa)

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ interneto kavinė
 ♦ SPA centras 
 ♦ juvelyrikos parduotuvė
 ♦ drabužių valymo paslaugos*
 ♦ 3 uždari baseinai* 
 ♦ 2 konferencijų salės 
 ♦ 3 barai (ir picos baras)
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ suvenyrų parduotuvė
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ 2 a la carte restoranai (graikų 
ir tarptautinė virtuvė, jūrų 
gėrybės)

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ restoranas (pusryčiai, pietūs, 
vakarienė – švediškas stalas 
su aptarnavimu, gėrimai už 
papildomą mokestį, išskyrus 
Exclusive Club Package svečius, 
yra galimybė pasikeisti 
vakarienę į pietus)

 ♦ 6 atviri baseinai
 ♦ nešiko paslaugos*
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ televizijos salė
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ gydytojo kabinetas*
 ♦ parduotuvės (mini parduotuvė, 
butikas, knygynas)

VIEŠBUČIO VIETA: apie 42 km iki Rodo miesto, apie 44 km 
iki Rodo oro uosto, pirmoje viešbučių linijoje, apie 400 m iki 
autobusų stotelės. Vakaro pramogos – Lindos (apie 6 km).
VIEŠBUTIS: atidarytas 1992 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2013 metais. Bendra teritorija – 65 000 kv. m. 
Viešbutį sudaro vienas pagrindinis pastatas (su liftu, 
yra 2 korpusai) ir 19 vilų. Pagrindiniame pastate yra 
297 numeriai: Standard Room SSV / SV (maks. 3 asm., 
28 kv. m), Standard Room GV with Private Pool (maks. 3 asm., 
28 kv m), Junior Suite SSV (maks. 4 asm., 38 kv. m), Family 
Suite SSV (maks. 4 asm., 40 kv. m), Superior Suite SV (maks. 
4 asm., 60 kv. m) tipų numeriai, Deluxe Villa with Pool 
(maks. 3 asm., 50 kv. m), Executive Villa with Pool (maks. 
4 asm., 70 kv m), Superior Villa with Pool (maks. 4 asm., 
78 kv. m), Presidential Villa with Pool (maks. 6 asm., 138 kv. m) 
tipų vilos.
PAPLŪDIMYS: žvyro (atvira pakrantė), įėjimas į jūrą – 
akmenukai su žvyru (smulkiu ir stambiu, vietomis pasitaiko 
akmenų), rekomenduojama speciali avalynė, yra dušas, 
persirengimo kabinos, tualetas, skėčiai, gultai nemokamai 
(priešais viešbutį).
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai (keitimas bare prie 
baseino), skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –  5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ www.atrium.gr

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna*
 ♦ mini golfas
 ♦ teniso inventorius
 ♦ masažas*
 ♦ sportiniai žaidimai baseine
 ♦ teniso korto apšvietimas
 ♦ biliardas*
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ tinklinis
 ♦ turkiška pirtis*
 ♦ vandens aerobika
 ♦ smiginis
 ♦ vakariniai renginiai
 ♦ krepšinis
 ♦ SPA centras*
 ♦ stalo tenisas
 ♦ gyva muzika
 ♦ 2 teniso kortai (su sintetine 
danga)

 ♦ soliariumas*
 ♦ pramoginiai renginiai 
(nesudėtinga animacinė 
programa 6 kartus per savaitę)

* Už papildomą mokestį.

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė 
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ atviras baseinas
 ♦ diskoteka
 ♦ vaikų klubas
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*

5*

5* Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”. 103



Viskas 
įskaičiuota

Sentido Port Royal Villas & 
SPA Hotel

Numeriuose:
 ♦ virdulys
 ♦ seifas numeryje (elektroninis, 
nešiojamojo kompiuterio 
dydžio)

 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę (Suite kasdien)

 ♦ vonios kambarys
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien 
(veikia ekosistema)

 ♦ CD / DVD grotuvas (Beach Front 
ir Suite)

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės (laminatas 
Bungalow Suite, President Suite)

 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ šlepetės
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ 2 rusiški kanalai
 ♦ mini baras*
 ♦ pagalvių pasirinkimas
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ internetas
 ♦ chalatas
 ♦ centrinis oro kondicionierius (su 
individualiu valdymu)

 ♦ paplūdimio rankšluosčiai (Suite)

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ bažnyčia
 ♦ interneto kavinė
 ♦ SPA centras („Ethereal SPA“)
 ♦ kirpykla
 ♦ susitikimų kambarys (iki 50 
asm.)

 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ uždaras baseinas* (su gėlu 
vandeniu, šildomas)

 ♦ konferencijų salė (iki 600 asm.)
 ♦ 3 barai
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ 2 a la carte restoranai (gurmanų 
restoranas)

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ restoranas („Royal Blue“)
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ 2 atviri baseinai (su gėlu 
vandeniu)

 ♦ valiutos keitykla (registratūroje)
 ♦ biblioteka

VIEŠBUČIO VIETA: apie 30 km iki Rodo oro uosto, apie 27 
km iki Rodo miesto, ant jūros kranto. Apie 50 m iki autobusų 
stotelės. Vakaro pramogos – apie 500 m iki tavernų, kavinių.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2009 metais. Viešbutį sudaro 2-jų 
aukštų pastatas ir vasarnamių kompleksas, kuriuose yra 
202 numeriai: Bungalow PV / SSV / LV (maks. 3 asm., 30 kv. 
m), Bungalow Beach Front (maks. 3 asm., 30 kv. m), Bungalow 
Beach Front Sharing Pool (maks. 3 asm., 30 kv. m), Bungalow 
Suite SV (maks. 4 asm., 40 kv. m), Bungalow Suite SV (maks. 
4 asm., 47 kv. m), Bungalow SV (maks. 3 asm., 30 kv. m) tipų 
vasarnamiai, Bungalow Suite BF Private Pool (maks. 4 asm., 
55 kv. m), Presidential Cabana BF Private Pool (maks. 4 asm., 
135 kv. m) tipų numeriai. Yra numerių, pritaikytų žmonėms su 
judėjimo negalia.
PAPLŪDIMYS: stambaus žvyro / akmenuotas, įėjimas į jūrą – 
stambaus žvyro su akmenukais (vietomis pasitaiko akmenų), 
rekomenduojama speciali avalynė, paplūdimyje įrengtos 
medinės grindys, yra dušas, persirengimo kabinos, tualetas, 
paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ www.portroyal.gr

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna*
 ♦ aerobika
 ♦ mini golfas
 ♦ teniso inventorius
 ♦ masažas*
 ♦ DVD filmų nuoma
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ teniso pamokos*
 ♦ biliardas*
 ♦ kosmetinės ir pirties 
procedūros*

 ♦ treniruoklių salė*
 ♦ turkiška pirtis*
 ♦ vandens aerobika
 ♦ joga
 ♦ vandens sporto priemonės* 
(paplūdimyje)

 ♦ stalo tenisas
 ♦ gyva muzika (4 kartus per 
savaitę)

 ♦ teniso kortas (kieta danga)
 ♦ soliariumas*
 ♦ mini futbolas

* Už papildomą mokestį.

5*

5* Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.
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Viskas 
įskaičiuotaAldemar Amilia Mare Beach Resort

Numeriuose:
 ♦ seifas numeryje 
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ aptarnavimas numeriuose* 
(07:00–22:30)

 ♦ vonios reikmenys
 ♦ vonia
 ♦ telefonas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ 3 rusiški kanalai
 ♦ mini baras pagal atskirą 
užklausą*

 ♦ palydovinė televizija
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ Wi-Fi (tik Suites), WLAN 
internetas

 ♦ centrinis oro kondicionierius 
 ♦ mini šaldytuvas (buteliukas 
vandens atvykus)

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ SPA centras
 ♦ kirpykla
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ uždaras baseinas (su gėlu 
vandeniu, šildomas)

 ♦ 5 konferencijų salės (iki 800 
asm.)

 ♦ 6 barai
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ 5 restoranai (pagrindinis 
restoranas „Sympossio“, 
italų restoranas „La Pergola“, 
restoranas paplūdimyje 
„Albatros“, graikų taverna, kinų 
restoranas)

 ♦ gydytojo iškvietimas*
 ♦ 4 atviri baseinai (3 su gėlu 
vandeniu, 1 su jūros)

 ♦ nešiko paslaugos
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ televizijos salė
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ vandens kalneliai (83 m)
 ♦ parduotuvės
 ♦ naktinis klubas („Safari“)

VIEŠBUČIO VIETA: apie 20 km iki Rodo oro uosto, apie 6 
km iki Rodo miesto centro, Kalitėjos gyvenvietėje, ant jūros 
kranto. Apie 150 m iki autobusų stotelės. Vakaro pramogos – 
Rode (apie 6 km), Falirakyje (apie 5 min. automobiliu).
VIEŠBUTIS: priklauso ALDEMAR HOTELS & SPA viešbučių 
grupei. Pastatytas 1973 metais, paskutinį kartą atnaujintas 
2014 metais. Viešbutį sudaro vienas pagrindinis 5-ių aukštų 
pastatas (su liftu) ir keturi 3-jų ir 4-ių aukštų korpusai, 
kuriuose yra 615 numerių: Standard Room GV / SV / PF (maks. 
3 asm., 26,8 kv. m), Family Sliding Door GV (maks. 4 asm., 
33 kv. m), Family Sliding Door SV (maks. 4 asm., 33 kv. m), 
Family Sliding Door Sharing Pool GV (maks. 4 asm., 33 kv. m), 
Family Sliding Door Sharing Pool SV (maks. 4 asm., 33 kv. m), 
Junior Suite (maks. 3 asm., 38 kv. m), Presidential Suite (maks. 
6 asm., 114 kv. m), Suite SV (maks. 2+2 asm., 48 kv. m).
PAPLŪDIMYS: stambaus žvyro / akmenuotas, įėjimas į jūrą – 
stambaus žvyro su akmenukais (lėkštas įėjimas į vandenį), 
paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ www.aldemar-resorts.gr
Ekonominė klasė

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna*
 ♦ žaidimų kambarys
 ♦ mini golfas
 ♦ masažas*
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ teniso pamokos*
 ♦ biliardas*
 ♦ treniruoklių salė*
 ♦ turkiška pirtis*
 ♦ vandens aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ smiginis
 ♦ elektroniniai žaidimai*
 ♦ futbolas paplūdimyje
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ vakariniai renginiai (amfiteatre 
po atviru dangumi ir / arba 
naktiniame klube „Safari“)

 ♦ stalo tenisas
 ♦ teniso kortas (su kvarcine 
danga)

 ♦ pramoginiai renginiai 
(pramoginė programa kasdien)

* Už papildomą mokestį.

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė 
 ♦ restoranas 
 ♦ gėlo vandens baseinas
 ♦ diskoteka
 ♦ vaikų klubas 
 ♦ elektroninė auklė pagal atskirą 
užklausą*

5*

5* Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”. 105



Viskas 
įskaičiuota

Aldemar Paradise Village 
Beach Resort

Numeriuose:
 ♦ seifas numeryje (mechaninis)
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę

 ♦ vonios reikmenys
 ♦ vonia
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ mini baras* (pagal atskirą 
užklausą)

 ♦ palydovinė televizija
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ mini šaldytuvas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ vestuvių organizavimas
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ 3 konferencijų salės (iki 300 
asm.)

 ♦ 3 barai (pagrindinis baras ir 5 
bendri su ALDEMAR PARADISE 
MARE)

 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ 4 restoranai (pagrindinis 
restoranas „Byzantine“ ir 5 
bendri su ALDEMAR PARADISE 
MARE: italų „La Pergola“, 
paplūdimio restoranas 
„Albatros“, graikų taverna, kinų 
„Golden Palm“)

 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ 7 baseinai (5 su gėlu vandeniu, 
2 su jūros vandeniu)

 ♦ nešiko paslaugos
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ televizijos salė (su plačiaekraniu 
televizorium)

 ♦ valiutos keitykla
 ♦ vandens kalneliai (83 m)
 ♦ parduotuvės
 ♦ naktinis klubas

VIEŠBUČIO VIETA: apie 20 km iki Rodo oro uosto, apie 6 
km iki Rodo miesto centro, Kalitėjos gyvenvietėje, ant jūros 
kranto. Apie 150 m iki autobusų stotelės. Vakaro pramogos – 
Rode (apie 6 km), Falirakyje (apie 5 min. automobiliu).
VIEŠBUTIS: priklauso ALDEMAR RESORTS viešbučių 
grupei. Atidarytas 1992 metais, paskutinį kartą atnaujintas 
2006 metais. Viešbutį sudaro 2-jų aukštų vasarnamių 
kompleksas, kuriame yra 200 numerių: Standard Room GV / 
SV / PF (maks. 3 asm., 26 kv. m), Standard Room Sharing 
Pool (maks. 3 asm., 26 kv. m), Family 4 Apartment SV / GV 
(maks. 2+2 asm., 38,7 kv. m), Family 4 Apartment Sharing Pool 
(su vaizdu į jūrą, 1-ame aukšte, dviejų kambarių numeris, 
miegamasis ir svetainė su durimis, 2 vienvietės lovos, 
papildomai – sofa ir vienvietė lova, priėjimas prie bendro 
baseino, maks. 2+2 asm., 38,7 kv. m), Family 5 Apartment 
(su vaizdu į jūrą, 1-ame aukšte, dviejų kambarių numeris, 
miegamasis ir svetainė su durimis, 2 vienvietės lovos, 
papildomai – sofa, vienvietė ir išlankstoma lova, maks. 2+3 
asm., 46,4 kv. m) tipo numeriai.
PAPLŪDIMYS: stambaus žvyro / akmenuotas, įėjimas į jūrą – 
stambaus žvyro su akmenukais (lėkštas įėjimas į vandenį), 
paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ www.aldemar-resorts.gr
Ekonominė klasė

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna*
 ♦ mini golfas
 ♦ gimnastika*
 ♦ šokių pamokos (graikiški šokiai)
 ♦ masažas*
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ teniso pamokos*
 ♦ biliardas*
 ♦ treniruoklių salė*
 ♦ vandens polas
 ♦ turkiška pirtis*
 ♦ vandens aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ smiginis
 ♦ elektroniniai žaidimai*
 ♦ futbolas paplūdimyje
 ♦ treniruoklių salė (užsiėmimai su 
fitneso instruktoriumi*)

 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ vakariniai renginiai
 ♦ stalo tenisas
 ♦ stalo žaidimai
 ♦ 2 teniso kortai (su kvarcine 
danga)

* Už papildomą mokestį.

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ restoranas 
 ♦ gėlo vandens baseinas
 ♦ diskoteka
 ♦ vaikų klubas
 ♦ elektroninė auklė pagal atskirą 
užklausą*

 ♦ buteliukų sterilizatorius, 
šildytuvas pagal atskirą 
užklausą*

5*

5* Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.
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Casa Cook Rhodes

5* Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Pusryčiai,
vakarienė5*

VIEŠBUČIO VIETA: apie 30 km iki Rodo oro uosto, apie 25 
km iki Lindo miestelio, Kolymbijos miestelyje, apie 450 m iki 
paplūdimio. Vakaro pramogos Kolymbijoje (apie 5 km).
VIEŠBUTIS: nepriima jaunesnių nei 16 metų 
asmenų. Pastatytas 2015 metais. Viešbutį sudaro pagrindinis 
pastatas ir devyni papildomi korpusai, kuriuose yra 75 
numeriai: Bungalows Sharing Pool tipo numeriai (maks. 3 
asm., 25 kv. m), Bungalow Sharing Pool Prem Veranda tipo 
numeriai (maks. 2 asm., 28 kv. m), Loft Suite in Bungalow 
Sharing Pool tipo numeriai (maks. 2 asm., 41 kv. m), Suite 
Private Pool tipo numeriai (maks. 2 asm., 41 kv. m), Suite Split 
Level Sharing Pool tipo numeriai (maks. 2 asm., 45 kv. m). 
Bankomatas už 1 km.
PAPLŪDIMYS: stambaus žvyro / akmenuotas, įėjimas į jūrą – 
akmenukai su stambiu žvyru, skėčiai, gultai už papildomą 
mokestį.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 5 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ www.casacook.com

Numeriuose
 ♦ seifas 
 ♦ individualus oro kondicionierius 
 ♦ aptarnavimas* 
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien 
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ terasa
 ♦ mini baras 
 ♦ palydovinė televizija 
 ♦ dušas
 ♦ Wi-Fi

Viešbučio teritorijoje
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ parduotuvė
 ♦ baras 
 ♦ a la carte restoranas
 ♦ restoranas 
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ saugojimo kambarys
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ baseinas 
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ susitikimų kambarys
 ♦ valiutos keitykla

Pramogos ir sportas
 ♦ dviračių nuoma*
 ♦ joga nemokamai
 ♦ dviračių nuoma
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ teniso kortas*

* Už papildomą mokestį.
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Ultra
viskas 
įskaičiuotaAmada Colossos Resort 4+*

4+* Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 12 km iki Rodo oro uosto, apie 10 
km iki Rodo, apie 3 km Falirakio, pirmoje viešbučių linijoje. 
Apie 100 m iki autobusų stotelės. Apie 3 km iki vakarinių 
pramogų (Falirakyje).
VIEŠBUTIS: pastatytas 1982 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2016 metais. Viešbutį sudaro vienas 7-ių aukštų 
pastatas (su liftu), kuriame yra 699 numeriai: Standard Room 
SV / SSV / MV tipo numeriai (maks. 3 asm., 23–24 kv. m), 
Family Room SSV tipo numeriai (maks. 4 asm., 29 kv. m), 
Family Studio SV tipo numeriai (maks. 4 asm., 35 kv. m).
PAPLŪDIMYS: smėlio, įėjimas į jūrą – stambaus žvyro 
su akmenukais, paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai 
nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ www.amadacolossosresort.com

Numeriuose
 ♦ vonia/dušas
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas kasdien 
 ♦ centrinis oro kondicionierius 
 ♦ aptarnavimas* 
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien 
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
 ♦ šlepetės
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ pagalvių pasirinkimas
 ♦ palydovinė televizija 
 ♦ chalatas
 ♦ mini šaldytuvas

Viešbučio teritorijoje
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ parduotuvė
 ♦ 4 barai
 ♦ 2 restoranai
 ♦ 3 a la carte restoranai
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ nešiko paslaugos
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ 2 baseinai 
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ vandens pramogų parkas
 ♦ valiutos keitykla

Pramogos ir sportas
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ vandens pramogų parkas 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ teniso kortas

* Už papildomą mokestį.

Vaikams
 ♦ baseinas
 ♦ meniu
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą* 
 ♦ vandens pramogų parkas 
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą 
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
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5* Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Viskas 
įskaičiuota

Sentido Ixian All Suites

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ juvelyrikos parduotuvė
 ♦ SPA centras
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ parduotuvė
 ♦ 2 barai
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ suvenyrų parduotuvė
 ♦ Wi-Fi
 ♦ 2 restoranai
 ♦ 2 a la carte restoranai (graikų ir 
viduržemio jūros virtuvė)

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ nešiko paslaugos
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ 2 baseinai 
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ biblioteka

Numeriuose:
 ♦ vonios kambarys
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ seifas numeryje
 ♦ patalynės keitimas 6 kartus per 
savaitę

 ♦ aptarnavimas numeriuose
 ♦ rankšluosčių keitimas 6 kartus 
per savaitę

 ♦ CD / DVD grotuvas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ terasa
 ♦ 3 rusiški kanalai
 ♦ IDD telefonas
 ♦ mini baras*
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ Wi-Fi
 ♦ paplūdimio rankšluosčiai
 ♦ centrinis oro kondicionierius

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna*
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ masažas*
 ♦ biliardas*
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ dviračių nuoma*
 ♦ turkiška pirtis*
 ♦ vandens aerobika
 ♦ golfo laukai*
 ♦ joga
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ teminiai vakarėliai
 ♦ gyva muzika

* Už papildomą mokestį.

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ SPA centras
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 2 barai („Lounge“, baras 
paplūdimyje)

 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ Wi-Fi
 ♦ 2 a la carte restoranai 
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ restoranas
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ 2 baseinai (1 su jūros vandeniu, 
1000 kv. m, 1 su gėlu vandeniu, 
1000 kv. m)

 ♦ nešiko paslaugos
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ biblioteka
 ♦ parduotuvės (mini parduotuvė, 
suvenyrų parduotuvė, 
juvelyrinių dirbinių parduotuvė)

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna*
 ♦ masažas*
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ biliardas*
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ dviračių nuoma*
 ♦ golfo laukai* (už 12 km)
 ♦ turkiška pirtis*
 ♦ vandens aerobika
 ♦ joga
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ teminiai vakarėliai (graikiškas 
vakaras 1 kartą per savaitę)

 ♦ gyva muzika (2 kartus per 
savaitę)

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: Iksijos kurorte, apie 7 km iki Rodo oro 
uosto, apie 6 km iki Rodo miesto, apie 250 m iki autobusų 
stotelės. Vakaro pramogos – Rode (apie 6 km).
VIEŠBUTIS: dirba pagal SENTIDO koncepciją. Viešbutis 
nepriima jaunesnių nei 16 metų asmenų. Pastatytas 1980 
metais, paskutinį kartą atnaujintas 2007 metais. Viešbutį 
sudaro vienas 4-ių aukštų pagrindinis pastatas (su liftu) 
ir 3-jų aukštų sodo korpusas (su liftu), kuriuose yra 211 
numerių: Deluxe Main Building GV / SV (maks. 3 asm., 27–30 
kv. m, yra numerių su sūkurine vonia balkone), Superior Room 
GV (maks. 3 asm., 28 kv. m) tipo numeriai. Yra numerių, 
pritaikytų žmonėms su judėjimo negalia. Visose viešosiose 
vietose yra specialūs nuvažiavimai neįgaliųjų vežimėliams 
(išskyrus paplūdimio ir baseino barą).
PAPLŪDIMYS: žvyro (atvira pakrantė), įėjimas į jūrą – 
akmenukai su žvyru (smulkiu ir stambiu), rekomenduojama 
speciali avalynė, skėčiai, gultai nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ www.theixiangrand.gr

Numeriuose:
 ♦ seifas numeryje (elekroninis)
 ♦ patalynės keitimas 6 kartus per 
savaitę (veikia ekosistema)

 ♦ aptarnavimas numeriuose* 
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ vonia
 ♦ rankšluosčių keitimas 6 kartus 
per savaitę (veikia ekosistema)

 ♦ DVD grotuvas pagal atskirą 
užklausą

 ♦ CD grotuvas (Suite)
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ šlepetės
 ♦ 3 rusiški kanalai
 ♦ IDD telefonas
 ♦ mini baras*
 ♦ balkonas
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ dušas (Deluxe Main Building)
 ♦ chalatas
 ♦ centrinis oro kondicionierius 
paplūdimio rankšluosčiai

Sentido Ixian Grand

Viskas 
įskaičiuota

VIEŠBUČIO VIETA: Iksijos gyvenvietėje, apie 6 km iki Rodo 
miesto ir pagrindinio uosto, apie 7 km iki Rodo oro uosto, apie 
250 m iki autobusų stotelės. Vakaro pramogos – Rode (apie 
6 km).
VIEŠBUTIS: dirba pagal SENTIDO koncepciją. Viešbutis 
nepriima jaunesnių nei 16 metų asmenų. Pastatytas 2007 
metais. Bendras plotas – 8 500 kv. m. Viešbutį sudaro penki 
2-jų aukštų pastatai (be lifto), kuriuose yra 69 numeriai: Grand 
Suite Ground Floor Private (maks. 2 asm., 45 kv. m), Grand 
Maisonette Private Pool (maks. 2 asm., 50 kv. m), Grand Suite 
Beach Front Private Pool (palei jūrą, vieno kambario numeris, 
miegamasis su svetainės zona, dvivietė lova, papildomai – 
sofa, individuali zona prie bendro baseino arba individualus 
baseinas  (8 kv. m), maks. 2 asm., 60 kv. m) tipo numeriai. 
PAPLŪDIMYS: žvyro, įėjimas į jūrą – akmenukai su stambiu 
žvyru, rekomenduojama speciali avalynė, skėčiai, gultai 
nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ www.theixiangrand.gr

5*

5*

5* Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.
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Viskas 
įskaičiuota

Rodos Palladium Leisure & 
Wellness

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ SPA centras
 ♦ kirpykla
 ♦ juvelyrikos parduotuvė
 ♦ drabužių valymo paslaugos*
 ♦ uždaras baseinas 
 ♦ 4 konferencijų salės
 ♦ 3 barai
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ parduotuvė
 ♦ Wi-Fi registratūroje
 ♦ a la carte restoranas 
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ restoranas
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ atviras baseinas 
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ kortų žaidimų kambarys
 ♦ valiutos keitykla

Numeriuose:
 ♦ seifas numeryje (elekroninis)
 ♦ patalynės keitimas kasdien
 ♦ aptarnavimas numeriuose* 
(07:00–23:00)

 ♦ vonios reikmenys
 ♦ vonia
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ lygintuvas pagal atskirą 
užklausą*

 ♦ CD / DVD grotuvas*
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ kosmetinis veidrodis
 ♦ 2 rusiški kanalai
 ♦ IDD telefonas
 ♦ mini baras*
 ♦ balkonas
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ Wi-Fi
 ♦ bidė
 ♦ individualus oro kondicionierius 
 ♦ mini šaldytuvas

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna*
 ♦ aerobika
 ♦ mini golfas
 ♦ teniso inventorius
 ♦ masažas*
 ♦ dviračių nuoma
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ biliardas*
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ bridžo salonas
 ♦ tinklinis
 ♦ turkiška pirtis*
 ♦ golfas* 
 ♦ elektroniniai žaidimai*
 ♦ krepšinis
 ♦ petankė
 ♦ stalo tenisas
 ♦ 2 teniso kortai 
 ♦ mini futbolas
 ♦ pramoginiai renginiai                    
* Už papildomą mokestį.

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ SPA centras
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ parduotuvė
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ 4 barai
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ konferencijų salė
 ♦ Wi-Fi
 ♦ restoranas
 ♦ 2 a la carte restoranai
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ nešiko paslaugos
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ 3 baseinai
 ♦ televizijos salė
 ♦ valiutos keitykla

Vaikams:
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane
 ♦ žaidimų aikštelė

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna*
 ♦ pirtis*
 ♦ aerobika
 ♦ mini golfas
 ♦ gimnastika
 ♦ teniso inventorius
 ♦ kosmetinės ir pirties 
procedūros*

 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ masažas*
 ♦ biliardas*
 ♦ dviračių nuoma
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ tinklinis
 ♦ vandens aerobika
 ♦ smiginis
 ♦ petankė
 ♦ stalo tenisas
 ♦ krepšinis
 ♦ soliariumas*
 ♦ mini futbolas

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 20 km iki Rodo oro uosto, apie 6 
km iki Rodo miesto centro, apie 4 km iki Falirakio miestelio, 
ant jūros kranto, apie 50 m iki autobusų stotelės. Vakaro 
pramogos – Rode (apie 6 km), Falirakyje (apie 4 km).
VIEŠBUTIS: pastatytas 2011 metais. Bendras plotas – 
120 000 kv. m. Viešbutį sudaro pagrindinis 3-jų aukštų 
pastatas (su 3 liftais) ir dešimt skirtingų aukštų korpusų. Yra 
256 numeriai: Promo Room (tai akcija, pagal kurią skiriamas, 
bet kokios kategorijos laisvas numeris atvykimo metu; šiuo 
atveju tai gali būti Standard Room GV tipo numeriai), Standard 
Room GV (maks. 3 asm., 34 kv. m), Superior Room SV (maks. 
3 asm., 34 kv. m), Junior Suite SV (maks. 3+1 asm., 45 kv. m), 
Villa Junior Suite Private Pool (maks. 3+1 asm., 53 kv. m), Villa 
Royal Suite Private Pool (maks. 3+1 asm., 70 kv. m), Suite SV 
(maks. 3+1 asm., 55 kv. m) tipo numeriai. Yra numerių, 
pritaikytų žmonėms su judėjimo negalia. 
PAPLŪDIMYS: įėjimas į jūrą akmenuotas, paplūdimyje 
įrengtos medinės grindys, rekomenduojama speciali avalynė, 
skėčiai, gultai nemokamai, paplūdimio rankšluosčiai už 
užstatą.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai, paplūdimio 
rankšluosčiai už užstatą.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ www.thekrestenroyal.gr

Numeriuose:
 ♦ seifas numeryje
 ♦ patalynės keitimas 6 kartus per 
savaitę

 ♦ vonios reikmenys
 ♦ vonia
 ♦ rankšluosčių keitimas 6 kartus 
per savaitę

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ 2 rusiški kanalai
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ WLAN internetas
 ♦ chalatas
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ centrinis oro kondicionierius

Kresten Royal Villas & SPA

5* Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Pusryčiai, 
pietūs, 
vakarienė

VIEŠBUČIO VIETA: apie 15 km iki Rodo oro uosto, apie 9 km 
iki Rodo miesto, apie 3 km iki Falirakio gyvenvietės, pirmoje 
viešbučių linijoje, autobusų stotelė – priešais viešbutį. Vakaro 
pramogos – Falirakyje (apie 3 km).
VIEŠBUTIS: pastatytas 1998 metais, atnaujintas 2001 
metais. Bendras plotas – 30 000 kv. m. Viešbutį sudaro 
pagrindinis 6-ių aukštų pastatas ir papildomi korpusai, 
kuriuose yra 377 numeriai: Standard Room SV / LV (maks. 3 
asm., 27 kv. m), Superior Room SV (maks. 3 asm., 30 kv. m), 
Junior Suite SV (maks. 2+1 asm., 45 kv. m), Suite SV (maks. 
3 asm., 75 kv. m), Family Room SV (maks. 3 asm., 35 kv. m), 
Superior Family Sea Front (maks. 3+1 asm., 40 kv. m) tipo 
numeriai. Yra galimybė sujungti numerius. Yra numerių, 
pritaikytų žmonėms su judėjimo negalia.
PAPLŪDIMYS: stambaus žvyro / akmenuotas, smulkaus 
žvyro įėjimas į jūrą, yra dušas, persirengimo kabinos, 
paplūdimio rankšluosčiai (išduodami prie baseinų), skėčiai, 
gultai nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ www.rodospalladium.gr

5*

5*

5* Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.110
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5* Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Viskas 
įskaičiuota

Lindos Imperial Resort

Princess Andriana Resort & SPA 

Ultra 
viskas 
įskaičiuota5*

5*

5* Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.
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VIEŠBUČIO VIETA: pietrytinėje Rodo pakrantėje, apie 55 
km iki oro uosto, apie 50 km iki Rodo miesto, apie 8 km iki 
Lindos gyvenvietės, ant jūros kranto, apie 100 m iki autobusų 
stotelės. Vakaro pramogos Lindo mieste (apie 8 km).
VIEŠBUTIS: pastatytas 2007 metais, kasmet atnaujinimas. 
Viešbutį sudaro pagrindinis pastatas ir 9-ių papildomų 
pastatų kompleksas, kuriuose yra 462 numeriai: Standard 
Room SV / GV tipo numeriai (su vaizdu į jūrą arba sodą, 
2 vienvietės lovos arba dvivietė lova, papildomai – sofa, 
maks. 3 asm., 27 kv. m), Standard Room Private Pool tipo 
numeriai (maks. 3 asm., 27 kv. m), Family Room SV / LV tipo 
numeriai (maks. 3+1 asm., 30–33 kv. m), Superior Family SV / 
LV tipo numeriai (maks. 3+1 asm., 30–33 kv. m) tipo numeriai. 
Bankomatas viešbučio teritorijoje.
PAPLŪDIMYS: žvyro, įėjimas į jūrą – akmenukai su stambiu 
žvyru, įrengtos medinės grindys, skėčiai, gultai nemokamai, 
paplūdimio rankšluosčiai už užstatą.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai, paplūdimio 
rankšluosčiai už užstatą.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 5 žvaigždutės. 

Numeriuose
 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas 6 kartus per 
savaitę 

 ♦ centrinis oro kondicionierius 
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ vonia
 ♦ rankšluosčių keitimas 6 kartus 
per savaitę 

 ♦ grindys – plytelės 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ IDD telefonas
 ♦ palydovinė televizija 
 ♦ Wi-Fi
 ♦ mini šaldytuvas

Viešbučio teritorijoje
 ♦ juvelyrikos parduotuvė
 ♦ SPA centras
 ♦ amfiteatras
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ parduotuvė
 ♦ 5 barai
 ♦ uždaras baseinas 
 ♦ konferencijų salė 
 ♦ suvenyrų parduotuvė
 ♦ restoranas 
 ♦ 3 a la carte restoranai
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ 3 baseinai
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ naktinis klubas

Pramogos ir sportas
 ♦ sauna 
 ♦ pirtis 
 ♦ žaidimų kambarys 
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ masažas*
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ biliardas*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ dviračių nuoma*
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ smiginis
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ petankė 
 ♦ stalo tenisas
 ♦ mini futbolas
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ teniso kortas

* Už papildomą mokestį.
Vaikams

 ♦ 2 baseinai 
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą* 

VIEŠBUČIO VIETA: apie 59 km iki Rodo oro uosto, apie 7 km iki Lardos 
miestelio centro, Kiotario miestelyje, apie 100 m iki autobusų stotelės.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2012 metais. Viešbutį sudaro pagrindinis 
5-ių aukštų pastatas ir keli dviaukščiai pastatai. Viešbučio teritoriją 
į 2 dalis skiria kelias, yra požeminė perėja. Viešbutyje yra 481 
numeris: Deluxe Room tipo numeriai (maks. 3 asm., 23 kv. m), 
Deluxe Room PV/ SV/ SSV tipo numeriai (maks. 3 asm., 23 kv. m), 
Family Room tipo numeriai (maks. 3+1 asm., 40 kv. m), Superior 
Family Room Sharing Pool tipo numeriai (maks. 3+1 asm., 40 kv. m), 
Honeymoon Room Private Pool tipo numeriai (maks. 3 asm., 23 kv. 
m), Junior Suit tipo numeriai (maks. 3+1 asm., 32 kv. m), Superior 
Junior Suit Private Pool tipo numeriai (maks. 3+1, 32 kv. m), Executive 
Suite tipo numeriai (maks. 3+1 asm., 50 kv. m), Superior Suite tipo 
numeriai (maks. 3+1 asm., 45 kv. m). Bankomatas už 300 m.
PAPLŪDIMYS: stambaus žvyro / akmenuotas, įėjimas į jūrą – 
akmenukai su stambiu žvyru, per kelią, yra požeminė perėja (100 
m nuo Junior Suite tipo numerių ir 300 m nuo pagrindinio pastato), 
paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 5 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ www.princessandriana.com

Numeriuose
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas kasdien 
 ♦ kavos aparatas
 ♦ centrinis oro kondicionierius 
 ♦ aptarnavimas* 
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien 
 ♦ telefonas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
 ♦ šlepetės 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ mini baras 
 ♦ palydovinė televizija 
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ chalatas 
 ♦ vonia / dušas 

Viešbučio teritorijoje
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ SPA centras (nuo 16 m.)
 ♦ amfiteatras
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ kirpykla*
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ 5 barai
 ♦ uždaras baseinas 
 ♦ konferencijų salė (iki 200 asm.)
 ♦ restoranas 
 ♦ a la carte restoranas 
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ gydytojo iškvietimas*
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ baseinas (gėlo vandens)
 ♦ Wi-Fi (greitas*)
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ parduotuvės

Pramogos ir sportas
 ♦ sauna 
 ♦ aerobika
 ♦ mini golfas 
 ♦ SPA procedūros* 
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ masažas*
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ biliardas*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ tinklinis
 ♦ vandens polas 
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ vandens aerobika
 ♦ elektroniniai žaidimai*
 ♦ joga 
 ♦ šaudymas iš lanko 
 ♦ petankė 
 ♦ mini futbolas
 ♦ 2 teniso kortai (su kieta danga, 
dirbtine žole)

* Už papildomą mokestį.

Vaikams
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas (gėlo vandens)
 ♦ diskoteka (kiekvieną vakarą)
 ♦ vaikų klubas
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Viskas 
įskaičiuota

Gennadi Grand Resort

Dodeca Sea Resort

5* Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Luxe
viskas 
įskaičiuota5*

5*

5* Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 5 km iki oro uosto, apie 8 km iki Rodo 
miesto, apie 1 km iki Jalyso gyvenvietės, pirmoje viešbučių 
linijoje. Vakaro pramogos Jalyso gyvenvietėje (apie 1 km).
VIEŠBUTIS: atidarytas 2000 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2016 metais. Viešbutyje yra 183 
numeriai: Executive Suite tipo numeriai (maks. 4 asm., 
60 kv. m), Junior Suite tipo numeriai (maks. 3+1 asm., 
38 kv. m), Suite Water Front tipo numeriai (maks. 3 asm., 
32 kv. m), Apartment 1 Bedroom 4 Pax tipo numeriai (maks. 
4 asm., 36 kv. m), Apartment 1 Bedroom 5 Pax tipo 
numeriai (maks. 4+1 asm., 36 kv. m), Superior Apartment 4 
Pax tipo numeriai (maks. 4 asm., 36 kv. m), Superior Apartment 
5 Pax tipo numeriai (maks. 4+1 asm., 36 kv. m). Bankomatas 
už 300 m.
PAPLŪDIMYS: miesto, žvyro, skėčiai, gultai nemokamai, 
paplūdimio rankšluosčiai už užstatą.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai, paplūdimio 
rankšluosčiai už užstatą.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ www.forumhotels.com 

Numeriuose
 ♦ seifas* 
 ♦ patalynės keitimas 4 kartus per 
savaitę 

 ♦ individualus oro kondicionierius 
 ♦ šaldytuvas
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ rankšluosčių keitimas 4 kartus 
per savaitę 

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ palydovinė televizija 
 ♦ virtuvės zona
 ♦ vonia / dušas

Viešbučio teritorijoje
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ SPA centras
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ parduotuvė
 ♦ 7 barai
 ♦ uždaras baseinas 
 ♦ restoranas 
 ♦ 3 a la carte restoranai
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ 2 baseinai 
 ♦ Wi-Fi registratūroje* 

Pramogos ir sportas
 ♦ sauna*
 ♦ mini golfas*
 ♦ SPA procedūros* 
 ♦ masažas*
 ♦ biliardas*
 ♦ turkiška pirtis*
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ smiginis
 ♦ treniruoklių salė*
 ♦ stalo tenisas*
 ♦ krepšinis*
 ♦ mini futbolas*
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ teniso kortas 

* Už papildomą mokestį.Vaikams
 ♦ vandens kalneliai
 ♦ meniu
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas (gėlo vandens)
 ♦ vaikų klubas
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą 

VIEŠBUČIO VIETA: apie 67 km iki oro uosto, apie 63 km iki Rodo 
miesto, apie 19 km iki Lindo, Genadi vietovėje, ant jūros kranto. Apie 
600 m iki autobusų stotelės.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2017–2018 metais. Viešbutį sudaro 2-jų 
aukštų vasarnamių kompleksas, kuriame yra 266 numeriai: Standard 
Room GV / SSV tipo (maks. 2 asm., 30 kv. m), Standard Room Shared 
Pool GV / SSV / SV tipo (maks. 2 asm., 30 kv. m), Junior Suite GV / 
SV tipo (maks. 3 asm., 42 kv. m), Junior Suite GV / SV Private Pool 
tipo (maks. 3 asm., 42 kv. m), Suite GV / SV tipo (maks. 3+1 asm., 
42–64 kv. m), Suite GV / SV Private Pool tipo (maks. 3+1 asm., 
42–64 kv. m), Suite Two Bedroom GV / SV tipo (maks. 4+1 asm., 76 
kv. m), Suite Two Bedroom GV / SV Private Pool tipo (maks. 4+1 asm., 
76 kv. m), Deluxe Villa Private Pool SV tipo (maks. 5+1 asm., 76 kv. m) 
tipo numeriai.
PAPLŪDIMYS: stambaus žvyro / akmenuotas, įėjimas į jūrą – 
stambaus žvyro su akmenukais, paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, 
gultai nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ www.gennadigrandresort.com

Numeriuose
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas kasdien 
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien 
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
 ♦ šlepetės
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ mini baras*
 ♦ palydovinė televizija 
 ♦ dušas
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ chalatas
 ♦ mini šaldytuvas

Viešbučio teritorijoje
 ♦ skalbykla* 
 ♦ SPA centras
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ kirpykla
 ♦ baras 
 ♦ uždaras baseinas 
 ♦ konferencijų salė 
 ♦ 4 restoranai
 ♦ 3 a la carte restoranai
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ 3 baseinai
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ parduotuvės

Pramogos ir sportas
 ♦ sauna*
 ♦ aerobika
 ♦ SPA procedūros* 
 ♦ masažas*
 ♦ dviračių nuoma* 
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ joga
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ vakariniai renginiai
 ♦ gyva muzika
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ teniso kortas 

* Už papildomą mokestį.

Vaikams
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas
 ♦ vaikų klubas
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą 
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5* Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Viskas 
įskaičiuota

Mitsis Grand Hotel

Mitsis Petit Palais

Viskas 
įskaičiuota5*

4*

4* Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.
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VIEŠBUČIO VIETA: apie 13 km iki oro uosto, apie 2 km iki 
Mandrakio uosto, apie 500 m iki Rodo. Autobusų stotelė 
priešais viešbutį. 
VIEŠBUTIS: atidarytas 1976 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2003 metais. Viešbutį sudaro keturi 4-ių ir 
5-ių aukštų korpusai, kuriuose yra 402 numeriai: Standard 
Room tipo numeriai (dvivietė lova arba dvi vienvietės lovos, 
papildomai – sofa, maks. 3+1 asm., 20–34 kv. m), Standard 
Room SV tipo numeriai (su vaizdu į jūrą, dvivietė lova arba 
dvi vienvietės lovos, papildomai – sofa, maks. 3+1 asm., 
20–34 kv. m), Suite tipo numeriai (miegamasis ir svetainė 
su valgomojo zona, dvivietė lova arba dvi vienvietės lovos, 
papildomai – sofa, maks. 3+1 asm., 52 kv. m).
PAPLŪDIMYS: žvyro, skėčiai, gultai už papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ www.mitsishotels.com 

VIEŠBUČIO VIETA: Rodo mieste, apie 500 m iki pagrindinio 
uosto, apie 750 m iki įėjimo į senamiestį, apie 16 km iki oro 
uosto.
VIEŠBUTIS: viešbutį sudaro vienas 7-ių aukštų pastatas, 
kuriame yra 215 Standard Room tipo numerių (maks. 3 asm., 
apie 30 kv. m).
PAPLŪDIMYS: žvyro, įėjimas į jūrą – akmenukai su stambiu 
žvyru, skėčiai, gultai už papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai, paplūdimio 
rankšluosčiai už užstatą.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ www.mitsishotels.com  

Numeriuose
 ♦ vonia
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ seifas*
 ♦ televizorius, telefonas
 ♦ Wi-Fi*
 ♦ mini baras
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ rankšluosčių keitimas pagal 
atskirą užklausą

 ♦ balkonas

Numeriuose
 ♦ seifas*
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę 

 ♦ individualus  oro kondicionierius
 ♦ aptarnavimas*
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ vonia
 ♦ rankšluosčių keitimas pagal 
atskirą užklausą 

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ balkonas
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ mini šaldytuvas

Viešbučio teritorijoje
 ♦ 5 restoranai
 ♦ užkandžių baras
 ♦ 2 barai
 ♦ 2 atviri baseinai
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ konferencijų salė
 ♦ parduotuvė
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ Wi-Fi registratūroje (viešbučio 
teritorijoje*) 

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos 
pagal atskirą užklausą* 

 ♦ lygintuvas ir lyginimo lenta*
 ♦ gydytojo iškvietimas*

Viešbučio teritorijoje
 ♦ skalbykla*
 ♦ 5 restoranai 
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ baras
 ♦ restoranas
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ baseinas
 ♦ Wi-Fi registratūroje
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ parduotuvė

Pramogos ir sportas
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ teniso kortas
 ♦ teniso inventorius
 ♦ stalo tenisas
 ♦ stalo futbolas
 ♦ biliardas
 ♦ treniruoklių salė*
 ♦ masažas*
 ♦ nardymas*
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ SPA centras* 

* Už papildomą mokestį.

Pramogos ir sportas
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ vakariniai renginiai

* Už papildomą mokestį.

Vaikams
 ♦ baseinas, pramoginiai renginiai
 ♦ lovelė, vežimėlis pagal atskirą užklausą
 ♦ elektroninė auklė pagal atskirą užklausą
 ♦ vonelė , buteliukų šildytuvas pagal atskirą užklausą
 ♦ elektroniniai žaidimai*
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ kėdutės restorane 

Vaikams
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
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Viskas 
įskaičiuota

Electra Palace Resort

Grecotel Rhodos Royal 
All Inclusive Resort

5* Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Ultra
viskas 
įskaičiuota5*

4+*

4+* Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Numeriuose
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas
 ♦ centrinis oro kondicionierius 
 ♦ aptarnavimas* 
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ vonia
 ♦ rankšluosčių keitimas 
 ♦ grindys – plytelės 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
 ♦ šlepetės
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ IDD telefonas
 ♦ mini baras 
 ♦ balkonas
 ♦ palydovinė televizija 
 ♦ Wi-Fi registratūroje* 
 ♦ chalatas

Viešbučio teritorijoje
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ SPA centras
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ 6 barai
 ♦ uždaras baseinas 
 ♦ restoranas 
 ♦ 3 a la carte restoranai (italų, kinų)
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ atviras baseinas (gėlo vandens, 
1127 kv. m, 1,6 m gylio)

 ♦ Wi-Fi* 
 ♦ televizijos salė
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ biblioteka
 ♦ parduotuvės (mini parduotuvė)

Pramogos ir sportas
 ♦ sauna*
 ♦ pirtis*
 ♦ aerobika
 ♦ gimnastika 
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ sporto salė 
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ masažas*
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ tinklinis
 ♦ turkiška pirtis*
 ♦ vandens aerobika
 ♦ elektroniniai žaidimai 
 ♦ joga 
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ petankė 
 ♦ krepšinis
 ♦ mini futbolas
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ teniso kortas (be apšvietimo, su 
kieta danga)

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: Jalyso gyvenvietėje, apie 10 km iki Rodo miesto, 
apie 6,5 km iki Rodo oro uosto, apie 600 m iki autobusų stotelės. 
Vakaro pramogos Jalyse (apie 600 m), Rode (apie 10 km).
VIEŠBUTIS: pastatytas 1974 metais, paskutinį kartą atnaujintas 2015 
metais. Viešbutį sudaro pagrindinis ir „Annex“ pastatai, kuriuose yra 
309 numeriai: Classic Room SV (maks. 1 asm., 22 kv. m), Classic Room 
Eco (25 kv. m), Superior Room SF / SV / PV (maks. 3 asm., 25 kv. m), 
Superior triple SV / PV (maks. 3 asm., 25 kv. m), Deluxe Suite Seafront 
(maks. 2 asm., 55 kv. m), Superior Family Suite SV (maks. 4 asm., 
43 kv. m), Classic Room SV / GV / PV (maks. 3 asm., 25 kv. m), Superior 
Room GV (maks. 3 asm., 25 kv. m), Junior Suite GV / PV (maks. 4 asm., 
35 kv. m), Family Suite SV / GV / PV (maks. 4 asm., 38 kv. m), Superior 
Family Suite PV (maks. 4 asm., 43 kv. m) tipų numeriai. Yra numerių, 
pritaikytų žmonėms su judėjimo negalia. Bankomatas už 600 m.
PAPLŪDIMYS: nuosavas, stambaus žvyro / akmenuotas, įėjimas į 
jūrą – akmenukai su stambiu žvyru, yra dušas, tualetas, persirengimo 
kabinos, paplūdimio rankšluosčiai (iš numerio), skėčiai, gultai 
nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai (iš numerio), skėčiai, gultai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 5 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ www.electrahotels.gr

Vaikams
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas 
 ♦ baseinas (gėlo vandens)
 ♦ diskoteka

VIEŠBUČIO VIETA: apie 16 km iki Rodo oro uosto, apie 12 km iki 
Rodo miesto, apie 3 km iki Falirakio gyvenvietės, ant jūros kranto. 
Autobusų stotelė – priešais viešbutį. Vakaro pramogos Falirakyje 
(apie 3 km).
VIEŠBUTIS: priklauso GRECOTEL viešbučių grupei. Atnaujintas 
2014–2015 metų žiemą. Viešbutį sudaro 5-ių aukštų pagrindinis 
pastatas su 2-jų aukštų korpusu (su liftu) ir 4-ių aukštų vasarnamių 
pastatas, kuriuose yra 353 numeriai: Double Room, Garden View 
(maks. 3 asm., 22–28 kv. m), Superior Double Room SV (maks. 
3 asm., 26 kv. m), Superior Family Room SV (maks. 3+1 asm., 
40 kv. m) tipų numeriai, Bungalow Garden View (maks. 2 asm., 
21,5 kv. m), Family Room, Garden View / Side Sea View (maks. 3+1 
asm., 37 kv. m), Two-Bedroom Bungalow Suite Sea View (maks. 4+2 
asm., 60 kv. m) tipų vasarnamiai. Yra numerių, pritaikytų žmonėms 
su negalia. Durų plotis – 65 cm. Visoje teritorijoje yra pagalbiniai 
turėklai. Bankomatas už 100 m.
PAPLŪDIMYS: stambaus žvyro / akmenuotas, įėjimas į jūrą – 
smulkaus žvyro (vietomis pasitaiko akmenų), rekomenduojama 
speciali avalynė, yra dušas, persirengimo kabinos, paplūdimio 
rankšluosčiai, skėčiai, gultai nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ www.grecotel.com

Numeriuose
 ♦ seifas (mechaninis)
 ♦ patalynės keitimas
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ rankšluosčių keitimas
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ 2 rusiški kanalai 
 ♦ palydovinė televizija 
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ vonia / dušas

Viešbučio teritorijoje
 ♦ interneto kavinė 
 ♦ juvelyrikos parduotuvė
 ♦ SPA centras
 ♦ drabužių valymo paslaugos*
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ parduotuvė
 ♦ 3 barai
 ♦ uždaras baseinas 
 ♦ restoranas 
 ♦ 3 a la carte restoranai 
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ kavinė („Brasserie Papillions“)
 ♦ nešiko paslaugos
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ 2 baseinai (gėlo vandens, 416 
kv. m ir 307 kv. m)

 ♦ Wi-Fi registratūroje 
 ♦ televizijos salė
 ♦ valiutos keitykla

Pramogos ir sportas
 ♦ sauna*
 ♦ aerobika
 ♦ nardymas*
 ♦ gimnastika (rytinė)
 ♦ kosmetinės pirties procedūros*
 ♦ masažas*
 ♦ biliardas*
 ♦ kalnų dviračių nuoma
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ vandens dviračiai 
 ♦ turkiška pirtis*
 ♦ vandens aerobika
 ♦ golfo laukai* (18 duobučių, už 
4 km)

 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ elektroniniai žaidimai*
 ♦ vandens sporto priemonės* 
(paplūdimyje)

 ♦ kanoja 
 ♦ burlenčių sportas (su licencija)
 ♦ vakariniai renginiai
 ♦ petankė 
 ♦ stalo tenisas

* Už papildomą mokestį.

Vaikams
 ♦ meniu (reikia užsakyti)
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ paauglių klubas
 ♦ baseinas (gėlo vandens)
 ♦ diskoteka
 ♦ vaikų klubas
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5* Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Pusryčiai, 
vakarienė

Lindos Royal

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ juvelyrikos parduotuvė
 ♦ SPA centras
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ parduotuvė
 ♦ 3 barai
 ♦ Wi-Fi registratūroje
 ♦ restoranas
 ♦ 3 a la carte restoranai
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ 5 baseinai
 ♦ 2 konferencijų salės
 ♦ valiutos keitykla

Numeriuose:
 ♦ seifas numeryje*
 ♦ patalynės keitimas kasdien
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ vonia
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ IDD telefonas
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ Wi-Fi registratūroje*
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ centrinis oro kondicionierius

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna*
 ♦ aerobika
 ♦ treniruoklių salė*
 ♦ turkiška pirtis*
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ SPA centras*
 ♦ mini futbolas
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ teniso kortas

* Už papildomą mokestį.

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ SPA centras
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ parduotuvė
 ♦ 2 barai
 ♦ Wi-Fi registratūroje
 ♦ restoranas
 ♦ a la carte restoranas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ baseinas
 ♦ valiutos keitykla

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna*
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ turkiška pirtis*
 ♦ aerobika
 ♦ dviračių nuoma*
 ♦ SPA centras*
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ teniso kortas

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: pietvakarinėje Rodo pakrantėje, apie 
50 km iki oro uosto, apie 45 km iki Rodo miesto, apie 4 km 
iki Lindos gyvenvietės, ant kalvos, apie 600 m iki autobusų 
stotelės. Vakaro pramogos – apie 4 km iki Lindos miesto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1970 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2015 metais. Viešbutį sudaro pagrindinis ir 
papildomi pastatai, kuriuose yra 187 numeriai: Standard 
Room SV / GV (su vaizdu į jūrą arba sodą, 2 vienvietės lovos 
(dvivietė lova pagal užklausą), papildomai – vienvietė lova, 
maks. 3 asm., 28 kv. m), Junior Suite SV / GV (su vaizdu į jūrą 
arba sodą, uždaras dviejų kambarių numeris,  dvivietė lova, 
papildomai – 2 vienvietės lovos, maks. 4 asm., 35 kv. m) tipo 
numeriai.
PAPLŪDIMYS: įėjimas į jūrą – stambaus žvyro su 
akmenukais, skėčiai, gultai už papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ www.lindoshotels.com

Numeriuose:
 ♦ seifas numeryje*
 ♦ patalynės keitimas kasdien
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ vonia
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ Wi-Fi registratūroje*
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ centrinis oro kondicionierius

Lindos Village Resort & SPA

Viskas 
įskaičiuota

VIEŠBUČIO VIETA: pietrytinėje Rodo pakrantėje, apie 50 
km iki oro uosto, apie 45 km iki Rodo miesto, apie 4 km iki 
Lindos gyvenvietės, ant jūros kranto, apie 600 m iki autobusų 
stotelės. Vakaro pramogos – apie 4 km iki Lindos miesto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1990 metais, kasmet atnaujinamas 
(2015 metais atnaujinta registratūra ir baras). Viešbutį sudaro 
pagrindinis pastatas ir papildomų pastatų kompleksas, 
kuriuose yra 333 numeriai: Standard Room SV / GV (su vaizdu 
į jūrą arba sodą, kai kuriuose numeriuose yra laipteliai į 
miegamąjį, 2 vienvietės lovos (maks. 3 asm., 24–28 kv. 
m), Suite SV / GV (maks. 4 asm., 28–33 kv. m), Junior Suite SV / 
GV (maks. 4 asm., 33 kv. m) tipo numeriai.
PAPLŪDIMYS: įėjimas į jūrą – stambaus žvyro su 
akmenukais.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai, paplūdimio 
rankšluosčiai už užstatą.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ www.lindoshotels.com

Vaikams:
 ♦ diskoteka
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą
 ♦ vaikiškos kedutės restorane
 ♦ baseinas
 ♦ vaikų klubas
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą* 

5*

5*

5* Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”. 115
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Viskas 
įskaičiuota

Kresten Palace

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ SPA centras
 ♦ drabužių valymo paslaugos*
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ konferencijų salė (iki 500 asm.)
 ♦ 2 barai (kokteilių baras)
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ parduotuvė
 ♦ Wi-Fi registratūroje
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ restoranas
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ baseinas (atviras, su gėlu 
vandeniu, 1200 kv. m, gylis – 
1,5 m)

 ♦ nešiko paslaugos
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ televizijos salė
 ♦ valiutos keitykla

Numeriuose:
 ♦ seifas numeryje* (mechaninis)
 ♦ patalynės keitimas 4 kartus per 
savaitę (veikia ekosistema)

 ♦ vonia
 ♦ rankšluosčių keitimas 6 kartus 
per savaitę (veikia ekosistema)

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės (kiliminė 
danga pagrindiniame pastate)

 ♦ numerių tvarkymas 6 kartus 
per savaitę

 ♦ balkonas / terasa
 ♦ 2 rusiški kanalai
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ centrinis oro kondicionierius 
(nuo 01.06 iki 25.10 
nemokamai)

 ♦ mini šaldytuvas

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna*
 ♦ aerobika
 ♦ mini golfas
 ♦ gimnastika
 ♦ masažas*
 ♦ dviračių nuoma
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ biliardas*
 ♦ kosmetinės ir pirties 
procedūros*

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ tinklinis
 ♦ vandens aerobika
 ♦ smiginis
 ♦ joga
 ♦ krepšinis
 ♦ stalo tenisas
 ♦ teniso kortas* 
 ♦ soliariumas*
 ♦ pramoginiai renginiai (dieną)

* Už papildomą mokestį.

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ amfiteatras
 ♦ 4 barai
 ♦ parduotuvė
 ♦ Wi-Fi
 ♦ 2 a la carte restoranai (italų 
virtuvė, graikiška taverna)

 ♦ restoranas
 ♦ gydytojo iškvietimas*
 ♦ 4 atviri baseinai (su gėlu 
vandeniu, 840 kv. m, 313 kv. m, 
400 kv. m)

 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ televizijos salė

Vaikams:
 ♦ 2 baseinai
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vandens kalneliai
 ♦ vaikų klubas
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna
 ♦ aerobika
 ♦ mini golfas
 ♦ gimnastika (rytinė)
 ♦ masažas*
 ♦ kalnų dviračių nuoma
 ♦ biliardas*
 ♦ grožio salonas 
 ♦ treniruoklių salė (atvirame ore)
 ♦ vandens aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ smiginis
 ♦ šaudymas iš lanko
 ♦ vakariniai renginiai
 ♦ petankė
 ♦ stalo tenisas
 ♦ gyva muzika
 ♦ banglenčių sportas* 
 ♦ teniso kortas 
 ♦ šachmatai
 ♦ pramoginiai renginiai

* Už papildomą užmokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: Jalyso gyvenvietėje, apie 7 km iki Rodo miesto 
centro, apie 8 km iki Rodo oro uosto, ant jūros kranto, apie 700 m iki 
autobusų stotelės. Vakaro pramogos – Rode (apie 7 km).
VIEŠBUTIS: pastatytas 1970 metais, 2008 metais buvo atnaujinti 
Family Room tipo numeriai „Apollo“ ir „Kronos“ korpusuose. 2012 
metais atnaujinti Quadruple numeriai „Athena“, „Artemis“ ir „Venus“ 
korpusuose. 2014–2015 metais pastatytas naujas „Hermes“ 
korpusas su Family Room tipo numeriais, per kelią nuo pagrindinės 
viešbučio teritorijos. Taip pat atnaujinti Standard tipo numeriai 
„Athena“, „Artemis“, „Venus“, „Iris“ ir „Nefeli“ korpusuose. Bendras 
plotas – 35 000 kv. m. Viešbutį sudaro pagrindinis pastatas ir aštuoni 
korpusai (su liftais), kuriuose yra 405 numeriai:  Standard Room LV / 
SV (maks. 3 asm., 25–26 kv. m), Family Room LV / SV  (maks. 3+1 
asm., 36-45 kv. m), Quad. Family Superior SV 1 Room (maks. 2+2 asm., 
26–33 kv. m) tipo numeriai.
PAPLŪDIMYS: stambaus žvyro / akmenuotas – įėjimas į jūrą stambus 
žvyras / akmenukai, rekomenduojama speciali avalynė, skėčiai, gultai 
nemokamai, paplūdimio rankšluosčiai už užstatą.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai, paplūdimio rankšluosčiai 
už užstatą.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ www.sunshinevacationclubs.com

Numeriuose:
 ♦ seifas numeryje (mechaninis)
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien 
 ♦ tiesioginis telefonas (ir vonioje)
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ rusiškas kanalas
 ♦ balkonas
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ Wi-Fi registratūroje*
 ♦ vonia / dušas
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ mini šaldytuvas

Sunshine Rhodes

4* Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Pusryčiai, 
pietūs, 
vakarienė

VIEŠBUČIO VIETA: apie 20 km iki Rodo oro uosto, apie 6 km 
iki Rodo miesto, apie 4 km iki Falirakio gyvenvietės, apie 50 m 
iki autobusų stotelės. Vakaro pramogos – Rode (apie 6 km), 
Falirakyje (apie 4 km).
VIEŠBUTIS: pastatytas 1993 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2009 metais. Bendras plotas – 60 000 kv. m. 
Viešbutį sudaro vienas 3-jų aukštų pagrindinis pastatas ir 
trys „Annex“ pastatai, kuriuose yra 282 numeriai: Promotional 
Room (tai akcija, pagal kurią skiriamas bet kokios kategorijos 
laisvas numeris atvykimo metu; šiuo atveju tai gali būti 
Standard Room GV tipo numeriai), Standard Room GV / SV 
(maks. 3 asm., 23 kv. m), Family Room GV / SV (su vaizdu 
į sodą arba jūrą, pagrindiniame pastate ir papildomuose 
korpusuose, vieno kambario numeris su pertvara, 2 
vienvietės lovos (maks. 4 asm., 35 kv. m) tipo numeriai. 
PAPLŪDIMYS: žvyro – akmenuotas, akmenuotas įėjimas į 
jūrą, rekomenduojama speciali avalynė, paplūdimyje įrengtos 
medinės grindys, skėčiai, gultai už papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ www.krestenpalace.gr
Ekonominė klasė

4*

4*

4* Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.116
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Viskas 
įskaičiuotaSmartline Cosmopolitan Hotel

Numeriuose:
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ seifas numeryje*
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę

 ♦ vonia
 ♦ rankšluosčių keitimas 3 kartus 
per savaitę

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ Wi-Fi registratūroje*
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ centrinis oro kondicionierius

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ SPA centras
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ 3 barai
 ♦ 2 konferencijų salės (iki 200 
asm.)

 ♦ Wi-Fi registratūroje
 ♦ restoranas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ 2 baseinai
 ♦ televizijos salė
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ taverna

Pramogos ir sportas:
 ♦ aerobika
 ♦ kosmetinės ir pirties 
procedūros*

 ♦ masažas*
 ♦ biliardas*
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ vandens aerobika
 ♦ smiginis
 ♦ elektroniniai žaidimai*
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ petankė
 ♦ stalo tenisas
 ♦ pramoginiai renginiai

* Už papildomą mokestį.

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ gėlo vandens baseinas
 ♦ diskoteka vaikams
 ♦ vaikų klubas

4*

4* Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

VIEŠBUČIO VIETA: Iksijos gyvenvietėje, apie 3,5 km iki Rodo miesto 
centro, apie 12 km iki Rodo oro uosto, per kelią iki jūros (yra požeminė 
perėja), autobusų stotelė – priešais viešbutį. Vakaro pramogos – Rode 
(apie 3,5 km).
VIEŠBUTIS: pastatytas 1981 metais, paskutinį kartą atnaujintas 
2010 metais. Viešbutį sudaro 9 įvairių aukštų korpusai (yra 4 liftai), 
kuriuose yra 377 numeriai: Standard Room (2 vienvietės lovos (dvivietė 
lova pagal užklausą), papildomai – sofa, maks. 3 asm., 22 kv. m), 
Standard Room SV (su vaizdu į jūrą, 2 vienvietės lovos (dvivietė lova 
pagal užklausą), papildomai – sofa, maks. 3 asm., 22 kv. m), Family 
Room (vieno kambario numeris, miegamasis ir svetainės zona, dvivietė 
lova arba 2 vienvietės lovos, papildomai – išlankstoma lova, maks. 
3+1 asm., 26 kv. m), Family Room SV (su vaizdu į jūrą, vieno kambario 
numeris, miegamasis ir svetainės zona, 2 vienvietės lovos arba 
dvivietė lova, papildomai – sofa-lova arba dviaukštė lova, maks. 3+1 
asm., 26 kv. m) tipo numeriai. 
PAPLŪDIMYS: stambaus žvyro / akmenuotas (perėjus gatvę 
požemine perėja), įėjimas į jūrą – akmenukai su stambiu žvyru, skėčiai, 
gultai už papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai, paplūdimio rankšluosčiai 
už užstatą.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ www.zeushotels.gr 4* Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.

Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Viskas 
įskaičiuotaIrene Palace Hotel 4*

VIEŠBUČIO VIETA: 28 km iki Rodo oro uosto, 26 km iki Rodo 
miesto centro, Kolymbijos gyvenvietėje, pirmoje viešbučių 
linijoje.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1985 metais, kasmet vykdomi 
atnaujinimo darbai. Viešbutį sudaro vienas 4-ių aukštų 
pastatas, kuriame yra 256 numeriai: 247 standartiniai 
dviviečiai Land / Sea View tipo numeriai (maks. 3+1 asm., 
24 kv. m) ir 9 šeimyniniai numeriai (maks. 2+2 asm., 48 kv. m).
PAPLŪDIMYS: stambaus žvyro / akmenuotas (atvira 
pakrantė), įėjimas į jūrą – smulkaus žvyro, yra atviras bėgimo 
takas, paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai už papildomą 
mokestį.
PRIE BASEINO: gultai nemokamai, paplūdimio rankšluosčiai 
už papildomą mokestį (keičiami registratūroje).
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 4 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ www.irenepalace.gr 

Numeriuose
 ♦ seifas* (elekroninis)
 ♦ patalynės keitimas 6 kartus per 
savaitę 

 ♦ individualus oro kondicionierius 
(nuo 06 01 iki 09 15, kitu 
laikotarpiu*)

 ♦ rankšluosčių keitimas 6 kartus 
per savaitę (veikia ekosistema)

 ♦ grindys – kiliminė danga 
 ♦ numerių tvarkymas 6 kartus 
per savaitę 

 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ IDD telefonas
 ♦ balkonas (mebliuotas, 3 
numeriai be balkono)

 ♦ palydovinė televizija 
 ♦ Wi-Fi registratūroje* 
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ vonia / dušas

Pramogos ir sportas
 ♦ sauna*
 ♦ aerobika
 ♦ mini golfas (svečiams su AI)
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ masažas*
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ biliardas*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ tinklinis
 ♦ smiginis
 ♦ elektroniniai žaidimai*
 ♦ vandens sporto priemonės* 
(paplūdimyje, viešbučiui 
nepriklauso)

 ♦ vakariniai renginiai
 ♦ petankė nemokamai
 ♦ stalo tenisas
 ♦ krepšinis
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ teniso kortas (su kieta danga)

* Už papildomą mokestį.

Viešbučio teritorijoje
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ parduotuvė
 ♦ kirpykla
 ♦ varpinė
 ♦ 2 barai
 ♦ skalbykla* 
 ♦ restoranas 
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ atviras baseinas (gėlo vandens, 
1026 kv. m, 3,65 m gylio)

 ♦ sūkurinė vonia (atvirame ore)
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ valiutos keitykla

Vaikams
 ♦ baseinas (gėlo vandens)
 ♦ meniu (pietų metu)
 ♦ žaidimų aikštelė 
 ♦ diskoteka (kasdien)
 ♦ vaikų klubas
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4* Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Viskas 
įskaičiuota

Pegasos Beach Hotel & Resort

Sunconnect Kolymbia Star 4*

4* Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Viskas 
įskaičiuota4*

Numeriuose
 ♦ seifas* 
 ♦ patalynės keitimas 4 kartus per 
savaitę 

 ♦ vonios kambarys
 ♦ centrinis oro kondicionierius 
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien 
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – laminatas 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
 ♦ šlepetės
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ balkonas
 ♦ palydovinė televizija 
 ♦ Wi-Fi
 ♦ chalatas

Viešbučio teritorijoje
 ♦ SPA centras
 ♦ juvelyrikos parduotuvė
 ♦ užkandžių baras
 ♦ konferencijų salė 
 ♦ 2 barai 
 ♦ parduotuvė
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ suvenyrų parduotuvė
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ restoranas 
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ Wi-Fi registratūroje 
 ♦ baseinas 
 ♦ nešiko paslaugos
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ seifas
 ♦ valiutos keitykla

Pramogos ir sportas
 ♦ sauna*
 ♦ aerobika
 ♦ masažas*
 ♦ biliardas*
 ♦ vandens aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ smiginis
 ♦ elektroniniai žaidimai*
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ krepšinis
 ♦ petankė 
 ♦ stalo tenisas
 ♦ teniso kortas*
 ♦ pramoginiai renginiai

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 17 km iki oro uosto, apie 12 km 
iki Rodo, apie 2 km iki Falirakio centro, ant jūros kranto. 
Autobusų stotelė – priešais viešbutį. Vakaro pramogos 
Falirakyje (apie 2 km).
VIEŠBUTIS: pastatytas 1984 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2014 metais, pastatytas korpusas su Deluxe 
tipo numeriais. Viešbutį sudaro pagrindinis 7-ių aukštų 
pastatas, kuriame yra 384 numeriai: Standard Room tipo 
numeriai (maks. 3 asm., 20 kv. m), Standard Room SV tipo 
numeriai (maks. 3 asm., 25 kv. m), Superior Room tipo 
numeriai (maks. 3 asm., 24 kv. m, yra galimybė sujungti 
numerous), Superior Room SV tipo numeriai (maks. 3 asm., 24 
kv. m), Deluxe Room SV New Wing tipo numeriai (maks. 3 asm., 
25 kv. m), Bungalow tipo vasarnamiai (maks. 4 asm., 40 kv. 
m). Bankomatas už 200 m.
PAPLŪDIMYS: smėlio, smėlio įėjimas į jūrą, yra dušas, 
persirengimo kabinos, įrengtos medinės grindys, skėčiai, 
gultai už papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 4 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ www.pegasoshotel.gr

Vaikams
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ lovelė
 ♦ baseinas
 ♦ diskoteka
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane
 ♦ vaikų klubas

VIEŠBUČIO VIETA: apie 30 km iki Rodo oro uosto, apie 
25 km iki Rodo miesto, apie 25 km iki Lindos miestelio, 
apie 300 m iki paplūdimio. Autobusų stotelė – priešais 
viešbutį. Vakaro pramogos Kolymbijoje (apie 5 km).
VIEŠBUTIS: pastatytas 1993 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2013–2014 metais. Bendras plotas – 
45 000 kv. m. Viešbutį sudaro šeši atskiri pastatai, 
kuriuose yra 271 numeris: Standard Room tipo 
numeriai (maks. 3 asm., 23 kv. m), Family Room tipo 
numeriai (maks. 2+2 asm., 38 kv. m), Family Room 
tipo numeriai (maks. 2+2 asm., 28 kv. m). Bankomatas 
už 500 m.
PAPLŪDIMYS: stambaus žvyro / akmenuotas (apie 
300 m nuo viešbučio), įėjimas į jūrą – akmenukai su 
stambiu žvyru, skėčiai, gultai už papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 4 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ www.kolymbiastar.com 

Numeriuose
 ♦ seifas registratūroje* 
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę 

 ♦ vonios kambarys
 ♦ individualus oro kondicionierius 
(nuo 06 15 iki 09 15, kitu 
laikotarpiu*)

 ♦ vonios reikmenys
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien 
 ♦ lygintuvas pagal atskirą 
užklausą 

 ♦ grindys – plytelės 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ balkonas
 ♦ palydovinė televizija 
 ♦ Wi-Fi
 ♦ lyginimo lenta pagal atskirą 
užklausą 

 ♦ mini šaldytuvas

Viešbučio teritorijoje
 ♦ interneto kavinė 
 ♦ susitikimų kambarys
 ♦ 3 barai
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ restoranas 
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ 3 baseinai
 ♦ nešiko paslaugos
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ televizijos salė
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ 3 vandens kalneliai
 ♦ parduotuvės
 ♦ taverna

Pramogos ir sportas
 ♦ biliardas*
 ♦ tinklinis
 ♦ vandens aerobika
 ♦ smiginis
 ♦ elektroniniai žaidimai*
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ petankė 
 ♦ stalo tenisas
 ♦ teniso kortas*
 ♦ pramoginiai renginiai

Vaikams
 ♦ 4 vandens kalneliai
 ♦ 4 baseinai
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ diskoteka
 ♦ vaikų klubas
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą 
 ♦ vežimėlis pagal atskirą užklausą 
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane

* Už papildomą mokestį.
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4* Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Viskas 
įskaičiuota

Filerimos Village

Lutania Beach Hotel

Viskas 
įskaičiuota4*

4*

4* Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 4 km iki Rodo oro uosto, apie 8 km iki 
Rodo senamiesčio, vakarinėje salos pakrantėje, apie 2 km iki 
Jalyso kurortinio miestelio centro, apie 700 m iki paplūdimio. 
Vakaro pramogos Rode (apie 8 km).
VIEŠBUTIS: pastatytas 1977 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2007 metais. Viešbutį sudaro pagrindinis 
pastatas, du papildomi korpusai bei vasarnamių zona. 
Viešbutyje yra: Standard Room tipo numeriai (maks. 3 asm., 
20 kv. m), Family Room tipo numeriai (maks. 4 asm., 30 kv. m), 
Bungalow tipo numeriai (maks. 4 asm., 30 kv. m), Studio tipo 
numeriai (maks. 3 asm., 26 kv. m), Apartment (2-4 Pax) tipo 
numeriai (maks. 4 asm., 48 kv. m). Bankomatas Jalise 
(apie 2 km).
PAPLŪDIMYS: žvyro, įėjimas į jūrą – akmenukai su stambiu 
žvyru, skėčiai, gultai už papildomą mokestį, paplūdimio 
rankšluosčiai už užstatą.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai, paplūdimio 
rankšluosčiai už užstatą.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ www.filerimosvillage.gr

Numeriuose
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę 

 ♦ individualus oro kondicionierius*
 ♦ vonia
 ♦ rankšluosčių keitimas 6 kartus 
per savaitę 

 ♦ grindys – plytelės 
 ♦ numerių tvarkymas 6 kartus 
per savaitę 

 ♦ balkonas / terasa
 ♦ palydovinė televizija 
 ♦ Wi-Fi registratūroje* 
 ♦ mini šaldytuvas

Viešbučio teritorijoje
 ♦ užkandžių baras
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ parduotuvė
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ 2 barai
 ♦ restoranas 
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ 2 baseinai 
 ♦ Wi-Fi* 
 ♦ seifas
 ♦ televizijos salė

Pramogos ir sportas
 ♦ aerobika
 ♦ teniso inventorius* 
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ biliardas*
 ♦ vandens aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ smiginis
 ♦ elektroniniai žaidimai*
 ♦ šaudymas iš lanko 
 ♦ petankė 
 ♦ stalo tenisas
 ♦ krepšinis
 ♦ mini futbolas
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ teniso kortas

* Už papildomą mokestį.
Vaikams

 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą 
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane

VIEŠBUČIO VIETA: Kolymbijos gyvenvietėje, apie 30 km 
iki Rodo oro uosto, apie 25 km iki Rodo miesto, pirmoje 
viešbučių linijoje. Autobusų stotelė prie pat viešbučio. Vakaro 
pramogos Kolymbijoje (apie 500 m).
VIEŠBUTIS: pastatytas 1988 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2007 metais. Viešbutį sudaro pagrindinis ir 
du papildomi pastatai, kuriuose yra 121 numeris: Promo 
Room GV tipo numeriai (su vaizdu į sodą, dvivietė lova, 
papildomai – sofa, maks. 3 asm., 17 kv. m), Standard 
Room SV / SSV tipo numeriai (su vaizdu į jūrą, dvivietė lova, 
papildomai – sofa, maks. 3 asm., 22 kv. m), Superior Room 
Private Pool tipo numeriai (dvivietė lova, papildomai – sofa, 
individualus baseinas, maks. 3 asm., 21 kv. m). Bankomatas 
už 300 m.
PAPLŪDIMYS: stambaus žvyro / akmenuotas, smulkaus 
žvyro įėjimas į jūrą, skėčiai, gultai už papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ www.lutaniabeach.gr

Numeriuose
 ♦ patalynės keitimas 4 kartus per 
savaitę 

 ♦ centrinis oro kondicionierius 
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ vonia
 ♦ rankšluosčių keitimas 4 kartus 
per savaitę 

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ palydovinė televizija 
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ mini šaldytuvas

Viešbučio teritorijoje
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ baras 
 ♦ konferencijų salė 
 ♦ skalbykla* 
 ♦ restoranas 
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ baseinas 
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ seifas
 ♦ televizijos salė

Pramogos ir sportas
 ♦ biliardas*
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ teniso kortas*

* Už papildomą mokestį.

Vaikams
 ♦ baseinas 
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ diskoteka
 ♦ vaikų klubas
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą 
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
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4+* Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Viskas 
įskaičiuota

Lindos Princess Beach Hotel

Rodos Princess Beach Hotel 4*

4* Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Viskas 
įskaičiuota4+*

VIEŠBUČIO VIETA: apie 55 km iki Rodo oro uosto, 50 km iki Rodo 
miesto centro, apie 7 km iki Lindos miesto, apie 30 m iki autobusų 
stotelės. Vakaro pramogos Lindos mieste (apie 7 km).
VIEŠBUTIS: pastatytas 2002 metais, paskutinį kartą atnaujintas 
2007 metais. Viešbutį sudaro pagrindinis 4-ių aukštų pastatas 
(su liftu) ir 2-jų aukštų vasarnamių kompleksas, kuriuose yra 586 
numeriai: Standard Room tipo numeriai (maks. 3 asm., 23 kv. m), 
Standard Room SV tipo numeriai (maks. 3 asm., 23 kv. m), Standard 
Room SF tipo numeriai (maks. 3 asm., 23 kv. m), Bungalow tipo 
numeriai (maks. 3 asm., 23 kv. m), Family Room tipo numeriai (maks. 
3+1 asm., 31 kv. m), Family Room Sea Front tipo numeriai (maks. 3+1 
asm., 31 kv. m), Superior Family Room tipo numeriai (maks. 4+1 asm., 
34 kv. m), Superior Family Sea Front tipo numeriai (maks. 4+1 asm., 34 
kv. m), Family Suite tipo numeriai (maks. 4+1 asm., 44 kv. m), Executive 
Suite tipo numeriai (maks. 3+1 asm. 45 kv. m). Yra galimybė sujungti 
Standard tipo numerius pagrindiniame pastate. Yra numerių, pritaikytų 
žmonėms su judėjimo negalia. Bankomatas už 200 m.
PAPLŪDIMYS: stambaus žvyro / akmenuotas, netolygus įėjimas 
į jūrą – stambus žvyras / akmenukai, vietomis išilgai kranto eina 
akmens plokštė, yra dušas, persirengimo kabinos, paplūdimio 
rankšluosčiai, skėčiai, gultai nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai (pateikus kortelę), skėčiai, 
gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 4 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ www.lindosprincess.com 

Numeriuose
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ seifas (mechaninis)
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę 

 ♦ individualus oro kondicionierius 
 ♦ vonia
 ♦ rankšluosčių keitimas 3 kartus 
per savaitę 

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ mini baras 
 ♦ palydovinė televizija 
 ♦ internetas 
 ♦ šildymas

Viešbučio teritorijoje
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ SPA centras
 ♦ kirpykla
 ♦ amfiteatras (iki 500 asm.)
 ♦ juvelyrikos parduotuvė
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 3 konferencijų salės
 ♦ 3 barai
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ suvenyrų parduotuvė
 ♦ 3 a la carte restoranai 
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ restoranas
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ Wi-Fi  
 ♦ 3 atviri baseinai 
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ televizijos salė
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ gydytojo kabinetas*

Pramogos ir sportas
 ♦ sauna 
 ♦ aerobika
 ♦ mini golfas 
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ masažas*
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ biliardas*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ „Wellness“ centras
 ♦ vandens polas 
 ♦ dviračių nuoma*
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ vandens aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ smiginis
 ♦ šaudymas iš lanko 
 ♦ elektroniniai žaidimai*
 ♦ joga 

* Už papildomą mokestį.
Vaikams

 ♦ 2 atviri baseinai (gėlo vandens)
 ♦ žaidimų aikštelė 
 ♦ vandens kalneliai
 ♦ vaikų klubas
 ♦ diskoteka 

Numeriuose
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ seifas (mechaninis)
 ♦ patalynės keitimas 6 kartus per 
savaitę 

 ♦ centrinis oro kondicionierius 
 ♦ vonia
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien 
 ♦ telefonas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ balkonas / terasa 
 ♦ mini baras 
 ♦ palydovinė televizija 
 ♦ dušas
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ chalatas

Viešbučio teritorijoje
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ SPA centras
 ♦ amfiteatras
 ♦ drabužių valymo paslaugos*
 ♦ kirpykla
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ parduotuvė
 ♦ 5 barai
 ♦ uždaras baseinas* (šildomas, 
84 kv. m)

 ♦ konferencijų salė (iki 350 asm.)
 ♦ restoranas 
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ gydytojo iškvietimas*
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ 2 atviri baseinai (gėlo vandens, 
825 kv. m, 375 kv. m ir 76 kv. m)

 ♦ Wi-Fi 
 ♦ televizijos salė
 ♦ taverna

Pramogos ir sportas
 ♦ sauna 
 ♦ aerobika
 ♦ mini golfas 
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ masažas*
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ biliardas*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ vandens polas
 ♦ dviračių nuoma*
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ vandens aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ smiginis
 ♦ elektroniniai žaidimai*
 ♦ vandens sporto priemonės* 
 ♦ burlenčių sportas 
 ♦ šaudymas iš lanko 
 ♦ stalo tenisas
 ♦ krepšinis

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 60 km iki Rodo oro uosto, apie 55 km iki Rodo 
miesto, apie 15 km iki Lindo miestelio, apie 150 m iki jūros, apie 50 m 
iki autobusų stotelės. Vakaro pramogos Pefki gyvenvietėje (apie 7 km), 
2 barai ir diskoteka netoli viešbučio.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1993 metais, paskutinį kartą atnaujintas 2007 
metais. Viešbutį sudaro pagrindinis pastatas ir šeši korpusai, kuriuose 
yra 380 numerių: Standard Room tipo numeriai (dvivietė lova arba 2 
vienvietės lovos, papildomai – vienvietė lova arba išlankstoma lova, 
maks. 3 asm., 20–22 kv. m, yra galimybė sujungti numerius), Standard 
Room SV tipo numeriai (maks. 3 asm., 20–22 kv. m), Superior Family 
Room tipo numeriai (maks. 3+1 asm., 35 kv. m), Superior Family Room 
SV tipo numeriai (maks. 3+2 asm., 40 kv. m), Superior Family Room 
Sharing Pool tipo numeriai (maks. 3+2 asm., 40 kv. m), Executive Suite 
tipo numeriai (maks. 3+1 asm., 48 kv. m). Bankomatas už 150 m.
PAPLŪDIMYS: stambaus žvyro / akmenuotas (už 150 nuo viešbučio), 
įėjimas į jūrą – stambaus žvyro su akmenukais (išilgai kranto vietomis 
eina natūrali akmens plokštė, į paplūdimį veda nedidelis nuolydis), 
įvertintas „Mėlynąja vėliava“, paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai 
nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 4 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ www.rodosprincess.com

Vaikams
 ♦ vandens kalnelis
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas
 ♦ paauglių klubas
 ♦ baseinas (gėlo vandens)
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4* Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Be 
maitinimo

Princess Sun Hotel

Stavros Melathron

Viskas 
įskaičiuota4*

2+*

2+* Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 60 km iki Rodo tarptautinio oro 
uosto, apie 17 km iki Lindo gyvenvietės, pietinėje salos 
pakrantėje, ant kalvos, nuo kurios atsiveria nuostabus 
vaizdas į jūrą ir kalnus, Kiotario rajone, apie 800 m iki 
paplūdimio, apie 500 m iki autobusų stotelės. Vakaro 
pramogos Kiotaryje (apie 500 m).
VIEŠBUTIS: pastatytas 1992 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2011 metais. Family Room tipo numeriai 
buvo pastatyti 2011 metais. Viešbutį sudaro pagrindinis 
4-ių aukštų pastatas su liftu ir 3-jų aukštų vasarnamių 
kompleksas, kuriuose yra 214 numerių: Eco Room tipo 
numeriai (maks. 2 asm., 21 kv. m), Standard Room Mountain 
View / SV tipo numeriai (maks. 3 asm., 16,5 kv. m), Family 
Room tipo numeriai (maks. 3+1 asm., 21 kv. m). Yra galimybė 
sujungti numerius. Bankomatas už 500 m.
PAPLŪDIMYS: stambaus žvyro / akmenuotas, įėjimas į jūrą – 
stambaus žvyro su akmenukais, nemokamas autobusas 
iki paplūdimio, paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai 
nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 4 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ www.princesssun.com 

Numeriuose
 ♦ seifas* 
 ♦ patalynės keitimas 6 kartus per 
savaitę 

 ♦ oro kondicionierius
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ rankšluosčių keitimas 6 kartus 
per savaitę 

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ palydovinė televizija 
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ vonia / dušas

Viešbučio teritorijoje
 ♦ SPA centras
 ♦ kirpykla
 ♦ parduotuvė
 ♦ 3 barai
 ♦ restoranas 
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ 2 baseinai 
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ televizijos salė

Pramogos ir sportas
 ♦ sauna 
 ♦ aerobika
 ♦ SPA procedūros* 
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ masažas*
 ♦ biliardas*
 ♦ tinklinis
 ♦ dviračių nuoma*
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ vandens aerobika
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ šaudymas iš lanko 
 ♦ stalo tenisas
 ♦ mini futbolas
 ♦ teniso kortas

* Už papildomą mokestį.

Vaikams
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ 2 vaikų klubai
 ♦ baseinas (gėlo vandens) 
 ♦ diskoteka 
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą 
 ♦ vežimėlis pagal atskirą užklausą*
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 

VIEŠBUČIO VIETA: Kalitėjos rajone, apie 6 km iki Rodo 
centro, apie 18 km iki tarptautinio oro uosto, apie 350 m iki 
paplūdimio. Apie 100 m iki autobusų stotelės. Apie 6 km iki 
vakarinių pramogų (Rodo mieste).
VIEŠBUTIS: pastatytas 2002 metais, paskutinį kartą iš dalies 
atnaujintas 2015 metais. Viešbutį sudaro vienas 2-jų aukštų 
pastatas, kuriame yra 20 Studio A / C tipo numerių (vieno 
kambario numeriai, 2 viengulės arba viena dvigulė lova, 
papildomai – viengulė lova ir išlankstoma sofa, maks. 4 asm., 
32 kv. m).
PAPLŪDIMYS: stambaus žvyro / akmenuotas, smulkaus 
žvyro įėjimas į jūrą, skėčiai, gultai už papildomą mokestį.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – viešbutis 
nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ www.stavmel.gr 

Numeriuose
 ♦ seifas (už užstatą)
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę 

 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ rankšluosčių keitimas 3 kartus 
per savaitę 

 ♦ grindys – plytelės 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ dušas
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ virtuvės zona

Viešbučio teritorijoje
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ baseinas
 ♦ Wi-Fi

Pramogos ir sportas
 ♦ vandens sporto priemonės*

* Už papildomą mokestį.

Vaikams
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą
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Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ skyrius pagrindiniame baseine 
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą 
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Vaikams:
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ diskoteka
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*

Pramogos ir sportas:
 ♦ biliardas*
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ smiginis
 ♦ elektroniniai žaidimai*
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ petankė
 ♦ stalo tenisas
 ♦ pramoginiai renginiai

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: Kolymbijos rajone, apie 35 
km iki Rodo oro uosto, apie 25 km iki Rodo 
miesto centro, apie 600 m iki paplūdimio, 
apie 100 m iki autobusų stotelės. Vakaro 
pramogos – apie 7 km.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1990 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2010 metais. 
Viešbutį sudaro keturi 2-jų aukštų pastatai, 
kuriuose yra 127 numeriai: Standard Room 
(maks. 3 asm., 22–26 kv. m), Superior Room 
(maks. 2 asm., 26 kv. m), Family Room Open 
Plan (maks. 4 asm., 26 kv. m) tipo numeriai.
PAPLŪDIMYS: stambaus žvyro / akmenuotas, 
smulkaus žvyro įėjimas į jūrą, autobusas 
iki paplūdimio (pagal viešbučio nustatytą 
tvarkaraštį), skėčiai, gultai už papildomą 
mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai, 
paplūdimio rankšluosčiai už užstatą.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 3 
žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ www.hotelloutanis.gr
Ekonominė klasė

Olive Garden Hotel

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ 2 barai
 ♦ Wi-Fi registratūroje
 ♦ restoranas
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ 2 baseinai

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ skalbykla* 
 ♦ SPA centras
 ♦ baras 
 ♦ restoranas 
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ Wi-Fi registratūroje 
 ♦ baseinas 
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna*
 ♦ masažas*
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ biliardas*
 ♦ treniruoklių salė*
 ♦ elektroniniai žaidimai*
 ♦ teniso kortas*
 ♦ pramoginiai renginiai

* Už papildomą mokestį.

Pramogos ir sportas:
 ♦ elektroniniai žaidimai*
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ teminiai vakarėliai

* Už papildomą mokestį.

Loutanis

Lardos Bay Hotel
Viešbučio teritorijoje:

 ♦ interneto kavinė*
 ♦ parduotuvė
 ♦ 2 barai
 ♦ Wi-Fi registratūroje*
 ♦ restoranas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ baseinas

Viskas 
įskaičiuota

Viskas 
įskaičiuota

Viskas 
įskaičiuota

3*

3*

3*

Numeriuose:
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ vonios reikmenys
 ♦ vonia
 ♦ rankšluosčių keitimas 4 kartus 
per savaitę

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas 6 kartus 
per savaitę

 ♦ šlepetės (tik Superior Room)
 ♦ balkonas
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ chalatas (tik Superior Room)
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ individualus oro kondicionierius 
(nuo 06 20 iki 09 20)

VIEŠBUČIO VIETA: apie 60 km iki Rodo salos 
oro uosto, apie 12 km iki istorinio Lindos 
centro, apie 1,5 km iki Lardos kaimo, apie 150 
m iki smėlio paplūdimio. Vakaro pramogos – 
apie 12 km iki Lindos miesto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1994 metais, kasmet 
atnaujinamas. Viešbutį sudaro vienas 
4-ių aukštų pastatas, kuriame yra 110 
numerių: Standard Room tipo numeriai (2 
vienvietės lovos arba dvivietė lova, papildomai 
– vienvietė arba dviejų aukštų lova, maks. 3+1 
asm., 22–28 kv. m). Viešbutyje nėra numerių, 
pritaikytų asmenims su judėjimo negalia.
PAPLŪDIMYS: stambaus žvyro / akmenuotas, 
įėjimas į jūrą – stambaus žvyro su 
akmenukais, skėčiai, gultai už papildomą 
mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 3 
žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ www.lardosbay.eu

VIEŠBUČIO VIETA: pie 60 km iki Rodo oro 
uosto, apie 8 km iki Lindos miestelio, apie 
3 km iki Lardos gyvenvietės, apie 250 m iki 
paplūdimio. Vakaro pramogos Lindos (12 km).
VIEŠBUTIS: viešbutyje yra 106 numeriai: 
Standard Room tipo numeriai (2 vienvietės 
lovos arba dvigulė lova, maks. 2+1 asm.), 
Superior Room tipo numeriai (dvigulė lova arba 
2 vienvietės lovos, maks. 3 asm.), Family Room 
tipo numeriai (dvigulė lova arba 2 vienvietės 
lovos, maks. 3+1 asm.).
PAPLŪDIMYS: stambaus žvyro / akmenuotas, 
įėjimas į jūrą – stambaus žvyro su akmenukais, 
skėčiai, gultai už papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.olivegardenhotel.gr 

Numeriuose:
 ♦ seifas* 
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę 

 ♦ oro kondicionierius
 ♦ rankšluosčių keitimas 3 kartus 
per savaitę 

 ♦ grindys – plytelės 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ balkonas
 ♦ palydovinė televizija 
 ♦ dušas
 ♦ mini šaldytuvas

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą

Numeriuose:
 ♦ seifas numeryje*
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę

 ♦ rankšluosčių keitimas 3 kartus 
per savaitę

 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ Wi-Fi registratūroje*
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ vonia / dušas
 ♦ individualus oro kondicionierius

3* Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

3* Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

3* Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.122
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3* Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Viskas 
įskaičiuota

Rhodian Rose Hotel

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ restoranas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ baseinas
 ♦ televizijos salė
 ♦ valiutos keitykla

Numeriuose:
 ♦ vonios kambarys
 ♦ seifas registratūroje*
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę

 ♦ rankšluosčių keitimas 6 kartus 
per savaitę

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas 6 kartus 
per savaitę

 ♦ balkonas / terasa
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ Wi-Fi registratūroje*
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ individualus oro kondicionierius

Pramogos ir sportas:
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ šachmatai
 ♦ dviračių nuoma*

* Už papildomą mokestį.

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ parduotuvė
 ♦ 2 barai
 ♦ suvenyrų parduotuvė
 ♦ Wi-Fi*
 ♦ restoranas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ atviras baseinas (su gėlu 
vandeniu, 266 kv. m, gylis – 
1,60 m)

 ♦ televizijos salė
 ♦ valiutos keitykla

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ gėlo vandens baseinas
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą 
(lovytė-maniežas)

 ♦ vaikiškos kėdutės restorane

Pramogos ir sportas:
 ♦ mini golfas
 ♦ teniso inventorius
 ♦ biliardas*
 ♦ elektroniniai žaidimai*
 ♦ vandens sporto priemonės* 
(paplūdimyje, viešbučiui 
nepriklauso)

 ♦ teminiai vakarėliai (graikiškas 
vakaras 1 kartą per savaitę, 
šokių vakaras 1 kartą per 
savaitę)

 ♦ stalo tenisas
 ♦ teniso kortas (kieta danga, 
apšvietimo nėra)

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 10 km iki Rodo oro uosto, apie 
4 km iki Rodo miesto, Iksijos gyvenvietėje, apie 50 m iki 
paplūdimio, autobusų stotelė – priešais viešbutį. Vakaro 
pramogos – Rode (apie 4 km).
VIEŠBUTIS: pastatytas 1976 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2014 metais. Bendras plotas – 14 500 kv. m. 
Viešbutį sudaro vienas 5-ių aukštų pastatas, kuriame yra 
165 numeriai: Standard Room SV / SSV tipo numeriai (maks. 3 
asm., 22 kv. m), Standard Room GV tipo numeriai (maks. 1+1 
asm., 20 kv. m), Superior Room SV / SSV tipo numeriai (maks. 3 
asm., 22 kv. m), Family Room tipo numeriai (maks. 3+1 asm., 
38 kv. m).
PAPLŪDIMYS: miesto (per kelią nuo viešbučio), žvyro, įėjimas 
į jūrą – akmenukai su žvyru (stambiu ir smulkiu), skėčiai, 
gultai už papildomą mokestį. Paplūdimio rankšluosčiai už 
užstatą.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai, paplūdimio 
rankšluosčiai už užstatą.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 4 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ www.belairBeachhotel.gr
Ekonominė klasė

Numeriuose:
 ♦ seifas* (mechaninis)
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ vonios reikmenys
 ♦ vonia
 ♦ rankšluosčių keitimas 3 kartus 
per savaitę

 ♦ telefonas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ 2 rusiški kanalai
 ♦ balkonas
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ centrinis oro kondicionierius

Belair Beach Hotel

Pusryčiai, 
vakarienė

VIEŠBUČIO VIETA: apie 19 km iki Rodo tarptautinio oro 
uosto, apie 15 km iki Rodo miesto centro, apie 600 m iki 
Falirakio centro, apie 400 m iki paplūdimio, apie 800 m iki 
autobusų stotelės.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2013 metais. Viešbutį sudaro vienas 
3-jų aukštų pastatas (su liftu), kuriame yra 42 numeriai: 
Standard Room PV / GV tipo numeriai (su vaizdu į baseiną 
arba sodą, 2 vienvietės lovos, papildomai – vienvietė 
lova, virtuvėlė, maks. 3 asm., 28 kv. m), Standard Room 
tipo numeriai (2 vienvietės lovos, virtuvėlė, maks. 2 asm., 
25 kv. m), Family Room tipo numeriai (dviejų kambarių 
numeris, kiekviename miegamajame yra po 2 vienvietes 
lovas, papildomai – vienvietė lova, virtuvėlė, maks. 5 asm., 
50 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: stambaus žvyro / akmenuotas, smulkaus 
žvyro įėjimas į jūrą smulkaus žvyro, skėčiai, gultai už 
papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ www.royalrosefaliraki.gr
Ekonominė klasė

Vaikams:
 ♦ baseinas 
 ♦ lovelė
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane

3*

4*

4* Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.
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Regionas

Peloponesas
Mitų ir legendų pusiasalis

Aksominiai gamtos kerai
Nuostabi ir šio legendinio pusiasalio gamta: kalvotą reljefą puošia tankūs spygliuočių miškai, palei jūros pakrantę driekiasi ilgos paplūdimių 
juostos, o kurortuose smėlis švelnus lyg aksomas. O kur dar skaidrios krantus bučiuojančių jūrų bangos, variniai saulėlydžiai ir ore nuolat 
tvyranti tyla bei ramybė… Tiesiog ideali vieta šeimoms su vaikais ir romantiškų atostogų keliaujančioms poroms.

Keliaujant po pietinę Graikijos dalį, kiekvieną jūsų žingsnį lydės senos ir naujos, tikros ir išgalvotos, romantiškos ir intriguojančios 
istorijos, beveik nematomomis gijomis persipynusios su iš lūpų į lūpas sklandančiomis legendomis. Pasakojimai apie Heraklį ir dvylika 
jo žygdarbių, apie mistinius orakulus ir Olimpo dievus šiandien atrodo tik gražūs pramanai, tačiau dairydamiesi po senovės Graikijos 
architektūrinių paminklų liekanas, vizualiais pasakojimais išpuoštą keramiką ir kitus archeologinius radinius, netrukus patys imsite 
tikėti visų mitų ir jų herojų tikrumu.



  Prašom su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt       /   125

Peloponeso pusiasalį su žemynine 
Graikijos dalimi jungia Korinto 
sąsmauka, o visą ją skersai kerta 
žmogaus rankomis sukurtas, tiesus 
kaip styga 6 km ilgio kanalas – 
stačias jo sienas jungia trys tiltai, 
o žemai apačioje, gniauždamas 
kvapą, tyvuliuoja dangaus žydrumo 
vanduo. Pradėtas dar antikos 
laikais kaip būdas sutrumpinti kelią 
tarp Egėjo ir Jonijos jūrų, Korinto 
kanalas buvo užbaigtas tik XIX 
amžiuje, tačiau laivyba juo vyksta 
iki šiol.

Peloponesas

Viduržemio 
jūra

Aldemar Royal Olympian
Luxury Resort + SPA 5*

Aldemar Olympian Village Beach Resort 5*

Grecotel Mandola Rosa
 Aqua Park Exclusive Resort Deluxe 5*

Grecotel Filoxenia Premium Resort 4*

Grecotel Casa Marron 4*

Airotel Achaia Beach 4*

Naiades Villas 4*

Poseidon 3*

Grecotel Olympia Riviera Aqua Park 5*
Grecotel Olympia Riviera Resort Complex 5*

Grecotel Olympia Oasis Aqua Park 4*
Grecotel Olympia Oasis Village & Aqua Park 4*

Brati Arkoudi Hotel 2+*
Brati II Beach 2*

Koralli Beach 3*

Patrai

Įdomybių žemėlapis
Peloponeso pusiasalyje būtina aplankyti karingosios Spartos griuvėsius ir 
viduramžius menančią Mistrą – kelias iki šių miestų veda per stačius tarpeklius 
ir Taigeto kalnų masyvą, tad pasidairyti tikrai bus į ką. Taip pat nuvykite į 
olimpinių žaidynių gimtinę Olimpiją, apžiūrėkite garsųjį Epidauro teatrą – tobula 
akustika jame nepakito per šimtmečius, ir Dirou urvus – 1 km distancija, 
kurią įveiksite valtimi, apsupti stalaktitų ir stalagmitų smailių, padovanos 
neužmirštamų vaizdų.



Kruizas į Zakinto salą

Ekskursijos

Pažinkite gražuolį Peloponesą ir jo pakrantes, keliaudami su grupe. 
Skirtingiems keliautojų poreikiams šis pusiasalis yra paruošęs net keturias 
grupines išvykas, kurių metu semsite įspūdžius, dairydamiesi po aplinkines 
salas ir lagūnas, vyndarystės ūkius ir gražiausius antikos miestus.

Ekskursija
norintiems pažinti
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Išsirinkite, kur keliausite

Žydrasis Zakintas vilioja keliautojus iš viso pasaulio. Kviečiame ir jus patirti nuotykį gražiausioje Jonijos jūros saloje, kurioje telpa 
viskas: spalvą iš dangaus pasiskolinusi jūra, kalnuotos vietovės ir žali slėniai, nedidukų miestelių girlianda, nesibaigiančios pramogos 
prie vandens ir labiausiai fotografuojami paplūdimiai.

Išvykos planas
Pasirinkę šią ekskursiją, per vieną dieną aplankysite 
įdomiausius Zakinto salos kampelius: 

Piratų įlanka vadinamą Navagio, kurios glėbyje plyti gražuolis 
paplūdimys iš jūroje nugludintų baltų akmenukų.

Paslaptingas Mėlynąsias olas – pavadinimą joms paskolino 
nenusakomo mėlynumo jas išgraužęs vanduo.

Laganos įlanką, kurioje jūsų lauks pažintis su retais jūros 
vėžliais logerhedais . 

Salos sostinę – pasiekę miesto centrą, galėsite prisiliesti prie 
stebuklingos šv. Dionisijo relikvijos.

Poilsio malonumai įskaičiuoti!

Viso kruizo metu galėsite maudytis jūroje, o išalkę – mėgautis 
nemokamais pietumis tradicinėje graikų smuklėje.



Istorijos pėdsakais

Pakilsite į Partenono šventyklą 

Šis puošnus statinys, pastatytas ant persų sugriautos 
šventyklos liekanų, vis dar simbolizuoja laiko tėkmėje 
nugludintus Atėnų laimėjimus ir senųjų gyventojų dėkingumą 
deivei Atėnei. Didingi šventyklos frontonai, kolonados, 
skulptūros ir reljefai mieste iškilo per 9 metus, o jų 
statyboms prireikė daugiau nei 200 tūkst. tonų akmens.

Aplankysite Akropolio muziejų 

Pakilę į Akropolį, galėsite ne tik apžvelgti Atėnų miestą iš 
viršaus, bet ir pasidairyti po čia įrengto muziejaus sales, 
kuriose saugiai ilsisi archeologinių kasinėjimų metu į dienos 
šviesą ištrauktos skulptūros ir kiti radiniai.

Pasivaikščiosite vingiuotomis Plakos rajono gatvelėmis 

Istorinis Atėnų senamiestis žavi neoklasicizmo architektūra 
ir jaukiomis graikų bažnytėlėmis, o ypatingo dėmesio verta 
Sintagmos aikštė – pagrindinę miesto aikštę, kurioje stovi 
Parlamento rūmai, išdidžiai saugo garbės sargybiniai.

Atkreipkite dėmesį! 

Žygį po Atėnus pradėsime anksti – susirinkus visai keliautojų 
grupei, išvykstame 6.00 val. ryte. Per dieną prikaupę 
daugybę įspūdžių ir įdomių istorinių pasakojimų, alkani taip 
pat neliksite – pietūs tradicinėje graikų tavernoje įtraukti į 
ekskursijos kainą.

Visa savo praeities ir šiuolaikinio gyvenimo didybe jus pasitiks Atėnai – miestas, kurį patys graikai vadina šalies siela ir širdimi. 
Atvykę į šį legendinį miestą, netruksite pajusti kodėl: kiekviena Atėnų gatvė, kiekvienas išlikusio pastato akmuo ar saulėje žaliuojantis 
alyvmedis alsuote alsuoja antikos dvasia, o regimi vaizdai kaskart atveria ką nors nauja – tai tiesa, Atėnai nenuspėjami tarsi 
kaleidoskopas.
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Antikinis kaleidoskopas



Ekskursijos

Pakrantės perliukai
Plaukiodami aplink Zakinto salą, apžiūrėsime 
krantuose žiojinčius urvus – nuo visai mažų ir sunkiai 
prieinamų iki erdvesnių, leidžiančių pabuvoti net jų 
viduje. Vieni įspūdingiausių čia – Keri urvai. Visai šalia 
jų išvysite ir Kamarą – natūraliai susidariusą tvirtos 
uolienos arką. Paskui trauksime į Laganos įlanką, 
o išsimaudę skaidriuose jos vandenyse, galėsite 
nusifotografuoti tarp didžiųjų vėžlių logerhedų.

Prabangios vaišės
Ekskursijos kulminacija taps ištaigingi pietūs su jūrų 
gėrybių patiekalais – prisišvartavę Agios Sostis saloje, 
vyksime į jaukų restoraną mėgautis prabangia vietos 
virtuve. Vynas ir gėrimai – už papildomą mokestį.

Ekskursija
romantikams

Praleiskite nuostabią dieną, sūpuodamiesi ant bangų! 
Jachta leisimės į Jonijos jūros gilumą, klausysimės ramaus 
ošimo ir lepinsimės saulės bučiniais, o pasiilgę malonių 
vaizdų, aplankysime gražiausias Zakinto salos įlankas. 
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Kelionė į Mėlynąją įlanką



Ekskursija
gurmanams
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Pakeliui į Kalavritą
Po degustacijos vyksime traukiniu iš Diakofto į Kalavritą. 
Šios linijos bėgiai – siauriausi pasaulyje! Pasiekę 
Kalavritos kaimelį, pėsčiomis patyrinėsime jo gatves ir 
trauksime pietų į tradicinį graikų restoraną, o pasistiprinę 
keliausime toliau – į kalnus link Mega Spileo vienuolyno. 
Prie šventojo šaltinio galėsite apžiūrėti pačias vienuolyno 
ištakas – Didįjį urvą, kuriame kadaise du vienuoliai aptiko 
stebuklingą Mergelės Marijos ikoną. Per ilgą istoriją 
vienuolyno sienos patyrė nemažai puldinėjimų, tačiau 
oloje rasta ikona išliko be menkiausio įbrėžimo.

Ekskursijos pabaigoje
Prieš akis atsivers Patrų miestas ir jame didingai 
stūkstantis svarbiausias Peloponeso pusiasalio lobis – 
šv. apaštalo Andriejaus soboras.

Kalavrita ir Patrai

Dvi ekskursijos per vieną dieną – kodėlgi ne? Programoje laukia daug ir įvairių potyrių, gurmaniški atradimai ir lankomiausios 
Peloponeso pusiasalio šventovės. 

Vyno keliu
Pirmoji šios išvykos stotelė – „Achaia Clauss“ vyndarystės 
ūkis, kuriame aplankysime patį didžiausią Graikijoje 
imperatoriškąjį vyno rūsį ir degustuosime autentišką 
vietos vyną, gaminamą iš Mavrodaphne rūšies vynuogių. 
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Pusryčiai,
vakarienė

Aldemar Royal Olympian 
Luxury Resort + SPA 5*

5* Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

VIEŠBUČIO VIETA: vakarinėje Peloponeso pusiasalio 
dalyje, apie 30 km iki senosios Olimpijos, apie 50 km 
iki tarptautinio Arakso oro uosto, apie 13 km iki Pirgo 
miestelio, Skafidijos miestelyje, ant jūros kranto, 
autobusų stotelė – prie įėjimo į viešbutį. Vakaro pramogos 
Katakolone (apie 10 km), Pirge (apie 14 km).
VIEŠBUTIS: pastatytas 2003 metais, kasmet 
atnaujinamas. Viešbučio teritorijoje įsikūręs vienas iš 
geriausių Europoje „Thalasso & SPA“ centrų. Viešbutis turi 
bendrą teritoriją su ALDEMAR OLYMPIAN VILLAGE. Svečiai 
gali naudotis abiejų viešbučių teritorija ir paslaugomis. 
Viešbutį sudaro pagrindinis pastatas ir vasarnamių 
kompleksas, kuriuose yra 101 numeris: Double Room 
Main Building SV / GV tipo (maks. 3 asm., 28,8 kv. m), yra 
galimybė sujungti numerius, Double Bungalow Pool Front 
tipo (maks. 3 asm., 28,8 kv. m), Suite Main Building Pool 
Front / SV tipo (maks. 4 asm., 53 kv. m, yra keli 2-jų aukštų 
numeriai), Superior Suite Main Building tipo (maks. 5 asm., 
53 kv. m), Suite Ilis Sharing Pool tipo (maks. 5 asm., 53 kv. 
m), Ira Suite tipo (maks. 5 asm., 75 kv. m), Atlantis Family 
Suite tipo (maks. 5+1 asm., 92 kv. m), Olympia Suite tipo 
(maks. 5 asm., 75 kv. m), Phaidra Suite tipo (maks. 5 asm., 
110 kv. m) numeriai. Bankomatas viešbutyje.
PAPLŪDIMYS: smėlio (nuolaidus smėlio įėjimas į jūrą, 
plati pakrantė), yra dušas, tualetas, persirengimo kabinos, 
paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ www.aldemar-resorts.gr

Numeriuose
 ♦ vonia / dušas
 ♦ seifas (mechaninis / 
elektroninis)

 ♦ patalynės keitimas 
 ♦ centrinis oro kondicionierius 
(visą parą, nuo birželio vidurio 
iki rugsėjo vidurio)

 ♦ aptarnavimas* 
 ♦ vonios reikmenys (išskirtiniai, 
priklauso nuo numerio tipo)

 ♦ rankšluosčių keitimas (veikia 
ekosistema: ranšluosčiai 
keičiami palikus juos ant 
žemės vonios kambaryje) 

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
(papildomas vakarinis 
tvarkymas Suite svečiams)

 ♦ šlepetės
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ mini baras pagal atskirą 
užklausą*

 ♦ palydovinė televizija
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ chalatas (tik Suite)
 ♦ paplūdimio rankšluosčiai 
(išskyrus standartinius 
numerius)

 ♦ mini šaldytuvas

Viešbučio teritorijoje
 ♦ SPA centras
 ♦ kirpykla, parduotuvės
 ♦ drabužių valymo / skalbimo paslaugos*
 ♦ uždaras baseinas 
 ♦ konferencijų salė
 ♦ 8 barai (tarp jų vyno baras)
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ 5 a la carte restoranai
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ restoranas (pagrindinis „La Pergola“)
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ Wi-Fi
 ♦ 13 baseinų (2 atviri gėlo vandens)
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ kortų žaidimų kambarys 
 ♦ televizijos salė
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ vandens kalnelis

Pramogos ir sportas
 ♦ aerobika 
 ♦ teniso inventorius, teniso 
pamokos*

 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ smiginis 
 ♦ „Thalasso“ centras* („Royal 
Olympian Spa & Thalasso“)

 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ teniso kortas (su kvarcine danga)
 ♦ mini futbolas 
 ♦ pramoginiai renginiai

* Už papildomą mokestį.

Vaikams
 ♦ žaidimų aikštelė (po atviru dangumi, žolės danga)
 ♦ restoranas („Aldy“)
 ♦ baseinas (gėlo vandens)
 ♦ diskoteka 
 ♦ vaikų klubas („Aldy“, nuo 4 iki 12 metų, kasdien, 10.00–13.00, 15.00–19.00)
 ♦ auklė / elektroninė auklė pagal atskirą užklausą* 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ buteliukų sterilizatorius, buteliukų šildytuvas pagal atskirą užklausą* 
 ♦ vaikiškas klozeto dangtis pagal užklausą* 
 ♦ vežimėlis, pastatomas laiptelis prie kriauklės pagal užklausą 
 ♦ vaikiška supamoji kėdė, vystymo čiužinukas, kūdikių vonelė, puodas pagal 
užklausą*
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Viskas
įskaičiuotaAldemar Olympian Village Beach Resort 5*

5* Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

VIEŠBUČIO VIETA: vakarinėje Peloponeso pusiasalio dalyje, 
apie 30 km iki senosios Olimpijos miesto, apie 50 km iki 
tarptautinio Arakso oro uosto, apie 13 km iki Pirgo miesto (Elidos), 
Skafidijos gyvenvietėje, ant jūros kranto, autobusų stotelė yra 
netoli pagrindinio įėjimo į viešbutį. Vakaro pramogos Katakolone 
(apie 10 km), Pirge (apie 13 km).
VIEŠBUTIS: priklauso ALDEMAR RESORTS viešbučių tinklui. 
Pastatytas 1997 metais. Kasmet atliekamas kosmetinis 
remontas. 2014 metais pastatyti du papildomi „Premium D“ 
ir „Premium E“ korpusai. Viešbučio teritorijoje įsikūręs vienas 
iš geriausių Europoje „Thalasso & SPA“ centrų. Viešbutis turi 
bendrą teritoriją su ALDEMAR ROYAL OLIMPO viešbučiu, svečiai gali 
mėgautis abiejų viešbučių infrastruktūra. Viešbutį sudaro pagrindinis 
pastatas ir vasarnamių kompleksas, kuriuose yra 356 numeriai: 
Double Room Main Building SV / GV tipo (maks. 3 asm., 26,8 kv. m), 
Double Bungalow SV / GV tipo (maks. 3 asm., 26,8 kv. m), Double 
Bungalow Sharing Pool tipo (maks. 3 asm., 26,8 kv. m), Apartment 
GV tipo numeriai (maks. 2+2 asm. , 43 kv. m), Apartment Sharing 
Pool tipo (maks. 3+1 asm., 43 kv. m), Premium D&E Main Building 
GV / SV tipo (maks. 3 asm., 33–34 kv. m), Premium D Main Building 
Family Room GV tipo (maks. 2+2 asm., 47 kv. m), Premium D Main 
Building Family Apartment GV tipo (maks. 2+2 asm., 51 kv. m), Suite 
Main Building SV Building A tipo (maks. 4 asm., 47 kv. m), Suite Sea 
Front Sharing Pool tipo (maks. 4 asm., 54,8 kv. m) numeriai.
PAPLŪDIMYS: smėlio (nuolaidus sėmlio įėjimas į jūrą, plati pakrantė), 
yra dušas, persirengimo kabinos, paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, 
gultai nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ www.aldemar-resorts.gr

Numeriuose
 ♦ seifas (mechaninis / 
elektroninis)

 ♦ patalynės keitimas
 ♦ centrinis oro kondicionierius 
(visą parą, nuo birželio 
vidurio iki rugsėjo vidurio)

 ♦ aptarnavimas* 
 ♦ rankšluosčių keitimas 
(veikia ekosistema: 
ranšluosčiai keičiami 
palikus juos ant žemės 
vonios kambaryje) 

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – kiliminė danga 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ mini baras pagal atskirą 
užklausą*

 ♦ palydovinė televizija
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ vonia / dušas, vonios 
reikmenys

 ♦ mini šaldytuvas

Viešbučio teritorijoje
 ♦ SPA centras
 ♦ kirpykla, parduotuvės
 ♦ drabužių valymo paslaugos*
 ♦ uždaras baseinas 
 ♦ konferencijų salė
 ♦ 8 barai (1 iš jų vyno baras)
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ 5 a la carte restoranai
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ 2 restoranai (pagrindinis 
„Olympia“)

 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ 23 baseinai (2 atviri gėlo 
vandens, 21 tik Bungalow ir 
apartamentų svečiams)

 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ televizijos salė
 ♦ valiutos keitykla, bankomatas
 ♦ vandens kalnelis 
 ♦ Wi-Fi 

Pramogos ir sportas
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ dviračių nuoma
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ teniso pamokos*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ „Thalasso“ centras* („Royal 
Olympian Spa & Thalasso“)

 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ vakariniai renginiai 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ teniso kortas (su kvarcine 
danga)

 ♦ mini futbolas 
 ♦ pramoginiai renginiai

* Už papildomą mokestį.

Vaikams
 ♦ 2 baseinai
 ♦ žaidimų aikštelė (po atviru dangumi, žolės danga)
 ♦ restoranas („Aldy“, specialus meniu)
 ♦ diskoteka 
 ♦ vaikų klubas („Aldy“, nuo 4 iki 12 metų, kasdien, 10.00–13.00, 15.00–19.00)
 ♦ auklė / elektroninė auklė pagal atskirą užklausą* 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ buteliukų sterilizatorius, buteliukų šildytuvas pagal atskirą užklausą* 
 ♦ vystymo čiužinukas, puodas, vaikiškas klozeto dangtis pagal užklausą* 
 ♦ pastatomas laiptelis prie kriauklės pagal užklausą 
 ♦ kūdikių vonelė, vaikiška supamoji kėdė, vežimėlis pagal užklausą*
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Prašom su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt

Pusryčiai,
vakarienė

Grecotel Mandola Rosa Aqua 
Park Exclusive Resort 5* Deluxe

5* Deluxe Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

VIEŠBUČIO VIETA: OLYMPIA RIVIERA RESORT kompleksas 
įsikūręs ant plataus smėlio paplūdimio, apie 60 km iki Arakso oro 
uosto, apie 80 km iki Patrai miesto, Kilinio miestelyje. Viešbutis 
apsuptas egzotiškų sodų ir eukaliptų miško, ant jūros kranto, apie 
7 km iki autobusų stotelės. Vakaro pramogos Arcoudi (apie 2 km), 
Kurutoje, Amaliadoje (apie 30 km).
VIEŠBUTIS: priklauso GRECOTEL viešbučių grupei. Bendras 
plotas – 2 000 000 kv. m. Kompleksui priklauso: MANDOLA 
ROSA SUITES & VILLAS 5* Deluxe, OLYMPIA RIVIERA THALASSO 
5*, OLYMPIA OASIS 4* viešbučiai. Viešbutį sudaro pagrindinis 2-jų 
aukštų pastatas ir vilos, esančios ant jūros kranto. Viešbutyje 
yra 54 numeriai: Suite Main House tipo (maks. 2+1 asm., 45–65 
kv. m), Suite Main House Two Bedroom tipo (maks. 4+2 asm., 125 
kv. m), Mandola Junior Suite SV tipo (maks. 2+2 asm., vaikai iki 
6 metų, 50 kv. m) numeriai, Beach Villa tipo (maks. 4+1 asm., 
105 kv. m), Villa Iolas Honeymoon tipo (maks. 2+2 asm., 125 
kv. m), Villa Delos tipo (maks. 4+1 asm., 105 kv. m), Villa Iolas tipo 
(maks. 4+2 asm., 125 kv. m), Villa Antica Rosa Private Pool tipo 
vilos (maks. 2+2 asm., 105 kv. m), Grand Beach Villa tipo (maks. 
4+2 asm., 250 kv. m), Presidential Beach Residence tipo (maks. 
4+2 asm., 250 kv. m), Royal Pavilion On The Beach tipo (maks. 7+2 
asm., 250 kv. m), Royal Pavilion Indoor & Outdoor Pool tipo (maks. 
6+2 asm., 250 kv. m) vilos. Bankomatas už 7 km.
PAPLŪDIMYS: smėlio (su nuolaidžiu įėjimu į jūrą, 2 km ilgio), yra 
dušas, persirengimo kabinos, paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, 
gultai nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ www.grecotel.com 

Numeriuose
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ seifas (elekroninis)
 ♦ patalynės keitimas kasdien 
 ♦ individualus oro kondicionierius 
 ♦ aptarnavimas visą parą
 ♦ vonios reikmenys (liukso klasės)
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien 
 ♦ CD / DVD grotuvas
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės 
 ♦ tvarkymas kasdien 
 ♦ šlepetės
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ mini baras*
 ♦ palydovinė televizija 
 ♦ svarstyklės
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ chalatas
 ♦ vonia / dušas
 ♦ paplūdimio rankšluosčiai

Viešbučio teritorijoje
 ♦ SPA centras
 ♦ kirpykla
 ♦ drabužių valymo paslaugos 
pagal atskirą užklausą*

 ♦ 15 konferencijų salių
 ♦ 2 barai (Lounge baras)
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ 2 a la carte restoranai
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos 
pagal atskirą užklausą*

 ♦ automobilių nuoma
 ♦ restoranas (salonas pusryčiams 
su atvira terasa, „Cape Voyage“ 
– gurmanų a la carte restoranas, 
„Asia Rosa“ – Rytų virtuvė)

 ♦ gydytojo iškvietimas*
 ♦ Wi-Fi (visoje viešbučio 
teritorijoje)

 ♦ baseinas (gėlo vandens, 
221 kv. m)

 ♦ pusryčių kambarys
 ♦ vandens pramogų parkas
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ biblioteka

Pramogos ir sportas
 ♦ aerobika
 ♦ šokių pamokos*
 ♦ teniso inventorius
 ♦ dažasvydis*
 ♦ teniso korto apšvietimas
 ♦ teniso pamokos*
 ♦ vandens dviračiai 
 ♦ jodinėjimas žirgais* (olimpinis 
jodinėjimas pradedantiems arba 
patyrusiems raiteliams)

 ♦ pilatesas 
 ♦ vandens aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ smiginis
 ♦ šaudymas iš lanko 
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ joga
 ♦ vandens sporto priemonės* 
(viešbutyje OLYMPIA OASIS)

 ♦ kanoja 
 ♦ vakariniai renginiai
 ♦ krepšinis 
 ♦ petankė 
 ♦ stalo tenisas
 ♦ teniso kortas (dirbtinės žolės 
danga)

 ♦ mini futbolas
 ♦ pramoginiai renginiai

* Už papildomą mokestį.

Vaikams
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ paauglių klubas 
 ♦ baseinas (gėlo vandens)
 ♦ diskoteka 
 ♦ vaikų klubas
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Pusryčiai,
vakarienė

Grecotel Olympia Riviera 
Aqua Park 5*

5* Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

VIEŠBUČIO VIETA: OLYMPIA RIVIERA RESORT kompleksas 
įsikūręs ant plataus smėlio paplūdimio, apie 60 km iki Arakso 
oro uosto, apie 80 km iki Patrai miesto, Kilinio miestelyje. 
Viešbutis apsuptas egzotiškų sodų ir eukaliptų miško, 
ant jūros kranto, apie 7 km iki autobusų stotelės. Vakaro 
pramogos Arcoudi (apie 2 km), Kurutoje, Amaliadoje (apie 30 
km).
VIEŠBUTIS: priklauso GRECOTEL viešbučių grupei. Bendras 
plotas – 2 000 000 kv. m. Kompleksui priklauso: MANDOLA 
ROSA SUITES & VILLAS 5* Deluxe, OLYMPIA RIVIERA 
THALASSO 5*, OLYMPIA OASIS 4* viešbučiai. Viešbutį sudaro 
pagrindinis 3-jų aukštų pastatas ir ant jūros kranto esantis 
vasarnamių kompleksas, kuriuose yra 196 numeriai: Standard 
Room SV tipo numeriai (maks. 3 asm., 30 kv. m), Bungalow SV 
tipo numeriai (maks. 3 asm., 30 kv. m), Family Room SV tipo 
numeriai (maks. 2+3 asm., 38–40 kv. m), Junior Bungalow 
Suite tipo numeriai (maks. 2+1 asm., 45 kv. m), Deluxe 
Bungalow Suite tipo numeriai (maks. 4+2 asm., 85 kv. m), 
Olympia Residence Private Pool tipo numeriai (maks. 4+2 asm., 
85 kv. m). Bankomatas už 7 km.
PAPLŪDIMYS: smėlio (su nuolaidžiu įėjimu į jūrą, 2 km ilgio), 
yra dušas, persirengimo kabinos, paplūdimio rankšluosčiai, 
skėčiai, gultai nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ www.grecotel.com 

Numeriuose
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ seifas (elekroninis)
 ♦ patalynės keitimas
 ♦ centrinis oro kondicionierius 
 ♦ aptarnavimas* 
 ♦ vonios reikmenys (liukso klasės)
 ♦ vonia
 ♦ rankšluosčių keitimas 
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
(Famous Class – vakarinis 
numerio paruošimas)

 ♦ šlepetės
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ mini baras*
 ♦ palydovinė televizija 
 ♦ chalatas
 ♦ paplūdimio rankšluosčiai
 ♦ mini šaldytuvas

Viešbučio teritorijoje
 ♦ interneto kavinė
 ♦ SPA centras
 ♦ kirpykla
 ♦ juvelyrikos parduotuvė
 ♦ drabužių valymo paslaugos 
pagal atskirą užklausą*

 ♦ uždaras baseinas (jūros 
vandens, 133 kv. m, šildomas* 
balandį, spalį)

 ♦ 15 konferencijų salių
 ♦ 3 barai
 ♦ parduotuvė
 ♦ a la carte restoranas („Sea 
Dunes“ – graikų virtuvė)

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos 
pagal atskirą užklausą*

 ♦ automobilių nuoma
 ♦ restoranas (pagrindinis 
„Sunset“)

 ♦ gydytojo iškvietimas*
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ 3 baseinai (1 gėlo vandens, 720 
kv. m, 2 egzotiški jūros vandens, 
385 kv. m ir 288 kv. m)

 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ vandens pramogų parkas
 ♦ valiutos keitykla

Pramogos ir sportas
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ teniso pamokos* (su 
profesionaliu treneriu)

 ♦ jodinėjimas žirgais* (olimpinis 
jodinėjimas pradedantiems arba 
patyrusiems raiteliams)

 ♦ pilatesas
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ smiginis
 ♦ šaudymas iš lanko
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ joga
 ♦ vandens sporto priemonės* 
(viešbutyje OLYMPIA OASIS)

 ♦ vakariniai renginiai
 ♦ krepšinis
 ♦ stalo tenisas
 ♦ 2 teniso kortai (dirbtinės žolės 
danga)

 ♦ vandens slidės *
 ♦ mini futbolas

* Už papildomą mokestį.Vaikams
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ paauglių klubas 
 ♦ baseinas (gėlo vandens)
 ♦ vaikų klubas
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
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Prašom su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt 4* Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Pusryčiai,
pietūs,
vakarienėGrecotel Olympia Oasis Aqua Park

Grecotel Olympia Oasis 
Village & Aqua Park 

4*

4* Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

VIEŠBUČIO VIETA: OLYMPIA RIVIERA RESORT kompleksas įsikūręs ant plataus 
smėlio paplūdimio, apie 60 km iki Arakso oro uosto, apie 80 km iki Patrai miesto, 
Kilinio miestelyje. Viešbutis apsuptas egzotiškų sodų ir eukaliptų miško, ant jūros 
kranto, apie 7 km iki autobusų stotelės. Vakaro pramogos Arcoudi (apie 2 km), 
Kurutoje, Amaliadoje (apie 30 km).
VIEŠBUTIS: priklauso GRECOTEL viešbučių grupei. Bendras plotas – 
2 000 000 kv. m. Kompleksui priklauso: MANDOLA ROSA SUITES & VILLAS 5* 
Deluxe, OLYMPIA RIVIERA THALASSO 5*, OLYMPIA OASIS 4* viešbučiai. Viešbutį 
sudaro pagrindinis 3-jų aukštų pastatas, vasarnamių kompleksas ant jūros kranto 
ir 5-ių aukštų „Ilia Palms“ pastatas antroje linijoje (apie 500 m iki paplūdimio). „Ilia 
Palms“ svečiai gali naudotis visomis OLYMPIA OASIS komplekso paslaugomis 
(„viskas įskaičiuota“ maitinimo sistema, vaikų klubu „Grecoland“, jaunuolių 
klubu „GrecoTeens“, nemokamomis vandens sporto paslaugomis, dieninėmis 
bei vakarinėmis pramogomis, paplūdimiu ir viešbučio baseinais). Viešbutyje 
yra 313 numerių: Double Room SSV / SV tipo numeriai (maks. 3 asm., 
30 kv. m), Bungalow SSV / SV tipo numeriai (maks. 3 asm., 30 kv. m), Family 
Bungalow SSV / SV tipo numeriai (maks. 4 asm., 34 kv. m), Family Room 
SSV / SV tipo numeriai (maks. 3+1 asm., 38 kv. m), Family Room SSV Type 1 
tipo numeriai (maks. 3+2, 38 kv. m), Beach Family Villa SV tipo numeriai (maks. 
4+1 asm., 105 kv. m).
PAPLŪDIMYS: smėlio (su nuolaidžiu įėjimu į jūrą, 2 km ilgio), yra dušas, 
persirengimo kabinos, paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ www.grecotel.com 

Numeriuose
 ♦ seifas (elekroninis)
 ♦ patalynės keitimas 
 ♦ centrinis oro kondicionierius (su 
individualiu valdymu)

 ♦ vonios reikmenys
 ♦ vonia
 ♦ rankšluosčių keitimas
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
 ♦ šlepetės
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ palydovinė televizija 
 ♦ chalatas
 ♦ paplūdimio rankšluosčiai
 ♦ mini šaldytuvas

Viešbučio teritorijoje
 ♦ interneto kavinė (vestibiulyje)
 ♦ SPA centras
 ♦ kirpykla
 ♦ amfiteatras
 ♦ juvelyrikos parduotuvė
 ♦ varpinė
 ♦ drabužių valymo paslaugos pagal 
atskirą užklausą*

 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 15 konferencijų salių
 ♦ 2 barai 
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ parduotuvė
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ restoranas (pagrindinis „Seasons“, 
graikų virtuvė paplūdimyje „Oasis“, 
Azijos virtuvė „Red Moon“)

 ♦ gydytojo iškvietimas*
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ 3 baseinai 
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ kortų žaidimų kambarys 
 ♦ vandens pramogų parkas
 ♦ valiutos keitykla

Pramogos ir sportas
 ♦ aerobika
 ♦ šokių pamokos*
 ♦ teniso inventorius
 ♦ dažasvydis*
 ♦ teniso korto apšvietimas
 ♦ teniso pamokos* 
 ♦ biliardas*
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ vandens dviračiai 
 ♦ dviračių nuoma* 
 ♦ jodinėjimas žirgais*
 ♦ pilatesas*
 ♦ vandens aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ smiginis
 ♦ šaudymas iš lanko
 ♦ elektroniniai žaidimai*
 ♦ kanoja 
 ♦ burlenčių sportas (būtinas 
sertifikatas)

 ♦ vakariniai renginiai 
 ♦ krepšinis
 ♦ petankė
 ♦ stalo tenisas
 ♦ 2 teniso kortai 
 ♦ vandens slidės*
 ♦ mini futbolas

* Už papildomą mokestį.

Vaikams
 ♦ žaidimų aikštelė 
 ♦ paauglių klubas 
 ♦ baseinas (gėlo vandens)
 ♦ diskoteka 
 ♦ vaikų klubas
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
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Viskas 
įskaičiuota

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ interneto kavinė 
 ♦ juvelyrinė parduotuvė
 ♦ SPA centras
 ♦ amfiteatras
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ kirpykla
 ♦ varpinė
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ 2 barai
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ parduotuvė
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ kortų žaidimų kambarys 
 ♦ 3 baseinai
 ♦ Wi-Fi
 ♦ vandens pramogų parkas
 ♦ valiutos keitykla

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ paauglių klubas 
 ♦ baseinas (gėlo vandens)
 ♦ diskoteka 
 ♦ vaikų klubas
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*

Pramogos ir sportas:
 ♦ aerobika 
 ♦ dviračių nuoma*
 ♦ teniso inventorius 
 ♦ šokių pamokos*
 ♦ žaidimų automatai*
 ♦ teniso korto apšvietimas 
 ♦ teniso pamokos*
 ♦ biliardas*
 ♦ dažasvydis*
 ♦ asmeninis treneris*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ vandens dviračiai 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ smiginis 
 ♦ elektroniniai žaidimai*
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ kanoja 
 ♦ burlenčių sportas 
 ♦ vakariniai renginiai 
 ♦ šaudymas iš lanko 
 ♦ petankė 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ jodinėjimas žirgais*
 ♦ krepšinis 
 ♦ mini futbolas 
 ♦ teniso kortas 
 ♦ vandens slidės*

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUTIS: priklauso GRECOTEL viešbučių tinklui. 2018 
metais GRECOTEL OLYMPIA OASIS dalijasi į OLYMPIA 
OASIS & AQUA PARK ir OLYMPIA OASIS VILLAGE & AQUA 
PARK. Viešbutį sudaro vasarnamiai ant jūros kranto. 
Viešbutyje yra 313 numerių, vasarnamiuose yra 127 
numeriai: Bungalow SSV / SV tipo numeriai (su vaizdu į jūrą 
arba daliniu vaizdu į jūrą, vasarnamiuose, viena dvivietė lova 
arba 2 vienvietės lovos, kai papildomai – išlankstoma lova 
(kai kuriuose numeriuose), maks. 3 asm., 30 kv. m), Family 
Bungalow SSV / SV tipo numeriai (su vaizdu į jūrą arba daliniu 
vaizdu į jūrą, išsidėstę sode, 2 miegamieji su durimis, dvivietė 
lova, vaikų kambaryje 2 išlankstomos lovos, maks. 3+1 asm., 
34 kv. m).
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 4 žvaigždutės.
INTERNETINĖ SVETAINĖ: www.grecotel.com 

Numeriuose:
 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas
 ♦ centrinis  oro kondicionierius
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ chalatas 
 ♦ vonia
 ♦ rankšluosčių keitimas (veikia 
ekosistema: ranšluosčiai 
keičiami palikus juos ant žemės 
vonios kambaryje) 

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
 ♦ šlepetės
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ paplūdimio rankšluosčiai

4*
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Viskas 
įskaičiuota

4* Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Viskas 
įskaičiuota

Grecotel Casa Marron 
All Inclusive Resort

Grecotel Filoxenia Premium Resort 4*

4* Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

4*

VIEŠBUČIO VIETA: nedideliame Lakopetros kaimelyje, apie 10 km 
iki Arakso oro uosto, apie 35 km į vakarus iki Patrai uosto, apie 10 km 
iki Kato Achajos miestelio, apie 2 km iki autobusų stotelės. Vakaro 
pramogos Kato Achajoje (apie 10 km), Patrai (apie 35 km).
VIEŠBUTIS: bendras plotas – 80 000 kv. m. Viešbutį sudaro du 
pastatai su liftu ir vasarnamių kompleksas, kuriuose yra 270 numerių: 
Room MV tipo numeriai (pagrindiniame pastate, su vaizdu į kalnus, 
dvivietė lova, papildomai – sofa-lova, maks. 3 asm., 23 kv. m), Superior 
Room SSV tipo numeriai (naujame pastate, su daliniu vaizdu į jūrą, 
dvivietė lova, papildomai – dviaukštė lova, maks. 3 asm., 26 kv. m), 
Bungalow GV / SSV tipo numeriai (sode, su vaizdu į sodą ir daliniu 
vaizdu į jūrą, dvivietė lova, papildomai – sofa-lova, maks. 3 asm., 23 
kv. m), Family Bungalow tipo numeriai (sode, miegamasis ir svetainė, 
atskirti durimis, dvivietė lova, papildomai – 2 vienvietės lovos, maks. 
2+2 asm., 38 kv. m), Superior Family Room SSV tipo numeriai (naujame 
pastate, su daliniu vaizdu i jūrą, miegamasis ir vaikų kambarys, 
atskirti durimis, dvivietė lova, papildomai – 2 vienvietės lovos, vonios 
kambarys su 2 kriauklėmis, maks. 2+2 asm., 37 kv. m). Bankomatas 
už 12 km.
PAPLŪDIMYS: stambaus žvyro / akmenuotas, įėjimas į jūrą – 
stambaus žvyro su akmenukais, yra dušas, persirengimo kabinos, 
paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 4 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ www.grecotel.com   

Numeriuose
 ♦ seifas
 ♦ patalynės keitimas
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ vonia
 ♦ rankšluosčių keitimas (veikia 
ekosistema: ranšluosčiai keičiami 
palikus juos ant žemės vonios 
kambaryje) 

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ paplūdimio rankšluosčiai
 ♦ mini šaldytuvas

Viešbučio teritorijoje
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ uždaras baseinas (gėlo vandens, 66 
kv. m, šildomas balandį ir spalį)

 ♦ konferencijų salė (iki 100 asm.)
 ♦ 3 barai
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ a la carte restoranas (graikiška 
taverna)

 ♦ automobilių nuoma
 ♦ restoranas
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ Wi-Fi
 ♦ 2 baseinai (gėlo vandnes, 230 kv. m, 
200 kv. m)

 ♦ baseinas-lagūna (150 kv. m)
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ parduotuvė

Pramogos ir sportas
 ♦ sauna 
 ♦ aerobika 
 ♦ parašiutas*
 ♦ teniso inventorius 
 ♦ masažas*
 ♦ teniso korto apšvietimas 
 ♦ vandens dviračiai 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ smiginis 
 ♦ šaudymas iš lanko 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ kanoja 
 ♦ burlenčių sportas 
 ♦ vakariniai renginiai 
 ♦ krepšinis 
 ♦ petankė 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ 3 teniso kortai (kvarcinio 
smėlio danga, vakarinis 
apšvietimas, raketės ir 
kamuoliukai)

 ♦ vandens slidės*
 ♦ mini futbolas 

*Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: Kalamatos miesto pakraštyje, Taigeto 
kalno papėdeje, gražiame paplūdimyje, apie 190 m iki Arakso 
oro uosto. Viešbutis yra puikus atspirties taškas kelionėms 
po pietinį Peloponesą. Apie 10 m iki autobusų stotelės.
VIEŠBUTIS: priklauso GRECOTEL viešbučių grupei. Viešbutį 
sudaro 4-ių aukštų pastatas (su 3 liftais), kuriame yra 188 
numeriai: Standard Room tipo numeriai (maks. 3 asm., 26 
kv. m), Superior Guestroom tipo numeriai (maks. 3 asm., 28 
kv. m), Deluxe Room tipo numeriai (maks. 3 asm., 28–35 
kv. m), Family Room tipo numeriai (maks. 2+2 asm., 37 kv. m), 
Family Suite tipo numeriai (maks. 2+2 asm., 54 kv. m). Yra 
numerių, pritaikytų asmenims su judėjimo negalia (turėklai 
visoje viešbučio teritorijoje). Bankomatas už 2 km.
PAPLŪDIMYS: žvyro, yra dušas, persirengimo kabinos, 
paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai – 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 4 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ www.grecotel.com  

Numeriuose
 ♦ seifas
 ♦ patalynės keitimas
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ šaldytuvas
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ grindys – plytelės 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ palydovinė televizija 
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ vonia / dušas

Viešbučio teritorijoje
 ♦ SPA centras
 ♦ uždaras baseinas 
 ♦ konferencijų salė 
 ♦ 2 barai 
 ♦ restoranas 
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ baseinas 
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ biblioteka

Pramogos ir sportas
 ♦ sauna 
 ♦ aerobika
 ♦ gimnastika 
 ♦ teniso inventorius
 ♦ masažas*
 ♦ teniso korto apšvietimas
 ♦ vandens aerobika
 ♦ smiginis
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ petankė
 ♦ stalo tenisas
 ♦ teniso kortas
 ♦ pramoginiai renginiai 

*Už papildomą mokestį.
Vaikams

 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ žaidimų kambarys
 ♦ paauglių klubas 
 ♦ baseinas (gėlo vandens)
 ♦ vaikų klubas
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą* 

Vaikams
 ♦ 2 baseinai (gėlo vandens, 60 kv. m, 
varlinukas, 40 kv. m)

 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ paauglių klubas („Club 4U“, nuo 13 iki 
17 metų, tik aukštojo sezono metu)

 ♦ diskoteka 
 ♦ vaikų klubas („Grecoland“, nuo 3 iki 
12, 6 kartus per savaitę tam tikromis 
valandomis)

 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
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4* Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Pusryčiai,
pietūs,
vakarienė

Pavlina Beach

Naiades Villas

Viskas 
įskaičiuota4*

4*

4* Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

VIEŠBUČIO VIETA: Niforeikos miestelyje, apie 4 km iki Kato 
Achajos miesto, apie 11 km iki Arakso oro uosto, apie 27 km 
iki Patrai miesto, apie 1,5 km iki autobusų stotelės. Vakaro 
pramogos Kato Achajoje (apie 4 km).
VIEŠBUTIS: pastatytas 1992 metais, paskutinį kartą atnaujintas 
2014–2015 metais. Viešbutį sudaro pagrindinis 2-jų aukštų 
pastatas ir 3 papildomi pastatai, kuriuose yra 93 numeriai: 
Standard Room Mountain View tipo numeriai (su vaizdu į kalnus, 
sodą, 2 vienvietės lovos arba dvivietė lova, papildomai – vienvietė 
išlankstoma lova, maks. 3+1 asm., 21 kv. m), Standard Room SV 
tipo numeriai (su vaizdu į jūrą, 2 vienvietės lovos arba dvivietė 
lova, papildomai – vienvietė išlankstoma lova, maks. 3+1 asm., 
21 kv. m). Bankomatas už 4 km.
PAPLŪDIMYS: stambaus žvyro / akmenuotas, smulkaus 
žvyro įėjimas į jūrą, yra atviras bėgimo takas, paplūdimio 
rankšluosčiai, skėčiai, gultai nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 4 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ www.pavlinahotel.gr  

Numeriuose
 ♦ virdulys
 ♦ seifas registratūroje* 
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę 

 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ vonia
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien 
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės 
 ♦ numerių tvarkymas 6 kartus 
per savaitę 

 ♦ plaukų džiovintuvas pagal 
atskirą užklausą 

 ♦ balkonas
 ♦ palydovinė televizija 
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ mini šaldytuvas

Viešbučio teritorijoje
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ baras 
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ interneto kavinė
 ♦ suvenyrų parduotuvė
 ♦ restoranas 
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ baseinas 
 ♦ televizijos salė
 ♦ parduotuvės
 ♦ taverna

Pramogos ir sportas
 ♦ masažas*
 ♦ dviračių nuoma
 ♦ biliardas*
 ♦ tinklinis
 ♦ vakariniai renginiai
 ♦ krepšinis
 ♦ stalo tenisas
 ♦ teniso kortas* 

*Už papildomą mokestį.

Vaikams
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą 
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 

VIEŠBUČIO VIETA: apie 10 km iki Arakso oro uosto, apie 25 
km iki Patrai miesto, Niforeikos kaimelyje. Vakaro pramogos 
Niforeikoje (apie 400 m).
VIEŠBUTIS: pastatytas 2010 metais. Bendras plotas – 
1 500 kv. m. Viešbutį sudaro dešimt korpusų, kuriuose yra 
18 Apartment tipo numerių (miegamasis ir atskira svetainė, 
dvivietė lova arba 2 vienvietės lovos, papildomai – sofa, 
maks. 3+1 asm., 43 kv. m). Bankomatas už 2,5 km.
PAPLŪDIMYS: žvyro, skėčiai, gultai už papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 4 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ www.naiadesvillas.gr 

Numeriuose
 ♦ seifas
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę 

 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ aptarnavimas
 ♦ šaldytuvas
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ rankšluosčių keitimas 2 kartus 
per savaitę 

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
 ♦ šlepetės
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ balkonas
 ♦ virtuvė
 ♦ dušas
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ chalatas

Viešbučio teritorijoje
 ♦ kepsninė 
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ baras 
 ♦ restoranas 
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ baseinas 
 ♦ Wi-Fi

Vaikams
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ skyrius pagrindiniame baseine
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą 
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
pagal atskirą užklausą

*Už papildomą mokestį. 
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4* Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Pusryčiai,
vakarienė

Airotel Achaia Beach

Poseidon Palace 4*

4* Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Viskas 
įskaičiuota4*

VIEŠBUČIO VIETA: apie 50 km iki Arakso oro uosto, apie 
4 km iki Patrai miesto, pirmoje viešbučių linijoje. Vakaro 
pramogos Patrai (apie 4 km).
VIEŠBUTIS: priklauso graikiškam AIROTEL viešbučių 
tinklui. Atidarytas 1970 metais, paskutinį kartą atnaujintas 
2004 metais. Viešbutį sudaro pagrindinis 4-ių aukštų 
pastatas, kuriame yra 85 numeriai: Standard Room tipo 
numeriai (dvivietė lova, papildomai – sofa-lova, maks. 4 asm., 
13–15 kv. m). Bankomatas už 2 km.
PAPLŪDIMYS: miesto, stambaus žvyro / akmenuotas, 
skėčiai, gultai nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ www.airotel.gr  

Numeriuose
 ♦ seifas* 
 ♦ patalynės keitimas kasdien 
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ aptarnavimas* 
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien 
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
 ♦ šlepetės
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ mini baras*
 ♦ balkonas
 ♦ palydovinė televizija 
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ chalatas
 ♦ vonia / dušas

Viešbučio teritorijoje
 ♦ interneto kavinė
 ♦ konferencijų salė 
 ♦ 3 barai
 ♦ drabužių lyginimo paslauga 
pagal atskirą užklausą 

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ restoranas 
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ baseinas 
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė

Pramogos ir sportas
 ♦ sauna 
 ♦ elektroniniai žaidimai 
 ♦ stalo tenisas
 ♦ mini futbolas 

*Už papildomą mokestį.

Vaikams
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ žaidimų kambarys
 ♦ baseinas
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą 
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
pagal atskirą užklausą  

VIEŠBUČIO VIETA: pie 15 km iki Arakso oro uosto, apie 10 
km iki Ermionės miesto, apie 14 km iki Patrai miesto. Vakaro 
pramogos Patrai (apie 14 km) ir Vrachnekoje (apie 5 km).
VIEŠBUTIS: viešbutį sudaro du pastatai. Yra galimybė 
sujungti numerius, taip pat yra numerių, pritaikytų asmenims 
su judėjimo negalia. Viešbutyje yra 39 Standard Room tipo 
numeriai (vieno kambario numeris, dvivietė lova, 2 vienvietės 
lovos pagal atskirą užklausą, papildomai – sofa arba 
išlankstoma lova, maks. 3+1 asm., 25–30 kv. m).
PAPLŪDIMYS: paplūdimio rankšluosčiai nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 4 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ www.poseidon-palace.poseidon-
hotels.gr 

Numeriuose
 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas kasdien 
 ♦ vonios kambarys
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ aptarnavimas* 
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien 
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – laminatas 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ mini baras*
 ♦ balkonas
 ♦ palydovinė televizija 
 ♦ Wi-Fi 

Viešbučio teritorijoje
 ♦ interneto kavinė
 ♦ susitikimų kambarys
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ 5 konferencijų salės
 ♦ 2 barai 
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ restoranas 
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ baseinas 
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė

Pramogos ir sportas
 ♦ sauna*
 ♦ biliardas*
 ♦ turkiška pirtis*
 ♦ stalo tenisas 

*Už papildomą mokestį.

Vaikams
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ skyrius pagrindiniame baseine
 ♦ buteliukų šildytuvas pagal 
atskirą užklausą 

 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą 
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
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3* Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Pusryčiai,
vakarienė

Niforeika Beach Hotel & Bungalows

Poseidon

Viskas 
įskaičiuota3*

3*

3* Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 14 km iki oro uosto, apie 4 km iki 
Kato Achajos miesto, apie 2 km iki Niforeikos gyvenvietės, 
pirmoje viešbučių linijoje. Vakaro pramogos Kato Achajoje 
(apie 4 km).
VIEŠBUTIS: atidarytas 2000 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2007 metais. Viešbutį sudaro pagrindinis 
pastatas ir vasarnamių kompleksas, kuriuose yra 54 
numeriai: Standard Room Garden View tipo numeriai (su vaizdu 
į sodą, dvivietė lova, 2 vienvietės lovos pagal atskirą užklausą, 
papildomai – išlankstoma lova arba vienvietė lova, maks. 3 
asm., 18–22 kv. m), Standard Room Sea View tipo numeriai (su 
vaizdu į jūrą, dvivietė lova, 2 vienvietės lovos pagal atskirą 
užklausą, papildomai – išlankstoma lova, maks. 3 asm., 
18–22 kv. m). Bankomatas už 4 km.
PAPLŪDIMYS: miesto, stambaus žvyro / akmenuotas, 
įėjimas į jūrą – stambaus žvyro su akmenukais, skėčiai, gultai 
už papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 3 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ www.niforeika-beach.gr  

Numeriuose
 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę 

 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ rankšluosčių keitimas (veikia 
ekosistema: ranšluosčiai 
keičiami palikus juos ant žemės 
vonios kambaryje)

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ palydovinė televizija 
 ♦ dušas
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ mini šaldytuvas

Viešbučio teritorijoje
 ♦ parduotuvė
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ baras 
 ♦ restoranas 
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ pusryčių kambarys
 ♦ baseinas 
 ♦ Wi-Fi 

Vaikams
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ skyrius pagrindiniame baseine
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą 
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
pagal atskirą užklausą 

*Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 12 km iki Arakso oro uosto, apie 14 
km ir Patrai miesto. Vakaro pramogos Patrai (apie 14 km).
VIEŠBUTIS: pastatytas 1991 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2005 metais. Viešbutį sudaro vienas 3-jų aukštų 
pastatas, kuriame yra 45 numeriai: Standard Room tipo 
numeriai (2 vienvietės lovos arba dvivietė lova, papildomai – 
vienvietė lova, maks. 3 asm., 16–18 kv. m), Single Standard 
Room tipo numeriai (vienvietė lova, maks. 1 asm., 12–13 
kv. m). Yra galimybė sujungti numerius. Bankomatas už 4 km.
PAPLŪDIMYS: žvyro, įėjimas į jūrą – stambaus žvyro su 
akmenukais.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 3 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ 
www.poseidon-hotel.poseidon-hotels.gr  

Numeriuose
 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas kasdien 
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien 
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – parketas 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ balkonas
 ♦ palydovinė televizija 
 ♦ vonia / dušas
 ♦ mini šaldytuvas

Viešbučio teritorijoje
 ♦ interneto kavinė
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ 2 barai 
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ restoranas 
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ Wi-Fi viešosiose vietose 
 ♦ baseinas 
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 

Vaikams
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą  

*Už papildomą mokestį.
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2+* Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Pusryčiai,
vakarienė

Aithrio Hotel

Castella Beach 2+*

2+* Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Pusryčiai,
pietūs,
vakarienė2+*

VIEŠBUČIO VIETA: Niforeikoje, ant kalvos, su vaizdu į jūrą, 
apie 4 km iki Kato Achajos miesto, apie 14 km iki Arakso oro 
uosto, apie 23 km iki Patrai miesto, apie 4 km iki autobusų 
stotelės. Vakaro pramogos Kato Achajoje (apie 4 km).
VIEŠBUTIS: pastatytas 2003 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2011 metais. Viešbutį sudaro trys 2-jų aukštų 
pastatai, kuriuose yra 21 numeris: Apartment 2-4 Pax tipo 
numeriai (2 vienvietės lovos arba dvivietė lova, papildomai – 
vienvietė lova, dviaukštė lova arba 2 vienvietės lovos, įrengta 
virtuvėlė, maks. 5 asm., 26 kv. m), Superior Apartment Sea 
View 2-4 Pax tipo numeriai (2 vienvietės lovos arba dvivietė 
lova, papildomai – vienvietė lova ir sofa, įrengta virtuvėlė, 
maks. 4 asm., 26 kv. m). Bankomatas už 4 km.
PAPLŪDIMYS: žvyro, smėlio įėjimas į jūrą.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 2 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ www.aithriohotel.com  
EKONOMINĖ KLASĖ

Numeriuose
 ♦ virdulys
 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę 

 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ rankšluosčių keitimas 3 kartus 
per savaitę 

 ♦ lygintuvas pagal atskirą 
užklausą 

 ♦ grindys – plytelės 
 ♦ numerių tvarkymas 3 kartus 
per savaitę 

 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ virtuvė
 ♦ dušas
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ televizorius
 ♦ lyginimo lenta pagal atskirą 
užklausą 

Viešbučio teritorijoje
 ♦ interneto kavinė 
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ baras 
 ♦ restoranas 
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ Wi-Fi

Vaikams
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą  

VIEŠBUČIO VIETA: Alisos vietovėje, ant jūros kranto, apie 3 km iki 
Kato Achajos miestelio, apie 20 km iki Arakso oro uosto, apie 15 km iki 
Patrai miesto. Apie 100 m iki autobuso stotelės. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1978 metais, paskutinį kartą atnaujintas 
2015 metais. Viešbutį sudaro pagrindinis pastatas ir vienas 
papildomas korpusas, kuriuose yra 18 numerių: Standard Room SV 
tipo numeriai (su vaizdu į jūrą, 2 viengulės lovos, dvigulė pagal atskirą 
užklausą, maks. 2 asm., 18 kv. m), Standard Room GV tipo numeriai (su 
vaizdu į sodą, 2 viengulės lovos, dvigulė pagal atskirą užklausą, maks. 
2 asm., 18 kv. m), Standard Room Quadruple SV tipo numeriai (su vaizdu 
į jūrą, miegamasis ir svetainė, atskirti durimis, 2 viengulės lovos, 
papildomai – 2 viengulės lovos, maks. 4 asm., 30 kv. m), Standard 
Room Triple Use SV tipo numeriai (su vaizdu į jūrą, 2 viengulės lovos, 
papildomai – išlankstoma lova, maks. 3+1 asm., 23 kv. m), Studio tipo 
numeriai (2 viengulės lovos, papildomai – dviejų aukštų lova, maks. 
3+1 asm., 30 kv. m).
PAPLŪDIMYS: stambaus žvyro / akmenuotas, įėjimas į jūrą – 
stambaus žvyro su akmenukais, skėčiai, gultai nemokamai, paplūdimio 
rankšluosčiai už papildomą mokestį.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – viešbutis nekategorizuotas. 
INTERNETO SVETAINĖ www.castella-beach.gr  

Numeriuose
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę 

 ♦ oro kondicionierius
 ♦ rankšluosčių keitimas 4 kartus 
per savaitę 

 ♦ grindys – plytelės 
 ♦ numerių tvarkymas 6 kartus 
per savaitę 

 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ balkonas
 ♦ palydovinė televizija 
 ♦ dušas
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ mini šaldytuvas

Viešbučio teritorijoje
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ restoranas 
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ seifas

Vaikams
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą 
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
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Koralli Beach
Viešbučio teritorijoje:

 ♦ baras 
 ♦ restoranas 
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ Wi-Fi
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 

Brati Arkoudi Hotel

Brati II Beach

Pusryčiai

Pusryčiai,
vakarienė

Pusryčiai,
pietūs,
vakarienė

2+*

2*

3*
VIEŠBUČIO VIETA: apie 16 km iki 
Araksos oro uosto, apie 4 km iki 
Kato Achajos miesto, apie 2,5 km 
iki Niforeikos gyvenvietės. Vakaro 
pramogos Kato Achajoje (apie 4 km).
VIEŠBUTIS: viešbutį sudaro vienas 
3-jų aukštų pastatas, kuriame yra 
18 Standard Room tipo numerių (2 
vienvietės lovos, papildomai – 
vienvietė lova arba išlankstoma lova, 
maks. 4 asm., 25 kv. m).
PAPLŪDIMYS: žvyro, skėčiai, gultai 
už papildomą mokestį.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas. 
INTERNETO SVETAINĖ 
www.korallibeach.com 

Numeriuose:
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę 

 ♦ vonios kambarys
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ šaldytuvas
 ♦ palydovinė televizija 
 ♦ mini šaldytuvas

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė

2+* Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

2* Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

3* Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ autobusas iki miesto centro
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ 2 barai (prie baseino)
 ♦ gydytojo iškvietimas*
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ pusryčių kambarys
 ♦ 2 baseinai (gėlo vandens, 150 
kv. m ir 200 kv. m)

 ♦ Wi-Fi viešosiose vietose
 ♦ televizijos salė
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ biblioteka

Pramogos ir sportas:
 ♦ teniso inventorius
 ♦ biliardas 
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ stalo tenisas
 ♦ teniso kortas (apšvietimo nėra)

*Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 55 km iki Arakso oro 
uosto, apie 85 km iki Patrai miesto, apie 300 m 
iki Arcoudi miestelio centro ir paplūdimio, apie 
50 m iki autobusų stotelės. Vakaro pramogos 
Arcoudi (apie 300 m), Kurutoje, Amaliadoje (apie 
30 km).
VIEŠBUTIS: pastatytas 1986 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2005 ir 2007 metais. 
Bendras plotas – 10 000 kv. m. Viešbutį sudaro 
pagrindinis pastatas ir du 3-jų aukštų pastatai 
(yra liftas), kuriuose yra 94 Standard Room tipo 
numeriai (maks. 3 asm., 18 kv. m).
PAPLŪDIMYS: smėlio (už 500 m nuo viešbučio), 
nuolaidus smėlio įėjimas į jūrą, nemokamas 
autobusas iki paplūdimio, skėčiai, gultai už 
papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
2 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.brati-hotels.gr 
Ekonominė klasė

Numeriuose:
 ♦ seifas (mechaninis)
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę 

 ♦ oro kondicionierius
 ♦ rankšluosčių keitimas 3 kartus 
per savaitę 

 ♦ telefonas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ balkonas
 ♦ palydovinė televizija 
 ♦ dušas
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ mini šaldytuvas

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė 
 ♦ skyrius pagrindiniame baseine
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą 
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ baras 
 ♦ gydytojo iškvietimas*
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ pusryčių kambarys
 ♦ Wi-Fi registratūroje 
 ♦ valiutos keitykla

Pramogos ir sportas:
 ♦ dviračių nuoma* 

*Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 55 km iki Arakso oro 
uosto, apie 85 km iki Patrų miesto, Arcoudi 
gyvenvietės centre, apie 50 m iki jūros, apie 
6 km iki autobusų stotelės. Vakaro pramogos 
Arcoudi (apie 50 m), Kurutoje, Amaliadoje (apie 
30 km).
VIEŠBUTIS: pastatytas 2001 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2009 metais. Viešbutį sudaro 
vienas 3-jų aukštų pastatas (be lifto), kuriame 
yra 22 Standard Room tipo numeriai (maks. 3 
asm., 18 kv. m). Yra galimybė sujungti numerius. 
Bankomatas už 10 km.
PAPLŪDIMYS: smėlio (už 50 m nuo viešbučio), 
nuolaidus smėlio įėjimas į jūrą, paplūdimio 
rankšluosčiai (iš viešbučio) nemokamai, skėčiai, 
gultai už papildomą mokestį.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
2 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.brati-hotels.gr 
Ekonominė klasė

Numeriuose:
 ♦ seifas (mechaninis)
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę 

 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ rankšluosčių keitimas 2 kartus 
per savaitę 

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ rusiškas kanalas 
 ♦ balkonas
 ♦ palydovinė televizija 
 ♦ dušas
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ mini šaldytuvas

Vaikams:
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą

141



Svarbi informacija keliaujantiems

Kelionės dokumentai 
Prieš išvykstant poilsiauti, būtina įsitikinti, kad turite visus reikiamus dokumentus, 
galiojančius užsienio kelionėms: asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, 
galiojantį kelionės metu, kelionės bilietus, draudimo polisus ir pan.
Vykstantiems į Graikiją su savimi privaloma turėti galiojantį pasą arba asmens 
tapatybės kortelę. Tarnybinis ir diplomatinis pasai nėra tinkami dokumentai 
vykti į poilsinę kelionę. Įsitikinkite, kad Jūsų asmens tapatybę patvirtinančio 
dokumento, su kuriuo vykstate į Graikiją, galiojimo laikas nepasibaigęs. Atminkite, 
kad įvažiuojančiojo į šalį asmens pasas arba asmens tapatybės kortelė privalo 
galioti ne trumpiau kaip 6 mėnesius, skaičiuojant nuo kelionės pabaigos. Dėl 
išsamesnės informacijos prašome kreiptis į šalies migracijos tarnybas. Asmenys 
be pilietybės, turintiems leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje ir išduotą galiojantį 
kelionės dokumentą, gali išvykti į Graikiją tik kelionės dokumento galiojimo metu, 
tačiau išduotas kelionės dokumentas privalo galioti ne trumpiau kaip 6 mėnesius, 
skaičiuojant nuo kelionės pabaigos. Graikijoje asmenys be pilietybės gali būti ne 
ilgiau kaip 90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį, su sąlyga, kad Graikijoje šių 
asmenų disponuojamas kelionės dokumentas yra pripažintas kaip tinkamas 
atvykti. Dokumentus kelionei (elektroninio formato lėktuvo bilietą ir apgyvendinimo 
viešbutyje dokumentą (voucher) Jums turi įteikti kelionių agentūros darbuotojai. 
Skrydžių ir apgyvendinimo informacija yra spausdinama ant vieno lapo, o visas 
dokumentų rinkinys išskiriamas į dvi dalis: „kopija keliautojams“ ir „kopija viešbučiui“. 
Dokumentus prašome saugoti iki grįžimo iš kelionės dienos. 
Praradus pasą / asmens tapatybės kortelę ar kitus asmens dokumentus, taip pat 
juos sugadinus, būtina apie tai nedelsiant informuoti TEZ TOUR atstovą. Praradus 
pasą / asmens tapatybės kortelę ar juos sugadinus, turi būti išduotas asmens 
grįžimo dokumentas. Jis išduodamas Užsienio reikalų ministro 2008 m. birželio 
18 d. įsakymo Nr. V-141 „Dėl asmens grįžimo pažymėjimo išdavimo ir įforminimo 
tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka, todėl jo išdavimas gali užtrukti, ypač 
jei užsienio šalyje nėra Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulato. 
Asmens grįžimo pažymėjimas yra skirtas tik grįžti į kilmės šalį, todėl su juo vykti 
į kitas valstybes negalima. Išlaidas, susijusias su asmens grįžimo pažymėjimo 
išdavimu bei grįžimu į kilmės šalį, taip pat išlaidas už papildomai praleistą laiką 
užsienio šalyje apmoka pats turistas.

Vizos 
Lietuvos piliečiams, vykstantiems į Graikiją, vizos nereikalingos, nes Graikija yra 
Šengeno šalis. Vykstant į Šengeno šalis, galioja bevizio įvažiavimo režimas ir 
nėra pasienio kontrolės. Tačiau judėjimo Šengeno erdvėje negalima tapatinti su 
judėjimu vienoje valstybėje narėje be asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų. 
Todėl atkreipiame dėmesį į tai, kad kiekvienas keliaujantysis privalo su savimi 
turėti galiojantį pasą ar asmens tapatybės kortelę, nes Šengeno valstybių 
narių teisėsaugos institucijų pareigūnai turi teisę patikrinti asmens tapatybę, 
vadovaudamiesi nacionaliniais teisės aktais. Daugiau informacijos galima rasti 
Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerijos interneto svetainėje www.urm.lt.
Ne Lietuvos Respublikos piliečiams migracijos tarnybų reikalavimai ir vizų išdavimo 
tvarka gali skirtis. Dėl visos reikiamos informacijos būtina kreiptis į atitinkamos 
šalies diplomatines atstovybes ar konsulines įstaigas. Jeigu Lietuvoje gyvenantys 
asmenys kitos šalies vizos Lietuvoje įsigyti negali, jie turi kreiptis į artimiausią 
atitinkamos šalies ambasadą. UAB „Tez Tour“ neatsako už tai, kad neįsigijęs 
vizos turistas neišvyksta į kelionę, taip pat už pasienio bei migracijos tarnybų 
priimtus sprendimus turisto atžvilgiu bei dėl to patirtus nuostolius. Asmenys 
be pilietybės, turintys leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje ir išduotą galiojantį 
kelionės dokumentą, gali išvykti į Graikiją tik kelionės dokumento galiojimo metu, 
tačiau išduotas kelionės dokumentas privalo galioti ne trumpiau kaip 6 mėnesius, 
skaičiuojant nuo kelionės pabaigos. Graikijoje asmenys be pilietybės gali būti ne 
ilgiau kaip 90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį, su sąlyga, kad Graikijoje šių 
asmenų disponuojamas kelionės dokumentas yra pripažintas kaip tinkamas atvykti. 
Naujausią informaciją apie vizų išdavimo tvarką, kitus migracinius reikalavimus, 
vykstant į mūsų siūlomas šalis, galite sužinoti kelionių agentūrose ar atitinkamos 
šalies diplomatinėse atstovybėse ir www.pasienis.lt, www.migracija.lt.
DĖMESIO! Užsienio valstybių, neturinčių bevizio režimo susitarimo su Lietuvos 
Respublika, piliečiams, norintiems į kelionę vykti iš Lietuvos, būtina daugkartinė 
(Šengeno arba nacionalinė) viza. Išsamiau www.pasienis.lt ir www.migracija.lt.
ATTENTION! Tourists, who are the citizens of Foreign countries, which do not have 
contracts with the Republic of Lithuania according to elimination of visas for travel 
to the Republic of Lithuania, when purchasing a trip with departure from 
Lithuania / return to Lithuania, must have a multiple entry visa (Schengen or 
National visa), valid not less than the duration of the trip (detailed information you 
can find www.migracija.lt).
ВНИМАНИЕ! Гражданам зарубежных стран не имеющим безвизового 
соглашения с Литовской Республикой, которые приобрели туристическую 
поездку, вылета / возврата из / в Литовскую Республику должны иметь 
многократную (национальную или шенгенскую) визу, сроком действия визы не 
менее продолжительности поездки/путёвки (подробную информацию можно 
получить www.migracija.lt).

Vaiko išvykimas į užsienį 
Vaikas, vykstantis į kelionę, privalo turėti galiojantį pasą ir kitus dokumentus, 
reikalingus kelionei (bilietus, draudimo polisą). Į Graikiją nepilnametis gali išvykti 
vienas, t. y. nelydimas tėvų arba vieno iš tėvų. Jam būtina turėti pasą arba asmens 
tapatybės kortelę.
Atkreipiame dėmesį į tai, kad vaiko gimimo liudijimas nėra asmens tapatybės 
dokumentas, todėl nepilnametis negali vykti į kelionę su šiuo dokumentu. Tuo 
atveju, kai vaiko pavardė nesutampa su vieno iš tėvų, su kuriuo jis išvyksta, 
pavarde, Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnams pareikalavus, turi būti 
pateikiamas vaiko gimimo liudijimas (originalas arba notaro patvirtinta kopija). 

Daugiau informacijos apie vaikų išvykimo į užsienį sąlygas ieškokite interneto 
svetainėje www.pasienis.lt arba galite sužinoti paskambinę Valstybės sienos 
apsaugos tarnybai.
Vaiko palyda
Vaiko palydos paslaugos sąlygos ir tvarka bendrovės „Small Planet Airlines“ 
skrydžiuose
Vaikai nuo 5 iki 13 metų (imtinai) gali skristi lėktuvu tik lydimi kito vyresnio nei 16 
metų asmens. Jei toks asmuo kartu nekeliauja, vaikams nuo 5 iki 13 metų (imtinai) 
turi būti užsakyta speciali paslauga – nelydimų vaikų palyda. Vaikai iki 5 metų 
gali keliauti tik kartu su tėvais ar kitais kartu skrendančiais ir juos globojančiais 
asmenimis. 14 metų ir vyresni vaikai, turintys tinkamus asmens dokumentus ir 
tėvų / globėjų sutikimus, gali keliauti vieni. 
Atkreipiame dėmesį į tai, kad nepilnamečių asmenų (amžiaus grupė nuo 14 iki 
15 metų imtinai), skrendančių vienų ir nesinaudojančių  nelydimų vaikų palydos 
paslauga,  tėvai arba suaugęs lydintis asmuo turi pateikti UAB „Tez Tour“ tėvų 
ar suaugusio lydinčio asmens užpildytą ir pasirašytą formą INDEMNITY FORM. 
Užpildyta, pasirašyta ir nuskanuota forma turi būti siunčiama tiesiogiai arba per 
jus aptarnavusią kelionių agentūrą elektroniniu paštu avia@teztour.lt ne vėliau 
kaip likus 72 valandoms iki skrydžio pradžios. UAB „Tez Tour“ neatsako už tai, kad 
turistas, neįvykdęs aukščiau nurodytų reikalavimų, neišvyksta į kelionę, bei dėl to 
patirtus nuostolius.
Nelydimų vaikų palydos paslauga atskirais atvejais gali būti užsakyta ir vyresniems 
– 14–15 metų vaikams. Nelydimų vaikų palydos paslauga yra mokama – 65 Eur 
už palydą skrydyje į vieną pusę arba 130 Eur, jei palydos reikia skrydžiuose abiem 
kryptimis.
Dėl nelydimų vaikų palydos būtina susitarti su kelionių organizatoriumi arba 
kelionių agentūra iš anksto, prieš perkant bilietą ar iš anksto organizuotą turistinę 
kelionę. Užsakius paslaugą turi būti gautas UAB „Tez Tour“ patvirtinimas. UAB 
„Tez Tour“ derina užsakomą palydą su vežėju. Nelydimų vaikų gali būti ne daugiau 
kaip 6 viename skrydyje. Dėl likusių laisvų vietų skaičiaus prašom kreiptis į kelionių 
agentūrą arba UAB „Tez Tour“.
Užsakant nelydimų vaikų palydą, reikia pateikti šią informaciją bei užpildyti prie šios 
tvarkos pridėtą nelydimo vaiko palydos užsakymo formą:
1. nelydimo vaiko pavardę, privalu nurodyti visą vardą (mažesni vaikai gali 
neprisiminti pavardės);
2. vaiko amžių;
3. vaiko gyvenamosios vietos adresą, telefoną;
4. vaiką palydinčio išvykimo oro uoste asmens vardą, pavardę, gyvenamosios vietos 
adresą bei telefoną (su tarptautiniu šalies telefono kodu); 
5. vaiką pasitinkančio atvykimo oro uoste asmens vardą, pavardę, gyvenamosios 
vietos adresą bei telefoną (su tarptautiniu šalies telefono kodu). Gyvenamosios 
vietos adresas turi būti nurodytas atvykimo oro uosto vietovėje;
6. vaiko išlydėjimą ir pasitikimą organizuojančio asmens vardą, pavardę, 
gyvenamosios vietos adresą bei telefoną (su tarptautiniu šalies telefono kodu).
Atspausdinami ir užpildomi 4 (keturi) nelydimo vaiko palydos užsakymo formos 
egzemplioriai. Vaiko išlydėjimą ir pasitikimą organizuojantis asmuo pasirašo 
visuose 4-iuose nelydimo vaiko palydos užsakymo formos egzemplioriuose, 
grafoje DECLARATION OF PARENT GUARDIAN. Skenuota užpildyta ir pasirašyta 
nelydimo vaiko palydos užsakymo formos kopija turi būti persiųsta UAB „Tez Tour“ 
elektroniniu paštu avia@teztour.lt ne vėliau nei likus 72 valandoms iki skrydžio. 
Vaiką išlydintis asmuo turės perduoti visus 4-is užpildytus su parašų originalais 
nelydimo vaiko palydos užsakymo formos egzempliorius išvykimo oro uosto 
skrydžio registracijos darbuotojams.
Išvykimo oro uoste palydintis asmuo kartu su vaiku, kuriam užsakyta nelydimo 
vaiko palydos paslauga, turi atvykti anksčiau bei pristatyti vaiką registraciją į 
skrydį vykdantiems oro uosto darbuotojams. Išlydintis asmuo privalo lydėti vaiką 
iki užregistravimo į skrydį momento ir turi pasilikti išvykimo oro uoste iki skrydžio 
(orlaivio pakilimo) – jei kiltų kokių nors nesklandumų vykdant išvykimo formalumus 
ar skrydžių vėlavimo / atšaukimo atvejais. Vaiką registracijos personalas palydės į 
orlaivį, kur jis bus perduotas skrydžių palydovių priežiūrai. Atvykus į paskirties oro 
uostą, vaiką pasitiks oro uosto keleivių aptarnavimo tarnybos darbuotojai ir palydės 
pro visas patikras iki atvykimo zonos, kur vaiką turės pasitikti sutinkantis asmuo. 
Susisiekus su sutinkančiu asmeniu ir įsitikinus pagal pateiktus dokumentus, kad tai 
tas pats asmuo, vaikas bus perduotas sutinkančiojo asmens rūpybai. Sutinkantis 
asmuo turės pasirašyti palydos dokumentus. 
Dėmesio! Paslaugos įkainiai ir / ar paslaugos suteikimo tvarka gali keistis. Jeigu Jūsų 
skrydį vykdantis vežėjas yra kita aviakompanija, dėl informacijos suteikimo prašome 
kreiptis į Jus aptarnaujančią kelionių agentūrą.
Dėmesio! Jeigu skrydį vykdo reguliariųjų skrydžių bendrovė, vaiko palydos paslaugų 
sąlygas prašom pasitikslinti reguliariųjų skrydžių bendrovės interneto svetainėje.

Skrydis nėštumo metu 
Aviakompanijos „Small Planet Airlines“ taisyklės numato, kad nėščioji privalo turėti 
pažymą (anglų kalba), kurioje būtų nurodyta nėštumo trukmė ir leidimas skristi. 
Iki 27 nėštumo savaitės jokie keliavimo apribojimai netaikomi. Kai nėštumas yra 
28–35 savaitės (imtinai), būtina pateikti gydytojo pažymą, kurios data turi būti ne 
ankstesnė nei 7 dienos iki skrydžio dienos. Po 34 nėštumo savaitės moteris skrenda 
savo atsakomybe ir nei kelionių organizatorius, nei „Small Planet Airlines“ bendrovė 
neprisiima jokios atsakomybės už nėščios moters ir kūdikio sveikatą. Po 36 
nėštumo savaitės nėščios moterys į lėktuvą nepriimamos. Prašome informuoti apie 
moters nėštumą (kelinta nėštumo savaitė, nepriklausomai nuo nėštumo stadijos) 
kelionių organizatorių tiesiogiai arba per Jus aptarnaujančią kelionių agentūrą el. 
paštu avia@teztour.lt ne vėliau kaip likus 3 dienoms iki skrydžio. Gydytojo pažyma 
turi būti išduota ne anksčiau kaip 7 dienos prieš kiekvieną skrydį (t. y. tiek pirminį, 
tiek atgalinį). Atkreipiame dėmesį į tai, kad jeigu kelionės trukmė yra 7 nakvynės, 
pažyma, išduota pirminiam skrydžiui, galėtų galioti ir atgaliniam tik tuo atveju, jei 
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Prašom su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt

ji būtų išduota pirminio skrydžio dieną. Kitais atvejais nėščia moteris analogišką 
pažymą turėtų gauti šalyje, kurioje poilsiauja, likus ne daugiau nei 7 dienoms prieš 
atgalinį skrydį. Gydytojo pažyma, jeigu yra parengta ne anglų kalba, turi būti išversta 
į anglų kalbą (vertimas turi būti patvirtintas vertėjo parašu) ir galioti visos kelionės 
metu. Jeigu Jūsų skrydį vykdantis vežėjas yra kita aviakompanija, informaciją 
prašome pasitikslinti pas kelionę parduodantį agentą.
Dėmesio! Jeigu skrydį vykdo reguliariųjų skrydžių bendrovė, skrydžio nėštumo metu 
taisykles prašom pasitikslinti reguliariųjų skrydžių bendrovės interneto svetainėje.

Asmens sveikatos būklė
Tam tikrais atvejais asmens psichinė, emocinė, fizinė ar kitokia medicininė būklė gali 
daryti neigiamą įtaką skrydžio metu tiek pačiam turistui, tiek kartu keliaujantiems 
asmenims (asmenys su spec. poreikiais, širdies stimuliatoriais, kvėpavimo 
aparatais, širdies ligomis, besiruošiantys operacijoms ir pan.). Todėl primygtinai 
rekomenduojame, prieš sudarant turizmo paslaugų teikimo sutartį, pasitarti su 
medikais ir gauti jų leidimą ar rekomendacijas dėl kelionės, kartu įvertinant galimas 
rizikas jos metu. Neįspėjęs apie sveikatos būklę ar galimas rizikas bei nesuderinęs 
skrydžio su skrydį vykdančiu vežėju, turistas prisiima visas galimas tokio elgesio 
rizikas ir neigiamas pasekmes.  
Primename, kad, pagal UAB „Small Planet Airlines“ Bendrąsias keleivių ir bagažo 
vežimo sąlygas, vežėjas turi teisę atsisakyti keleivį vežti. Plačiau žiūrėkite 
interneto svetainėje www.smallplanet.aero/lt. (skyrelis – „Informacija keleiviams“, 
„Bendrosios keleivių vežimo sąlygos“).
 
Kai skrydį vykdo reguliariųjų skrydžių bendrovė, skrydžio nėštumo metu taisykles 
ir Bendrąsias keleivių ir bagažo vežimo sąlygas,  pasitikslinti reguliariųjų skrydžių 
bendrovės interneto svetainėje.
Skiepai 
Viena efektyviausių profilaktikos priemonių nuo užkrečiamųjų ligų – skiepai. Prieš 
vykdamas į kelionę, kiekvienas žmogus turėtų sužinoti apie užkrečiamųjų ligų riziką 
ir galimas profilaktikos priemones. Pasiskiepijus tik po tam tikro laiko susidaro 
pakankamas imunitetas. Šis laikotarpis priklauso nuo: kokios ligos skiepijama, 
kiek kartų reikia skiepyti, ar žmogus nuo šios ligos buvo skiepytas anksčiau. Todėl 
dėl skiepų į medikus reikia kreiptis likus 4–6 savaitėms iki kelionės. Skiepytis 
rekomenduojama atsižvelgiant į: kurią šalį keliaujama, kelionės trukmę, gyvenimo 
toje šalyje sąlygas, keliautojo amžių, sveikatos būklę, ankstesnius skiepijimus, 
skiepų kainą.
Informaciją apie skiepus keliautojams ir profilaktinį skiepijimą, keliaujant į konkrečią 
valstybę, galite rasti Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės centro pateiktose 
rekomendacijose interneto svetainėje www.ulac.lt (skyrelis – „Keliautojams“).

Sveikatos draudimas 
Prieš vykstant į kelionę, neprivaloma, bet rekomenduojama įsigyti medicininių 
išlaidų draudimą. Rekomenduojame su draudimo sąlygomis išsamiai susipažinti 
dar prieš išvykstant į kelionę. Draudimo kompanijoje, kurios draudimą įsigijote, 
sužinokite, kur kreiptis įvykus draudiminiam įvykiui. Be to, mes rekomenduojame 
susipažinti ir su kitomis finansinių nuostolių draudimo rūšimis (neįvykusios kelionės 
draudimas, draudimas nuo nelaimingų atsitikimų, bagažo praradimo draudimas, 
paso draudimas ir pan.) bei jomis apsidrausti.
Vykstantiems į Europos Sąjungos valstybes rekomenduojame turėti Europos 
sveikatos draudimo kortelę. Apie kortelę plačiau skaitykite www.vlk.lt.

Skrydžio laikai 
Prieš kiekvieną kelionę būtinai pasitikslinkite skrydžio laikus. Vykdami iš Lietuvos, 
šią informaciją galite gauti Jums kelialapį (lėktuvo bilietą) pardavusioje kelionių 
agentūroje arba interneto svetainėse www.vilnius-airport.lt, www.teztour.lt.
Informaciją apie orlaivius galite rasti interneto svetainėje www.teztour.lt (pasirinkite 
Jūsų skrydį vykdančią aviakompaniją).
Pasitikslinti skrydžio laikus reikia ir grįžtant iš atostogų. Šią informaciją Jums 
suteiks TEZ TOUR atstovas, arba ją galite rasti prie viešbučio registratūros 
esančiame informaciniame stende ar informaciniame segtuve. Kai kuriais atvejais 
(dėl meteorologinių sąlygų, neleidžiančių vykdyti atitinkamo skrydžio, netikėtai 
atsiradusių skrydžių saugos trūkumų ir streikų, turinčių įtakos skrydį vykdančio 
oro vežėjo veiklos vykdymui, ir pan.) net ir lėktuvo biliete nurodytas laikas gali būti 
pakeistas. prašom sekti pakeitimus.  
Jeigu skrydį vykdo reguliariųjų skrydžių bendrovė, skrydžio laiką rekomenduojame 
pasitikslinti prieš skrydį (tiek prieš išvykstant atostogų, tiek prieš grįžtant) 
reguliariųjų skrydžių bendrovės interneto svetainėje arba oro uosto, iš kurio 
vykdomas skrydis, interneto svetainėje.
Informaciją apie orlaivius galite rasti interneto svetainėje www.teztour.lt (pasirinkite 
Jūsų skrydį vykdančią aviakompaniją). Jeigu skrydį vykdo reguliariųjų skrydžių 
bendrovė, informacija apie orlaivius skelbiama reguliariųjų skrydžių bendrovės 
interneto svetainėje.
Įprastai keleiviai į oro uostą turi atvykti likus 2 valandoms iki skrydžio tam, kad 
spėtų laiku užsiregistruoti ir atlikti visus pasienio, muitinės kontrolės formalumus. 
Registracijos metu nurodomos sėdimos vietos lėktuve, todėl atvykusieji anksčiau 
gali pageidauti sėdėti kartu ar tam tikrose vietose. 
UAB „Tez Tour“ neatsako tuo atveju, jeigu klientas pavėluoja arba dėl savo kaltės 
neatvyksta į oro uostą.
Dėl tikslios informacijos apie būtiną atvykimo į oro uostą laiką prašom kreiptis į Jus 
aptarnaujančią kelionių agentūrą.
Nepasinaudojus reguliariųjų skrydžių bendrovės bilietu skrydžiui į priekį, 
automatiškai anuliuojamas bilietas skrydžiui atgal.

Bagažas 
Jei nėra nurodyta kitaip, kiekvienam keleiviui, vyresniam nei 2 metai, nemokamai 
leidžiama vežtis 20 kg registruojamojo bagažo ir 5 kg rankinio bagažo. Kūdikiui 
(keleiviui iki 2 metų amžiaus) priklauso 10 kg nemokamo registruojamojo bagažo 
ir galima vežtis vieną vaikišką vežimėlį. Jeigu keli asmenys daiktus vežasi viename 
bagaže, vienas bagažas negali viršyti 32 kg. Leistinas nemokamo bagažo svoris 
priklauso nuo skrydį vykdančios aviakompanijos taisyklių ir yra nurodomas lėktuvo 

biliete arba kelionės dokumentuose. Daugiau informacijos apie registruojamąjį bei 
rankinį bagažą rasite interneto svetainėje www.teztour.lt  (pasirinkite Jūsų skrydį 
vykdančią aviakompaniją). 
Vežantis daugiau bagažo, nei leidžiama, reikia papildomai mokėti už kiekvieną 
viršsvorio kilogramą. Mokestis už viršsvorio kilogramą priklauso nuo aviakompanijos 
taisyklių ir skrydžio trukmės. Įkainiai yra skelbiami interneto svetainėje www.
teztour.lt (pasirinkite Jūsų skrydį vykdančią aviakompaniją). 
Rekomenduojama keleiviams vežtis tik kelionei būtiniausius daiktus. 
Registruojamajame bagaže neturėtų būti dužių daiktų, gendančių produktų, pinigų, 
juvelyrinių dirbinių, vertybinių popierių, komercinių ir asmens dokumentų ir pan. 
Į orlaivio saloną draudžiama įsinešti šaunamuosius ginklus, jų kopijas, durklus, 
peilius (tarp jų – ir suvenyrinius), manikiūro rinkinius, žirkles, kitus smailius ar 
aštriabriaunius ir pavojingus ar pavojingai atrodančius daiktus. Daugelį iš šių daiktų 
galima vežti orlaiviais kaip krovinį, jeigu jie įpakuoti pagal krovinių vežimo taisykles.  
Atkreipiame dėmesį, jog pagal nuo 2006 m. lapkričio 6 d. visuose ES ir Norvegijos, 
Islandijos bei Šveicarijos oro uostuose įsigaliojusias taisykles rankiniame bagaže 
leidžiama turėti tik nedidelius kiekius skysčių. Skysčiai turi būti atskiruose, ne 
didesniuose nei 100 mililitrų, induose. Šiuos indus turite įdėti į vieną permatomą 
ir užsegamą plastikinį, ne didesnį nei 1 litro, krepšelį; vienas krepšelis – vienam 
keleiviui. Daugiau informacijos galite rasti interneto svetainėje www.teztour.lt.
UAB „Tez Tour“ neatsako už neregistruotą bagažą. Juo turi rūpintis pats keleivis.
Dėmesio! Jeigu skrydį vykdo reguliariųjų skrydžių bendrovė, bagažo vežimo sąlygas 
bei įkainius prašom pasitikslinti reguliariųjų skrydžių bendrovės interneto svetainėje.

Sporto inventoriaus gabenimas   
Sporto inventorius, kuriam galioja specialios gabenimo orlaiviu sąlygos:
• banglentė,
• jėgos aitvaras,
• vandens slidės,
• nardymo įranga,
• dviratis,
• golfo reikmenys,
• meškerė. 
Norint gabenti aukščiau nurodytą inventorių, agentūros darbuotojas turi iš anksto 
informuoti UAB „Tez Tour“ aviacijos skyrių el. paštu avia@teztour.lt apie norimų 
vežtis daiktų matmenis, kiekį ir gauti patvirtinimą. Visa gabenama įranga turi būti 
supakuota specialiuose maišuose kurių svoris neturi viršyti 32 kg. Tuo atveju, jei į 
nardymo įrangos komplektą įeina deguonies balionai, jie privalo būti tušti ir tinkamai 
supakuoti. Viršijus leistiną bagažo svorį, imamas mokestis už viršsvorį.   
Nei kelionių organizatorius, nei vežėjas neprisiima atsakomybės dėl valstybės (į 
kurią vykstama) oficialių institucijų ar tarnybų sprendimų ar veiksmų, susijusių su 
atitinkamos įrangos leidimu / neleidimu įvežti į šalį ir dėl to patirtų nuostolių.
Dėmesio! Jeigu skrydį vykdo reguliariųjų skrydžių bendrovė, bagažo vežimo sąlygas 
bei įkainius prašom pasitikslinti reguliariųjų skrydžių bendrovės interneto svetainėje.

Naminių gyvūnų gabenimas 
Norint pervežti naminius gyvūnus turi būti užtikrintos tam tikros sąlygos:
• gabenimui lėktuvu priimami tik naminiai gyvūnai, kurių bendra masė su 

specialia dėže yra ne didesnė kaip 8 kg, dėžės matmenys turi būti ne didesni 
kaip 48 x 32 x 29 cm;

• gyvūnai pervežami tik keleivių salone. Skrydžio metu draudžiama gyvūną 
išimti iš narvo;

• gyvūno šeimininkas privalo užtikrinti, kad pervežami gyvūnai – šunys, katės, 
naminiai paukščiai ir kiti gyvūnėliai – būtų tinkamai patalpinti į specialius 
tokiam pervežimui skirtus narvus;

• gyvūnai privalo turėti galiojančius sveikatos ir skiepų pažymėjimus, įvežimo į 
šalį leidimus ir kitus dokumentus, kurių reikalauja įvežimo ar tranzito šalys, bei 
be kurių gyvūnai nebus įleisti į atitinkamas šalis;

• specialios dėžės konstrukcija privalo būti pakankamai tvirta, kad gyvūnas 
neturėtų galimybės pabėgti. Dėžėje privalo būti specialus nepralaidus 
skysčiams padėklas gyvūno šlapimui surinkti. Dėžėje privalo būti tiek erdvės, 
kad gyvūnas be suvaržymų galėtų jos viduje judėti įvairiomis kryptimis. Jei 
dėžėje patalpinti keli gyvūnėliai, kiekvienas iš jų turi be suvaržymų judėti 
konteinerio viduje;

• nei UAB „Tez Tour“, nei faktinis oro vežėjas neprisiima atsakomybės dėl 
valstybės (į kurią ir iš kurios vykstama) oficialių institucijų ar tarnybų 
sprendimų ar veiksmų, susijusių su naminio gyvūno įleidimu / neįleidimu į šalį 
ir dėl to patirtų nuostolių;

• Vilniaus oro uosto tarnybos turi teisę savo nuožiūra neleisti registruoti bagažo 
(naminio gyvūno konteinerio), kaip leidžiamo įsinešti į orlaivio saloną;

• gyvūno šeimininkas pats pasirūpina gabenimui reikalingu konteineriu. 
Išsinuomoti narvą oro uoste galimybės nėra;

• gyvūno gabenimas apmokestinamas mokesčiu į vieną arba į abi puses. 
Mokestis mokamas kelionių agentūroje, kurioje įsigyjama kelionė arba lėktuvo 
bilietas;

• UAB „Tez Tour“ turi teisę atsisakyti gabenti naminį gyvūną be papildomų 
paaiškinimų.

Keleiviui pageidaujant gabenti naminį gyvūną, kelionių agentūros darbuotojai apie 
tai privalo informuoti UAB „Tez Tour“ aviacijos skyrių, pateikdami gyvūno aprašymą 
bei nurodydami keleivių, gabenančių gyvūną, vardus, pavardes, reiso numerius, 
išvykimo / grįžimo datas ir užsakymo numerį. Informacija organizatoriui turi būti 
pateikta ne vėliau kaip likus 48 val. iki skrydžio.
Gyvūno gabenimas galimas tik gavus UAB „Tez Tour“ raštišką 
atsakymą – patvirtinimą. Keleiviai, gabenantys gyvūną, privalo pasirašyti „Gyvūnų 
gabenimo UAB „Tez Tour“ užsakomaisiais reisais taisykles“ ir sumokėti nustatytą 
mokestį.
Dėmesio! Jeigu skrydį vykdo reguliariųjų skrydžių bendrovė, gyvūnų gabenimo 
taisykles prašom pasitikslinti reguliariųjų skrydžių bendrovės interneto svetainėje.

Draudimai įvežti gyvūną ar augalą (jo dalį arba gaminį iš jo) į Lietuvą ir ES
Lietuvai tapus ES nare, pasikeitė Prekybos laukiniais gyvūnais taisyklės, kuriomis 
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reglamentuojamas gyvūnų, jų dalių ar gaminių iš jų įvežimas į Lietuvos Respubliką 
bei išvežimas iš jos (detaliau žr. Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių 
tarptautinės prekybos konvenciją, ET reglamentą dėl laukinės faunos ir floros rūšių 
apsaugos kontroliuojant jų prekybą). 
Į Lietuvą ir kitas ES šalis draudžiama įvežti dramblio kaulą, bet kokius gaminius 
iš dramblio kaulo, šerių ir kitų šio gyvūno kaulo dalių; tradicinės Rytų medicinos 
(kinų, indų, tailandiečių ir kt.) preparatus, kurių sudėtyje nurodomi nykstančių 
rūšių laukiniai gyvūnai ir augalai; suvenyrus ir kitokius gaminius iš jūrinių vėžlių 
kiauto ar mėsos, pavyzdžiui, galanteriją ar konservus; didžiųjų laukinių kačių 
(tigrų, liūtų, leopardų, leopardų, europinių lūšių ir kitų), rudųjų lokių kailius ar kitus 
daiktus, pagamintus iš jų ar kitų šių gyvūnų kūno dalių. Kitus laukinius gyvūnus 
ar augalus, jų dalis ar gaminius galima įvežti / išvežti tik pateikiant CITES leidimą 
muitinės pareigūnui (net jeigu pirkinys įsigytas oficialioje prekybos vietoje). Leidimo 
nereikalaujama pateikti, kai įvežami / išvežami juodieji ikrai (ne daugiau kaip 
250 g vienam asmeniui), Cactaceae spp. stiebai (iš kaktusų pagaminti muzikos 
instrumentai, vadinamieji barškučiai) (ne daugiau kaip 3 vienetai vienam asmeniui).  
Jeigu gyvūnai, jų dalys ir gaminiai iš jų įvežami / išvežami pažeidžiant CITES 
konvencijos bei reglamento reikalavimus, jie gali būti sulaikomi, grąžinami į šalį, iš 
kurios buvo atvežti, arba konfiskuojami. Lietuvoje CITES leidimus išduoda Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministerija. Daugiau informacijos galite rasti interneto 
svetainėse www.am.lt, www.cust.lt, www.cites.org.

Oro transporto vežėjo atsakomybė
Jei Jūsų registruojamasis bagažas neatvyksta kartu su Jūsų lėktuvu ar yra 
sugadinamas, iš karto po skrydžio nedelsdami informuokite atvykimo oro uosto 
prarasto bagažo skyrių. Jei bagažas vėluoja, gausite pranešimo apie bagažo 
vėlavimą egzempliorių, jei sugadintas – pranešimo apie sugadintą bagažą 
egzempliorių. Keleivių pervežimo oro transportu sąlygas apibrėžia 1929-ųjų 
Varšuvos konvencija, atitinkami valstybiniai įstatymai, jų priedai ir papildymai 
bei kiti teisės aktai. Pareiškimą dėl dingusio ar sugadinto bagažo keleivis privalo 
pateikti raštu atitinkamos aviakompanijos biure. Pareiškimas turi būti pateiktas 
ne vėliau kaip per 7 dienas po to, kai dingo bagažas arba buvo atsiimti sugadinti 
daiktai. Prie pareiškimo turi būti pridėtas iš oro uosto prarasto bagažo skyriaus 
gautas dokumentas. Vežėjas turi teisę atsisakyti nagrinėti pretenziją dėl dingusio ar 
sugadinto bagažo, jei pareiškimas pateiktas vėliau kaip per 7 dienas po jo 
dingimo / sugadinimo ir / ar nepateiktas bagažo dingimą / sugadinimą patvirtinantis 
dokumentas, gautas iš oro uosto bagažo skyriaus. Vežėjo atsakomybės ribos 
nurodytos turisto lėktuvo biliete ar su juo pateikiamoje informacijoje. Atsakomybė 
už keleivio ir bagažo pervežimą tenka aviakompanijai. Prireikus vežėjas be 
papildomo įspėjimo gali pasinaudoti atsarginiais vežėjais ar lėktuvais, pakeisti 
lėktuvo tipą ar markę ir pakeisti ar praleisti nurodytas techninio ir / ar tarpinio 
nusileidimo vietas.
DĖMESIO! Pretenzijas dėl skrydžio atidėjimo, atšaukimo ar atsisakymo vežti, 
bagažo dingimo, sugadinimo ar vėlavimo, kai skrydį vykdantis vežėjas yra 
aviakompanija „Small Planet Airlines“, prašome užpildyti ir pateikti pagal 
aviakompanijos „Small Planet Airlines“ parengtą formą: elektronine tvarka 
per pretenzijų pateikimo sistemą, esančią www.smallplanet.aero (skyrelis – 
„Keleiviams“, „Pretenzijos“).
Atkreipiame dėmesį į tai, kad oro vežėjas turi teisę atsisakyti priimti skristi keleivį, jei 
keleivio protinė ar fizinė būsena, įskaitant apsvaigimą nuo alkoholio ar narkotikų, gali 
kelti pavojų jam pačiam, kitiems keleiviams, įgulai ar turtui, taip pat kitais oro vežėjo 
Bendrosiose keleivių ir vežimo sąlygose  nurodytais pagrindais. Orlaivyje prašoma 
elgtis atsakingai ir laikytis aviacijos saugos reikalavimų. Pažymėtina tai, jog už 
elgesio orlaivyje taisyklių pažeidimus numatyta administracinė atsakomybė, o oro 
vežėjo ar kelionių organizatoriaus patirtus nuostolius privalo atlyginti žalą padaręs 
keleivis.
Dėmesio! Jeigu skrydį vykdo reguliariųjų skrydžių bendrovė, oro vežėjo Bendrąsias 
keleivių ir vežimo sąlygas prašom pasitikslinti reguliariųjų skrydžių bendrovės 
interneto svetainėje.

TEZ TOUR atstovai 
Įsigiję kelionės paketą ar atskiras turizmo paslaugas visada galite susisiekti su 
TEZ TOUR atstovu jo suteiktu telefono numeriu arba bendruoju telefono numeriu, 
nurodytu kelionės dokumente ar interneto svetainėje www.teztour.lt.
Tuo atveju, kai iš kelionių organizatoriaus yra įsigyta pervežimo oro uostas–
viešbutis–oro uostas paslauga, atvykus į šalį, Jus pasitiks TEZ TOUR atstovai 
(išskyrus tam tikrus atvejus: žiūrėti www.teztour.lt (skyrelis – „Graikija“, 
„Pervežimai“), palydės iki viešbučio, suteiks pirminę informaciją apie šalį, kurioje Jūs 
ilsėsitės. Informacinio susitikimo metu, kuris vyksta Jūsų viešbutyje, suteikiama 
daugiau informacijos apie šalį. Rekomenduojame susitikti su TEZ TOUR atstovu 
net ir tuo atveju, jei šalyje lankotės nebe pirmą kartą, tam, kad gautumėte daugiau 
informacijos ir išvengtumėte nesusipratimų viso poilsio metu. Išvykimo dieną TEZ 
TOUR atstovas palydės Jus iki oro uosto (išskyrus tam tikrus atvejus: žiūrėti www.
teztour.lt (skyrelis – „Graikija“, „Pervežimai“).
TEZ TOUR atstovai, pasitikę Jus šalyje, gali kalbėti lietuvių, rusų arba anglų 
kalbomis (tiksliau teirautis užsakant kelionę). Papildoma rašytine forma pateikiama 
informacija poilsio šalyje gali būti rusų, anglų ar lietuvių kalbomis.

Viešbučių kategorijos 
Kiekvienoje šalyje viešbučiai klasifikuojami pagal tos šalies nustatytus tam tikrus 
standartus bei kriterijus. Dažniausiai skiriamos penkios viešbučių kategorijos 
(žymima simboliais nuo vieno iki penkių). Vertinti gali tarptautinės, valstybinės 
ar vietos valdžios institucijos, turizmo komisijos, prekybos bendrovės, kelionių 
katalogų leidėjai, viešbučių savininkai (Aiškinamasis turizmo terminų žodynas, 
2009, Vilnius).

Informuojame, kad tos pačios kategorijos viešbučiai ne tik skirtingose šalyse, 
bet ir toje pačioje šalyje gali skirtis priklausomai nuo viešbučio būklės, viešbučio 
teritorijos dydžio, personalo paslaugumo, maitinimo pasirinkimo, teikiamų paslaugų 
spektro. UAB „Tez Tour“ kataloguose ir interneto svetainėje (prie kiekvieno viešbučio 
pavadinimo) viešbučių kategorijos papildomai žymimos simboliu * (snaigė), 
tačiau šis žymėjimas (snaigėmis) neturėtų būti prilyginamas oficialiam viešbučio 
įvertinimui toje šalyje. Tai tik subjektyvus organizatoriaus viešbučio vertinimas, 
nustatomas atsižvelgiant į šalies specifiką, viešbučio būklę, teritorijos dydį, 
teikiamų paslaugų kiekį ir kita. Oficiali viešbučio kategorija šalyje UAB „Tez Tour“ 
kataloguose ir interneto svetainėje esančiuose viešbučio aprašymuose, Turizmo 
paslaugų teikimo sutartyse nurodoma prierašu „Viešbučio oficiali kategorija šalyje: 
1/2/3/4/5 žvaigždutės“. Jeigu viešbutis neturi oficialios kategorijos šalyje, UAB 
„Tez Tour“ kataloguose ir interneto svetainėje esančiuose viešbučio aprašymuose, 
Turizmo paslaugų teikimo sutartyse nurodomas prierašas: „Viešbučio oficiali 
kategorija šalyje: viešbutis nekategorizuotas“. Prie viešbučio pavadinimo gali būti 
prierašas HV-1 (1st Class Holiday Village) ir HV-2 (2nd Class Holiday Village). Šio tipo 
apgyvendinimas gali turėti didesnę teritoriją su vasarnamiais ir / ar vilomis.  
Prieš priimdami sprendimą įsigyti tam tikrą viešbutį, siekite gauti kuo daugiau 
informacijos apie viešbutį tiek tiesiogiai iš kelionių agentūros, kurioje įsigyjate 
kelionę, tiek iš kitų šaltinių – poilsiautojų atsiliepimų, vertinimų internete, 
nuotraukų, viešbučio interneto svetsinės ir t. t. Atkreipiame dėmesį į tai, jog UAB 
„Tez Tour“ kataloguose ir interneto svetainėje www.teztour.lt esančiuose viešbučių 
apašymuose gali būti kitos, nei pagal turizmo paslaugų teikimo sutartį užsakyto 
tipo, viešbučių numerių nuotraukos (gali skirtis kambario apstatymas baldais, 
spalvinė gama ir / ar reali kambario būklė).
„Ekonominė klasė“ – tai kataloge arba interneto svetainėje prierašu „Ekonominės 
klasės viešbutis“ pažymėti viešbučiai. Šis žymėjimas paremtas kelionių 
organizatoriaus objektyviu vertinimu bei turistų atsiliepimais. Šiuose viešbučiuose 
galimas kambarių, kitų patalpų, baldų ir / arba inventoriaus nusidėvėjimas, žemesnis 
teikiamų paslaugų lygis, mažesnis jų kiekis, kuklesnis maisto pasirinkimas, 
vangesnis aptarnaujančiojo personalo darbas nei įprastai atitinkamą kategoriją 
turinčiuose viešbučiuose.
„Tez Express“ – tai ekonominės klasės apgyvendinimo tipas, kai viešbutis 
perkamas šalyje nežinant jo konkretaus pavadinimo, vietos, kurorto, rajono. Šiuo 
atveju perkamas tik atitinkamą žvaigždučių kategoriją turintis viešbutis šalyje, į 
kurią vykstate. Dėl šios priežasties „Tez Express“ kelialapiai paprastai yra pigesni. 
Viešbutis nebūtinai bus iš UAB „Tez Tour“ kataloge ar interneto svetainėje aprašytų 
viešbučių.

Informacija gali keistis 
Katalogas išleidžiamas vieną kartą per sezoną (sezono pradžioje). Jo galiojimo metu 
informacija apie viešbučius ir kitas turistui teikiamas paslaugas gali keistis, tačiau 
jos pakeisti kataloge nebeįmanoma. Todėl su naujesne ir aktualesne informacija 
apie viešbučius, teikiamas paslaugas, pramogas bei kitus pasikeitimus prašome 
susipažinti interneto svetainėje www.teztour.lt.

Apgyvendinimas 
Atvykimo dieną poilsiautojai apgyvendinami viešbučio administracijos nuožiūra 
laisvuose užsakyto tipo numeriuose. Kambarius su langais į jūros pusę viešbučiai 
suteikia tik tuomet, kai turistas už tai sumoka nustatytą atskirą priemoką. Kitu 
atveju toks pageidavimas gali būti patenkintas tik esant galimybei (kaip ir kiti 
poilsiautojų pageidavimai – gyventi kaimyniniuose numeriuose, tam tikrame 
korpuse, aukšte ir pan.). Dažniausiai viešbučiai siūlo standartinius dviviečius, taip 
pat vienviečius numerius. Standartiniuose dviviečiuose numeriuose gali būti viena 
dvigulė lova arba dvi atskiros viengulės lovos. 
Vienviečio numerio kaina asmeniui visuomet yra didesnė nei dviviečio numerio kaina 
vienam asmeniui. Dažniausiai vienviečiai numeriai pagal kvadratūrą būna mažesni 
nei dviviečiai numeriai. Asmuo, įsigijęs kelialapį su apgyvendinimu vienviečiame 
numeryje, gali būti apgyvendintas ir dviviečiame numeryje (jame gyvens tik jis 
vienas). Tokiu atveju tai nelaikoma sutarties sąlygų pažeidimu.
Taip pat daugelis viešbučių turi ir nestandartinių numerių, tačiau jų kaina visuomet 
būna aukštesnė nei standartinių. Tai gali būti apartamentai, Suite tipo numeriai, 
šeimyniniai numeriai, studijos ir vilos.
Įprastai viešbučiuose nėra standartinių triviečių ar keturviečių numerių. Turistui 
pageidaujant ir užsakius vietą trečiajam ar ketvirtajam asmeniui, standartiniame 
dviviečiame numeryje pastatoma papildoma sulankstoma lovelė, sofa, 
sulankstomas fotelis-lova ar kitos miegojimui skirtos priemonės. Papildomai 
pastatomos lovelės ar kitos miegojimui skirtos priemonės tipas parenkamas 
viešbučio administracijos nuožiūra. 
Prieš nusprendžiant užsisakyti papildomą sulankstomą lovą ar kitą miegojimui 
skirtą priemonę, rekomenduojame pasverti turisto (-ų) galimybes praleisti poilsio 
laiką tokiomis sąlygomis. Pažymėtina, jog kambariai skirti mažesniam turistų 
skaičiui ir tik turistams pageidaujant jiems gali būti suteikiamos papildomos 
pristatomos sulankstomos lovos, sofos, sulankstomi foteliai-lovos ar kitos 
miegojimui skirtos priemonės. Už papildomą mokestį galima išsinuomoti lovelę 
kūdikiui (kai kurie viešbučiai mokesčio už jas neima). 
Pensionai skiriasi nuo ekonominės kategorijos viešbučių dažniausiai tik kambarių 
skaičiumi ir daug paprastesniu apstatymu. Paprastai pensionuose nėra tradicinės 
registracijos ir aptarnaujantis personalas gali būti pasiekiamas tik darbo metu.
Villa – atskiras 1–6 kambarių namelis, vieno arba dviejų aukštų, su svetaine, 
miegamuoju (-aisiais) ir vonios kambariu. Gali būti individualus baseinas, kartais 
vienu dalinasi kelios vilos. Platesnį Villa apgyvendinimo aprašymą ir jai priklausančią 
infrastruktūrą bei papildomas paslaugas rasite viešbučių aprašymuose www.
teztour.lt.
Atkreipiame dėmesį, jog į daugelio viešbučių teritoriją yra draudžiama įsinešti mieste 
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ar kur kitur pirktus maisto produktus bei gėrimus. Šių draudimų būtina laikytis. 
Viešbučio administracijai nusprendus turisto atžvilgiu dėl nurodytų draudimų 
nesilaikymo ar kitų pažeidimų taikyti atitinkamas poveikio priemones, kelionės 
organizatorius už tai neatsako. 
Kelionės organizatorius, esant svarbioms priežastims, apie kurias nedelsiant 
informuojamas turistas, turi teisę apgyvendinti turistus kitame tos pačios arba 
aukštesnės kategorijos viešbutyje visai buvimo šalyje trukmei arba jos daliai. 
Toks turizmo paslaugos pakeitimas alternatyvia nelaikytinas turizmo paslaugų 
teikimo sutarties pažeidimu. Visų UAB „Tez Tour“ siūlomų kambarių tipų kainas ir 
atsiskaitymo sąlygas galite rasti kelionių organizatoriaus interneto svetainėje www.
teztour.lt. Išsamios informacijos apie kelionių kainas bei apmokėjimo sąlygas taip 
pat teiraukitės kelionių agentūrose.
UAB „Tez Tour“ kataloguose ir interneto svetainėje www.teztour.lt pateikiamos 
nuorodos į kai kurių viešbučių interneto svetaines, tačiau informaciją šiose viešbučių 
svetainėse skebia ir atnaujina viešbučio administracija. UAB „Tez Tour“ neatsako už 
viešbučio ar kitose interneto svetainėse skelbiamą informaciją. 
Kai kurių viešbučių, apartamentų ar studijų administracija prašo palikti nustatyto 
dydžio užstatą (kreditine kortele arba grynaisiais pinigais, priklausomai nuo 
viešbučio nustatytų taisyklių), kuris grąžinamas išvykimo dieną, jei nėra padaryta 
žalos viešbučio, apartamentų ar studijos inventoriui. Atkreiptinas dėmesys į tai, 
kad vietinės kurortų savivaldos institucijos bet kuriuo metu gali įvesti vadinamąją 
pagalvės, turisto ar kitą rinkliavą, kurią gali reikėti susimokėti vietoje, t. y. 
registracijos viešbutyje ar kitu metu. UAB „Tez Tour“ neatsako už vietinių savivaldos 
institucijų ar valstybinės valdžios priimtus sprendimus.

Gyvūnai viešbučio teritorijoje  
Norime atkreipti dėmesį, kad dauguma viešbučių yra gamtos prieglobstyje, todėl 
pasitaiko, kad į viešbučio teritoriją užklysta gyvūnai (šunys, katės, paukščiai, driežai 
ir t. t.). Iš anksto atsiprašome, jei tai sukeltų Jūsų nepasitenkinimą, tačiau tikimės 
supratimo, kad tie gyvūnai yra neišvengiama gamtos dalis. Kelionių organizatorius 
negalėdamas daryti įtakos gyvūnų patekimui į viešbučio teritoriją, neprisiima už tai 
atsakomybės.

Viešbučio para 
Viešbučio paros pradžia yra laikomas laikas nuo 14 iki 18 val., tai priklauso viešbučio 
administracijos nuožiūrai. Išvykstant apmokėti sąskaitas ir atlaisvinti viešbučio 
numerį Jūs turite iki 10–12 valandos. Tokia tvarka galioja nepriklausomai nuo to, 
kad Jūsų atvykimo į viešbutį  laikas yra ankstesnis nei laikotarpis nuo 14 iki 18 val., o 
išvykimo iš jo – vėlesnis nei nuo 10 iki 12 val.
Jei yra galimybė, išvykimo iš numerio laikas gali būti pratęstas, tačiau už tai 
įprastai turistui savarankiškai reikia sumokėti viešbučio administracijos nustatytą 
papildomą mokestį.

Pervežimo paslauga
Turistams, užsisakiusiems pervežimo paslaugą oro uostas– viešbutis ir / arba 
viešbutis–oro uostas, UAB „Tez Tour“ organizuoja turistų nuvežimą iš oro uosto į 
viešbutį atvykimo dieną ir / arba iš viešbučio į oro uostą išvykimo dieną. Vėliausiai 
dieną prieš skrydį privalu pasitikslinti išvykimo iš viešbučio laiką, kurį rasite 
viešbučio informaciniame segtuve arba informacinėje lentoje. Neradę pranešimo 
apie išvykimo laiką, nedelsiant susisiekite su TEZ TOUR atstovu. Atkreipiame 
dėmesį, kad dėl kai kurių viešbučių lokacijos transporto priemonė ne visada gali 
privažiuoti prie visų UAB „Tez Tour“ siūlomų viešbučių ar apartamentų. Tokiu atveju 
turistai atvežami / paimami iki tam tikros vietos ir kelis šimtus metrų iki / nuo 
apgyvendinimo vietos gali tekti eiti pėsčiomis.
Informaciją apie turistams, vykstantiems į paskirties vietą reguliariaisiais skrydžiais 
ir užsisakiusiems pervežimo paslaugą oro uostas–viešbutis ir / arba viešbutis–oro 
uostas, suteikiamas pervežimo paslaugas ir jų ypatumus skaitykite interneto 
svetainėje www.teztour.lt/ (skyrelis – „Graikija“, „Pervežimai“).
Taip pat atkreipiame dėmesį į tai, kad galima pasirinkti pervežimo tipą. Tuo atveju 
kelionės dokumentuose nurodomas pasirinkto pervežimo oro uostas–viešbutis, 
viešbutis–oro uostas sutrumpinimas: G – grupinis pervežimas autobusu arba kita 
transporto priemone pagal nustatytą maršrutą; I – individualus pervežimas mini 
autobusu, autobusu ar lengvuoju automobiliu tiesiai į viešbutį; VIP – pervežimas 
pasirinkta transporto priemone tiesiai į viešbutį.

Maitinimas 
Viešbučiuose galimi šie maitinimo tipai: 
RO (Room Only) – be maitinimo. 
BB (Bed & Breakfast) – pusryčiai, arbata, kava, vanduo – nemokamai. 
HB (Half Board) – pusryčiai ir vakarienė, nemokami gėrimai: kava, arbata (arba kiti 
viešbučio administracijos siūlomi gaivieji gėrimai) pusryčių metu. Vakarienės metu 
visi gėrimai – už papildomą mokestį. 
HB+ (Half Board Plus) – pusryčiai ir vakarienė. Viešbutis savo nuožiūra gali teikti 
tam tikras papildomas paslaugas arba nuolaidas. Dažniausiai vietinės gamybos 
alkoholiniai ir gaivieji gėrimai pusryčių ir vakarienės metu – nemokamai.
FB (Full Board) – pusryčiai, nemokami gėrimai: kava, arbata (arba kiti viešbučio 
administracijos siūlomi gaivieji gėrimai), pietūs ir vakarienė. Pietų ir vakarienės metu 
visi gėrimai – už papildomą mokestį.
FB+ (Full Board Plus) – pusryčiai, nemokami gėrimai: kava, arbata (arba kiti viešbučio 
administracijos siūlomi gaivieji gėrimai), pietūs ir vakarienė. Viešbutis savo nuožiūra 
gali teikti tam tikras papildomas paslaugas arba nuolaidas. Gėrimai pietų ir 
vakarienės metu (dažniausiai – alus, vynas, vanduo).
SOFT AI – pusryčiai, pietūs, vakarienė ir viešbučio administracijos nuožiūra 
nustatytu laiku parinkti gėrimai.
AI (All Inclusive) – viskas įskaičiuota: pusryčiai, pietūs ir vakarienė, alkoholiniai ir 
gaivieji vietinės gamybos gėrimai (dažniausiai nuo 10 val. iki 22 val.). Kuriuose 
viešbučio baruose galima užsisakyti alkoholinių gėrimų, nustato viešbučio 
administracija savo nuožiūra. Kai kuriuose viešbučiuose kava, ledai, šviežiai 
spaustos sultys gali būti už papildomą mokestį.
UAI (Ultra All Inclusive), AI+ (All Inclusive Plus), SAI (Superior All Inclusive), EXTAI 
(Extended All Inclusive), ELGAI (Elegance All Inclusive), VIPAI (VIP All Inclusive), FSAI 

(Fame Style All Inclusive), DAI (Deluxe All Inclusive). Kataloge šios sistemos pavadintos 
AI LUXE (viskas įskaičiuota luxe). Paprastai AI LUXE prilygsta UAI sistemai, tačiau 
gėrimų asortimentas bei teikiamos paslaugos kiekviename viešbutyje gali 
skirtis. Papildomai prie sistemos „viskas įskaičiuota“ poilsiautojai gali gauti kai 
kuriuos, viešbučio administracijos nustatytus, užsienio gamybos alkoholinius bei 
gaiviuosius gėrimus ir / arba papildomas paslaugas.  
Pastaba: kiekvienas viešbutis, teikiantis AI (viskas įskaičiuota) paslaugas, pats 
savarankiškai sprendžia, kokios paslaugos į tai įeina. Dėl viešbučio teikiamo 
AI (viskas įskaičiuota) paslaugų tikslaus aprašo galima kreiptis į viešbučio 
administraciją. 
Pagal sistemas AI, UAI ir AI LUXE visi gėrimai patiekiami tik kiekiais, skirtais 
vienkartiniam vartojimui (stiklinėse). Jei norima su savimi pasiimti butelį vyno ar pan., 
reikia sumokėti papildomai.  
Įprastai pusryčiai, pietūs ir vakarienė yra patiekiami buffet arba vadinamojo švediško 
stalo principu, o kartais gali būti patiekiama ir a la carte arba porcijomis.
Švediškas stalas – tai maisto (dažnai ir gėrimų) patiekimo būdas, kai svečiai patys 
įsideda maistą, įsipila šaltus ir karštus gėrimus.  Paprastai stalas statomas prie 
sienos arba patalpos viduryje, kad prie jo vienu metu galėtų prieiti daugiau svečių. 
Švediško stalo etiketas leidžia nesilaikyti patiekalų valgymo eiliškumo, tačiau 
reikėtų įsidėti tiek, kiek suvalgai. Priklausomai nuo gyventojų skaičiaus viešbutyje 
(dažniausiai sezono pradžioje bei pabaigoje), švediškas stalas gali būti pakeistas kitu 
aptarnavimo būdu, pvz., maistas gali būti dalinamas porcijomis.
A la carte – maisto pasirinkimas restorane pagal pateiktą valgiaraštį. Dažniausiai 
viešbučiuose, turinčiuose a la carte restoranus, vakarienei vietą reikia užsisakyti iš 
anksto (bent prieš 1 dieną). Laikotarpį, prieš kurį būtina užsisakyti vietą, nustato 
viešbučio administracija. Pagal viešbučio administracijos nustatytas taisykles, a 
la carte restorane maitinimas gali būti įskaičiuotas į kainą (pvz., viena vakarienė 
viešnagės viešbutyje metu) arba už papildomą mokestį. 
Maitinimo suteikimo tvarką bei valgiaraštį nustato viešbučio administracija. Jeigu iš 
viešbučio išvykstate anksti rytą arba grįžtate vėlai vakare, dėl ankstyvų pusryčių ar 
vėlyvos vakarienės paruošimo (atskirais atvejais – už papildomą mokestį) prašome 
kreiptis tiesiogiai į viešbučio administraciją. Jų paruošimo tvarka bei valgiaraštis 
nustatomas viešbučio administracijos nuožiūra.

Šventinės vakarienės
Šv. Kalėdų bei Naujųjų metų progomis viešbučiai įprastai ruošia šventines 
vakarienes, kurių metu gali būti rengiama ir speciali pramoginė programa. Už šias 
vakarienes įprastai imamas papildomas mokestis, kurį 
nustato viešbučio administracija. Kainas UAB „Tez Tour“ 
pateikia pastabose kaip priemoką, kuri nėra įskaičiuota į kelionės kainą, pateikiamą 
kainų lentelėje. Šventinės vakarienės gali būti privalomos arba pasirenkamos pagal 
pageidavimą. Ši informacija taip pat yra pateikiama pastabose.

Maitinimas lėktuve 
Skrydžių į Graikiją metu maitinimas orlaiviuose į kainą neįskaičiuotas – užkandžius, 
gėrimus ir pan. galite užsisakyti skrydžio metu iš orlaivio meniu. Daugiau 
informacijos apie maitinimą lėktuve rasite interneto svetainėje www.teztour.lt.
Dėmesio! Jeigu skrydį vykdo reguliariųjų skrydžių bendrovė, informaciją apie 
maitinimą lėktuve prašome pasitikslinti reguliariųjų skrydžių bendrovės interneto 
svetainėje.

Gydytojo paslaugos 
Vykstant į kelionę, rekomenduojama draustis sveikatos draudimu bei atidžiai 
susipažinti su draudimo polise pateiktomis taisyklėmis. Nutikus draudiminiam 
įvykiui, skambinkite telefonais, kurie nurodyti Jūsų draudimo polise. Apie tai 
informuokite ir TEZ TOUR atstovą.
Jeigu kreipsitės į viešbučio  registratūrą, būtina žinoti, kad viešbučio gydytojo 
paslaugos – mokamos. Atgauti pinigus iš draudimo kompanijos galėsite tik tuo 
atveju, jei pasiimsite visus gydytojo išrašus (sąlygos nurodomos draudimo polise) – 
mokėjimo kvitą, ligos diagnozės išrašą, patvirtintą gydytojo antspaudu, parašu bei 
parašytą ant firminio gydytojo kabineto blanko.

Rekomendacijos dėl saugumo priemonių kelionės metu 
Visiems turistams rekomenduojame kelionės metu imtis visų būtinų saugumo 
priemonių savo turtui apsaugoti nuo vagysčių – kelionės metu būti budriems ir 
atidiems ir, be kita ko, drausti savo kelionę įsigyjant bagažo draudimą.
Turistams, gyvenantiems viešbučiuose, rekomenduojame naudotis viešbučio 
numeryje arba registratūroje esančiais seifais. Visus vertingus daiktus, dokumentus 
bei pinigus rekomenduotina laikyti išimtinai seife, nes įprastai nei viešbučio 
administracija, nei kelionių organizatorius neatsako už kambaryje paliktus daiktus. 
Seifai gali būti nemokami arba už papildomą mokestį. Viešbutyje nesant seifų, 
rekomenduojame vertingų daiktų, dokumentų bei pinigų nepalikti kambaryje ir 
laikyti prie savęs.
Turistams, vykstantiems į ekskursijas, rekomenduojame nepalikti autobuse savo 
daiktų, nes įprastai nei pervežimą vykdantis subjektas, nei kelionių organizatorius 
neatsako už autobuse be priežiūros paliktus daiktus. Ekskursijų metu prašome 
vertingus daiktus, dokumentus bei pinigus laikyti prie savęs, atidžiai juos saugoti, 
ypač didelio susibūrimo vietose, nepalikti daiktų be priežiūros.
Įvykus vagystei, prašome nedelsiant apie tai pranešti kelionių organizatoriaus 
atstovui, draudimo kompanijai draudimo polise nurodytu telefono numeriu (jeigu 
esate apsidraudę kelionių draudimu nuo turto praradimo) bei kreiptis į policiją.

Mini baras
Viešbučių numeriuose dažnai būna mini baras, kuris užpildomas įvairiais gaiviaisiais 
ir alkoholiniais gėrimais bei užkandžiais (traškučiais, riešutais, šokoladukais ir kt.). 
Dažniausiai visa tai yra už papildomą mokestį. Gėrimų ir užkandžių kainyną galima 
rasti šalia mini baro. Žemesnės kategorijos viešbučiuose mini šaldytuvas gali būti 
užpildomas tik pageidaujant poilsiautojui.
Neretai žemesnės kategorijos viešbučiai mini barą užpildo gėrimais tik poilsiautojui 
paprašius registratūroje arba jame būna tik mineralinis vanduo ir / arba gaivieji 
gėrimai. Vidutinės kategorijos viešbučiai kambariuose įrengia ir tuščius mini barus, 
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kurie gali būti naudojami kaip šaldytuvai (nepažeidžiant viešbučių vidaus taisyklių).
Už mini baro paslaugas paprastai atsiskaitoma išsiregistruojant iš viešbučio.

Oro kondicionieriai 
Viešbučiuose oro kondicionieriai būna dviejų tipų: centrinis arba 
individualus. Centrinis oro kondicionierius valdomas viešbučio administracijos 
nuožiūra, dažniausiai jis gali veikti tik tam tikromis valandomis arba gali būti 
įjungiamas kelis kartus per parą. Žmonėms, kurie sunkiai pakelia karštį, tokio 
kondicionavimo gali ir nepakakti. Individualų oro kondicionierių kiekvienas 
poilsiautojas kambaryje gali reguliuoti savo nuožiūra. Poilsiautojams išėjus iš 
kambario, kondicionieriai dažniausiai automatiškai išsijungia.
Kondicionieriai viešbučiuose veikia pagal viešbučio administracijos nustatytą 
grafiką, priklausomai nuo oro sąlygų ir kitų objektyvių priežasčių. Kiekvienas 
viešbutis savo nuožiūra nustato ir jų veikimo sezono pradžią, ir pabaigą.

Elektros srovė 
Paprastai 220 V elektros įtampa, tačiau gali pasitaikyti ir 125 V. Dažniausiai tai 
nurodoma instrukcijose vonioje.

Vanduo 
Nerekomenduojama gerti vandens iš vandentiekio (tai gali būti pavojinga). 
Geriamojo vandens galite nusipirkti bet kurioje parduotuvėje ar viešbutyje. Valyti 
dantis bei plauti vaisius taip pat rekomenduojama parduotuvėje ar viešbutyje 
pirktu vandeniu. Nepatariama pirkti pilstomų gaiviųjų gėrimų bei gėrimų iš gatvės 
prekeivių.

Triukšmas 
Kai kurie UAB „Tez Tour“ kataloguose siūlomi viešbučiai yra triukšmingose kurortų 
vietose, netoli naktinių klubų ir diskotekų, judrių gatvių, miestų centrų. Už triukšmą 
ne viešbučio teritorijoje viešbučio administracija neatsako. Todėl norintiems ramaus 
poilsio, renkantis viešbutį, rekomenduojame atkreipti dėmesį, kokioje vietoje jis 
yra. Taip pat, siekdami tinkamai užtikrinti Jūsų poreikius, siūlome tiksliai savo 
pageidavimus išreikšti Jus aptarnaujančios kelionės agentūros atstovams prieš 
renkantis kelionę.
Kai kuriose gyvenamosiose zonose gali vykti statybos darbai, kurių eiga priklauso 
ne nuo kelionių organizatoriaus ar Jūsų pasirinkto viešbučio administracijos, bet 
nuo municipaliteto, verslo subjektų ir kt. Dėl tokių statybų, jų keliamo triukšmo ir 
nepatogumų nei kelionės organizatorius, nei viešbučio administracija neatsako.  

Baseinas 
Viešbučiuose būna įrengti atvirieji ir / arba uždarieji baseinai. Baseinuose leidžiama 
maudytis tik šviesiu paros metu arba viešbučio nustatytomis valandomis. 
Uždarųjų / atvirųjų baseinų šildymo tvarka ir laikas, atsižvelgiant į sezono pradžią ir 
pabaigą, priklauso viešbučio administracijos nuožiūrai. 

Paslaugos viešbučiuose sezono pradžioje ir pabaigoje 
Priklausomai nuo oro sąlygų kurorte bei gyventojų skaičiaus viešbutyje, sezono 
pradžioje (gegužės–birželio mėn.) bei pabaigoje (rugėjo–spalio mėn.) viešbučių 
teritorijose gali būti neteikiamos kai kurios paslaugos, pvz., gali neveikti atvirieji 
baseinai, kai kurie lauko restoranai, barai bei kavinės, vandens kalneliai, gali vykti 
paplūdimio tvarkymo darbai, nevykti pramoginiai renginiai po atviru dangumi ir 
pan. Siūlomų paslaugų spektrą, trukmę bei laiką nustato viešbučių administracija 
(savo nuožiūra). Taip pat viešbučių administracija pasilieka teisę savo nuožiūra keisti 
sutartyje numatytas sezono pradžios / pabaigos datas bei mokamų / nemokamų 
paslaugų apimtį.

Pretenzijos 
Kelionės metu kilus konfliktui ar atsiradus nepasitenkinimui dėl tarp šalių 
pasirašytos sutarties netinkamo vykdymo, pretenzijos nedelsiant turi būti 
pareiškiamos kelionės organizatoriaus atstovui arba kelionių vadovui. Jiems 
nesiėmus priemonių pretenzijoms spręsti, jos turi būti pateikiamos vietoje raštu 
kelionės vadovui ar organizatoriaus atstovui, nes tik tokiu atveju galima operatyviai 
išspręsti ir pašalinti iškilusias problemas.
Jeigu pretenzijos pareiškiamos tik po kelionės, problemų sprendimas gali būtis 
komplikuotas. Nepavykus konflikto išspręsti vietoje, pretenzijas kelionės 
organizatoriui galima pareikšti raštu per 15 darbo dienų nuo kelionės pabaigos. 
Kartu su pretenzija pateikite kelionės dokumentų ir turizmo paslaugų teikimo 
sutarties kopijas ir kitus turimus dokumentus ir / ar įrodinėjimo priemones, 
pagrindžiančias pretenzijos pagrįstumą. Pretenzijas kartu su priedais reikia siųsti 
registruotu laišku į UAB „Tez Tour“ biurą Vilniuje arba el. paštu info@teztour.
lt. Jei pretenzija pateikiama el. paštu, pretenzijoje turi būti nurodyta pretenziją 
teikiančio asmens (-ų) kontaktinė informacija, be to, pretenzija turi būti pasirašyta ir 
nuskenuota bei el. laiške turi būti prisegti turimi priedai. Atkreipiame dėmesį į tai, kad 
bus registruojamos ir nagrinėjamos tik pretenzijos, pateiktos aukščiau nustatyta 
tvarka. Kelionės organizatorius privalo raštu atsakyti į pretenzijas per 15 darbo 
dienų nuo pretenzijų gavimo dienos. UAB „Tez Tour“ neprisiima atsakomybės dėl 
force majeure aplinkybių, kurių pasekmių kelionėje nebuvo galima išvengti.
DĖMESIO! Pretenzijas dėl skrydžio atidėjimo, atšaukimo ar atsisakymo vežti, 
bagažo dingimo, sugadinimo ar vėlavimo, kai skrydį vykdantis vežėjas yra 
aviakompanija „Small Planet Airlines“, prašome užpildyti ir pateikti pagal 
aviakompanijos „Small Planet Airlines“ parengtą formą: elektronine tvarka 
per pretenzijų pateikimo sistemą, esančią www.smallplanet.aero (skyrelis – 
„Keleiviams“, „Pretenzijos“).
Ginčai sprendžiami derybomis, o nepavykus susitarti, turistas turi teisę kreiptis 
į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, 

www.vvtat.lt) arba į teismą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Daugiau informacijos 
Prieš išvykdami į užsienio valstybes, daugiau informacijos, rekomendacinio 
pobūdžio patarimų apie pasirinktą šalį galite rasti Užsienio reikalų ministerijos 
interneto svetainėje www.urm.lt.
Taip pat patariame atidžiai išsistudijuoti Valstybinio turizmo departamento 
interneto svetainėje www.tourism.lt (skyrelis – „Kelionių formalumai“) turistams 
skirtą informaciją.
Vykstantiems poilsiauti į užsienio valstybes siūlome apsilankyti ir interneto 
svetainėje www.finance.yahoo.com/currency, kurioje galima sužinoti pasaulio 
valstybių valiutų kursus bei paskaičiuoti jų santykį. 

Ekskursijos  
TEZ TOUR atstovai informacinio susitikimo metu pasiūlys TEZ TOUR siūlomas 
ekskursijas toje šalyje. Taip pat suteiks visą aktualią informaciją apie ekskursijų 
trukmę, programą, kainas. Visas ekskursijas organizuoja TEZ TOUR GREECE. 
UAB „Tez Tour“ turistinių ekskursijų užsienyje neorganizuoja ir už jų eigą neatsako. 
Siūlome turistams aktyviai domėtis ir būti atidiems pasirenkant ekskursijas bei jas 
teikiančius subjektus.

Atstumas iki jūros  
Paprastai atstumas iki paplūdimio nusakomas metrais. Atstumas skaičiuojamas 
nuo artimiausio viešbučio teritorijos taško iki jūros (gali būti, kad pvz., nuo vieno 
viešbučio korpuso reikės paėjėti 100 metrų, nuo kito – 500 metrų ir daugiau). 
Pažymėtina, kad dėl infrastruktūros vystymo bei statybų kurortuose gali keistis 
atstumai iki paplūdimio, miesto centro, oro uosto ar kitų objektų.

Ant jūros kranto  
Viešbučio, esančio ant jūros kranto, teritorija dažniausiai yra neatskirta nuo 
paplūdimio, bet pažymėtina, kad galimi atvejai, kai tarp viešbučio teritorijos ir 
paplūdimio yra promenada. Galimi atvejai, kai viešbutis įsikūręs ant jūros kranto, 
tačiau dalis teritorijos arba kai kurie korpusai yra per kelią nuo paplūdimio arba 
pirmoje linijoje. Taip pat viešbučiai, esantys ant jūros kranto, nebūtinai turės ir 
paplūdimį šalia viešbučio, kadangi gali būti, kad viešbutis įkurtas ant jūros kranto, 
tačiau ant uolos, prie kurios nėra paplūdimio. Į iškilusius papildomus klausimus Jums 
padės atsakyti Jūsų kelionių agentas.

Pirma linija (nuo paplūdimio)   
Pirmoje linijoje esantys viešbučiai – tai viešbučiai, kuriuos nuo paplūdimio gali skirti 
ne vienas kelias ar pastatas, tačiau savo privalumais viešbučiai nebūtinai nusileidžia 
pirmoje linijoje esantiems viešbučiams. Daugelis aukštesnės kategorijos viešbučių, 
esančių pirmoje linijoje, turi savo „filialą“ antroje linijoje. Tokiu atveju poilsiautojai, 
atostogaujantys antroje linijoje nuo jūros esančiame viešbutyje, kartais gali 
naudotis visa pirmoje linijoje esančio viešbučio infrastruktūra.

Antra linija (nuo paplūdimio)  
Antroje linijoje esantys viešbučiai – tai viešbučiai, kuriuos nuo paplūdimio gali skirti 
ne vienas kelias ar pastatas, tačiau savo privalumais viešbučiai nebūtinai nusileidžia 
pirmoje linijoje esantiems viešbučiams. Daugelis aukštesnės kategorijos viešbučių, 
esančių pirmoje linijoje, turi savo „filialą“ antroje linijoje. Tokiu atveju poilsiautojai, 
atostogaujantys antroje linijoje nuo jūros esančiame viešbutyje, kartais gali 
naudotis visa pirmoje linijoje esančio viešbučio infrastruktūra. 

Miesto / privatus paplūdimys  
Miesto paplūdimiu gali naudotis visi norintys: turistai ir vietiniai gyventojai. Kai 
kuriose šalyse (pavyzdžiui, Bulgarijoje, Turkijoje, Graikijoje, Ispanijoje) beveik visi 
paplūdimiai yra miesto. Jie taip pat prižiūrimi, juose veikia barai ir restoranai, tačiau 
už gultus, paplūdimio rankšluosčius ir skėčius reikia mokėti papildomai. Tiesa, 
kartais viešbučių savininkai moka už savo turistus, tada paplūdimio paslaugų kaina 
įskaičiuojama į gyvenimo šiame viešbutyje kainą. Kadangi šie paplūdimiai priklauso 
miestui, juose tvarką palaiko ir prižiūri ne viešbučio tarnautojai, o municipaliteto 
darbuotojai.
Nei kelionės organizatorius, nei viešbučio administracija neatsako už šių viešųjų 
paplūdimių tvarką.
Privatus paplūdimys – tai viešbučio savininko išpirkta (ar nuomojama) ir savo 
nuožiūra  įrengta turistams paplūdimio juostos dalis. Čia už gultus ir skėčius įprastai 
mokėti nereikia. 

Vaikų klubas  
Viešbutyje dirbanti komanda nuo ryto iki vakaro organizuoja vaikams konkursus, 
žaidimus, varžybas ir ugdymo programas. Įprastai vaikų klubai veikia nuo 10 val. iki 
18 val., vėliau vaikai kviečiami į kino salę pasižiūrėti animacinių filmų arba pašokti 
vaikų diskotekoje. Jei vaikas nuspręs palikti pasilinksminimo vietą, jis bus nuvestas 
pas tėvus. Vaikų klubai veikia ištisą sezoną, tačiau 3–4 žvaigždučių viešbučiai juos 
gali organizuoti tik aukštojo sezono metu (liepą–rugpjūtį). Kartais už vaikų klubą 
tenka mokėti papildomai. 
Įprastas į klubą priimamų vaikų amžius – nuo 4 iki 12 metų, tačiau kai kurie 
viešbučiai nustato kitokias amžiaus grupes: nuo 4 iki 10 metų arba nuo 6 iki 12 metų. 
Atskiri viešbučiai vaikų klubus skirsto į dvi arba tris amžiaus grupes, pavyzdžiui, nuo 
3 iki 6 metų, nuo 7 iki 10 metų ir nuo 11 iki 14 metų, ir tada sudaro programas, kurios 
būtų įdomios kiekvienai amžiaus grupei. Amžiaus ribos nustatytos tam, kad būtų 
aiškesnės programos.
Problemų gali kilti su visiškai mažais vaikais, kurie greitai pavargsta. Tokiais atvejais 
„animatoriai“ pataria užsisakyti auklės paslaugas. Auklės paslaugos užsakomos 
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Prašom su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt

pagal atskirą pageidavimą už papildomą mokestį. Personalas, dirbantis vaikų 
klubuose, ir auklės dažniausiai kalba rusų, anglų arba vokiečių kalbomis.  

„Room service“ (aptarnavimas kambariuose)  
Įprastai viešbučio numeryje yra meniu su kainomis prekių ir paslaugų, kurias galima 
užsisakyti į kambarį. Ir nesvarbu, ar tai bus mažas sumuštinis su gėrimu, ar prabangi 
vakarienė su šampanu, užsakymą Jums pristatys į numerį. Be maisto, galima 
užsisakyti ir masažuotojo, kosmetologo paslaugas ir pan. Tereikia paskambinti 
nurodytu telefonu ir išreikšti savo pageidavimus.
Nepamirškite, kad visos numeriuose teikiamos paslaugos yra 10–15 procentų 
brangesnės, be to, pagal konkrečios šalies papročius, rekomenduojami arbatpinigiai. 
Kai kuriuose viešbučiuose aptarnavimas numeriuose baigiasi 19 val. arba gali trukti 
iki 2 val. nakties, tačiau aukščiausios klasės viešbučiuose šios paslaugos teikiamos 
visą parą.

Palikti / rasti daiktai  
UAB „Tez Tour“ neatsako už viešbutyje ar autobuse paliktus / rastus turistų daiktus. 
Rasti daiktai saugomi UAB „Tez Tour“ biure (ne ilgiau nei 6 mėnesius) ir atiduodami 
tik pateikus asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, pagal turisto prašyme 
sudarytą paliktų / prarastų daiktų sąrašą. Taip pat UAB „Tez Tour“ neprivalo paliktų / 
rastų daiktų pristatyti turistui asmeniškai bei neatsako už pristatymo išlaidas.

Apgyvendinimo tipas  
Viešbučių numeriai būna skirtingi, pagrindiniai jų parametrai nusakomi specialiais 
trumpiniais:
DBL / TWIN (Double Room / Twin Room) – dvivietis numeris su viena dviviete lova 
arba su dviem atskiromis vienvietėmis lovomis.
DBL+EXB (Double Room With Extra Bed) – dvivietis numeris su viena dviviete 
(arba dviem vienvietėmis) ir viena papildoma vienviete lova (tai gali būti 
sulankstoma lovelė, sofa, sulankstomas fotelis-lova ar kita miegojimui skirtos 
priemonė). Papildoma lova dažniausiai būna mažesnė / siauresnė, todėl 3-iajam 
asmeniui taikoma žemesnė kaina nei vienam asmeniui DBL numeryje.
DBL+EXB+CHD (Double Room With Extra Bed And 1 Child) – dvivietis numeris su 
viena dviviete (arba dviem vienvietėmis) ir viena papildoma vienviete lova (tai gali 
būti sulankstoma lovelė, sofa, sulankstomas fotelis-lova ar kita miegojimui skirta 
priemonė). Papildoma lova dažniausiai būna mažesnė / siauresnė. Taip pat viešbučio 
administracija numato, kad vaikas gali miegoti su suaugusiaisiais. Todėl 3-iajam 
asmeniui ir vaikui taikoma žemesnė kaina nei vienam asmeniui DBL numeryje. 
lovomis, bet gali būti ir su viena dvigule ir viena viengule lova.
TRPL (Triple Room) – numeris trims, įprastai su trimis atskiromis vienvietėmis 
lovomis, bet gali būti ir su viena dvigule ir viena viengule lova.
TRPL+2CHD (Triple Room And 2 Children) – numeris trims, įprastai su trimis 
atskiromis vienvietėmis lovomis ir viena papildoma pristatoma lova, bet gali būti 
ir su viena dvigule ir viena atskira viengule lova. Dažniausiai dėl vietos stokos 
tokio apgyvendinimo tipo numeriuose būna 3 arba 4 lovos, kadangi viešbučio 
administracija numato, kad vienas iš dviejų vaikų gali miegoti su suaugusiaisiais. Dėl 
lovų kiekio ir tipo sprendžia viešbučio administracija savo nuožiūra.
SGL (Single Room) – vienvietis numeris. Dažniausiai tai įprastas dvivietis numeris su 
dviem atskiromis lovomis arba viena didele lova, tik jame apgyvendinamas vienas 
žmogus. Kainuoja visuomet brangiau nei viena vieta DBL numeryje. 
SGL+CHD (Singe Room And 1 Child) – vienvietis numeris. Dažniausiai tai įprastas 
dvivietis numeris su dviem atskiromis lovomis arba viena didele lova, tik numeris 
gali būti mažesnis nei standartinis dvivietis numeris.
DBL+CHD (Double Room And 1 Child) – standartinis (jei prie viešbučio pavadinimo 
nenurodyta kitokia numerio kategorija) dvivietis numeris su viena dviviete arba 
dviem atskiromis lovomis. Dažniausiai dėl vietos stokos tokio apgyvendinimo tipo 
numeriuose būna 2 lovos, kadangi viešbučio administracija numato, kad vaikas gali 
miegoti su suaugusiaisiais. Išimtiniais atvejais, esant pakankamai erdvės numeryje, 
pastatoma papildoma sulankstoma lovelė, sofa, sulankstomas fotelis-lova ar kitos 
miegojimui skirtos priemonės.
DBL+2CHD (Double Room And 2 Children) – standartinis (jei prie viešbučio 
pavadinimo nenurodyta kitokia numerio kategorija) dvivietis numeris su viena 
dviviete arba dviem atskiromis lovomis bei dar viena papildoma lova. Dažniausiai 
dėl vietos stokos tokio apgyvendinimo tipo numeriuose būna 2 arba 3 lovos, 
kadangi viešbučio administracija numato, kad vienas iš dviejų vaikų gali miegoti su 
suaugusiaisiais.
4PAX – standartinis (jei prie viešbučio pavadinimo nenurodyta kitokia numerio 
kategorija) dvivietis numeris su viena dviviete arba dviem atskiromis lovomis bei dar 
dviem papildomomis lovomis. Dažniausiai dėl vietos stokos tokio apgyvendinimo 
tipo numeriuose būna 4 lovos, bet dvi iš jų gali būti sulankstomos lovelės, sofos, 
sulankstomi foteliai-lovos ar kitos miegojimui skirtos priemonės. Papildomai 
pastatomos lovos ar kitos miegojimui skirtos priemonės tipas parenkamas 
viešbučio administracijos nuožiūra.

Numerių kategorijos
R.O.H. (Run Of The House) arba Promo – tai gali būti bet kurio tipo numeris 
užsakytame viešbutyje. Tikslus numerio tipas sužinomas tik atvykus į viešbutį. 
Numerio tipas priskiriamas viešbučio administracijos nuožiūra.
Standard Room – pats paprasčiausias numeris, lyg atskaitos taškas. Jame būtinai 
bus lovos ir vonios kambarys, o interjeras ir techninės charakteristikos priklauso nuo 
viešbučio lygio. 
Economy Room – tai gali būti bet kurio tipo ekonominei klasei priskirtas numeris 
užsakytame viešbutyje. Paprastai tai pats kukliausias ir paprasčiausias iš viešbutyje 
esamų numerių. Numeris priskiriamas viešbučio administracijos nuožiūra tik 
atvykus į viešbutį.
Family Room – šeimyninis numeris, du gretimi kambariai (pagal dydį – pusantro), 
kiekviename iš jų įprastai stovi dvi lovos (vaikų kambaryje lovelė gali būti dviejų 
aukštų). Prieš rezervuojant vertėtų pasitikslinti, ar kambariai yra atskirti durimis 
ar didele ertme, ar tai yra vientisa erdvė be pertvarų. Įprastai jis kainuoja apie 30 
procentų brangiau nei standartinis numeris, kuriame pastatomos dvi papildomos 
lovelės.

Executive Room – erdvus numeris verslo žmonėms, padalintas į dvi zonas: 
miegamąją ir darbo. Dažniausiai juose būna fakso aparatas bei internetas. 
Junior Suite – kambario plotas, palyginti su standartiniu kambariu – didesnis, 
padalintas į dvi zonas: miegamąją ir svetainės, kurios kartais atskiriamos 
dekoratyvia užuolaida, o kartais – tik grindų lygiu. Baldai čia geresni nei 
standartiniuose numeriuose, aptarnavimas – taip pat. Jie dažniausiai būna 5 
žvaigždučių, rečiau 4 žvaigždučių viešbučiuose ir kainuoja apie 30 procentų brangiau 
nei standartiniai numeriai. 
Suite – dar vienas geresnių numerių tipas. Tai erdvus dviejų kambarių numeris (nors 
kambariai gali būti atskirti tik simboline arka), puikiai įrengtas, jame gausu baldų, 
dažnai su dviem vonios kambariais (tačiau, jei yra tik vienas vonios kambarys, gali 
būti ir vonia, ir dušo kabina arba, pavyzdžiui, dvi kriauklės). Šiuose numeriuose 
atvykimo dieną svečius neretai pasitinka su vynu ir vaisiais. Toks numeris kainuos 
apie 50 procentų brangiau nei standartinis numeris. 
Deluxe Suite, Excellence Suite – dar vienas Suite numerių laiptelis. Čia kambarių – du 
arba trys, tačiau jie didesni. Dažniausiai yra ir sūkurinė vonia, didžiulė terasa arba 
balkonas. Šis numeris kainuoja beveik dvigubai brangiau nei standartinis numeris.
King Suite, Presidential Suite – pati aukščiausia Suite tipo numerių klasė. Dažniausiai 
šiuose numeriuose būna du miegamieji, svetainė, darbo kabinetas, du vonios 
kambariai, nemokamas vynas ir vaisiai kambaryje. Baldai čia – išskirtiniai, kadangi 
tokiuose numeriuose paprasti poilsiautojai neapsistoja. Šalia dažniausiai būna 
numeris apsaugai. Už poilsį tokiame numeryje dažniausiai teks sumokėti mažiausiai 
tris kartus brangiau nei standartiniame.
Villa – atskiras 3–6 kambarių namelis, vieno arba dviejų aukštų, su didele 
svetaine, puikiai įrengtais miegamaisiais ir keliais vonios kambariais. Gali būti 
individualus baseinas, kartais vienu dalinasi kelios vilos. Geruose 5 žvaigždučių 
viešbučiuose vilų svečiams veikia atskiras restoranas, klientai gali naudotis 
personalo elektromobiliais, o kartais ir asmeninio liokajaus paslaugomis. Į VIP 
paplūdimius kas pusę valandos atnešama vaisių, šampano, rankšluosčių. Už tokią 
vilą reikės sumokėti tris kartus brangiau nei už vieną ar kelis standartinius numerius 
(priklausomai nuo gyvenančiųjų viloje skaičiaus).
Apartamentai – paprastas buto tipo numeris, kuriame gali būti nuo vieno iki trijų 
miegamųjų kambarių, atskira svetainė, sujungta su virtuvėle, ir vonios kambarys. 
Viename miegamajame įprastai gali miegoti 2 žmonės. Interjeras, techninės 
charakteristikos bei virtuvėlės įranga priklauso nuo viešbučio lygio.
Studio – standartinio tipo numeris, padalintas į dvi zonas: miegamąją ir svetainės, 
sujungtą su virtuvėlės kampeliu. Priklausomai nuo viešbučio, virtuvėlėse gali būti 
indų ir stalo įrankių.

Vaizdas pro langą  
Sea View – numeris su vaizdu į jūrą. Vaizdas gali būti tiesioginis arba šoninis (dalinis), 
kai viešbutis stovi šonu į jūrą ir jūra matoma tik išėjus į balkoną ar žvilgtelėjus šonu 
pro langą. Už numerį su vaizdu į jūrą paprastai imama priemoka.
Sea Side View – numeris su vaizdu į jūros pusę. Dažnai 
tokiuose numeriuose tiesioginio vaizdo į jūrą nėra, jį 
gali užstoti pastatai ar augmenija.
Garden View – numeris su vaizdu į sodą arba vidinę viešbučio teritoriją, 
kurioje žaliuoja įvairūs augalai. Reikėtų atkreipti dėmesį, kad kartais viešbučio 
administracija taip įvardina numerius su vaizdu į priešingą nuo jūros pusę, o pro 
langus gali matytis tiesiog viešbučio teritorija, kurioje nebūtinai bus žaliuojantys 
sodai. Kainuoja pigiau nei numeris su vaizdu į jūrą. 
Mountain View – numeris su vaizdu į kalnus. Reikėtų atkreipti dėmesį, kad kartais 
viešbučio administracija taip įvardina numerius su vaizdu į priešingą nuo jūros pusę, 
o pro langus gali matytis tik kalnų kontūrai. Kainuoja pigiau nei kambarys su vaizdu į 
jūrą ir dažniausiai pigiau nei su vaizdu į sodą.  
Pool View – numeris su vaizdu į baseiną. Itin retai išskiriamas kaip  atskira rūšis.
Back View – numeris su vaizdu į gatvę arba kiemą.
Front View – numeris pirmoje viešbučio pastatų linijoje, bet nebūtinai su tiesioginiu 
vaizdu į jūrą.

NAUDINGA INFORMACIJA
Oras Kretoje
Švelnios, lietingos žiemos ir karštos sausos vasaros. Jau balandį galima drąsiai 
skirsti į Kretą ir tikėtis šilumos. Balandžio–gegužės mėnesiai idealiausi ekskursijoms 
ir pažintiniams turams – saloje viskas skendi žieduose, kartais žemę gali suvilgyti 
lietus. Liepa–rugpjūtis – labai sausi (be lašelio lietaus) ir karšti mėnesiai, kai 
temperatūra nenukrenta žemiau nei +27 °C. Vanduo tuo metu siekia vidutiniškai 
22–23 °C. Rugsėjis ir spalis – turbūt idealiausias metas poilsiui Kretoje: karščiai 
atslūgę, vanduo kaip arbatėlė, o saulė šviečia be jokių debesėlių.
Rytinė Kretos dalis (Sitija ir Lasičio sritis) yra sausesnė ir šiltesnė nei vakarinė dalis 
(Chanijos ir Retimno regionai). Tokie patys skirtumai pastebimi tarp šiaurinės ir 
pietinės Kretos pakrančių, pietų pakrantė yra sausesnė ir šiltesnė. Jei šiaurinę 
pakrantę per vasaros karščius dar praskaidrina vėsesnis vėjas, tai į pietus jam 
atklysti trukdo kalnų barjeras.

Oras Rode
Galima sakyti, kad Rode vyrauja tik du metų laikai – vasara ir pavasaris. Kai 
kalendorius rodo žiemos mėnesius, Rode lyja, bet tikrai nėra šalta – apie 15–17 °C. 
Kai netrūksta drėgmės, o ir žemės nekloja sniego kilimas, viskas saloje pradeda 
žydėti ir vešėti.
Vasaros sezonas oficialiai Rodo saloje prasideda gegužės antrąją dieną. Tada ir 
pradeda plūsti pirmieji turistų srautai. Vidurvasaryje gali būti karštoka. Liepą ir 
rugpjūtį temperatūra dienomis dažnai viršija 35 °C, neatvėsta ir naktimis, nes 
saloje vyrauja uolos, kurios per dieną taip įkaista, kad naktį jau jos, o ne saulė „šildo“ 
orą. Tad šis metas – tik karščio gerbėjams. O spalį temperatūra dar vis laikosi ties 
27 °C – tad pats metas pratęsti Lietuvoje jau pasibaigusią vasarą. Tik rinkdamiesi 
kurortus turėkite galvoje, kad salos pietuose, ties Prasonisi nuolat vėjuota, kaip 
ir vakarinėje pakrantėje (Iksijoje bei Jalyse) – ne veltui čia dažniausiai renkasi 
buriuotojai ir jėgos aitvarų mėgėjai.

Susitikimas su TEZ TOUR gidu
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Susitikimo laiką bei vietą Jums praneš iš oro uosto į viešbutį lydintis gidas. TEZ TOUR 
gidas Jums suteiks visą reikiamą informaciją apie šalį, joje vykdomas ekskursijas 
bei išvykas. Gido kontaktai (vardas, mobilusis telefonas, o taip pat ir nuotrauka) bei 
laikas, kai jis yra viešbutyje, nurodytas TEZ TOUR informaciniame stende. Visais 
iškilusiais klausimais prašom kreiptis į TEZ TOUR gidą arba viešbučio registratūrą.

Atvykus į viešbutį
Registratūroje Jums teks užpildyti registracijos kortelę. Kartu su užpildyta 
kortele registratūros darbuotojui teks pateikti kelionės dokumentą (voucher) ir 
asmens dokumentą, kurį nukopijavęs jis grąžins Jums. Apgyvendinimas viešbučių 
kambariuose vyksta po 14–15 valandos. Saugokite gautą kambario raktą ir 
rankšluosčių išdavimo kortelę. Įsikūrę kambaryje, susipažinkite su viešbučio 
informacija, atkreipkite dėmesį, kokios paslaugos yra mokamos ir kiek jos kainuoja.

Prieš išvykstant namo 
Registratūroje pasiteiraukite, ar neturite neapmokėtų sąskaitų už papildomas 
paslaugas (mini barą, telefoną ir pan.). Paskutinį atostogų vakarą pasitikslinkite 
išvykimo iš viešbučio ir skrydžio laiką (ieškokite informaciniame TEZ TOUR stende 
arba klauskite gido). 

Jei pametėte pasą, lėktuvo bilietą ar bagažą, nedelsdami apie tai informuokite 
TEZ TOUR atstovą. Jis patars, kaip išspręsti iškilusią problemą.
Vaistinėlė 
Prieš išvykdami pasirūpinkite pirmosios pagalbos vaistinėle. Joje turėtų būti 
medikamentų, padėsiančių nesunkiai sunegalavus. Vaistinėlėje rekomenduojame 
turėti skausmą malšinančių, skrandžio negalavimus gydančių vaistų, taip pat 
vaistų nuo jūros ligos ar supimo, priemonės nuo vabzdžių įkandimų, pleistrų, akių 
lašų, dezinfekuojančių priemonių. O svarbiausia, nepamirškite apsauginio kremo 
nuo saulės ir kremo po saulės vonių. Pirmomis atostogų dienomis primygtinai 
rekomenduojame naudoti apsauginius kremus nuo saulės, ypač atidžiai šiomis 
priemonėmis ištepkite vaikus.

Medicininė pagalba
Įvykus draudiminiam įvykiui, būtinai susisiekite su savo draudimo kompanija 
draudimo polise nurodytu telefonu. Tik informavus draudimo kompaniją Jums bus 
suteikta nemokama medicininė pagalba (arba mokama pagalba, kurios išlaidas 
vėliau kompensuos draudimo kompanija). Prašome atidžiai susipažinti su draudimo 
polisu bei atkreipti dėmesį į nedraudiminius įvykius, kurių draudimo polisas 
nepadengia.
Vykstantiems į Europos Sąjungos valstybes rekomenduojame turėti Europos 
sveikatos draudimo kortelę. Apie kortelę plačiau skaitykite vlk.lt/vlk.

Pinigai
Piniginis Graikijos vienetas – euras. 
IIšsigryninti pinigus iš sąskaitos galite bankuose. Bankai Graikijoje dirba 
pirmadieniais–ketvirtadieniais nuo 8 iki 14 val., o penktadieniais nuo 8 iki 13.30 val.

Parduotuvės
Turistinėse zonose įsikūrusios parduotuvės dirba nuo 9 iki 22 val. ir netgi dar ilgiau.
Maisto parduotuvėlės ir prekybos centrai dirba nuo 8 iki 21 val.
Parduotuvės neturistinėse zonose pirmadieniais, trečiadieniais ir šeštadieniais 
veikia nuo 9 iki 14.30 val., o antradieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 17 iki 
21 val. Sekmadieniais parduotuvės neveikia.
Visos vaistinės dirba taip, kaip parduotuvės neturistinėse zonose, tačiau 
kiekviename rajone yra budinti vaistinė, dirbanti ir ne darbo metu. Budinčios 
vaistinės keičiasi, o informaciją galima rasti ant bet kurios vaistinės durų.

Paplūdimiai
Valstybiniuose paplūdimiuose gultai ir skėčiai mokami. Kainas sužinosite pačiame 
paplūdimyje.
Maudydamiesi ar braidydami pakrantėmis saugokitės jūros ežių. Jie paprastai tūno 
tarp akmenų netoli kranto. Užlipus ant jūros ežio, sužeidimai itin skausmingi, tad 
geriausia maudytis su specialiu apavu.
Vidudienį saulė čia itin intensyvi, tad rekomenduojame vengti tiesioginių saulės 
spindulių. Galvos apdangalas ir geriamasis vanduo turi būti neatsiejamas Jūsų 
„aksesuaras“. Kremu nuo saulės išsitepkite dar viešbutyje, prieš išeidami į lauką.

Religija
Graikų ortodoksų bažnyčiai priklauso 98 % graikų, likusieji – katalikai, protestantai, 
judėjai, musulmonai.

Siga-siga
Išvertus į lietuvių kalbą, tai skambėtų „pamažu“, „iš lėto“. Šis dažnai vartojamas 
posakis atspindi graikų požiūrį į gyvenimą. Tad jei norite puikiai pailsėti, darykite 
tai siga-siga ritmu. Niekur neskubėkite ir jokiu būdu neskubinkite graikų nei 
viešbutyje, nei restorane, nei kitose lankomose vietose.

Muziejai
Muziejai Graikijoje nedirba pirmadieniais ir nacionalinių švenčių metu:
Agios Vasileios sausio 1 d., Nepriklausomybės diena kovo 25 d., Protomagia gegužės 
1 d., Megali Peraskevi (Didysis penktadienis), Pascha (Velykos), Christougenna gruodžio 
25 d., Synaxis tis Theotokou gruodžio 26 d.

Tabu
Kalbėdami su graikais, nekritikuokite jų šalies, nediskutuokite ir geriau net 

neužsiminkite apie Kipro problemas. Taip pat negirkite turkų ir nelyginkite jų tradicijų, 
virtuvės ir kitų dalykų su graikų.

Gurmaniškos lauktuvės
Alyvuogių aliejus ir su įvairiais prieskoniais, česnakais ir žolelėmis marinuotos 
alyvuogės. Prieš pirkdami jas turguje paragaukite, išsirinkite Jums labiausiai 
patinkančias ir pirkite kelionei namo supakuotas į vakuumą. Kai kurie prekiautojai 
Jums jas gali taip supakuoti tiesiog čia pat turguje.
Sūriai: fetos, Kelafotiri – gelsvas kietasis sūris, Manuri – sūris, pagamintas iš avių 
pieno, Kopanisti – pikantiškas tepamas sūris.
Parvežkite draugams paragauti neįprastai gaminamo vyno Retsina. Jo skonis 
stiprus, tad jis puikiai tiks ir su riebiais lietuviškais patiekalais. Sako, kad Retsina dera 
netgi su cepelinais... Įdomus ir graikiškas putojantis vynas Zica (tiek baltasis, tiek 
raudonasis).
„Stiprioms“ lauktuvėms tiks Ouzo – anyžinė degtinė, Tsipuro – degtinė, gaminama 
iš vynuogių išspaudų, likeris Kumkuat. Na, o garsusis brendis „Metaxa“ Graikijoje 
tikrai skanesnis.

Suvenyrai ir lauktuvės iš Kretos
Alyvuogių aliejus – be abejo, lauktuvės Nr. 1. Ypač geras aliejus spaudžiamas Sitijos 
regione, Kretos vakarinėje dalyje. Jis švelnaus vaisinio skonio.
Apelsinmedžių ir čiobrelių medus – nepakartojamo kvapo.
Kalnų čiobreliai ir raudonėliai – pirkite kalnuose iš vietinių močiučių.
Alyvuogių aliejaus muilas – nusiprausus oda bus švelni švelni, lyg patepta kremu.
Kretos avių vilnos pledai.
Keramika – ir šiuolaikinė, ir imituojanti antikinius kūrinius.

Lauktuvės iš Rodo
Kosmetika iš alyvuogių aliejaus.
Kavos virimo indeliai – rinkitės varinius.
Odos dirbiniai – žavios piniginės, rankinės, diržai.
Medus. Kuo jis ypatingas? Jis suneštas iš citrusinių medžių žiedų: citrinų, apelsinų – 
tokio Lietuvoje nenusipirksite.
Kailio dirbiniai – kailio salonų Rodo saloje tiek, kad kyla įtarimas apie vietinių žiemų 
atšiaurumą.
Natūralios jūros kempinės – minkštos, švelnios ir labai gražios.

Telefonas
Vienas pigiausių būdų paskambinti – naudojantis „Telekarta“ kortele skambinti iš 
telefonų-automatų.
Kortelės kaina – 5 eurai.

Transportas
Patogi vietinė susisiekimo priemonė – maršrutinis autobusas. Elektroninėje 
autobuso švieslentėje Jūs galite matyti maršrutą, o bilietą nusipirksite specialiuose 
kioskuose, bet galite įsigyti ir iš vairuotojo.
Bilieto kaina priklauso nuo nuvažiuoto atstumo, pavyzdžiui, iš Agios Nikolaos į 
Elundą nuvykti galite už 1,7 Eur, o iš Agios Nikolaos į Heraklioną – už 7,1 Eur (vienam 
žmogui).
Taksi geriausia kviesti į viešbutį arba įsėsti specialiose stotelėse. Nors taksi 
automobiliuose įrengti taksometrai, bet galima su vairuotoju susitarti, kad jis Jus 
nuvežtų į pageidaujamą vietą už tam tikrą sumą.
Tiek Kretoje, tiek Rodo saloje patogu keliauti nuomotu automobiliu.

Arbatpinigiai
Arbatpinigiai – gero tono ženklas. Restoranuose, baruose priimtina palikti 10 % nuo 
sąskaitos.

NAUDINGI KONTAKTAI

TEZ TOUR atstovai Graikijoje: +30 2810 301 700 / 702.
Lietuvos Respubulikos ambasada Graikijos Respublikoje, Atėnuose:
Tel.: +30 210 72 94 356, +30 210 72 94 357 (nuo 9 iki 17 val. darbo dienomis).
Pasibaigus atstovybės darbo laikui, poilsio ir švenčių dienomis nelaimingų atsitikimų 
ar kitais neatidėliotinais atvejais skambinti į Lietuvos Respublikos užsienio reikalų 
ministeriją telefonu +370 706 52444.

Vietinės tarnybos:

Policija – 100

Greitoji pagalba – 166

Linkime Jums gero poilsio!

Svarbi informacija keliaujantiems
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Prašom su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt

Turizmo paslaugų teikimo sutarties sąlygos

1. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI
1.1. Kelionių organizatorius įsipareigoja:
1.1.1. Organizuoti turistui (-ams) turistinę kelionę pagal programą, nurodytą kataloge ar kitoje kelionę aprašančioje medžiagoje. Jeigu kataloge ar kitoje kelionę aprašančioje 
medžiagoje nurodytos kelionės programoje buvo padaryti pakeitimai iki šios sutarties pasirašymo, įsipareigoja organizuoti turistinę kelionę pagal pakeistą programą. 
Katalogas, taip pat kita kelionę aprašanti medžiaga arba pakeista programa yra neatskiriamas šios sutarties priedas. Kelionių organizatoriaus interneto svetainėje 
www.tez-tour.com (skyrelyje „Jūsų regionas“ turi būti pasirinktas regionas pagal šalį, iš kurios yra išvykstama) skelbiama naujausia ir aktualiausia informacija apie viešbučius, 
jų kategorijų, paslaugų ir pramogų juose pasikeitimus po katalogo išleidimo.
1.1.2. Nesurinkus minimalaus turistų skaičiaus, t. y. 80 procentų vietų keleiviams numatytame lėktuve, pranešti raštu apie kelionės anuliavimą likus ne mažiau kaip 10 
kalendorinių dienų iki kelionės pradžios. Turistams tinkamai pranešus apie kelionės anuliavimą ir grąžinus įmokėtus pinigus už kelionę, kelionių organizatorius nebeatsako 
už turistų patirtą žalą.
1.1.3. Iki sutarties pasirašymo įteikti turistui (-ams) rašytinį dokumentą, kuriame būtų pateikta tiksli ir neklaidinanti informacija apie tai, kur vykstama, kelionės maršrutą 
(išvykimo, grįžimo vietas, datas bei lankomas vietas ir šalis, nurodant datas, kada į jas atvykstama ir išvykstama) ir jo pakeitimus, kelionėje teikiamas paslaugas, numatytas 
kataloge ar kitoje kelionę aprašančioje medžiagoje arba pakeistoje programoje, transporto priemones, kuriomis vykstama, jų charakteristikas ir kategoriją, apgyvendinimo 
tipą, objekto vietą, kategoriją ar patogumų lygį ir pagrindinius ypatumus bei klasę (pagal atitinkamas priimančios valstybės taisykles), maitinimą.
Pastaroji informacija skelbiama kelionių organizatoriaus interneto svetainėje www.tez-tour.com (skyrelyje „Jūsų regionas“ turi būti pasirinktas regionas pagal šalį, iš kurios 
yra išvykstama). 
1.1.4. Pateikti rašytinę informaciją apie valiutų keitimo sąlygas ir tvarką, vizų gavimo tvarką, laiką, per kurį gaunamos vizos, valstybių sienų perėjimo tvarką, lankomų 
vietovių epidemiologinę būklę, imunoprofilaktikos reikalavimus, kuriuos reikia įvykdyti vykstant į kelionę, vakcinaciją, informaciją apie sveikatos draudimo įforminimo tvarką 
ir neprivalomas draudimo sutartis, pagal kurias atlyginamos turisto išlaidos dėl organizuotos turistinės kelionės atšaukimo arba pagalbos išlaidos, turistinių paslaugų 
teikimo sutarties įforminimo tvarką bei sąlygas. Sutarties įforminimo tvarką bei sąlygas, visą kelionės kainą, kainos dalį, kuri turi būti sumokėta iš anksto, likusios sumos 
mokėjimo grafiką. 
Pastaroji informacija arba nuorodos į oficialias interneto svetaines, kur yra tokia informacija, skelbiama kelionių organizatoriaus interneto svetainėje www.tez-tour.com 
(skyrelyje „Jūsų regionas“ turi būti pasirinktas regionas pagal šalį, iš kurios yra išvykstama).
1.1.5. Tais atvejais, kai kelionių organizatorius sutartimi įsipareigoja suteikti turistui apgyvendinimo paslaugas, atitinkančias konkrečią kategoriją pagal priimančios šalies 
taisykles, nenurodant konkretaus apgyvendinimo paslaugų teikėjo, kelionių organizatorius iki sutarties pasirašymo įsipareigoja informuoti turistą apie apgyvendinimo tipą, 
kategoriją bei maitinimą. Kelionių organizatorius taip pat įsipareigoja suteikti turistui neklaidinančią ir išsamią informaciją apie patogumų, paslaugų ir pramogų lygį, kiekį ir 
kokybę bei galimus jų skirtumus, priklausančius nuo konkretaus apgyvendinimo paslaugų teikėjo. 
1.1.6. Prieš išvykstant į kelionę rašytine forma turistui pateikti: informaciją apie tarpines stotis ir sustojimo laiką, buvimo vietą bei informaciją apie keleivio vietą transporto 
priemonėje (išskyrus lėktuvą bei nenumatytus techninius sustojimus); kelionių organizatoriaus vietinio atstovo pavardę, adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą 
ar vietinių kelionių pardavimo agentų, į kuriuos turistas galėtų kreiptis pagalbos, adresus ir telefono numerius. Jei tokių kelionių pardavimo agentų nėra, turistui nurodyti 
telefono numerį, kuriuo jis galėtų skambinti nenumatytu atveju, ar informaciją, kuri jam padėtų susisiekti su kelionių organizatoriumi ir (ar) kelionių pardavimo agentu. Jei į 
kelionę vyksta nepilnamečiai, pateikti tėvams ar globėjams informaciją, leisiančią tiesiogiai susisiekti su vaiku ar atsakingu asmeniu vaiko buvimo vietoje.
1.1.7.  Informuoti juos apie šalį, į kurią vykstama, įvežamų daiktų kiekio, skaičiaus ir draudimų reikalavimų, pasienio kirtimo taisyklių ypatumus.
1.1.8. Turisto (-ų) pateiktus asmens duomenis naudoti tik kelionės dokumentams įforminti.
1.1.9. Kai sutartis sudaroma nuotolinės prekybos būdu, laikoma, kad sutartis sudaryta tokiomis sąlygomis, kokios buvo skelbiamos oficialioje kelionių organizatoriaus 
interneto svetainėje (ar elektroninės prekybos sistemoje)   kelionės įsigijimo metu. Jeigu sutarties sąlygos oficialioje kelionių organizatoriaus interneto svetainėje 
neskelbiamos ar kelionės įsigijimo metu nebuvo paskelbtos, laikoma, kad sutartis buvo sudaryta pagal standartines turizmo paslaugų teikimo sutarčių sąlygas.
1.1.10. Kai turistų grupę sudaro daugiau kaip 15 nepilnamečių iki 16 metų arba daugiau kaip 7 neįgalūs nepilnamečiai, užtikrinti, kad, be kelionės vadovo, šią turistų grupę 
papildomai lydėtų dar vienas pilnametis asmuo. 
1.2. Turistas (-ai) įsipareigoja:
1.2.1. Laiku sumokėti už kelionę: jei sutartis sudaroma, kai iki kelionės pradžios lieka daugiau nei 3 savaitės, sumokėti 20 procentų dydžio avansą, o likusią sumą sumokėti 
ne vėliau kaip likus 3 savaitėms iki kelionės pradžios; jei sutartis sudaroma, kai iki kelionės pradžios lieka mažiau nei 3 savaitės, sumokėti visą kelionės kainą (standartinės  
apmokėjimo sąlygos). Šio punkto sąlygos dėl kelionės apmokėjimo nėra taikomos, jeigu dėl kelionės finansavimo turistas yra sudaręs finansavimo (vartojimo kredito) sutartį. 
Turistui įsigyjant kelionę pagal Išankstinio pirkimo nuolaidų sąlygas, kelionę, kurios išvykimas yra ne iš Lietuvos ir / arba kelionę, kuriai taikomos specialios apmokėjimo 
sąlygos, atsiskaitymo už kelionę sąlygos, kurios skiriasi nuo šiame punkte nurodytų standartinių apmokėjimo sąlygų, yra atskirai nurodomos Turizmo paslaugų teikimo 
sutartyje.
1.2.2. Pateikti visą informaciją ir dokumentus, reikalingus kelionių organizatoriui įvykdyti šią sutartį; atvykti laiku į nurodytą pirminę, tarpinę bei kelionės vadovo nurodytas 
išvykimo vietas; laikytis organizatoriaus nurodymų dėl kelionės ar atskirų jos dalių vykdymo; laikytis viešosios tvarkos, tarptautinių keleivių vežimo taisyklių, bagažo 
gabenimo tvarkos ir į šalį įvežamų daiktų kiekio, skaičiaus ir draudimų reikalavimų. Vykdyti pasienio ir muitinės tarnybų nurodymus. Vykstant į kelionę su nepilnamečiais 
vaikais, laikytis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. 302 patvirtinto „Vaiko laikino išvykimo į užsienio valstybes, nepriklausančias Šengeno 
erdvei, tvarkos aprašo“ (Žin., 2002, Nr. 23-858).
1.2.3. Atsakyti už kelionės metu padarytą žalą (sugadintą viešbučio inventorių, transporto priemones ir kt.). Jeigu žala padaryta nepilnamečio, visus nuostolius už jį apmoka 
atsakingas asmuo. Jeigu turistas prisiima kaltę ir sutinka atlyginti žalą, ją reikia atlyginti vietoje. Tais atvejais, kai turistas kaltės neprisiima, kelionių organizatorius turi teisę 
žalą išieškoti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Turistas neprivalo atlyginti žalos, atsiradusios dėl nenugalimos jėgos.
1.2.4. Turistas, pagrindinė šios sutarties šalis, privalo informuoti kitus turistus  (naudos gavėjus), kad turistinė kelionė yra organizuojama tik pagal šioje sutartyje nurodytas 
sąlygas ir visi turistai privalo vykdyti visas sutarties sąlygas.
 
2. TEISĖ ATSISAKYTI SUTARTIES
2.1. Turisto teisė atsisakyti sutarties:
2.1.1. Turistas turi teisę bet kuriuo metu atsisakyti sutarties, žemiau sutartyje numatytomis sąlygomis. Sutarties atsisakymas įsigalioja nuo jo raštiško pareiškimo momento.
Jeigu turistas atsisako sutarties dėl aplinkybių, už kurias jis atsako (t. y., kai aplinkybės, kurios yra pagrindas atsisakyti sutarties, atsirado dėl paties turisto kaltės (dėl jo 
tyčinių veiksmų ar neatsargumo), jis turi atlyginti kelionių organizatoriui nuostolius, padarytus dėl tokio atsisakymo. Nuostolių dydis šiuo atveju negali viršyti maksimalios 
vienos kelionės kainos. Sutarties atsisakymo kaina priklauso nuo likusio laiko iki kelionės pradžios:

Sutarties nutraukimo laikas Kaina procentais nuo kelionės kainos
Daugiau kaip 21 diena iki išvykimo 20 %
Nuo 20 iki 11 dienų iki išvykimo 50 %
Nuo 10 dienų iki 3 dienų iki išvykimo 80 %
Likus 2 ir mažiau dienų iki išvykimo 95 %

Apgyvendinimo paslaugų, įeinančių į kelionės paketą, anuliacijos sąlygos gali skirtis nuo šiame punkte nurodytų standartinių sutarties atsiskaitymo kainos sąlygų. 
Turistui atsisakius vykti į kelionę, kai dėl kelionės finansavimo jis yra sudaręs finansavimo (vartojimo kredito) sutartį, jis privalo atlyginti kelionių organizatoriaus patirtus 
nuostolius, kurie nustatyti aukščiau nurodytoje lentelėje, neviršijant maksimalios vienos kelionės kainos, o už vartojimo kredito sutarties nutraukimą turistas privalo 
atsiskaityti su vartojimo kredito davėju Vartojimo kredito įstatyme numatyta tvarka.
Turistui pareikalavus, kelionių organizatorius pateiks dėl šiame punkte nurodyto sutarties atsisakymo patirtų nuostolių pagrindimą. 
2.1.2. Jeigu turistas atsisako sutarties dėl aplinkybių, už kurias jis neatsako, negali jų kontroliuoti ir kurių sutarties sudarymo metu negalėjo protingai numatyti (pvz., dėl 
sveikatos būklės, mirties ir pan.), kelionių organizatorius turi teisę reikalauti atlyginti patirtus tiesioginius nuostolius, padarytus dėl tokio atsisakymo, išskyrus atvejus, kai 
sutarties atsisakoma dėl nenugalimos jėgos aplinkybių. Turistas privalo kuo skubiau po aplinkybių atsiradimo informuoti kelionių organizatorių apie susiklosčiusią situaciją 
ir kelionės atsisakymą. Turistas turi pateikti rašytinių dokumentų, įrodančių kelionės atsisakymo priežastį, kopijas. Tuo atveju, jei sutarties atsisakymo pagrindas – turisto 
liga, asmenys, draudžiami ligos ir motinystės socialiniu draudimu, kelionių organizatoriui turi pateikti nedarbingumo pažymėjimo kopiją. Šalys susitaria ir sutinka, kad 
nuostolių dydis dėl turisto sutarties atsisakymo nustatomas pagal šios sutarties 2.1.1 punkte pateiktą lentelę arba specialias anuliacijos sąlygas, tačiau bet kuriuo atveju 
atlygintinų tiesioginių nuostolių dydis negali viršyti sutartyje nustatytos kelionės kainos. Turistui pareikalavus, kelionių organizatorius pateiks dėl šiame punkte nurodyto 
sutarties atsisakymo patirtų nuostolių pagrindimą.  
2.1.3. Jeigu turistas atsisako sutarties dėl aplinkybių, už kurias atsako kelionių organizatorius ar asmuo, kurio pagalba kelionių organizatorius naudojasi, arba dėl su turistu 
nesusijusių aplinkybių, kurių jis negali kontroliuoti ir kurių sutarties sudarymo metu negalėjo protingai numatyti, turistas turi teisę reikalauti, kad jam būtų grąžinti už kelionę 
sumokėti pinigai arba jo sutikimu kompensuota kitu būdu.
2.2. Kelionių organizatoriaus teisė atsisakyti sutarties:
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2.2.1. Kelionių organizatorius turi teisę atsisakyti sutarties tik dėl svarbių priežasčių, apie kurias jis nedelsdamas informuoja turistą.
2.2.2. Jeigu kelionių organizatorius atsisako sutarties dėl aplinkybių, už kurias turistas neatsako, jis privalo pasiūlyti turistui naują, tokios pat 
ar geresnės kokybės, alternatyvų 

kelionės variantą. Jeigu turistas pasiūlytos kelionės atsisako arba dėl pagrįstų priežasčių nėra galimybės turistui pasiūlyti alternatyvią kelionę, 
kelionių organizatorius turi grąžinti turistui už kelionę įmokėtus pinigus. 
2.3. Kelionių organizatorius, atsisakęs sutarties, privalo organizuoti kelionę iš naujo arba grąžinti turistui pinigus už kelionę ir atlyginti turtinę 
žalą. Jokia žala turistui neatlyginama tais atvejais, kai sutarties atsisakoma dėl 1.1.2 punkto aplinkybių arba nenugalimos jėgos.

2.4. Kai nutraukus  sutartį kelionių organizatoriui ir (ar) kelionių pardavimo agentui atsiranda pareiga grąžinti turistui visus ar dalį už organizuotą turistinę kelionę sumokėtų 
pinigų, pinigai turi būti grąžinti į turisto nurodytą sąskaitą per 10 darbo dienų nuo sutarties nutraukimo.

3. SUTARTIES SĄLYGŲ PAKEITIMAS
3.1. Kelionių organizatorius dėl svarbių priežasčių, apie kurias jis nedelsdamas informuoja turistą, gali pakeisti atitinkamas sutarties sąlygas. Turistas turi teisę atsisakyti 
keisti sutartį.
3.2. Kelionių organizatorius turi teisę, likus iki kelionės pradžios ne mažiau kaip 20 dienų, padidinti kelionės kainą dėl to, kad pasikeičia vežimo išlaidos, įskaitant išlaidas 
degalams, privalomiems mokesčiams ar atitinkamų valiutų keitimui. Kelionių organizatorius nurodo, kodėl padidėjo kaina ir kaip buvo apskaičiuotas kainos padidėjimas. 
Turistas, padidėjus kelionės kainai, turi teisę atsisakyti kainos didinimo. 
3.3. Jeigu turistas atsisako keisti sutarties sąlygas 3.1, 3.2 punktų atvejais, kelionių organizatorius įgyja teisę atsisakyti sutarties. Tokiu atveju turistas turi teisę reikalauti 
gražinti už kelionę sumokėtus pinigus arba, jei kelionė iš dalies jau įvyko, kompensuoti proporcingą jų dalį. Jei kelionių organizatorius atsisako sutarties, tais atvejais, kai 
turistas atsisako keisti sutarties sąlygas dėl 3.1 punkte nurodytų aplinkybių, taikomas 2.3 punktas.

4. SUTARTIES ŠALIŲ PASIKEITIMAS
4.1. Bet kuris šios sutarties turistas turi teisę perleisti savo teisę į kelionę trečiajam (kelionę perimančiam) asmeniui, kuris vykdys visas sutarties sąlygas.
4.2. Tais atvejais, kai toks perleidimas prieštarauja asmens, kurio pagalba kelionių organizatorius naudojasi, taisyklėms (t. y. jei per laiką, likusį iki kelionės pradžios jau 
neleidžiama užsakyti vietos transporto priemonėje, viešbutyje ir (ar) gauti vizos naujo asmens vardu), turistui turi būti pateiktos šios taisyklės.
4.3. Toks perleidimas turi būti įformintas sutartimi, atitinkančia Civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) (toliau – Civilinis kodeksas) reikalavimus, su trečiuoju (kelionę 
perimančiu) asmeniu, o kelionę perimantis asmuo, sudaręs sutartį, ar turistas, perleidęs kelionę, apie tai raštu privalo pranešti kelionių organizatoriui ir perduoti informaciją 
bei dokumentus, reikalingus sklandžiai įvykdyti šią sutartį kelionę perėmusio asmens atžvilgiu. Teisę į kelionę perleidžiantis turistas ir trečiasis (kelionę perimantis) asmuo, 
perėmęs kelionę, atsako solidariai kelionės organizatoriui už kelionės kainos ir išlaidų, susijusių su teisės į kelionę perleidimu, sumokėjimą. Šalys susitaria ir sutinka, kad jeigu 
teisė į kelionę trečiajam (kelionę perimančiam) asmeniui  perleidžiama likus iki kelionės pradžios ne mažiau kaip 7 dienoms, kelionės perleidimo išlaidos sudaro 28 Eur asmeniui, 
jeigu šis perleidimas yra įmanomas. Šalys susitaria ir sutinka, kad jeigu teisė į kelionę trečiajam (kelionę perimančiam) asmeniui perleidžiama likus iki kelionės pradžios  mažiau 
kaip 7 dienoms, kelionės perleidimo išlaidos sudaro 57 Eur asmeniui, jeigu šis perleidimas yra įmanomas. Turistui pareikalavus, kelionių organizatorius privalo pateikti dėl 
sutarties šalių pasikeitimo turėtų papildomų išlaidų paskaičiavimą. Jeigu kelionės perleidimas yra neįmanomas dėl 4.2 punkte minėtų ar kitų priežasčių, turistas turi teisę 
nutraukti sutartį, sumokėdamas 2.1.1. punkte nurodytą nutraukimo mokestį.
 
5. ATSAKOMYBĖ UŽ NETINKAMĄ SUTARTIES VYKDYMĄ
5.1. Jeigu sutartis nėra vykdoma pagal turisto protingus lūkesčius, kurių pagal sutarties sąlygas ir teikiamų paslaugų pobūdį turistas galėjo turėti, kelionių organizatorius privalo 
atlyginti turistui nuostolius. Kelionių organizatorius ar asmuo, kurio pagalba kelionių organizatorius naudojasi, neatsako už netinkamą sutarties vykdymą, jeigu:
5.1.1. dėl netinkamo sutarties vykdymo kaltas turistas (1.2.1, 1.2.2 punktų sąlygų nevykdymas ir kt. priežastys); 
5.1.2. už netinkamą sutarties vykdymą, kurio kelionių organizatorius nenumatė ir negalėjo numatyti, atsako trečiasis asmuo, nesusijęs su šia sutartimi;
5.1.3. sutartis netinkamai vykdoma dėl nenugalimos jėgos arba dėl įvykio, kurio kelionių organizatorius ar asmuo, kurio pagalba kelionių organizatorius naudojosi, atsižvelgiant 
į visą įmanomą jų apdairumą, nenumatė ir negalėjo numatyti.
5.2. Jeigu sutartis vykdoma ne pagal turisto protingus lūkesčius, kelionių organizatorius, atsižvelgdamas į konkrečias aplinkybes, privalo teikti turistui visokeriopą pagalbą ir 
paramą. Jeigu priežastis, dėl kurios sutartis nėra tinkamai vykdoma, susijusi su pačiu turistu, kelionių organizatorius turi teikti turistui tokią pagalbą ir paramą, kurios, remiantis 
protingumo kriterijumi, gali būti reikalaujama iš kelionių organizatoriaus pagal sutartį. Šiuo atveju kelionių organizatoriaus išlaidas, susijusias su tokios pagalbos ir paramos 
teikimu, turi atlyginti pats turistas. Jeigu už netinkamą sutarties vykdymą atsako kelionių organizatorius ar asmuo, kurio pagalba kelionių organizatorius naudojasi, tai visas 
išlaidas, susijusias su papildomos pagalbos ir paramos teikimu turistui, apmoka pats kelionių organizatorius.
5.3. Jeigu prasidėjus kelionei ar jos metu paaiškėja, kad kelionių organizatorius negalės įvykdyti pagrindinės sutartų paslaugų dalies, jis privalo pasiūlyti turistui (-ams) tinkamas 
alternatyvias paslaugas už tokią pačią kainą sutartyje nurodytam terminui bei kompensuoti turistui anksčiau pasiūlytų ir faktiškai suteiktų paslaugų kainos skirtumą. Jeigu 
kelionių organizatorius dėl pagrįstų priežasčių negali pasiūlyti alternatyvių paslaugų arba dėl protingų priežasčių turistas jų atsisakė, kelionių organizatorius be papildomo 
užmokesčio, turi užtikrinti turisto grąžinimą atgal arba nuvežimą į kitą vietovę, dėl kurios sutinka turistas, taip pat grąžinti turistui pinigus už nesuteiktas paslaugas.
5.4. Kelionių organizatorius neturi teisės riboti ar panaikinti savo civilinę atsakomybę už žalą, padarytą turistui, jeigu žala padaroma dėl kelionių organizatoriaus tyčios ar didelio 
neatsargumo.
5.5. Turistui padaryta turtinė ir neturtinė žala atlyginama Civilinio kodekso nustatyta tvarka.
5.6. Kelionių organizatorius atsako už kataloge ar kitoje kelionę aprašančioje medžiagoje, kuri yra neatskiriama šios sutarties dalis, pateiktos informacijos teisingumą ir 
tikslumą, išskyrus bent vieną iš šių atvejų, kai:
5.6.1. turistui iki sutarties sudarymo buvo pranešta apie šios informacijos pasikeitimus, o kataloge ar kitoje kelionę aprašančioje medžiagoje buvo aiškiai numatyta pakeitimų 
galimybė;
5.6.2. pakeitimai daromi po sutarties sudarymo abiejų šalių raštišku susitarimu. 
5.7. Vežimui oru atitinkamai taikomos Konvencijos dėl tam tikrų taisyklių, susijusių su tarptautiniais vežimais oru, unifikavimo, pasirašytos Varšuvoje 1929 m. spalio 12 d., 
1955 m. Hagos Protokolo apie Konvencijos dėl tam tikrų taisyklių, susijusių su tarptautiniais vežimais oru, unifikavimo, pasirašytos Varšuvoje 1929 m. spalio 12 d., pakeitimą, 
Konvencijos dėl tam tikrų tarptautinio vežimo oru taisyklių suvienodinimo, pasirašytos 1999 m. gegužės 28 d. Monrealyje, nuostatos, apribojančios Vežėjo atsakomybę, 
EC 899/2002 reglamentas, papildantis Europos Tarybos reglamentą EC 2027/97 dėl Vežėjo atsakomybės aviacinių įvykių atveju. Šie teisės aktai nustato ir daugeliu atvejų 
apriboja vežėjo atsakomybę asmens mirties arba sužeidimo atveju, taip pat praradus, sugadinus ar pavėlavus atvežti bagažą.

6. BENDROSIOS SĄLYGOS
6.1. Turisto teises gina Civilinis kodeksas, Vartotojų teisių  apsaugos įstatymas (Žin., 1994, Nr. 94-1833; 2007, Nr. 12-488), Lietuvos Respublikos turizmo įstatymas (Žin., 
1998, Nr. 32-852; 2011, Nr. 85-4138) bei kiti teisės aktai ir ši sutartis.
6.2. Kelionės metu atsiradusias pretenzijas dėl šios sutarties netinkamo vykdymo ar nevykdymo, turistas turi nedelsdamas pareikšti žodžiu kelionių organizatoriaus 
vietiniam atstovui arba kelionės vadovui, o jei šių nėra – kelionių organizatoriui. Pretenzijos dėl nesprendžiamų ar netinkamai sprendžiamų problemų turi būti pareikštos 
raštu. Nepavykus pretenzijų išspręsti kelionės metu, turistas pretenzijas kelionių organizatoriui gali pareikšti raštu per 15 darbo dienų nuo kelionės pabaigos; kelionių 
organizatorius privalo turistui raštu atsakyti į pretenzijas per 15 darbo dienų nuo pretenzijų gavimo dienos. Ginčai dėl netinkamo vykdymo ar nevykdymo sprendžiami 
derybomis, o nepavykus susitarti – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
6.3. Ginčai sprendžiami derybomis, o nepavykus susitarti - turistas turi teisę kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, 
www.vvtat.lt) arba į teismą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 
6.4. Po šios sutarties pasirašymo sutarties sąlygų esminiai pakeitimai (pagrindinė sutartų paslaugų dalis ir kaina) galimi tik abiejų šalių rašytiniu susitarimu.
6.5. Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo 8 straipsnio 10 dalį įgyvendinančių ir kitų teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka turistai dėl turizmo paslaugų teikėjų prievolių 
nevykdymo gali kreiptis į Valstybinį turizmo departamentą. 
6.6. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais: po vieną kelionių organizatoriui ir turistui (-ams). Visi egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.
Sutarties pasirašymas dar negarantuoja, jog turisto pasirinktam viešbučiui bus patvirtinta rezervacija. Apie rezervacijos patvirtinimą turistui bus pranešta atskirai. Nepatvirtinus 
rezervacijos, pasirašyta sutartis dėl apgyvendinimo konkrečiame viešbutyje netenka galios. Turistas turi teisę pasirinkti alternatyvų kelionės variantą, sudarydamas naują sutartį. 
Turistui atsisakius sudaryti naują sutartį, kelionių organizatorius turi grąžinti turistui įmokėtus pinigus už netekusią galios sudarytą sutartį.
Nesumokėjus šiose sąlygose nustatyta tvarka nurodytos kelionės kainos ar jos dalies, sutartis netenka galios. Tokiu atveju turistas turi teisę pasirinkti alternatyvų kelionės variantą 
iš kelionių organizatoriaus tuo metu siūlomų kelionių, sudarydamas naują sutartį. Turistui atsisakius sudaryti naują sutartį, turistas privalo atlyginti kelionių organizatoriaus patirtus 
nuostolius 2.1.1 punkte nustatyta tvarka. 
Užsienio valstybių, neturinčių bevizio režimo susitarimo su Lietuvos Respublika, piliečiams, įsigijusiems turistinę kelionę, kai išvykimas / grįžimas yra iš / į Lietuvą, būtina 
daugkartinė (Šengeno arba nacionalinė) viza, galiojanti ne trumpiau kaip kelionės laiklotarpiu (išsami informacija yra skelbiama www.migracija.lt). Turistas patvirtina, kad jis, 
prieš pasirašydamas šią sutartį, gavo rašytinį dokumentą (sutartį, katalogą, kitą kelionę aprašančią medžiagą, programą), kuriame išdėstyta visa su kelione susijusi informacija: 
informacija apie apgyvendinimą bei transporto priemones, kelionėje teikiamas paslaugas, kelionės maršrutą, išvykimo ir grįžimo vietą, laiką, lankomas vietas, jų epidemiologinę 
būklę, valiutų keitimą, valstybių sienų perėjimo tvarką, daiktų įvežimo apribojimus, vizų gavimą, imunoprofilaktikos reikalavimus, taip pat informacija, leisianti tiesiogiai susisiekti 
su vaiku ar atsakingu asmeniu vaiko buvimo vietoje (jei į kelionę nepilnamečiai vyksta vieni), kelionių organizatoriaus ar kelionių pardavimo agento telefonas ir kiti kontaktiniai 
duomenys bei kita šiose sutarties sąlygose nurodyta informacija.
Taip pat informuotas apie kelionių organizatoriaus interneto svetainę www.tez-tour.com (skyrelyje „Jūsų regionas“ turi būti pasirinktas regionas pagal šalį, iš kurios yra išvykstama). 
Sutarties nuostatos privalomos kelionių organizatoriui ir visiems turistams. Turistas patvirtina, kad nuodugniai susipažino su pateikta sutartimi ir suprato visas jos nuostatas bei 
informavo kitus turistus  naudos gavėjus, kad turistinė kelionė yra organizuojama tik pagal šioje sutartyje nurodytas sąlygas ir visi turistai privalo vykdyti visas sutarties sąlygas.
Sutarties priedai: katalogas,  programa, kita kelionę aprašanti medžiaga. 
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Viešbučių rodyklė
Kreta
Lasitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Aquila Elounda Village 5* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Blue Marine Resort & SPA Hotel 5* . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Blue Palace A Luxury Collection 
Resort & SPA 5* Deluxe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Candia Park Village 4+* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Cretan Village  Hotel 4* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Daios Cove Luxury Resort & Villas 5* Deluxe . . . . . . . 24
Domes of Elounda Autograph Collection 
Hotels 5* Deluxe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Elounda Bay Palace 5* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Elounda Beach Hotel & Villas 5* Deluxe . . . . . . . . . . . . 27
Elounda Orama 4* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Grecotel Meli Palace All Inclusive Resort 4* . . . . . . . . . 35
Hermes Hotel 4* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Kalimera Kriti Hotel & Village Resort 5* . . . . . . . . . . . . 30
Minos Beach Art Hotel 5* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Mirabello Beach & Village 5* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Mistral Bay  Hotel 4* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Mistral Mare 4* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Radisson Blu Beach Resort Crete 5* . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Royal Marmin Bay Boutique & Art Hotel 5* . . . . . . . . 28
Sensimar Minos Palace & Suites 5* . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Heraklionas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Agapi Beach Resort 4+* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Albatros SPA & Resort Hotel 5* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 
Aldemar Cretan Village Beach Resort 4+* . . . . . . . . . 50
Aldemar Knossos Royal Villas Luxury Resort 5* . . . . 41
Aldemar Royal Mare Luxury Resort +THALASSO 5* 40
Aldemar Royal Villas Luxury Resort 5* . . . . . . . . . . . . . 41
Ammos Beach Hotel 4* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Annabelle Beach Resort 5* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Arminda Hotel & SPA 4* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Bella Beach Hotel 5* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Cactus Beach 4* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Cactus Royal SPA & Resort 5* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Cactus Village 4*  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
CHC Athina Palace Resort & SPA 5* . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Club Lyda Hotel 3+* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Creta Maris Beach Resort 5* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Cretan Malia Park 5* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Erato Hotel 3* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Eva Mare Hotel & Suites 3+* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 
Fodele Beach & Water Park Holiday Resort 5* . . . . . . 44
Galini Hotel 3* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Grecotel Amirandes Exclusive Resort 5* Deluxe .... 38
Heronissos Hotel 4* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Hersonissos Maris 3+* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Hersonissos Palace 5* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Hersonissos Village Hotel & Bungalows 4* . . . . . . 59
Imperial Belvedere 4+* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Kassavetis Center Studios & Hotel Apartments 2* . . . . . 65
Lyttos Beach 4+* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Malia Bay Beach Hotel & Bungalows 4* . . . . . . . . . . . . 58
Manos Maria Hotel & Apartments 4* . . . . . . . . . . . . . . . 52
Mari Kristin Beach Hotel 3* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Marilisa Hotel 3* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Marina Beach Hotel 4* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Marina Beach Hotel 4+* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Mediterraneo Hotel 4* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Memory Boutique Hotel 3+* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 
Mitsis Laguna Resort & SPA* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Nana Beach Resort Hotel 5* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Porto Village 3+* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Royal Belvedere 4* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Sea Side Resort & SPA 5* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Sentido Blue Sea Beach 5* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Serenity Blue Hotel 3* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 
Silva Beach 5* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Smartline Kyknos Beach Hotel & Bungalows 4* . . . . . 57
Smartline Neptuno Beach 4* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Smartline Mama Lemon 4* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 
Smartline The Village Resort & Waterpark 4* . . . . . . . 56
Star Beach Village & Water Park 4+* . . . . . . . . . . . . . . . 55
Stella Island Luxury Resort & SPA 5* . . . . . . . . . . . . . . . 46
Stella Palace  Resort & SPA 5* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Stella Village Hotel & Bungalows 3+* . . . . . . . . . . . . . . . 61
Sunset Beach Hotel Crete 3*  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Themis Beach Hotel 4* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Retimnas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Antica Dimora Suite 5* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Aquila Porto Rethymno 5* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Aquila Rithymna Beach 5* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Atrium Ambiance Hotel 4* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Bali Beach & Village 3* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Bali Star 3+* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Bio Hotel Suites  4* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Eva Bay Hotel 4+* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Grecotel Caramel Boutique Resort 5* . . . . . . . . . . . . . . 68
Grecotel Club Marine Palace & 
Suites, All Inclusive Resort 4+* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Grecotel Creta Palace Luxury Resort 5* . . . . . . . . . . . . 72

Grecotel Plaza SPA Apartments 4* . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Grecotel Lux.Me White Palace 5* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Jo An Beach 4* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Joan Palace 4* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Kriti Beach Hotel 5* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Kyma Suites Beach Hotel 5* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Lefkoniko Bay 3* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Lefkoniko Beach Icarus Suites 3* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Minos Hotel 4* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Palazzo Vecchio Exclusive Residence 4* . . . . . . . . . . . . 76
Sea Front Hotel-Apartments 3* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Sentido Aegean Pearl 5* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Sentido Pearl Beach 4* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Smartline Rethymno Residence Aquapark & SPA 4* . . . 77
Solimar Dias Hotel 4* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Xidas Garden Charm Hotel 3* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

Chanija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Anemos Luxury Grand Resort 5* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Domes Noruz Chania
Autograph Collection Hotels 5* Deluxe . . . . . . . . . . . . . . 86
Hydramis Palace 4+* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Mythos Palace Resort & SPA 5* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Pilot Beach Resort & SPA 5* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Solimar Aquamarine Hotel 4* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Vantaris Beach 4* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Vantaris Palace 4* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

Rodas
Fanesas, Kalitėja, Falirakis, Kolymbija . . . . . . . . . . . 98
Aldemar Amilia Mare Beach Resort 5* . . . . . . . . . . . . . 105
Aldemar Paradise Village Beach Resort 5* . . . . . . . . 106
Amada Colossos Resort 4+* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Atrium Palace Thalasso 
SPA Resort & Villas 5* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Atrium Platinum Luxury Resort Hotel & 
SPA 5* Deluxe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Atrium Prestige Thalasso 
SPA Resort & Villas 5* Deluxe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Belair Beach Hotel 4* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Casa Cook Rhodes 5* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Dodeca Sea Resort 5* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Electra Palace Resort 5* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Filerimos Village 4* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Gennadi Grand Resort 5* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Grecotel Rhodos Royal All Inclusive Resort 4+* . . . . 114
Irene Palace Hotel 4* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Kresten Palace 4* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Kresten Royal Villas & SPA 5* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 
Lardos Bay Hotel 3*  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Lindian Village 5* Deluxe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Lindos Imperial Resort 5* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Lindos Princess Beach Hotel 4+* . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Lindos Royal 5* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Lindos Village Resort & SPA 4* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Loutanis 3* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 
Lutania Beach Hotel 4* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Mitsis Grand Hotel 5* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Mitsis Petit Palais 4* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Olive Garden Hotel 3* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Pegasos Beach Hotel & Resort 4* . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Princess Andriana Resort & SPA 5* . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Princess Sun Hotel 4* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Rhodian Rose Hotel 3* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Rodos Palladium Leisure & Wellness 5* . . . . . . . . . . . 110
Rodos Princess Beach Hotel 4* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Sentido Ixian All Suites 5* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Sentido Ixian Grand 5* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Sentido Port Royal Villas & SPA Hotel 5* . . . . . . . . . . 104
Stavros Melathron 2+* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 
Smartline Cosmopolitan Hotel 4* . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Sunconnect Kolymbia Star 4* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Sunshine Rhodes 4* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
 
Peloponesas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Airotel Achaia Beach 4* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Aithrio Hotel 2+* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
Aldemar Olympian Village Beach Resort 5* . . . . . . . . 131
Aldemar Royal Olympian Luxury Resort + SPA 5* . . 130
Brati Arkoudi Hotel 2+* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 41
Brati II Beach 2* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Castella Beach 2+* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
Grecotel Filoxenia Premium Resort 4 * . . . . . . . . . . . . 136
Grecotel Casa Marron All Inclusive Resort 4* . . . . . . 136
Grecotel Mandola Rosa Aqua Park 
Exclusive Resort 5* Deluxe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Grecotel Olympia Oasis Aqua Park 4* . . . . . . . . . . . . . 135
Grecotel Olympia Oasis Village & Aqua Park 4* . . . . 135
Grecotel Olympia Riviera Aqua Park 5 * . . . . . . . . . . . 134
Grecotel Olympia Riviera Resort Complex 5* . . . . . . 132
Koralli Beach 3* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Naiades Villas 4* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Niforeika Beach Hotel & Bungalows 3* . . . . . . . . . . . . 139
Pavlina Beach 4* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Poseidon 3* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Poseidon Palace 4* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
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15 metų dovanojame įspūdžius

26 svajonių atostogų kryptys iš Vilniaus 

Daugiau nei 5 000 viešbučių
tobulam poilsiui 

Daugiau nei 100 000 laimingų 
keliautojų kasmet

PATIRTIS KALBA
UŽ MUS SU „TEZ TOUR“ VISŲ NORAI ĮSKAIČIUOTI MUMS PAKELIUI! 

Žinome, kaip laukiate atostogų ir kaip norite, kad jos kaskart būtų vis geresnės. 
Todėl jau 15 metų pildome visus jūsų norus:

Išrankius Ramybės Guru kviečiame į saulėtus Ispanijos paplūdimius ir rožėmis 
kvepiančią Bulgariją, kur ištisus metus laukia amą atimantys peizažai, SPA 
malonumai ir turistų dar nenuminti takai.

Beveik Kolumbams saugome įdomiausias istorijas iš praeities: kai kurias išgirsite 
senųjų civilizacijų dvasia tebealsuojančioje Graikijoje ir Egipte, o kitas – viduramži-
ais jūreivių pamiltame portveino ir auksinių 
pakrančių krašte – Portugalijoje.

Su Pramogų Asais mėgaujamės triukšmingu kurortiniu gyvenimu 
Kanaruose ir Turkijoje, kuris negaili pramogų nuo sutemų iki aušros. 

Vieno Kąsnio Gurmanus vaišiname įspūdžiais iš geriausių pasaulio 
virtuvių: tūkstančio metų receptais besididžiuojančio Kipro, nuostabiai 
skirtingų Italijos regionų ir daugelio kitų šalių virtuvių. 

Vietoje nenustygstantiems Turbo 3000 ir visiems, kurie iš atostogų 
svajoja parsivežti kuo daugiau adrenalino, su džiaugsmu pristatome 
nuotykių kupinas Austrijos ir Italijos Alpes bei stulbinančius Jungtinius 
Arabų Emyratus.

Kad ir kur nuspręsite praleisti atostogas, kelionėje 
tikrai pravers patikimas partneris, o dar geriau – 
bičiulis. Todėl TEZ TOUR atstovai visada šalia: 
užuomaršoms priminsime skrydžio laiką ir 
pasirūpinsime, kad spėtumėte į lėktuvą, su 
šypsena sutiksime atvykus į kitą šalį, lėktuvui 
nusileidus, drauge važiuosime į jūsų pasirinktą 
viešbutį, pasidalinsime smagiomis istorijomis ir 
naudingais patarimais, o prireikus – visų atostogų 
metu būsime vos per žingsnį nuo jūsų. Juk mums 
visada pakeliui!

Su meile,
„Tez Tour Lietuva“
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Prašom su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt
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Šiame kataloge nurodoma tokia informacija, kokia ji buvo pateikta informacijos davėjo. Informacija pateikta 
2017 12 01 dienai. Išsamesnė ir naujesnė informacija apie viešbučius bei juose įvykusius pasikeitimus skel-
biama tinklapyje www.tez-tour.com.




