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Atostogos – tai nuostabu! Tikriausiai sutiks kiekvienas, o štai kokios jos turėtų būti – 
nuomonių daugybė. Vieni tobulo poilsio neįsivaizduoja be šiltutėlės jūros, odą glostančių saulės spindulių ir 

visiškos ramybės. Kiti, vos išlipę iš lėktuvo, tuojau pat lekia tyrinėti miesto įžymybių, ragauti tradicinių patiekalų 
ir ieškoti aktyvų pramogų. Svetingoje Graikijoje rasite viską, ko tik galite norėti, o TEZ TOUR pasirūpins, kad 

tobuloms Jūsų atostogoms netrūktų nei komforto, nei puikių įspūdžių. Tad pirmyn į Graikiją! 

TEZ TOUR Lietuva
su puikioms atostogoms nusiteikusiais keliautojais bendrauja jau 
dešimt metų. 2003 m. spalio 17-oji mums ypač įsimintina – 
šią dieną įvyko mūsų pirmasis užsakomasis skrydis į Egiptą, 
paženklinęs kompanijos veiklos pradžią. Ši kryptis ir šiandien 
išlieka viena populiariausių. 2004 metų vasarą pristatėme iki šiol 

populiariausią atostogų kryptį – Turkiją. Vėliau krypčių skaičius 
didėjo, augome mes, o kartu augo ir Jūsų – keliaujančių su mumis – 
skaičius. 2012 metais poilsiui į užsienio kurortus išskraidinome net 
50000 keliautojų. Džiaugiamės ir vertiname tai, kad Jūs pasitikite 
mumis ir noriai patikite savo atostogas mums. 

Apie TEZ TOUR

LIETUVA

BULGARIJAITALIJA

TURKIJA
GRAIKIJA

EGIPTAS

AUSTRIJA

MALJORKA
ISPANIJA

TENERIFĖ

DOMINIKOS RESPUBLIKA

BRAZILIJA

MEKSIKA KUBA
JAE

MALDYVAI
ŠRI LANKA

TAILANDAS
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Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt

3 % nuolaida užsakant kelionę internetu
www.teztour.lt

Su TEZ TOUR iš Lietuvos 
galite nuvykti

Daugiau nei 
atostogos

TEZ TOUR 
siūlo poilsį

Į Graikiją – su 
TEZ TOUR

Kartu dirbame dėl 
nuostabių atostogų

Su TEZ TOUR, į labiausiai pamėgtus Egipto, Ispanijos, Graikijos, 
Bulgarijos kurortus, galite vykti iš Lietuvos. Žiemos sezono metu 
kviečiame keliauti į amžino pavasario salą Tenerifę, egzotiškąjį 
Tailandą, į Austriją ir Italiją, viliojančias puikiomis kalnų slidinėjimo 
trasomis bei net žiemos sezono metu Jūsų laukiančią Turkiją. 
Jeigu ketinate keliauti savarankiškai, pasinaudokite TEZ TOUR 
siūlomomis apgyvendinimo paslaugomis – beliks susiplanuoti tik 
kelionės maršrutą. 

Metams bėgant praplėtėme Jums siūlomas 
kelionių pasirinkimo galimybes. Be dau-
gybės poilsinių kelionių variantų, TEZ TOUR 
organizuoja išvažiuojamus seminarus ir 
konferencijas grupėms bei kompanijoms, 
vaikų stovyklas, pažintinius maršrutus bei 
išskirtines keliones, pažymėtas VIP ženklu. 

Meksikos, Kubos, Dominikos Respublikos, 
Brazilijos, Tailando, Šri Lankos, Maldyvų, 
Egipto, Jungtinių Arabų Emyratų, Turkijos, 
Graikijos, Bulgarijos, Ispanijos, Italijos 
kurortuose. Slidinėti TEZ TOUR kviečia į 
Andorą, Italiją, Ukrainą, Turkiją, Bulgariją 
ir Austriją. Keliaujant į Koso ir Korfu salas, 
pasinaudokite TEZ TOUR apgyvendinimo 
paslaugomis.

• Keliausite be persėdimų.
• Į ekskursijas vyksite patogiais autobusais. 
• Jus lydės profesionali gidų komanda.
• Didelis viešbučių, vilų pasirinkimas. 
Išskirtiniai boutique stiliaus viešbučiai.
• Pažintiniai-poilsiniai kruizai ir įdomiausios 
ekskursijos.
• Turime atstovybes Graikijoje, tad dirbame 
be tarpininkų.

Atstovybes turime šiuose miestuose: 
Atėnuose, Peloponese, Kretos, Koso, 
Rodo, Korfu salose. 
Iškilus klausimams, maloniai kviečiame 
kreiptis bendruoju telefono numeriu 
+2 (069) 362 09 77 arba 
el. paštu – icc@sharm.tez-tour.com

TEZ TOUR Lietuva priklauso tarptautinei TEZ TOUR įmonių grupei, 
savo veiklą pradėjusiai 1994 m., ir šiandien vienijančiai net 29 
tarptautines kompanijas. Kasmet TEZ TOUR poilsiui į užsienio 
kraštus išskraidina net 2 mln. turistų. Ilgametė patirtis, turizmo 
rinkos išmanymas, patikimos skrydžių kompanijos, ypač platus 
viešbučių ir paslaugų asortimentas, o svarbiausia – dėmesys 
kiekvienam keliaujančiam, pelnė TEZ TOUR vietą geriausių Europos 
kelionių organizatorių penketuke. 

Keliaukime kartu!

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt 3
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Rytinėje salos pakrantėje, Šv. Pauliaus įlankoje įsikūręs 
Lindos antikos laikais buvo vienas galingiausių pajūrio 
miestų. Šiandien tai – jaukus miestelis-muziejus, 
pasipuošęs gražiomis įlankomis ir nuostabiais paplūdimiais, 
tamsių uolų fone išsibarsčiusiais baltutėliais namukais 
ir didingomis senovės graikų šventyklomis. Nepaprasti 
įspūdžiai laukia ir netoliese esančiame „Septynių šaltinių“ 
slėnyje. Sakoma, kad ežero, į kurį suteka septyni sraunūs 
šaltiniai, vanduo nuplauna septynias nuodėmes.

7 GRAIKIJOS 
stebuklai

Lindos

Kadaise garsusis architektas Dedalas, paprašytas 
Kretos valdovo Mino, 16 tūkst. kv. m teritorijoje 
suprojektavo didingus Knoso rūmus. Klaidžiuose 
rūmų požemių labirintuose esą gyvenęs jo sūnus 
Minotauras – pusiau žmogus, pusiau jautis. 
Šiandien, ramiai besiilsintys rūmų griuvėsiai – 
gyvi knygose aprašytų mitų liudininkai ir vienas 
lankomiausių Kretos architektūrinių paminklų.

Graikija ne be reikalo vadinama Vakarų pasaulio kultūros lopšiu – kultūrinio, mokslinio bei 
architektūrinio paveldo gausos jai, ko gero, pavydėtų bet kuri kita šalis. O kur dar 13676 
kilometrų pakrančių, salų, salelių, žavių įlankėlių ir mažyčių miestelių – visų Graikijos 
stebuklų aprašyti neįmanoma, todėl šį kartą papasakosime tik apie septynis, esančius 
Rodo ir Kretos salose.

1 KNOSO RūMAI

2 SANTORINIS
Toks epitetas žaviajai Kikladų salyno gražuolei teko ne šiaip sau – 
ši vulkaninės kilmės sala – išties viena gražiausių visoje Graikijoje, 
turistus viliojanti unikaliais gamtos peizažais, jaukia mažyčių 
kaimelių atmosfera ir nemaria legenda – teigiama, kad būtent 
čia kadaise buvusi garsioji Atlantida. Tačiau visų svarbiausia 
Santorinyje – Graikijos vizitine kortele jau tapę balti namukai 
mėlynomis langinėmis, dailiai pabirę ant aukštų juodų skardžių. 
Būtent čia galima išvysti unikalius juodo smėlio paplūdimius ir 
pačius gražiausius raudonus saulėlydžius.

1

3
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Graikijos 
TOP 7
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Drąsiai galima teigti, kad žydroji Balos lagūna – viena gražiausių 
Kretos ir netgi visos Graikijos vietų. Jokios civilizacijos, jokio 
šurmulio, tik pasakiško grožio vaizdai – baltutėlio smėlio 
pakrantės, žydras dangus ir dar žydresnė raibuliuojanti jūra, 
kuria galima nubristi netgi iki netoliese esančios Gramvousa 
salos. Įspūdingiausia tai, kad būtent čia susimaišo net trijų 
jūrų – Jonijos, Egėjo ir Libijos – vandenys, kurie, priklausomai 
nuo paros meto, gali nusidažyti net 12 skirtingų atspalvių.

Sakoma, kad jei iš tiesų nori pažinti Kretą, privalai pereiti visą 
Samarijos tarpeklį – vieną ilgiausių ir gražiausių Europoje. 
Viduržemio jūroje vykę tektoniniai lūžiai ir suformavo šį įspūdingą 
UNESCO saugomą 16,7 km ilgio ir daugiau nei 1000 metrų 
aukščio tarpeklį, 1962 m. paskelbtą gamtos rezervatu. Einant 
akmenuotu išdžiuvusio upelio dugnu galima išvysti daugybę 
retų augalų ir gyvūnų rūšių, o pasiekus galutinį kelionės tašką, 
grožėtis nepakartojamo žydrumo Libijos jūros vandenimis.

Pasakojama, kad šio ežero vietoje kadaise stovėjęs kaimelis, kurio 
gyventojai buvo nepaprastai pasipūtę. Kaip bausmę Dievas jiems 
atsiuntęs didžiulę liūtį, paskandinusią visą kaimą ir jo gyventojus. Kaimo 
vietoje likęs tik Kurno ežeras, kuriame dar ir dabar kaip nimfa pasirodanti 
kunigo duktė. Kad ir kokia ežero atsiradimo istorija, jis – išties egzotiškas 
gamtos kūrinys ir vienintelis gėlo vandens šaltinis Kretos saloje. 
Vasaros pabaigoje, Baltųjų kalnų šaltinių girdomas ežeras nuslūgsta, 
atidengdamas nuostabaus grožio baltutėlio smėlio paplūdimius.

Rodo salos sostinė, įsikūrusi šiaurinėje salos dalyje – 
vienas gražiausių ir didžiausių Graikijos salų miestų. 
Įspūdingiausias čia, be abejo, UNESCO saugomas 
viduramžius menantis senamiestis, jame išlikęs 
architektūrinis paveldas bei ant aukštos Monthe smith 
kalvos išsibarsčiusios antikinių šventyklų liekanos. 
Keliautojus į Rodo sostinę atvykti masina ir nemari 
legenda apie kadaise čia stovėjusį Rodo kolosą – 
milžinišką graikų saulės dievo Helijo skulptūrą, kaip ir 
daugelį kitų garsių architektūrinių paminklų sunaikintą 
negailestingo žemės drebėjimo.

5
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BALOS 
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TARPEKLIS
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Apie šalį

Graikijos 
turtai

Visų pirma, žinoma, įspūdinga istorija, prasidėjusi nuo klestinčios Egėjo civilizacijos Kretoje ir Balkanų pusiasalyje 

dar II tūkst. pr. m. e. Šiandien galime tik džiaugtis turėdami galimybę žvilgtelti į išlikusius didingus senosios praei-

ties liudininkus ir džiaugtis buvusių civilizacijų nuopelnais. Graikijos nenuskriaudė ir patys dievai, padovanoję jai net 

13676 kilometrų įspūdingos Viduržemio jūros pakrantės, per 100 nuostabaus grožio salų, daugybę įlankėlių, 

lagūnų ir net 300 nuostabių saulėtų dienų per metus.

Graikijoje gimė dabartiniai dramos, komedijos ir tragedijos 
žanrai, atsirado filosofija, prasidėjo Vakarų literatūros tradicija. 
Didūs graikų mokslininkai pasauliui paskelbė daugybę svarbių 
atradimų, čia buvo sukurti dabartinės Vakarų demokratijos 
principai ir įvyko pirmosios olimpinės žaidynės. 

Graikai – šilti, svetingi ir labai laisvai bendraujantys. Galbūt 
kartais kiek tingūs ir pagyrūniški, tačiau gerbiantys savo šalies 
papročius, tradicijas ir... poilsio laiką. Tarp 15 ir 18 val. laikas 
skirtas ramybei ir poilsiui, šiuo metu nemandagu kažkam 
skambinti ar tvarkyti reikalus.

Vakarų kultūros lopšys Kokie jie?

 Griuvėsiai, menantys 
didingą praeitį 
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Alyvuogės – Graikijos turtas, žinomas jau 
nuo senų senovės. Legenda pasakoja, kad 
Atėnė ir Poseidonas susitarė, jog miesto 
globėjas bus tas, kuris įteiks geresnę 
dovaną. Poseidonas dovanojo vandenį, 
o Atėnė – alyvmedį. Dovanas vertinę 
dievai nusprendė, kad Atėnės dovana yra 
vertingesnė.

Mums įprasta tariant žodžius „taip“ ir „ne“ 
linkčioti arba purtyti galvą. Graikai tai 
daro savaip – linksėdami ir sakydami „ne“ 
jie išreikš sutikimą, o kraipydami galvą įr 
tardami „taip“ – prieštaravimą.      

Kreta ir Rodas

Kraštovaizdis

Lauktuvės

Legenda

Kalbos keblumai
Kretos žiemos švelnios, o vasaros karštos 
ir sausos, tad jau balandžio mėnesį galite 
drąsiai keliauti mėgautis saulės spinduliais. 
Vasarą temperatūra nekrenta žemiau 27 °C, 
o jūroje vanduo visuomet maloniai šiltas.
Rode, sakoma, yra tik du metų laikai – 
pavasaris ir vasara. Net žiemą čia 
temperatūra nekrenta žemiau 15 °C.

Įdomu tai, kad 80 procentų jūrine šalimi 
laikomos Graikijos sudaro kalnų masyvai. 
Iš daugiau nei 13000 km pakrantės vos 
4000 tenka žemyninei Graikijai. Visus kitus 
kilometrus dalinasi daugybė salų, salelių, 
lagūnų ir įlankų.

Viešint Graikijoje būtina parsivežti 
puikaus skonio marinuotų alyvuogių, 
kokybiško alyvuogių aliejaus ir tradi-
cinio fetos sūrio. Kiekvienoje keramikos 
parduotuvėlėje rasite antikinių graikiškų 
vazelių kopijų, o ieškantiems išskirtinių 
suvenyrų patiks pakabukais paverstos 
senovinės monetos, tiesa – ne pigios.

Apie 
Graikiją 
faktais 

Oficialiai: Graikijos Respublika.
Gyventojų skaičius: apie 11 mln.
Sostinė: Atėnai.
Svarbiausi miestai: Atėnai, 
Salonikai, Pirėjas, Heraklionas.
Oficiali kalba: graikų.
Pinigai: euras.
Geografija: šiaurės vakaruose 
ribojasi su Albanija, šiaurėje su 
Makedonija bei Bulgarija, šiaurės 
rytuose su Turkija. Pakrantes 
skalauja Egėjo, Jonijos ir 
Viduržemio jūros. 

Įdomu
Graikijoje nepažįstamą žmogų 
pažinčiai kviečia šokti, tad 
pakviesti nenustebkite ir 
priimkite kvietimą. Dar viena 
keistenybė – graikai mieliau 
švenčia ne savo gimtadienius, 
o vardadienius.
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Graikijos 
virtuvė

Graikų virtuvė – tai visų pirma tradicijos, savo ištakomis siekiančios Senovės Graikiją, bei „pagardintos“ 
kitų šalių – Italijos, Turkijos – įtakos prieskoniais. Kaip ir visai Viduržemio jūros virtuvei čia būdingas lengvas 

maistas, kurio pagrindas – švieži vaisiai ir daržovės, jūros gėrybės, pieno produktai, liesa mėsa ir, būtinai, tyras 
alyvuogių aliejus. Dieną graikai pradeda kukliai – nuo puodelio kavos, riekelės duonos su sviestu, džemu ar 

medumi. O štai vakarienė būtinai bus soti, gausi, neapsieis ir be gero vyno taurės. 

Iš mėsos
Moussaka – baklažanų ir ėrienos apkepas 
su bešamelio padažu. Gemista – 
pomidorai, įdaryti keptais ryžiais ir mėsa, 
suvlaki – graikiškas šašlykas, pita gyros – 
sumuštinis su ant iešmo kepta mėsa, 
patiekiamas su šviežiomis daržovėmis 
ir keptomis bulvytėmis. Populiarus ir 
lietuviškųjų balandėlių variantas dolma. 
Tik čia malta mėsa sukama ne į kopūsto, 
o į vynuogių lapus.

Tradiciniai 
Graikijos skoniai
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Pietums

Graikijoje būtinai paragaukite

Įvairių sriubų
Augolemono – iš kiaušinių ir citrinos, 
fakes – lęšių, fasolada – ankštinių 
su pomidorais, morkomis, petražolėmis 
ir alyvuogėmis, psarosoupa žuvienės, 
trahana – jogurtinės sriubos 
su grūdais.

Po pietų

Jūros gėrybių
Keptų krevečių, omarų, geldelių, 
įvairiausios žuvies. Chtapodja – keptų 
aštuonkojų, taramosalata – žuvų 
ikrų salotų, kokoretsi – subproduktų 
vyniotinio, iškepto ant laužo. Garides 
saganaki – pasakiškai skanių krevečių 
aštriame pomidorų ir fetos sūrio padaže.

Daržovių
Šalto padažo tzatziki iš jogurto, agurkų, 
česnakų ir alyvuogių aliejaus. Graikiškų 
salotų, gaminamų iš įvairiausių 
daržovių, alyvuogių ir fetos sūrio. 
spanakorizo – špinatų ir ryžių troškinio, 
tiganita – alyvuogių aliejuje virtų 
daržovių.

Burnoje tirpstančių kepinių
Galaktoburekas – sluoksniuotos tešlos 
pyrago su varške, karidopita – pyrago su 
graikiniais riešutais, kurabiedes – 
nuostabaus skonio pyragėlių su 
migdolais, melomakarona – sausainukų 
su medumi, čia mėgstamų turkiškų 
saldumynų baklava bei lukumas. 

Graikiškos kavos
Visų pamėgta frapė (Frappé) atsirado 
būtent čia, Graikijoje. Į didelę stiklinę 
kavos beriama ledukų, cukraus 
ir, jei norisi, pieno arba sirupo. 
Vasaros be šios kavos graikai tiesiog 
neįsivaizduoja.

Vietinių alkoholinių gėrimų
Paragaukite ypač saldaus maurodafni  
bei pušies sakais pagardinto retsina 
(vietiniai jį mėgsta maišyti su „Sprite“ 
gėrimu). Išbandykite ir nuo Bizantijos 
laikų Graikijoje mėgstamus ir gaminamus 
gėrimus: iš vynuogių išspaudų gaminamo 
tsipuro ar anyžiais pagardinto ouzo, 
pasaulyje populiarios „Metaxa”.

Įdomu
Pirmasis pasaulyje kulinarijos vadovėlis buvo išleistas Graikijoje 320 m. pr. m. e.  
Archestrato surašyti senosios graikiškos virtuvės principai davė pradžią ir kitoms 
Viduržemio jūros virtuvėms. 
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Kruizai po
Graikijos salas

1
Pasitiksime Jus Herakliono oro 
uoste, nuvešime ir apgyvendinsime 
pasirinktame viešbutyje Kretos saloje.

di
en

a VILNIUS-
HERAKLIONAS

2-3
Pasirinksite viešbutį.

di
en

a POILSIS 
KRETOJE

4
Ryte išvykimas iš viešbučio ir 
registracija kruiziniame laive. 
Išplaukimas iš Kretos į Santorinį. Iš jo – 
kelionė link Atėnų. Nakvynė laive.

di
en

a KRETA- 
SANTORINIS

5
Sustojimas Pirėjo uoste. Išplaukimas į 
Mikoną, iš jo – į Kušadasį. Nakvynė laive.

di
en

a ATĖNAI 
(PIRĖJAS)- 
MIKONAS

6
Sustojimas Kušadasyje. Išplaukimas į 
Patmą, iš jos – kelionė į Rodo salą. 
Nakvynė laive.

di
en

a KUŠADASIS 
(TURKIJA)- 
PATMA

8
Kretoje – laisvas laikas, iš anksto 
užsakytas apsilankymas vandens pramogų 
parke „Water City“ arba ekskursija į Knoso 
rūmus (užsakoma Lietuvoje). Nuvežimas į 
oro uostą. Skrydis į Vilnių.

di
en

a HERAKLIONAS-
VILNIUS 

7
Sustojimas Rodo saloje. Išplaukimas link 
Kretos. Nakvynė laive.

di
en

a

RODAS

8 dienų 
Egėjo jūros perlai
Kreta (Heraklionas)-Santorinio sala-Atėnai (Pirėjas)-Mikono sala-
Kušadasis (Efesas)-Patmos sala-Rodo sala-Kreta (Heraklionas)

Aplankysime Kretą – didžiausią Graikijos salą, Santorinį – visame 
pasaulyje žinomą dėl žaviųjų baltų namukų mėlynais stogais ir 
langinėmis, Graikijos sostinę Atėnus, savo didingą istoriją skaičiuojančią 
jau 3500 metų, Mikono salą, dėl kraštovaizdį puošiančių vėjų malūnų 
dar vadinamą „Malūnų sala“, Patmą – dar vadinamą „Egėjo Jeruzale“. 
Būtent čia apaštalas Jonas parašė „Atradimų knygą“. Pabūvosime Rodo 
saloje – didžiausioje Dodekaneso salyno saloje. 

Į kelionės kainą įskaičiuota:

 skrydis: Vilnius–Heraklionas–Vilnius;  
 pasitikimas oro uoste;
 pervežimai: oro uostas–viešbutis–

kruizinis laivas–oro uostas; 
 apgyvendinimas pasirinktame 

viešbutyje Kretos saloje;

 užsakyto tipo kajutė kruiziniame laive. 
Laivas šalyje yra nekategorizuotas 
(ekonominės klasės); 
 maitinimas: pasirinktas maitinimo tipas 

viešbutyje Kretos saloje bei kruiziniame laive;
 lietuviškai arba rusiškai kalbančio „Tez Tour“ 

atstovo paslaugos Kretos saloje; 
 jei užsakyta, ekskursija Kretos saloje 

išvykimo dieną. 

 Mikona – „Malūnų sala“  Patma – Egėjo „Jeruzalė“ 

Į kelionės kainą neįskaičiuota:

 arbatpinigiai kruiziniame laive (8 EUR/diena – suaug., 
4 EUR/diena – vaik.) ir poilsio metu;
 medicininių išlaidų draudimas užsienyje;
 ekskursijos, bilietai į lankomus objektus 

(galima užsisakyti laive);
 gėrimai pietų ir vakarienės metu (kruiziniame laive 

bei Kretos salos viešbučiuose, pagal sutartyje nurodytą 
vieną iš BB, HB, FB  maitinimo sistemų);
 asmeninės išlaidos.
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*Pastaba: gegužės, rugsėjo ir spalio mėnesiais kruizo 
metu aplankoma Patmos sala (šeštadieniais). Kitu metu 
kruizas vyksta numatytu maršrutu (be Patmos salos).

Atskridus į Heraklioną, nuvežimas ir 
apgyvendinimas pasirinktame viešbutyje 
Kretos saloje.1 di

en
a VILNIUS-

HERAKLIONAS
2-4
Pasirinksite viešbutį.

di
en

a POILSIS 
KRETOJE

5
Ryte išvykimas iš viešbučio ir 
registracija kruiziniame laive. Plauksime 
ir sustosime Santorinio saloje. Vėliau – 
išplaukimas link Atėnų. Nakvynė laive.

di
en

a KRETA- 
SANTORINIS

6
Sustosime Pirėjo uoste. Plauksime 
į Mikono salą, čia pasivaikščioję 
vyksime link Kušadasio. Nakvynė laive.

di
en

a ATĖNAI 
(PIRĖJAS)- 
MIKONAS

7
Sustosime Kušadasyje, Patmos saloje*. 
Plauksime link Kretos. Nakvynė laive.

di
en

a KUŠADASIS 
(TURKIJA)

8
Atplaukus į Kretą – laisvas laikas, iš 
anksto užsakytas apsilankymas vandens 
pramogų parke „Water City“ (užsakoma 
Lietuvoje, perkant kruizą). Nuvežimas į 
oro uostą. Skrydis į Vilnių.

di
en

a HERAKLIONAS-
VILNIUS 

8 dienų 
Egėjo jūros legendos
Kreta (Heraklionas)-Santorinio sala-Atėnai (Pirėjas)-Mikonos sala-
Kušadasis (Efesas)-Patmos sala*-Kreta (Heraklionas)

Dėmesio! 
Programa, lankytinų vietų eiliškumas gali keistis. Kruizai vykdomi laivais 
„Louis Olympia“ / „Orient Queen“ plačiau apie kruizinius laivus 
http://www.louiscruises.com/en/cruise-ships/index.html 
Vykstant privalomas pasas.
Laive parduodamos ekskursijos (anglų kalba), kurias organizuoja ir vykdo 
užsienio šalių kelionių organizatoriai. 
Detalesnę informaciją Jums suteiks laivo administracija.

 Ryškusis Santorinis  Kontrastingasis Rodas 

Diana Ardinavičienė
Rezervacijų ir konsultacijų 
teikimo skyriaus vadybininkė

      Patmos saloje, arba kitaip, 
„Egėjo Jeruzalėje“ aplankykite 
Šv. Jono vienuolyną, kuris 
yra didžiausias Graikijoje. 
Čia galėsite ne tik prisiliesti 
prie unikalių relikvijų, bet ir 
pasimėgauti ramia bei taikia 
šventų vietų atmosfera.
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Įdomu

Ekskursijos

Santorinio sala

Plauksime į nuostabaus grožio pusmėnulio formos vulkaninę salą, neretai vadinamą „Graikijos perlu“. Pietinėje 
Kikladų salyno dalyje esanti Santorinio sala nuo Kretos nutolusi apie 120 km, o jos krantus skalauja maloniai šilti 

Egėjo jūros vandenys. Graikijos vizitine kortele jau tapusi sala turistus vilioja ne tik unikaliais peizažais, jaukiais 
miesteliais ir garsiaisiais baltaisiais nameliais mėlynomis langinėmis – teigiama, kad būtent čia 

kadaise buvusi legendinė Atlantida.

„Atlantidos 
paslaptys“

Priplaukus baltutėlio smėlio pakrantę, mus 
pasitiks nedidukas jaukus uostas. Nuo jo 
įspūdingu vingiuotu serpantinu kilsime į 
Firą – svarbiausią salos miestą, įsikūrusį 
įspūdingo skardžio viršūnėje, net 260 m 
aukštyje.

Apžiūrėsime
Žavią bizantiško stiliaus Panagia Episkopi 
bažnyčią, statytą dar 11 amžiuje, užkopsime 
į aukščiausioje salos vietoje įsikūrusį 
Prophet Elias vienuolyną. Aplankysime 
nedidukus kaimelius: tradicinį Pyrgą, 
po 1956 m. žemės drebėjimo visiškai 
apleistą Mesa Gonia bei tapybiškąjį olia, 
kurio link keliaudami grožėsimės pakelėje 
išsirikiavusiais vėjo malūnais. Apžiūrėsime 
ir senojo Akrotiri miesto liekanas, 
nepakartojamais jūros peizažais grožėsimės 
nuo Faros iškyšulio.

 w Ekskursija gali būti laikinai nevykdoma dėl oro ar gamtinių sąlygų. 
Plačiau apie tai teirautis atstovo atvykus į šalį.

Mažytėje, per keletą valandų apvažiuojamoje, 
saloje yra 250 bažnyčių ir per 5000 mažyčių 
asmeninių cerkvių. 

Ką veiksime?  

Paragaukite vietinio vyno – 
santorinio salos vyndariai 
puikiai išmano savo darbą 
ir šventai laikosi senųjų 
vyndarystės tradicijų. Salos 
pasidžiavimas – labai saldus ir 
stiprus raudonasis desertinis 
vynas „Vinsanto“, kurio 
pavadinimas išvertus iš graikų 
kalbos reikštų „šventasis“.

Pasigrožėkite saulėlydžiu. Sako, kad 
raudoniems saulės spinduliams pamažu 
skęstant horizonte, žiūrovai negaili 
aplodismentų. Tad viešint Santorinyje šis 
reginys – tiesiog privalomas.

Apdovanota ir įvertinta
Tais pačiais 2011 metais Santorinio sala 
net du kartus užsitarnavo „geriausios salos 
pasaulyje“ vardą – ją įvertino populiarus 
naujienų kanalas BBC bei kelionių žurnalas 
„Travel+Leisure Magazine“.

 Santorinio koloritai 

Diana Ardinavičienė
Rezervacijų ir konsultacijų teikimo 
skyriaus vadybininkė

Paragaukite vietinio vyno – 
santorinio salos vyndariai puikiai 
išmano savo darbą ir šventai 
laikosi senųjų vyndarystės 
tradicijų. Salos pasididžiavimas – 
labai saldus ir stiprus raudonasis 
desertinis vynas „Vinsanto“, kurio 
pavadinimas išvertus iš graikų 
kalbos reikštų „šventasis“.
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Knosas 
ir Lasitis

Legendiniais keliais

Per vieną dieną aplankysite visus svarbiausius dviejų pagrindinių ekskursijų Kretoje objektus. 
Pirmiausia keliausime į pirmąją antikinę Kretos sostinę Knosą, apie kurios klestėjimą ir virusį gyvenimą šiandien 

byloja tik kadaise buvusių įspūdingų rūmų liekanos. Apžiūrėję jas, kilsime į dikti kalnus, stabtelsime pasakiško grožio 
Lasičio  plokščiakalnyje ir mitinių paslapčių atskleisti leisimės į Dzeuso urvą.

Apžiūrėsime įspūdingo dydžio teritorijoje 
(16 tūkst. kv. m) išsibarsčiusias legendinių 
Knoso rūmų liekanas – didžiules akmenines 
sienas, masyvias kolonas, įstabiai ryškias 
mozaikas ir lipdinius. 

Toliau keliausime į kalnuose 800 m aukštyje 
besidriekiantį Lasičio plokščiakalnį – čia 
lyg ant delno išvysite didžiulę žaliuojančią 
lygumą su mažyčiais žemdirbių kaimeliais ir 
baltutėliais vėjo malūnais. 

Legendomis apipinti
Graikų mitai pasakoja, kad Knoso rūmus 
garsus architektas Dedalas suprojektavo 
Kretos valdovui Minui. Klaidžiuose 
požemių labirintuose esą gyvenęs jo sūnus 
Minotauras – pusiau žmogus, pusiau jautis.
Pasak legendų, Lasičio plokščiakalnyje 
esančiame Dzeuso urve Rėja nuo savo vyro 
Krono slėpusi naujagimį Dzeusą – visų 
dievų ir žmonių tėvą.

Svarbu žinoti
Iki Dzeuso urvo teks kopti į nemenką 
kalną, tad būtinai pasirūpinkite patogia 
avalyne arba grynaisiais asiliukų „taksi“.

Aplankysime ir išvysime
Leisimės į 80 m gylyje esantį Dzeuso urvą, 
garsų įspūdingais stalaktitais, stalagmitais 
bei nedideliu požeminiu ežerėliu.
Užsuksime į Trapsano kaimelyje esančią 
keramikos dirbtuvę, kurioje ir patys galėsite 
išbandyti savo meninius sugebėjimus. 
Kaimo tavernoje paragavę tradicinio 
kretietiško maisto, vyksime į kaimelį. Čia 
apžiūrėsime prieš daugiau nei 800 metų 
pastatytą Kera Dievo Motinos vienuolyną, 
kuriame yra saugoma stebuklingoji Dievo 
Motinos ikona.

  Knoso rūmai - 
Kretos klestėjimo 
įrodymas 
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Ekskursijos

Puikiai išlikusių viduramžių architektūros 
pavyzdžių, turkų statytų mečečių, daugybę 
nedidelių jaukių parduotuvėlių ir vietinių 
kavinaičių. Užlipę ant aukštos kalvos, 
apžiūrėsime įspūdingą XVI a. pastatytą 
gynybinę tvirtovę, nuo kurios atsiveria 
nuostabūs jūros peizažai. 

Nepraeikite pro
Neracės mečetę, Didžiuosius vartus, 
Kankinių cerkvę, venecijietišką lodžiją.

Įdomu
Vietovėje, kurioje dabar įsikūręs 
Retimnas, gyventojai kūrėsi jau 
Mino civilizacijos laikais, tačiau 
tik atvykus venecijiečiams, čia 
iškilo šurmuliuojantis miestas-
uostas, tapęs itin svarbiu 
prekybiniu centru tarp Chanijos 
ir Herakliono.

Toliau vyksime
Į nepakartojamo grožio Kurtaliotiko tarpeklį. 
Jus pasitiks vėsūs kriokliai, stačios uolos, 
iš už staigių posūkių atsiveriantys kvapą 
gniaužiantys vaizdai ir nuo XV a. nuošaliai 
rymantis Preveli vienuolynas. Iš čia galėsite 
nusileisti į Preveli paplūdimį, kur į jūrą įtekanti 
Kurtaliotiko upė suformavo nuostabią lagūną.

Vyksime į Retimną – romantišką miestą-uostą, įkurtą 
salą valdžiusių venecijiečių. Vaikštinėdami tyliomis 
siauromis akmeninėmis senamiesčio gatvelėmis, 

Ką dar pamatysime?  

vedančiomis senovinių cerkvių, venecijietiškų namų 
link, nusikelsite į Viduramžių Retimną – miestas išties 
puikiai išsaugojo jam skirtą senąjį palikimą.

Retimnas 
ir Preveli vienuolynas

 Venecijiečių palikimas 
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Laukinė 
Kreta
Norėdami pažinti neturistinę Kretą, leiskitės į pažintį 
su jos laukine gamta, autentišku mažųjų kaimelių 
gyvenimu, paragaukite vietinių, čia pat gaminamų 
patiekalų, įsiklausykite, ką tyliai pasakoja tykūs 

Tai kelionė visureigiais, skirta norintiems 
išvysti civilizacijos nepaliestus Kretos 
kalnus ir tykų juose vykstantį gyvenimą.
Savo kelionę pradėsime Anogia kaimelyje, 
kur susipažinę su vietos seniūnais bei 
kalniečių gyvenimo būdu, vyksime į nida 
plynaukštę. Čia išvysite nuostabios laukinės 
gamtos apsuptyje kur ne kur išsibarsčiusius 
mažyčius apskritus namelius, kuriuose 
gyvenantys piemenys pademonstruos 
neįprastą avių kirpimo ir melžimo būdą. 
Vienoje iš trobelių padėsite gaminti šviežią 
sūrį, o užlipę į kalno viršūnę kepsite ėriuką 
ir grožėsitės atsiveriančia nuostabia 
panorama.

„Pakelt bures!“
Burine jachta plauksime į negyvenamą 
dia salą. Kelionės metų Jūsų laukia atvira 
jūra, gaivaus vėjelio plevenamos burės, 
o saloje – klykaujančios žuvėdros, kri-kri 

ožkos ir įspūdinga laukinė gamta. Išsilaipinę 
tyrinėsime salą, žvejosime, maudysimės 
jūroje ir saule mėgausimės laukiniame 
paplūdimyje. Užkopus į uolą ir paskambinus 
ten esančiu varpu, išsipildys didžiausi 
troškimai, o po įspūdžių kupinos dienos 
jachtoje Jūsų lauks kapitonas su gausiais 
kretietiškais pietumis.

Legenda
Žiūrint iš paukščio skrydžio, sala primena 
milžinišką driežą. Su tuo susijusi ir legenda, 
pasakojanti apie driežą, bandžiusį sunaikinti 
Kretos salą. Didysis dievas Dzeusas 
nutvėręs priešą, žaibo trenksmu pavertė jį 
akmeniu, taip sukurdamas dia salą.

siaurų gatvelių labirintai ir visą amžinybę krantus 
skalaujančios jūros bangos. Ši ekskursija – tai 
galimybė pažinti viešbučių ir turistų šurmulio 
negožiamą salos gyvenimą.

Kretos kalnų 
gyvenvietė

 Pažintis su Kretos sala  
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Kelionė 
į Samarijos tarpeklįEkskursijos

Sakoma, kad jei iš tiesų nori pažinti Kretą, privalai 
pereiti visą Samarijos tarpeklį – vieną ilgiausių 
ir gražiausių Europoje. Viduržemio jūroje vykę 

tektoniniai lūžiai ir suformavo šį įspūdingą UNESCO 
saugomą 16,7 km ilgio ir daugiau nei 1000 metrų 
aukščio tarpeklį, 1962 m. paskelbtą gamtos rezervatu.

Nusileidę į tarpeklio apačią, pradėsime savo žygį akmenuotu 
išdžiuvusio upelio dugnu. 16 km kelias – ne iš lengvųjų, tačiau 
įspūdžiai išliks ilgam – ne veltui ši įspūdinga vieta vadinama 
Kretos vizitine kortele. Keliaudami nepamirškite dairytis – čia 
gausu retų augalų bei gyvūnų rūšių, akylai saugomų tarptautinių 
įstatymų. 
Pasiekę tarpeklio vidurį, sustosime Samarijos kaime, kuriame 
vis dar galima išvysti senuosius tradicinės Kretos architektūros 
pastatus bei bizantišką osia Maria bažnyčią su unikaliomis 
senovinėmis freskomis. Manoma, kad bažnyčios vardu ir buvo 
pavadintas Samarijos tarpeklis. 

Nuo čia kelias pradės siaurėti, o pasiekus patį siauriausią 
tašką – Samarijos vartus – ir vėl išplatės. 5 valandų kelionės 
nuovargis kaip mat praeis išvydus nepakartojamo žydrumo Libijos 
jūros vandenis ir supratus, kad kitą kartą atvykęs į Kretą, čia 
nedvejodamas eitum ir vėl.

Keliausime

Svarbu žinoti
Teks eiti akmenuotu keliu, tad pasirūpinkite patogia avalyne. 
Turėkite lengvų užkandžių, buteliuką vandens (atsargas 
pasipildyti galėsite pakelės šaltinėliuose). Jei pavargsite, už 
sutartą kainą galėsite kelionę tęsti jodami asiliuku.

 Samarija – ilgiausias 
tarpeklis Europoje 
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Senosios 
Graikijos tradicijos
Graikų gyvenime tradicijos ir senieji papročiai 
atlieka ypač svarbų vaidmenį, o svarbiausi 
gyvenimo įvykiai – gimimas, vestuvės, krikštynos – 
bei kasmetinės šventės paminimos su didžiuliu 
trenksmu. Šventės metu graikų namuose netyla 

muzika, šokio sūkuryje sukasi svečiai, o svetingos 
šeimininkės į stalą neša gardžiausius graikiškus 
valgius. Šios dvi išvykos – tai puiki galimybė susipažinti 
su daugybę metų puoselėjamomis graikiškomis 
tradicijomis.

Keliausime į tikrą kretietišką vakarėlį, 
vyksiantį atokiame kalnų kaimelyje 
Arolithos. Svetingi šeimininkai kvies ragauti 
nepaprastai gardžių kaimiškų valgių, 
skanauti čia pat gaminamo naminio vyno, 
o profesionalūs atlikėjai – įsitraukti į 
folkloro šventės pramogas. Besiklausydami 
tradicinių kaimo dainų, nejučia patys 
pradėsite jas traukti, o prisijungę prie 
energingų šokėjų, išmoksite graikiškų šokių 
žingsnelių.

Vyksime į Arolithos kaimelyje vyksiančias 
tradicines kretietiškas vestuves. Čia 
atlikdami jaunikio ar jaunosios giminaičio 
vaidmenį, dalyvausite ceremonijoje, po 
kurios Jūsų lauks kretietiška vestuvių puota. 
Ragausite tradicinių patiekalų ir vyno, 
kartu su šokėjais šoksite tradicinius šokius, 
klausysitės nuostabių muzikos melodijų ir 
stebėsite vaidinamas autentiškas kaimo 
buities scenas. Vakarui pasibaigus, dovanų 
gausite Kretos vestuvių suvenyrų. 

        Vestuvių tradicija Kretoje ženkliai skiriasi nuo graikiškosios – pagrindinį vaidmenį čia atlieka piršlys, 
o jaunųjų tylėjimas visos ceremonijos metu reiškia sutikimą amžinai būti kartu. Į vestuves susirenka net 
tolimiausios giminės, kaimynai ir pažįstami, tad šventinėje puotoje gali dalyvauti 300 ar netgi 1000 svečių.

Svečiuose pas graikus „Kretietiškos vestuvės“

 Įsitraukite į folklorines 
pramogas 

Diana Ardinavičienė
Rezervacijų ir konsultacijų teikimo 

skyriaus vadybininkė
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Spinalongos sala ir 
Agios Nikolaos

Ekskursijos

Kerinti Mirabelo įlanka

Ši išvyka bus pilna nuostabaus grožio jūros ir laukinės 
gamtos peizažų, jaukaus miestelių šurmulio ir 
nepakartojamų įspūdžių. Ne veltui Mirabelo įlankos, 

Pirmiausia mediniu laiveliu plauksime į 
Mirabelo įlankoje, netoli Elundos krantų, 
esančią Spinalongą – salą-tvirtovę, kadaise 
buvusią Kretos salos dalimi. 1579 metais 
valdę venecijiečiai Spinalongą nuo Kretos 
atskyrė ir čia pastatė galingą tvirtovę, daug 
amžių gynusią salą nuo nuolat puldinėjančių 
priešų. Vėliau čia iki XX a. vidurio veikė 
raupsuotojų kolonija, kurios laikus vis dar 
mena čia stovinti Šv. Panteleimono – ligonių 
gydytojo – cerkvė. 

Atsikvėpti ir pasistiprinti sustoję jaukiame 
kurortiniame miestelyje Elundoje, 
keliausime į tapybiškąjį Agios nikolaos. Čia 
išvysime nuostabaus grožio Voulismeni 
ežerą, kurį su jūros vandenimis jungia 
tik siaurutis kanalas, natūraliai dalijantis 
miestelį į dvi dalis. 

Vaikštinėdami jaukiomis miestelio 
gatvelėmis, galėsite suvenyrų paieškoti 
nedidelėse parduotuvėlėse, kretietišką 
virtuvę išbandyti viename iš daugybės 
restoranų, saule pasilepinti puikaus smėlio 
Ammos ar Kitroplatia paplūdimyje.

Rekomenduojame
Užsukti į „Migomis“ restoraną, kur ne tik 
paragausite gardžių tradicinių patiekalų, 
bet ir pasiklausysite čia gyvai atliekamų 
fortepijono melodijų. Žaliuojančiame 
sode įsikūrusiame „Pelagos“ restorane 
mėgausitės puikia virtuve ir tobula ramybe.

kurioje plaukiosime, pavadinimas, išvertus iš graikų 
kalbos reiškia „gražų vaizdą“. Būtent tokiais vaizdais 
grožėtis čia ir keliausime.

Ką veiksime?  

 Kerintys gamtos 
peizažai 

18



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

Gramvousa ir Balos
Piratiški nuotykiai

Plauksime į Kretos šiaurės vakaruose esančią 
negyvenamą Gramvousa salą-tvirtovę, Graikijos 
nepriklausomybės karo metu tapusią pabėgėlių, 
priverstų tapti piratais, namais. 

Laivu plauksime į piratų salą. Pakeliui 
išvysite į koralų rifus įsirėžusį paskendusį 
laivą, klausysitės pasakojimų apie 
Viduržemio jūros plėšikų gyvenimą ir 
nuotykius. Išsilaipinę tyrinėsite laukinę salos 
gamtą, užkopę prie XVI amžiaus tvirtovės 
sienų, išvysite didžiulę vešlią agavų ir alavijų 
giraitę.

Saule mėgausimės laukiniame nuostabaus 
baltutėlio smėlio paplūdimyje Balos 
lagūnoje. Įspūdinga tai, kad šioje vietoje 
susitinka Jonijos, Egėjo ir Libijos jūrų 
vandenys, kurie, priklausomai nuo paros 
meto, nusidažo 12 skirtingų atspalvių.

Kas dar įdomaus?
• Mažytė salelė Cap Tigani, kurios 
pavadinimas išvertus iš graikų kalbos 
reiškia „keptuvę“.
• Balos salos šiaurėje išsibarsčiusios 
romėniško miesto Agnion ir dievui 
Apolonui skirtos šventyklos liekanos.
• Virš 400 skirtingų augalų rūšių. 
3 iš jų randamos tik šioje saloje.

Ką veiksime?

 Seniau čia buvo 
piratų namai 
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Balos lagūna

Falasarna

Samarijos 
tarpeklis

Kurno 
ežeras

Matala

Preveli 
vienuolynas

Dzeuso 
urvas

Spinalonga

Agios 
Nikolaos

Knoso 
rūmai

Į Santorinio salą

Vai paplūdimys

Kreta – didžiausia Graikijos ir penkta pagal dydį Viduržemio jūros sala, vieta, kurioje gimė seniausia Europoje Mino 
civilizacija. Vyriausiojo dievo Dzeuso gimtinė išties verta apie ją kurtų legendų ir didžiausių keliautojų liaupsių. 

Linguojančios palmių giraitės, puikiai sutvarkyti smėlio paplūdimiai, jaukios įlankėlės ir tapybiški miesteliai, didingi 
kalnai ir kerinčio žydrumo jūra – atostogos čia bus pačios įsimintiniausios.

MITAIS APIPINTA

Kretos sala

Regionas

 Atostogos gamtos 
apsuptyje 
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Nuostabi gamta
Rytinė salos dalis sužavės nuostabia 
gamta. Įspūdingiausias čia – palmių giraitės 
apsuptas, egzotiškas Afrikos pakrantes 
primenantis baltutėlis Vai paplūdimys. 
Vakaruose būtinai išsiruoškite į žygį 
garsiuoju Samarijos tarpekliu. Dar kiek 
į šiaurę ir išvysite nuostabų gamtos 
stebuklą – Gramvousa pusiasalį, skalaujamą 
net trijų jūrų – Egėjo, Jonijos ir Libijos. 
Salos centre išvysite tarpeklių išvagotas 
įspūdingas kalnų grandines, čia pat, 
šiaurinėje pusėje įsikūrusi ir šurmuliuojanti 
sostinė Heraklionas.

Balos lagūna

Falasarna

Samarijos 
tarpeklis

Kurno 
ežeras

Matala

Preveli 
vienuolynas

Dzeuso 
urvas

Spinalonga

Agios 
Nikolaos

Knoso 
rūmai

Į Santorinio salą

Vai paplūdimys

Turtinga istorija
Ją menančių ir mums pasakojančių išlikusių 
pastatų, gatvelių, paminklų ir jų liekanų čia 
tikrai netrūks. Būtinai aplankykite antikinės 
Kretos salos sostinės – Knoso – rūmų 
griuvėsius, čia esantį Herakliono archeologijos 
muziejų. Dėmesio verti Retimno senamiestis, 
senasis venecijietiškas Chanijos uostas, 
Malijos griuvėsiai, Lasičio šventyklos ir 
pasakojimai apie čia gimusį Dzeusą. 

Gardi virtuvė
Jos bandyti keliaukite kuo toliau nuo 
pagrindinių turistinių gatvių. Geriausias 
maistas – nedidelėse vietinėse tavernose. 
Paragaukite: dakos – tradicinės kretietiškos 
keletą mėnesių džiovintos duonos su 
pjaustytais pomidorais ir sūriu, fasolakia – su 
pomidorais troškintų pupelių,  puikių šviežių 
ožkos ar karvės pieno sūrių, jais įdarytų 
kepinių sarikopitakia ar kalitsounia kritis.

Pramogos visai šeimai
• Pažvelkite į žvaigždes.  „Sasteria“ – 
(Agios stefanos) 425 m aukštyje įsikūrusi 
observatorija lankytojų laukia ištisus metus.
• Mėgaukitės vandens pramogomis. 
Geriausi vandens pramogų parkai Kretoje: 
„Acqua Plus Water Park“ (Chersonisos), 
„Watercity“ (Anopolis), „Limnoupolis Water 
Park“ (Chania). 
• Pažinkite vandens pasaulį.
Paslaptingą Viduržemio jūros gyvenimą 
galite išvysti užsukę į vieną iš keleto saloje 
veikiančių akvariumų: „Cretaquarium 
Thalassocosmos“ (Heraklionas), „Aquarium“ 
(Guves), „Aquaworld“ (Chersonisos).

Įdomu
Dėmesio vertas Chanijos 
regionui priklausančios Elafonisi 
salos paplūdimys. Smėlis čia – 
šviesiai rožinės spalvos.

Kr
et

os
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Kas čia svarbiausia?

Puikus oras
Pavasaris ar ruduo, Kreta pasiruošusi 
sutikti puikioms atostogoms nusiteikusius 
poilsiautojus. Poilsio sezonas čia prasideda 
balandį, o baigiasi lapkričio viduryje. 
Pavasaris – pats geriausias laikas 
ekskursijoms, kuomet nevargina karščiai, o 
visa sala skendi žalumoje ir žiedų spalvose. 
Rytinė salos dalis (Lasitis) yra sausesnė ir 
šiltesnė nei vakarinė (Chanija), lygiai taip pat 
ir kitose srityse – pietų pakrantėje vyrauja 
šiltesnis klimatas nei šiaurinėje.
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Kurortai

SoSTINėS šuRMuLyje beSIILSINTI PRAeITIS

Heraklionas

Centrinėje Kretos salos dalyje Viduržemio jūros 
bangos skalauja Mino civilizacijos laikus menančios 
sostinės krantus. 2000 metų pr. Kr. čia virusį 
gyvenimą dar mena išsibarstę didingi senosios 
antikinės salos sostinės – Knoso – griuvėsiai, senojo 
Herakliono sienas vis dar saugo venecijiečių statytos 

sienos, vaikštinėjant romantiškomis siaurutėmis 
gatvelėmis gali išvysti čia jaukiai įsitaisiusių 
senovinių namukų. Heraklionas – puikus startas 
išvykoms į kitus salos taškus, tad jei savo atostogų 
metu ketinate daugiau keliauti, čia esantys 
kurortai – kaip tik Jums.

 Heraklionas - pradžios 
taškas kelionėms po Kretą 
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būtinai
Nuvykite į Heraklioną. Jį nesunkiai 
pasieksite iš visų kurortinių miestelių. 
Pasivaikštinėję jaukiomis venecijietiško 
senamiesčio gatvelėmis, aplankykite 
st. Minas katedrą, Šv. Marko bažnyčią, 
Paliani vienuolyną, Koules fortą. 
Vos už 5 km – legendomis apipinti garsieji 
Knoso rūmai. 

Apžiūrėkite Malijos rūmų griuvėsius. 
Du kartus sugriauti ir du kartus atstatyti 
šie II a. pr. Kr. statyti rūmai ilgus metus 
saugojo didžiulę vertybę – Mino bičių 
atvaizdą – visos Kretos talismaną. 

Aplankykite muziejus. Geriausiai su 
Kretos istorija bei senuoju palikimu 
susipažinsite Kretos istorijos bei 
Herakliono archeologiniame muziejuje. 
Apie senuosius papročius ir kretietiškas 
tradicijas sužinosite nuvykę į Kretos 
etnografinį muziejų, o žavingąjį 
Viduržemio jūros povandeninį pasaulį 
kviečiame patyrinėti 2005 metais 
atidarytame akvariume „Cretaquarium“.

 Chersonisos 
25 km nuo Herakliono nutolęs kurortas – 
vienas didžiausių ir populiariausių saloje. 
Čia poilsiautojų laukia nesuskaičiuojama 
pramogų gausa, aktyvus naktinis 
gyvenimas ir, be abejo, nuostabūs, puikiai 
sutvarkyti paplūdimiai. Gardžiausios jūros 
gėrybės – „Nikos the Fisherman“ tavernoje.

 Amudara
Arčiausiai Herakliono, vos už 6 km, 
įsikūręs nedidelis kurortinis miestelis 
labiausiai vilioja ilgu, net 7 km 
besidriekiančiu, paplūdimiu bei ypač 
plačiu vandens pramogų pasirinkimu. 

Tikrų graikiškų patiekalų paragauti užsukite į 
„Uncle George's Taverna“.

 Guves
17 km nuo sostinės nutolęs Guves 
padalintas į dvi dalis. Kato Guves – 
smulkaus žvyro pakrantėje įsikūrusi 
viešbučių zona su daugybe turistinių 
pramogų. Palypėję aukščiau į Pano 
Guves, išvysite gebenėmis apraizgytus 
tradicinius baltus kretietiškus namelius, 
pasivaikščiosite jaukiomis tyliomis 
gatvelėmis. Geriausi vakarėliai ir 
skaniausias maistas paplūdimio bare-
restorane „Isla“.

 Malija
Toliausiai, apie 34 km, nuo Herakliono 
esantį kurortą ypač mėgsta aktyvių 

Kurortai

pramogų ištroškęs jaunimas. Naktinių 
barų, klubų ir kavinių gausa Malija 
galėtų konkuruoti su vakarėlių sostine 
tituluojama Ibiza. Norinčių pasilepinti 
saulės voniomis čia laukia puikaus 
smėlio paplūdimys. 
Sveiko maisto mėgėjams labai patiks 
„Eva Taverna“.

 Stalida
Visai šalia Malijos įsitaisiusi kaimynė – 
gerokai ramesnė ir tylesnė. Pakrante 
driekiasi ilga smėlėto paplūdimio 
juosta, jaukiose žalumoje skendinčio 
miestelio gatvelėse tvyro romantiška 
jauki atmosfera, tykiai snaudžia nedideli 
vietinių nameliai. Burnoje tirpstantys 
desertai ir gera kava – „Crepe4u“.
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Numeriuose:
 ♦ aptarnavimas numeriuose: visą 
parą

 ♦ rankšluosčių keitimas: kasdien 
(veikia ekosistema)

 ♦ chalatas
 ♦ seifas (elektroninis)
 ♦ šlepetės
 ♦ virdulys
 ♦ šildymas
 ♦ paplūdimio rankšluosčiai
 ♦ vonia / dušas
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ oro kondicionierius: individualus
 ♦ palydovinė TV
 ♦ telefonas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ grindys: plytelės / parketas
 ♦ kosmetikos reikmenys
 ♦ CD / DVD grotuvas 
 ♦ kosmetinis veidrodis
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ patalynės keitimas: kasdien (veikia 
ekosistema)

 ♦ mini baras: už papildomą mokestį
 ♦ belaidis internetas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ amfiteatras
 ♦ biblioteka
 ♦ uždaras baseinas (su gėlu 
vandeniu, šildomas balandį ir spalį)

 ♦ interneto kavinė 
 ♦ parduotuvės
 ♦ baseinas (atviras, su jūros 
vandeniu, olimpinio dydžio)

 ♦ bažnyčia (graikiška)
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ restoranai: 5
 ♦ barai: 2
 ♦ belaidis internetas
 ♦ konferencijų salė (iki 400 asm.)
 ♦ televizijos salė

 Pramogos ir sportas:
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ stalo tenisas
 ♦ vandens dviračiai, už papildomą 
mokestį

 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ dviračių nuoma, už papildomą 
mokestį 

 ♦ golfas, už papildomą mokestį (10 km 
nuo viešbučio)

 ♦ teniso kortas, už papildomą mokestį 
(3 teniso kortai)

 ♦ teniso inventorius
 ♦ banglenčių sportas, už papildomą 
mokestį

 ♦ petankė
 ♦ teniso pamokos, už papildomą 
mokestį

 ♦ krepšinis
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ kanoja, už papildomą mokestį
 ♦ joga
 ♦ baidarės, už papildomą mokestį
 ♦ sauna
 ♦ teniso korto apšvietimas, už 
papildomą mokestį

 ♦ vandens sporto priemonės, už 
papildomą mokestį (paplūdimyje)

 ♦ gimnastika
 ♦ mini futbolas
 ♦ SPA centras, už papildomą mokestį

Vaikams:
 ♦ auklė: pagal atskirą užklausimą, 
už papildomą mokestį

 ♦ vaikų klubas 
 ♦ žaidimų kambarys
 ♦ žaidimų aikštelė (aptverta, su 
tentu, žolės danga)

 ♦ baseinas (su gėlu vandeniu)

Grecotel Amirandes 
Exclusive Resort 

VIEŠBUČIO VIETA: 23 km iki Herakliono oro uosto, 
10 km iki Chersonisos miesto, 2 km iki Guves 
gyvenvietės, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: viešbutį sudaro pagrindinis pastatas bei 
vasarnamių kompleksas, kuriuose yra 212 numerių: 
superior tipo numeriai (maks. 2+1 asm., 31 kv. m), 
vasarnamių Premium tipo numeriai (maks. 2+1 
asm., 32 kv. m), Family suite tipo numeriai (maks. 
2+2 asm., 40 kv. m), Deluxe Room Private Pool & 
Garden tipo numeriai, Amirandes Family Suite Private 
Pool & Garden, Luxury Room, Junior Sunset Suite tipo 
numeriai. Famous Class tipo numeriai: vasarnamių 
Deluxe Junior tipo numeriai, Luxury suite with Frontal 
sea View tipo numeriai, Grand suite with Frontal sea 
View, Deluxe Suite Fitness Room & Private Heated Pool 
tipo vasarnamiai. 
VIlOSE yrA: Amirandes Dream with Courtyard & 
Private Heated Pool (maks. 2+2 asm., 65 kv. m), 
Luxury Beach Seafront with Private Heated Pool & 
Garden (maks. 4 asm., 53 kv. m), Junior Presidential 
Seafront with Private Heated Pool & Garden,  
Presidential Villa Seafront with Private Heated Pool 
& Garden, Royal Villa with Courtyard & Private Heated 
Pool, Royal Residence Sea Front tipo vilos.
PAPlŪDIMyS: skėčiai, gultai nemokamai. 
PrIE BASEINO: skėčiai, gultai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠAlyJE – 
5 žvaigždutės.

Pusryčiai, 
vakarienėDeluxe

INTErNETO SVETAINĖ 
www.grecotel.com  
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Numeriuose:
 ♦ šlepetės
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ grindys: marmuras / parketas
 ♦ dienraščiai: pagal atskirą 
užklausimą

 ♦ aptarnavimas numeriuose: visą 
parą

 ♦ palydovinė TV (rusiški kanalai)
 ♦ vonios reikmenys 
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ CD / DVD grotuvas 
 ♦ mini baras (papildomas kiekvieną 
dieną)

 ♦ mini virtuvėlė (nameliuose)
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ patalynės keitimas: kasdien
 ♦ oro kondicionierius: centrinis (su 
individualia kontrole)

 ♦ chalatas
 ♦ telefonas 
 ♦ seifas (elektroninis)
 ♦ rankšluosčių keitimas: kasdien
 ♦ internetas: Wi-Fi 
 ♦ kavavirė 
 ♦ paplūdimio rankšluosčiai

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ konferencijų salės: 16
 ♦ belaidis internetas, už papildomą 
mokestį

 ♦ restoranas (visame komplekse; 
viešbučių „Divine Thalassa“ ir 
„OH! All-Suite“ svečiams pusryčiai 
patiekiami restorane „Precieux“; 
diabetinis ir košerinis maitinimas 
pagal užsakymą, už papildomą 
mokestį)

 ♦ barai: 5 (visame komplekse)
 ♦ gydytojo kabinetas, už papildomą 
mokestį

 ♦ parduotuvės 
 ♦ someljė paslaugos
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ baseinai: 4 (atviri)
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ a la carte restoranai: 5
 ♦ varpinė (krikštui ir vestuvėms)
 ♦ treniruoklių salė („Fit4Life“, „Crystal 
Energy“ viešbutyje)

 ♦ biblioteka (rusų kalba)
 ♦ grožio salonas („Fit4Life“, „Crystal 
Energy“ viešbutyje)

 Pramogos ir sportas:
 ♦ gyva muzika
 ♦ maisto gaminimo kursai, už papildomą 
mokestį (pagal atskirą užklausimą, 
graikų virtuvė)

 ♦ teniso kortas, už papildomą mokestį 
(šiurkšti kiliminė danga)

 ♦ turkiška pirtis (SPA centre)
 ♦ pramoginiai renginiai vakarais 
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ vandens sporto priemonės, už 
papildomą mokestį (Agia Pelagia 
paplūdimyje)

 ♦ boulingas (virtualus boulingas „Crystal 
Energy“ viešbutyje)

 ♦ žaidimų kambarys (virtualių žaidimų 
kambarys, „Crystal Energy“ viešbutyje)

 ♦ treniruoklių salė („Fit4Life“)
 ♦ stalo tenisas
 ♦ DVD filmų nuoma (rusų kalba)
 ♦ sauna (SPA centre)
 ♦ teniso pamokos, už papildomą mokestį 
(pagal atskirą užklausimą)

 ♦ šokių pamokos, už papildomą mokestį
 ♦ teminiai vakarėliai (kretietiški)Vaikams:

 ♦ mini zoologijos sodas
 ♦ meniu (restorane „Red Pepper“, esant  
HB maitinimo tipui, nemokamai)

 ♦ auklė pagal atskirą užklausimą, už 
papildomą mokestį 

 ♦ vaikų klubas („Mino pasakų pasaulis“ –
vaikams nuo 4 iki 10 metų, nemokamai)

 ♦ vandens kalnelis (nedidelis)
 ♦ baseinas

Capsis Oh! All Suite Hotel

VIEŠBUČIO VIETA: 30 km iki Herakliono oro 
uosto, 22 km iki Herakliono miesto centro, šalia 
Agia Pelagia gyvenvietės, ant jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: paskutinį kartą atnaujintas 
2008 metais. Kompleksą sudaro penki:  
„Capsis Oh! All Suite“, „Capsis Divine Thalassa“, 
Capsis Eternal Oasis“, „Capsis Cristal Energy 
Hotel“ ir „Capsis Ruby Red Regal“ korpusai.  
PAPlŪDIMyS: nuosavas, smėlio / žvyro.  
Paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai 
nemokamai.
PrIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, 
skėčiai, gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠAlyJE – 
5 žvaigždutės.
INTErNETO SVETAINĖ
www.capsis.com   

Deluxe
Pusryčiai, 
pietūs, 
vakarienė
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Numeriuose:
 ♦ šlepetės
 ♦ aptarnavimas numeriuose: visą parą
 ♦ seifas (elektroninis)
 ♦ oro kondicionierius: centrinis (nuo 
birželio vidurio iki rugsėjo vidurio 
visą parą)

 ♦ paplūdimio rankšluosčiai (išskyrus 
standartinius numerius)

 ♦ numerių tvarkymas: kasdien               
(+ papildomas kambario tvarkymas 
vakare VIP ir suite tipo numeriuose)

 ♦ patalynės keitimas: kasdien
 ♦ internetas: Wi-Fi 
 ♦ vonios reikmenys (išskirtiniai, 
priklauso nuo numerio tipo)

 ♦ rankšluosčių keitimas: kasdien
 ♦ palydovinė TV
 ♦ sūkurinė vonia (suite tipo 
numeriuose)

 ♦ chalatas
 ♦ kavos / arbatos rinkinys (VIP ir 
suite tipo numeriuose, papildymas 
kasdien)

 ♦ telefonas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ mini baras, už papildomą mokestį 
(pagal atskirą užklausimą)

 ♦ grindys: plytelės
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ vonia / dušas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ kirpykla
 ♦ drabužių valymo paslaugos, už 
papildomą mokestį

 ♦ parduotuvės
 ♦ baseinai: 2 (su gėlu vandeniu)
 ♦ konferencijų salės: 2 (nuo 80 iki 
160 asm.)

 ♦ valiutos keitykla
 ♦ uždaras baseinas (šildomas, su 
gėlu vandeniu)

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos, už 
papildomą mokestį

 ♦ interneto kavinė
 ♦ sūkurinė vonia (po atviru 
dangum, su gėlu vandeniu)

 ♦ belaidis internetas

VIEŠBUČIO VIETA: 23 km iki Herakliono oro uosto, 
30 km iki Agios nikolaos miesto, 2 km iki Chersonisos 
kurorto, pirmoje viešbučių linijoje. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1997 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2007 metais. Viešbutis priklauso 
„Aldemar Hotels & SPA“ viešbučių grupei. Viešbutį 
sudaro pagrindinis pastatas ir vasarnamių 
kompleksas, kuriuose yra 341 numeris ir 43 
standartinio tipo vasarnamiai (maks. 2+1 asm., 
29 kv. m), VIP Sharing Pool tipo vasarnamiai 
(maks. 2+1 asm., 29 kv. m); Junior Suites komplekse 
yra: Junior Suites Sharing Pool („Iphigenia & Athena“, 
„Athena“, „Ariane“) tipo numeriai, šeimyniniai suite 
Sharing Pool („Athena“) tipo numeriai; VIP Suites 
komplekse yra: VIP Suites Sharing Pool („Harmonia“, 
„Elektra“, „Dimitra & Pasiphae“) tipo numeriai, 
Executive Suite Sharing Pool („Erato“) tipo numeriai, 
Presidental Suite Private Pool tipo numeriai, VIP Suite 
Upper Floor („Aphrodite & Ariane“), VIP Suite Private 
Pool, VIP Suites Sea Front Private Pool, 10 numerių 
pritaikytų žmonėms su negalia. 
PAPlŪDIMyS: smėlio / žvyro; įėjimas į jūrą – 
smulkaus žvyro (yra natūrali akmens plokštė – 
rekomenduojama avėti gumines šlepetes). Skėčiai, 
gultai, paplūdimio rankšluosčiai (iš numerio) 
nemokamai. 
PrIE BASEINO: skėčiai, gultai, paplūdimio 
rankšluosčiai (iš numerio) nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠAlyJE – 
5 žvaigždutės.
INTErNETO SVETAINĖ  
www.aldemarhotels.com 

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė (be tento)
 ♦ meniu
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane
 ♦ klubas („Aldy“, nuo 4 iki 12 metų, nuo 
10:00 iki 18:00 kasdien)

 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą 
(lovytė-maniežas)

 ♦ vežimėlis: pagal atskirą užklausimą
 ♦ baseinas (su gėlu vandeniu)
 ♦ auklė, už papildomą mokestį
 ♦ restoranas („Aldy“ su specialiu meniu)

 Pramogos ir sportas:
 ♦ stalo tenisas
 ♦ teniso kortai: 4 (kvarcinė danga)
 ♦ turkiška pirtis, už papildomą 
mokestį

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ teniso korto apšvietimas, už 
papildomą mokestį

 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ vandens sporto priemonės, už 
papildomą mokestį

 ♦ sauna, už papildomą mokestį
 ♦ teniso pamokos, už papildomą 
mokestį

 ♦ žaidimų kambarys, už papildomą 
mokestį

 ♦ pramoginiai renginiai vakarais
 ♦ golfas, už papildomą mokestį (18 
duobučių, už 7 km nuo viešbučio)

 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ mini golfas
 ♦ Thallasso centras, už papildomą 
mokestį („Royal Mare Thalasso“)

 ♦ pramoginiai renginiai
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Aldemar Knossos Royal 

Numeriuose:
 ♦ internetas: Wi-Fi
 ♦ palydovinė TV 
 ♦ aptarnavimas numeriuose, už 
papildomą mokestį (07:00–24:00)

 ♦ oro kondicionierius: centrinis 
 ♦ mini baras, už papildomą mokestį 
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ rankšluosčių keitimas: 3 kartus per 
savaitę 

 ♦ balkonas / terasa
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ grindys: plytelės
 ♦ telefonas
 ♦ seifas numeryje (elektroninis)
 ♦ patalynės keitimas: 3 kartus per savaitę
 ♦ vonia

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ kirpykla
 ♦ televizijos salė (su 
plačiaekraniu televizoriumi)

 ♦ baseinai: 4 
 ♦ drabužių valymo paslaugos, 
už papildomą mokestį

 ♦ automobilių nuoma
 ♦ restoranai: 4 (pagrindininis, 
gurmanų restoranas 
„Fontana Amorosa“; taverna 
„Artemis“, baras-restoranas 
paplūdimyje)

 ♦ interneto kavinė, už 
papildomą mokestį

 ♦ valiutos keitykla
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos, 
už papildomą mokestį

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

 ♦ parduotuvės
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje

 ♦ naktinis klubas

 Pramogos ir sportas:
 ♦ vandens sporto priemonės, už papildomą 
mokestį

 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ vandens aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ mini golfas
 ♦ teniso korto apšvietimas, už papildomą 
mokestį

 ♦ teniso pamokos, už papildomą mokestį
 ♦ teniso inventorius, už papildomą mokestį
 ♦ teniso kortas (kvarcinė danga)
 ♦ stalo tenisas
 ♦ pramoginiai renginiai vakarais

Vaikams:
 ♦ diskoteka 
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ vandens kalnelis (45 m)
 ♦ žaidimų aikštelė (be tento, žolės danga)
 ♦ vežimėlis: pagal atskirą užklausimą
 ♦ baseinai: 2 (1 su jūros vandeniu)
 ♦ vaikų klubas 
 ♦ auklė, už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 23 km iki Herakliono oro 
uosto, 30 km iki Agios nikolaos miesto, 2 km iki 
Chersonisos kurorto, pirmoje viešbučių linijoje. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1991 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2008 metais. Viešbutis priklauso 
„Aldemar Hotels & SPA“ viešbučių grupei. Viešbutį 
sudaro pagrindinis pastatas ir vasarnamių 
kompleksas, kuriuose yra 346 numeriai: 
standartiniai Garden View tipo vasarnamiai (maks. 
3 asm., 24 kv. m), sea View tipo vasarnamiai 
(maks. 2 asm., 19-24 kv. m), VIP sea Front 
tipo vasarnamiai (maks. 3 asm., 19-24 kv. m), 
šeimyniniai numeriai (uždaras miegamasis, maks. 
2+2 asm., 35-39 kv. m).
PAPlŪDIMyS: smėlio; įėjimas į jūrą – smulkaus 
žvyro (už kelių metrų nuo kranto yra natūrali 
akmens plokštė – rekomenduojama avėti 
gumines šlepetes). Skėčiai, gultai nemokamai; 
paplūdimio rankšluosčiai už užstatą.

Viskas 
įskaičiuota

Aldemar Royal Villas

Numeriuose:
 ♦ rankšluosčių keitimas: kasdien 
(ekosistema)

 ♦ televizorius
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ internetas: Wi-Fi
 ♦ šlepetės
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ telefonas
 ♦ patalynės keitimas: 2 kartus per savaitę
 ♦ mini baras, už papildomą mokestį 
(išskyrus „Imperial Villa“)

 ♦ seifas numeryje (elektroninis)
 ♦ paplūdimio rankšluosčiai
 ♦ kompiuteris
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ CD / DVD grotuvas (išskyrus Junior Suite)
 ♦ vonios reikmenys (išskirtiniai)
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius: centrinis (su 
individualiu valdymu)

 ♦ grindys: plytelės
 ♦ ventiliatorius: su nuotoliniu valdymu
 ♦ chalatas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ kirpykla
 ♦ drabužių valymo paslaugos, už 
papildomą mokestį

 ♦ saugojimo kambarys
 ♦ konferencijų salė 
 ♦ restoranai: 4 (+ restoranas „Villas“ 
(pusryčiai skirti „Royal Villas“))

 ♦ interneto kavinė, už papildomą 
mokestį

 ♦ parduotuvės
 ♦ barai: 5
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos, už 
papildomą mokestį

 ♦ uždaras baseinas (šildomas, su 
gėlu vandeniu)

 ♦ baseinai: 2 (vienas su gėlu 
vandeniu)

 ♦ autobusas iki miesto centro 
(Chersonissos: 1 kartą per dieną 
– nemokamai; iraklion ir Agios 
nikolaos – už papildomą mokestį)

 ♦ televizijos salė (su plačiaekraniu 
televizoriumi)

 ♦ belaidis internetas (viešosiose 
vietose)

 Pramogos ir sportas:
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ vandens sporto priemonės, už papildomą 
mokestį

 ♦ mini golfas
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ teniso korto apšvietimas, už papildomą 
mokestį

 ♦ golfas
 ♦ teniso pamokos, už papildomą mokestį
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ teniso inventorius, už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 23 km iki Herakliono oro 
uosto, 30 km iki Agios nikolaos miesto, 2 km iki 
Chersonisos kurorto. 
VIEŠBUTIS: viešbutis priklauso „Aldemar hotels 
& SPA“ viešbučių grupei. Viešbutį sudaro 40 
deluxe tipo vilų: Junior Suite tipo vilos, Knossos suite 
tipo vilos, Knossos Maisonette tipo vilos, Royal 
Maisonette tipo vilos, Royal Suite tipo vilos, imperial 
vilos: Europi tipo vilos, Phaedra tipo vilos. 
PAPlŪDIMyS: smėlio / žvyro, įėjimas į jūrą 
smulkaus žvyro (už kelių metrų nuo kranto yra 
natūralaus akmens plokštė – rekomenduojame 
avėti gumines šlepetes). 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.aldemarhotels.com  

Vaikams:
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ vaikų klubas
 ♦ vandens kalnelis (45 m)
 ♦ baseinai: 2
 ♦ žaidimų aikštelė (be tento, žolės danga)
 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą 
 ♦ restoranas („Aldy“ su specialiu meniu)
 ♦ vežimėlis: pagal atskirą užklausimą
 ♦ auklė: pagal atskirą užklausimą, už 
papildomą mokestį

 ♦ biblioteka vaikams
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PrIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai; 
paplūdimio rankšluosčiai už užstatą. 
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠAlyJE – 
5 žvaigždutės.
INTErNETO SVETAINĖ 
www.aldemarhotels.com 

Luxe viskas 
įskaičiuota
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Numeriuose:
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ seifas numeryje, už 
papildomą mokestį 
(mechaninis)

 ♦ internetas: Wi-Fi
 ♦ vonia
 ♦ rankšluosčių keitimas: pagal 
atskirą užklausimą

 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ patalynės keitimas: 2 kartus 
per savaitę

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ kosmetinis veidrodis
 ♦ oro kondicionierius (nuo 
birželio vidurio iki rugsėjo 
vidurio, visą parą)

 ♦ grindys: plytelės
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ balkonas / terasa

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos, už 
papildomą mokestį

 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ kirpykla („Royal Mare“)
 ♦ barai: 4
 ♦ taverna
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ belaidis internetas
 ♦ restoranas 
 ♦ baseinai: 5 (su gėlu vandeniu)
 ♦ autobusas iki miesto centro (iki 
Chersonissos miesto, kartą per dieną)

 ♦ parduotuvės
 ♦ konferencijų salė (iki 80 asm.)

 Pramogos ir sportas:
 ♦ krepšinis
 ♦ mini golfas
 ♦ vandens sporto priemonės
 ♦ šokių pamokos (sirtakis)
 ♦ bridžo salonas
 ♦ bingo
 ♦ teniso kortas (1 valandą per dieną; 
4 teniso kortai)

 ♦ teniso korto apšvietimas, už 
papildomą mokestį

 ♦ vandens polo
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ mini futbolas
 ♦ pramoginiai renginiai vakarais
 ♦ sauna, už papildomą mokestį 
(„Royal Mare Thalasso“)

 ♦ aerobika (+ step aerobika)
 ♦ stalo tenisas
 ♦ vandens aerobika
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ smiginis
 ♦ turkiška pirtis, už papildomą 
mokestį („Royal Mare Thalasso“)

 ♦ teniso pamokos, už papildomą 
mokestį

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė (be tento, žolės danga)
 ♦ elektroninė auklė: pagal atskirą 
užklausimą 

 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ meniu
 ♦ baseinai: 2 (su gėlu vandeniu)
 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą (lovytė-
maniežas)

 ♦ vežimėlis: pagal atskirą užklausimą
 ♦ auklė: pagal atskirą užklausimą, už 
papildomą mokestį

 ♦ vandens kalnelis (75 m)
 ♦ vaikų klubas („Aldy“, nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ restoranas („Aldy“ su specialiu meniu)

Aldemar Cretan Village

VIEŠBUČIO VIETA: 23 km iki Herakliono oro 
uosto, apie 2 km iki Chersonisos kurorto, ant 
jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1987 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2006 metais. Viešbutį sudaro 
2-jų aukštų pastatų kompleksas, kuriame 
yra 344 numeriai: standartiniai vasarnamių 
numeriai (maks. 3 asm., 24 kv. m), VIP Sea Front 
tipo vasarnamių numeriai (maks. 3 asm., 24 kv. 
m), Family 4 Bedded Open Plan  tipo numeriai 
(maks. 2+2 asm., 24 kv. m), šeimyniniai 
apartamentai (maks. 2+2 asm., 31 kv. m). 
PAPlŪDIMyS: smėlio / žvyro (smulkus 
žvyras; už kelių metrų nuo kranto yra natūrali 
akmens plokštė). Skėčiai, gultai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai; yra tualetas, 
persirengimo kabinos, dušas. 
PrIE BASEINO: skėčiai, gultai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠAlyJE – 
4 žvaigždutės.
INTErNETO SVETAINĖ 
www.aldemarhotels.com  

Viskas 
įskaičiuota+
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Numeriuose:
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ telefonas
 ♦ vonia / dušas
 ♦ palydovinė TV
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ aptarnavimas numeriuose, 
už papildomą mokestį

 ♦ rankšluosčių keitimas: 3 
kartus per savaitę (veikia 
ekosistema)

 ♦ oro kondicionierius: 
individualus

 ♦ internetas: Wi-Fi
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ seifas numeryje, už 
papildomą mokestį 
(mechaninis arba 
elektroninis)

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ CD / DVD grotuvas
 ♦ patalynės keitimas: 3 
kartus per savaitę (veikia 
ekosistema)

 ♦ grindys: plytelės
 ♦ paplūdimio rankšluosčiai

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ a la carte restoranas („Olive Tree“, už 
papildomą mokestį)

 ♦ automobilių nuoma
 ♦ drabužių valymo paslaugos, už papildomą 
mokestį

 ♦ televizijos salė
 ♦ juvelyrinė parduotuvė
 ♦ belaidis internetas
 ♦ gydytojo iškvietimas, už papildomą 
mokestį

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos, už 
papildomą mokestį

 ♦ parduotuvės (yra ir mini parduotuvė)
 ♦ barai: 3
 ♦ baseinai: 2 (atviri, su jūros vandeniu)
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ uždaras baseinas (šildoma nuo gegužės 1 d. 
iki spalio 15 d.)

 ♦ restoranas
 ♦ konferencijų salės: 2 (iki 60 ir 170 asm.)
 ♦ SPA centras
 ♦ amfiteatras

 Pramogos ir sportas:
 ♦ teniso kortai: 2
 ♦ mini futbolas 
 ♦ aerobika
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ diskoteka, už papildomą 
mokestį (3 kartus per savaitę)

 ♦ vandens aerobika
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ mini golfas (18 duobučių)
 ♦ stalo tenisas
 ♦ teniso korto apšvietimas, už 
papildomą mokestį

 ♦ elektroniniai žaidimai, už 
papildomą mokestį

Vaikams:
 ♦ auklė: pagal atskirą užklausimą, 
už papildomą mokestį

 ♦ diskoteka (6 kartus per savaitę)
 ♦ meniu
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane
 ♦ klubas (nuo 4 iki 12 metų, 
kasdien)

 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė (aptverta, be 
tento, žolės danga)

Aquis Bella Beach Hotel

VIEŠBUČIO VIETA: 25 km iki Herakliono oro 
uosto, 28 km iki Herakliono miesto centro, 4 km 
iki Chersonisos kurorto. 
VIEŠBUTIS: priklauso „Aquis“ viešbučių grupei. 
Pastatytas 1994 metais, paskutinį kartą iš 
dalies atnaujintas 2010 metais. Viešbutį sudaro 
aštuoni dviejų aukštų vasarnamiai, kuriuose 
yra 175 numeriai: šeimyniniai numeriai (maks. 
2+3 asm., 42 kv. m), standartiniai Garden / Pool 
View tipo numeriai (maks. 2+1 asm., 24 kv. m), 
standartiniai sea View / sea Front tipo numeriai 
(maks. 2+1 asm., 24 kv. m). 
PAPlŪDIMyS: smėlio (tarp paplūdimio ir 
viešbučio yra nejudrus kelias); įėjimas į jūrą –  
smėlio / žvyro. Skėčiai, gultai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai. 
PrIE BASEINO: skėčiai, gultai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠAlyJE – 
5 žvaigždutės.
INTErNETO SVETAINĖ
www.aquisresorts.com  
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Numeriuose:
 ♦ rusiškas kanalas
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ telefonas
 ♦ grindys: plytelės
 ♦ patalynės keitimas: 3 kartus 
per savaitę

 ♦ balkonas / terasa
 ♦ palydovinė TV
 ♦ oro kondicionierius: centrinis
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ seifas
 ♦ internetas: Wi-Fi 
 ♦ mini šaldytuvas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ parduotuvės
 ♦ baseinas 
 ♦ biblioteka
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ užkandžių baras
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ amfiteatras
 ♦ konferencijų salė
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ restoranas
 ♦ kirpykla
 ♦ barai: 3
 ♦ interneto kavinė, už papildomą 
mokestį

 ♦ televizijos salė

 Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna, už papildomą mokestį
 ♦ SPA centras, už papildomą 
mokestį

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ smiginis
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ vandens sporto priemonės, už 
papildomą mokestį

 ♦ vandens aerobika
 ♦ turkiška pirtis, už papildomą 
mokestį

 ♦ stalo tenisas
 ♦ vandens polo
 ♦ aerobika

Vaikams:
 ♦ vežimėlis
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ auklė: pagal atskirą užklausimą, už 
papildomą mokestį

 ♦ diskoteka
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane
 ♦ klubas
 ♦ baseinas (gėlo vandens)
 ♦ lovelė
 ♦ meniu 
 ♦ žaidimų kambarys

Blue Sea Village Resort & SPA

VIEŠBUČIO VIETA: 30 km iki Herakliono oro 
uosto, Stalidos gyvenvietėje, tarp Chersonisos 
ir Malijos miestelių, pirmoje viešbučių linijoje.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1966 metais, paskutinį 
kartą pilnai atnaujintas 2008 metais. Viešbutį 
sudaro pagrindinis pastatas, „Annex“ pastatas 
ir 20 pastatų kompleksas. Viešbutyje yra 
225 numeriai: standartiniai inland View tipo 
numeriai („Annex“ pastate, 20 kv. m), 
standartiniai Sea Front / Pool Front tipo 
vasarnamiai (maks. 2+1 asm., 30-32 kv. m) 
Junior Suite tipo numeriai (maks. 2+2 asm., 
33 kv. m), šeimyniniai numeriai 
(maks. 2+2 asm., 40-45 kv. m), Suite Private 
Pool tipo numeriai (maks. 2+2 asm., 
62-64 kv. m).
PAPlŪDIMyS: smėlio; skėčiai, gultai už 
papildomą mokestį; paplūdimio rankšluosčiai 
už užstatą. 
PrIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠAlyJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTErNETO SVETAINĖ 
www.bluesea.gr 
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Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt

Numeriuose:
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ vonia / dušas (marmurinė 
vonia ir dušo kabina (su 
hidromasažu))

 ♦ mini baras, už papildomą 
mokestį (papildomas kiekvieną 
dieną)

 ♦ šlepetės
 ♦ chalatas
 ♦ seifas numeryje (elektroninis)
 ♦ internetas: LAN, už papildomą 
mokestį

 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ patalynės keitimas: kasdien
 ♦ balkonas
 ♦ grindys: laminatas
 ♦ paplūdimio rankšluosčiai
 ♦ telefonas 
 ♦ aptarnavimas numeriuose: 
visą parą

 ♦ oro kondicionierius: centrinis 
(su individualiu valdymu)

 ♦ plazminis TV (yra rusiški 
kanalai)

 ♦ radijas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ treniruoklių salė („Fit4Life“)
 ♦ uždaras baseinas 
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ restoranas (visame komplekse: diabetinis 
ir košerinis maitinimas pagal užsakymą, už 
papildomą mokestį)

 ♦ SPA centras („Euphoria Rejuvenating“,  
viešbutyje „OH! All Suite“)

 ♦ biblioteka (rusų kalba)
 ♦ varpinė (krikštui ir vestuvėms)
 ♦ a la carte restoranai: 5
 ♦ belaidis internetas
 ♦ baseinai: 4
 ♦ gydytojo kabinetas, už papildomą mokestį
 ♦ parduotuvės
 ♦ grožio salonas („Fit4Life“)
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ barai: 5 (visame komplekse)
 ♦ konferencijų salės: 16

 Pramogos ir sportas:
 ♦ gyva muzika
 ♦ teniso kortas, už papildomą 
mokestį (speciali danga)

 ♦ teminiai vakarėliai, už 
papildomą mokestį (kretietiški)

 ♦ boulingas (virtualus boulingas)
 ♦ stalo tenisas
 ♦ pramoginiai renginiai vakarais
 ♦ nardymo centras, už papildomą 
mokestį (Agia Pelagia 
paplūdimyje)

 ♦ treniruoklių salė („Fit4Life“)
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ vandens sporto priemonės, 
už papildomą mokestį (Agia 
Pelagia  paplūdimyje)

 ♦ maisto gaminimo kursai, už 
papildomą mokestį (pagal 
atskirą užklausimą, graikų 
virtuvė)

 ♦ teniso pamokos, už papildomą 
mokestį (pagal atskirą 
užklausimą)

 ♦ šokių pamokos, už papildomą 
mokestį (pagal atskirą 
užklausimą, graikiški šokiai)

 ♦ žaidimų kambarys (virtualūs 
žaidimai)

Vaikams:
 ♦ vandens kalnelis (nedidelis)
 ♦ mini zoologijos sodas
 ♦ baseinas
 ♦ vaikų klubas („Mino pasakų pasaulis“, vaikams 
nuo 4 iki 10 metų)

 ♦ auklė: pagal atskirą užklausimą, už papildomą 
mokestį (užsakyti reikia vėliausiai prieš parą)

 ♦ meniu (restorane „Red Pepper“)

Capsis Crystal Energy 

VIEŠBUČIO VIETA: apie 25 km iki Herakliono oro 
uosto, 22 km iki Herakliono miesto centro, šalia 
Agia Pelagia gyvenvietės. Šalia autobusų stotelė. 
VIEŠBUTIS: priklauso „Out Of The Blue Capsis 
Elite Resort“ kompleksui. Atidarytas 2008 metais. 
Įsikūręs kurorto centre, patogus susisiekimas. 
Viešbutyje yra 70 suite tipo numerių (dauguma iš 
jų su vaizdu į jūrą): Family suite 1-Bedroom GV/sV/
PV tipo numeriai (su vaizdu į sodą ar jūrą, maks. 
2+2  arba  3 asm., 45-50 kv. m), 2 Connecting 
Rooms sV / PV tipo numeriai (maks. 4 asm. + 
kūdikio lovelė, 45-50 kv. m), suite2-Bedroom 
sV tipo numeriai (maks. 5 asm. + kūdikio lovelė, 
80-90 kv. m), 2-Bedroom Suite with Lounge Room 
sV tipo numeriai (maks. 6 asm. + kūdikio lovelė, 
100-125 kv. m), 3-Bedroom Suite with 2 Lounge 
Rooms SV tipo numeriai (maks. 6+2 asm., 
125-150 kv. m). 
PAPlŪDIMyS: nuosavas (nuosavas kurorto 
ruožas miesto paplūdimyje Agia Pelagia); smėlio 
/ žvyro. Skėčiai, gultai, paplūdimio rankšluosčiai 
nemokamai.
PrIE BASEINO: skėčiai, gultai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠAlyJE – 
5 žvaigždutės.
INTErNETO SVETAINĖ
www.capsis.com   
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Numeriuose:
 ♦ seifas (elektroninis)
 ♦ vonios reikmenys (prabangūs prekiniai ženklai)
 ♦ patalynės keitimas: kasdien
 ♦ internetas: Wi-Fi 
 ♦ paplūdimio rankšluosčiai (+ paplūdimio 
šlepetės)

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ aptarnavimas numeriuose: visą parą
 ♦ chalatas
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras, už papildomą mokestį (papildomas 
kiekvieną dieną)

 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ rankšluosčių keitimas: kasdien
 ♦ plazminis TV (yra rusiški kanalai)
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ grindys: marmuras / parketas
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ CD / DVD grotuvas: pagal atskirą užklausimą
 ♦ oro kondicionierius: centrinis 
 ♦ dušas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranas (visame komplekse; 
viešbučių „Divine Thalassa“ 
ir „OH! All-Suite“ svečiams 
pusryčiai patiekiami atskirame 
restorane, įsikūrusiame 
viešbutyje „OH! All-Suite“; 
meniu diabetikams ir 
košerinis meniu pagal atskirą 
užklausimą, už papildomą 
mokestį)

 ♦ SPA centras („Euphoria 
Rejuvenating“, „OH! All Suite“ 
viešbutyje)

 ♦ belaidis internetas
 ♦ uždaras baseinas 
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ baseinai: 4 (atviri)
 ♦ gydytojo kabinetas, už 
papildomą mokestį

 ♦ treniruoklių salė („Fit4Life“, 
„Crystal Energy“ viešbutyje)

 ♦ a la carte restoranai: 5
 ♦ konferencijų salės: 16
 ♦ barai: 5 (visame komplekse)
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ grožio salonas („Fit4Life“, 
„Crystal Energy“ viešbutyje)

 ♦ biblioteka (rusų kalba)

 Pramogos ir sportas:
 ♦ stalo tenisas
 ♦ boulingas (virtualus boulingas 
„Crystal Energy “viešbutyje)

 ♦ teniso kortas, už papildomą 
mokestį (speciali danga)

 ♦ teniso pamokos, už papildomą 
mokestį (pagal atskirą 
užklausimą)

 ♦ šokių pamokos, už papildomą 
mokestį, pagal atskirą užklausimą 
(graikiški šokiai)

 ♦ sauna (SPA centre)
 ♦ pramoginiai renginiai vakarais 
(muzikinis šviesų šou 
„Dainuojantys fontanai“, kiekvieną 
vakarą prie „Crystal Energy“ 
baseino)

 ♦ maisto gaminimo kursai, už 
papildomą mokestį, pagal atskirą 
užklausimą (graikų virtuvė)

 ♦ nardymo centras, už papildomą 
mokestį (Agia Pelagia paplūdimyje)

 ♦ vandens sporto priemonės, už 
papildomą mokestį (Agia Pelagia 
paplūdimyje)

 ♦ treniruoklių salė („Fit4Life“)
 ♦ gyva muzika
 ♦ turkiška pirtis (SPA centre)
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ teminiai vakarėliai (kretietiški)

Vaikams:
 ♦ mini zoologijos sodas
 ♦ baseinas
 ♦ meniu (restorane „Red Pepper“) 
 ♦ auklė: pagal atskirą užklausimą, už papildomą 
mokestį (užsakyti reikia vėliausiai prieš parą)

 ♦ vandens kalnelis (nedidelis)
 ♦ vaikų klubas („Mino pasakų pasaulis“, vaikams 
nuo 4 iki 10 metų, nemokamai)

Capsis Divine Thalassa

VIEŠBUČIO VIETA: 30 km iki Herakliono oro 
uosto, 22 km iki Herakliono miesto centro, šalia 
Agia Pelagia gyvenvietės, ant jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: priklauso out of The Blue, „Capsis 
Elite Resort“ kompleksui. divine Thalassa – 
nuostabių sodų apsuptyje įsikūrę Maisonette 
tipo numeriai ir vilos su tiesioginiu vaizdu į jūrą.
Viešbutis pastatytas 2007 metais, kuriame 
yra 22 numeriai: Thalassa Junior Suite Sea Front 
tipo numeriai (maks. 2 asm., 60 kv. m), Thalassa 
Suite 1-Bedroom Sea Front tipo numeriai (maks. 
2+1 asm., 60 kv. m), Thalassa Maisonette sea 
Front with Private Pool / Love Story Pool House 
tipo numeriai (dviejų aukštų numeris, maks. 
2+1 asm., 100 kv. m), Maisonette 2-Bedrooms 
with Private Pool tipo numeriai (dviejų aukštų 
numeris, maks. 5 arba 4+2 asm., 120 kv. m), 
Villa Emerald with Private Pool tipo numeriai 
(maks. 5 asm., 360 kv. m + 175 kv. m šalia 
esančios teritorijos). 
PAPlŪDIMyS: nuosavas, smėlio / žvyro. 
Skėčiai, gultai, paplūdimio rankšluosčiai 
nemokamai.  
PrIE BASEINO: skėčiai, gultai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠAlyJE – 
5 žvaigždutės.
INTErNETO SVETAINĖ 
www.capsis.com 
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Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt

Numeriuose:
 ♦ aptarnavimas numeriuose: 
visą parą

 ♦ chalatas
 ♦ patalynės keitimas: kasdien
 ♦ grindys: marmuras
 ♦ paplūdimio rankšluosčiai
 ♦ vonia / dušas
 ♦ telefonas 
 ♦ seifas (elektroninis)
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ rankšluosčių keitimas: 
kasdien

 ♦ oro kondicionierius: centrinis 
(su individualiu valdymu)

 ♦ mini baras, už papildomą 
mokestį (papildoma kiekvieną 
dieną)

 ♦ šlepetės
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ internetas: Wi-Fi 
registratūroje, už papildomą 
mokestį

 ♦ palydovinė TV (rusiški 
kanalai)

 ♦ numerių tvarkymas: kasdien

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ treniruoklių salė („Crystal Energy“ 
viešbutyje)

 ♦ parduotuvės (madingų drabužių ir 
aksesuarų Boutique „Crystal Energy“ 
viešbutyje)

 ♦ grožio salonas („Fit4Life“)
 ♦ barai: 5 (visame komplekse)
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ konferencijų salės: 16
 ♦ varpinė (krikštui ir vestuvėms)
 ♦ sraigtasparnių aikštelė
 ♦ a la carte restoranai: 5
 ♦ SPA centras („Euphoria 
Rejuvenating“, viešbutyje „OH! All 
Suit“)

 ♦ gydytojo kabinetas, už papildomą 
mokestį

 ♦ biblioteka (rusų kalba)
 ♦ restoranas (visame komplekse; 
diabetinis ir košerinis maitinimas 
pagal užsakymą, už papildomą 
mokestį)

 ♦ baseinai: 4 (atviri)
 ♦ televizijos salė (su bridžo stalais)
 ♦ someljė paslaugos

 Pramogos ir sportas:
 ♦ treniruoklių salė, už papildomą 
mokestį („Fit4Life“)

 ♦ gyva muzika
 ♦ šokių pamokos, už papildomą 
mokestį (pagal atskirą 
užklausimą, graikiški šokiai)

 ♦ stalo tenisas
 ♦ pramoginiai renginiai 
vakarais (muzikinis šviesų 
šou „Dainuojantys fontanai“, 
kiekvieną vakarą prie „Crystal 
Energy“ baseino)

 ♦ teniso pamokos, už papildomą 
mokestį (pagal atskirą 
užklausimą)

 ♦ boulingas (virtualus boulingas 
„Crystal Energy“ viešbutyje)

 ♦ teminiai vakarėliai (kretietiškas 
vakaras)

 ♦ sodo šachmatai
 ♦ teniso kortas, už papildomą 
mokestį (speciali danga)

 ♦ nardymo centras, už papildomą 
mokestį (Agia Pelagia 
paplūdimyje)

 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ vandens sporto priemonės, už 
papildomą mokestį (Agia Pelagia 
paplūdimyje)

Vaikams:
 ♦ vandens kalnelis (nedidelis)
 ♦ auklė: pagal atskirą užklausimą, už 
papildomą mokestį (užsakyti reikia 
vėliausiai prieš parą)

 ♦ vaikų klubas („Mino pasakų pasaulis“, 
vaikams nuo 4 iki 10 metų, nemokamai)

 ♦ baseinas
 ♦ meniu (restorane „Red Pepper“, esant 
maitinimo tipui)

 ♦ mini zoologijos sodas

Capsis Ruby Red Regal

VIEŠBUČIO VIETA: viešbučių kompleksas: 30 km 
iki Herakliono oro uosto, 22 km iki Herakliono 
miesto centro, šalia Agia Pelagia gyvenvietės, ant 
jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: paskutinį kartą atnaujintas 2008 
metais. Kompleksą sudaro penki „Capsis Oh! All 
Suite“, „Capsis Divine Thalassa“, „Capsis Eternal 
Oasis“, „Capsis Cristal Energy Hotel“ ir „Capsis 
Ruby Red Regal“.  
PAPlŪDIMyS: nuosavas (nuosavas kurorto 
ruožas miesto paplūdimyje Agia Pelagia); 
smėlio / žvyro. Skėčiai, gultai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai. 
PrIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠAlyJE – 
5 žvaigždutės.
INTErNETO SVETAINĖ
www.capsis.com    
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Numeriuose:
 ♦ rankšluosčių keitimas: 
kasdien

 ♦ patalynės keitimas: 3 kartus 
per savaitę

 ♦ šildymas
 ♦ aptarnavimas numeriuose, 
už papildomą mokestį

 ♦ balkonas / terasa
 ♦ vonia / dušas
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ telefonas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ mini baras (papildoma kas 
antrą dieną)

 ♦ grindys: plytelės
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ CD / DVD grotuvas: pagal 
atskirą užklausimą

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ palydovinė TV
 ♦ rusiškas kanalas
 ♦ seifas numeryje

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ konferencijų salė (iki 250 asm.)
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ uždaras baseinas (su sūkurine vonia, SPA)
 ♦ baseinai: 2 (atviri, su gėlu vandeniu)
 ♦ televizijos salė
 ♦ restoranas
 ♦ parduotuvės (mini parduotuvė)
 ♦ barai: 3 (+ užkandžių baras)
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ a la carte restoranai: 2 (kinų, gurmanų 
restoranas, vaikai iki 6 metų – 
neįleidžiami)

 ♦ SPA centras
 ♦ gydytojo iškvietimas, už papildomą 
mokestį

 ♦ kirpykla
 ♦ grožio salonas
 ♦ interneto kavinė
 ♦ užkandžių baras

 Pramogos ir sportas:
 ♦ stalo tenisas
 ♦ biliardas
 ♦ nardymo pamokos, už 
papildomą mokestį

 ♦ vandens polo
 ♦ teminiai vakarėliai, už 
papildomą mokestį (gyva 
muzika, barbeque)

 ♦ joga
 ♦ turkiška pirtis, už papildomą 
mokestį

 ♦ smiginis
 ♦ krepšinis
 ♦ SPA centras
 ♦ masažas, už papildomą 
mokestį

 ♦ sauna, už papildomą mokestį
 ♦ diskoteka
 ♦ teniso kortas 
 ♦ sporto šakos
 ♦ nardymas
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ aerobika

CHC Sea Side Resort & SPA

VIEŠBUČIO VIETA: 22 km iki Herakliono oro 
uosto, 3 km iki Agia Pegalia kurorto, 80 m iki 
paplūdimio. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 2004 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2009 metais. 2010 metais 
buvo pastatytas naujas Junior Suite tipo numerių 
korpusas. Viešbutyje yra 246 numeriai: 
standartiniai numeriai (maks. 2 asm., 
22-26 kv. m), superior sea View tipo numeriai 
(maks. 3 asm., 24-28 kv. m), šeimyniniai 
numeriai (maks. 4 asm., 32-38 kv. m), 
superior LV with Sharing Pool Access, Superior 
Sea View Sharing Pool, Junior Suit LV, Junior Suite 
Sea View / Junior Suite Maisonette, Vip with 
Independent Pool, Vip Suite with Independent Pool, 
Suite Maisonette Out Jacuzzi tipo numeriai.
PAPlŪDIMyS: žvyro (nusileidimas liftu, 
toliau – takeliu žemyn), įėjimas į jūrą – vietomis 
akmenuotas. Skėčiai, gultai už papildomą 
mokestį; paplūdimio rankšluosčiai nemokamai.
PrIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠAlyJE – 
5 žvaigždutės.
INTErNETO SVETAINĖ
www.seaside-hotel.gr   

Viskas 
įskaičiuota

Vaikams:
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ baseinas
 ♦ auklė: pagal atskirą užklausimą, už 
papildomą mokestį

 ♦ buteliukų sterilizatorius, už užstatą
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane
 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą 
(lovytė-maniežas)
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Numeriuose:
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ televizorius
 ♦ chalatas (suite)
 ♦ internetas: Wi-Fi
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ palydovinė TV (rusiški kanalai)
 ♦ patalynės keitimas: 3 kartus per savaitę
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ rankšluosčių keitimas: kasdien
 ♦ telefonas
 ♦ virdulys
 ♦ šlepetės (suite)
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ vonia / dušas
 ♦ seifas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ a la carte restoranai: 3 (restoranas 
„Cochlias“ (Bungalow, ant jūros kranto) 
– pietūs, vakarienė; itališkas restoranas 
„Limoncello“ (Terra Building) – pietūs, 
vakarienė; tradicinis kretietiškas 
restoranas „Pithos“ (panoraminis 
vaizdas į Chersonissos) – vakarienė)

 ♦ uždari baseinai: 2
 ♦ interneto kavinė
 ♦ verslo centras
 ♦ belaidis internetas (ne visoje teritorijoje)
 ♦ baseinai: 6 (su gėlu vandeniu)
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ parduotuvės
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ restoranai: 2 („Cosmos Restaurant“ 
(Maris Building) – pusryčiai pietūs, 
vakarienė; „Estia Restaurant“ (Terra 
Building) – pietūs, vakarienė)

 ♦ barai: 5 (2 iš jų Terra Building)
 ♦ užkandžių baras 
 ♦ diskoteka (Maris Building, nuo 22:00 iki 
02:00)

 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ grožio salonas
 ♦ SPA centras

 Pramogos ir sportas:
 ♦ diskoteka
 ♦ vandens aerobika
 ♦ kanoja, už papildomą mokestį
 ♦ dviračių nuoma, už papildomą mokestį
 ♦ sauna, už papildomą mokestį
 ♦ teniso pamokos, už papildomą 
mokestį

 ♦ nardymo centras, už papildomą 
mokestį

 ♦ teminiai vakarėliai
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ petankė
 ♦ teniso inventorius 
 ♦ smiginis 
 ♦ mini futbolas
 ♦ graikų kalbos pamokos
 ♦ treniruoklių salė, už papildomą 
mokestį (2 erdvios salės, Terra Building)

 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ teniso kortas (3 su apšvietimu)
 ♦ sūkurinė vonia, už papildomą mokestį
 ♦ maisto gaminimo kursai  (graikų 
virtuvė)

 ♦ turkiška pirtis, už papildomą mokestį
 ♦ šokių pamokos 
 ♦ mini golfas 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ pramoginiai renginiai 

Vaikams:
 ♦ kompiuteriniai žaidimai
 ♦ diskoteka 
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 11 metų (nuo 
gegužės iki spalio); „My Club“ (nuo 11 iki 15 
metų, „aukštojo“ sezono metu))

 ♦ žaidimų aikštelė 
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ lovelė

Creta Maris Beach Resort

VIEŠBUČIO VIETA: 24 km iki Herakliono 
oro uosto, 40  km iki Agios nikolaos 
miesto centro, 2 km iki Chersonisos 
kurorto centro, ant jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: viešbutis priklauso „Maris 
Hotels“ viešbučių grupei. Pastatytas 
1975 metais, kasmet atnaujinamas. 
Viešbutį sudaro pagrindinis pastatas, 
papildomas kompleksas (apie 250 m iki 
paplūdimio) ir vasarnamių kompleksas. 
Viešbutyje iš viso yra 675 numeriai.
PAPlŪDIMyS: nuosavas, smėlio 
(250 m). Skėčiai, gultai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai. 
PrIE BASEINO: skėčiai, gultai, 
paplūdimio rankšluosčiai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠAlyJE – 
5 žvaigždutės.
INTErNETO SVETAINĖ
www.maris.gr  

Viskas 
įskaičiuota
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Alexander Beach Hotel & Village

Numeriuose:
 ♦ palydovinė TV
 ♦ seifas (standard ir Family, už 
papildomą mokestį, mechaninis)

 ♦ oro kondicionierius: individualus
 ♦ telefonas
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ rankšluosčių keitimas: pagal 
atskirą užklausimą

 ♦ balkonas / terasa
 ♦ rusiški kanalai: 2
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ grindys: plytelės
 ♦ patalynės keitimas: 3 kartus per 
savaitę

 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ mini baras, už papildomą 
mokestį (suite tipo numeriuose)

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ gydytojo iškvietimas, už papildomą 
mokestį

 ♦ SPA centras
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ uždaras baseinas (šildomas, 80 kv. m)
 ♦ baseinai: 3 (atviri, su gėlu vandeniu; 
350 kv. m, 140 kv. m, 200 kv. m, gylis 
- 1,4 m)

 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ restoranai (pagrindinis, graikiška 
taverna „Kriti“, restoranas-picerija 
„Meltemi“)

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ nešiojamųjų kompiuterių nuoma
 ♦ juvelyrinė parduotuvė
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ interneto kavinė
 ♦ parduotuvės
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ televizijos salė
 ♦ kortų žaidimų kambarys
 ♦ a la carte restoranai: 2
 ♦ barai: 4
 ♦ belaidis internetas registratūroje (kodas 
registratūroje)

 Pramogos ir sportas:
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ pramoginiai renginiai vakarais
 ♦ sauna, už papildomą mokestį
 ♦ pirtis, už papildomą mokestį
 ♦ smiginis
 ♦ teniso korto apšvietimas, už 
papildomą mokestį

 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ teniso kortas: 2 (speciali danga)

 Pramogos ir sportas:
 ♦ aerobika
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ stalo tenisas
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ vandens sporto priemonės, už papildomą mokestį
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ teniso inventorius
 ♦ teniso kortas
 ♦ teniso korto apšvietimas, už papildomą mokestį
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ vandens aerobika
 ♦ maisto gaminimo kursai (graikų virtuvė)

VIEŠBUČIO VIETA: 32 km iki Herakliono oro 
uosto, 1 km iki Stalidos gyvenvietės, ant 
jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1988 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2010 metais. 
Viešbutį sudaro vienas pagrindinis pastatas 
ir 3-jų aukštų vasarnamių kompleksas, 
kuriuose yra: standartiniai numeriai (maks. 
3 asm., 26 kv. m), superior tipo numeriai, 
šeimyniniai numeriai, Junior Suite tipo 
numeriai, superior suite tipo numeriai. 
PAPlŪDIMyS: smėlio (atvira pakrantė 
besitęsianti 400 m); įėjimas į jūrą smėlio 
(vietomis pasitaiko stambių akmenų); yra 
tualetas ir dušas. Skėčiai, gultai nemokamai. 
PrIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠAlyJE – 
5 žvaigždutės.
INTErNETO SVETAINĖ 
www.alexander-beach.com  

Vaikams:
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų, 
10:00–12:00 ir 15:00–17:30)

 ♦ baseinas (su kalneliais; įsikūręs mini 
klube, 60 kv. m, gylis 40 cm)

 ♦ skyrius pagrindiniame baseine
 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą 
(maniežas)

 ♦ žaidimų aikštelė (speciali smėlio danga, 
be tento)

 ♦ kūdikių vonelė, pagal atskirą užklausimą

Numeriuose:
 ♦ aptarnavimas numeriuose 
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius: centrinis
 ♦ rankšluosčių keitimas: pagal atskirą 
užklausimą 

 ♦ vonia
 ♦ chalatas (Junior Suite, Pool Front, Sea Front 
tipo numeriuose)

 ♦ patalynės keitimas: 2 kartus per savaitę
 ♦ vonios reikmenys (dušo želė ir šampūnai 
„Sbokos“; dušo želė „Korres“ – Junior Suite, 
Pool Front, Sea Front)

 ♦ internetas: Wi-Fi registratūroje, už 
papildomą mokestį

 ♦ palydovinė TV (rusiški kanalai)
 ♦ telefonas
 ♦ seifas (elektroninis)
 ♦ paplūdimio rankšluosčiai
 ♦ mini šaldytuvas (buteliukas vandens 
atvykus)

 ♦ rusiški kanalai: 2
 ♦ grindys: plytelės

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ barai: 3
 ♦ a la carte restoranai: 2
 ♦ restoranas
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos, už papildomą 
mokestį

 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje

 ♦ susitikimų kambarys (yra 
galimybė įtaisyti prožektorių, 
iki 40 asm.)

 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė

 ♦ interneto kavinė, už 
papildomą mokestį

 ♦ parduotuvės
 ♦ baseinai: 2 (baseinas-upė, 
800 m3)

 ♦ drabužių valymo paslaugos, 
už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 35 km iki Herakliono oro uosto, 
25 km iki Agios nikolaos miesto, 1 km iki Malijos 
kurorto, ant jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1989 metais, paskutinį kartą 
iš dalies atnaujintas 2009 metais. Viešbutis priklauso 
„Sbokos“ viešbučių grupei. Viešbutį sudaro vienas 
pagrindinis pastatas ir vasarnamių kompleksas, 
kuriuose yra 204 numeriai. Pagrindiniame pastate 
yra: 51 standartinis numeris, 2 šeimyniniai numeriai. 
Vasarnamiuose yra: 69 Garden View tipo numeriai, 18 
Pool Front tipo numerių, Pool View, Sea front, Sea View, 
Junior Suite, šeimyninio ir deluxe suite tipų numeriai. 
PAPlŪDIMyS: smėlio (įvertintas „Mėlynąja vėliava“); 
įėjimas į jūrą – smėlio / žvyro. Skėčiai, gultai, 
paplūdimio rankšluosčiai nemokamai. 
PrIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠAlyJE – 
4 žvaigždutės.
INTErNETO SVETAINĖ  
www.cretanmaliapark.gr  

Cretan Malia Park

Vaikams:
 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą
 ♦ meniu
 ♦ žaidimų aikštelė (be tento, medžių 
pavėsyje, žolės danga)

 ♦ auklė: pagal atskirą užklausimą, už 
papildomą mokestį

 ♦ vaikų klubas
 ♦ skyrius pagrindiniame baseine
 ♦ baseinas (su gėlu vandeniu)
 ♦ paauglių klubas

Viskas 
įskaičiuota

Pusryčiai, 
vakarienė
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Silva Beach 

 Albatros SPA & Resort Hotel

Numeriuose:
 ♦ vonia
 ♦ seifas (elektroninis)
 ♦ lygintuvas: pagal atskirą 
užklausimą

 ♦ balkonas / terasa
 ♦ oro kondicionierius: centrinis 
(su individualiu valdymu)

 ♦ internetas: Wi-Fi registratūroje, 
už papildomą mokestį

 ♦ vonios reikmenys
 ♦ aptarnavimas numeriuose: 
visą parą

 ♦ rusiški kanalai: 2
 ♦ chalatas
 ♦ telefonas
 ♦ grindys: plytelės
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ patalynės keitimas: 4 kartus 
per savaitę

 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ rankšluosčių keitimas: 3 kartus 
per savaitę

 ♦ šlepetės

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ barai: 2
 ♦ baseinai: 2 (atviri, su gėlu 
vandeniu)

 ♦ restoranas
 ♦ interneto kavinė, už papildomą 
mokestį

 ♦ parduotuvės (mini parduotuvė)
 ♦ valiutos keitykla (registratūroje)
 ♦ grožio salonas
 ♦ konferencijų salė (150 kv. m, iki 
170 asm.)

 ♦ SPA centras
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ a la carte restoranas (gurmanų 
restoranas „Daphne“)

 ♦ belaidis internetas, už papildomą 
mokestį

 ♦ juvelyrinė parduotuvė

 Pramogos ir sportas:
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ treniruoklių salė (išskyrus PowerPlate)
 ♦ aerobika
 ♦ pirtis, už papildomą mokestį
 ♦ sūkurinė vonia, už papildomą mokestį
 ♦ sauna, už papildomą mokestį
 ♦ teminiai vakarėliai
 ♦ pramoginiai renginiai vakarais (2–3 kartus 
per savaitę)

 ♦ vandens aerobika 
 ♦ vandens sporto priemonės, už papildomą 
mokestį (paplūdimyje)

 ♦ maisto gaminimo kursai (graikų virtuvė)
 ♦ vyno degustacija
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ stalo tenisas

 Pramogos ir sportas:
 ♦ pramoginiai renginiai vakarais
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ bingo
 ♦ vandens aerobika
 ♦ stalo tenisas
 ♦ teniso kortas (dirbtinė danga)
 ♦ vandens polo
 ♦ vandens sporto priemonės, už 
papildomą mokestį (už 400 m nuo 
viešbučio)

 ♦ aerobika
 ♦ teniso inventorius, už papildomą 
mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 25 km iki Herakliono oro 
uosto, apie 500 m iki Chersonisos kurorto 
centro, apie 20 m iki paplūdimio. 
VIEŠBUTIS: paskutinį kartą atnaujintas 
2007 metais. Viešbutį sudaro trys korpusai, 
kuriuose yra 206 numeriai: 92 standartiniai 
numeriai (maks. 3 asm., 19 kv. m), 99 superior 
tipo numeriai (3+1 asm., 32 kv. m), 15 suite tipo 
numerių (maks. 5 asm.), yra Connected  tipo 
numerių ir numerių, pritaikytų žmonėms su 
negalia. 
PAPlŪDIMyS: miesto; smėlio (už 50 m nuo 
viešbučio). Įėimas į jūrą – smėlio.  Skėčiai, gultai 
už papildomą mokestį. Yra dušas, persirengimo 
kabinos.
PrIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai; 
paplūdimio rankšluosčiai už užstatą 
(rankšluosčių keitimas SPA). 
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠAlyJE – 
5 žvaigždutės.
INTErNETO SVETAINĖ 
www.albatros.gr   

Vaikams:
 ♦ buteliukų šildytuvas: pagal atskirą 
užklausimą

 ♦ vežimėlis: pagal atskirą užklausimą
 ♦ vaikų klubas („Playmania“, nuo 4 iki 14 
metų, atviras liepą ir rugpjūtį)

 ♦ vaikiškos kėdutės restorane
 ♦ skyrius pagrindiniame baseine

Numeriuose:
 ♦ internetas: Wi-Fi 
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ rusiškas kanalas
 ♦ patalynės keitimas: 2 kartus per savaitę 
(veikia ekosistema)

 ♦ šlepetės (tik suite)
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ chalatas (tik suite)
 ♦ seifas, už papildomą mokestį 
(elektroninis)

 ♦ CD / DVD grotuvas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius: individualus
 ♦ grindys: plytelės (arba laminatas)
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ rankšluosčių keitimas: 2 kartus per 
savaitę (veikia ekosistema)

 ♦ telefonas
 ♦ palydovinė TV
 ♦ vonia / dušas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ drabužių valymo paslaugos, 
už papildomą mokestį

 ♦ SPA centras
 ♦ automobilių nuoma, už 
papildomą mokestį

 ♦ belaidis internetas (visoje 
teritorijoje)

 ♦ a la carte restoranas, už 
papildomą mokestį

 ♦ barai: 3
 ♦ baseinai: 2 (atviri, su gėlu 
vandeniu)

 ♦ nešiojamųjų kompiuterių 
nuoma, už papildomą mokestį

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos, 
už papildomą mokestį

 ♦ televizijos salė
 ♦ restoranas

VIEŠBUČIO VIETA: 25 km iki Herakliono oro uosto, 
37 km iki Agios nikolaos miesto centro, 500 m iki 
Chersonisos kurorto centro, ant jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1986 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2010 metais. Viešbutį sudaro keli 
pastatai ir vasarnamių kompleksas, kuriuose yra 300 
numerių: standartiniai Garden / sea side View tipo 
numeriai (maks. 3 asm., 21 kv. m), Room Annex tipo 
numeriai (neatnaujinti numeriai, esantys „Annex“ 
pastate (kitoje kelio pusėje), maks. 3 asm., 23 kv. m), 
one Bedroom suite tipo numeriai (maks. 3 asm., 29 
kv. m). 
PAPlŪDIMyS: smėlio / žvyro; įėjimas į jūrą – 
žvyras. Gultai ir skėčiai – už papildomą mokestį. 
PrIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠAlyJE – 
4 žvaigždutės.
INTErNETO SVETAINĖ  
www.aquisresorts.com  

Viskas 
įskaičiuota

Pusryčiai, 
vakarienė
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Agapi Beach

Numeriuose:
 ♦ oro kondicionierius: centrinis oro 
kondicionierius (pagrindiniame 
pastate), individualus (Bungalow, 
superior Bungalow, suite)

 ♦ vonia / dušas
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ grindys: plytelės (Bungalow), 
kiliminė danga / plytelės (standard 
Room); parketas (suite tipo 
numeriuose)

 ♦ telefonas
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ rankšluosčių keitimas: 3 kartus 
per savaitę

 ♦ seifas (elektroninis)
 ♦ televizorius
 ♦ patalynės keitimas: 3 kartus per 
savaitę

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baseinai: 3 (atviri, su gėlu vandeniu, 
1 šildomas balandį ir spalį)

 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ barai: 4
 ♦ interneto kavinė, už papildomą 
mokestį

 ♦ valiutos keitykla
 ♦ restoranas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ a la carte restoranai: 2 (graikų 
taverna, italų) 

 ♦ drabužių valymo paslaugos

 Pramogos ir sportas:
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ sauna, už papildomą mokestį
 ♦ teniso kortai: 2 (danga Astroturf, Quartz )
 ♦ teniso pamokos, už papildomą mokestį
 ♦ stalo tenisas
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ mini futbolas
 ♦ smiginis
 ♦ turkiška pirtis, už papildomą mokestį
 ♦ teniso korto apšvietimas, už papildomą 
mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 11 km iki Herakliono oro uosto, 
7 km iki Herakliono miesto centro, 72 km iki 
Agios nikolaos miesto centro, ant jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1978 metais, vasarnamiai 
pastatyti 1995 metais. Kasmet vykdomi atnaujinimo 
darbai. Viešbutį sudaro pagrindinis pastatas ir vasarnamių 
kompleksas, kuriuose yra 320 numerių. Pagrindiniame 
pastate yra: 173 standartiniai numeriai, 10 deluxe suite 
tipo numerių, 2 dviejų miegamųjų deluxe suite tipo 
numeriai. Vasarnamių komplekse yra: 5 šeimyniniai 
vasarnamiai, 5 dviejų miegamųjų Maissonette tipo 
vasarnamiai bei Exclusive, Classic, Superior tipo vasarnamiai.
PAPlŪDIMyS: smėlio (plati pakrantė; už keleto metrų 
nuo kranto eina natūralus akmeninis kalnagūbris, 
rekomenduojame avėti gumines šlepetes). Skėčiai, 
gultai, paplūdimio rankšluosčiai nemokamai. 
PrIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠAlyJE – 
4 žvaigždutės.
INTErNETO SVETAINĖ 
www.agapibeach.gr   

Vaikams:
 ♦ meniu 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ vaikų klubas 
 ♦ žaidimų aikštelė 
 ♦ baseinas (su gėlu vandeniu)
 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą
 ♦ paauglių klubas

Numeriuose:
 ♦ chalatas (superior tipo numeriuose)
 ♦ palydovinė TV
 ♦ rusiškas kanalas
 ♦ seifas (tik suremontuotuose 
kambariuose)

 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ šlepetės
 ♦ oro kondicionierius: individualus
 ♦ paplūdimio rankšluosčiai
 ♦ grindys: plytelės
 ♦ vonia / dušas
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ telefonas
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ rankšluosčių keitimas: pagal atskirą 
užklausimą (veikia ekosistema)

 ♦ patalynės keitimas: pagal atskirą 
užklausimą (veikia ekosistema)

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ vonios reikmenys

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ kirpykla (iš anksto užsisakius, už 
papildomą mokestį)

 ♦ restoranas
 ♦ konferencijų salė (nuo 60 iki 160 
asm.)

 ♦ drabužių valymo paslaugos, už 
papildomą mokestį

 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ baras 
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos, už 
papildomą mokestį

 ♦ baseinas (atviras, su gėlu vandeniu)
 ♦ televizijos salė
 ♦ užkandžių baras
 ♦ parduotuvės
 ♦ belaidis internetas registratūroje

VIEŠBUČIO VIETA: 32 km iki Herakliono oro uosto, 
Malijos kurorte, ant jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1976 metais, paskutinį 
kartą iš dalies atnaujintas 2008 metais. Viešbutis 
priklauso „Helios Hotels & Resorts“ viešbučių 
grupei. Viešbutį sudaro pagrindinis pastatas 
ir vasarnamių kompleksas, kuriuose yra 271 
numeris. Pagrindiniame pastate yra: standartiniai 
Garden / sea View tipo numeriai, superior Garden 
View / sea view tipo numeriai, šeimyninių Garden 
View tipo numerių, šeimyniniai superior Garden 
View tipo numeriai. Vasarnamiuose yra: superior 
Bungalow Garden View / sea View tipo numeriai, 
superior Bungalow suite Garden View / sea View tipo 
numeriai. 
PAPlŪDIMyS: smėlio (ilgis 300 m; nuolaidus 
įėjimas į jūrą). Skėčiai, gultai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai. 
PrIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠAlyJE – 
4 žvaigždutės.
INTErNETO SVETAINĖ  
www.kernosbeach.gr   

Kernos Beach
Pusryčiai, 
pietūs, 
vakarienė

Viskas 
įskaičiuota

 Pramogos ir sportas:
 ♦ vandens sporto priemonės, 
už papildomą mokestį

 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ gyva muzika
 ♦ teniso kortai: 2
 ♦ mini golfas
 ♦ masažas: pagal atskirą 
užklausimą, už papildomą 
mokestį

 ♦ biliardas, už papildomą 
mokestį

Vaikams:
 ♦ lovelė: pagal atskirą 
užklausimą

 ♦ vaikiškos kėdutės restorane
 ♦ baseinai: 2 (su gėlu vandeniu)
 ♦ žaidimų aikštelė
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VIEŠBUČIO VIETA: 17 km iki Herakliono oro uosto, 
19 km iki Herakliono miesto, Guves gyvenvietėje, 
7 km iki barų, naktinių klubų (Chersonisos miesto). 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1990 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2009 metais. Viešbutį sudaro du atskiri 
pastatai ir vasarnamių kompleksas. Yra numeriai: 
Casual tipo numeriai (maks. 3 asm., 23 kv. m), Cool 
tipo numeriai, Casual Junior tipo numeriai (maks. 3 
asm., 28 kv. m ), Cool Junior tipo numeriai, XL tipo 
numeriai, Pool Cool tipo numeriai, Cool suite tipo 
numeriai, Pool Cool Maisonette tipo numeriai, Pool 
suite tipo numeriai, sole tipo numeriai. Viešbutis 
skirtas svečiams nuo 17 metų. 
PAPlŪDIMyS: smėlio, įėjimas į jūrą – smėlio / 
žvyro. Skėčiai, gultai nemokamai. Yra dušas.   
PrIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠAlyJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTErNETO SVETAINĖ  
www.theislandhotel.gr   

The Island

Mediterraneo Hotel

Numeriuose:
 ♦ rankšluosčių keitimas: 
kasdien

 ♦ televizorius 
 ♦ numerių tvarkymas: 
kasdien

 ♦ balkonas / terasa
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ patalynės keitimas: 2 
kartus per savaitę

 ♦ rusiški kanalai: 2
 ♦ lygintuvas: pagal atskirą 
užklausimą

 ♦ oro kondicionierius: 
individualus

 ♦ grindys: plytelės
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ seifas, už papildomą 
mokestį

 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ telefonas
 ♦ vonia / dušas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranas
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ bagažo saugojimo 
kambarys

 ♦ SPA centras
 ♦ parduotuvės
 ♦ baseinai: 2
 ♦ interneto kavinė, už 
papildomą mokestį

 ♦ televizijos salė
 ♦ amfiteatras
 ♦ susitikimų kambarys
 ♦ barai: 2
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė

 ♦ konferencijų salė
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje

 Pramogos ir sportas:
 ♦ teniso inventorius 
 ♦ teniso kortas 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ šachmatai 
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ elektroniniai žaidimai, už papildomą mokestį
 ♦ sauna, už papildomą mokestį
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ turkiška pirtis, už papildomą mokestį
 ♦ pramoginiai renginiai vakarais
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ mini futbolas
 ♦ sūkurinė vonia, už papildomą mokestį
 ♦ vandens sporto priemonės, už papildomą mokestį
 ♦ treniruoklių salė

 Pramogos ir sportas:
 ♦ pramoginiai renginiai vakarais
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ teniso inventorius
 ♦ elektroniniai žaidimai
 ♦ stalo tenisas
 ♦ pilatesas
 ♦ teniso kortas
 ♦ joga
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ sauna, už papildomą mokestį
 ♦ tinklinis
 ♦ smiginis
 ♦ krepšinis
 ♦ aerobika

VIEŠBUČIO VIETA: 25 km iki tarptautinio 
Herakliono oro uosto, 1 km iki Chersonisos 
miestelio, antroje viešbučių linijoje, 500 m iki 
autobusų stotelės ir 1 km iki naktinių pramogų 
Chersonisos mieste. 
VIEŠBUTIS: pirmoji viešbučio komplekso dalis 
buvo pastatyta 2001 metais, antroji – 
2008 metais, paskutinį kartą atnaujintas 
2011 metais.  Viešbutį sudaro du pastatai ir 
vasarnamių kompleksas, kuriuose yra 305 
numeriai: standartiniai numeriai (maks. 3 asm., 
26 kv. m), Junior Suite tipo numeriai, Private Pool 
tipo vila (individualus baseinas (nešildomas), 
maks. 5 asm., 55 kv. m). 
PAPlŪDIMyS: smėlio, įėjimas į jūrą – smėlio. 
Skėčiai, gultai už papildomą mokestį. 
PrIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai. 
Paplūdimio rankšluosčiai už užstatą. 
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠAlyJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTErNETO SVETAINĖ 
www.mediterraneohotel.gr    

Vaikams:
 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ žaidimų kambarys
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
 ♦ baseinai: 2
 ♦ vežimėlis: pagal atskirą užklausimą, už 
papildomą mokestį

 ♦ vandens pramogų parkas 
 ♦ auklė: pagal atskirą užklausimą, už 
papildomą mokestį

Numeriuose:
 ♦ telefonas
 ♦ aptarnavimas numeriuose, už 
papildomą mokestį

 ♦ vonios reikmenys
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ šlepetės
 ♦ paplūdimio rankšluosčiai
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ televizorius
 ♦ patalynės keitimas: 3 kartus per 
savaitę

 ♦ grindys: plytelės
 ♦ internetas: Wi-Fi 
 ♦ chalatas
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ oro kondicionierius: centrinis
 ♦ seifas
 ♦ rankšluosčių keitimas: 3 kartus per 
savaitę

 ♦ numerių tvarkymas: kasdien

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baseinai: 2
 ♦ konferencijų salė
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ SPA centras
 ♦ bažnyčia
 ♦ a la carte restoranai: 2
 ♦ susitikimų kambarys
 ♦ restoranas
 ♦ interneto kavinė
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ barai: 3
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ belaidis internetas
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ televizijos salė

Pusryčiai, 
vakarienė

Viskas 
įskaičiuota
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Chrissi Amoudia Hotel & Bungalows

Numeriuose:
 ♦ telefonas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius: individualus
 ♦ numerių tvarkymas: 6 kartus per 
savaitę

 ♦ vonios reikmenys
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ internetas: Wi-Fi registratūroje, 
už papildomą mokestį

 ♦ balkonas / terasa
 ♦ televizorius
 ♦ seifas numeryje, už papildomą 
mokestį

 ♦ rankšluosčių keitimas: 6 kartus 
per savaitę

 ♦ vonia
 ♦ grindys: plytelės
 ♦ patalynės keitimas: 2 kartus per 
savaitę

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ televizijos salė
 ♦ parduotuvės
 ♦ konferencijų salė
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ restoranas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ baseinas
 ♦ autobusas iki miesto centro
 ♦ suvenyrų parduotuvė
 ♦ interneto kavinė, už papildomą 
mokestį

 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ barai: 3

 Pramogos ir sportas:
 ♦ vandens sporto priemonės 
(paplūdimyje)

 ♦ teniso korto apšvietimas, už 
papildomą mokestį

 ♦ teniso kortas
 ♦ teniso inventorius 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ sauna, už papildomą mokestį
 ♦ teminiai vakarėliai, už 
papildomą mokestį (kartą per 
savaitę kretietiškas vakaras; 
barbeque, gyva muzika, už 
papildomą mokestį)

 ♦ biliardas

 Pramogos ir sportas:
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ teniso kortas
 ♦ stalo tenisas
 ♦ aerobika
 ♦ vandens aerobika
 ♦ vandens sporto priemonės, už papildomą 
mokestį

 ♦ šaudymas iš lanko
 ♦ teniso korto apšvietimas, už papildomą 
mokestį

 ♦ elektroniniai žaidimai, už papildomą 
mokestį

 ♦ teniso inventorius, už papildomą mokestį
 ♦ pramoginiai renginiai vakarais
 ♦ teniso pamokos
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ paplūdimio tinklinis

VIEŠBUČIO VIETA: 23 km iki Herakliono oro 
uosto, apie 2 km iki Chersonisos kurorto, apie 
400 m iki paplūdimio. 
VIEŠBUTIS: viešbutį  sudaro pagrindinis pastatas 
ir vasarnamių kompleksas, kuriuose yra 224 
numeriai: standartiniai numeriai pagrindiniame 
pastate (maks. 2+1 asm., 20 kv.m) ir Garden / sea 
View tipo vasarnamiai (maks. 2+2 asm., 27 kv. m). 
PAPlŪDIMyS: žvyro; įėjimas į jūrą – 
akmenuotas. Iki paplūdimio autobusas veža 
nemokamai. Skėčiai, gultai už papildomą 
mokestį. 
PrIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠAlyJE – 
4 žvaigždutės. Vaikams:

 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinai: 2
 ♦ diskoteka
 ♦ vandens kalnelis
 ♦ vaikų klubas

Numeriuose:
 ♦ telefonas (+ telefonas vonios kambaryje)
 ♦ seifas, už papildomą mokestį 
(mechaninis)

 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ balkonas
 ♦ palydovinė TV
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ vonia / dušas
 ♦ grindys: plytelės
 ♦ rusiškas kanalas
 ♦ patalynės keitimas: 3 kartus per savaitę
 ♦ oro kondicionierius: individualus

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baseinai: 2
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ interneto kavinė, už papildomą 
mokestį

 ♦ barai: 2
 ♦ konferencijų salė (iki 150 asm.)
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ restoranas
 ♦ televizijos salė

VIEŠBUČIO VIETA: 26 km iki Herakliono oro uosto, 
apie 300 m iki Chersonisos kurorto centro, 100 m 
iki paplūdimio. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1991 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2007 metais. Viešbutis priklauso 
„Hersonissos“ viešbučių grupei. Viešbutį sudaro 
vienas 4-ių aukštų pastatas, kuriame yra 150 
standartinių numerių (maks. 3 asm., 25-28 kv. m). 
PAPlŪDIMyS: miesto; smėlio / žvyro (už 100 m 
nuo viešbučio); įėjimas į jūrą – smėlio / žvyro. 
Skėčiai, gultai už papildomą mokestį. Yra tualetas. 
PrIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai; 
paplūdimio rankšluosčiai už užstatą.
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠAlyJE – 
5 žvaigždutės.
INTErNETO SVETAINĖ  
www.hersotels.gr   

Hersonissos Palace

Viskas 
įskaičiuota

Vaikams:
 ♦ lovelė: pagal atskirą 
užklausimą, už papildomą 
mokestį

 ♦ vaikiškos kėdutės restorane

Viskas 
įskaičiuota

H
er

ak
lio

na
s

+

40



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

CHC Gouves Sea & Mare Hotel

Astir Beach

 Pramogos ir sportas:
 ♦ tinklinis 
 ♦ badmintonas
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ mini golfas
 ♦ smiginis
 ♦ teniso kortai
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ vandens sporto priemonės 
paplūdimyje, už papildomą 
mokestį

 ♦ treniruoklių salė, už papildomą 
mokestį

 ♦ sūkurinė vonia, už papildomą 
mokestį

 ♦ pirtis, už papildomą mokestį
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį

 Pramogos ir sportas:
 ♦ krepšinis 
 ♦ teniso inventorius 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ teniso kortas

Vaikams:
 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą 
(maniežas)

 ♦ žaidimų aikštelė (be tento, žolės 
danga)

 ♦ baseinas (su gėlu vandeniu)
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane

Vaikams:
 ♦ baseinas 
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)

Numeriuose:
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ televizorius 
 ♦ oro kondicionierius: individualus
 ♦ grindys: plytelės
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ vonia / dušas
 ♦ seifas numeryje, už papildomą 
mokestį (mechaninis)

 ♦ internetas: Wi-Fi
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ telefonas
 ♦ rankšluosčių keitimas: 3 kartus per 
savaitę

 ♦ patalynės keitimas: 2 kartus per 
savaitę

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas 
 ♦ mini šaldytuvas 
 ♦ seifas, už papildomą mokestį 
 ♦ balkonas / terasa 

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje

 ♦ valiutos keitykla
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ interneto kavinė 
 ♦ suvenyrų parduotuvė
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ gydytojo iškvietimas, už 
papildomą mokestį

 ♦ konferencijų salė
 ♦ biblioteka
 ♦ restoranas
 ♦ baseinai: 2 (su gėlu vandeniu)
 ♦ barai: 2
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranas 
 ♦ 3 barai 
 ♦ atviras baseinas 
 ♦ parduotuvė 
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ internetas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ konferencijų salė (iki 45 asm.) 

VIEŠBUČIO VIETA: 16 km iki Herakliono oro uosto, 
7 km iki Chersonisos kurorto. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 2007 metais, paskutinį kartą 
iš dalies atnaujintas 2011 metais. Viešbutį sudaro 
trys pastatai, kuriuose yra 71 numeris: Standard Room 
in Land View tipo numeriai (maks. 3 asm., 16-22 kv. 
m), Promo Room No Window tipo numeriai (maks. 
2 asm., 15-18 kv. m), Standard Room Side Sea View 
tipo numeriai (maks. 3 asm., 16-22 kv. m), Family 2 
Bedrooms tipo numeriai, Superior Room With Pool tipo 
numeriai, standartiniai Sharing Pool 
tipo numeriai. 
PAPlŪDIMyS: smėlio (kitoje kelio pusėje, už 50 m 
nuo viešbučio), įėjimas į jūrą – smėlio / žvyro. 
Skėčiai, gultai už papildomą mokestį. Yra dušas.
PrIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai, 
paplūdimio rankšluosčiai už užstatą.
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠAlyJE – 
4 žvaigždutės.
INTErNETO SVETAINĖ  
www.chchotels-crete.com   

VIEŠBUČIO VIETA: 15 km iki Herakliono oro 
uosto, 10 km iki Chersonissos kurorto, Guves 
gyvenvietėje, kitoje kelio pusėje nuo paplūdimio.  
VIEŠBUTIS: pastatytas 1987 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2008 metais. Viešbutį sudaro 
vienas pagrindinis 3-jų aukštų pastatas ir 
„Annex“ korpusas, kuriuose yra 164 standartiniai 
numeriai (maks. 3 asm., 16-18 kv. m). 
PAPlŪDIMyS: smėlio (kitoje kelio pusėje). 
Skėčiai ir gultai už papildomą mokestį.  
PrIE BASEINO: skėčiai, gultai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠAlyJE – 
4 žvaigždutės.
INTErNETO SVETAINĖ  
www.astirbeach.gr  

Viskas 
įskaičiuota

Viskas 
įskaičiuota
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Asterias Village 

Numeriuose:
 ♦ numerių tvarkymas: 6 kartus per 
savaitę

 ♦ vonios reikmenys
 ♦ seifas, už papildomą mokestį 
(mechaninis)

 ♦ grindys: plytelės
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ patalynės keitimas: 2 kartus per 
savaitę

 ♦ rankšluosčių keitimas: 3 kartus 
per savaitę

 ♦ lygintuvas: pagal atskirą 
užklausimą

 ♦ vonia / dušas
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ oro kondicionierius: individualus, 
už papildomą mokestį

 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ mini virtuvėlė (nedidelė elektrinė 
viryklė, elektrinis virdulys, 
būtiniausi indai)

 ♦ internetas: Wi-Fi
 ♦ palydovinė TV
 ♦ telefonas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ interneto kavinė, už 
papildomą mokestį 
(registratūroje)

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ a la carte restoranas („Oliva“, 
HB svečiams fiksuotas meniu)

 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ suvenyrų parduotuvė
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelės: 2

 ♦ parduotuvės (mini parduotuvė 
priešais viešbutį)

 ♦ baras (užkandžių baras su 
dengta veranda, šalia baseino, 
pusryčiams)

 ♦ baseinas su sūkurine vonia 
(su gėlu vandeniu)

 ♦ bažnyčia (san Giorgio)
 ♦ televizijos salė
 ♦ biblioteka

 Pramogos ir sportas:
 ♦ krepšinis
 ♦ stalo tenisas
 ♦ pramoginiai renginiai vakarais
 ♦ tinklinis
 ♦ vandens aerobika
 ♦ teniso inventorius, už papildomą 
mokestį

 ♦ nardymas, už papildomą mokestį 
(giluminio nardymo mokykla 
paplūdimyje)

 ♦ treniruoklių salė (nedidelė)
 ♦ sauna, už papildomą mokestį (SPA 
centre)

 ♦ turkiška pirtis, už papildomą mokestį 
(SPA centre)

 ♦ aerobika
 ♦ žaidimų kambarys
 ♦ mini golfas („Athina“ korpuse)
 ♦ sūkurinė vonia, už papildomą mokestį 
(SPA centre)

 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ teniso kortas 
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ smiginis

 Pramogos ir sportas:
 ♦ vandens sporto priemonės, už papildomą 
mokestį

 ♦ smiginis
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ gyva muzika
 ♦ teminiai vakarėliai (kartą per savatę 
„Kretietiškas vakaras“)

 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ elektroniniai žaidimai

VIEŠBUČIO VIETA: 25 km iki Herakliono oro 
uosto, 1,5 km iki Chersonisos kurorto, 
Piskopiano gyvenvietėje. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 2003 metais, kasmet 
iš dalies atnaujinamas. Viešbutį sudaro vienas 
pagrindinis pastatas ir vasarnamių kompleksas, 
kuriuose yra 90 numerių: studio tipo numeriai 
(maks. 3 asm., 15-20 kv. m), apartamentai 
(uždaras miegamasis, maks. 4 asm., 25-30 kv. m), 
Maisonette tipo numeriai (maks. 4 asm., 60 kv. m). 
PAPlŪDIMyS: smėlio / žvyro. Įėjimas į jūrą – 
smėlio / žvyro. Skėčiai, gultai už papildomą 
mokestį. Yra dušas, persirengimo kabinos.
PrIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
Paplūdimio rankšluosčiai už užstatą (keičiama už 
papildomą mokestį). 
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠAlyJE – 
4 žvaigždutės.
INTErNETO SVETAINĖ
www.asteriasvillage.gr 

Vaikams:
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane
 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų, atviras 
6 kartus per savaitę, 11:00–19:00)

 ♦ meniu 
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė (nedidelė, po atviru 
dangumi, žolės danga)

 ♦ kūdikių vonelė: pagal atskirą 
užklausimą

Numeriuose:
 ♦ šlepetės: pagal atskirą 
užklausimą, už papildomą 
mokestį

 ♦ numerių tvarkymas: 6 kartus 
per savaitę

 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ seifas, už papildomą mokestį 
(mechaninis)

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ chalatas: pagal atskirą 
užklausimą, už papildomą 
mokestį

 ♦ vonia (centriniame pastate)
 ♦ dušas („Annex“ korpusuose)
 ♦ telefonas
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ balkonas
 ♦ plazminis televizorius 
(centriniame pastate)

 ♦ patalynės keitimas: 3 kartus 
per savaitę

 ♦ rankšluosčių keitimas: 3 kartus 
per savaitę

 ♦ oro kondicionierius: individualus

VIEŠBUČIO VIETA: apie 25 km iki Herakliono oro uosto, 
2 km iki Agia Pelagia gyvenvietės, apie 250 m iki paplūdimio. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1995 metais, paskutinį kartą iš dalies 
atnaujintas 2010 metais. Viešbutį sudaro pagrindinis 3-jų 
aukštų pastatas ir keletas „Annex“ korpusų, kuriuose yra 200 
numerių. Pagrindiniame pastate yra: standartiniai numeriai, 
šeimyniniai numeriai, Suite, Executive tipo numeriai. „Artemis“ 
korpuse yra: standartiniai numeriai. „Athina“ korpuse yra:h 
dviviečiai  standartiniai numeriai (maks. 2 asm., 18  kv. m). 
„Ikaros & Dedalus“ korpuse yra: standartiniai numeriai, 
šeimyniniai numeriai. 
PAPlŪDIMyS: žvyro (už 250 m nuo viešbučio; į paplūdimį 
galima nusileisti asfaltuotu keliu); įėjimas į jūrą vietomis 
akmenuotas (natūrali akmens plokštė). Autobusas iki 
paplūdimio – nemokamai (į Mononaftis paplūdimį). Skėčiai, 
gultai už papildomą mokestį.
PrIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai. Paplūdimio 
rankšluosčiai už papildomą mokestį. 
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠAlyJE – 
4 žvaigždutės.
INTErNETO SVETAINĖ  
www.bluebay.gr   

Blue Bay Resort & SPA

Pusryčiai, 
vakarienė

Viskas 
įskaičiuota

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ a la carte restoranas, už papildomą 
mokestį

 ♦ užkandžių barai: 2 (1 iš jų „Athina“ 
korpuse)

 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ baseinai: 4 (su gėlu vandeniu, 2 iš jų 
„Athina“ ir „Artemis“ korpusuose)

 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ gydytojo iškvietimas, už papildomą 
mokestį

 ♦ baras
 ♦ konferencijų salė (iki 90 asm.)
 ♦ interneto kavinė, už papildomą mokestį
 ♦ uždaras baseinas (šildomas, SPA centre, 
už papildomą mokestį)

 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ restoranas

Vaikams:
 ♦ lovelė (maniežas)
 ♦ auklė: pagal atskirą užklausimą, 
už papildomą mokestį

 ♦ vaikų klubas
 ♦ vandens kalneliai 
 ♦ baseinai: 2 (su gėlu vandeniu)
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Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt

The Village Resort & Waterpark

Grand Hotel Holiday Resort

 Pramogos ir sportas:
 ♦ vandens sporto priemonės, už 
papildomą mokestį

 ♦ pramoginiai renginiai vakarais
 ♦ stalo tenisas
 ♦ sauna, už papildomą mokestį
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ aerobika
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ mini futbolas
 ♦ smiginis

 Pramogos ir sportas:
 ♦ turkiška pirtis, už papildomą 
mokestį (SPA centre)

 ♦ teniso kortas (grunto danga)
 ♦ teniso korto apšvietimas, už 
papildomą mokestį

 ♦ vandens polo 
 ♦ elektroniniai žaidimai
 ♦ vandens sporto priemonės, 
už papildomą mokestį 
(paplūdimyje)

 ♦ masažas, už papildomą mokestį 
(SPA centre)

 ♦ treniruoklių salė (su šiuolaikine 
įranga)

 ♦ sodo šachmatai 
 ♦ teniso inventorius 
 ♦ petankė
 ♦ aerokoksas 
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ sauna, už papildomą mokestį 
(SPA centre)

 ♦ vandens aerobika
 ♦ pramoginiai renginiai vakarais
 ♦ stalo tenisas
 ♦ sūkurinė vonia, už papildomą 
mokestį (SPA centre)

 ♦ smiginis

Vaikams:
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų, 10:00–12:00 
ir 15:00–17:30, 6 kartus per savatę)

 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą
 ♦ auklė: pagal atskirą užklausimą, už 
papildomą mokestį

 ♦ diskoteka (6 kartus per savaitę)
 ♦ baseinai: 2
 ♦ meniu
 ♦ žaidimų aikštelė

Vaikams:
 ♦ skyrius pagrindiniame baseine
 ♦ meniu 
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų, 10:00-12:00,   
15:00-17:30)

 ♦ žaidimų aikštelė (aptverta, speciali danga, su tentu)
 ♦ baseinas (su kalneliais)
 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą
 ♦ auklė: pagal atskirą užklausimą, už papildomą 
mokestį

Numeriuose:
 ♦ seifas numeryje, už papildomą 
mokestį

 ♦ telefonas
 ♦ patalynės keitimas: 2 kartus per 
savaitę

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius: centrinis (su 
individualiu valdymu)

 ♦ balkonas / terasa
 ♦ rankšluosčių keitimas: 3 kartus per 
savaitę

 ♦ numerių tvarkymas: 6 kartus per 
savaitę

 ♦ internetas: Wi-Fi registratūroje, už 
papildomą mokestį

 ♦ mini šaldytuvas (buteliukas 
vandens atvykus)

 ♦ rusiški kanalai: 2
 ♦ vonia / dušas
 ♦ kavos / arbatos rinkinys (papildoma 
kasdien)

 ♦ palydovinė TV
 ♦ grindys: plytelės

Numeriuose:
 ♦ telefonas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ internetas: Wi-Fi registratūroje, už papildomą 
mokestį (tik Superior Room)

 ♦ vonia
 ♦ seifas, už papildomą mokestį (mechaninis)
 ♦ grindys: plytelės
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ palydovinė TV
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ patalynės keitimas: 3 kartus per savaitę
 ♦ rankšluosčių keitimas: kasdien
 ♦ oro kondicionierius: individualus

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ parduotuvės (mini parduotuvė) 
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ interneto kavinė, už papildomą 
mokestį

 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ vandens pramogų parkas 
(1500 kv. m, 4 vandens 
kalneliai, „tingus“ upelis)

 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ restoranas (teminiai vakarai – 
3 kartus per savaitę)

 ♦ automobilių nuoma
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje, už papildomą 
mokestį

 ♦ amfiteatras
 ♦ barai: 3
 ♦ televizijos salė
 ♦ naktinis klubas
 ♦ baseinai: 2
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranas
 ♦ baseinai: 2 (atviri)
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ a la carte restoranas
 ♦ gydytojo iškvietimas, už 
papildomą mokestį

 ♦ juvelyrinė parduotuvė
 ♦ konferencijų salė
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ barai: 3 (+ užkandžių baras)
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ vandens pramogų parkas
 ♦ interneto kavinė, už papildomą 
mokestį

 ♦ taksi paslaugos: pagal atskirą 
užklausimą, už papildomą 
mokestį

 ♦ parduotuvės (mini parduotuvė)
 ♦ SPA centras (nedidelis)
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos 
(savitarna, už papildomą 
mokestį; Family Room – 1 kartą 
per savaitę nemokamai)

VIEŠBUČIO VIETA: 5 km iki Chersonisos 
miesto centro.
VIEŠBUTIS: viešbutį sudaro vasarnamių 
kompleksas, kuriame yra 275 numeriai, iš jų: 
Run of the House tipo numeriai (maks. 3 asm., 
24 kv. m), šeimyniniai numeriai 
(maks. 4 asm., 42 kv. m). 
PAPlŪDIMyS: įėjimas į jūrą smėlio už 
750 m nuo viešbučio). Autobusas iki 
paplūdimio – nemokamai (į paplūdimį 
StarBeach (6 kartus per dieną)). Skėčiai, 
gultai už papildomą mokestį, paplūdimio 
rankšluosčiai už užstatą. Yra tualetas, 
dušas, persirengimo kabinos.  
PrIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai; 
paplūdimio rankšluosčiai už užstatą.
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠAlyJE – 
4 žvaigždutės.
INTErNETO SVETAINĖ  
www.marebluehotels.gr  

VIEŠBUČIO VIETA: 27 km iki Herakliono oro 
uosto, 2,5 km iki Chersonisos miesto centro, 
300 m iki  jūros (kitoje kelio pusėje, yra 
požeminė perėja). 
VIEŠBUTIS: pastatytas 2001 metais. Viešbutį 
sudaro pagrindinis pastatas ir penkiolika 
korpusų, kuriuose yra 283 numeriai: 
standartiniai numeriai (maks. 3 asm., 
27 kv. m), superior tipo numeriai (maks. 3 
asm., 30 kv. m), šeimyniniai numeriai (maks. 
2+2 asm., 35 kv. m)., šeimyniniai superior tipo 
numeriai (maks. 2+2 asm., 35 kv. m). 
PAPlŪDIMyS: smėlio (įėjimas į jūrą – 
smėlio). Skėčiai, gultai už papildomą 
mokestį. Paplūdimyje yra dušas, tualetas, 
persirengimo kabinos. 
PrIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠAlyJE – 
4 žvaigždutės.
INTErNETO SVETAINĖ  
www.grandhotel.gr   

Viskas 
įskaičiuota

Viskas 
įskaičiuota
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Aphrodite Beach Club

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baseinai: 2 (1 atviras, su jūros 
vandeniu)

 ♦ konferencijų salė
 ♦ parduotuvės (mini parduotuvė)
 ♦ restoranas
 ♦ barai: 3
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ amfiteatras
 ♦ uždaras baseinas (šildomas)
 ♦ grožio salonas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ interneto kavinė, už papildomą 
mokestį

 ♦ belaidis internetas registratūroje, 
už papildomą mokestį

 ♦ gydytojo iškvietimas 

 Pramogos ir sportas:
 ♦ stalo tenisas
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ aerobika
 ♦ smiginis
 ♦ vandens sporto priemonės, už 
papildomą mokestį

 ♦ vandens polo
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ elektroniniai žaidimai, už 
papildomą mokestį

 ♦ biliardas, už papildomą mokestį

 Pramogos ir sportas:
 ♦ mini futbolas
 ♦ pramoginiai renginiai vakarais 
 ♦ smiginis
 ♦ vandens sporto priemonės, už 
papildomą mokestį (nepriklauso 
viešbučiui)

 ♦ sauna, už papildomą mokestį
 ♦ teniso korto apšvietimas, už 
papildomą mokestį

 ♦ vandens aerobika
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ petankė
 ♦ mini golfas (svečiams su Ai maitinimo 
sistema, nuo 12:00 iki 16:00)

 ♦ teniso kortas (svečiams su Ai 
maitinimo sistema)

 ♦ aerobika
 ♦ stalo tenisas
 ♦ teniso inventorius
 ♦ treniruoklių salė, už papildomą 
mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 16 km iki Herakliono oro 
uosto, apie 18 km iki Herakliono centro, apie 
7 km iki Chersonisos kurorto, pirmoje linijoje, 
kitoje kelio pusėje – paplūdimys. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1978 metais, paskutinį 
kartą iš dalies atnaujintas 2010 metais. Viešbutį 
sudaro keturi korpusai, kuriuose yra 330 
numerių: 250 standartinių numerių 
(maks. 3 asm., 15-18 kv. m), 50 superior 
tipo numerių (maks. 3 asm., 15-18 kv. m) ir 
šeimyninių numerių (maks. 3+1 asm., 22 kv. m). 
PAPlŪDIMyS: smėlio (prie viešbučio, perėjus 
gatvę). Įėjimas į jūrą – smėlio / žvyro. Skėčiai, 
gultai už papildomą mokestį. Yra dušas. 
PrIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai; 
paplūdimio rankšluosčiai už užstatą.
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠAlyJE – 
4 žvaigždutės.
INTErNETO SVETAINĖ
www.aphrodite-hotel.net
Ekonominė klasė

Numeriuose:
 ♦ telefonas
 ♦ palydovinė TV
 ♦ rankšluosčių keitimas: kasdien
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ grindys: plytelės
 ♦ patalynės keitimas: 2 kartus per 
savaitę

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ seifas registratūroje, už papildomą 
mokestį

 ♦ balkonas / terasa
 ♦ oro kondicionierius: individualus
 ♦ vonia / dušas
 ♦ mini šaldytuvas

Vaikams:
 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą, už 
papildomą mokestį

 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ kūdikių vonelė: pagal atskirą užklausimą
 ♦ skyrius pagrindiniame baseine (su jūros 
vandeniu)

 ♦ baseinas
 ♦ vaikų klubas

Numeriuose:
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ telefonas
 ♦ internetas: Wi-Fi registratūroje, už 
papildomą mokestį

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ patalynės keitimas: 3 kartus per savaitę
 ♦ vonia / dušas
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ televizorius
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ šlepetės
 ♦ rankšluosčių keitimas: 3 kartus per 
savaitę

 ♦ seifas numeryje, už papildomą mokestį
 ♦ oro kondicionierius centrinis: su 
individualiu valdymu

 ♦ grindys: plytelės

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ interneto kavinė, už papildomą 
mokestį

 ♦ televizijos salė
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ barai: 2
 ♦ restoranas (teminiai vakarai              
3 kartus per savaitę)

 ♦ automobilių nuoma
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ belaidis internetas registratūroje, už 
papildomą mokestį

 ♦ baseinas
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos

VIEŠBUČIO VIETA: 11 km iki Herakliono oro uosto, 
6 km iki Herakliono miesto centro, Amudaros 
gyvenvietėje. 
VIEŠBUTIS: viešbutį sudaro vienas 3-jų aukštų 
pastatas, kuriame yra 136 numeriai, iš jų: Run of 
the House tipo numeriai (maks. 3 asm., 22 kv. m), 
standartiniai sea View tipo numeriai (maks. 3 asm. 
22 kv. m), šeimyniniai Open Plan tipo numeriai 
(maks. 4 asm., 27 kv. m). 
PAPlŪDIMyS: smėlio; įėjimas į jūrą – smėlio. 
Skėčiai, gultai, nemokamai. Yra dušas.
PrIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai; 
paplūdimio rankšluosčiai už užstatą.
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠAlyJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTErNETO SVETAINĖ  
www.neptunobeach.gr   

Neptuno Beach

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė (aptverta, 
padengta smėliu)

 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų, 
10:00-12:00 ir 15:00-17:30, 6 
kartus per savaitę)

 ♦ diskoteka
 ♦ auklė: pagal atskirą užklausimą, 
už papildomą mokestį

 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane
 ♦ baseinas

Viskas 
įskaičiuota

Viskas 
įskaičiuota
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Aphrodite Beach-Apollo Building

CHC Club Lyda Hotel

 Pramogos ir sportas:
 ♦ teniso kortas
 ♦ pramoginiai renginiai vakarais (7 
kartus per savaitę)

 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ vandens sporto priemonės, už 
papildomą mokestį (viešbučiui 
nepriklauso)

 ♦ mini futbolas
 ♦ stalo tenisas
 ♦ treniruoklių salė, už papildomą 
mokestį

 ♦ sauna, už papildomą mokestį
 ♦ teniso inventorius
 ♦ smiginis 
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ petankė
 ♦ vandens aerobika
 ♦ mini golfas („Apollo“ teritorijoje)
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ aerobika
 ♦ teniso korto apšvietimas, už 
papildomą mokestį

Vaikams:
 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą, už 
papildomą mokestį

 ♦ kūdikių vonelė: pagal atskirą užklausimą
 ♦ skyrius pagrindiniame baseine (su jūros 
vandeniu)

 ♦ vežimėlis: už užstatą
 ♦ vaikų klubas
 ♦ baseinas
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane
 ♦ žaidimų aikštelė

Numeriuose:
 ♦ televizorius
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ rankšluosčių keitimas: kasdien
 ♦ seifas registratūroje, už papildomą 
mokestį

 ♦ balkonas / terasa
 ♦ vonia / dušas
 ♦ patalynės keitimas: 2 kartus per savaitę
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ grindys: plytelės
 ♦ oro kondicionierius: individualus
 ♦ mini šaldytuvas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ interneto kavinė, už 
papildomą mokestį

 ♦ parduotuvės (mini 
parduotuvė)

 ♦ restoranas
 ♦ grožio salonas
 ♦ konferencijų salė
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje, už papildomą 
mokestį

 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ amfiteatras
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ uždaras baseinas (šildomas)
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ barai: 3

VIEŠBUČIO VIETA: 16 km iki Herakliono oro 
uosto, 55 km iki Agios nikolaos miesto, 7 km iki 
Chersonisos miesto centro. 
VIEŠBUTIS: kitoje kelio pusėje nuo viešbučio 
„Aphrodite Beach Club“. Pastatytas 1987 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2005 metais. Naudojasi 
viešbučio „Aphrodite Beach Club“ teritorijoje 
esančiomis paslaugomis, restoranu ir barais. Viešbutį 
sudaro 3-jų aukštų pastatas, kuriame yra 60 
standartinių numerių (maks. 3 asm., 15 - 22 kv. m). 
PAPlŪDIMyS: smėlio (kitoje kelio pusėje), įėjimas į 
jūrą – smėlio / žvyro. Skėčiai, gultai už 
papildomą mokestį. 
PrIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai, 
paplūdimio rankšluosčiai už užstatą.
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠAlyJE – 
3 žvaigždutės.
INTErNETO SVETAINĖ  
www.aphrodite-hotel.net 
Ekonominė klasė

Viskas 
įskaičiuota+

Viskas 
įskaičiuota+

 Pramogos ir sportas:
 ♦ pramoginiai renginiai vakarais
 ♦ karaokė
 ♦ vandens sporto priemonės, už 
papildomą mokestį

 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ elektroniniai žaidimai, už 
papildomą mokestį

Vaikams:
 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą 
(maniežas)

 ♦ baseinai: 2 (su gėlu vandeniu)
 ♦ skyrius pagrindiniame baseine
 ♦ vaikų klubas (atidarymas priklauso 
nuo vaikų kiekio)

 ♦ vaikiškos kėdutės restorane

Numeriuose:
 ♦ seifas numeryje, už papildomą 
mokestį (mechaninis)

 ♦ lygintuvas: pagal atskirą užklausimą
 ♦ telefonas
 ♦ numerių tvarkymas: 3 kartus per 
savaitę

 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ lyginimo lenta: pagal atskirą 
užklausimą

 ♦ palydovinė TV
 ♦ patalynės keitimas: 2 kartus per 
savaitę

 ♦ radijas
 ♦ vonia / dušas
 ♦ rankšluosčių keitimas: 3 kartus per 
savaitę

 ♦ balkonas / terasa
 ♦ internetas: Wi-Fi registratūroje, už 
papildomą mokestį

 ♦ plaukų džiovintuvas registratūroje: 
pagal atskirą užklausimą  

 ♦ oro kondicionierius: individualus

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ interneto kavinė, už papildomą 
mokestį

 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ naktinis klubas 
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ parduotuvės
 ♦ restoranas
 ♦ baseinai: 3 (su gėlu vandeniu)
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ barai: 3 (+ užkandžių baras)
 ♦ televizijos salė
 ♦ belaidis internetas

VIEŠBUČIO VIETA: 14 km iki Herakliono oro uosto, 
Guves miestelyje, 20 min. ėjimo iki paplūdimio. 
VIEŠBUTIS: viešbutį sudaro penki pastatai, iš kurių 
vienas pastatytas 1986 metais, o likusieji vėliau nuo 
1987 iki 2001 metų. Viešbutyje yra 140 numerių: 
studio Land / Garden View  (maks. 5 asm., 20-22 kv. m), 
apartamentai land / Garden View (maks. 5 asm., 35-37 
kv. m), šeimyniniai Maisonette tipo numeriai (maks. 4 
asm., 30 kv. m), Studio (Promo) tipo numeriai (maks. 
4 asm., 30 kv. m). 
PAPlŪDIMyS: smėlio; autobusas iki paplūdimio – 
nemokamai. Skėčiai, gultai už papildomą mokestį. 
Yra tualetas, dušas, persirengimo kabinos. 
PrIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai, 
paplūdimio rankšluosčiai už užstatą.
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠAlyJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTErNETO SVETAINĖ  
www.chchotels-crete.com  
Ekonominė klasė

H
er

ak
lio

na
s

45



Chrysalis Hotel 

Numeriuose:
 ♦ balkonas
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius: centrinis
 ♦ televizorius
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ grindys: plytelės
 ♦ seifas
 ♦ rankšluosčių keitimas: 3 kartus 
per savaitę

 ♦ telefonas
 ♦ patalynės keitimas: 1 kartą per 
savaitę

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranas
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ baras
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ baseinas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ belaidis internetas

VIEŠBUČIO VIETA: 35 km iki Herakliono oro uosto, 
2 km iki Chersonisos miesto centro, 1,5 km iki 
autobusų stotelės. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1996 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2013 metais. Viešbutį sudaro 
trys 2-jų aukštų pastatai (be lifto), kuriuose yra 32 
numeriai: sea View tipo numeriai (dviejų kambarių, 
maks. 3 asm., 32 kv. m), Sea View Junior Suite tipo 
numeriai (dviejų kambarių, maks. 3 asm., 34 kv. m), 
šeimyniniai 1 miegamojo numeriai (su vaizdu į jūrą, 
dviejų kambarių, maks. 4 asm., 36 kv. m). 
PAPlŪDIMyS: smėlio / žvyro; įėjimas į jūrą  – 
smėlio / žvyro. Skėčiai, gultai už papildomą mokestį.
PrIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠAlyJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTErNETO SVETAINĖ
www.chrysalis.gr 

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

Numeriuose:
 ♦ seifas (numeryje (mechaninis) 
registratūroje, už papildomą 
mokestį)

 ♦ telefonas
 ♦ televizorius
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius: individualus
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ rankšluosčių keitimas: 3 kartus per 
savaitę (veikia ekosistema)

 ♦ virdulys
 ♦ numerių tvarkymas: 6 kartus per 
savaitę

 ♦ CD / DVD grotuvas (Junior Suite tipo 
numeriuose)

 ♦ vonia / dušas
 ♦ patalynės keitimas: 3 kartus per 
savaitę

 ♦ internetas: Wi-Fi
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ grindys: laminatas
 ♦ chalatas (Junior Suite tipo 
numeriuose)

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranas („Yamas“, Annex korpuse, 
perėjus kelią)

 ♦ belaidis internetas viešosiose 
vietose

 ♦ baseinas (atviras, su gėlu vandeniu, 
50 kv. m, gylis nuo 1,10 m iki 2,10 m)

 ♦ gydytojo iškvietimas, už papildomą 
mokestį

 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ baras

VIEŠBUČIO VIETA: 25 km iki Herakliono oro 
uosto, 20 km iki Herakliono miesto, Agia Pelagia 
gyvenvietėje. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1988 metais, paskutinį 
kartą iš dalies atnaujintas 2010 metais. Viešbutį 
sudaro pagrindinis pastatas ir „Annex“ pastatas, 
esantis kitoje kelio pusėje nuo pagrindinio pastato. 
Viešbučio pastatuose yra 41 numeris: superior tipo 
numeriai (maks. 3 asm., 15-20 kv. m), Junior Suite 
tipo numeriai (maks. 3 asm., 30-40 kv. m), vieno 
miegamojo apartamentai. 
PAPlŪDIMyS: smėlio / žvyro (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    

Eva Mare Hotel & Apartments

Vaikams:
 ♦ lovelė: pagal atskirą 
užklausimą

 ♦ žaidimų aikštelė (smėlio 
danga, be tento)

Pusryčiai, 
pietūs, 
vakarienė+

Pusryčiai, 
vakarienė
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Porto Village 

Nicolas Villas

 Pramogos ir sportas:
 ♦ stalo tenisas
 ♦ žaidimų kambarys
 ♦ teminiai vakarėliai (kartą per 
savaitę graikiškas vakaras)

 ♦ smiginis
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį

Vaikams:
 ♦ lovelė: pagal atskirą 
užklausimą

 ♦ vaikiškos kėdutės restorane
 ♦ skyrius pagrindiniame baseine
 ♦ žaidimų aikštelė (be tento, 
žolės danga)

Numeriuose:
 ♦ lygintuvas: pagal atskirą užklausimą
 ♦ oro kondicionierius: individualus, už 
papildomą mokestį

 ♦ grindys: plytelės
 ♦ televizorius
 ♦ seifas, už papildomą mokestį 
(mechaninis)

 ♦ balkonas (arba vidinis kiemelis, sodas)
 ♦ mini virtuvėlė (įrengtas virtuvės 
kampas)

 ♦ telefonas
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ patalynės keitimas: 1 kartą per savaitę
 ♦ vonia / dušas
 ♦ rankšluosčių keitimas: 2 kartus per 
savaitę

 ♦ numerių tvarkymas: 3 kartus per 
savaitę

 ♦ plaukų džiovintuvas: pagal atskirą 
užklausimą

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baras
 ♦ restoranas
 ♦ baseinai: 2
 ♦ interneto kavinė, už 
papildomą mokestį

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje

 ♦ gydytojo iškvietimas

VIEŠBUČIO VIETA: 26 km iki Herakliono oro uosto, 
500 m iki Chersonisos miesto centro, apie 800 m iki 
paplūdimio (kitoje kelio pusėje). 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1991 metais. Viešbutį 
sudaro pagrindinis pastatas ir vasarnamių 
kompleksas, kuriuose yra  91 numeris: studio / studio 
sV tipo numeriai (su vaizdu į apylinkes, maks. 3 asm., 
20 kv. m): Apartment / Apartment sV tipo numeriai 
(su vaizdu į apylinkes arba jūrą, maks. 5 asm.,
27 kv. m); Family Room Maisonette Style / Family 
Room Maisonette Style SV tipo numeriai. 
PAPlŪDIMyS: miesto; smėlio / žvyro. Skėčiai, 
gultai už papildomą mokestį. Paplūdimyje yra 
dušas, tualetas, persirengimo kabinos. 
PrIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠAlyJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTErNETO SVETAINĖ  
www.portovillage.com 
Ekonominė klasė   

Viskas 
įskaičiuota+

Viskas 
įskaičiuota

 Pramogos ir sportas:
 ♦ vandens sporto priemonės, už 
papildomą mokestį

 ♦ biliardas, už papildomą mokestį

Vaikams:
 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą 
(maniežas)

 ♦ vaikiškos kėdutės restorane
 ♦ žaidimų aikštelė (keletas sūpynių, 
be tento, žolės danga) 

 ♦ baseinas (su gėlu vandeniu)

Numeriuose:
 ♦ rankšluosčių keitimas: 3 kartus per 
savaitę

 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ patalynės keitimas: 2 kartus per savaitę
 ♦ telefonas
 ♦ seifas, už papildomą mokestį 
(mechaninis)

 ♦ grindys: plytelės
 ♦ televizorius
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas: registratūroje, 
pagal atskirą užklausimą

 ♦ oro kondicionierius: individualus, už 
papildomą mokestį

 ♦ numerių tvarkymas: 6 kartus per savaitę

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ interneto kavinė, už papildomą 
mokestį

 ♦ restoranas (vestibiulyje)
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ parduotuvės (mini parduotuvė)
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ baseinas (su gėlu vandeniu)
 ♦ baras (prie baseino)

VIEŠBUČIO VIETA: 22 km iki Herakliono oro 
uosto, 18 km iki Herakliono miesto centro, 700 m 
iki paplūdimio. 
VIEŠBUTIS: 2-juose viešbučio korpusuose yra 93 
numeriai: 73 standartiniai numeriai (maks. 3 asm., 
15 kv. m), 20 šeimyninių numerių (maks. 4 asm.). 
PAPlŪDIMyS: smėlio „Psromura“ arba žvyro 
„Mononavtis“ (apie 700-1000 m nuo viešbučio). Iki 
paplūdimio veža viešbučio autobusas (autobuso 
stotelė yra Agia Pelagia gyvenvietėje priešais 
viešbutį Capsis). Įėjimas į jūrą – žvyro. Skėčiai, gultai 
už papildomą mokestį. Yra dušas. 
PrIE BASEINO: gultai, skėčiai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠAlyJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTErNETO SVETAINĖ  
www.chchotels-crete.com 
Ekonominė klasė  
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Mari Kristin

Numeriuose:
 ♦ seifas registratūroje, už papildomą 
mokestį 

 ♦ grindys: plytelės
 ♦ patalynės keitimas: 2 kartus per 
savaitę

 ♦ lyginimo lenta: pagal atskirą 
užklausimą

 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ telefonas
 ♦ balkonas
 ♦ lygintuvas: pagal atskirą užklausimą 
 ♦ numerių tvarkymas: 6 kartus per 
savaitę

 ♦ rankšluosčių keitimas: 2 kartus per 
savaitę

 ♦ rusiški kanalai: 2
 ♦ internetas: Wi-Fi registratūroje, už 
papildomą mokestį

 ♦ palydovinė TV
 ♦ oro kondicionierius: individualus, už 
papildomą mokestį

 ♦ vonia / dušas
 ♦ mini šaldytuvas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ užkandžių baras
 ♦ televizijos salė
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ restoranas
 ♦ baras
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ baseinas (su gėlu vandeniu)
 ♦ belaidis internetas registratūroje

 Pramogos ir sportas:
 ♦ vandens sporto priemonės, už 
papildomą mokestį (paplūdimyje, 
už 150 m)

VIEŠBUČIO VIETA: 25 km iki Herakliono oro 
uosto, 400 m iki Chersonisos kurorto centro.
VIEŠBUTIS: viešbutyje yra standartiniai numeriai 
(maks. 3 asm., 18-20 kv. m). 
PAPlŪDIMyS: miesto (už 20 m nuo viešbučio), 
įėjimas į jūrą – žvyro. Skėčiai, gultai už papildomą 
mokestį. Yra dušas, persirengimo kabinos.  
PrIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠAlyJE – 
3 žvaigždutės.
INTErNETO SVETAINĖ
www.marikristin.gr 

Vaikams:
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane
 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą 
(maniežas)

Numeriuose:
 ♦ internetas: Wi-Fi
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ vonia / dušas
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ lyginimo lenta: pagal atskirą užklausimą
 ♦ oro kondicionierius: individualus
 ♦ palydovinė TV
 ♦ rankšluosčių keitimas: 2 kartus per 
savaitę

 ♦ patalynės keitimas: 2 kartus per savaitę
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ lygintuvas: pagal atskirą užklausimą
 ♦ seifas, už papildomą mokestį 
(mechaninis)

 ♦ telefonas
 ♦ grindys: laminatas
 ♦ mini šaldytuvas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė  
(nedidelė)

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ baras
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ restoranas
 ♦ baseinas

VIEŠBUČIO VIETA: 25 km iki Herakliono oro 
uosto, Chersonisos miesto centre, apie 150 m iki 
paplūdimio. 
VIEŠBUTIS: paskutinį kartą pilnai atnaujintas 2010 
metais. Viešbučio pastatuose yra 40 numerių: 
standartiniai numeriai (maks. 3 asm., 16-20 kv. m), 
šeimyniniai numeriai (maks. 4 asm., 22-25 kv. m).
PAPlŪDIMyS: miesto; smėlio / žvyro (už 
100 m nuo viešbučio), įėjimas į jūrą – žvyro 
(vietomis akmenys). Skėčiai, gultai už papildomą 
mokestį. Yra dušas, persirengimo kabinos.  
PrIE BASEINO: skėčiai, gultai, paplūdimio 
rankšluosčiai (iš numerio) nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠAlyJE – 
4 žvaigždutės.
INTErNETO SVETAINĖ  
www.chchotels-crete.com    

CHC Memory Boutique Hotel

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

Pusryčiai, 
vakarienė

Pusryčiai, 
vakarienė
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John Mary Apartments

Akti Corali Hotel

Be 
maitinimo+

Pusryčiai+

 Pramogos ir sportas:
 ♦ vandens sporto priemonės, 
už papildomą mokestį 
(paplūdimyje, 200 m nuo 
viešbučio)

Vaikams:
 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą
 ♦ skyrius pagrindiniame baseine 
(su jūros vandeniu)

Numeriuose:
 ♦ oro kondicionierius: individualus
 ♦ grindys: plytelės
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ patalynės keitimas: 3 kartus per 
savaitę

 ♦ plaukų džiovintuvas registratūroje: 
pagal atskirą užklausimą

 ♦ rankšluosčių keitimas: 3 kartus per 
savaitę

 ♦ rusiškas kanalas
 ♦ internetas: Wi-Fi 
 ♦ palydovinė TV
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ telefonas
 ♦ seifas
 ♦ vonia

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ barai: 2
 ♦ gydytojo iškvietimas, už 
papildomą mokestį

 ♦ televizijos salė
 ♦ pusryčių kambarys
 ♦ drabužių valymo paslaugos, už 
papildomą mokestį

 ♦ baseinas (atviras, su jūros 
vandeniu)

 ♦ interneto kavinė, už papildomą 
mokestį

 ♦ belaidis internetas viešosiose 
vietose

 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos

VIEŠBUČIO VIETA: 3,5 km iki Herakliono oro uosto, 
2 km iki Herakliono miesto centro, ant jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1992 metais, paskutinį kartą 
iš dalies atnaujintas 2010 metais. Viešbutį sudaro 
2-jų aukštų pastatas, kuriame yra 32 standartiniai 
numeriai (maks. 3+1 asm., 20-25 kv. m). 
PAPlŪDIMyS: miesto / smėlio (plati pakrantės 
juosta); įėjimas į jūrą – smėlio. Skėčiai, gultai už 
papildomą mokestį. Yra persirengimo kabinos, dušas.
PrIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠAlyJE – 
3 žvaigždutės.
INTErNETO SVETAINĖ  
www.akticorali.gr  
Ekonominė klasė

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą

Numeriuose:
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ numerių tvarkymas: 2 kartus per savaitę
 ♦ grindys: plytelės
 ♦ patalynės keitimas: 1 kartą per savaitę
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ seifas numeryje, už papildomą mokestį
 ♦ rankšluosčių keitimas: 2 kartus per 
savaitę

 ♦ lygintuvas: pagal atskirą užklausimą
 ♦ mini virtuvėlė
 ♦ vonia / dušas
 ♦ oro kondicionierius: individualus
 ♦ balkonas / terasa

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ belaidis internetas
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ baseinas
 ♦ baras

VIEŠBUČIO VIETA: 16 km iki Herakliono oro uosto, 
18 km iki Herakliono miesto, Guves miestelyje, 1 km 
iki autobusų stotelės. Artimiausios pasilinksminimų 
vietos yra Chersonisos miestelyje (už 7 km). 
VIEŠBUTIS: viešbutį sudaro trys atskiri pastatai 
(be lifto), kuriuose yra 27 numeriai: Apartment tipo 
numeriai 2-4 asmenims (dviejų kambarių, uždaras 
miegamasis ir svetainė, 2 vienvietės lovos, sofa, maža 
virtuvėlė; maks. 4 asm., 50 kv. m ), Apartment  tipo 
numeriai 2-3 asmenims (dviejų kambarių, uždaras 
miegamasis ir svetainė, dvivietė lova, sofa, maža 
virtuvėlė; maks. 3 asm., 30 kv. m). 
PAPlŪDIMyS: smėlio, įėjimas į jūrą – smėlio. Skėčiai, 
gultai už papildomą mokestį.
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠAlyJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTErNETO SVETAINĖ  
www.johnmarycrete.com     
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Central Hersonissos Hotel 

Numeriuose:
 ♦ seifas registratūroje, už 
papildomą mokestį

 ♦ vonios reikmenys (muilas)
 ♦ mini šaldytuvas, už papildomą 
mokestį

 ♦ grindys: plytelės
 ♦ televizorius
 ♦ rankšluosčių keitimas: 3 kartus 
per savaitę

 ♦ oro kondicionierius: individualus, 
už papildomą mokestį

 ♦ numerių tvarkymas: 6 kartus per 
savaitę

 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas: pagal atskirą 
užklausimą (registratūroje)

 ♦ internetas: Wi-Fi registratūroje, 
už papildomą mokestį

 ♦ balkonas
 ♦ telefonas
 ♦ patalynės keitimas: 2 kartus per 
savaitę

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ interneto kavinė, už papildomą 
mokestį (1 kompiuteris)

 ♦ belaidis internetas
 ♦ barai: 2 (1 prie baseino)
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ baseinas (su gėlu vandeniu)
 ♦ restoranas
 ♦ taksi paslaugos: pagal atskirą 
užklausimą, už papildomą 
mokestį

 Pramogos ir sportas:
 ♦ biliardas, už papildomą 
mokestį

 ♦ vandens sporto priemonės, už 
papildomą mokestį (už 150 m, 
paplūdimyje)

 Pramogos ir sportas:
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 27 km iki Herakliono oro 
uosto, apie 10 min. pėsčiomis iki Chersonisos 
miestelio centro, apie 250 m iki paplūdimio 
(kitoje kelio pusėje). 
VIEŠBUTIS: viešbutį sudaro vienas pagrindinis 
pastatas, kuriame yra 62 standartiniai 
numeriai (maks. 3 asm., 25-30 kv. m). 
PAPlŪDIMyS: smėlio / žvyro (už 150 m 
nuo viešbučio, už pagrindinio Chersonisos 
kelio; įėjimas į jūrą – žvyro). Skėčiai, gultai už 
papildomą mokestį. 
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠAlyJE – 
3 žvaigždutės.
INTErNETO SVETAINĖ
www.dimicohotel.gr 

Vaikams:
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
 ♦ lovelė-maniežas

Numeriuose:
 ♦ balkonas
 ♦ grindys: plytelės
 ♦ rankšluosčių keitimas: 2 kartus per 
savaitę

 ♦ seifas registratūroje, už papildomą 
mokestį

 ♦ oro kondicionierius: individualus
 ♦ rusiškas kanalas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ dušas
 ♦ telefonas
 ♦ patalynės keitimas: 2 kartus per savaitę
 ♦ numerių tvarkymas: 6 kartus per savaitę
 ♦ palydovinė TV
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ virtuvė

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ interneto kavinė, už papildomą 
mokestį

 ♦ baseinas (su gėlu vandeniu)
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ televizijos salė
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ taverna
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ baras (vestibiulyje)
 ♦ pusryčių kambarys
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė

VIEŠBUČIO VIETA: 11 km iki Herakliono oro uosto, 
8 km iki Herakliono miesto centro, 150 m iki 
paplūdimio. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1990 metais, paskutinį 
kartą iš dalies atnaujintas 2007 metais. Viešbutį 
sudaro pagrindinis ir 2 papildomi pastatai, kuriuose 
yra 82 numeriai: standartiniai numeriai (maks. 
3 asm., 15-17 kv. m), šeimyniniai numeriai 
(maks. 3+1 asm., 20 kv. m). 
PAPlŪDIMyS: miesto, smėlio (už 150 m nuo 
viešbučio, kitoje kelio pusėje), įėjimas į jūrą – 
smėlio. Skėčiai, gultai už papildomą mokestį. Yra 
persirengimo kabinos, dušas. 
PrIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠAlyJE – 
2 žvaigždutės.
INTErNETO SVETAINĖ  
www.castro-hotel.com 
Ekonominė klasė    

Castro Hotel

Vaikams:
 ♦ lovelė: pagal atskirą 
užklausimą

 ♦ baseinas
 ♦ skyrius pagrindiniame 
baseine

 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikiškos kėdutės 
restorane

Pusryčiai, 
pietūs, 
vakarienė+

Viskas 
įskaičiuota
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Iro Hotel

Roxani

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

 ♦ biliardas, už papildomą mokestį

Numeriuose:
 ♦ telefonas
 ♦ grindys: plytelės
 ♦ oro kondicionierius: individualus, už 
papildomą mokestį

 ♦ balkonas (keletas numerių su terasa)
 ♦ rankšluosčių keitimas: 2 kartus per 
savaitę

 ♦ dušas
 ♦ mini šaldytuvas, už papildomą mokestį
 ♦ televizorius
 ♦ seifas numeryje ir registratūroje, už 
papildomą mokestį (mechaninis)

 ♦ patalynės keitimas: 2 kartus per savaitę
 ♦ plaukų džiovintuvas registratūroje, pagal 
atskirą užklausimą

 ♦ numerių tvarkymas: 6 kartus per savaitę

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranas
 ♦ baras (+ baras prie baseino)
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ interneto kavinė, už 
papildomą mokestį

 ♦ baseinas (su gėlu vandeniu)
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje

VIEŠBUČIO VIETA: 25 km iki Herakliono oro 
uosto, Chersonisos gyvenvietėje. 
VIEŠBUTIS: atnaujintas 2010 metais. Viešbutį sudaro 
vienas pagrindinis pastatas, kuriame yra: 
53 standartiniai numeriai  (maks. 3 asm., 18 kv. m). 
PAPlŪDIMyS: miesto (60 m nuo viešbučio); 
smėlio / žvyro. Skėčiai, gultai už papildomą mokestį. 
PrIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠAlyJE – 
2 žvaigždutės.
INTErNETO SVETAINĖ  
www.iro-hotel.gr 
Ekonominė klasė

Pusryčiai, 
vakarienė

Viskas 
įskaičiuota

 Pramogos ir sportas:
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ teminiai vakarėliai (barbeque, 2 
kartus per savaitę, svečiams su 
HB, Ai sistemomis – nemokamai)

 ♦ vandens sporto priemonės, už 
papildomą mokestį (paplūdimyje)

Vaikams:
 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą 
(maniežas)

 ♦ vaikiškos kėdutės restorane

Numeriuose:
 ♦ rankšluosčių keitimas: 2 kartus per 
savaitę

 ♦ seifas registratūroje, už papildomą 
mokestį

 ♦ telefonas
 ♦ balkonas (nedidelis)
 ♦ numerių tvarkymas: 6 kartus per savaitę
 ♦ palydovinė TV
 ♦ grindys: plytelės
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ dušas
 ♦ patalynės keitimas: 2 kartus per savaitę
 ♦ lyginimo lenta: pagal atskirą užklausimą
 ♦ rusiškas kanalas
 ♦ oro kondicionierius: individualus, už 
papildomą mokestį

 ♦ lygintuvas: pagal atskirą užklausimą 
(registratūroje)

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranas (baras-restoranas 
(pusryčiai 08:00 – 09:30, pietūs 
13:00 – 14:00, vakarienė 19:00 
– 20:00))

 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ gydytojo iškvietimas, už papildomą 
mokestį

 ♦ taksi paslaugos: pagal atskirą 
užklausimą, už papildomą mokestį

 ♦ interneto kavinė, už papildomą 
mokestį (2 kopiuteriai)

 ♦ taverna
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ baseinas (su gėlu vandeniu (gylis 
nuo 0,80 m iki 2 m))

VIEŠBUČIO VIETA: 5 km iki Herakliono oro uosto, 
Amudaros gyvenvietėje, 150 m iki paplūdimio. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1980 metais, kasmet 
atnaujinamas. Viešbutį sudaro vienas 3-jų aukštų 
pastatas, kuriame yra 48 standartiniai numeriai 
(maks. 3+1 asm., 15-20 kv. m). 
PAPlŪDIMyS: miesto, smėlio, įėjimas į jūrą –
smėlio. Skėčiai, gultai už papildomą mokestį. Yra 
dušas, persirengimo kabinos. 
PrIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠAlyJE – 
1 žvaigždutė.
INTErNETO SVETAINĖ  
www.hotelroxani-crete.gr  
Ekonominė klasė 
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Kurortai

RAMIoMS TuRININGoMS AToSToGoMS

Retimnas

Kretos vakaruose, nuo Baltųjų kalnų (Lefka ori) iki aukščiausio saloje (2456 m) Idos kalno driekiasi Retimno 
regionas. Turkio žydrumo jūra, net 12 km, gražiausiu Kretoje tituluojamas paplūdimys, vaizdingos įlankėlės, žavūs 
ramūs kurortiniai miestukai ir venecijietiškasis Retimno miestas – aplankyti vakarinę salos pakrantę išties verta.

 Venecijietiški kerai Graikijoje 
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Retimnas

Georgiopolis
Nusiteikusius ramiam poilsiui kviečiame 
į 20 km į vakarus nutolusį nediduką 
žvejų miestelį Georgiopolį. Ramybe 
ir saulės voniomis iki soties galėsite 
mėgautis erdviuose, turistų negausiai 
lankomuose paplūdimiuose, grožėtis niekad 
nenusibostančiais kalnų peizažais ir viską 
supančia žaluma. Būtinai aplankykite 
Kurną – netoliese esantį didžiausią gėlo 
vandens ežerą Kretoje.Gyvenimas čia virė dar Mino civilizacijos 

laikais, tačiau tikrasis Retimno klestėjimas 
prasidėjo venecijiečių valdymo laikotarpiu. 
Žavu, kad Retimnas sugebėjo puikiai 
išsaugoti savo senąjį įvaizdį – šalia 
daugybės modernių viešbučių, kavinių 
ir restoranų ramiai ilsisi įspūdingi 
senovės liudininkai. Tad Retimno miestą 
rekomenduojame norintiems suderinti 
poilsį, pramogas ir kultūrinį pažinimą.

Pasivaikštinėkite jaukiomis senamiesčio 
gatvelėmis su autentiškais namukais, 
apžiūrėkite veneciejietišką uostą, Kara Musa 
Pasa ir Veli Pasa mečetes, būtinai užkopkite 
į XVI a. ant kalvos pastatytą tvirtovę, 
aplankykite Arkadijos ir Preveli vienuolynus. 
Išgerkite kavos jaukioje „Galero“ kavinėje 
su puikiu vaizdu į „Rimondi“ fontaną. 
Paragaukite vietinio vyno „Enoteca“ 
vyninėje, išsiruoškite vakarienės į puikų 
maistą ir aplinką siūlantį „Avli“ restoraną.
Lauktuvių ieškoti keliaukite į souliou gatvę. 
Čia įsikūrę daugybė papuošalų, keramikos, 
kosmetikos ir suvenyrų parduotuvėlių.

Retimnas – 
miestas-uostas

Ką nuveikti Retimno mieste?

Bali 
Tradicinis kretietiškas kaimelis, žavintis 
įspūdingais gamtos peizažais. Užlipus 
ant stačių uolų atsivers kvapą gniaužianti 
jūros panorama, o vaikštinėdami jaukiose 
įlankėlėse, užtiksite čia pasislėpusius 
laukinius paplūdimius. Kaimelyje 
neatsispirkite pagundai užsukti į vieną iš 
daugybės žvejų restoranėlių ir paragauti 
šviežios, čia pat kepamos žuvies ar jūros 
gėrybių. Pasiplaukiokite „piratišku“ laivu.

Kr
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as

 Retimnas turi miesto-
uosto statusą 
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Numeriuose:
 ♦ dušas
 ♦ telefonas
 ♦ seifas 
 ♦ internetas: Wi-Fi 
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ palydovinė TV
 ♦ aptarnavimas numeriuose, 
už papildomą mokestį 
(07:30–22:30)

 ♦ pagalvių pasirinkimas
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ chalatas
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius: centrinis 
(su individualia kontrole)

 ♦ balkonas / terasa
 ♦ šlepetės
 ♦ mini baras, už papildomą 
mokestį (pagal atskirą 
užklausimą)

 ♦ grindys: kiliminė danga

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ juvelyrinė parduotuvė
 ♦ konferencijų salės: 2 (nuo 50 iki 200 
asm.)

 ♦ a la carte restoranas
 ♦ uždaras baseinas (su gėlu vandeniu, 
šildomas balandį ir spalį)

 ♦ kavinė 
 ♦ restoranas 
 ♦ interneto kavinė, už papildomą 
mokestį

 ♦ baras
 ♦ baseinai: 2 (atviri, su gėlu vandeniu)
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ belaidis internetas

 Pramogos ir sportas:
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ pramoginiai renginiai vakarais 
 ♦ turkiška pirtis
 ♦ sauna
 ♦ dviračių nuoma, už papildomą 
mokestį (kalnų dviračiai)

 ♦ stalo tenisas
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ vandens sporto priemonės, už 
papildomą mokestį (paplūdimyje)

 ♦ aerobika
 ♦ gimnastika
 ♦ vandens aerobika

Vaikams:
 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą (lovytė-
maniežas)

 ♦ vaikiškos kėdutės restorane
 ♦ vaikų klubas (nuo 3 iki 12 metų, darbo 
valandos: 10:00–12:00, 16:00–18:00 
nuo birželio iki rugsėjo)

 ♦ meniu: pagal atskirą užklausimą
 ♦ auklė, už papildomą mokestį

Aquila Porto Rethymno

VIEŠBUČIO VIETA: 84 km iki Herakliono oro 
uosto, 79 km iki Herakliono miesto centro, 
10 min. pėsčiomis iki Retimno senamiesčio, 
kitoje kelio pusėje nuo paplūdimio. 
VIEŠBUTIS: 2004 metais pilnai atnaujintas, o 
2007 metais buvo atnaujinti visi Mythica tipo 
numeriai. 6-ių aukštų viešbučio pastate yra 
200 numerių: standartiniai dviviečiai Garden /
sea View tipo numeriai (maks. 2+1 asm., 
27 kv. m), standartiniai dviviečiai sea side View 
tipo numeriai (maks. 3 asm., 27 kv. m). Mythica 
tipo numeriai: dviviečiai superior sea View tipo 
numeriai (maks. 2 asm., 23 kv. m), dviviečiai 
deluxe sea Front, Executive suite sea Front, 
Penthause suite tipo numeriai. 
PAPlŪDIMyS: miesto (per judrų kelią); smėlio 
(plati pakrantės juosta), įėjimas į jūrą – smėlio. 
Skėčiai, gultai paplūdimio rankšluosčiai 
nemokamai.
PrIE BASEINO: skėčiai, gultai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠAlyJE – 
5 žvaigždutės.
INTErNETO SVETAINĖ 
www.aquilahotels.com  

Luxe 
viskas 
įskaičiuota
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Numeriuose:
 ♦ šlepetės
 ♦ grindys: plytelės / arba 
laminatas

 ♦ balkonas / terasa
 ♦ palydovinė 
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ chalatas
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras, už papildomą 
mokestį

 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ radijas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius: centrinis 
(su individualiu valdymu)

 ♦ seifas (mechaninis)
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ vonia
 ♦ paplūdimio rankšluosčiai
 ♦ aptarnavimas numeriuose, 
už papildomą mokestį 
(07:15–02:00)

 ♦ CD / DVD grotuvas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ kirpykla
 ♦ baseinai: 2 (1 su jūros vandeniu, 1 su gėlu 
vandeniu ir vandens kalneliais)

 ♦ stalo žaidimų kambarys
 ♦ kavinė (tradicinis Kafenion)
 ♦ interneto kavinė 
 ♦ SPA centras 
 ♦ uždaras baseinas (šildomas)
 ♦ restoranai: 4
 ♦ barai: 3
 ♦ parduotuvės

 Pramogos ir sportas:
 ♦ teniso kortai: 2
 ♦ aerobika
 ♦ teniso pamokos, už papildomą 
mokestį

 ♦ žaidimų automatai, už 
papildomą mokestį

 ♦ treniruoklių salė (su šiuolaikine 
įranga ir kardiotreniruokliais)

 ♦ pramoginiai renginiai vakarais
 ♦ dviračių nuoma, už papildomą 
mokestį

 ♦ vandens sporto priemonės, 
už papildomą mokestį 
(paplūdimyje)

 ♦ sauna 
 ♦ teminiai vakarėliai, už 
papildomą mokestį (su 
barbeque)

 ♦ petankė
 ♦ stalo tenisas
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ vandens aerobika
 ♦ teniso korto apšvietimas, už 
papildomą mokestį

 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ smiginis

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė (žolės danga, su 
priežiūra)

 ♦ restoranas („Tasty Corner“, pagrindiniame 
restorane nuo 11:00 iki 17:00, vaikams 
nuo 3 iki 12 metų, nemokamai)

 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą (lovytė-
maniežas)

 ♦ auklė: pagal atskirą užklausimą, už 
papildomą mokestį

 ♦ baseinai: 2
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane
 ♦ vaikų klubas („Grecoland“, nuo 3 iki 12 
metų, 6 dienas per savaitę)

 ♦ vandens kalnelis 
 ♦ paauglių klubas („Club 4 You“, nuo 14 iki 
17 metų)

Grecotel Creta Palace

VIEŠBUČIO VIETA: 79 km iki Herakliono oro 
uosto, 4 km iki Retimno miesto.
VIEŠBUTIS: priklauso „Grecotel“ viešbučių 
grupei. Viešbutis atnaujintas 2008-2009 metais. 
Viešbutį sudaro vienas pagrindinis pastatas ir 
trys vasarnamių kompleksai. Viešbutyje yra 344 
numeriai: standartiniai numeriai (maks. 3 asm., 
28 kv. m), standartiniai vasarnamių numeriai 
(maks. 3 asm., 33 kv. m), šeimyniniai vasarnamiai 
(maks. 2+2 asm., 45 kv. m), šeimyniniai superior 
tipo vasanamiai (maks. 3+2 asm., 45-50 kv. m), 
šeimyniniai deluxe tipo vasarnamiai (maks. 3+2 
asm., 53-60 kv. m), Maisonette tipo numeriai 
(maks. 2+2 asm., 53-60 kv. m), Palace Guestroom, 
Palace Luxury Suite, Junior Suite, Deluxe Suite, 
Presidental Villa with Private Pool, Creta Palace 
Dream Villa with Private Pool, Deluxe 1 Bedroom 
suite tipo numeriai. 
PAPlŪDIMyS: smėlio / žvyro (driekiasi 
300 m, plati pakrantė); įėjimas į jūrą – 
smėlio / žvyro. Skėčiai, gultai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai.
PrIE BASEINO: skėčiai, gultai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠAlyJE – 
5 žvaigždutės.
INTErNETO SVETAINĖ
www.capsis.com   

Pusryčiai, 
pietūs, 
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Numeriuose:
 ♦ mini baras, už papildomą 
mokestį

 ♦ CD / DVD grotuvas
 ♦ oro kondicionierius: 
Bungalow pastatuose 
individualus (su oro 
vėsinimo / šildymo sistema); 
pagrindiniame korpuse – 
centrinis (su oro vėsinimo / 
šildymo sistema)) 

 ♦ televizorius
 ♦ patalynės keitimas: kasdien
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ vonios kambarys
 ♦ šlepetės
 ♦ chalatas
 ♦ telefonas
 ♦ seifas
 ♦ grindys: kiliminė danga 
(pagrindiniame pastate)
(Bungalow – plytelės)

 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ radijas
 ♦ aptarnavimas numeriuose, 
už papildomą mokestį 
(07:15–02:00)

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ palydovinė TV

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ kavinė (tradicinis Kafenion)
 ♦ a la carte restoranai: 2
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ grožio salonas
 ♦ interneto kavinė, už papildomą mokestį
 ♦ konferencijų salės: 6 restoranas
 ♦ parduotuvės
 ♦ uždaras baseinas (su gėlu vandeniu, šildomas 
balandį ir spalį)

 ♦ barai: 2
 ♦ baseinai: 3 (2 su gėlu vandeniu, 1 su jūros 
vandeniu)

 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ gydytojo iškvietimas, už papildomą mokestį
 ♦ taverna

 Pramogos ir sportas:
 ♦ pramoginiai renginiai vakarais 
(tame tarpe folkloro spektakliai 
ir šokių vakarai)

 ♦ šaudymas iš lanko
 ♦ teniso pamokos, už papildomą 
mokestį

 ♦ mini futbolas
 ♦ gyva muzika
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ dviračių nuoma, už papildomą 
mokestį

 ♦ nardymas, už papildomą 
mokestį

 ♦ teniso inventorius, už 
papildomą mokestį

 ♦ teniso korto apšvietimas, už 
papildomą mokestį

 ♦ smiginis
 ♦ masažas, už papildomą 
mokestį

 ♦ vandens sporto priemonės, 
už papildomą mokestį 
(paplūdimyje)

 ♦ stalo tenisas
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ sauna 
 ♦ teniso kortai: 4 (2 – su 
dirbtiniu apšvietimu)

 ♦ vandens aerobika
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ gimnastika

Vaikams:
 ♦ žaidimų kambarys
 ♦ auklė, už papildomą mokestį 
 ♦ lovelė
 ♦ vežimėlis
 ♦ baseinai: 2
 ♦ kūdikių vonelė
 ♦ vaikų slaugytoja, už papildomą mokestį 
 ♦ restoranas vaikams 
 ♦ vaikų klubas 
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ lopšelis, už papildomą mokestį (pilnai įrengti 
lopšeliai kūdikiams nuo 8 mėnesių iki 3 metų)

 ♦ pramoginiai renginiai

Aquila Rithymna Beach

VIEŠBUČIO VIETA: 78 km iki Herakliono oro 
uosto, 72 km iki Herakliono miesto centro, 7 km 
iki Retimno miesto, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: viešbutį sudaro pastatų ir vasarnamių 
kompleksas, kuriame yra 519 numerių: 
standartiniai Garden / sea View tipo numeriai 
(maks. 3 asm., 24 kv. m), šeimyniniai Garden / 
sea View tipo numeriai (maks. 2+2 asm., 32 kv. 
m), Garden View tipo vasarnamiai (maks. 3 asm., 
30 kv. m), Mythica tipo numeriai: Deluxe Suite 1 
Bendroom sea View, deluxe suite 2 Bendroom sea 
View, Junior Suite Sea View, Junior Suite with Private 
Pool vasarnamiai, Deluxe Junior Private Pool Sea 
View vasarnamiai, šeimyniniai Maisonette suite, 
Suite 1 Bedroom Garden View vasarnamiai, deluxe 
Suite 1 Bedroom Sea View vasarnamiai, dream Villa 
2 Bedroom Private Pool, Royal Pavilion Private 
Pool tipo numeriai. 
PAPlŪDIMyS: smėlio / žvyro (driekiasi 
500 m, plati pakrantė); įėjimas į jūrą – 
smėlio / žvyro (yra natūrali akmens plokštė). 
Skėčiai, gultai, paplūdimio rankšluosčiai 
nemokamai. 
PrIE BASEINO: skėčiai, gultai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠAlyJE – 
5 žvaigždutės.
INTErNETO SVETAINĖ 
www.aquilahotels.gr 
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Numeriuose:
 ♦ svarstyklės
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ internetas: Wi-Fi 
 ♦ šlepetės
 ♦ televizorius LCD
 ♦ patalynės keitimas: kasdien
 ♦ vonia (su hidromasažu)
 ♦ telefonas
 ♦ seifas
 ♦ aptarnavimas numeriuose: 
visą parą

 ♦ oro kondicionierius: centrinis 
(su individualia kontrole)

 ♦ vonios reikmenys
 ♦ mini baras, už papildomą 
mokestį

 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ chalatas
 ♦ grindys: plytelės

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ nešiko paslaugos
 ♦ restoranas („Symposium“ –
tarptautinė virtuvė)

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ interneto kavinė
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ konferencijų salės: 2
 ♦ a la carte restoranai: 3 („Il Posto 
Azzuro“ – italų virtuvė; „Junsui 
Asia“ – rytų virtuvė; „Kulinarium“ 
– Viduržemio jūros regiono 
virtuvė su kretietišku prieskoniu)

 ♦ barai: 4
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ uždaras baseinas (su jūros 
vandeniu ir sūkurine vonia, už 
papildomą mokestį)

 ♦ suvenyrų parduotuvė
 ♦ baseinai: 2 (atviri, 1 su jūros 
vandeniu)

 ♦ verslo centras
 ♦ belaidis internetas
 ♦ SPA centras

 Pramogos ir sportas:
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ teniso kortai: 2
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ sauna
 ♦ tinklinis
 ♦ gyva muzika (vakarais)
 ♦ turkiška pirtis
 ♦ teniso pamokos: pagal atskirą 
užklausimą

 ♦ mini golfas

Sensimar Royal Blue Resort & SPA

VIEŠBUČIO VIETA: 55 km iki Herakliono oro uosto, 
22 km iki Retimno miesto, ant jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 2009 metais. Viešbučio 
pastatuose yra 190 numerių: 115 superior 
Garden View / sea View / sea side View tipo 
numerių (maks. 3 asm., 30-35 kv. m), 35 superior 
with Sharing Pool Garden View tipo numeriai (maks. 
3 asm., 30-35 kv. m), 9 Luxury Suite Waterfront with 
Private Pool (maks. 4 asm, 55 kv. m), 10 superior 
Suite Waterfront with Jacuzzi tipo numerių (maks. 
4 asm., 55 kv. m), 10 Luxury Villa Waterfront Private 
Pool tipo numerių, 2 Suite Two Bedroom Water Front 
Private Pool tipo numeriai (maks. 6 asm., 
85 kv. m), 1 Royal Superior Suite Water Front Jacuzzi 
tipo numeris, 1 Royal Luxury Suite Water Front 
Private Pool tipo numeris (maks. 4 asm, 85 kv. m), 
1 Presidental Suite Water Front Private Pool tipo 
numeris, Royal Suite tipo numeriai. 
PAPlŪDIMyS: žvyro (nedidelė įlankėlė), įėjimas 
į jūrą – smėlio. Skėčiai, gultai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai. 
PrIE BASEINO: skėčiai, gultai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠAlyJE – 
5 žvaigždutės.
INTErNETO SVETAINĖ
www.capsis.com   
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Sentido Pearl Beach

Numeriuose:
 ♦ seifas, už papildomą mokestį 
(mechaninis)

 ♦ rankšluosčių keitimas: kasdien 
(veikia ekosistema)

 ♦ mini šaldytuvas (buteliukas 
vandens atvykus)

 ♦ telefonas
 ♦ rusiški kanalai: 2
 ♦ oro kondicionierius: 
individualus

 ♦ vonios reikmenys
 ♦ televizorius
 ♦ patalynės keitimas: 3 kartus 
per savaitę

 ♦ balkonas / terasa
 ♦ grindys: laminatas / arba 
plytelės

 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ grožio salonas
 ♦ interneto kavinė, už papildomą 
mokestį

 ♦ belaidis internetas registratūroje, 
už papildomą mokestį

 ♦ saugojimo kambarys
 ♦ konferencijų salė („Sentido 
Aegean Pearl Beach“)

 ♦ restoranas
 ♦ barai: 2
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ parduotuvės (mini parduotuvė 
„Sentido Aegean Pearl Beach“)

 ♦ uždaras baseinas (sezono 
pradžioje šildomas, 60 kv. m)

 ♦ televizijos salė
 ♦ SPA centras (Wellness centras)
 ♦ baseinai: 2 (atviri, su gėlu 
vandeniu: 250 kv. m, didžiausias 
gylis – 1,40 m; 60 kv. m, 
didžiausiais gylis – 2,70 m)

 ♦ valiutos keitykla

 Pramogos ir sportas:
 ♦ smiginis 
 ♦ teminiai vakarėliai (5 kartus per savaitę)
 ♦ pirtis, už papildomą mokestį
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ sauna, už papildomą mokestį
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ treniruoklių salė („Sentido Pearl Beach“)
 ♦ vandens sporto priemonės, už papildomą 
mokestį (viešbučiai nepriklauso: serfingas, 
giluminis nardymas, vandens slidės, 
katamaranai ir kt.)

 Pramogos ir sportas:
 ♦ pirtis, už papildomą mokestį
 ♦ vandens sporto priemonės, už papildomą 
mokestį (ne viešbutyje: serfingas, 
giluminis nardymas, vandens slidės, 
katamaranai ir kt.)

 ♦ stalo tenisas
 ♦ teminiai vakarėliai (5 kartus per savaitę)
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ sauna, už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 72 km iki Herakliono oro 
uosto, 76 km iki Herakliono miesto, 500 m iki 
Retimno miesto centro, pirmoje viešbučių linijoje.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1990 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2007 metais. Viešbutis 
priklauso „Sentido“ viešbučių tinklui. Viešbutyje 
yra 180 numerių: 174 standartiniai numeriai 
(maks. 3 asm., 21-23 kv. m), 6 šeimyniniai 
numeriai (maks. 3+1 asm.). 
PAPlŪDIMyS: smėlio (kitoje kelio pusėje, plati 
pakrantė); įėjimas į jūrą – smulkaus žvyro. 
Skėčiai, gultai už papildomą mokestį. 
PrIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai, 
paplūdimio rankšluosčiai už užstatą. 
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠAlyJE – 
4 žvaigždutės.
INTErNETO SVETAINĖ 
www.pearlbeach.gr   

Vaikams:
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
 ♦ lovelė (lovytė-maniežas)
 ♦ žaidimų kambarys (su tėvų priežiūra)
 ♦ skyrius pagrindiniame baseine 
(didžiausiais gylis 60 cm)

 ♦ auklė: pagal atskirą užklausimą, už 
papildomą mokestį

Numeriuose:
 ♦ grindys: laminatas
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ seifas (elektroninis)
 ♦ Hi-Fi sistema
 ♦ šlepetės
 ♦ mini šaldytuvas (buteliukas vandens 
atvykus)

 ♦ balkonas
 ♦ rusiški kanalai: 2
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ plazminis TV (su DVD / USB)
 ♦ aptarnavimas numeriuose, už 
papildomą mokestį (08:00–23:00)

 ♦ vonia / dušas
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ patalynės keitimas: 4 kartus per savaitę
 ♦ internetas: WLAN 
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ rankšluosčių keitimas: kasdien (veikia 
ekosistema)

 ♦ oro kondicionierius: individualus
 ♦ telefonas
 ♦ chalatas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baras
 ♦ juvelyrinė parduotuvė
 ♦ parduotuvės (mini 
parduotuvė)

 ♦ valiutos keitykla
 ♦ konferencijų salė (iki 400 
asm., pilnai įrengta)

 ♦ grožio salonas
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ interneto kavinė
 ♦ baseinai: 2 (atviri, su gėlu 
vandeniu, bendri su „Sentido 
Pearl Beach“)

 ♦ televizijos salė
 ♦ saugojimo kambarys
 ♦ SPA centras (Wellness centras 
„Sentido Pearl Beach“)

 ♦ restoranas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ a la carte restoranas

VIEŠBUČIO VIETA: 72 km iki Herakliono oro 
uosto, 76 km iki Herakliono miesto, apie 500 m iki 
Retimno miesto centro, pirmoje viešbučių linijoje.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2009 metais. Viešbutis 
priklauso „Sentido“ viešbučių grupei. Viešbutį 
sudaro du korpusai, kuriuose yra 111 numerių: 
96 standartiniai numeriai (maks. 3 asm., 26 kv. m), 
9 šeimyniniai Maisonette tipo numeriai 
(maks. 3+1 asm.), 3 VIP with Private Pool tipo 
numeriai (maks. 3 asm., 26 kv. m), 2 suites tipo 
numeriai (maks. 3 asm., 46 kv. m). 
PAPlŪDIMyS: smėlio (kitoje kelio pusėje); įėjimas į 
jūrą – smulkaus žvyro. Skėčiai, gultai nemokamai. 
PrIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai; 
paplūdimio rankšluosčiai už užstatą (rankšluosčiai 
keičiami registratūroje).
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠAlyJE – 
5 žvaigždutės.
INTErNETO SVETAINĖ  
www.aegean-pearl.com   

Sentido Aegean Pearl 

Vaikams:
 ♦ auklė: pagal atskirą užklausimą
 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą 
(lovytė-maniežas)

 ♦ žaidimų kambarys (su tėvų priežiūra,  
„Sentido Pearl Beach“)

 ♦ skyrius  pagrindiniame baseine (gylis 
60 cm)

 ♦ vaikiškos kėdutės restorane

Pusryčiai, 
vakarienė

Pusryčiai, 
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Vaikams:
 ♦ lovelė
 ♦ vaikų klubas 
 ♦ auklė: pagal atskirą užklausimą, už papildomą 
mokestį

 ♦ baseinas
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ meniu
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane
 ♦ vandens kalnelis (mažyliams)

Grecotel Club Marine Palace 
& Marine Palace Suites

Grecotel El Greco

Numeriuose:
 ♦ rankšluosčių keitimas: pagal 
atskirą užklausimą (veikia 
ekosistema)

 ♦ vonia
 ♦ CD / DVD grotuvas (CD-
grotuvas Bungalow)

 ♦ aptarnavimas numeriuose, 
už papildomą mokestį (tik 
pusryčiai) 

 ♦ vonios reikmenys
 ♦ oro kondicionierius: centrinis 
(su individualiu valdymu)

 ♦ grindys: plytelės
 ♦ seifas 
 ♦ palydovinė TV 
 ♦ telefonas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ paplūdimio rankšluosčiai
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ patalynės keitimas: pagal 
atskirą užklausimą (veikia 
ekosistema)

 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ balkonas / terasa

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ a la carte restoranas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ parduotuvės (mini parduotuvė)
 ♦ restoranas
 ♦ baseinai: 3 (su jūros vandeniu)
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ interneto kavinė
 ♦ barai: 3
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ kavinė
 ♦ taverna
 ♦ juvelyrinė parduotuvė

 Pramogos ir sportas:
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ teniso kortai: 2, už papildomą 
mokestį 

 ♦ vandens sporto priemonės, 
už papildomą mokestį 
(paplūdimyje)

 ♦ teniso pamokos, už papildomą 
mokestį

 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ tinklinis
 ♦ mini golfas
 ♦ vandens aerobika
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ kanoja
 ♦ pramoginiai renginiai vakarais (6 
kartus per savaitę)

 ♦ gimnastika (rytinė)
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ aerobika 
 ♦ nardymo centras, už papildomą 
mokestį (PADI)

 ♦ vandens dviračiai
 ♦ treniruoklių salė

 Pramogos ir sportas:
 ♦ pirtis, už papildomą mokestį
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ krepšinis
 ♦ pramoginiai renginiai vakarais 
 ♦ bananas, už papildomą mokestį
 ♦ sūkurinė vonia, už papildomą mokestį
 ♦ dviračių nuoma, už papildomą mokestį 
(kalnų dviračiai, šalia viešbučio)

 ♦ sauna, už papildomą mokestį
 ♦ smiginis
 ♦ vandens sporto priemonės, už 
papildomą mokestį (paplūdimyje)

 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ teniso kortai: 2 (dirbtinė danga)
 ♦ aerobika
 ♦ nardymo centras, už papildomą mokestį
 ♦ vandens polo 
 ♦ petankė 
 ♦ mini futbolas 
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ teniso pamokos, už papildomą mokestį
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ treniruoklių salė, už papildomą mokestį 

VIEŠBUČIO VIETA: 75 km iki Herakliono oro 
uosto, 9 km iki Retimno miesto centro, 
ant jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: viešbutis priklauso „Grecotel“ 
viešbučių grupei. Viešbutį sudaro pagrindinis 
pastatas ir vasarnamių kompleksas. 
Viešbutyje yra 355 numeriai: standartiniai 
numeriai (maks. 3 asm., 25 kv. m), šeimyniniai 
numeriai (maks. 2+2 asm., 37 kv. m), VIP Pool 
Front / sea View tipo numeriai (maks. 3 asm., 
25 kv. m), yra Connected tipo numerių bei 
numerių, pritaikytų žmonėms su negalia. 
PAPlŪDIMyS: smėlio / žvyro. Yra 
persirengimo kabinos. Skėčiai, gultai, 
paplūdimio rankšluosčiai nemokamai.
PrIE BASEINO: skėčiai, gultai, paplūdimio 
rankšluosčiai  nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠAlyJE – 
5 žvaigždutės.
INTErNETO SVETAINĖ 
www.grecotel.com 

Vaikams:
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą (lovytė-
maniežas)

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

 ♦ restoranas 
 ♦ auklė: pagal atskirą užklausimą, už papildomą 
mokestį

 ♦ baseinas (su jūros vandeniu)
 ♦ vaikų klubas 
 ♦ žaidimų aikštelė (aptverta, žolės danga, tentas)

Numeriuose:
 ♦ seifas (elektroninis)
 ♦ grindys: plytelės
 ♦ palydovinė TV
 ♦ oro kondicionierius: centrinis (su 
individualiu valdymu)

 ♦ mini virtuvėlė (pilnai įrengtas 
virtuvės kampas tam tikrose 
numerių kategorijose)

 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ CD / DVD grotuvas 
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ patalynės keitimas: pagal atskirą 
užklausimą (veikia ekosistema)

 ♦ rusiški kanalai: 3
 ♦ rankšluosčių keitimas: pagal 
atskirą užklausimą (veikia 
ekosistema)

 ♦ vonia
 ♦ televizorius
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ telefonas
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ balkonas / terasa

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ konferencijų salė (iki 300 asm., pilnai įrengta)
 ♦ baseinai: 4 (atviri, 1 su gėlu, 3 su jūros vandeniu)
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ vandens pramogų parkas (mini akvaparkas su 
kalneliu mažyliams) 

 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ interneto kavinė
 ♦ uždaras baseinas (su jūros vandeniu, šildomas)
 ♦ parduotuvės
 ♦ barai: 5
 ♦ a la carte restoranai: 3

VIEŠBUČIO VIETA: 60 km iki Herakliono oro 
uosto, 25 km iki Retimno miesto, Panormo 
gyvenvietėje, ant jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: priklauso „Grecotel“ viešbučių 
grupei. Viešbutį sudaro pagrindinis pastatas 
ir vasarnamių kompleksas, kuriuose yra 375 
numeriai: standartiniai numeriai, studio tipo 
numeriai, standartiniai vasarnamiai, šeimyniniai 
numeriai, šeimyniniai vasarnamiai, šeimyniniai 
suite tipo numeriai, Deluxe Suite with Jacuzzi tipo 
numeriai, šeimyniniai apartamentai. 
PAPlŪDIMyS: smėlio (dvi smėlėtos įlankos), 
įėjimas į jūrą – smėlio. Skėčiai, gultai, 
paplūdimio rankšluosčiai nemokamai. Yra 
dušai, persirengimo kabinos. 
PrIE BASEINO: skėčiai, gultai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠAlyJE – 
4 žvaigždutės.
INTErNETO SVETAINĖ  
www.grecotel.com 

Viskas 
įskaičiuota+

Pusryčiai, 
vakarienė+
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Atlantis Beach Hotel 

Numeriuose:
 ♦ televizorius (LCD)
 ♦ vonia / dušas
 ♦ rusiški kanalai: 2
 ♦ internetas: Wi-Fi 
 ♦ aptarnavimas numeriuose, už 
papildomą mokestį

 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ telefonas
 ♦ seifas registratūroje, už 
papildomą mokestį

 ♦ grindys: plytelės
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ chalatas
 ♦ patalynės keitimas: kasdien
 ♦ palydovinė TV
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ šlepetės
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius: 
individualus

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ a la carte restoranas („La 
Pergola“)

 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ interneto kavinė, už papildomą 
mokestį

 ♦ televizijos salė
 ♦ kirpykla
 ♦ baseinas (atviras, su gėlu 
vandeniu)

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ restoranas („Knosas“: pusryčiai ir 
vakarienė bufete)

 ♦ barai: 2
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ konferencijų salė (iki 60 asm.)
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ stalo žaidimų kambarys (kortos, 
nardai, šachmatai)

 ♦ saugojimo kambarys

 Pramogos ir sportas:
 ♦ dviračių nuoma, už papildomą 
mokestį

 ♦ stalo tenisas
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ sauna 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ gimnastika (rytinė)
 ♦ petankė 
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ vandens sporto priemonės, už 
papildomą mokestį

 ♦ vandens aerobika

 Pramogos ir sportas:
 ♦ katamaranas, už papildomą mokestį (ne 
viešbutyje)

 ♦ stalo tenisas
 ♦ banglenčių sportas, už papildomą mokestį 
(ne viešbutyje)

 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ vandens slidės, už papildomą mokestį (ne 
viešbutyje)

 ♦ sauna, už papildomą mokestį
 ♦ nardymas, už papildomą mokestį (ne 
viešbutyje)

 ♦ teminiai vakarėliai (2 kartus per savaitę)

VIEŠBUČIO VIETA: 76 km iki Herakliono oro 
uosto, Retimno mieste, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1990 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2009 metais. Viešbutį sudaro 
pagrindinis pastatas ir vasarnamių kompleksas, 
kuriuose yra 90 numerių: Garden View, Pool 
View, sea View tipo numeriai (maks. 2+1 asm., 
22-24 kv. m), šeimyniniai numeriai (maks. 2+2 
asm., 28-32 kv. m), Junior Suite tipo numeriai.
PAPlŪDIMyS: smėlio (kitoje kelio pusėje); 
įėjimas į jūrą – smulkaus žvyro. Skėčiai, gultai už 
papildomą mokestį. 
PrIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai; 
paplūdimio rankšluosčiai už papildomą mokestį. 
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠAlyJE – 
4 žvaigždutės.
INTErNETO SVETAINĖ 
www.atlantisbeach.gr    

Vaikams:
 ♦ lovelė
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane
 ♦ auklė: pagal atskirą užklausimą
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas

Numeriuose:
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ vonia / dušas
 ♦ rankšluosčių keitimas: pagal 
atskirą užklausimą (veikia 
ekosistema)

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ oro kondicionierius: individualus
 ♦ grindys: plytelės
 ♦ virtuvė (pilnai įrengta)
 ♦ rusiškas kanalas
 ♦ seifas (mechaninis)
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ šildymas
 ♦ telefonas
 ♦ patalynės keitimas: pagal atskirą 
užklausimą (veikia ekosistema)

 ♦ CD / DVD grotuvas
 ♦ palydovinė TV

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ belaidis internetas (visoje 
viešbučio teritorijoje)

 ♦ kavinė (prie baseino)
 ♦ uždaras baseinas (iš dalies 
dengtas, su gėlu vandeniu ir 
šildomas ištisus metus, 26 kv. m, 
gylis 1,10 m)

 ♦ grožio salonas
 ♦ interneto kavinė 
 ♦ baseinai: 2 (atviri, su gėlu 
vandeniu, 85 kv. m ir 60 kv. m, 
gylis – 1,40 m) 

 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ restoranas
 ♦ SPA centras
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos

VIEŠBUČIO VIETA: 76 km iki Herakliono oro uosto, 
71 km iki Herakliono miesto centro, 65 km iki 
Chanijos miesto centro, 2 km iki Retimno miesto 
centro, kitoje kelio pusėje nuo jūros. 
VIEŠBUTIS: viena viešbučio dalis pastatyta 
2004 metais, o antroji – 2006 metais. Viešbutis 
priklauso „Grecotel“ viešbučių grupei. Pagrindiniame 
pastate ir vasarnamiuose yra 86 numeriai: studio tipo 
numeriai (maks. 3 asm., 31-42 kv. m), vieno kambario 
apartamentai, vieno kambario Maisonette tipo 
numeriai, dviejų kambarių Maisonette apartamentai. 
PAPlŪDIMyS: miesto; smėlio / žvyro (atvira 
pakrantė). Skėčiai, gultai, paplūdimio rankšluosčiai 
nemokamai. Rankšluosčiai keičiami paplūdimyje. 
PrIE BASEINO: skėčiai, gultai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠAlyJE – 
3 žvaigždutės.
INTErNETO SVETAINĖ  
www.grecotel.com   

Grecotel Plaza SPA Apartments

Vaikams:
 ♦ baseinas (varlinukas su gėlu vandeniu)
 ♦ lovelė (lovytė-maniežas)
 ♦ auklė: pagal atskirą užklausimą, už 
papildomą mokestį

 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ vaikų klubas (vaikų nuo 3 iki 12 metų 
priežiūra, 10:00–20:00)

 ♦ diskoteka (2 kartus per savaitę)

Pusryčiai, 
vakarienė

Pusryčiai, 
vakarienė
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Eva Bay Hotel 

Vaikams:
 ♦ baseinas (su gėlu vandeniu)
 ♦ vaikų klubas (nėra animatoriaus, 
mažiems vaikams būtina tėvų 
priežiūra) 

Viskas 
įskaičiuota

Numeriuose:
 ♦ rankšluosčių keitimas: 
kasdien

 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ oro kondicionierius: 
individualus

 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ telefonas
 ♦ patalynės keitimas: 3 kartus 
per savaitę

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ vonia  / dušas
 ♦ palydovinė TV
 ♦ internetas: Wi-Fi 
registratūroje, už papildomą 
mokestį

 ♦ seifas numeryje, už 
papildomą mokestį

 ♦ grindys: plytelės

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ barai: 2
 ♦ belaidis internetas, už papildomą 
mokestį

 ♦ restoranas
 ♦ baseinai: 2 (atviri, su gėlu 
vandeniu)

 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ baseinas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos, už 
papildomą mokestį

 ♦ televizijos salė
 ♦ gydytojo iškvietimas, už 
papildomą mokestį

 Pramogos ir sportas:
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį 
(nuo 09:00 iki 22:00)

 ♦ pramoginiai renginiai vakarais 
(vieną kartą per savaitę)

 ♦ elektroniniai žaidimai, už 
papildomą mokestį (nuo 09:00 
iki 22:00)

 ♦ teminiai vakarėliai (graikiškas 
vakaras, 1 kartą per savaitę)

 ♦ vandens sporto priemonės, 
už papildomą mokestį 
(paplūdimyje)

VIEŠBUČIO VIETA: 75 km iki Herakliono oro uosto, 
6 km iki Retimno miesto, 300 m iki Platanijos 
miesto, ant jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1993 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2008 metais. Viešbutį sudaro 
aštuoni 2-jų aukštų korpusai, kuriuose yra 108 
standartiniai numeriai (maks. 3 asm., 18-25 kv. m). 
PAPlŪDIMyS: smėlio / žvyro (platus). Skėčiai, 
gultai nemokamai. 
PrIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠAlyJE – 
4 žvaigždutės.
INTErNETO SVETAINĖ
www.evabay.com   
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Numeriuose:
 ♦ rankšluosčių keitimas: 3 kartus 
per savaitę

 ♦ patalynės keitimas: 2 kartus 
per savaitę

 ♦ vonia / dušas
 ♦ grindys: plytelės
 ♦ chalatas
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ šlepetės
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ televizorius
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ oro kondicionierius: 
individualus

 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ telefonas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ palydovinė TV
 ♦ seifas (elektroninis)
 ♦ internetas: WLAN, už 
papildomą mokestį

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranas
 ♦ televizijos salė
 ♦ interneto kavinė, už papildomą 
mokestį

 ♦ baseinai: 2 (atviri)
 ♦ barai: 2
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ gydytojo iškvietimas, už 
papildomą mokestį

 Pramogos ir sportas:
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ vandens sporto priemonės, už 
papildomą mokestį (paplūdimyje)

 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ elektroniniai žaidimai, už 
papildomą mokestį

 ♦ smiginis

Vaikams:
 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą 
(lovytė-maniežas)

 ♦ auklė: pagal atskirą užklausimą, 
už papildomą mokestį

 ♦ skyrius pagrindiniame baseine 
 ♦ žaidimų aikštelė (aptverta)

CHC Golden Sand Boutique Hotel

VIEŠBUČIO VIETA: 65 km iki Herakliono oro 
uosto, 10 km iki Retimno miesto. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 2010 metais. 
Viešbučio pastate yra 68 numeriai: 11 
Promo  numerių (maks. 3 asm., 30 kv. m), 4 
standartiniai island View tipo numeriai (maks. 
3 asm., 30 kv. m), 18 superior sea View tipo 
numerių (maks. 3 asm.), 8 šeimyniniai island 
View tipo numeriai (maks. 5 asm., 40 kv. m), 13 
šeimyninių suite tipo numerių (maks. 5 asm., 
50 kv. m), Superior Sharing Pool, šeimyniniai 
with Access Sharing Pool tipo numeriai.
PAPlŪDIMyS: smėlio (atvira pakrantė), 
įėjimas į jūrą – smėlio / žvyro. Skėčiai, gultai, 
paplūdimio rankšluosčiai nemokamai. 
PrIE BASEINO: skėčiai, gultai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠAlyJE – 
5 žvaigždutės.
INTErNETO SVETAINĖ 
www.cretotel.com  

Viskas 
įskaičiuota
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Vaikams:
 ♦ baseinai: 2 (1 su nedideliais kalneliais)
 ♦ auklė: pagal atskirą užklausimą
 ♦ meniu
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų, nuo 
gegužės iki rugsėjo)

 ♦ elektroniniai žaidimai
 ♦ žaidimų aikštelė (veja, be tento)

Numeriuose:
 ♦ telefonas
 ♦ palydovinė TV
 ♦ seifas numeryje, už 
papildomą mokestį

 ♦ patalynės keitimas: 3 kartus 
per savaitę

 ♦ balkonas / terasa
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ internetas: Wi-Fi 
registratūroje, už papildomą 
mokestį

 ♦ vonia / dušas
 ♦ rankšluosčių keitimas: 3 
kartus per savaitę

 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ oro kondicionierius: 
individualus

 ♦ grindys: plytelės
 ♦ virtuvė (pilnai įrengta)
 ♦ mini šaldytuvas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ SPA centras
 ♦ restoranas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos, už 
papildomą mokestį

 ♦ konferencijų salė
 ♦ belaidis internetas, už papildomą 
mokestį

 ♦ parduotuvės (mini parduotuvė)
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ interneto kavinė, už papildomą 
mokestį

 ♦ baseinas (atviras, su gėlu 
vandeniu)

 ♦ televizijos salė
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ a la carte restoranas (taverna) 
 ♦ barai: 2

 Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna, už papildomą mokestį
 ♦ futbolas
 ♦ tinklinis 
 ♦ stalo tenisas
 ♦ treniruoklių salė, už 
papildomą mokestį

 ♦ biliardas, už papildomą 
mokestį

 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ aerobika 
 ♦ teminiai vakarėliai (graikiški 
vakarai, 1 kartą per savaitę)

 ♦ masažas, už papildomą 
mokestį

 ♦ vandens aerobika 
 ♦ turkiška pirtis, už papildomą 
mokestį

Dimitrios Village Beach Resort 
& SPA

VIEŠBUČIO VIETA: 72 km iki Herakliono oro 
uosto, 2,5 km iki Retimno miesto centro, 
Misirijos gyvenvietėje, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2001 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2010 metais. Viešbutyje yra 
108 numeriai: 46 studio tipo numeriai (maks. 
3 asm., 25 kv. m), 46 apartamentai (2 uždari 
miegamieji, maks. 4 asm., 35 kv. m), 16 suite 
tipo numerių (2 uždari miegamieji, maks. 
4 asm., 45 kv. m). 
PAPlŪDIMyS: smėlio (plati pakrantės juosta); 
įėjimas į jūrą – vietomis akmenuotas. Skėčiai, 
gultai už papildomą mokestį. 
PrIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠAlyJE – 
4 žvaigždutės.
INTErNETO SVETAINĖ
www.dimitriosvillage.com

Viskas 
įskaičiuota
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Jo An Beach 

Numeriuose:
 ♦ numerių tvarkymas: 6 kartus 
per savaitę

 ♦ oro kondicionierius: 
individualus

 ♦ grindys: plytelės
 ♦ mini virtuvėlė (įrengtas virtuvės 
kampas)

 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ chalatas
 ♦ televizorius (LCD)
 ♦ patalynės keitimas: 2 kartus 
per savaitę

 ♦ internetas, už papildomą 
mokestį

 ♦ telefonas
 ♦ rankšluosčių keitimas: 3 kartus 
per savaitę

 ♦ šlepetės
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ vonia / dušas
 ♦ palydovinė TV
 ♦ seifas, už papildomą mokestį 
(mechaninis)

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ barai: 2
 ♦ televizijos salė
 ♦ interneto kavinė, už papildomą 
mokestį

 ♦ belaidis internetas, už 
papildomą mokestį

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos: 
pagal atskirą užklausimą, už 
papildomą mokestį

 ♦ restoranas 
 ♦ baseinas (atviras, su gėlu 
vandeniu)

 Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna, už papildomą mokestį
 ♦ vandens sporto priemonės, už 
papildomą mokestį (paplūdimyje, 
viešbučiui nepriklauso)

 ♦ sūkurinė vonia, už papildomą 
mokestį 

 ♦ pirtis, už papildomą mokestį

 Pramogos ir sportas:
 ♦ vandens sporto priemonės, už 
papildomą mokestį (viešbučiui 
nepriklauso, 300 m nuo viešbučio)

 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ pramoginiai renginiai vakarais (vieną 
kartą per savaitę)

VIEŠBUČIO VIETA: 70 km iki Herakliono oro 
uosto, 7 km iki Retimno miesto centro, Adelės 
gyvenvietėje, pirmoje viešbučių linijoje.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1993 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2007 metais. Viešbutį sudaro 
2-jų aukštų vasarnamių kompleksas, kuriame yra 
90 numerių: 49 standartiniai numeriai (maks. 3 
asm., 22-24 kv. m), 23 šeimyniniai dviejų kambarių 
numeriai (maks. 4 asm., 30-36 kv. m), 8 šeimyniniai 
trijų kambarių numeriai (maks. 6 asm., 42-48 kv. m), 
6 vieno miegamojo Maisonette tipo numeriai, 4 trijų 
kambarių Maisonette tipo numeriai. 
PAPlŪDIMyS: smėlio / žvyro; įėjimas į jūrą – 
natūralių plytų. Skėčiai, gultai už papildomą mokestį  
PrIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai,  
paplūdimio rankšluosčiai už papildomą mokestį. 
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠAlyJE – 
2 žvaigždutės.
INTErNETO SVETAINĖ 
www.joan-hotels.gr 

Vaikams:
 ♦ skyrius pagrindiniame baseine
 ♦ žaidimų aikštelė (be tento, medžių 
paunksnėje, danga – dalinė žolės)

 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą (lovytė-
maniežas) 

 ♦ vaikiškos kėdutės restorane

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ seifas, už papildomą mokestį 
(mechaninis)

 ♦ patalynės keitimas: 2 kartus per savaitę
 ♦ balkonas
 ♦ rankšluosčių keitimas: 3 kartus per 
savaitę

 ♦ telefonas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ internetas: Wi-Fi 
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ oro kondicionierius: individualus
 ♦ chalatas
 ♦ grindys: laminatas
 ♦ šlepetės
 ♦ palydovinė TV
 ♦ mini šaldytuvas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos: 
pagal atskirą užklausimą, už 
papildomą mokestį

 ♦ drabužių valymo paslaugos: 
pagal atskirą užklausimą, už 
papildomą mokestį

 ♦ baseinas (atviras, su gėlu 
vandeniu, ant stogo, gylis 
60–160 cm)

 ♦ restoranas
 ♦ baras
 ♦ gydytojo iškvietimas, už 
papildomą mokestį

 ♦ televizijos salė
 ♦ interneto kavinė, už 
papildomą mokestį

 ♦ konferencijų salė (iki 30 asm.)

VIEŠBUČIO VIETA: 80 km iki Herakliono oro uosto, 
60 km iki Chanijos miesto, Retimno miesto centre, 
1 km iki paplūdimio. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1983 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2007 metais. Viešbutis priklauso 
„A.O Jo An & Resort Hotels“ viešbučių tinklui. 
Viešbutį sudaro vienas 5-ių aukštų pastatas, 
kuriame yra 70 numerių: standartiniai numeriai 
(maks. 3 asm., 22-24 kv. m). 
PAPlŪDIMyS: miesto (už 1 km nuo viešbučio; plati 
pakrantės linija); įėjimas į jūrą – smėlio / žvyro. 
Skėčiai, gultai už papildomą mokestį. 
PrIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai, 
paplūdimio rankšluosčiai už papildomą mokestį.
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠAlyJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTErNETO SVETAINĖ  
www.joan-hotels.gr   

Jo An Palace

Vaikams:
 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą, 
(lovytė-maniežas)

 ♦ vaikiškos kėdutės restorane
 ♦ auklė: pagal atskirą užklausimą, už 
papildomą mokestį

Viskas 
įskaičiuota

Pusryčiai, 
vakarienė
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Bali Star 

Bali Beach & Village

Numeriuose:
 ♦ rankšluosčių keitimas: 2 kartus 
per savaitę

 ♦ telefonas
 ♦ grindys: plytelės
 ♦ dušas
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ patalynės keitimas: 2 kartus 
per savaitę 

 ♦ seifas, už papildomą mokestį 
(mechaninis)

 ♦ palydovinė TV
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ rusiškas kanalas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius: 
individualus

 ♦ numerių tvarkymas: kasdien

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baseinai: 2 (atviri, su gėlu 
vandeniu, 1 iš jų „Bali Village“ 
teritorijoje)

 ♦ televizijos salė
 ♦ restoranas („Bali Beach“ 
teritorijoje)

 ♦ interneto kavinė, už papildomą 
mokestį

 ♦ barai: 4 (1 iš jų „Bali Village“ 
teritorijoje) 

 ♦ belaidis internetas, už papildomą 
mokestį

 ♦ gydytojo iškvietimas, už 
papildomą mokestį

 Pramogos ir sportas:
 ♦ mini futbolas
 ♦ stalo tenisas
 ♦ biliardas
 ♦ vandens sporto priemonės, už 
papildomą mokestį (paplūdimyje)

VIEŠBUČIO VIETA: 50 km iki Herakliono oro 
uosto, 30 km iki Retimno miesto, ant jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: paskutinį kartą atnaujintas 
2007 metais. Viešbutį sudaro „Bali beach“ 
pastatų kompleksas ir „Bali Village“ vasarnamių 
kompleksas esantis kitoje kelio pusėje nuo 
pagrindinio pastato. Viešbutyje yra 125 numeriai: 
64 standartiniai „Bali beach“ tipo numeriai (maks. 
3+1 asm., 38 kv. m), 61 standartinis „Bali Village“ 
tipo numeris (maks. 3+1 asm., 30-35 kv. m). 
PAPlŪDIMyS: smėlio („Bali Village“ svečiams, 
kitoje kelio pusėje). Skėčiai, gultai už 
papildomą mokestį.
PrIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠAlyJE – 
3 žvaigždutės.
INTErNETO SVETAINĖ 
www.balibeach.gr  

Vaikams:
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą 
(lovytė-maniežas)

 ♦ baseinas (su gėlu vandeniu)

Numeriuose:
 ♦ rankšluosčių keitimas: 3 kartus per 
savaitę

 ♦ balkonas / terasa
 ♦ patalynės keitimas: 3 kartus per savaitę
 ♦ kosmetinis veidrodis
 ♦ seifas numeryje, už papildomą mokestį 
(elektroninis)

 ♦ internetas: Wi-Fi registratūroje, už 
papildomą mokestį

 ♦ vonia (keletas numerių)
 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ plazminis TV
 ♦ telefonas
 ♦ oro kondicionierius: individualus
 ♦ grindys: plytelės
 ♦ mini šaldytuvas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ užkandžių baras (paplūdimyje)
 ♦ restoranas (su didele dengta 
veranda, dirba: 07:30–10:00, 
19:00–21:00)

 ♦ interneto kavinė, už 
papildomą mokestį

 ♦ baras
 ♦ belaidis internetas, už 
papildomą mokestį

 ♦ gydytojo iškvietimas, už 
papildomą mokestį

 ♦ baseinas (su gėlu vandeniu)
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė

VIEŠBUČIO VIETA: 50 km iki Herakliono 
oro uosto, 30 km iki Retimno miesto, Bali 
gyvenvietėje, pirmoje viešbučių linijoje. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1991 metais, paskutinį 
kartą pilnai atnaujintas 2010 metais. 3-jų aukštų 
viešbučio pastate yra 62 standartiniai numeriai 
(maks. 3 asm., 14-18 kv. m).  
PAPlŪDIMyS: smėlio, skėčiai, gultai už 
papildomą mokestį. 
PrIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠAlyJE – 
3 žvaigždutės.
INTErNETO SVETAINĖ  
www.balistar.gr  
Ekonominė klasė

Vaikams:
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
 ♦ žaidimų aikštelė (nedidelė; medžių 
paunksnėje, danga – žolės)

 ♦ baseinas (su gėlu vandeniu) 
 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą 
(lovytė-maniežas)

Pusryčiai, 
vakarienė

+
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Dimitrios Beach

Numeriuose:
 ♦ grindys: plytelės
 ♦ oro kondicionierius: 
individualus

 ♦ rankšluosčių keitimas: 3 kartus 
per savaitę

 ♦ telefonas
 ♦ seifas, už papildomą mokestį
 ♦ patalynės keitimas: 3 kartus 
per savaitę

 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ palydovinė TV
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ balkonas / terasa

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baseinas (atviras)
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė  
(už 80 m nuo viešbučio)

 ♦ parduotuvės (mini parduotuvė)
 ♦ restoranas
 ♦ barai: 2
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ televizijos salė
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ interneto kavinė, už papildomą 
mokestį

 ♦ belaidis internetas registratūroje

 Pramogos ir sportas:
 ♦ tinklinis
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ teniso kortas, už papildomą mokestį

 Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ treniruoklių salė, už papildomą mokestį
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ sūkurinė vonia, už papildomą mokestį
 ♦ teminiai vakarėliai (graikiškas vakaras, 1 
kartą per savaitę „Dimitrios Village“)

 ♦ sauna, už papildomą mokestį 
 ♦ vandens sporto priemonės, už papildomą 
mokestį (paplūdimyje)

VIEŠBUČIO VIETA: 80 km iki Herakliono oro 
uosto, 60 km iki Chanijos miesto, 2 km iki 
Retimno miesto centro, 100 m iki paplūdimio.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1996 metais. Viešbučio 
pastatuose yra 85 numeriai: 35 dviviečiai 
numeriai (maks. 2 asm., 18-20 kv. m), 40 
triviečių numerių (maks. 3 asm., 18-20 kv. m), 
10 Junior Suite tipo numerių (maks. 3 asm., 
28-30 kv. m).
PAPlŪDIMyS: smėlio (už 80 m nuo viešbučio). 
Skėčiai, gultai už papildomą mokestį. 
PrIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠAlyJE – 
3 žvaigždutės.
INTErNETO SVETAINĖ 
www.sevenbrothers.gr 
Ekonominė klasė

Vaikams:
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane
 ♦ baseinas (su gėlu vandeniu)
 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą

Numeriuose:
 ♦ grindys: plytelės
 ♦ internetas: Wi-Fi
 ♦ oro kondicionierius: individualus
 ♦ rankšluosčių keitimas: kasdien
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ seifas, už papildomą mokestį
 ♦ patalynės keitimas: 3 kartus per savaitę
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ balkonas 
 ♦ belaidis internetas, už papildomą 
mokestį 

 ♦ vonia
 ♦ mini šaldytuvas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baseinas 
 ♦ restoranas
 ♦ baras
 ♦ a la carte restoranas
 ♦ belaidis internetas

VIEŠBUČIO VIETA: 75 km iki Herakliono oro uosto, 
10 km iki Retimno miesto centro, 300 m 
iki Platanijos miesto, 200 m iki paplūdimio.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1989 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2010 metais. Viešbutį sudaro 
2-jų aukštų pastatas, kuriame yra 76 standartiniai 
numeriai (maks. 3 asm., 18-22 kv. m). 
PAPlŪDIMyS: smėlio (už 200 m nuo viešbučio, 
kabančiu tiltu). Skėčiai, gultai už 
papildomą mokestį. 
PrIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai, 
paplūdimio rankšluosčiai už užstatą.
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠAlyJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTErNETO SVETAINĖ  
www.may-hotel.gr    

May Beach Hotel

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė 
(keletas supynių medžių 
paunksnėje, žolės danga)

 ♦ baseinas

Viskas 
įskaičiuota+
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Maravel Land

Xidas Garden Hotel

Numeriuose:
 ♦ rankšluosčių keitimas: 2 kartus 
per savaitę

 ♦ telefonas
 ♦ grindys: plytelės
 ♦ dušas
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ patalynės keitimas: 2 kartus 
per savaitę

 ♦ televizorius
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius: 
individualus

 ♦ numerių tvarkymas: 6 kartus 
per savaitę 

 ♦ seifas, už papildomą mokestį
 ♦ vonios reikmenys

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baseinas
 ♦ restoranas 
 ♦ interneto kavinė, už papildomą 
mokestį

 ♦ baras
 ♦ gydytojo iškvietimas, už 
papildomą mokestį 

 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ belaidis internetas (vestibiulyje ir 
prie baseino) 

 Pramogos ir sportas:
 ♦ biliardas
 ♦ stalo tenisas, už papildomą mokestį
 ♦ pramoginiai renginiai vakarais (2 kartus 
per savaitę) 

 ♦ vandens sporto priemonės, už papildomą 
mokestį (paplūdimyje)

VIEŠBUČIO VIETA: 50 km iki Herakliono 
oro uosto, 30 km iki Retimno miesto, Bali 
gyvenvietėje, 150 m iki jūros. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1997 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2011 metais. 
Viešbutyje yra 52 standartiniai numeriai 
(maks. 4 asm., 18-25 kv. m). 
PAPlŪDIMyS: smėlio (150 m nuo viešbučio). 
Skėčiai, gultai už papildomą mokestį.
PrIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠAlyJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTErNETO SVETAINĖ 
www.xidas-garden.gr  

Vaikams:
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane
 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą (lovytė-
maniežas)

 ♦ baseinas (su gėlu vandeniu)
 ♦ žaidimų aikštelė

Numeriuose:
 ♦ rusiškas kanalas
 ♦ grindys: plytelės
 ♦ oro kondicionierius: individualus, už 
papildomą mokestį

 ♦ rankšluosčių keitimas: 2 kartus per 
savaitę

 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ seifas, už papildomą mokestį 
(mechaninis)

 ♦ patalynės keitimas: 2 kartus per savaitę
 ♦ vonia / dušas
 ♦ numerių tvarkymas: 6 kartus per savaitę
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ balkonas / terasa

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baseinas (su gėlu vandeniu)
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ restoranas
 ♦ barai: 2
 ♦ televizijos salė
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ interneto kavinė, už 
papildomą mokestį

 ♦ belaidis internetas 
registratūroje

VIEŠBUČIO VIETA: 68 km iki Herakliono oro 
uosto, 7 km iki Retimno miesto. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1993 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2008 metais. Viešbučio 
pastatuose yra 62 numeriai: 46 standartiniai 
numeriai (maks. 3 asm., 25 kv.m), 16 šeimyninių 
numerių (maks. 4 asm., 45 kv.m). 
PAPlŪDIMyS: smėlio, įėjimas į jūrą – vietomis 
akmenuotas. Skėčiai, gultai už papildomą 
mokestį. 
PrIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠAlyJE – 
3 žvaigždutės.
INTErNETO SVETAINĖ  
www.maravelland.com  
Ekonominė klasė

Vaikams:
 ♦ skyrius pagrindiniame baseine
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą 
(lovytė-maniežas) 

 ♦ žaidimų kambarys 

Viskas 
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Casa Vitae Boutique Hotel

Numeriuose:
 ♦ grindys: plytelės
 ♦ internetas: Wi-Fi 
 ♦ oro kondicionierius: 
individualus

 ♦ rankšluosčių keitimas: kasdien
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras, už papildomą 
mokestį

 ♦ seifas (ne visuose numeriuose)
 ♦ patalynės keitimas: kasdien
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ vonios reikmenys

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ belaidis internetas

 Pramogos ir sportas:
 ♦ turkiška pirtis, už papildomą mokestį
 ♦ vandens sporto priemonės, už 
papildomą mokestį (paplūdimyje)

 Pramogos ir sportas:
 ♦ vandens sporto priemonės, už 
papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: jaukus Boutique stiliaus 
viešbutis įsikūręs Retimno miesto centre, senoje 
pilyje, kuri buvo pastatyta XVI -XVII amžiais ir 
priklausė Venecijos aristokratui. 
VIEŠBUTIS: unikalios architektūros pastatas, 
kuris 2008 metais buvo atstatytas graikų 
Polizos šeimos. Čia susijungia Venecijos ir 
Osmanų epochos istorija bei stilius ir šiuolaikinis 
komfortas. Vidiniame italų stiliaus kiemelyje 
išliko ir atgijo aštuoniakampis Turku fontanas, 
vienintelis visoje Kretos saloje. Viešbutyje 
yra 7 numeriai: 3 Junior Suite tipo numeriai 
(miegamasis su svetainės zona, maks. 3 asm., 
30-33 kv. m), 4 superior tipo numeriai 
(maks. 3 asm., 25-30 kv. m). 
PAPlŪDIMyS: įėjimas į jūrą smėlio. Skėčiai, 
gultai už papildomą mokestį.
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠAlyJE – 
4 žvaigždutės.
INTErNETO SVETAINĖ 
www.casa-vitae.gr 

Vaikams:
 ♦ lovelė: pagal atskirą 
užklausimą

Numeriuose:
 ♦ grindys: plytelės
 ♦ internetas: Wi-Fi
 ♦ oro kondicionierius: individualus
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras, už papildomą mokestį
 ♦ seifas (elektroninis)
 ♦ chalatas
 ♦ vonia / dušas (sūkurinė vonia arba dušo 
kabina su hidromasažu)

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ aptarnavimas numeriuose
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ balkonas (nedidelis)
 ♦ palydovinė TV
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ šlepetės

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baseinas
 ♦ barai: 2 (fojė, prie baseino)
 ♦ terasa (su gultais)
 ♦ vidinis kiemelis
 ♦ poilsio kambarys
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos, 
už papildomą mokestį

 ♦ registratūra (visą parą)
 ♦ belaidis internetas
 ♦ gydytojo kabinetas, už 
papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 80 km iki Herakliono oro uosto, 
65 km iki Chanijos miesto, Retimno senamiestyje 
350 m iki paplūdimio. 
VIEŠBUTIS: atnaujintas 2010 metais. Viešbutyje 
yra 9 numeriai: Junior Suite with Balcony tipo 
numeriai (maks. 2 asm., 26-36 kv. m), Junior Suite 
with Windows tipo numeriai (maks. 2 asm., 
26-36 kv. m). 
PAPlŪDIMyS: smėlio (už 350 m nuo viešbučio). 
Skėčiai, gultai už papildomą mokestį. 
PrIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai; 
paplūdimio rankšluosčiai už užstatą.
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠAlyJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTErNETO SVETAINĖ  
www.anticadimora.gr    

Antica Dimora Suites

Vaikams:
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane
 ♦ lovelė (maniežas)
 ♦ auklė: pagal atskirą užklausimą, už 
papildomą mokestį

Pusryčiai

Pusryčiai

Re
tim

na
s 

68



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

Palazzino Di Corina 

Palazzo Vecchio Exclusive Residence

Numeriuose:
 ♦ grindys: plytelės
 ♦ oro kondicionierius: 
individualus

 ♦ rankšluosčių keitimas: kasdien
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ seifas, už papildomą mokestį 
(mechaninis)

 ♦ patalynės keitimas: 2 kartus 
per savaitę

 ♦ mini virtuvėlė (įrengtas virtuvės 
kampas)

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ balkonas (nedidelis)
 ♦ vonia 
 ♦ vonios reikmenys

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baseinas (nedidelis, venecijietiško 
stiliaus)

 ♦ baras (vestibiulyje, pusryčiams)
 ♦ terasa (su gultais)
 ♦ vidinis kiemelis
 ♦ registratūra (visą parą)
 ♦ belaidis internetas

 Pramogos ir sportas:
 ♦ vandens sporto priemonės, už papildomą 
mokestį (paplūdimyje)

VIEŠBUČIO VIETA: apie 80 km iki Herakliono oro 
uosto, apie 65 km iki Chanijos miesto, Retimno 
senamiestyje, apie 100 m iki paplūdimio. 
VIEŠBUTIS: viešbutyje yra 23 numeriai: 
studio tipo numeriai (maks. 3 asm., 25-30 kv. m), 
apartamentų tipo numeriai (maks. 3 asm., 
27-37 kv. m), Apartaments / Maisonettes tipo 
numeriai (maks. 4 asm., 30-35 kv. m). 
PAPlŪDIMyS: akmenuotas (už 100 m nuo 
viešbučio), smėlio (už 800 m nuo viešbučio). 
Skėčiai, gultai už papildomą mokestį. 
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠAlyJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTErNETO SVETAINĖ 
www.palazzovecchio.gr   

Vaikams:
 ♦ lovelė-maniežas

Numeriuose:
 ♦ grindys: plytelės
 ♦ internetas: Wi-Fi 
 ♦ oro kondicionierius: individualus
 ♦ rankšluosčių keitimas: 3 kartus per 
savaitę

 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras, už papildomą mokestį
 ♦ seifas
 ♦ patalynės keitimas: 3 kartus per savaitę
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ balkonas
 ♦ vonios reikmenys

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baseinas
 ♦ baras
 ♦ a la carte restoranas (nuo 
12:00 iki 18:00 viešbučio 
svečiams nuolaida)

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ gydytojo iškvietimas

VIEŠBUČIO VIETA: 75 km iki Herakliono 
oro uosto, Retimno miesto centre, 1 km iki 
paplūdimio. 
VIEŠBUTIS: paskutinį kartą atnaujintas 
2009 metais. Viešbutį sudaro du pastatai, 
kuriuose yra 29 numeriai: Executive tipo numeriai 
(maks. 2 asm., 20 kv. m), Junior Suite tipo numeriai 
(maks. 3 asm., 30 kv. m). 
PAPlŪDIMyS: įėjimas į jūrą – smėlio. Skėčiai, 
gultai už papildomą mokestį, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠAlyJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTErNETO SVETAINĖ  
www.corina.gr   

Pusryčiai
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Vėjo MALŪNŲ SoSTINė

Lasitis

Salos rytuose esantis Lasičio regionas – 
sausesnis, šiltesnis ir ne ką mažiau įspūdingas 
nei likusi Kretos dalis. Lasičio pasididžiavimas – 
derlingas, įspūdingo grožio to paties pavadinimo 
plokščiakalnis ir regiono simboliu jau tapę balti 

vėjo malūnai, išsibarstę žaliuojančiose kalvose. 
Nuostabūs paplūdimiai, kalnų masyvai ir gražios 
olos, senieji archeologijos paminklai ir visas Jūsų 
užgaidas tenkinti pasiruošę prabangūs viešbučiai. 
Lasitis – puiki vieta išskirtiniam poilsiui.

Kurortai

  Lasičio skiriamasis bruožas - 
balti vėjo malūnai 
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Ilsėkitės ir pramogaukite

Agios Nikolaos
Lasičio srities sostinė, įkurta ant Lato Pros 
Kamara senovinio miesto griuvėsių – 
vienas moderniausių miestų Graikijoje, 
garsėjantis prabangiais viešbučiais ir 
aukštos klasės aptarnavimu.
Mėgautis saule ir ramybe keliaukite į 
vieną iš daugybės smėlėtų arba uolėtų 
paplūdimių, įsikūrusių mažytėse, nuo 
vėjo saugančiose įlankėlėse, o vakarienės 
ar naktinių linksmybių ieškokite miesto 
centre – čia barų, restoranų, kavinių ir 
nerūpestingos nuotaikos tikrai netrūksta.

Elunda 
Nuskendusio miesto vietoje įkurtas 
nedidukas žvejų miestelis, nuo Agios 
nikolaos nutolęs apie 11 km – šiandien 
prestižinis kurortas ir vienas svarbiausių 
turistinių centrų rytinėje pakrantėje. Jei 
atostogų metu ketinate mėgautis ir grožio 
procedūromis, būtinai rinkitės Elundą – 
dauguma viešbučių čia turi puikius SPA 
centrus. Ilsėdamiesi Elundoje, užsukite 
į jaukią „Lotus Eaters“ kavinaitę – čia 
gaminamas garsusis jogurtinis desertas 
su karamelizuotais apelsinais ir morkomis. 

Ierapetra 
Salos pietryčiuose įsikūręs kurortas – 
gyvas, šurmuliuojantis, tačiau tikrai 
ne per daug triukšmingas – drąsiai 
rekomenduojame Ierapetrą norintiems 
suderinti ramų poilsį su aktyvesniu 
laisvalaikiu. Mieste ir apylinkėse gausu 
įdomių architektūrinių paminklų, o ilgoje 
pakrantėje įsikūrę daugybė puikų maistą 
siūlančių tavernų bei šurmuliuojančių disko 
barų. Paragauti tradicinių patiekalų būtinai 
užsukite į „Zorbas“ arba „Napoleon“.

Įdomu
Pasakojama, kad Agios Nikolaos 
telkšančiame Voulismeni 
ežerėlyje mėgdavo maudytis 
pati deivė Atėnė.
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 Būtinai aplankykite garsųjį Vai 
paplūdimį. Jį supa didžiausia Europoje 
natūrali palmių giraitė.

 Iš Elundos nuplaukite į netoliese esančią 
negyvenamą Spinalongos salelę. Ilgą 
laiką tarnavusi kaip gynybinis fortas, 
vėliau iki XX a. vidurio sala buvo paversta 
raupsuotojų kolonija.

 Nusileiskite į dikti kalnuose esančią 
Dictaeon Andron olą. Graikų mitai 
pasakoja, kad čia gimė vyriausiasis 
Olimpo dievas Dzeusas. 

 Nuvykite į turtingiausią ir žymiausią 
Kretos vienuolyną Toplou, įkurtą 15 
amžiuje. Vienuolyno pasididžiavmas –  
33 m aukščio varpo bokštas. Čia taip pat 

gaminamas alyvuogių aliejus ir vynas.
 Aplankykite tradicinius, modernaus 

gyvenimo nepaliestus kaimelius 
Kato Zakros ir Palekastro-Angathias. Jų 
apylinkėse gausu neblogai išsilaikiusių 
senovinių paminklų.

 Su Kretos istorija susipažinkite antrame 
pagal dydį Agios Nikolaos archeologijos 
muziejuje.

Ką nuveikti?
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Numeriuose:
 ♦ oro kondicionierius: individualus
 ♦ rankšluosčių keitimas: kasdien
 ♦ paplūdimio krepšys (paplūdimio 
rankšluosčiai)

 ♦ grindys: plytelės / arba parketas
 ♦ numerių tvarkymas: 2 kartus per dieną
 ♦ telefonas (su autoatsakikliu)
 ♦ chalatas
 ♦ televizorius 
 ♦ patalynės keitimas: kasdien
 ♦ mini baras, už papildomą mokestį (su 
rūšiniais gėrimais)

 ♦ palydovinė TV
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ kosmetikos reikmenys
 ♦ šlepetės
 ♦ seifas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ parduotuvės 
 ♦ konferencijų salės: 2 
 ♦ susitikimų kambarys
 ♦ a la carte restoranai: 4
 ♦ baseinai: 3 (1 su jūros 
vandeniu, 2 su gėlu vandeniu, 
šildomi šaltuoju metų laiku)

 ♦ nešiojamųjų kompiuterių 
nuoma: pagal atskirą 
užklausimą

 ♦ SPA centras („Elounda SPA & 
Thallasso“)

 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ restoranas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ barai: 3 („Votsalo“, „Arsenali 
Lounge“, „Isola“)

 ♦ belaidis internetas 
registratūroje

 ♦ gydytojo kabinetas, pagal 
tvarkaraštį

 ♦ valtelių nuoma (jachtų 
nuoma)

 ♦ uždaras baseinas (SPA, su 
jūros vandeniu)

 Pramogos ir sportas:
 ♦ teniso kortas (dirbtinė danga)
 ♦ teniso pamokos, už papildomą 
mokestį

 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ vandens sporto priemonės, už 
papildomą mokestį

 ♦ golfas, už papildomą mokestį (40 
minučių kelio automobiliu nuo 
viešbučio)

 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ sauna 
 ♦ stalo tenisas
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ nardymo centras, už papildomą 
mokestį

 ♦ turkiška pirtis
 ♦ aerobika, už papildomą mokestį 
(individualiai)

 ♦ SPA centras, už papildomą 
mokestį („Elounda SPA & 
Thallasso“ )

 ♦ gyva muzika (bare)
 ♦ pramoginiai renginiai vakarais, už 
papildomą mokestį

 ♦ teniso inventorius 
 ♦ teniso korto apšvietimas, už 
papildomą mokestį

Vaikams:
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
 ♦ auklė: pagal atskirą užklausimą, už 
papildomą mokestį

 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas
 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą
 ♦ meniu: pagal atskirą užklausimą, 
visuose restoranuose

 ♦ baseinai: 2

Blue Palace A Luxury 
Collection Resort&SPA

VIEŠBUČIO VIETA: 78 km iki Herakliono oro uosto, 
12 km iki Agios nikolaos miesto, 3 km iki Elundos 
kurorto, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2003 metais. Viešbutį 
sudaro septyni 2-jų aukštų vasarnamiai ir keturios 
vilos, kuriuose yra 251 numeris. Vasarnamiuose 
yra: 95 superior sea View tipo numeriai (maks. 
3 asm., 40 kv. m), 40 superior sea View with 
Private Pool tipo numerių (maks. 3 asm. 40 kv. 
m), 49 Superior Sea View & Private Heated Pool 
tipo numeriai (maks. 3 asm., 40 kv. m), dviejų 
miegamųjų Deluxe with Private Heated Pool tipo 
numeriai, Junior Suite, Mediterranean Maisonette 
Suite Sea View with Private Pool, Deluxe Suite Sea 
View with Private Pool, Island Luxury Suite Sea View 
with Private Heated Pool tipo numeriai. Keturios 
vilos: „Villa Almyra“, „Villa Thalssa“, „Grand Villa bei 
Royal Blue Villa“. 
PAPlŪDIMyS: nuosavas (stambūs apvalūs 
akmenys); įėjimas į jūrą – smėlio (nusileidžiant 
nuo pontono). Paplūdimyje įrengtos medinės 
grindys; skėčiai, gultai, paplūdimio rankšluosčiai 
nemokamai. 
PrIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠAlyJE – 
5 žvaigždutės.
INTErNETO SVETAINĖ 
www.bluepalace.gr  

Pusryčiai, 
vakarienėDeluxe
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Vaikams:
 ♦ vaikų klubai: 2 (nuo 4 mėn. iki 4 
metų, už papildomą mokestį); 
„World Wide Kids Company“, nuo 
4 iki 12 metų)

 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą 
 ♦ vaikiškų buteliukų sterilizatoriai: 
pagal atskirą užklausimą

 ♦ elektroninė auklė: pagal atskirą 
užklausimą

 ♦ auklė: pagal atskirą užklausimą, 
už papildomą mokestį

 ♦ skyrius pagrindiniame baseine

Numeriuose:
 ♦ patalynės keitimas: kasdien
 ♦ telefonas
 ♦ vonios reikmenys („Apivita“)
 ♦ rankšluosčių keitimas: kasdien
 ♦ numerių tvarkymas: 2 kartus 
per dieną

 ♦ televizorius (LCD (miegamajame 
ir svetainėje))

 ♦ „iPod“ 
 ♦ vonia
 ♦ chalatas (lininis)
 ♦ balkonas / terasa (su zona 
saulės vonioms)

 ♦ oro kondicionierius: individualus
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ grindys: parketas
 ♦ aptarnavimas numeriuose: visą 
parą

 ♦ internetas: Wi-Fi 
 ♦ lyginimo lenta: pagal atskirą 
užklausimą

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ mini baras, už papildomą 
mokestį

 ♦ lygintuvas: pagal atskirą 
užklausimą

 ♦ seifas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ konferencijų salės: 7 (iki 530 asm.)
 ♦ uždari baseinai: 2 (SPA centre)
 ♦ parduotuvės
 ♦ barai: 2
 ♦ baseinas (su jūros vandeniu)
 ♦ automobilių nuoma (ir limuzino 
nuoma, su vairuotoju)

 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ SPA centras (2500 kv. m)
 ♦ a la carte restoranai: 3 (graikiška 
taverna, „Ocean Club“ itališkas 
restoranas)

 ♦ restoranas („Pangea“ – bufetas /       
restoranas su tarptautine virtuve 
(pusryčiai ir vakarienė))

 ♦ verslo centras 
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ nešiko paslaugos
 ♦ interneto kavinė 
 ♦ valtelių, burinių, motorinių jachtų 
nuoma

 ♦ sraigtasparnio, lėktuvų, 
malūnsparnių nuoma 

 ♦ kirpykla
 ♦ grožio salonas
 ♦ sraigtasparnių aikštelė
 ♦ gydytojo iškvietimas

 Pramogos ir sportas:
 ♦ vandens sporto priemonės, už 
papildomą mokestį

 ♦ maisto gaminimo kursai
 ♦ treniruoklių salė (naujausia 
įranga)

 ♦ teniso kortas (dirbtinės žolės 
danga)

 ♦ nardymo centras, už papildomą 
mokestį

 ♦ gyva muzika (gyvos muzikos 
vakarai) 

 ♦ pramoginiai renginiai vakarais 
(teminiai vakarai pagrindiniame 
restorane)

Daios Cove Luxury 
Resort & Villas

VIEŠBUČIO VIETA: 70 km iki Herakliono oro uosto, 
10 min. automobiliu iki Agios nikolaos miesto. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 2010 metais. Viešbučio 
pastatuose yra 300 numerių: deluxe sea View 
tipo numeriai (maks. 3 asm., 42 kv. m), deluxe sea 
View with Private Pool tipo numeriai (maks. 3 asm., 
42 kv. m), Junior Suite Sea View with Private Pool, 
One Bendroom Suite View / with  Private Pool, One, 
Two & Three Bendroom Villas with  Private Pool, 
Two Bendroom Family Villas with  Private Pool, Two 
Bedroom Wellness Villa tipo numeriai. 
PAPlŪDIMyS: nuosavas, smėlio (nedidelė įlanka). 
Skėčiai, gultai nemokamai. 
PrIE BASEINO: skėčiai, gultai, paplūdimio 
rankšluosčiai (ant gultų) nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠAlyJE – 
5 žvaigždutės.
INTErNETO SVETAINĖ
www.daioscove.com    

Pusryčiai, 
vakarienėDeluxe
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Numeriuose:
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ CD / DVD grotuvas
 ♦ kosmetinis veidrodis
 ♦ patalynės keitimas: kasdien
 ♦ chalatas
 ♦ rankšluosčių keitimas: kasdien
 ♦ pagalvių pasirinkimas
 ♦ telefonas
 ♦ šlepetės
 ♦ seifas
 ♦ palydovinė TV
 ♦ numerių tvarkymas: 2 kartus 
per dieną

 ♦ internetas: Wi-Fi 
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius: 
individualus

 ♦ mini baras
 ♦ grindys: marmuras

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baseinas
 ♦ sekretorės paslaugos
 ♦ restoranai: 3
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ SPA centras
 ♦ interneto kavinė 
 ♦ kavinė 
 ♦ verslo centras
 ♦ belaidis internetas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ treniruoklių salė

 Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna
 ♦ vandens sporto priemonės
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ teniso kortas

Vaikams:
 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą
 ♦ vaikų klubas
 ♦ vežimėlis: pagal atskirą 
užklausimą

 ♦ vaikiškos kėdutės restorane: 
pagal atskirą užklausimą

 ♦ baseinas
 ♦ meniu
 ♦ auklė: pagal atskirą užklausimą, 
už papildomą mokestį

 ♦ lopšelis: už papildomą mokestį
 ♦ video žaidimai
 ♦ puodas
 ♦ kūdikių vonelė: pagal atskirą 
užklausimą

 ♦ buteliukų sterilizatorius: pagal 
atskirą užklausimą

Domes Of Elounda 
Boutique Beach Resort

VIEŠBUČIO VIETA: apie 75 km iki Herakliono 
oro uosto, apie 11 km iki Agios nikolaos 
miestelio, šalia Eloundos gyvenvietės.
VIEŠBUTIS: numerių tipai: Suite Open Plan 
Sea View Out Jacuzzi, Elisso SPA Villa, Luxury 
Family 2Bdrm Suite SV Outdoor Jacuzzi, Standard 
Family Suite SV Pr. Pool, Domes Private Residence 
2-Br. with Private Pool, Standard Family Suite 
GV Outdoor Jacuzzi, Villa Ariadne, Villa Aptera, 
Premium 1Bdrm, Suite Sea View Jacuzzi, Royal 
SPA Villa, Premium 1Bdrm Suite Garden View 
Outdoor Jacuzzi, Honeymoon 1Bdrm Suite SV 
Outdoor Jacuzzi, Domes Private Residence 3-Br. 
with Private Pool, Standard Family Suite SV 
Outdoor Jacuzzi, Honeymoon 1Bdrm Suite SV Pr. 
Pool, Premium 1Bdrm Suite Sea View Private Pool. 
PAPlŪDIMyS: smėlio, nuosavas. Skėčiai, 
gultai, paplūdimio rankšluosčiai nemokamai. 
PrIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠAlyJE – 
5 žvaigždutės.
INTErNETO SVETAINĖ 
www.domesofelounda.com  

Pusryčiai, 
vakarienė
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Vaikams:
 ♦ auklė: pagal atskirą užklausimą, už 
papildomą mokestį

 ♦ baseinas (su gėlu vandeniu, 
„Elounda Bay Palace“ teritorijoje)

 ♦ žaidimų aikštelė (aptverta, 
atvirame ore, žolės danga)

 ♦ kūdikio lovelė: pagal atskirą 
užklausimą

 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų, 
dirba kasdien nuo 10:00 iki 18:00 
viso sezono metu)

Numeriuose:
 ♦ aptarnavimas numeriuose: 
visą parą

 ♦ balkonas / terasa
 ♦ patalynės keitimas: kasdien
 ♦ mini baras
 ♦ grindys: parketas
 ♦ palydovinė TV
 ♦ vonia (arba vonia ir dušo kabina)
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ paplūdimio rankšluosčiai
 ♦ seifas (mechaninis arba 
elektroninis)

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ šlepetės
 ♦ telefonas
 ♦ numerių tvarkymas: 2 kartus 
per dieną

 ♦ chalatas
 ♦ oro kondicionierius: individualus 
(arba centrinis su individualia 
kontrole)

 ♦ CD / DVD grotuvas (su diskų 
kolekcija)

 ♦ internetas: Wi-Fi registratūroje, 
už papildomą mokestį (arba 
laidinis, už papildomą mokestį)

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ sraigtasparnių aikštelė
 ♦ grožio salonas
 ♦ barai: 5
 ♦ restoranai: 8 („Elounda Bay 
Palace“ ir „Elounda Beach“ 
teritorijoje)

 ♦ parduotuvės
 ♦ verslo centras
 ♦ susitikimų kambarys (nuo 10 iki 
15 asm.)

 ♦ baseinas (atviras, su jūros 
vandeniu, šildomas)

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

 ♦ amfiteatras (atviras, iki 650 asm.)
 ♦ belaidis internetas (arba Dial Up)
 ♦ gydytojo iškvietimas, už 
papildomą mokestį

 ♦ uždaras baseinas (šildomas, SPA)
 ♦ jachtų nuoma
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė

 Pramogos ir sportas:
 ♦ teniso kortai: 5 (su apšvietimu, 
danga: gruntas ir dirbtinė veja)

 ♦ nardymo pamokos
 ♦ masažas (SPA teritorijoje)
 ♦ mini golfas
 ♦ treniruoklių salė (SPA teritorijoje)
 ♦ sauna (SPA teritorijoje)
 ♦ tinklinis
 ♦ golfas (18 duobučių, už 35 min. 
kelio automobiliu nuo viešbučio)

 ♦ pirtis (SPA teritorijoje)
 ♦ gyva muzika
 ♦ biliardas
 ♦ SPA centras
 ♦ stalo tenisas
 ♦ krepšinis

Elounda Beach 
Resort & Villas

VIEŠBUČIO VIETA: 65 km iki Herakliono oro uosto, 
1,5 km iki Elundos kurorto, pirmoje viešbučių linijoje. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1971 metais, kasmet vykdomi 
atnaujinimo darbai. Viešbutis priklauso „Helios Hotels & 
Resorts“ viešbučių grupei. Jame yra 248 numeriai, kurie 
skirstomi į atskirus klubus. COMFORT VIP klubui priklauso: 
22 Luxury sea View tipo numeriai, 13 Luxury Garden View 
tipo numerių, Luxury Front sea View tipo vasarnamiai. 
PREMIUM klubui priklauso: 10 Luxury sea View tipo 
numerių, 34 suites sea View tipo numeriai, Luxury Front 
sea View tipo vasarnamiai, island on the Water's Egde 
tipo vasarnamiai. PREMIUM GOLD klubui priklauso: 13 
island suite tipo numerių, 14 Ambassador suite sea View 
tipo vasarnamių, island suite sea View tipo vasarnamių. 
SPORTS klubui priklauso: 5 Luxury tipo numeriai, 11 island 
suite tipo numerių, 2 Ambassador suites tipo vasarnamiai, 
island, Ambasador tipo vilos. EXCLUSIVE klubui priklauso: 
8 island tipo vilos, 5 Hideaway  tipo vilos, šeimyninė 
rezidencija, Presidential suite, Grand suite tipo numeriai. 
PLATINUM klubui priklauso: 1 Palace suite tipo numeris, 2 
Royal Suite tipo vasarnamiai. YACHTING klubui priklauso: 8 
Yachting tipo vilos, 1 sea Majesty tipo vila. 
PAPlŪDIMyS: nuosavas, smėlio (nedidelė įlanka). Skėčiai, 
gultai, paplūdimio rankšluosčiai nemokamai.
PrIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠAlyJE – 
5 žvaigždutės.
INTErNETO SVETAINĖ
www.eloundabeach.gr     
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Kurortai

Numeriuose:
 ♦ internetas: Wi-Fi 
 ♦ palydovinė TV
 ♦ paplūdimio krepšys 
(paplūdimio rankšluosčiai)

 ♦ aptarnavimas numeriuose: 
visą parą

 ♦ chalatas
 ♦ mini baras, už papildomą 
mokestį

 ♦ vonia (marmuro)
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ pagalvių pasirinkimas
 ♦ šlepetės
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ numerių tvarkymas: 2 kartus 
per dieną

 ♦ seifas 
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ grindys: plytelės
 ♦ šildymas
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ a la carte restoranai: 2 („Mirabello“ 
taverna, „Symposium Mirabello“ 
taverna)

 ♦ baseinai: 3 (sujungti tarpusavyje 
su jūros vandeniu (išdėstyti 
skirtinguose lygiuose))

 ♦ interneto kavinė, už papildomą 
mokestį

 ♦ televizijos salė
 ♦ restoranas
 ♦ parduotuvės
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ konferencijų salės: 2 (nuo 24 iki 
60 asm.)

 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ SPA centras
 ♦ barai: 2 (baras fojė, paplūdimio 
baras)

 ♦ grožio salonas
 ♦ belaidis internetas
 ♦ biblioteka
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ uždaras baseinas (SPA centre)
 ♦ gydytojo iškvietimas

 Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ vandens aerobika
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ aerobika
 ♦ teniso kortas (su dirbtine danga)
 ♦ teniso inventorius
 ♦ katamaranas, už papildomą 
mokestį

 ♦ buriavimas, už papildomą mokestį
 ♦ SPA centras, už papildomą 
mokestį 

 ♦ nardymo pamokos, už papildomą 
mokestį

 ♦ stalo tenisas
 ♦ sūkurinė vonia, už papildomą 
mokestį

 ♦ smiginis
 ♦ dviračių nuoma, už papildomą 
mokestį (kalnų)

 ♦ vandens slidės, už papildomą 
mokestį

 ♦ pirtis, už papildomą mokestį
 ♦ biliardas
 ♦ kanoja, už papildomą mokestį
 ♦ sauna

Aquila Elounda Village

VIEŠBUČIO VIETA: 65 km iki Herakliono oro uosto, 
7 km iki Agios nikolaos miesto, 3 km iki Elundos 
kurorto, Mirabelo įlankoje, ant jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1989 metais, paskutinį 
kartą pilnai atnaujintas 2008 metais. Viešbučio 
komplekse yra 208 numeriai: standartiniai 
dviviečiai Garden View tipo numeriai (maks. 3 asm., 
29 kv. m), Garden / sea View tipo vasarnamiai 
(maks. 3 asm., 28 kv. m), Romatic Garden View 
tipo vasarnamiai (maks. 2 asm., 28 kv. m), Mythica 
superior sea View tipo numeriai, Mythica Junior 
suite sea View  tipo vasarnamiai, Mythica Sea View 
With Sharing Pool tipo vasarnamiai, Mythica  Sea 
View With Private Pool tipo vasarnamiai, Mythica 
Deluxe Suite Sea View 1 Bedroom tipo vasarnamiai, 
Mythica Maisonette Sea View With Private Pool  
tipo numeriai.
PAPlŪDIMyS: įėjimas į jūrą – smėlio (nedidelis 
dirbtinis paplūdimys su smėlėta pakrante, gerai 
apsaugotas nuo vėjų). Skėčiai, gultai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai. Yra dušas, persirengimo 
kabinos. 
PrIE BASEINO: skėčiai, gultai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai.  
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠAlyJE – 
5 žvaigždutės.
INTErNETO SVETAINĖ 
www.aquilahotels.com 
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Vaikams:
 ♦ meniu
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ diskoteka (6 kartus per savaitę)
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane
 ♦ vaikų klubas
 ♦ baseinai: 2
 ♦ auklė: pagal atskirą užklausimą, už 
papildomą mokestį

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius: centrinis (su 
individualia kontrole)

 ♦ grindys: plytelės
 ♦ internetas: Wi-Fi
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ seifas, už papildomą mokestį
 ♦ CD / DVD grotuvas
 ♦ televizorius
 ♦ palydovinė TV
 ♦ kavos / arbatos rinkinys (išskyrus 
standard dbl inland View / sea View)

 ♦ balkonas / terasa
 ♦ telefonas
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ patalynės keitimas: 3 kartus per 
savaitę

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ uždaras baseinas (šildomas, 
balandį ir spalį)

 ♦ SPA centras
 ♦ restoranas 
 ♦ barai: 3
 ♦ konferencijų salės: 2 (iki 60 ir 
100 asm.)

 ♦ grožio salonas
 ♦ televizijos salė (TV kampelis)
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ diskoteka (disko baras, už 
papildomą mokestį)

 ♦ amfiteatras
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ baseinai: 2 (su jūros vandeniu)
 ♦ nešiojamųjų kompiuterių nuoma
 ♦ a la carte restoranas
 ♦ belaidis internetas
 ♦ parduotuvės (juvelyrinių dirbinių 
ir mini parduotuvė)

 Pramogos ir sportas:
 ♦ šaudymas iš lanko
 ♦ pramoginiai renginiai vakarais (2 
kartus per savaitę)

 ♦ gyva muzika (2 kartus per 
savaitę)

 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ turkiška pirtis
 ♦ nardymas, už papildomą mokestį
 ♦ stalo tenisas
 ♦ vandens sporto priemonės, už 
papildomą mokestį (paplūdimyje)

 ♦ mini futbolas
 ♦ aerobika
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ SPA centras 
 ♦ teniso korto apšvietimas, už 
papildomą mokestį

 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ vandens aerobika
 ♦ sauna
 ♦ smiginis
 ♦ pramoginiai renginiai (6 kartus 
per savaitę)

 ♦ teniso kortas
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ krepšinis

Blue Marine Resort & SPA Hotel

VIEŠBUČIO VIETA: 70 km iki Herakliono oro 
uosto, 6 km iki Agios nikolaos miesto centro, 
20 m iki paplūdimio (kitoje kelio pusėje, yra 
požeminė perėja).
VIEŠBUTIS: pastatytas 2006 metais. 7-ių 
aukštų viešbučio pastate yra 143 numeriai: 
78 standartiniai inland View / sea View tipo 
numeriai (maks. 3 asm., 25-30 kv. m), 42 
šeimyniniai Garden / sea View tipo numeriai 
(maks. 3+1 asm., 40-45 kv. m), deluxe Family 
tipo numeriai (2 uždari miegamieji, maks. 4+1 
asm., 40-45 kv. m), Junior Suite tipo numeriai 
(maks. 3+1 asm., 45 kv. m), suite tipo numeriai 
(maks. 3+1 asm., 50 kv. m). 
PAPlŪDIMyS: smėlio / žvyro (kitoje kelio 
pusėje, svečių patogumui yra liftas); įėjimas į 
jūrą – vietomis akmenuotas (smulkių 
akmenukų). Skėčiai, gultai už papildomą 
mokestį. 
PrIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai, 
paplūdimio rankšluosčiai už užstatą.
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠAlyJE – 
5 žvaigždutės.
INTErNETO SVETAINĖ
www.bluemarinehotel.gr    
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Numeriuose:
 ♦ svarstyklės
 ♦ numerių tvarkymas: 2 kartus 
per dieną

 ♦ telefonas
 ♦ seifas (elektroninis)
 ♦ oro kondicionierius: centrinis 
(su individualia kontrole)

 ♦ mini baras, už papildomą 
mokestį

 ♦ dušas (dušo kabina su 
hidromasažu)

 ♦ chalatas
 ♦ paplūdimio rankšluosčiai
 ♦ šlepetės
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ grindys: laminatas / plytelės
 ♦ CD / DVD grotuvas (Bungalow ir 
suite tipo numeriuose)

 ♦ patalynės keitimas: kasdien
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ palydovinė TV
 ♦ aptarnavimas numeriuose: visą 
parą, už papildomą mokestį

 ♦ internetas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ televizijos salė
 ♦ parduotuvės
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ a la carte restoranai: 2
 ♦ restoranai: 3
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ baseinas (atviras, šildomas, su 
jūros vandeniu)

 ♦ SPA centras („Six Senses 
SPA“, įsikūręs „Porto Elounda“ 
viešbutyje)

 ♦ interneto kavinė, už papildomą 
mokestį

 ♦ konferencijų salės: 4 (Lato Hall 
iki 150 asm., Gallery Hall iki 120 
asm., Blue Room iki 85 asm., 
Media Cave Room iki 30 asm.)

 ♦ kirpykla
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ varpinė
 ♦ barai: 2
 ♦ susitikimų kambariai: 2
 ♦ sraigtasparnio nuoma

 Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna („Porto Elounda“)
 ♦ teniso kortas: 2 („Porto Elounda“, 
dirbtinė danga)

 ♦ nardymo centras (sistema PADI)
 ♦ vandens slidės
 ♦ stalo tenisas
 ♦ gyva muzika
 ♦ vandens sporto priemonės
 ♦ bridžo salonas
 ♦ pramoginiai renginiai vakarais 
(teminiai)

 ♦ golfas (9 duobučių, viešbučio 
„Porto Elounda“ teritorijoje, 500 m)

 ♦ stalo žaidimai
 ♦ treniruoklių salė („Porto Elounda“)
 ♦ pirtis („Porto Elounda“)
 ♦ buriavimas

Vaikams:
 ♦ vaikų parkas („Porto Elounda“, už 
papildomą mokestį)

 ♦ auklė: pagal atskirą užklausimą, 
už papildomą mokestį

 ♦ vaikų klubas („Children’s Ark“, 
„Porto Elounda“, už papildomą 
mokestį)

 ♦ skyrius pagrindiniame baseine
 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą 
(lovytė-maniežas)

Elounda Mare A Relais & 
Chateux Hotel

VIEŠBUČIO VIETA: 70 km iki Herakliono 
oro uosto, 2 km iki Elundos kurorto, pirmoje 
viešbučių linijoje. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1984 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2008 metais. Viešbutis 
priklauso „Realais & Chateaux“ viešbučių 
grupei. Viešbutį sudaro vienas pagrindinis 
pastatas ir vasarnamių kompleksas, kuriuose 
yra 82 numeriai. Pagrindiniame pastate yra: 
24 standartiniai numeriai (maks. 2+1 asm., 
30 kv. m), 9 vieno miegamojo suite tipo 
numeriai (maks. 3 asm., 42 kv. m), 5 vieno 
miegamojo superior suite tipo numeriai (uždaras 
miegamasis, maks. 3 asm., 50-70 kv. m), 6 
dviejų miegamųjų superior suite tipo numeriai, 
2 dviejų miegamųjų superior suite tipo numeriai. 
Vasarnamiuose yra: 10 deluxe tipo vasarnamių 
(maks. 2+1 asm., 35-40 kv. m), 10 superior 
tipo vasarnamių, 8 dviejų miegamųjų superior 
tipo vasarnamiai, trijų miegamųjų superior tipo 
vasarnamis, vieno / dviejų miegamųjų Minoan 
Royalty Suite tipo vasarnamiai.
PAPlŪDIMyS: smėlio. Skėčiai, gultai, 
paplūdimio rankšluosčiai nemokamai. 
PrIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠAlyJE – 
5 žvaigždutės.
INTErNETO SVETAINĖ 
www.eloundamare.gr   
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Vaikams:
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ meniu (pagrindiniame restorane)
 ♦ baseinai: 2 (su gėlu vandeniu)
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą 
(lovytė-maniežas)

 ♦ auklė: pagal atskirą užklausimą, 
už papildomą mokestį

 ♦ žaidimų aikštelė

Numeriuose:
 ♦ CD / DVD grotuvas (deluxe 
Bungalow Suite Water Front)

 ♦ rankšluosčių keitimas: kasdien
 ♦ aptarnavimas numeriuose: visą 
parą

 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ chalatas
 ♦ patalynės keitimas: 3 kartus per 
savaitę

 ♦ mini baras, už papildomą 
mokestį

 ♦ šlepetės
 ♦ telefonas
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ grindys: marmuras
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ kosmetinis veidrodis
 ♦ vonia
 ♦ seifas (mechaninis)
 ♦ vonios reikmenys („Korres“)
 ♦ oro kondicionierius: individualus 
– (Bungalow) centrinis 
(pagrindiniame pastate)

 ♦ palydovinė TV

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ uždaras baseinas (su gėlu 
vandeniu, šildomas)

 ♦ belaidis internetas viešosiose 
vietose

 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ konferencijų salės: 9 (nuo 10 iki 
500 asm.)

 ♦ restoranas
 ♦ interneto kavinė, už papildomą 
mokestį

 ♦ baseinai: 2 (atviri, su gėlu 
vandeniu, 1 olimpinis)

 ♦ parduotuvės
 ♦ barai: 2 (+ užkandžių baras)
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ a la carte restoranas

 Pramogos ir sportas:
 ♦ mini golfas
 ♦ nardymo pamokos, už papildomą 
mokestį: pagal atskirą užklausimą

 ♦ maisto gaminimo kursai, už 
papildomą mokestį

 ♦ diskoteka (1–3 kartus per 
savaitę)

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ gyva muzika
 ♦ teniso kortas (dirbtinė danga, 
apšvietimo nėra)

 ♦ sauna
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ vandens sporto priemonės
 ♦ skvošas (2 teniso kortai)
 ♦ stalo tenisas
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ aerobika
 ♦ dviračiai, už papildomą mokestį
 ♦ pramoginiai renginiai vakarais
 ♦ šaudymas iš lanko

Kalimera Kriti Hotel & 
Village Resort

VIEŠBUČIO VIETA: 42 km iki Herakliono oro 
uosto, 24 km iki Agios nikolaos, 900 m iki Sisi 
gyvenvietės, ant jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1993 metais, kasmet 
atliekami atnaujinimo darbai. Viešbutį sudaro 
pagrindinis pastatas, vasarnamių kompleksas 
ir vilos, kuriuose yra 415 numerių: 65 Mountain 
View tipo numeriai (maks. 3 asm., 29 kv. m), 
46 sea View tipo numeriai (maks. 4 asm., 
30-35 kv. m). Vasarnamiuose: 60 Mountain View 
tipo numerių (maks. 3 asm., 30-35 kv. m), 
64 sea View tipo numeriai (maks. 3 asm., 
30-35 kv. m), šeimyniniai suite sea View / Garden 
View tipo numeriai, sea Front, suite sea View, 
Suite Water Front, Deluxe Suite Water Front tipo 
numeriai. 
PAPlŪDIMyS: nuosavas (300 m ilgio); įėjimas 
į jūrą – smėlio. Skėčiai, gultai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai.
PrIE BASEINO: skėčiai, gultai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠAlyJE – 
5 žvaigždutės.
INTErNETO SVETAINĖ
www.kalimerakriti.gr    
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Numeriuose:
 ♦ mini baras
 ♦ telefonas
 ♦ seifas (mechaninis)
 ♦ šlepetės
 ♦ chalatas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ grindys: plytelės
 ♦ vonia / dušas
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ palydovinė TV
 ♦ aptarnavimas numeriuose 
(07:30–21:30)

 ♦ rankšluosčių keitimas: kasdien 
(veikia ekosistema)

 ♦ patalynės keitimas: kasdien 
(veikia ekosistema)

 ♦ oro kondicionierius: 
individualus

 ♦ vonios reikmenys
 ♦ internetas: Wi-Fi 
 ♦ kavos / arbatos rinkinys

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ barai: 3 (Main Bar, Pool Bar, 
Lounge Bar at the beach)

 ♦ konferencijų salė
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ restoranai: 4 („Main Restaurant 
Bacchus“, „Ambrosia“, 
„Terpsis Cretan Restaurant“, 
„La Bouillabaisse Gourmet 
Restaurant“)

 ♦ parduotuvės
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ baseinas (atviras, šildomas 
(šaltaisiais mėnesiais), su gėlu 
vandeniu)

 ♦ televizijos salė

 Pramogos ir sportas:
 ♦ vandens sporto priemonės, už 
papildomą mokestį

 ♦ nardymo pamokos, už papildomą 
mokestį

 ♦ stalo tenisas
 ♦ teniso kortas, už papildomą 
mokestį (tartano danga, 
apšvietimo nėra)

 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ sauna, už papildomą mokestį
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ treniruoklių salė

Vaikams:
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane
 ♦ auklė: pagal atskirą užklausimą, 
už papildomą mokestį

 ♦ meniu (pagrindiniame restorane, 
už papildomą mokestį)

 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą 
(lovytė-maniežas)

Minos Beach Art Hotel

VIEŠBUČIO VIETA: 65 km iki Herakliono oro uosto, 
apie 800 m iki Agios nikolaos miesto centro, pirmoje 
viešbučių linijoje. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1963 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2002 metais. Viešbutis priklauso 
„Bluegr Mamidakis“ viešbučių grupei. Viešbutį sudaro 
pagrindinis pastatas bei vasarnamių kompleksas, 
kuriuose yra 129 numeriai: Junior Suite tipo numeriai 
(maks. 3 asm., 40-45 kv. m). Vasarnamiai: superior 
sea Front tipo numeriai (maks. 3 asm., 40-45 kv. 
m), Superior Water Front / Sea Front Private Pool tipo 
numeriai (maks. 3 asm., 40-45 kv. m), Villa with 
Private Pool tipo numeriai (maks. 2 asm., 55 kv. m), 
Executive Villa with Private Pool tipo numeriai (maks. 
4 asm., 75 kv. m), Presidental Villa with Private Pool 
tipo numeriai (maks. 6 asm., 150 kv. m). 
PAPlŪDIMyS: smėlio (2 nedidelės įlankėlės), 
platforma. Skėčiai, gultai, paplūdimio rankšluosčiai 
nemokamai. 
PrIE BASEINO: skėčiai, gultai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠAlyJE – 
5 žvaigždutės.
INTErNETO SVETAINĖ 
www.bluegr.com, www.minosbeach.com  
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Vaikams:
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane
 ♦ žaidimų kambarys (pagrindiniame 
pastate, su tėvų priežiūra)

 ♦ baseinai: 2
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ auklė: pagal atskirą užklausimą, 
už papildomą mokestį

 ♦ vaikų klubas („Children’s Ark“ 
nuo 6 mėn. iki 5 metų, o taip 
pat specialus pramogų parkas 
vaikams nuo 5 iki 12 metų)

 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą 
(lovytė-maniežas)

Numeriuose:
 ♦ patalynės keitimas: kasdien
 ♦ numerių tvarkymas: 2 kartus 
per dieną

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ internetas: LAN, už papildomą 
mokestį

 ♦ vonios reikmenys (išskirtiniai)
 ♦ šlepetės
 ♦ telefonas
 ♦ vonia
 ♦ oro kondicionierius: individualus
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ grindys: parketas
 ♦ aptarnavimas numeriuose: visą 
parą

 ♦ palydovinė TV (rusiški kanalai)
 ♦ chalatas
 ♦ seifas (elektroninis)
 ♦ mini baras, už papildomą 
mokestį

 ♦ CD / DVD grotuvas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ a la carte restoranai: 2
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ konferencijų salė (iki 600 asm.)
 ♦ juvelyrinė parduotuvė
 ♦ uždaras baseinas (šildomas)
 ♦ restoranas
 ♦ baseinas (atviras, su gėlu 
vandeniu)

 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ kirpykla
 ♦ susitikimų kambarys
 ♦ taverna
 ♦ varpinė
 ♦ parduotuvės (drabužių)
 ♦ barai: 2
 ♦ valiutos keitykla

 Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna
 ♦ golfas (9 duobučių, tik viešbučio 
svečiams)

 ♦ buriavimas
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ turkiška pirtis
 ♦ stalo tenisas
 ♦ vandens sporto priemonės 
(nepriklauso viešbučiui)

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ teniso kortai: 3 (dirbtinė danga)
 ♦ biliardas

Porto Elounda Golf & SPA Resort

VIEŠBUČIO VIETA: 75 km iki Herakliono 
oro uosto, 2 km iki Elundos kurorto, pirmoje 
viešbučių linijoje. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1992 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2004 metais. Viešbutį sudaro 
vienas pagrindinis pastatas ir vasarnamių 
kompleksas. Pagrindiniame pastate yra: 8 
vienviečiai Porto Deluxe tipo numeriai 
(maks. 1 asm., 35 kv. m), 74 Porto Deluxe tipo 
numeriai (maks. 2+1 asm., 37 kv. m), 8 Porto 
deluxe shared pool tipo numeriai (maks. 3 asm., 
45 kv. m), Deluxe Private Pool, Porto Deluxe 
Suite, Porto Deluxe Suite Shared / Private Pool, 
Dviejų Miegamųjų Porto Deluxe Suite, Exclusive 
Suite Private Pool tipo numeriai. Vasarnamių 
komplekse yra: dviejų miegamųjų vasarnamiai 
(maks. 5+1 asm., 110 kv. m), trijų miegamųjų 
vasarnamis (maks. 7 asm., 132 kv. m).
PAPlŪDIMyS: smėlio (nedidelis, nuolaidus 
įėjimas į jūrą). Skėčiai, gultai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai. 
PrIE BASEINO: skėčiai, gultai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠAlyJE – 
5 žvaigždutės.
INTErNETO SVETAINĖ
www.portoelounda.com     
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Numeriuose:
 ♦ šlepetės
 ♦ patalynės keitimas: kasdien 
(veikia ekosistema)

 ♦ oro kondicionierius: centrinis 
(su individualia kontrole; 
individualus oro kondicionierius 
tik Bungalow)

 ♦ vonios reikmenys
 ♦ chalatas
 ♦ palydovinė TV
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ telefonas
 ♦ seifas (elektroninis)
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ mini baras (atvykus, už 
papildomą mokestį)

 ♦ grindys: marmuras (parketas 
suite)

 ♦ aptarnavimas numeriuose: 
už papildomą mokestį 
(07:15–22:30)

 ♦ rankšluosčių keitimas: kasdien 
(veikia ekosistema)

 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ internetas: Wi-Fi
 ♦ vonia

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ barai: 2
 ♦ SPA centras
 ♦ grožio salonas
 ♦ kirpykla: pagal atskirą užklausimą, 
už papildomą mokestį

 ♦ parkas
 ♦ lyginimo paslaugos: pagal atskirą 
užklausimą, už papildomą 
mokestį

 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ a la carte restoranas (taverna, 
paplūdimyje)

 ♦ baseinas (su jūros vandeniu)
 ♦ restoranas (vegetarinis ir dietinis 
meniu, pagal atskirą užklausimą)

 ♦ interneto kavinė, už papildomą 
mokestį

 ♦ belaidis internetas

 Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna, už papildomą mokestį
 ♦ gyva muzika
 ♦ teniso kortai: 2, už papildomą 
mokestį

 ♦ pramoginiai renginiai vakarais
 ♦ biliardas
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ vandens sporto priemonės, už 
papildomą mokestį (nepriklauso 
viešbučiui)

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ SPA centras, už papildomą 
mokestį

Sensimar Minos Palace & 
Suites

VIEŠBUČIO VIETA: 58 km iki Herakliono oro 
uosto, 2 km iki Agios nikolaos miesto centro.
VIEŠBUTIS: paskutinį kartą atnaujintas 2011 
metais. Viešbutį sudaro pagrindinis pastatas 
ir vasarnamių kompleksas, kuriuose yra 
148 numeriai: 97 standartiniai sea View tipo 
numeriai (maks. 3 asm., 25-30 kv. m), 9 sea 
View tipo vasarnamiai (maks. 2 asm., 25-32 
kv. m), 14 suite sea View tipo numerių (maks. 5 
asm., 38-53 kv. m), 23 Suites with Sharing Pool 
& Sea View tipo numeriai (maks. 4 asm., 38 kv. 
m), 5 Suites with Private Pool & Sea View tipo 
numeriai (maks. 4 asm., 61 kv. m). 
PAPlŪDIMyS: nuosavas; įėjimas į jūrą – 
smėlio (yra akmens plokštė su dirbtiniu 
nusileidimu į jūrą). Skėčiai, gultai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai.
PrIE BASEINO: skėčiai, gultai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠAlyJE – 
5 žvaigždutės.
INTErNETO SVETAINĖ 
www.bluegr.com   

Pusryčiai, 
pietūs, 
vakarienė
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Candia Park Village

Grecotel Meli Palace

Numeriuose:
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ vonia
 ♦ grindys: plytelės
 ♦ rusiški kanalai: 3
 ♦ palydovinė TV
 ♦ šildymas
 ♦ paplūdimio rankšluosčiai
 ♦ seifas (mechaninis)
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius: centrinis 
(su individualiu valdymu)

 ♦ balkonas / terasa
 ♦ telefonas (su tiesioginiu 
numerio rinkimu)

 ♦ mini šaldytuvas

 Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas, už papildomą mokestį 
(SPA centre)

 ♦ petankė
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ vandens sporto priemonės 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ kanoja (nuo 09:00 iki 18:00)
 ♦ aerobika 
 ♦ pramoginiai renginiai vakarais 
(teminiai vakarai)

 ♦ teniso kortai: 2 (tartano danga)
 ♦ maisto gaminimo kursai
 ♦ vandens dviračiai (nuo 09:00 iki 
18:00)

 ♦ treniruoklių salė, už papildomą 
mokestį

 ♦ sūkurinė vonia, už papildomą 
mokestį

 ♦ smiginis 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ gimnastika

 Pramogos ir sportas:
 ♦ tinklinis
 ♦ pramoginiai renginiai vakarais, už papildomą 
mokestį (kretietiški – kartą per savaitę)

 ♦ vandens sporto priemonės, už papildomą 
mokestį

 ♦ teniso kortas, už papildomą mokestį (kieta 
danga)

 ♦ teniso pamokos, už papildomą mokestį
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ krepšinis 
 ♦ teniso korto apšvietimas, už papildomą mokestį
 ♦ stalo tenisas

VIEŠBUČIO VIETA: 40 km iki Herakliono oro 
uosto, 2 km iki sisi kaimelio. 
VIEŠBUTIS: priklauso „Grecotel“ viešbučių 
grupei. Viešbutį sudaro pagrindinis pastatas, 
kuriame yra 158 numeriai: standartiniai 
numeriai (maks. 3 asm., 24 kv. m), šeimyniniai 
numeriai (maks. 2+2 asm., 24 kv. m). 
PAPlŪDIMyS: smėlio / žvyro (įlankos pavidalo), 
įėjimas į jūrą – stambaus žvyro. Skėčiai, gultai, 
paplūdimio rankšluosčiai nemokamai. Yra 
dušas, persirengimo kabinos. 
PrIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠAlyJE – 
4 žvaigždutės.
INTErNETO SVETAINĖ 
www.grecotel.com  

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ parduotuvės (mini parduotuvė)
 ♦ barai: 2 (+ baras-užkandinė „To Nisi“)
 ♦ baseinas (su gėlu vandeniu, dydis 450 kv. m, 
gylis 1,35–3 m)

 ♦ gydytojo iškvietimas, už papildomą mokestį
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ restoranai: 2 („Symposium“)
 ♦ taksi paslaugos: pagal atskirą užklausimą, už 
papildomą mokestį

Vaikams:
 ♦ auklė: pagal atskirą užklausimą, už papildomą 
mokestį (nuo 15.06 iki 15.09)

 ♦ vaikų klubas („Grecoland“ – vaikų nuo 3 iki 12 
metų priežiūra tam tikromis valandomis, 6 
kartus per savaitę, visą sezoną)

 ♦ baseinas (gylis 0,5 m)
 ♦ paauglių klubas („Club 4U“, nuo 13 iki 17 metų)
 ♦ meniu (pagrindiniame restorane)
 ♦ žaidimų aikštelė

Numeriuose:
 ♦ vonia
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ šlepetės
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ kavavirė
 ♦ grindys: plytelės
 ♦ virdulys (suite tipo numeriuose)
 ♦ chalatas
 ♦ rusiški kanalai: 2
 ♦ palydovinė TV
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien 
(virtuvės kampą svečiai turi 
susitvarkyti patys)

 ♦ televizorius
 ♦ patalynės keitimas: kas antrą 
dieną

 ♦ mini virtuvėlė (virtuvės 
reikmenys)

 ♦ seifas
 ♦ oro kondicionierius: individualus
 ♦ rankšluosčių keitimas: kasdien
 ♦ telefonas
 ♦ plaukų džiovintuvas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos (savitarna, už 
papildomą mokestį)

 ♦ interneto kavinė, už 
papildomą mokestį

 ♦ baseinas su sūkurine vonia
 ♦ a la carte restoranas („To 
Filli“)

 ♦ kavinė (graikiška)
 ♦ baseinas
 ♦ restoranas („Agapi“)
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė

 ♦ drabužių valymo 
paslaugos

 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ barai: 2
 ♦ belaidis internetas

VIEŠBUČIO VIETA: 65 km iki Herakliono oro uosto, 
3 km iki Agios nikolaos miesto centro, 5 km 
iki Elundos kurorto, pirmoje viešbučių linijoje.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1992 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2007 metais. Viešbutis priklauso „Bluegr 
Mamidakis Hotels“ viešbučių grupei. Viešbutyje yra 
222 apartamentai: 158 šeimyniniai apartamentai 
(maks. 4 asm., 40 kv. m), 28 superior tipo šeimyniniai 
apartamentai (maks. 6 asm., 60 kv. m), 36 sea Front 
suite tipo numeriai (maks. 4 asm., 40 kv. m). 
PAPlŪDIMyS: smėlio / žvyro (mažas smulkių 
akmenukų paplūdimys šalia sea Front suite); įėjimas 
į jūrą – smulkaus žvyro. Skėčiai, gultai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai. 
PrIE BASEINO: skėčiai, gultai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠAlyJE – 
4 žvaigždutės.
INTErNETO SVETAINĖ  
www.bluegr.com  

Vaikams:
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
 ♦ lovelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų, 10:00–20:00, 
nuo balandžio iki spalio)

 ♦ diskoteka (2 kartus per savaitę)
 ♦ meniu
 ♦ baseinas (gėlo vandens)
 ♦ auklė: pagal atskirą užklausimą, už papildomą 
mokestį

 ♦ žaidimų aikštelė (žolės danga)

Pusryčiai, 
vakarienė

Viskas 
įskaičiuota
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 Elounda Aqua Sol Resort

Numeriuose:
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ patalynės keitimas: 6 kartus 
per savaitę

 ♦ vonia / dušas
 ♦ aptarnavimas numeriuose, už 
papildomą mokestį

 ♦ oro kondicionierius: 
individualus

 ♦ balkonas / terasa
 ♦ telefonas
 ♦ seifas
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ grindys: plytelės
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ rankšluosčių keitimas: kasdien
 ♦ televizorius

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranas
 ♦ televizijos salė
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje, už papildomą 
mokestį

 ♦ valiutos keitykla
 ♦ interneto kavinė, už papildomą 
mokestį

 ♦ bažnyčia
 ♦ baseinai: 2
 ♦ barai: 2 (užkandžių baras 
„Sailors“ ir baras prie baseino 
„Poseidon“)

 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ amfiteatras
 ♦ konferencijų salė

 Pramogos ir sportas:
 ♦ vandens sporto priemonės
 ♦ teminiai vakarėliai
 ♦ gyva muzika
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį

 Pramogos ir sportas:
 ♦ teniso kortas
 ♦ sauna, už papildomą mokestį
 ♦ tinklinis
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ biliardas
 ♦ stalo tenisas
 ♦ nardymo centras, už papildomą mokestį
 ♦ petankė
 ♦ teniso inventorius, už papildomą mokestį
 ♦ krepšinis
 ♦ smiginis

VIEŠBUČIO VIETA: 70 km į rytus iki Herakliono 
oro uosto, 8 km iki Agios nikolaos miestelio, 
2 km iki Elundos miestelio, 150 m iki paplūdimio.
VIEŠBUTIS: atidarytas 1990 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2008 metais. Viešbutį sudaro 
pagrindinis pastatas ir vasarnamių kompleksas, 
kuriuose yra 182 numeriai: standartiniai 
sV / GV numeriai (maks. 3 asm., 22 kv. m), 
Bungalow sV / GV tipo numeriai 
(maks. 4 asm., 30 kv. m). 
PAPlŪDIMyS: akmenuotas (už 200 m nuo 
viešbučio, kitoje kelio pusėje). Skėčiai, gultai 
nemokamai. 
PrIE BASEINO: skėčiai, gultai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠAlyJE – 
4 žvaigždutės.
INTErNETO SVETAINĖ 
www.aquasolhotels.com   

Vaikams:
 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą
 ♦ baseinas 
 ♦ vaikų klubas
 ♦ vežimėlis: pagal atskirą užklausimą, už 
papidomą mokestį

 ♦ vaikiškos kėdutės restorane: pagal atskirą 
užklausimą

 ♦ žaidimų aikštelė

Numeriuose:
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ telefonas
 ♦ internetas: Wi-Fi 
 ♦ rankšluosčių keitimas: kasdien
 ♦ patalynės keitimas: kas antrą dieną
 ♦ vonia / dušas
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius: individualus
 ♦ palydovinė TV
 ♦ seifas, už papildomą mokestį
 ♦ grindys: plytelės
 ♦ vonios reikmenys

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ nešiojamųjų kompiuterių 
nuoma

 ♦ uždaras baseinas
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ restoranas
 ♦ baseinas (su jūros vandeniu)
 ♦ barai: 4 (užkandžių 
baras, Lobby baras, baras 
paplūdimyje)

 ♦ parduotuvės (mini 
parduotuvė)

 ♦ televizijos salė
 ♦ belaidis internetas
 ♦ interneto kavinė, už 
papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 75 km iki Herakliono oro uosto, 
10 km iki Agios nikolaos miesto, 1 km iki Elundos 
kurorto, kitoje kelio pusėje nuo paplūdimio. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1991 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2010 metais. Viešbutyje yra 
131 numeris: standartiniai numeriai (maks. 3 asm., 
23 kv. m), superior tipo numeriai (maks. 3 asm., 
25 kv. m), Superior Sharing Pool Sea View tipo 
numeriai (maks. 3 asm., 25 kv. m), šeimyniniai 
numeriai (maks. 4 asm., 50 kv. m).
PAPlŪDIMyS: smėlio / žvyro, įėjimas į jūrą – 
smėlio. Skėčiai, gultai nemokamai.
PrIE BASEINO: skėčiai, gultai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠAlyJE – 
4 žvaigždutės.
INTErNETO SVETAINĖ  
www.eloundabluebay.gr   

Elounda Blu
Viskas 
įskaičiuota

Viskas 
įskaičiuota
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Almiros Beach Apartments

Elounda Akti Olous Hotel

 Pramogos ir sportas:
 ♦ vandens sporto priemonės, už 
papildomą mokestį (paplūdimyje)

Numeriuose:
 ♦ seifas
 ♦ patalynės keitimas: 3 kartus per savaitę
 ♦ telefonas
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ oro kondicionierius: individualus
 ♦ mini virtuvėlė (įrengta)
 ♦ televizorius
 ♦ rusiškas kanalas
 ♦ vonia / dušas
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ plaukų džiovintuvas

Numeriuose:
 ♦ oro kondicionierius: individualus, už 
papildomą mokestį

 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ balkonas
 ♦ rusiškas kanalas
 ♦ rankšluosčių keitimas: 3 kartus per 
savaitę

 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ telefonas
 ♦ grindys: plytelės
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ vonia / dušas
 ♦ internetas: Wi-Fi 
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ televizorius
 ♦ seifas, už papildomą mokestį 
(mechaninis)

 ♦ patalynės keitimas: 3 kartus per savaitę

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baras (prie baseino)
 ♦ restoranas (pusryčiai – 
bufetas, vakarienė – fiksuotas 
meniu)

 ♦ baseinai: 2 (1 bendras, 1 – 
naujojo korpuso numeriams)

 ♦ interneto kavinė, už 
papildomą mokestį

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ gydytojo iškvietimas, už 
papildomą mokestį

 ♦ a la carte restoranas (ant jūros 
kranto, už papildomą mokestį)

 ♦ barai: 2
 ♦ restoranas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ televizijos salė
 ♦ baseinas (su gėlu vandeniu)
 ♦ belaidis internetas

VIEŠBUČIO VIETA: 65 km iki Herakliono oro 
uosto, 4,5 km iki Agios nikolaos miesto centro, 
ant jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 2001 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2005 metais. Viešbutį sudaro 
du skirtingu laiku statyti korpusai, kuriuose yra 
15 numerių: pirmame korpuse yra – 7 numeriai, 
antrame korpuse – 8 numeriai. 
PAPlŪDIMyS: smėlio (platus), įėjimas į jūrą – 
smėlio (nuolaidus). Skėčiai, gultai už 
papildomą mokestį. 
PrIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai, 
rankšluosčiai neduodami. 
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠAlyJE – 
viešbutis nekategorizuotas.

VIEŠBUČIO VIETA: 70 km iki Herakliono oro uosto, 
7 km iki Agios nikolaos miesto. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1980 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2009 metais. Viešbutis priklauso 
„Helios Hotels & Resorts“ viešbučių grupei. Viešbučio 
pastate yra 49 standartiniai numeriai (maks. 3 asm., 
15 kv. m).
PAPlŪDIMyS: įėjimas į jūrą – smulkaus žvyro. 
Skėčiai, gultai nemokamai. 
PrIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠAlyJE – 
2 žvaigždutės.
INTErNETO SVETAINĖ  
www.eloundaaktiolous.com
Ekonominė klasė

Vaikams:
 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą
 ♦ skyrius pagrindiniame baseine
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane

Vaikams:
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane
 ♦ meniu (tavernoje ant jūros kranto)
 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą

Pusryčiai, 
vakarienė

Pusryčiai, 
vakarienė
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Didžiausia Dodekaneso salyno sala, esanti Egėjo jūros rytuose priklauso Graikijai, tačiau kone ranka pasiekiama iš 
Turkijos. Iki jos – vos 18 km. Dėl ištisus metus lepinančios saulės, laukinės, žmogaus rankų nepaliestos gamtos, 

plataus poilsio idėjų ir pramogų pasirinkimo salą ypač pamėgę ne tik užsienio šalių turistai – atostogas 
čia mielai leidžia ir vietiniai, atvykę iš žemyninės Graikijos.

SAuLėS dIeVo NuMyLėTA

Rodo sala

Regionas

  Sala, įsispraudusi 
tarp Graikijos ir Turkijos 
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„Septynių 
šaltinių” slėnis

Prasonisi iškyšulys

Drugelių 
slėnis

Monolitos 
uola

Antikinis 
Kamiros 
miestas

Kulinariniai atradimai
Vienas žymiausių restoranų „Kioupia“, 
įsikūręs Jalyso mieste – paragaukite čia 
tradicinių Rodo salos patiekalų. Kerintys 
vaizdai ir romantiška atmosfera – 
„Panorama“ restorane (Lindos). Rodo 
senamiestyje įsitaisęs „Dinoris“ – vienas 
seniausių salos restoranų. Gardžiausios 
jūros gėrybės – „Paragadi“ tavernoje 
Zefyros miestelyje.

Įdomu
Rodo sala pavadinta Helijo 
žmonos Rodės (Poseidono ir 
Afroditės dukros) vardu.

Ro
do

 s
al

a

Sostinė
Įspūdingiausia vieta čia – viduramžius 
menantis Rodo senamiestis, įtrauktas 
į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą. 
Būtinai apžiūrėkite ant Monthe smith 
kalvos viršūnės išsibarsčiusius Apolono 
ir Akropolio šventyklų griuvėsius, antikinį 
teatrą ir stadioną, Rodo archeologijos 
muziejų. Pasivaikščiokite masyvios 
gynybinės sienos juosiamame senajame 
Šv. Jono ordino riterių mieste su didingais 
14 amžiaus Didžiojo magistro rūmais, 
užsukite į toliau nuo turistinio 
šurmulio esantį žydų kvartalą.

Kas čia svarbiausia?

Lindos
Antikos laikais buvęs vienu galingiausių 
pajūrio miestų, Šv. Pauliaus įlankoje 
įsikūręs Lindos šiandien – žavus ir 
jaukus miestelis-muziejus. Nuvykę čia, 
užkopkite į Lindos akropolį, aplankykite 
senąjį teatrą, uoloje išskaptuotą Atėnės 
šventyklą, bizantišką Šv. Jono bažnyčią.

Saulė ir jūra
Salos kurortų paplūdimiai – platūs, 
erdvūs ir puikiai pritaikyti kokybiškam 
turistų poilsiui. Vieni įspūdingiausių – Eli 
(Rodo miestas) bei Šv. Pauliaus (Lindos) 
įlankos paplūdimiai. Jei norite ramesnio 
poilsio gamtos apsuptyje, važiuokite 
tolėliau nuo didesnių kurortų – Rodo 
pakrantėse gausu jaukių pasislėpusių 
įlankėlių ir nedidelių laukinių paplūdimių. 

Aktyvus laisvalaikis
Rodo pakrantė – tikras rojus 
mėgstantiems vandens sportą. Būtent 
todėl salą, o ypač Prasonisi miestelį, 

Paragauti ar parsivežti
Salamogia – sūrio su pipirų grūdeliais; 
talagoutes – blynų su medumi, 
graikiniais riešutais, cinamonu ir 
sezamo sėklomis, pitaroudia – 
avinžirnių maltinukų, citrusinių medžių 
žiedų medaus. Lauktuvėms pirkite 
kosmetikos iš alyvuogių aliejaus, puikių 
kailio ar odos dirbinių, natūralių jūros 
kempinių.

labai pamėgo banglenčių ir jėgos aitvarų 
aistruoliai. Čia taip pat įsikūrę nemažai 
nardymo centrų, Rodo mieste veikia 
įspūdingas akvariumas, šeimoms su 
vaikais dieną praleisti rekomenduojame 
Falirakio vandens parke.       Nuostabių, jaudinančių ir 

Jūsų dėmesio vertų vietų Rodo 
saloje – daugybė. Drugelių 
slėnis, „Septyni šaltiniai“, 

Moholitos, Feraklos ir Kritinia 
pilys, žavioji Simi salelė, 

nuostabios pakrantės ir jaukūs 
autentiški miestukai. 

Domėkitės, keliaukite ir 
atraskite kerintį Rodo 

salos grožį.

Diana Ardinavičienė
Rezervacijų ir konsultacijų teikimo 

skyriaus vadybininkė
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Nedidukė Dodekaneso salyno mažylė, nuo Rodo 
salos nutolusi apie 41 km, sužavės nuotaikinga, 
šlaite išsibarsčiusių ryškiaspalvių namukų mozaika, 
tapybiškais žvejų kaimeliais ir žaismingai vingiuojančiu 
kranto kontūru – čia išsibarstę daugybė jaukių įlankėlių 
ir nedidelių laukinių paplūdimių. Užlipę į Archangelo 
Mykolo cerkvę išvysite vieną gražiausių jūros peizažų. 

Ekskursijos „Auksinis Rodo palikimas“
Kelionė į riterių laikus

Vyksime į Rodą – Rodo provincijos sostinę ir 
didžiausią Graikijos salų miestą, įsikūrusį salos 
šiaurėje. Pietryčių Egėjo jūros finansiniu ir kultūriniu 
centru tituluojamas Rodo miestas sužavės 

Įdomu Manoma, kad legendinis Rodo kolosas, vienas septynių pasaulio stebuklų, stovėjęs 
būtent  Monte Smith kalno viršūnėje. Deja, milžiniška dievo Helijo skulptūra, pastatyta III 
a. pr. m. e., išstovėjo čia vos 56 metus, tad šiandien nėra likę jokių jos buvimo įrodymų.

Ką veiksime?
Plaukdami laivu mėgausimės saule ir lengvu jūros brizu. Priplaukus 
simi salelę, mus pasitiks spalvingi neoklasicistiniai pakrantės na-
meliai ir elegantiškas 19 a. uostas. Užkopsime į baltutėlį Panormitis 
vienuolyną, apžiūrėsime 18 a. statytą Archangelo Mykolo cerkvę su 
nuostabiomis bizantinėmis freskomis. Pasivaikščiosime siauromis, 
įvairių spalvų nameliais pasipuošusiomis sostinės simi gatvelėmis, 
maudysimės šiltoje jūroje ir vienoje iš tavernų ragausime tik ką 
sugautos žuvies.

Gurmaniški įspūdžiai
Užsukę į vieną iš daugybės žvejų restoranėlių, paragaukite tik simi 
salai būdingų miniatiūrinių aliejuje virtų krevečių.

Įdomu
Vietiniai pasakoja, kad Simi saloje gimė tradicija 
rinkti kempines iš jūros dugno. Čia veikia nedidukas 
kempinių muziejus-parduotuvė, tad nepraleiskite 
progos įsigyti unikalių suvenyrų.

Įsimintina išvyka

Kruizas į Simi – 
„Šviesos ir spalvų salą“

Ką pamatysime?
Vaikštinėdami jaukiomis senamiesčio 
gatvelėmis, užklysime į didžiausią Viduržemio 
jūros regione išlikusį Šv. Jono ordino riterių 
miestą-tvirtovę, juosiamą tvirtos gynybinės 
sienos. Apžiūrėsime Didžiojo magistro rūmus 
ir pasiklausysime pasakojimų apie garbingą 
ordino riterių gyvenimą.

Norintiems pasiūlysime užkopti ant 
Monte smith kalno – iš čia atsiveria nuostabi 
miesto ir jūros panorama, o geru oru išvysite 
ir Turkijos pakrantę. Čia apžiūrėkite ir 
įspūdingus antikinius paminklus: Apolono 
ir Akropolio šventyklas, antikinio teatro ir 
stadiono griuvėsius.

nepaprasta modernios dabarties ir turtingos 
istorinės praeities derme. Miesto pasididžiavimas – 
viduramžius menanti senamiesčio dalis, įtraukta į 
UNESCO pasaulio paveldo sąrašą. 

 Rode stovėjo vienas iš septynių 
pasaulio stebuklų – Rodo kolosas 
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Pirmiausia keliausime į Lindos miestelį. Čia 
išvysime rūsčiąją riterių pilį, užkopsime į ant 
kalvos stūksantį Akropolį su deivės Atėnės 
šventykla. Vaikštinėdami automobilių 
šurmulio netrikdomose gatvelėse, 
aplankysime bizantišką cerkvę, apžiūrėsime 
joje saugomą freskų kolekciją. 
Toliau vyksime į „Septynių šaltinių slėnį“ – 
nepaprastą žalią grožio oazę. Grožėsimės, 

Kelionė po pasakų šalį

„Drugelių slėnis“
Šiaurinėje salos dalyje yra nuostabus natūralios gamtos 
kampelis, vadinamas „Drugelių slėniu“. Birželio viduryje 
slėnis pasipuošia įvairiaspalviais margais drugelių 
raštais ir toks būna iki pat rugsėjo mėnesio. Įspūdis – 
nepakartojamas!

Ką išvysime?
Ramiai vaikštinėdami akmeniniu 2 km ilgio keliuku, grožėsimės 
nedidukais ežerėliais ir smagiai čiurlenančiais upeliais, mėgausimės 
visiška ramybe ir nosį kutenančiu pušų aromatu. Tačiau visų 
svarbiausia čia – tūkstančiai margaspalvių drugelių, nuklojusių 
medžių kamienus ir šakas, jaukiai nutūpusių ant minkšto žolės 
kilimo ir lengvai plevenančių ore. Turėdami laiko, užsukite į čia esantį 
nedidelį gamtos muziejų.

Pasivaikščioję „Drugelių 
slėniu“, keliausime į už 
15 km esantį Filermos 
miestelį, kur apžiūrėsime 
Dievo Motinos cerkvę, 
kurioje kažkada sugyveno 
dvi krikščionybės kryptys: 
katalikų ir stačiatikių.

Nepakartojami įspūdžiai

Lindos miestelis 
ir „Septynių šaltinių slėnis“
Rytinėje salos pakrantėje, Šv. Pauliaus įlankoje įsikūręs Lindos antikos 
laikais buvo vienas galingiausių pajūrio miestų. Šiandien tai – jaukus 
miestelis-muziejus, pasipuošęs gražiomis įlankomis ir nuostabiais 
paplūdimiais, tamsių uolų fone išsibarsčiusiais baltutėliais namukais, 
ir didingomis senovės graikų šventyklomis. Ne veltui Lindos laikomas 
pačiu gražiausiu Rodo salos miestu.

Ką veiksime? kaip septyni šaltiniai srauniai čiurlena 
į žaliuojančios augmenijos supamą 
dirbtinį ežerą. Legenda pasakoja, 
kad perėjus 180 metrų ilgio tunelį ir 
pasiekus septynis šaltinius, ste-
buklingas ežero vanduo nuplauna 
septynias nuodėmes. Legendos 
legendomis, bet pasivaikščiojimas 
vešlios augmenijos supamame slė-
nyje bus tikrai nepakartojamas.
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Ekskursijos

 Vyksime apžiūrėti 1472 m. statytos 
gynybinės Kritinijos tvirtovės bei didžiausio 
salos kalno (1215 m), esančio Embonos 
kaimelyje. Pasakojama, kad pats Dzeusas 
nuo šio kalno mėgęs stebėti savo mylimąją 

Kur keliausime toliau?

Atvykę į kaimo taverną, vaišinsitės 
meze – nacionaliniu graikų užkandžių 
asorti, ragausite puikaus vietinio vyno, 
stebėsite spalvingą folklorinio ansamblio 
pasirodymą su nacionaliniais šokiais ir 
dainomis. Įspūdžių ir puikios nuotaikos 
kupinas vakaras – garantuotas!

„Uždegantys buzukio 
ritmai“

Rodo nacionalinis vakaras

Geriausias būdas susipažinti su 
graikiškais papročiais ir gyvenimo 
būdu – sudalyvauti vietinėje 
vakaronėje su gardžiausiais 
valgiais, vyno sklidinomis taurėmis, 
nesibaigiančiais šokiais ir dainomis. 

Ką veiksime?

Ekskursijos

Ekskursija pradėsime Kamiroje – senoviniame mieste-valstybėje, iš kurio, besibaimindami artėjančio žemės 
drebėjimo, pabėgo visi salos gyventojai. Būtent dėl tokio likimo Kamira neretai vadinama „graikų Pompėja“.

Žavingi Rodo miesteliai
„Muziejus po atviru dangumi“

gimtinę Kretą. Čia susipažinsite su Rodo 
tradicijomis, ragausite graikiškos 
virtuvės patiekalų.

 Papietavę vyksime į Siano gyvenvietę. 
Čia apžiūrėsime Šv. Panteleimono cerkvę 
su nuostabiomis freskomis, ragausime čia 

gaminamų tradicinių vietos gėrimų 
bei medaus. 

 Baigiamasis ekskursijos akordas – 
„dviejų jūrų bučinys“ – maudynės Prasonisi 
gyvenvietės paplūdimyje, kur susitinka 
Egėjo ir Viduržemio jūros.
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„Epochų magija“

Ką veiksime?
Kelionę pradėję antroje dienos pusėje, 
keliausime į senąjį Jalyso miestą, įsitaisiusį 
ant Filerimos kalvos. Iki 1980 metų buvęs 
nedidukas kaimelis su 2500 gyventojų, 
dabar Jalysas – antras pagal dydį ir svarbą 
Rodo salos miestas. Lankydamiesi čia, ap-
žiūrėsime graikų deivės Atėnės šventyklos 
griuvėsius, Švč. Mergelės Marijos stačiatikių 
bažnyčią, išlikusį viduramžių vienuolyną.

Vėliau vyksimę į salos sostinę Rodą. Vaikš-
tinėsime akmeninėmis viduramžiškomis 
senamiesčio gatvelėmis, grožėsimės goti-
kinėmis šventovėmis, didingomis arkomis 
ir rotondomis, bizantiškomis bažnyčiomis, 
musulmonų mečetėmis, erdviomis aikštė-
mis ir jaukiais senoviškais namais. Nepa-
kartojami reginiai laukia nusileidus saulei ir 
įsižiebus tūkstančiams miesto švieselių.

Tai kelionė po du svarbiausius salos miestus – Jalysą ir Rodą, kuriuose ir dabar puikiai sugyvena moderni 
kasdienybė, skirtingų epochų architektūrinis palikimas ir nemarūs graikų mitai. Pasiruoškite – 

laukia nepamirštama kelionė į legendinę antiką, didinguosius viduramžius ir čia pat 
šurmuliuojančią šiuolaikinę graikišką kasdienybę.

Pasiplaukiojimas laivu

„Jūros bliuzas“ 
Neabejojame, kad viešėdami 
Rodo saloje, atrasite ir išvysite 
gražiausius jos kampelius ir 
įspūdingiausias vietas. Tad ši išvyka 
laivu – galimybė pažvelgti į Rodą 
iš kitos pusės. Niekur nereikės 
skubėti, priešingai – jaukiai 
įsitaisę laivo denyje mėgausitės 
saule, lengvu brizu, žydros jūros 
ir nuostabių salos pakrančių 
peizažais. Išvykos metu vaišinsitės 
lengvais pietumis, vaisiais ir gaivi-
namaisiais gėrimais. 

jalysas ir Rodas

 Absoliuti relaksacija - pasiplaukiojimas laivu Rodo apylinkėse 
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Graikų mėgstama Kalitėja, nuošalusis Fanesas, jaunimo pamėgtas Falirakis ir ramioji Kolymbija – savaip žavūs ir 
patrauklūs Rodo pakrančių kurortai pačioms geriausioms Jūsų atostogoms.

Falirakis, 
Kolymbija, 
Kalitėja, Fanesas

Kurortai

 Kurortai kiekvieno skoniui – 
pasirinkite savo atostogų kryptį 
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Falirakis
Aktyvus ir visuomet gyvas, apie 14 km 
nuo Rodo nutolęs kurortas turi viską, 
ko reikia puikiam poilsiui. Vienas 
gražiausių paplūdimių saloje driekiasi 
net 5 kilometrus, šalia jo išsirikiavę 
daugybė tavernų, restoranų ir suvenyrų 
parduotuvėlių, net naktį netyla barų 
šurmulys. Įdomus gyvenimas verda 
ankstų rytą st. Apostolos uoste, kuomet po 
naktinės žūklės žvejai krauna savo laimikį, 
kruiziniai laivai ruošiasi į kelionę, o vietiniai 
tingiai gurkšnoja pirmąją rytinę kavą.

Aktyvios pramogos
Paplūdimyje jauni ir aktyvūs ras daugybę 
vandens pramogų, o visa šeima dieną 
puikiai praleis vieninteliame saloje 
Falirakio vandens parke. Vandens kalneliai 
ir smagūs nusileidimai, „tingioji upė“ ir 
„juodosios skylės“, net 140 m ekstremalus 
nusileidimas ir speciali mažųjų zona – Jūsų 
čia laukia nepakartojami įspūdžiai.

Įdomu
Garsiajame filme „Graikas 
Zorba“ vaidinusio A. Quinn 
vardu pavadintas Kalitėjos 
paplūdimys.

Fanesas
Nediduką, ramų, apie 25 km nuo Rodo 
nutolusį miestelį dažniausiai renkasi 
ramaus poilsio pageidaujantys turistai 
bei jėgos aitvarų sporto mėgėjai. Dėl 
nuolat pučiančio vėjo ir banguojančios 
jūros šiam sportui Faneso pakrantė – 
tiesiog ideali. Išsiilgusių ramybės laukia 
nuošalus stambaus žvyro paplūdimys ir 
keletas jaukių tavernų, romantiškiems 
pasivaikščiojimams puikiai tiks Faneso 
uostas.

Viešėdami viename iš kurortų
Būtinai nuvykite į rytinėje pakrantėje 
esantį „Septynių šaltinių slėnį“. Čia 
nuostabios gamtos apsuptyje, į dirbtinį 
ežerėlį guviai čiurlena septyni gaivūs 
šaltiniai.

Kolymbija
Už 11 km esanti Falirakio kaimynė – kur 
kas tylesnė, puikiai tinkanti ramioms 
šeimos atostogoms. Į kurortą patekę 
vaizdingu, aromatingų eukaliptų supamu 
keliu, mėgausitės barų ir didžiulių 
viešbučių netrikdoma ramybe, saule 
lepinsitės nuostabiame Kolymbijos 
paplūdimyje. Viešėdami čia, būtinai 
užkopkite į Dievo Motinos vienuolyną – iš 
čia atsiveria puikus vaizdas į jūrą. Šviežios 
žuvies ragaukite populiariame „Limanaki“ 
restorane.

Kalitėja
Arčiausiai Rodo miesto esantį kurortą 
dėl patogios padėties ypač mėgsta 
vietiniai gyventojai. Grynas oras, švari 
jūra, vaizdingos įlankėlės, trykštantys 
šaltinėliai ir visur tvyranti ramybė – 
Kalitėja ypač patiks šeimoms su vaikais 
ar romantiškai nusiteikusioms poroms. 
Norinčių susipažinti su povandeniniu 
pasauliu čia laukia nardymo mokykla, o 
žingeidžių – buvusioje gydykloje įsikūrusi 
istorinė ekspozicija iš filmo „Graikas 
Zorba“ filmavimo aikštelės.

Golfo mėgėjams 
rekomenduojame
Tarp Falirakio ir Kolymbijos įsikūrusį 
golfo centrą, garsėjantį puikiais laukais ir 
profesionaliu aptarnavimu.
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Šurmuliuojanti sostinė Rodas, aktyvaus laisvalaikio kurortas Jalysas, gražuolė Lindos ir vandens sporto gerbėjų 
pamėgta Iksija. Visi keturi nuostabūs, saulėti ir verti Jūsų dėmesio.

Rodas, jalysas, Iksija, Lindos

Kurortai

  Saulėti ir kupini 
pramogų kurortai  
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Lindos
Neabejotinai gražiausias Rodo kuror-
tas, įsikūręs nuostabioje Šv. Pauliaus 
įlankoje. Čia temperatūra visuomet 
keletu laipsnių aukštesnė nei likusioje 
salos dalyje, beveik niekada nepučia 
vėjas, o jaukios nedidelės pakrantės 
įlankėlės kvieste kviečia mėgautis 
šiltutėliais saulės spinduliais. Antikos 
laikais buvęs vienu svarbiausių salos 
miestų, šiandien Lindos – ramus kuror-
tas su žavingais baltutėliais nameliais, 
jaukiu senamiesčiu ir įspūdingu antikiniu 
palikimu.

Ką verta nuveikti?
 Užkopkite į Lindos akropolį – iš čia 

atsiveria įspūdinga jūros ir Lindos uosto 
panorama. Smagi atrakcija vaikams ar 
tiesiog pavargusiems kopti – kelionė 
asiliuku.

 Aplankykite senąjį Lindos teatrą, uoloje 
išskaptuotą deivės Atėnės šventyklą, 
Phaneromeni, Panayia, Šv. Jono bažnyčias, 
„Athena Lindia“ rezervatą.

 Pavakarieniaukite „To Kamapiko 
Taverna“ arba „Tambakio“. Saule 
mėgaukitės nuostabaus grožio Šv. 
Pauliaus arba Kalathos paplūdimiuose.

Rodas
Dodekaneso salų ir Rodo provincijos 
sostinė, kartu ir didžiausias salos 
kurortas, galintis pasiūlyti ypač platų 
viešbučių, pramogų ir pasilinksminimo 
vietų pasirinkimą bei stebinantis savo 
istoriniu palikimu. Viešėdami Rodo mieste, 
veiklos trūkumu tikrai nesiskųsite – iki pat 
vėlyvo vakaro galėsite klaidžioti siauromis 
UNESCO saugomomis viduramžiško 
senamiesčio gatvelėmis, žaliuojančiais 
parkais ir didžiulėmis aikštėmis, 
suvenyrų ieškoti mažytėse vietinėse 
parduotuvėlėse, iki soties mėgautis 
vandens pramogų gausa.

Tik keletas svarbiausių objektų
Monte smith kalva – čia išvysite Akropolio 
ir Apolono šventyklų griuvėsius, antikinį 
stadioną ir teatrą. Daugiau: Didžiojo 
magistro rūmai, Riterių gatvė, Rejep Pasha 
mečetė, žydų kvartalas, Šv. Pauliaus 
bokštas, Afrodidės vartai, Archeologijos 
muziejus, Rodini parkas.

jalysas
Vakarinėje salos pakrantėje, apie 7 km 
nutolęs nuo Rodo miesto, įsikūręs 
poilsiautojų ypač pamėgtas Jalyso kuror-
tas. Džiugu, kad turistų taip mėgstamas 
Jalysas sugebėjo išsaugoti jaukų provin-
cijos miestelio koloritą – čia dar dabar 
dominuoja 15–17 a. bažnyčios, galima 
išvysti riterių laikų pilių bei prabangių 
neoklasicistinių dvarų fragmentų. Nuo 
dorėnų laikų čia dar išlikę didingų Atėnės ir 
Dzeuso šventyklų griuvėsiai. 

Rekomenduojame
 Išbandyti aktyvų laisvalaikį – 

banglentės, jėgos aitvarai, kalnų 
dviračiai, jodinėjimas žirgais ar tiesiog ilgi 
pasivaikščiojimai nuostabiose apylinkėse.

 Skaniausi desertai ir kava – „Cake Box“, 
gardžiausia graikiška virtuvė – „Kostas“ 
ir „Filerimos“.

Iksija 
Gyvenvietė, esanti Rodo salos šiaurės 
vakarų dalyje, nuo salos sostinės nuto-
lusi apie septynis kilometrus. Šio ku-
rorto paplūdimys yra vienas labiausiai 
sutvarkytų. Esant geram matomumui 
nuo Triados įlankos kranto, kuriame yra 
išsidėsčiusi Iksija, atsiveria Turkijos kran-
tai. Na, o švelnus jūrinis brizas, būdingas 
tik šiam kurortui, sudaro visas sąlygas 
banglenčių sportui ir buriavimui. 

 „Lalyssia“ šokių ir dainų festivalis, 
vykstantis rugpjūčio mėnesį – puiki galimybė 
susipažinti su graikiškais papročiais.

 Monthe Smith kalva – 
regiono garsenybė 
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    Dėl puikaus smėlio 
paplūdimių, nuolat pučiančio 

jūros brizo ir kaimyninėje 
Iksijoje įsikūrusio didžiausio 

Europoje banglenčių 
sporto centro, Jalysą mielai 
renkasi vandens sporto – 

banglenčių, jėgos 
aitvarų – mėgėjai. 

Diana Ardinavičienė
Rezervacijų ir konsultacijų teikimo 

skyriaus vadybininkė
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Numeriuose:
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ seifas (elektroninis)
 ♦ chalatas
 ♦ rankšluosčių keitimas: kasdien 
(veikia ekosistema)

 ♦ internetas: Wi-Fi 
 ♦ aptarnavimas numeriuose, už 
papildomą mokestį

 ♦ mini baras, už papildomą 
mokestį

 ♦ palydovinė TV
 ♦ lyginimo lenta: pagal atskirą 
užklausimą, už papildomą 
mokestį

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ oro kondicionierius: centrinis (su 
individualia kontrole)

 ♦ šlepetės
 ♦ paplūdimio rankšluosčiai
 ♦ vonia (su hidromasažu)
 ♦ grindys: laminatas
 ♦ patalynės keitimas: kasdien 
(veikia ekosistema)

 ♦ bidė (kai kuriuose numeriuose, 
pagal atskirą užklausimą)

 ♦ lygintuvas: pagal atskirą 
užklausimą, už papidomą 
mokestį

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ barai: 3
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ parduotuvės 
 ♦ konferencijų salė (iki 580 asm.)
 ♦ gydytojo iškvietimas, už 
papildomą mokestį

 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ restoranas (vegetarinis 
maitinimas, patiekalai be gliuteno)

 ♦ baseinai: 2 (atviri: 1 su gėlu 
vandeniu – lagūnos pavidalo 
(1080 kv. m); 1 ramiam poilsiui su 
salele ir koplytėle (780 kv. m))

 ♦ a la carte restoranai: 5 (graikų, 
italų, tarptautinė ir Azijos virtuvės)

 ♦ belaidis internetas
 ♦ interneto kavinė
 ♦ SPA centras („AnaNeosis“,       
1750 kv. m)

 ♦ drabužių valymo paslaugos, už 
papildomą mokestį

 ♦ uždari baseinai: 2 (šildomi, 1 su 
gėlu vandeniu, (90 kv. m);1 su 
jūros vandeniu SPA centre, už 
papildomą mokestį

 Pramogos ir sportas:
 ♦ teniso inventorius
 ♦ turkiška pirtis, už papildomą mokestį
 ♦ SPA centras, už papildomą mokestį
 ♦ pramoginiai renginiai vakarais
 ♦ teniso kortai: 2 (kieta danga)
 ♦ krepšinis
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ sūkurinė vonia, už papildomą mokestį
 ♦ mini golfas
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ teniso korto apšvietimas
 ♦ tinklinis
 ♦ sauna, už papildomą mokestį
 ♦ aerobika
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį

Vaikams:
 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą 
(lovytė-maniežas)

 ♦ vaikiškos kėdutės restorane
 ♦ žaidimų aikštelė 
 ♦ vaikų klubas
 ♦ diskoteka (6 kartus per savaitę)
 ♦ auklė: pagal atskirą užklausimą, už 
papildomą mokestį

 ♦ skyrius pagrindiniame baseine      
(gylis 0,7 m)

Atrium Prestige Thalasso 
SPA Resort & Villas

VIEŠBUČIO VIETA: 75 km iki Rodo oro uosto, 75 km 
iki Rodo miesto, 30 km iki Lindos miesto, Lachanijos 
gyvenvietėje, pirmoje viešbučių linijoje. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 2009 metais. Viešbutį sudaro 
vienas pagrindinis pastatas, du 2-jų ir 3-jų aukštų 
korpusai, kuriuose yra 251 numeris: 123 deluxe 
Room sV / GV tipo numerių , 16 Deluxe Room SV with 
Pool tipo numerių, 27 Deluxe Junior Suite SV / GV tipo 
numerių, 15 deluxe Family suite sV tipo numerių, 16 
superior suite sV tipo numerių, 9 Prestige Bungalow 
sV tipo numerių (maks. 3 asm., 42 kv. m), 4 Prestige 
Bungalow SV with Pool tipo numerių (maks. 3 asm., 42 
kv. m), taip pat Prestige Junior Bungalow SV with Pool, 
Prestige Family Bungalow SV with Pool, Platinum Beach 
Room SV, Platinum Beach Room SV with Pool, Platinum 
Beach Junior Suite SV with pool, Platinum Beach Family 
Suite SV with Prestige Bungalow SV with Pool, Platinum 
Beach Villas SV with Pool, Ambassador Two Bedrooms 
Villa SV with Pool, Ambassador Three Bedrooms Villa SV 
with Pool, Presidential Villa Private Pool SV tipų numeriai. 
PAPlŪDIMyS: smėlio / žvyro (atvira pakrantė, 
nusileidimui į paplūdimį įrengtas liftas). Skėčiai, 
hgultai nemokamai. 
PrIE BASEINO: skėčiai, gultai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠAlyJE – 
5 žvaigždutės.
INTErNETO SVETAINĖ 
www.atriumprestige.gr  
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Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt

Vaikams:
 ♦ elektroninė auklė: pagal atskirą 
užklausimą (atstumas 5-6 m)

 ♦ vežimėlis: pagal atskirą užklausimą
 ♦ auklė: pagal atskirą užklausimą, už 
papildomą mokestį

 ♦ baseinas 
 ♦ buteliukų šildytuvas: pagal atskirą 
užklausimą 

 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą
 ♦ meniu
 ♦ kūdikių vonelė: pagal atskirą užklausimą
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane
 ♦ žaidimų aikštelė 
 ♦ buteliukų sterilizatorius: pagal atskirą 
užklausimą

Numeriuose:
 ♦ IDD telefonas
 ♦ palydovinė TV
 ♦ aptarnavimas numeriuose: visą 
parą

 ♦ šlepetės
 ♦ seifas (elektroninis, nešiojamojo 
kompiuterio dydžio)

 ♦ internetas: Wi-Fi
 ♦ vonios reikmenys (natūralūs)
 ♦ CD / DVD grotuvas (tik „River 
Passage & Ottoman Gardens“ 
numeriams)

 ♦ rusiški kanalai: 2 („Pirmasis“ ir 
„Rusija“)

 ♦ vonia / dušas 
 ♦ grindys: plytelės
 ♦ numerių tvarkymas: 2 kartus per 
dieną

 ♦ mini baras, už papildomą mokestį
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius: centrinis (su 
individualia kontrole)

 ♦ balkonas / terasa
 ♦ rankšluosčių keitimas: kasdien
 ♦ chalatas
 ♦ patalynės keitimas: kasdien

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ restoranas
 ♦ interneto kavinė
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ parduotuvės
 ♦ belaidis internetas
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ barai: 2
 ♦ baseinai: 2 
 ♦ SPA centras 
 ♦ uždaras baseinas 
 ♦ a la carte restoranai: 4
 ♦ konferencijų salės: 2 (iki 350 asm.)

 Pramogos ir sportas:
 ♦ gyva muzika (4–5 kartus per 
savaitę)

 ♦ sauna (reikia rezervuoti iš 
anksto)

 ♦ teniso inventorius
 ♦ teniso korto apšvietimas
 ♦ teniso kortas (su sintetine 
danga)

 ♦ turkiška pirtis (reikia rezervuoti 
iš anksto)

 ♦ SPA centras, už papildomą 
mokestį

 ♦ teminiai vakarėliai 
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ golfas, už papildomą mokestį 
(29 km nuo viešbučio)

 ♦ vandens sporto priemonės, 
už papildomą mokestį 
(paplūdimyje)

 ♦ treniruoklių salė (po atviru 
dangum)

Lindian Village

VIEŠBUČIO VIETA: 55 km iki Rodo oro uosto, 
50 km iki Rodo miesto, 8 km iki Lindos 
gyvenvietės, ant jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: paskutinį kartą pilnai atnaujintas 
2004 metais. Viešbutį sudaro trys kompleksai. 
„Mediterraneo Classic“ komplekse yra: 74 
standartiniai numeriai (maks. 3 asm., 
25 kv. m), 8 šeimyninio tipo numeriai 
(maks. 2+2 asm., 50 kv. m). „River Passage“ 
komplekse yra 48 numeriai: 16 Junior Suite 
tipo numerių (maks. 3 asm., 40 kv. m), 32 
Pool Suite tipo numeriai (maks. 2+2 asm., 50 
kv. m). „Ottoman Gardens“ komplekse yra 16 
numerių: 5 Junior Suite tipo numeriai (maks. 2+1 
asm., 40 kv. m), 3 Honey suite tipo numeriai 
(maks. 2 asm., 55 kv. m), 2 šeimyniniai suite 
tipo numeriai (maks. 4 asm., 85 kv. m), 6 Pool 
suite tipo numeriai (maks. 2+1 asm., 76 kv. m). 
PAPlŪDIMyS: smėlio / žvyro (atvira pakrantė), 
įėjimas į jūrą – žvyro; rekomenduojama speciali 
avalynė. Skėčiai, gultai, paplūdimio rankšluosčiai  
nemokamai. 
PrIE BASEINO: persirengimo kabinos; skėčiai, 
gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠAlyJE – 
5 žvaigždutės.
INTErNETO SVETAINĖ
 www.lindianvillage.gr      
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Numeriuose:
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ oro kondicionierius: centrinis 
(su individualia kontrole)

 ♦ rusiškas kanalas
 ♦ seifas (elektroninis)
 ♦ patalynės keitimas: kasdien
 ♦ palydovinė TV
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ rankšluosčių keitimas: kasdien
 ♦ bidė
 ♦ IDD telefonas
 ♦ mini baras, už papildomą 
mokestį

 ♦ veidrodis
 ♦ aptarnavimas numeriuose, už 
papildomą mokestį (07:00–
23:00)

 ♦ grindys: plytelės (pagrindiniame 
pastate – kiliminė danga)

 ♦ vonia
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ plaukų džiovintuvas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ restoranas (vegetarinis maitinimas 
ir patiekalai be gliuteno)

 ♦ baseinas (atviras, su gėlu vandeniu, 
450 kv. m)

 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ interneto kavinė, už papildomą 
mokestį

 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ a la carte restoranas (graikų ir 
tarptautinė virtuvė)

 ♦ SPA centras
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos, už 
papildomą mokestį

 ♦ barai: 3
 ♦ uždaras baseinas (su gėlu vandeniu 
ir sūkurine vonia, 108 kv. m)

 ♦ televizijos salė
 ♦ kirpykla
 ♦ parduotuvės (mini parduotuvė)
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ suvenyrų parduotuvė
 ♦ konferencijų salės: 4 (trys – iki 100 
asm. ir viena – iki 450 asm.)

 Pramogos ir sportas:
 ♦ stalo tenisas
 ♦ krepšinis
 ♦ teminiai vakarėliai paplūdimio tinklinis
 ♦ sauna, už papildomą mokestį
 ♦ mini golfas 
 ♦ golfas, už papildomą mokestį 
 ♦ teniso inventorius
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ mini futbolas
 ♦ teniso kortai: 2 (kieta danga ir gruntas)
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ turkiška pirtis, už papildomą mokestį
 ♦ aerobika
 ♦ teniso korto apšvietimas, už papildomą 
mokestį

 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ vandens sporto priemonės, už papildomą 
mokestį (paplūdimyje)

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė 
 ♦ meniu: pagal atskirą užklausimą
 ♦ baseinas (su gėlu vandeniu)
 ♦ auklė: pagal atskirą užklausimą, už papildomą 
mokestį

 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų, 10:00–12:00 ir 
17:00–18:00)

 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą

Rodos Palladium Leisure & 
Wellness

VIEŠBUČIO VIETA: 15 km iki Rodo oro uosto, 
8 km iki Rodo miesto, apie 4 km iki Falirakio 
gyvenvietės, pirmoje viešbučių linijoje.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1998 metais, 
atnaujintas 2001 metais. Viešbutį sudaro 
pagrindinis pastatas ir vasarnamių 
kompleksasi, kuriuose yra 377 numeriai: 186 
standartiniai sea / Mountain View tipo numeriai 
(maks. 3 asm., 27 kv. m), 128 superior sea 
View tipo numeriai (maks. 3 asm., 29 kv. m), 
17 Junior Suite Sea View tipo numerių (maks. 
4 asm., 44 kv. m), 3 VIP Suite Sea View tipo 
numeriai (maks. 4 asm., 75 kv. m), 1 Executive 
suite sea View tipo numeris (maks. 4 asm., 
75 kv. m), 1 Grand suite sea View tipo numeris 
(maks. 4 asm., 50 kv. m), 56 šeimyniniai 
vasarnamiai (maks. 4 asm., 35 kv. m), suites 
Beach Front tipo vasarnamiai (maks. 4 asm., 
50 kv. m), yra numerių, pritaikytų žmonėms 
su negalia. 
PAPlŪDIMyS: smėlio / žvyro, įėjimas į jūrą 
– smulkaus žvyro. Skėčiai, gultai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai (rankšluosčiai 
išduodami prie baseinų). 
PrIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠAlyJE – 
5 žvaigždutės.
INTErNETO SVETAINĖ 
www.rodospalladium.gr  

Pusryčiai, 
vakarienė
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Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt

Vaikams:
 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą 
(lovytė-maniežas)

 ♦ vaikiškos kėdutės restorane: 
pagal atskirą užklausimą

 ♦ skyrius pagrindiniame baseine 
(su gėlu vandeniu, 8 kv. m, gylis 
0,1–0,4 m)

Numeriuose:
 ♦ aptarnavimas numeriuose, už 
papildomą mokestį (07:00–
22:00)

 ♦ chalatas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ vonia
 ♦ patalynės keitimas: 6 kartus per 
savaitę (veikia ekosistema)

 ♦ oro kondicionierius: centrinis 
(su individualiu valdymu, nuo 
gegužės iki spalio)

 ♦ vonios reikmenys
 ♦ IDD telefonas
 ♦ mini baras, už papildomą 
mokestį

 ♦ rankšluosčių keitimas: 6 kartus 
per savaitę (veikia ekosistema)

 ♦ seifas (elektroninis)
 ♦ grindys: plytelės
 ♦ palydovinė TV
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ rusiškas kanalas
 ♦ dušas (deluxe Main Building)
 ♦ šlepetės
 ♦ balkonas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ belaidis internetas registratūroje 
 ♦ a la carte restoranai: 3 (graikų ir 
Viduržemio jūros regiono virtuvės, 
vaikai iki 12 metų neįleidžiami)

 ♦ barai: 2 („Lounge Bar“, „Beach Bar“)
 ♦ baseinai: 2 (1 – su jūros vandeniu 
1000 kv. m, 1 – su gėlu vandeniu 
1000 kv. m)

 ♦ biblioteka
 ♦ restoranas („A la Zonia“: pusryčiai 
ir vakarienė ixian Grand suite 
svečiams)

 ♦ valiutos keitykla
 ♦ nešiko paslaugos
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos, už 
papildomą mokestį

 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ interneto kavinė, už papildomą 
mokestį

 ♦ parduotuvės (mini parduotuvė, 
suvenyrų parduotuvė, juvelyrinių 
dirbinių parduotuvė)

 Pramogos ir sportas:
 ♦ golfo laukai (už 12 km)
 ♦ gyva muzika (2 kartus per 
savaitę)

 ♦ teminiai vakarėliai, už papildomą 
mokestį (graikiškas vakaras 1 
kartą per savaitę)

Sentido The Ixian Grand

VIEŠBUČIO VIETA: 7 km iki Rodo oro uosto, 
6 km iki Rodo miesto, apie 850 m iki Iksijos 
gyvenvietės centro, pirmoje viešbučių linijoje.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1980 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2007 metais. Viešbutį sudaro 
vienas 4-ių aukštų pagrindinis pastatas ir 3-jų 
aukštų korpuso, kuriuose yra 246 numeriai: 
deluxe Main Building GV / sV tipo numeriai (maks. 
3+1 asm., 27-30 kv. m), Superior Room GV  tipo 
numeriai (maks. 3 arba 2+1 asm., 28 kv. m). 
PAPlŪDIMyS: žvyro (atvira pakrantė), 
įėjimas į jūrą – žvyro (smulkaus ir stambaus), 
rekomenduojama speciali avalynė (patogiam 
įėjimui į vandenį). Skėčiai, gultai nemokamai. 
PrIE BASEINO: skėčiai, gultai, nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠAlyJE – 
5 žvaigždutės.
INTErNETO SVETAINĖ
www.sentidohotels.es     

Viskas 
įskaičiuota
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Numeriuose:
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ mini baras, už papildomą 
mokestį

 ♦ grindys: plytelės
 ♦ seifas
 ♦ rankšluosčių keitimas: 6 kartus 
per savaitę

 ♦ vonia
 ♦ televizorius
 ♦ CD / DVD grotuvas
 ♦ šlepetės
 ♦ aptarnavimas numeriuose, už 
papildomą mokestį

 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ IDD telefonas
 ♦ balkonas
 ♦ oro kondicionierius: centrinis 
(su individualia kontrole (nuo 
gegužės iki rugsėjo))

 ♦ chalatas
 ♦ patalynės keitimas: 6 kartus 
per savaitę

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ a la carte restoranai: 2 (graikų ir 
Viduržemio jūros virtuvė)

 ♦ barai: 2
 ♦ baseinai: 2 (1 – su jūros vandeniu 
1000 kv. m, 1 – su gėlu vandeniu 
1000 kv. m)

 ♦ valiutos keitykla
 ♦ interneto kavinė, už papildomą 
mokestį

 ♦ restoranas
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ biblioteka
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ parduotuvės
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos

Sentido The Ixian Grand All Suites

VIEŠBUČIO VIETA: 7 km iki Rodo oro uosto, 
6 km iki Rodo miesto, Iksijos gyvenvietėje.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1980 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2007 metais. Viešbutį 
sudaro penki 2-jų aukštų pastatai, kuriuose 
yra 69 numeriai: Grand suite Ground Floor 
Private Pool tipo numeriai (maks. 3 asm., 
45 kv. m), Grand Maisonette Private Pool tipo 
numeriai (maks. 3 asm., 50 kv. m), Grand suite 
Beach Front Private Pool tipo numeriai 
(maks. 3 asm., 60 kv. m).
PAPlŪDIMyS: žvyro, įėjimas į jūrą – žvyro 
(maudynėms jūroje, rekomenduojame dėvėti 
gumines šlepetes). Skėčiai, gultai nemokamai. 
PrIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠAlyJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTErNETO SVETAINĖ 
www.sentidohotels.es/hoteles/vista-
general/grecia/rhodos/ixian-all-suites  

Pusryčiai, 
vakarienė
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Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė (po atviru dangum, 
neaptverta, žolės  danga)

 ♦ auklė: pagal atskirą užklausimą, už 
papildomą mokestį

 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų, 6 
dienas per savaitę)

 ♦ baseinai: 2 (55 kv. m, gylis 1,1 m)
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane

Numeriuose:
 ♦ vonios kambarys
 ♦ aptarnavimas numeriuose: visą parą
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ internetas: Wi-Fi
 ♦ patalynės keitimas: kasdien
 ♦ vonia
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius: centrinis (su 
individualia kontrole), individualus 
(Villa)

 ♦ grindys: laminatas
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ rankšluosčių keitimas: kasdien
 ♦ seifas: mechaninis / elektroninis
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ mini baras, už papildomą mokestį
 ♦ palydovinė TV

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ barai: 3 (+ picos baras)
 ♦ konferencijų salės: 2 (nuo 45 iki 
180 asm.)

 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ baseinai: 6 (atviri)
 ♦ belaidis internetas
 ♦ SPA centras (ir Thallasso centras)
 ♦ restoranas (visi gėrimai už 
papildomą mokestį (išskyrus 
Exclusive Club Package svečius)

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos, už 
papildomą mokestį

 ♦ drabužių valymo paslaugos, už 
papildomą mokestį

 ♦ a la carte restoranai: 2 (graikų 
ir tarptautinė virtuvė / jūros 
gėrybės)

 ♦ uždaras baseinas (šildomas, su 
gėlu vandeniu, už papildomą 
mokestį)

 ♦ interneto kavinė, už papildomą 
mokestį

 ♦ gydytojo kabinetas, už papildomą 
mokestį

 Pramogos ir sportas:
 ♦ Thallasso centras, už papildomą 
mokestį

 ♦ mini golfas
 ♦ pramoginiai renginiai vakarais
 ♦ gyva muzika
 ♦ tinklinis
 ♦ sauna, už papildomą mokestį
 ♦ SPA centras, už papildomą 
mokestį

 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ pramoginiai renginiai (6 kartus 
per savaitę)

 ♦ turkiška pirtis, už papildomą 
mokestį

 ♦ teniso inventorius, už papildomą 
mokestį

 ♦ krepšinis
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ teniso kortai: 2 (sintetinė danga)
 ♦ smiginis
 ♦ teniso korto apšvietimas, už 
papildomą mokestį

Atrium Palace Thalasso SPA 
Resort & Villas

VIEŠBUČIO VIETA: 45 km iki Rodo oro uosto, 42 km 
iki Rodo miesto, Kalatos gyvenvietėje, pirmoje 
viešbučių linijoje. 
VIEŠBUTIS: atidarytas 1992 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2004 metais. Viešbutį sudaro vienas 
pagrindinis pastatas, du 2-jų ir 3-jų aukštų korpusai 
bei vilos. Pagrindiniame pastatų komplekse yra 297 
numeriai: 219 standartinių numerių (maks. 3 asm., 28 
kv. m), 16 standartinių With Private Pool tipo numerių 
(maks. 3 asm., 28 kv. m), 30 Junior Suite tipo numerių 
(maks. 4 asm., 38 kv. m), 26 šeimyniniai suite tipo 
numeriai (maks. 4 asm., 40 kv. m), 5 superior suite 
tipo numeriai (maks. 4 asm., 60 kv. m), šeimyniniai 
Suite Private Pool tipo numeriai, Presidential Suite tipo 
numeriai. Vilos: 7 deluxe tipo vilos (maks. 3 asm., 50 
kv. m), 5 Executive tipo vilos (maks. 4 asm., 70 kv. 
m), 5 superior tipo vilos (maks. 4 asm., 78 kv. m), 2 
Presidential tipo vilos (maks. 6 asm., 138 kv. m). 
PAPlŪDIMyS: žvyro (atvira pakrantė), 
rekomenduojama speciali avalynė. Yra tualetas. 
Skėčiai, gultai, paplūdimio rankšluosčiai nemokamai 
(priešais viešbutį). Yra dušas, persirengimo kabinos.
PrIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠAlyJE – 
5 žvaigždutės.
INTErNETO SVETAINĖ
www.atrium.gr      

Pusryčiai, 
pietūs, 
vakarienė
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Numeriuose:
 ♦ oro kondicionierius: centrinis (su 
individualiu valdymu)

 ♦ grindys: plytelės / laminatas 
(Bungalow Suite, President Suite)

 ♦ virdulys
 ♦ rankšluosčių keitimas: kasdien 
(veikia ekosistema)

 ♦ CD / DVD grotuvas (Beach Front 
ir suite)

 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ seifas (elektroninis, nešiojamojo 
kompiuterio dydžio)

 ♦ balkonas / terasa
 ♦ mini baras, už papildomą mokestį
 ♦ palydovinė TV
 ♦ šlepetės
 ♦ chalatas
 ♦ telefonas
 ♦ paplūdimio rankšluosčiai (suites)
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ rusiški kanalai: 2
 ♦ patalynės keitimas: 3 kartus per 
savaitę (suite – kasdien)

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ vonia (su hidromasažu)
 ♦ internetas: WLAN, už papildomą 
mokestį

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ uždaras baseinas (su gėlu 
vandeniu (šildomas), už 
papildomą mokestį)

 ♦ baseinai: 2 (atviri, su gėlu 
vandeniu)

 ♦ SPA centras („Ethereal SPA“)
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ biblioteka
 ♦ kirpykla
 ♦ barai: 3
 ♦ susitikimų kambarys (iki 50 asm.)
 ♦ a la carte restoranas (gurmanų)
 ♦ belaidis internetas registratūroje, 
už papildomą mokestį

 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ bažnyčia
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ restoranas („Royal Blue“: 
pusryčiai ir vakarienė – švediškas 
stalas, pietūs – fiksuotas meniu, 
visi gėrimai už papildomą 
mokestį. Vegetarinis maitinimas, 
patiekalai be gliuteno)

 ♦ interneto kavinė
 ♦ konferencijų salė (pilnai įrengta, 
iki 600 asm.)

 Pramogos ir sportas:
 ♦ teniso kortas (kieta danga)
 ♦ sauna, už papildomą mokestį
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ aerobika
 ♦ elektroniniai žaidimai
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ mini futbolas
 ♦ mini golfas
 ♦ stalo tenisas
 ♦ teniso inventorius 
 ♦ smiginis 
 ♦ gyva muzika (4 kartus per savaitę)
 ♦ vandens sporto priemonės, už 
papildomą mokestį (paplūdimyje)

 ♦ treniruoklių salė, už papildomą 
mokestį

 ♦ soliariumas, už papildomą mokestį
 ♦ teniso korto apšvietimas, už 
papildomą mokestį

 ♦ teniso pamokos, už papildomą 
mokestį

 ♦ SPA centras, už papildomą 
mokestį

 ♦ vandens aerobika
 ♦ turkiška, pirtis už papildomą 
mokestį

Sentido Port Royal Villas & 
SPA Hotel 

VIEŠBUČIO VIETA: 30 km iki Rodo oro 
uosto, 27 km iki Rodo miesto, Kolymbijos 
gyvenvietėje, pirmoje viešbučių linijoje.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2007-2009 metais. 
Viešbutį sudaro vasarnamių kompleksas, 
kuriame yra 202 numeriai: 197 Pool View / 
Garden View / side sea View / sea View / 
Beach Front tipų vasarnamiai (maks. 3 asm., 
30 kv. m), 4 Bungalow suite  tipo vasarnamiai 
(maks. 4 asm., 55 kv. m), President Suite tipo 
vasarnamis (maks. 4 asm., 140 kv. m). 
PAPlŪDIMyS: smėlio / žvyro, įėjimas į jūrą –  
smėlio / žvyro. Skėčiai, gultai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai. Įrengtos medinės 
grindys, yra tualetas, persirengimo 
kabinos, dušas. 
PrIE BASEINO: skėčiai, gultai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠAlyJE – 
5 žvaigždutės.
INTErNETO SVETAINĖ 
www.portroyal.gr   

Viskas 
įskaičiuota
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Vaikams:
 ♦ diskoteka (kiekvieną vakarą)
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane
 ♦ auklė: pagal atskirą užklausimą, 
už papildomą mokestį

 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ lovelė
 ♦ vaikų klubas

Numeriuose:
 ♦ rankšluosčių keitimas: kasdien
 ♦ šlepetės (tik Junior Suites ir suites)
 ♦ televizorius
 ♦ vonia / dušas
 ♦ grindys: plytelės
 ♦ internetas: Wi-Fi 
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ patalynės keitimas: kasdien
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ kavavirė (suites)
 ♦ seifas
 ♦ mini baras (alumi ir gaiviaisiais 
gėrimais, papildoma 3 kartus per 
savaitę)

 ♦ vonios reikmenys
 ♦ telefonas
 ♦ chalatas (tik Junior Suites ir suites)
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ oro kondicionierius: centrinis (su 
individualia kontrole)

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ kirpykla
 ♦ a la carte restoranas
 ♦ baseinas (su gėlu vandeniu)
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ konferencijų salė
 ♦ barai: 5
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ SPA centras
 ♦ interneto kavinė, už papildomą 
mokestį

 ♦ belaidis internetas
 ♦ juvelyrinė parduotuvė
 ♦ amfiteatras
 ♦ parduotuvės
 ♦ restoranas
 ♦ gydytojo iškvietimas

 Pramogos ir sportas:
 ♦ petankė
 ♦ mini futbolas
 ♦ vandens aerobika
 ♦ biliardas
 ♦ sauna 
 ♦ teniso korto apšvietimas, už 
papildomą mokestį

 ♦ pramoginiai renginiai vakarais
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ smiginis
 ♦ vandens polo 
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ aerobika 
 ♦ teniso inventorius
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ teniso kortas 
 ♦ SPA centras, už papildomą 
mokestį (veido ir kūno 
puoselėjimo procedūros)

 ♦ vandens sporto priemonės, už 
papildomą mokestį

 ♦ paplūdimio tinklinis

Princess Andriana Resort & SPA

VIEŠBUČIO VIETA: 55 km iki Rodo oro uosto, 
apie 7 km iki Lardos miestelio centro, Kiotari 
miesteliyje. 
VIEŠBUTIS: viešbutį sudaro pagrindinis ir keli 
dviaukščiai pastatai, kuriuose yra 380 numerių: 
standartiniai numeriai (maks. 3 asm. 26 kv. m), 
šeimyniniai numeriai (maks. 3+1 asm., 40 kv. m), 
Junior Suite tipo numeriai (maks. 3+1 asm., 36 kv. 
m), Honeymoon Private Pool tipo numeriai (maks 
2 asm., 36 kv. m) ir suite tipo numeriai (maks. 
3 asm., 36 kv. m). 
PAPlŪDIMyS: smėlio / žvyro, įėjimas į jūrą –
žvyro. Skėčiai, gultai, paplūdimio rankšluosčiai 
nemokamai (šiuo metu užstatas neimamas).   
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠAlyJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTErNETO SVETAINĖ
www.hhotels.gr/Hotels/PrincessAndrianaResortSpa      

Viskas 
įskaičiuota
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Numeriuose:
 ♦ internetas: Wi-Fi (Wlan: pagal 
atskirą užklausimą)

 ♦ balkonas / terasa
 ♦ vonia / dušas
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ telefonas
 ♦ seifas (elektroninis, 
nešiojamojo kompiuterio 
dydžio)

 ♦ aptarnavimas: numeriuose 
visą parą

 ♦ chalatas
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ palydovinė TV
 ♦ patalynės keitimas: kasdien
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius: centrinis 
(su individualia kontrole)

 ♦ mini baras, už papildomą 
mokestį

 ♦ kavavirė (espresas / kapučino)
 ♦ grindys: plytelės
 ♦ šlepetės
 ♦ paplūdimio rankšluosčiai

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ interneto kavinė, už papildomą 
mokestį

 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ terasa
 ♦ koncertų salė (iki 120 asm., audio 
ir video įranga), už papildomą 
mokestį

 ♦ kirpykla
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ SPA centras
 ♦ restoranas 
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ belaidis internetas
 ♦ parduotuvės
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ barai: 2
 ♦ baseinas (su gėlu vandeniu)

 Pramogos ir sportas:
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ gyva muzika
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ teniso inventorius
 ♦ teniso korto apšvietimas, už 
papildomą mokestį

 ♦ teniso kortas
 ♦ turkiška pirtis
 ♦ joga, už papildomą mokestį
 ♦ sauna

Boutique 5 

VIEŠBUČIO VIETA: 55 km iki Rodo oro uosto, 
15 km iki Lindos miestelio, Kiotario miestelyje, 
apie 100 m iki paplūdimio. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 2012 metais. Viešbutį 
sudaro trys 2-jų aukštų sujungti korpusai, 
kuriuose yra: 44 numeriai: 6 deluxe tipo 
numeriai (maks. 2 asm. 24 kv. m), 12 superior 
deluxe tipo numerių (maks. 3 asm., 
35 kv. m), 6 Junior Suite Private Pool tipo 
numeriai (maks. 2 asm., 30 kv. m), superior 
Junior Suite Private Pool tipo numeriai 
(maks. 3 asm.35 kv. m), Mediterranean suite 
Private Pool tipo numeriai (maks. 2 asm. 
40 kv. m) Executive Suite Private Pool tipo 
numeriai (maks. 4 asm. 50 kv. m). 
PAPlŪDIMyS: žvyro. Skėčiai, gultai, 
paplūdimio rankšluosčiai nemokamai.
PrIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠAlyJE – 
viešbutis nekategorizuotas.

Pusryčiai, 
vakarienė
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Viskas 
įskaičiuota

Viskas 
įskaičiuota

Aldemar Paradise Village

Aldemar Paradise Mare

Numeriuose:
 ♦ chalatas (superior, suite tipo 
numeriuose)

 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ telefonas
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ mini baras, už papildomą 
mokestį

 ♦ balkonas / terasa
 ♦ seifas, už papildomą mokestį 
(mechaninis arba elektroninis, 
suite – nemokamai)

 ♦ palydovinė TV
 ♦ aptarnavimas numeriuose, už 
papildomą mokestį (07:00–
22:30)

 ♦ grindys: plytelės (pagrindiniame 
pastate kiliminė danga)

 ♦ internetas: suite 
 ♦ šlepetės (superior, suite tipo 
numeriuose)

 ♦ vonia
 ♦ mini šaldytuvas 
 ♦ oro kondicionierius: centrinis 
 ♦ plaukų džiovintuvas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ SPA centras
 ♦ restoranai: 5 (pagrindinis restoranas 
„Sympossio“, italų restoranas „La 
pergola“, restoranas paplūdimyje 
„Albatros“, graikų taverna „Thalassa 
Paradise Village“ viešbutyje, kinų „Golden 
Palm Paradise Village“ viešbutyje)

 ♦ naktinis klubas („Safari“)
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ baseinai: 4 (atviri, 3 su gėlu vandeniu, 1 
su jūros)

 ♦ uždaras baseinas (su gėlu vandeniu, 
šildomas)

 ♦ konferencijų salė (iki 800 asm.)
 ♦ vandens kalnelis (83 m)
 ♦ barai: 5
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ interneto kavinė, už papildomą mokestį
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ a la carte restoranas (prancūziškas –  
„Dionysos“)

 Pramogos ir sportas:
 ♦ pramoginiai renginiai vakarais
 ♦ teniso pamokos, už papildomą 
mokestį

 ♦ teniso kortai: 2 (su kvarcine danga)
 ♦ sauna, už papildomą mokestį
 ♦ stalo žaidimai
 ♦ sūkurinė vonia, už papildomą 
mokestį

 ♦ turkiška pirtis, už papildomą 
mokestį

 ♦ vandens sporto priemonės, už 
papildomą mokestį

 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ futbolas paplūdimyje
 ♦ teniso korto apšvietimas, už 
papildomą mokestį

 ♦ vandens polo

VIEŠBUČIO VIETA: 19 km iki Rodo oro uosto, 
apie 5 km iki Rodo miesto centro, Kalitėjos 
gyvenvietėje, ant jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1973 metais, kasmet 
iš dalies atnaujinamas. Viešbutis priklauso 
„Aldemar Hotels & SPA“ viešbučių grupei. 
Viešbutį  sudaro vienas pagrindinis pastatas 
ir keturi 3-jų ir 4-ių aukštų korpusai, kuriuose 
yra 591 numeris: standartiniai numeriai 
(maks. 3 asm., 26 kv. m), šeimyniniai numeriai 
(maks. 2+2 asm., 33 kv. m), Junior Suite tipo 
numeriai (maks. 3 asm., 48 kv. m), suite tipo 
numeriai (maks. 4 asm., 48 kv. m), Presidential 
suite tipo numeriai (maks. 6 asm., 114 kv. m).  
PAPlŪDIMyS: smėlio / žvyro, įėjimas į jūrą – 
smėlio / žvyro. Skėčiai, gultai nemokamai. 
PrIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠAlyJE – 
5 žvaigždutės.
INTErNETO SVETAINĖ 
www.aldemarhotels.com 

Numeriuose:
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ telefonas
 ♦ seifas (mechaninis)
 ♦ palydovinė TV
 ♦ grindys: plytelės
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ mini baras, už papildomą mokestį: pagal 
atskirą užklausimą

 ♦ vonios reikmenys
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ patalynės keitimas: 2 kartus per savaitę
 ♦ oro kondicionierius: centrinis (su 
individualia kontrole)

 ♦ vonia

VIEŠBUČIO VIETA: 19 km iki Rodo oro uosto, 
apie 5 km iki Rodo miesto centro, Kalitėjos 
gyvenvietėje, ant jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: viešbutis priklauso „Aldemar Hotels 
& SPA“ viešbučių grupei. Atidarytas 1992 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2006 metais. Viešbutį  
sudaro 2-jų aukštų vasarnamių kompleksas, 
kuriame yra 200 numerių: standartiniai numeriai 
(maks. 3 asm., 26 kv. m), standartiniai sharing 
Pool tipo numeriai (maks. 3 asm., 26 kv. m), 
šeimyniniai sea / Garden View tipo numeriai 
(maks. 4 asm., 38 kv. m), šeimyniniai sea View 
tipo apartamentai (maks. 5 asm., 46 kv. m). Yra 
numerių, pritaikytų žmonėms su negalia.
PAPlŪDIMyS: smėlio / žvyro. Skėčiai, gultai 
nemokamai.
PrIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai, 
paplūdimio rankšluosčiai už užstatą.
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠAlyJE – 
4 žvaigždutės.
INTErNETO SVETAINĖ  
www.aldemarhotels.com  

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ vaikų klubas 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ restoranas 
 ♦ žaidimų aikštelė

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ naktinis klubas („Aldemar Paradise 
Mare“)

 ♦ interneto kavinė
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos, už 
papildomą mokestį

 ♦ a la carte restoranas (prancūziškas 
restoranas „Dionysos“)

 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ vandens kalnelis (83 m)
 ♦ parduotuvės 
 ♦ baseinai: 7 (5 su gėlu vandeniu, 2 su 
jūros vandeniu)

 ♦ konferencijų salės: 3 (iki 300 asm.)
 ♦ barai: 6 (pagrindinis baras ir 5 bendri 
su „Aldemar Paradise Mare“ barai)

 ♦ restoranai: 5 
 ♦ belaidis internetas registratūroje, už 
papildomą mokestį

 Pramogos ir sportas:
 ♦ treniruoklių salė, už papildomą mokestį 
 ♦ teniso korto apšvietimas, už papildomą 
mokestį

 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ mini golfas
 ♦ teniso pamokos, už papildomą mokestį
 ♦ sūkurinė vonia, už papildomą mokestį
 ♦ futbolas paplūdimyje
 ♦ sauna, už papildomą mokestį
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ teniso kortas (kvarcinė danga, dienos bėgyje)
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ turkiška pirtis, už papildomą mokestį
 ♦ stalo tenisas
 ♦ vandens sporto priemonės, už papildomą 
mokestį

Vaikams:
 ♦ restoranas („Aldy“ su specialiu meniu)
 ♦ vaikų klubas („Aldy“, nuo 4 iki 7 metų ir nuo 8 
iki 12 metų, kasdien, nuo 10:00 iki 18:00)

 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė (iš dalies po tentu, žvyro 
danga, aptverta)

 ♦ pramoginiai renginiai
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Lindos Princess Beach Hotel

Numeriuose:
 ♦ internetas: Wi-Fi registratūroje, už papildomą 
mokestį (pagrindiniame pastate ir kambariuose 
aplink baseiną)

 ♦ telefonas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ rankšluosčių keitimas: kasdien
 ♦ grindys: plytelės
 ♦ vonia
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ šildymas
 ♦ seifas numeryje, už papildomą mokestį 
(mechaninis)

 ♦ patalynės keitimas: kasdien
 ♦ mini baras (gaivieji gėrimai, alus, papildomi 3 
kartus per savaitę)

 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ oro kondicionierius: individualus

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ konferencijų salės: 3 (iki 80, 100 ir 400 
asm.)

 ♦ uždaras baseinas (su gėlu vandeniu)
 ♦ a la carte restoranai: 2 (graikiškas ir 
jūros gėrybių, itališkas)

 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ Wellness centras
 ♦ barai: 3
 ♦ belaidis internetas registratūroje, už 
papildomą mokestį

 ♦ parduotuvės
 ♦ restoranas (bufetas; vegetariški 
patiekalai ir patiekalai be gliuteno: pagal 
atskirą užklausimą)

 ♦ televizijos salė
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos, už 
papildomą mokestį

 ♦ gydytojo kabinetas (pagal tvarkaraštį, 
už papildomą mokestį)

 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ baseinai: 3 (atviri, su gėlu vandeniu, yra 
vandens kalneliai)

 ♦ interneto kavinė, už papildomą mokestį

 Pramogos ir sportas:
 ♦ vandens aerobika
 ♦ graikų kalbos pamokos
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ teniso inventorius
 ♦ smiginis
 ♦ šokių pamokos
 ♦ pramoginiai renginiai vakarais 
(folkloriniai šokiai 1 kartą per 
savaitę; kabare-šou 1 kartą per 
savaitę)

 ♦ vandens sporto priemonės, už 
papildomą mokestį (paplūdimyje)

 ♦ sauna 
 ♦ vyno degustacija 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ turkiška pirtis
 ♦ sūkurinė vonia, už papildomą 
mokestį

 ♦ biliardas 
 ♦ aerobika
 ♦ SPA centras, už papildomą mokestį 
(kūno ir veido priežiūra)

 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ teniso kortas

 Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ teniso kortai: 2 (1 multikortas su 
kieta danga, 1 – su dirbtine žole)

 ♦ smiginis
 ♦ krepšinis
 ♦ pramoginiai renginiai vakarais
 ♦ teniso inventorius
 ♦ teniso korto apšvietimas, už 
papildomą mokestį

 ♦ vandens aerobika
 ♦ mini futbolas (5 x 5 m)
 ♦ mini golfas
 ♦ turkiška pirtis
 ♦ vandens sporto priemonės, 
už papildomą mokestį 
(paplūdimyje)

 ♦ sauna
 ♦ aerobika
 ♦ stalo tenisas
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ teminiai vakarėliai (graikiškas 
vakaras 1 kartą per savaitę)

VIEŠBUČIO VIETA: 55 km iki Rodo oro uosto, 
50 km iki Rodo miesto centro, Lardo 
gyvenvietėje, pirmoje viešbučių linijoje. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 2002 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2007 metais. Viešbutį sudaro 
pagrindinis 4-ių aukštų pastatas ir 2-jų aukštų 
vasarnamių kompleksas, kuriuose yra 586 
numeriai: standartiniai numeriai (maks. 3 asm., 
23 kv. m), šeimyniniai A tipo numeriai, šeimyniniai 
B tipo numeriai ir Executive Suite tipo numeriai. 
Yra numerių, pritaikytų žmonėms su negalia. 
PAPlŪDIMyS: smėlio / žvyro; įėjimas į jūrą – 
stambaus žvyro (vietomis išilgai kranto yra 
akmens plokštė, netolygus įėjimas į jūrą). Skėčiai, 
gultai, paplūdimio rankšluosčiai nemokamai. Yra 
persirengimo kabinos, dušas. 
PrIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠAlyJE – 
4 žvaigždutės.
INTErNETO SVETAINĖ 
www.lindosprincess.com   

Numeriuose:
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien (2 kartus 
per dieną Elite suite numeriuose)

 ♦ patalynės keitimas: kasdien
 ♦ mini baras, už papildomą mokestį
 ♦ oro kondicionierius: centrinis (su 
individualia kontrole)

 ♦ vonia / dušas
 ♦ palydovinė TV
 ♦ rankšluosčių keitimas: 4 kartus per 
savaitę

 ♦ grindys: plytelės / arba plytelės
 ♦ pagalvių pasirinkimas (Elite suite)
 ♦ paplūdimio rankšluosčiai (Elite suite)
 ♦ internetas: Wi-Fi
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ seifas 
 ♦ plaukų džiovintuvas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ uždaras baseinas (su gėlu vandeniu, 
64 kv. m)

 ♦ SPA centras
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ a la carte restoranai: 2 (graikų ir 
tarptautinė virtuvė)

 ♦ konferencijų salės: 2 
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ barai: 4
 ♦ restoranai: 2
 ♦ parduotuvės
 ♦ susitikimų kambarys
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ kirpykla
 ♦ belaidis internetas
 ♦ baseinai: 4

VIEŠBUČIO VIETA: 12 km iki Rodo oro uosto, 
5 km iki Rodo miesto, Iksijos gyvenvietėje, 
pirmoje viešbučių linijoje. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1970 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2009 metais. Viešbutį sudaro 
vienas pagrindinis pastatas, Elite suites 
kompleksas ir vasarnamių kompleksas. 
Pagrindiniame pastate ir vasarnamiuose yra 317 
numerių: 247 standartiniai numeriai, 51 šeimyninis 
suite tipo numeris, 8 Junior Suite tipo numeriai, 28 
vasarnamiai. Elite suites komplekse yra: Elite suites 
sea View tipo numeriai, Elite suites sea View with 
Private Pool tipo numeriai, Elite suites sea View 
with Private Pool and Garden tipo numeriai. 
Yra numerių, pritaikytų žmonėms su negalia. 
PAPlŪDIMyS: smėlio / žvyro (nuo viešbučio, yra 
nuosava požeminė perėja), įėjimas į jūrą – žvyro; 
rekomenduojama speciali avalynė (patogiam 
įėjimui į vandenį). Skėčiai, gultai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai. 

Amathus Beach Hotel Rhodes

Vaikams:
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane
 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą
 ♦ žaidimų aikštelė (po atviru dangum, 
aptverta, žolės danga)

 ♦ vaikų klubas 
 ♦ baseinas

 
Viskas 
įskaičiuota

 
Viskas 
įskaičiuota

PrIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠAlyJE – 
5 žvaigždutės.
INTErNETO SVETAINĖ  
www.amathus-hotels.com/rhodes   

Vaikams:
 ♦ vaikų klubas
 ♦ žaidimų aikštelė 
 ♦ baseinai: 2 (atviri, su gėlu vandeniu)
 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą (lovytė-
maniežas)

 ♦ švediškas stalas (restorane)
 ♦ vandens kalneliai
 ♦ diskoteka
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Aqua Beach Blue Bay Club

Avra Beach Resort Hotel & Bungalows

 Pramogos ir sportas:
 ♦ smiginis
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ vandens sporto priemonės, už 
papildomą mokestį

 ♦ stalo tenisas 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ vandens pramogų parkas, už 
papildomą mokestį

 ♦ aerobika
 ♦ sauna, už papildomą mokestį
 ♦ sūkurinė vonia, už papildomą mokestį
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ pramoginiai renginiai vakarais (3 
kartus per savaitę)

 Pramogos ir sportas:
 ♦ smiginis
 ♦ pramoginiai renginiai vakarais
 ♦ teniso kortas 
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ vandens sporto priemonės 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ elektroniniai žaidimai, už papildomą 
mokestį

 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ vandens aerobika
 ♦ aerobika
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ teniso inventorius
 ♦ paplūdimio tinklinis

Numeriuose:
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ oro kondicionierius: centrinis 
(su individualia kontrole 
(liepą, rugpjūtį))

 ♦ numerių tvarkymas: 6 kartus 
per savaitę

 ♦ vonia / dušas
 ♦ rankšluosčių keitimas: 4 
kartus per savaitę

 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ televizorius
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ seifas, už papildomą mokestį
 ♦ patalynės keitimas: 3 kartus 
per savaitę

 ♦ telefonas
 ♦ grindys: plytelės

Numeriuose:
 ♦ seifas, už papildomą mokestį
 ♦ rankšluosčių keitimas: 3 kartus per 
savaitę

 ♦ telefonas
 ♦ grindys: plytelės
 ♦ paplūdimio rankšluosčiai
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ oro kondicionierius: individualus
 ♦ patalynės keitimas: 3 kartus per 
savaitę

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ televizorius
 ♦ vonia

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ uždaras baseinas, už 
papildomą mokestį

 ♦ interneto kavinė, už 
papildomą mokestį

 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ konferencijų salė (iki 250 
asm.)

 ♦ a la carte restoranas (atviras 
tik liepą, rugpjūtį)

 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė

 ♦ parduotuvės
 ♦ taverna
 ♦ bagažo saugojimo 
kambarys

 ♦ barai: 3 (2 įtraukti į Ai 
sistemą)

 ♦ baseinai: 3
 ♦ restoranas
 ♦ gydytojo iškvietimas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranas
 ♦ barai: 3
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ televizijos salė
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ baseinas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ interneto kavinė, už 
papildomą mokestį

 ♦ belaidis internetas 
registratūroje, už papildomą 
mokestį

 ♦ drabužių skalbimo paslauga

VIEŠBUČIO VIETA: 9 km iki Rodo oro uosto, 5 km iki Rodo 
miesto, Jalyso gyvenvietėje, ant jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1978 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2010 metais. Viešbutį sudaro: pagrindinis 
pastatas, du korpusai Annex ir sun Land,  papildomas 
3-jų aukštų korpusas ir vasarnamių kompleksas. sun 
Land korpusas įsikūręs apie 300 m iki paplūdimio, kitoje 
kelio pusėje nuo pagrindinio pastato. Papildomas 3-jų 
aukštų korpusas yra apie 100 m iki pagrindinio pastato. 
Viso viešbutyje yra 440 numerių: standartiniai numeriai, 
šeimyniniai numeriai, Bungalow Sharing Pool tipo numeriai, 
Family Room Sharing Pool tipo numeriai, Promo Room Annex 
Building tipo numeriai, Matula Family Room tipo numeriai. 
PAPlŪDIMyS: smėlio / žvyro. Skėčiai, gultai už 
papildomą mokestį. 
PrIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠAlyJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTErNETO SVETAINĖ  
www.bluebaybeach.gr 

VIEŠBUČIO VIETA: 7 km iki Rodo oro uosto, apie 
6 km iki Rodo miesto centro, Iksijos gyvenvietėje, 
ant jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1973 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2003 metais. Viešbutį sudaro vienas 
4-ių aukštų pagrindinis pastatas ir 2-jų aukštų 
vasarnamių kompleksas, kuriuose yra 224 numeriai: 
standartiniai numeriai (maks. 3 asm., 22 kv. m) ir 
šeimyninio tipo vasarnamiai (maks. 2+2 asm., 
28-30 kv. m).  
PAPlŪDIMyS: žvyro, įėjimas į jūrą – žvyro. 
Skėčiai, gultai nemokamai. Yra dušas. 
PrIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠAlyJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTErNETO SVETAINĖ  
www.brainsoft.gr 

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė (po atviru dangum)
 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą
 ♦ baseinai: 3
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų, nuo 
gegužės iki spalio)

 ♦ vaikiškos kėdutės restorane

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

Viskas 
įskaičiuota

Viskas 
įskaičiuota
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Rodos Princess Beach Hotel 

Numeriuose:
 ♦ vonia
 ♦ balkonas / terasa (yra numeriai be balkono)
 ♦ rankšluosčių keitimas: kasdien (veikia 
ekosistema)

 ♦ televizorius (yra rusiškas kanalas)
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ patalynės keitimas: kas antrą dieną
 ♦ telefonas
 ♦ oro kondicionierius: centrinis (su individualia 
kontrole, namokamai nuo 01.07 iki 30.09)

 ♦ seifas, už papildomą mokestį (mechaninis)
 ♦ grindys: plytelės
 ♦ mini baras (gaiviaisiais gėrimais, alumi; 
papildomas kas 2 dienas)

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje, už papildomą 
mokestį

 ♦ drabužių valymo paslaugos, už 
papildomą mokestį

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos, 
už papildomą mokestį

 ♦ televizijos salė
 ♦ juvelyrinė parduotuvė
 ♦ parduotuvės (mini parduotuvė)
 ♦ barai: 3
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ uždaras baseinas (šildomas, už 
papildomą mokestį)

 ♦ restoranas
 ♦ kortų žaidimų kambarys
 ♦ interneto kavinė, už papildomą 
mokestį

 ♦ baseinai: 2 (atviri, su gėlu 
vandeniu)

 ♦ konferencijų salė (iki 350 asm.)
 ♦ gydytojo iškvietimas, už 
papildomą mokestį

 ♦ amfiteatras
 ♦ bagažo saugojimo kambarys

 Pramogos ir sportas:
 ♦ vandens aerobika
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ smiginis
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ nardymo centras, už papildomą 
mokestį (PADI)

 ♦ pramoginiai renginiai vakarais (6 
kartus per savaitę)

 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ aerobika
 ♦ SPA centras, už papildomą mokestį
 ♦ kanoja
 ♦ sauna, už papildomą mokestį
 ♦ turkiška pirtis, už papildomą mokestį
 ♦ golfo laukai, už papildomą mokestį 
(18 duobučių, už 4 km)

 ♦ žaidimų automatai, už papildomą 
mokestį

 ♦ dviračių nuoma, už papildomą 
mokestį (kalnų dviračiai)

 Pramogos ir sportas:
 ♦ mini futbolas
 ♦ teniso kortai: 2 (kieta danga)
 ♦ teniso inventorius
 ♦ buriavimas, už papildomą mokestį
 ♦ stalo tenisas
 ♦ teniso korto apšvietimas, už papildomą 
mokestį

 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ vandens aerobika
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ šaudymas iš lanko
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ vandens sporto priemonės, už 
papildomą mokestį (paplūdimyje, 
viešbučiui nepriklauso)

 ♦ smiginis
 ♦ pramoginiai renginiai (dieninė ir vakarinė 
programa)

 ♦ sauna 
 ♦ krepšinis 

VIEŠBUČIO VIETA: 60 km iki Rodo oro uosto, 
55 km iki Rodo miesto, apie 15 km iki Lindos 
miestelio, 150 m iki jūros. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1993 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2007 metais. Viešbutį  sudaro 
pagrindinis pastatas ir Annex korpusai, kuriuose 
yra 380 numerių: 283 standartiniai numeriai 
(maks. 2+1 asm., 20-22 kv. m), 34 šeimyniniai 
numeriai (maks. 3+1 asm., 35 kv. m). 
PAPlŪDIMyS: smėlio / žvyro (paplūdimys 
įvertintas „Mėlynąja vėliava“), įėjimas į jūrą 
– smėlio / žvyro. Skėčiai, gultai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai. 
PrIE BASEINO: skėčiai, gultai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠAlyJE – 
4 žvaigždutės.
INTErNETO SVETAINĖ 
www.rodosprincess.com    

Vaikams:
 ♦ žaidimų kambarys
 ♦ auklė: pagal atskirą užklausimą, už papildomą 
mokestį

 ♦ paauglių klubas 
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane
 ♦ baseinas (su gėlu vandeniu)
 ♦ vandens kalnelis
 ♦ žaidimų aikštelė 
 ♦ vaikų klubas

Numeriuose:
 ♦ rusiški kanalai: 2
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ telefonas
 ♦ palydovinė TV
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ grindys: kiliminė danga (pagrindiniame 
pastate; viryklė Bungalow)

 ♦ mini šaldytuvas (buteliukas vandens 
atvykus)

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ radijas
 ♦ vonia
 ♦ seifas (mechaninis)
 ♦ oro kondicionierius

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos, už 
papildomą mokestį

 ♦ parduotuvės (mini parduotuvė)
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ drabužių valymo paslaugos, už 
papildomą mokestį

 ♦ barai: 3
 ♦ SPA centras („Elexir“)
 ♦ a la carte restoranai: 2 (Azijos restoranas 
„Madame Butterfly“, restoranas 
„Yachting Club“)

 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ interneto kavinė 
 ♦ baseinai: 2 
 ♦ kavinė („Brasserie Papillions“)
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ restoranas („Hellos“: pusryčiai, 
pietūs, vakarienę – švediškas stalas, 
vegetarinis maitinimas, patiekalai be 
gliuteno)

 ♦ vandens kalneliai: 2
 ♦ belaidis internetas registratūroje

VIEŠBUČIO VIETA: 15 km iki Rodo oro uosto, 
13 km iki Rodo miesto, 3 km iki Falirakio 
gyvenvietės. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1978–1983 metais, 
paskutinį kartą iš dalies atnaujintas 2008 metais. 
Viešbutis priklauso „Grecotel“ viešbučių grupei. 
Viešbutį sudaro 4-ių aukštų pagrindinis pastatas, 
Annex pastatas ir vasarnamiai. Viešbutyje yra 
353 numeriai: standartiniai sea View / Garden 
View tipo numeriai, Garden View tipo vasarnamiai, 
šeimyniniai sea side View / Garden View tipo 
numeriai, dviejų miegamųjų suite sea View tipo 
vasarnamiai. Yra numerių, pritaikytų 
žmonėms su negalia. 
PAPlŪDIMyS: smėlio / žvyro, įėjimas į jūrą –  
smulkaus žvyro (vietomis pasitaiko akmenų); 
patogiam įėjimui į vandenį rekomenduojama 
speciali avalynė. Yra persirengimo kabinos, 
dušas. Skėčiai, gultai, paplūdimio rankšluosčiai 
nemokamai. 

Grecotel Rhodos Royal Viskas 
įskaičiuota

Viskas 
įskaičiuota

PrIE BASEINO: skėčiai, gultai, 
paplūdimio rankšluosčiai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠAlyJE – 
4 žvaigždutės.
INTErNETO SVETAINĖ  
www.grecotel.com   
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Belvedere Beach Hotel 

Cosmopolitan

 Pramogos ir sportas:
 ♦ teniso inventorius
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ karaoke (vieną kartą per savaitę)
 ♦ vandens sporto priemonės, už 
papildomą mokestį (paplūdimyje, 
viešbučiui nepriklauso)

 ♦ teniso kortas, už papildomą 
mokestį

 ♦ teniso pamokos, už papildomą 
mokestį

 ♦ teminiai vakarėliai (šokių vakaras 
1 kartą per savaitę; graikiškas 
vakarėlis 1 kartą per savaitę, už 
papildomą mokestį)

 Pramogos ir sportas:
 ♦ vandens polo
 ♦ teniso kortas (su kieta danga)
 ♦ aerobika
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ teniso inventorius, už užstatą
 ♦ smiginis 
 ♦ vandens aerobika
 ♦ elektroniniai žaidimai, už papildomą 
mokestį

 ♦ stalo tenisas
 ♦ vandens sporto priemonės, už 
papildomą mokestį

Numeriuose:
 ♦ rankšluosčių keitimas: 3 kartus per 
savaitę

 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ rusiškas kanalas
 ♦ plaukų džiovintuvas registratūroje, 
pagal atskirą užklausimą

 ♦ vonia / dušas
 ♦ telefonas
 ♦ radijas
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ balkonas / terasa (12 numerių be 
balkono)

 ♦ patalynės keitimas: 2 kartus per savaitę
 ♦ grindys: kiliminė danga
 ♦ internetas: Wi-Fi registratūroje, už 
papildomą mokestį

 ♦ oro kondicionierius: individualus 
 ♦ palydovinė TV
 ♦ seifas, už papildomą mokestį 
(mechaninis)

 ♦ garso izoliaciniai langai (dvigubo stiklo 
paketai)

Numeriuose:
 ♦ rankšluosčių keitimas: 3 kartus per 
savaitę

 ♦ vonia
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ seifas numeryje, už papildomą 
mokestį

 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ oro kondicionierius centrinis (su 
individualiu valdymu

 ♦ grindys: plytelės
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ televizorius
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ telefonas
 ♦ patalynės keitimas: 3 kartus per 
savaitę

 ♦ internetas: Wi-Fi registratūroje, už 
papildomą mokestį

 ♦ kavos / arbatos rinkinys

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ televizijos salė
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė (visuomeninė)

 ♦ restoranas
 ♦ interneto kavinė, už 
papildomą mokestį

 ♦ baseinas (atviras, su gėlu 
vandeniu, 375 kv. m, gylis – 
1,1 m)

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ belaidis internetas, už 
papildomą mokestį

 ♦ parduotuvės
 ♦ barai: 2

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranas
 ♦ barai: 2
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ interneto kavinė, už papildomą 
mokestį

 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ baseinai: 2
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje, už papildomą 
mokestį

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ konferencijų salės: 2 (iki         
200 asm.)

VIEŠBUČIO VIETA: 12 km iki Rodo oro uosto, 1 km 
iki Rodo miesto centro, pirmoje viešbučių linijoje.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1968 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2007 metais. Viešbutį sudaro vienas 
6-ių aukštų pastatas, kuriame yra 212 standartinių 
sea View / Garden View tipo numerių (maks. 3 asm., 
16 kv. m). 
PAPlŪDIMyS: žvyro (už 20 m, per judrų kelią, iš 
viešbučio veda požeminė perėja; atvira pakrantė); 
įėjimas į jūrą – stambaus žvyro (toliau, nedideliame 
gylyje – smėlis); rekomenduojama speciali avalynė 
(patogiam įėjimui į vandenį). Skėčiai, gultai už 
papildomą mokestį. 
PrIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠAlyJE – 
4 žvaigždutės.
INTErNETO SVETAINĖ  
www.belvederebeach.gr 

VIEŠBUČIO VIETA: 12 km iki Rodo oro uosto, apie 
3,5 km iki Rodo miesto centro, Iksijos gyvenvietėje, 
kitoje kelio pusėje nuo jūros (yra požeminė perėja).
VIEŠBUTIS: pastatytas 1986 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2009 metais. Viešbutį  
sudaro pagrindinis pastatas, vienas korpusas 
ir vasarnamių kompleksas. Viešbutyje yra 377 
numeriai: Run Of The House tipo numeriai (maks. 
3 asm., 22 kv. m), šeimyniniai numeriai (maks. 4 
asm., 31 kv. m), šeimyniniai sea View tipo numeriai 
(maks. 4 asm., 31 kv. m). 
PAPlŪDIMyS: smėlio / žvyro (kitoje kelio pusėje; 
yra perėja požeminė); įėjimas į jūrą – žvyro. Skėčiai, 
gultai už papildomą mokestį. 
PrIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai, 
paplūdimio rankšluosčiai už užstatą.
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠAlyJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTErNETO SVETAINĖ  
www.marebluehotels.gr 

Vaikams:
 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą
 ♦ baseinas (su gėlu vandeniu)
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane

Vaikams: 
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų, 6 
dienas per savaitę, nuo gegužės 
iki spalio)

 ♦ žaidimų aikštelė 
 ♦ auklė: pagal atskirą užklausimą, už 
papildomą mokestį

 ♦ vaikiškos kėdutės restorane
 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą
 ♦ baseinai

Viskas 
įskaičiuota

Pusryčiai, 
vakarienė
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Irene Palace Hotel 

Numeriuose:
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ internetas: Wi-Fi registratūroje, 
už papildomą mokestį

 ♦ rusiškas kanalas
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ seifas numeryje, už papildomą 
mokestį (elektroninis)

 ♦ radijas
 ♦ balkonas (mebliuotas; 3 
numeriai be balkono)

 ♦ palydovinė TV
 ♦ grindys: kiliminė danga
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ chalatas
 ♦ vonia
 ♦ patalynės keitimas: 3 kartus per 
savaitę

 ♦ oro kondicionierius: individualus 
 ♦ IDD telefonas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ gydytojo kabinetas, už papildomą mokestį
 ♦ barai: 2
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ restoranas
 ♦ parduotuvės (mini parduotuvė)
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ interneto kavinė, už papildomą mokestį
 ♦ baseinas (atviras, su gėlu vandeniu, 1026 kv. m, 
gylis – 3,65 m)

 ♦ sūkurinė vonia (atvirame ore)
 ♦ belaidis internetas, už papildomą mokestį
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos, už papildomą mokestį

 Pramogos ir sportas:
 ♦ vandens sporto priemonės, už 
papildomą mokestį (paplūdimyje, 
viešbučiui nepriklauso)

 Pramogos ir sportas:
 ♦ mini futbolas
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ mini golfas, už papildomą mokestį 
(svečiams su Al – nemokamai)

 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ teniso korto apšvietimas, už 
papildomą mokestį

 ♦ teminiai vakarėliai
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ stalo tenisas
 ♦ petankė
 ♦ tinklinis
 ♦ teniso inventorius
 ♦ vandens sporto priemonės, už 
papildomą mokestį (paplūdimyje, 
viešbučiui nepriklauso)

 ♦ sauna, už papildomą mokestį
 ♦ krepšinis
 ♦ smiginis
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ teniso kortas (kieta danga)
 ♦ aerobika

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: smėlio / žvyro (atvira 
pakrantė); įėjimas į jūrą – smulkaus žvyro. 
Skėčiai, gultai, paplūdimio rankšluosčiai už 
papildomą mokestį. 
PrIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai už 
papildomą mokestį (rankšluosčiai keičiami 
registratūroje). 
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠAlyJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTErNETO SVETAINĖ 
www.irenepalace.gr    

Vaikams:
 ♦ baseinas vaikams
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas
 ♦ kūdikių vonelė 
 ♦ vežimėlis: pagal atskirą užklausimą
 ♦ mini zoologijos sodas
 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą
 ♦ auklė: pagal atskirą užklausimą, už papildomą 
mokestį

 ♦ vaikų klubas

Numeriuose:
 ♦ aptarnavimas numeriuose, už 
papildomą mokestį (09:00–02:00)

 ♦ oro kondicionierius: centrinis 
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ televizorius
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ patalynės keitimas: 3 kartus per savaitę
 ♦ radijas
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ balkonas
 ♦ seifas, už papildomą mokestį 
(mechaninis)

 ♦ grindys: laminatas / kiliminė danga
 ♦ rankšluosčių keitimas: 4 kartus per 
savaitę

 ♦ telefonas
 ♦ vonia / dušas
 ♦ vonios reikmenys

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ nešiko paslaugos
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos, 
už papildomą mokestį

 ♦ baras
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje, už papildomą 
mokestį

 ♦ drabužių valymo paslaugos, 
už papildomą mokestį

 ♦ televizijos salė
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ gydytojo iškvietimas, už 
papildomą mokestį

 ♦ restoranas
 ♦ interneto kavinė, už 
papildomą mokestį

 ♦ baseinas (su gėlu vandeniu, 
37 kv. m, gylis 1,2 m)

VIEŠBUČIO VIETA: 15 km iki Rodo oro uosto, 
100 m iki Rodo miesto centro, kitoje kelio pusėje 
nuo miesto – paplūdimys. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1970 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2000 metais. Viešbutį sudaro 
vienas 6-ių aukštų pastatas, kuriame yra 200 
standartinių numerių (maks. 3 asm., 25 kv. m). 
PAPlŪDIMyS: žvyro (už 50 m nuo viešbučio); 
įėjimas į jūrą – žvyro, rekomenduojama speciali 
avalynė (patogiam įėjimui į vandenį). Skėčiai, gultai 
už papildomą mokestį.
PrIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠAlyJE – 
4 žvaigždutės.
INTErNETO SVETAINĖ  
www.rhotel.gr    

Ibiscus Hotel

Vaikams:
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane
 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą, 
(lovytė-maniežas)

Viskas 
įskaičiuota

Pusryčiai, 
vakarienė
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Ocean Blue

Oceanis Hotel Rhodes

 Pramogos ir sportas:
 ♦ teniso inventorius
 ♦ joga
 ♦ aerobika
 ♦ smiginis
 ♦ teniso kortas (kieta danga)
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ dviračių nuoma, už papildomą 
mokestį

 ♦ stalo tenisas
 ♦ vandens aerobika
 ♦ gimnastika

Numeriuose:
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ rankšluosčių keitimas: 3 kartus 
per savaitę

 ♦ telefonas (tiesioginis)
 ♦ grindys: plytelės / laminatas
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ balkonas / terasa (yra 
kambarių be balkono, su 
„prancūzišku langu“)

 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ patalynės keitimas: 3 kartus 
per savaitę

 ♦ vonia / dušas
 ♦ seifas, už papildomą mokestį 
(mechaninis)

 ♦ oro kondicionierius: centrinis 
(su individualia kontrole)

 ♦ internetas: WLAN 
 ♦ palydovinė TV

Numeriuose:
 ♦ patalynės keitimas: 2 kartus per 
savaitę

 ♦ grindys: laminatas
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ balkonas
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ seifas, už papildomą mokestį 
(mechaninis)

 ♦ telefonas
 ♦ rankšluosčių keitimas: 3 kartus 
per savaitę

 ♦ palydovinė TV
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ vonia
 ♦ oro kondicionierius: centrinis (su 
individualia kontrole

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ interneto kavinė, už papildomą 
mokestį

 ♦ restoranas
 ♦ barai: 2
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ SPA centras
 ♦ parduotuvės 
 ♦ vandens kalneliai: 2
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ baseinas (atviras, su gėlu 
vandeniu, 288 kv. m ir 50 kv. m)

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ a la carte restoranas (itališkas)

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ interneto kavinė, už 
papildomą mokestį

 ♦ restoranas 
 ♦ barai: 2
 ♦ suvenyrų parduotuvė
 ♦ televizijos salė
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė

 ♦ belaidis internetas 
registratūroje, už papildomą 
mokestį

 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos, 
už papildomą mokestį

 ♦ parduotuvės (mini 
parduotuvė)

 ♦ valiutos keitykla
 ♦ baseinai: 2 (atviri, su gėlu 
vandeniu)

VIEŠBUČIO VIETA: 4 km iki Rodo oro uosto, 12 km 
iki Rodo miesto centro, Jalysos gyvenvietėje, pirmoje 
viešbučių linijoje. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1997 metais, paskutinį 
kartą iš dalies atnaujintas 2006 metais. Viešbutį 
sudaro vienas 4-ių aukštų pastatas ir trys Garden‘s 
Wing korpusai. Viešbutyje yra 170 numerių: 111 
standartinių numerių, 59 Superior Sharing Pool tipo 
numeriai. Yra numerių, pritaikytų žmonėms su negalia. 
PAPlŪDIMyS: žvyro; įėjimas į jūrą – žvyro, gilėja 
iškart), rekomenduojama speciali avalynė. Skėčiai, 
gultai nemokamai, paplūdimio rankšluosčiai už 
užstatą (keičiami kas 2 dvi dienas registratūroje). 
PrIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai, 
paplūdimio rankšluosčiai už užstatą. 
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠAlyJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTErNETO SVETAINĖ  
www.blue-gr.com 

VIEŠBUČIO VIETA: 10 km iki Rodo oro uosto, apie 
5 km iki Rodo miesto centro, paplūdimys kitoje 
kelio pusėje. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1976 metais, paskutinį kartą 
iš dalies atnaujintas 2007 metais. Viešbutį  sudaro 
vienas 5-ių aukštų pastatas, kuriame yra 242 
standartiniai numeriai (maks. 3 asm., 22 kv. m). 
PAPlŪDIMyS: žvyro (siaura pakrantė); įėjimas į 
jūrą – žvyro, prie įėjimo į jūrą yra natūrali akmens 
plokštė), rekomenduojama speciali avalynė 
(patogiam įėjimui į vandenį). Skėčiai, gultai už 
papildomą mokestį. 
PrIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠAlyJE – 
4 žvaigždutės.
INTErNETO SVETAINĖ  
www.hoteloceanis.eu 

Vaikams:
 ♦ auklė: pagal atskirą 
užklausimą, už papildomą 
mokestį

 ♦ vaikiškos kėdutės restorane
 ♦ skyrius pagrindiniame baseine 
 ♦ lovelė: pagal atskirą 
užklausimą

 
Viskas 
įskaičiuota

 
Viskas 
įskaičiuota

 Pramogos ir sportas:
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ stalo tenisas
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ sauna, už papildomą mokestį
 ♦ aerobika
 ♦ smiginis
 ♦ dviračių nuoma, už papildomą mokestį
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ turkiška pirtis, už papildomą mokestį
 ♦ treniruoklių salė, už papildomą mokestį
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Vaikams:
 ♦ diskoteka (6 kartus per savaitę)
 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą (lovytė-
maniežas)

 ♦ auklė: pagal atskirą užklausimą, už 
papildomą mokestį

 ♦ baseinas (su gėlu vandeniu ir su vaikiškais 
kalneliais 

 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų, dirba 6 
dienas per savaitę, nuo birželio iki rugsėjo)

 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
 ♦ žaidimų aikštelė
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Kresten Palace 

Numeriuose:
 ♦ vonia
 ♦ rusiškas kanalas
 ♦ seifas, už papildomą mokestį 
(mechaninis)

 ♦ oro kondicionierius: centrinis
 ♦ grindys: plytelės (kiliminė danga 
pagrindiniame pastate)

 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ patalynės keitimas: 4 kartus per 
savaitę (veikia ekosistema)

 ♦ radijas
 ♦ palydovinė TV
 ♦ aptarnavimas numeriuose, už 
papildomą mokestį

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ rankšluosčių keitimas: 6 kartus 
per savaitę (veikia ekosistema)

 ♦ numerių tvarkymas: 6 kartus 
per savaitę

 ♦ balkonas / terasa
 ♦ telefonas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ drabužių valymo paslaugos, už 
papildomą mokestį

 ♦ valiutos keitykla
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ konferencijų salė (iki 500 asm.)
 ♦ parduotuvės (mini parduotuvė)
 ♦ baseinas (atviras, su gėlu vandeniu, 
1200 kv. m, gylis – 1,5 m)

 ♦ interneto kavinė, už papildomą 
mokestį

 ♦ barai: 2 (kokteilių baras)
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ restoranas (vegetarinis maitinimas, 
patiekalai be gliuteno)

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos, už 
papildomą mokestį

 ♦ treniruoklių salė (Wellness centras)

 Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ stalo tenisas
 ♦ banglenčių sportas, už papildomą 
mokestį (1 km nuo viešbučio)

 ♦ pramoginiai renginiai vakarais
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ nardymas, už papildomą mokestį 
(15 km nuo viešbučio)

 ♦ teminiai vakarėliai 
 ♦ dviračių nuoma, už papildomą 
mokestį

 ♦ gimnastika (rytinė)
 ♦ petankė
 ♦ smiginis
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ aerobika 
 ♦ teniso kortai: 3 (kieta danga)
 ♦ sauna
 ♦ mini golfas
 ♦ gyva muzika (2 kartus per savaitę)
 ♦ vandens sporto priemonės, už 
papildomą mokestį (nepriklauso 
viešbučiui)

 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ treniruoklių salė (atvirame ore)
 ♦ teniso inventorius

 Pramogos ir sportas:
 ♦ stalo tenisas
 ♦ pramoginiai renginiai vakarais (3 
kartus per savaitę)

 ♦ smiginis
 ♦ mini golfas 
 ♦ gyva muzika (2 kartus per 
savaitę)

 ♦ teniso kortas, už papildomą 
mokestį (kieta danga, be 
apšvietimo)

 ♦ sauna, už papildomą mokestį
 ♦ pramoginiai renginiai (dienos 
metu)

 ♦ petankė
 ♦ tinklinis
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ SPA centras, už papildomą 
mokestį

 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ turkiška pirtis, už papildomą 
mokestį

 ♦ treniruoklių salė

VIEŠBUČIO VIETA: 20 km iki Rodo oro uosto, 
6 km iki Rodo miesto, 4 km iki Falirakio 
gyvenvietės, 200 m iki paplūdimio. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1993 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2008 metais. Viešbutį sudaro 
vienas 3-jų aukštų pagrindinis pastatas ir trys 
Annex pastatai, kuriuose yra 285 numeriai: 225 
standartiniai numeriai (maks. 3 asm., 25 kv. m), 60 
šeimyninio tipo numerių (maks. 4 asm., 39 kv. m).  
PAPlŪDIMyS: akmenuotas (mažas, 200 m 
nuo viešbučio); įėjimas į jūrą – akmenuotas, 
rekomenduojama speciali avalynė (patogiam 
įėjimui į vandenį); paplūdimyje įrengtos medinės 
grindys. Skėčiai, gultai už papildomą mokestį.
PrIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠAlyJE – 
4 žvaigždutės.
INTErNETO SVETAINĖ 
www.krestenpalace.gr   

Vaikams:
 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą 
 ♦ žaidimų aikštelė 
 ♦ auklė: pagal atskirą užklausimą, už 
papildomą mokestį

 ♦ baseinas (su gėlu vandeniu, 20 kv. m, 
gylis 0,5 m)

Vaikams:
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą (lovytė-
maniežas)

 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ auklė: pagal atskirą užklausimą, už 
papildomą mokestį

 ♦ skyrius pagrindiniame baseine
 ♦ baseinas su vandens kalneliu

Numeriuose:
 ♦ patalynės keitimas: 2 kartus per savaitę
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ vonia / dušas
 ♦ palydovinė TV
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ telefonas
 ♦ grindys: plytelės
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ seifas (mechaninis)
 ♦ oro kondicionierius: centrinis (su 
individualia kontrole) 

 ♦ internetas: Wi-Fi registratūroje, už 
papildomą mokestį

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ kortų žaidimų kambarys
 ♦ grožio salonas („Aphrodite“: 
manikiūras, pedikiūras, veido ir 
kūno priežiūros procedūros)

 ♦ interneto kavinė, už papildomą 
mokestį

 ♦ gydytojo iškvietimas, už 
papildomą mokestį

 ♦ a la carte restoranai: 2 (itališkas, 
graikiška taverna)

 ♦ parduotuvės (mini parduotuvė)
 ♦ belaidis internetas, už papildomą 
mokestį

 ♦ barai: 3
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ restoranas
 ♦ amfiteatras
 ♦ juvelyrinė parduotuvė
 ♦ baseinai: 3 (atviri, su gėlu 
vandeniu, 840 kv. m, 313 kv. m, 
400 kv. m)

 ♦ televizijos salė
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė

VIEŠBUČIO VIETA: 8 km iki Rodo oro uosto, 
7 km iki Rodo miesto centro, Jalyso gyvenvietėje, 
pirmoje viešbučių linijoje. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1970 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2012 metais. Viešbutis sudarytas iš 
pagrindinio pastato ir 7 korpusų, kuriuose yra 371 
numeris: 268 standartiniai LV / sV tipo numeriai 
(maks. 3 asm., 22-26 kv. m), 108 superior sV 
tipo numeriai (maks. 3 asm., 22-26 kv. m,) 103 
šeimyniniai numeriai (maks. 2+2 asm., 42-43 kv. m). 
PAPlŪDIMyS: žvyro (plati pakrantės juosta); įėjimas 
į jūrą – stambaus žvyro, rekomenduojama speciali 
avalynė. Skėčiai, gultai, paplūdimio rankšluosčiai 
nemokamai. 
PrIE BASEINO: skėčiai, gultai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠAlyJE – 
4 žvaigždutės.
INTErNETO SVETAINĖ  
www.sunshinevacationclubs.com 

Sunshine Rhodes

 
Viskas 
įskaičiuota

 
Viskas 
įskaičiuota
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Angela Suites + Lobby Hotel

Oktober Hotel

Numeriuose:
 ♦ lygintuvas: pagal atskirą užklausimą
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ grindys: laminatas
 ♦ rankšluosčių keitimas: kasdien
 ♦ patalynės keitimas: 2 kartus per savaitę
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ balkonas
 ♦ vonia
 ♦ seifas 
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ oro kondicionierius: centrinis
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien

Numeriuose:
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ patalynės keitimas: 2 kartus per savaitę
 ♦ balkonas
 ♦ seifas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ dušas
 ♦ oro kondicionierius: individualus 
 ♦ rankšluosčių keitimas: 2 kartus per 
savaitę

 ♦ televizorius 
 ♦ grindys: plytelės
 ♦ numerių tvarkymas: 6 kartus per savaitę

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje

 ♦ baseinas 
 ♦ baras

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ restoranas
 ♦ interneto kavinė, už 
papildomą mokestį

 ♦ baras
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ baseinas (gylis 0,5-1,8 m)
 ♦ televizijos salė
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje

VIEŠBUČIO VIETA: 13 km iki Rodo oro 
uosto, Rodo miesto centre, 200 m iki 
senamiesčio. 
VIEŠBUTIS: paskutinį kartą atnaujintas 
2002 metais. Viešbutį sudaro pagrindinis 
6-ių aukštų pastatas, kuriame yra 36 
numeriai: vieno miegamojo apartamentai su 
svetaine (maks. 4 asm., 42 kv. m), Penthouse 
suite tipo numeriai (maks. 2 asm., 100 kv. m).
PAPlŪDIMyS: miesto, žvyro; įėjimas į jūrą – 
žvyro, rekomenduojama speciali avalynė. 
Skėčiai, gultai už papildomą mokestį. 
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠAlyJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTErNETO SVETAINĖ  
www.angelasuites.gr 

VIEŠBUČIO VIETA: 13 km iki Rodo oro uosto, 
Rodo miesto centre, 50 m iki senamiesčio, 
10 min. pėsčiomis iki paplūdimio. 
VIEŠBUTIS: paskutinį kartą atnaujintas 
2011 metais. Viešbutį sudaro vienas 4-ių aukštų 
pastatas, kuriame yra 47 standartiniai numeriai 
(maks. 2 asm., 19 kv. m). 
PAPlŪDIMyS: miesto, žvyro (už 10 min. 
pėsčiomis nuo viešbučio); įėjimas į jūrą – žvyro 
(rekomenduojame avėti gumines šlepetes). 
Skėčiai, gultai už papildomą mokestį. 
PrIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠAlyJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTErNETO SVETAINĖ  
www.oktoberhotel.gr 

Vaikams:
 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą

Viskas 
įskaičiuota

Pusryčiai, 
vakarienė
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Virginia Hotel 

Numeriuose:
 ♦ lygintuvas: pagal atskirą 
užklausimą

 ♦ oro kondicionierius: 
individualus 

 ♦ vonia / dušas
 ♦ grindys: plytelės
 ♦ internetas: Wi-Fi registratūroje, 
už papildomą mokestį

 ♦ numerių tvarkymas: 6 kartus 
per savaitę

 ♦ seifas registratūroje, už 
papildomą mokestį

 ♦ televizorius
 ♦ patalynės keitimas: 3 kartus 
per savaitę

 ♦ plaukų džiovintuvas 
registratūroje, pagal atskirą 
užklausimą

 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ telefonas
 ♦ rankšluosčių keitimas: 3 kartus 
per savaitę

 ♦ balkonas / terasa

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baseinai: 2 (su gėlu vandeniu, 
150 kv. m kiekvienas)

 ♦ belaidis internetas registratūroje, 
už papildomą mokestį

 ♦ parduotuvės (mini parduotuvė)
 ♦ restoranas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos, už 
papildomą mokestį

 ♦ interneto kavinė, už papildomą 
mokestį

 ♦ barai: 2
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė

 Pramogos ir sportas:
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ vandens sporto priemonės, už 
papildomą mokestį

 Pramogos ir sportas:
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ stalo tenisas
 ♦ video žaidimai, už papildomą mokestį
 ♦ vandens sporto priemonės, už papildomą 
mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 25 km iki Rodo oro uosto, 
apie 5 km iki Rodo miesto, Kalitėjos gyvenvietėje, 
200 m iki paplūdimio (kitoje kelio pusėje). 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1986 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2000 metais. Viešbutį sudaro 
pagrindinis pastatas ir aštuoni 2-jų ir 3-jų aukštų 
korpusai, kuriuose yra 170 numerių: standartiniai 
numeriai (maks. 3 asm., 20-22 kv. m), studio tipo 
numeriai (maks. 4 asm., 36 kv. m). 
PAPlŪDIMyS: smėlio / žvyro (už 200 m nuo 
viešbučio); įėjimas į jūrą – smėlio. Skėčiai, gultai 
už papildomą mokestį. 
PrIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠAlyJE – 
3 žvaigždutės.
INTErNETO SVETAINĖ 
www.virginiahotel.gr   
Ekonominė klasė

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelės: 3  (aptverta, žolės 
danga)

 ♦ baseinai: 2 (su gėlu vandeniu)
 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą (lovytė-
maniežas)

 ♦ vaikiškos kėdutės restorane

Vaikams:
 ♦ auklė: pagal atskirą užklausimą, už 
papildomą mokestį

 ♦ vaikiškos kėdutės restorane
 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą
 ♦ žaidimų kambarys

Numeriuose:
 ♦ seifas, už papildomą mokestį
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ rankšluosčių keitimas: 3 kartus 
per savaitę

 ♦ numerių tvarkymas: 6 kartus 
per savaitę

 ♦ patalynės keitimas: 2 kartus per 
savaitę

 ♦ internetas: Wi-Fi 
 ♦ vonia
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ lygintuvas: pagal atskirą 
užklausimą 

 ♦ oro kondicionierius: individualus
 ♦ telefonas
 ♦ lyginimo lenta: pagal atskirą 
užklausimą

 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ grindys: plytelės
 ♦ virtuvė
 ♦ televizorius

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baseinas
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ interneto kavinė, už 
papildomą mokestį

 ♦ restoranas
 ♦ baras
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje

 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ televizijos salė

VIEŠBUČIO VIETA: 9 km iki oro uosto, 5 km 
iki Rodo miesto centro, Iksijos rajone, 50 m iki 
autobusų stotelės, 4 km iki tavernų, barų, kavinių. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1982 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2003 metais. Viešbutį sudaro 
du trijų aukštų pastatai, kuriuose yra 29 
Appartment tipo numeriai (dviejų kambarių, du 
uždari arba atviri miegamieji, 2 vienvietės lovos, 
papildomai 2 nejudinamos vienvietės lovos, 
maža virtuvėlė, maks. 4 asm., 35-40 kv. m). 
PAPlŪDIMyS: žvyro; įėjimas į jūrą – žvyro. 
Skėčiai, gultai už papildomą mokestį. 
PrIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠAlyJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTErNETO SVETAINĖ  
www.caravelhotel.gr    
Ekonominė klasė

Caravel Hotel Apts 
Pusryčiai, 
vakarienė

Viskas 
įskaičiuota
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Pylea Beach

 Rhodos Beach Hotel

 Pramogos ir sportas:
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ stalo tenisas
 ♦ vandens sporto priemonės, už 
papildomą mokestį

 Pramogos ir sportas:
 ♦ pramoginiai renginiai (3 kartus per 
savaitę, viešbutyje „Belvedere“)

 ♦ teniso kortas, už papildomą 
mokestį (viešbutyje „Belvedere“)

 ♦ vandens sporto priemonės, už 
papildomą mokestį (paplūdimyje)

 ♦ teniso inventorius

Numeriuose:
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ rankšluosčių keitimas: 2 kartus per 
savaitę

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ televizorius
 ♦ seifas, už papildomą mokestį
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ patalynės keitimas: 2 kartus per savaitę
 ♦ telefonas
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ oro kondicionierius: individualus
 ♦ vonia / dušas
 ♦ grindys: plytelės

Numeriuose:
 ♦ grindys: plytelės
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ rankšluosčių keitimas: 3 kartus per 
savaitę

 ♦ seifas, už papildomą mokestį 
(mechaninis)

 ♦ radijas
 ♦ vonia / dušas
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ patalynės keitimas: 2 kartus per savaitę
 ♦ telefonas
 ♦ oro kondicionierius: individualus
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ televizorius
 ♦ plaukų džiovintuvas: registratūroje, pagal 
atskirą užklausimą

 ♦ internetas: Wi-Fi registratūroje, už 
papildomą mokestį

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje

 ♦ a la carte restoranas
 ♦ restoranas
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ baseinas
 ♦ baras
 ♦ interneto kavinė, už 
papildomą mokestį

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ televizijos salė
 ♦ interneto kavinė, už 
papildomą mokestį

 ♦ baseinas (atviras, su gėlu 
vandeniu, 75 kv. m, gylis - 
1,2 m)

 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ barai: 2
 ♦ belaidis internetas, už 
papildomą mokestį

 ♦ pusryčių kambarys (vakarienė 
viešbutyje „Belvedere“)

VIEŠBUČIO VIETA: apie 1 km iki Jalyso 
miestelio, apie 7 km iki Rodo miesto centro, 
apie 100 m iki miesto paplūdimio. 
VIEŠBUTIS: 50 standartinių numerių. Numerių 
tipai – standard sea View. Yra numerių, 
pritaikytų žmonėms su negalia. 
PAPlŪDIMyS: žvyro (už 200 m nuo viešbučio); 
įėjimas į jūrą – stambaus žvyro (kad būtų 
patogiau įbristi į jūrą, rekomenduojame avėti 
gumines šlepetes). Skėčiai, gultai nemokamai. 
PrIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠAlyJE – 
3 žvaigždutės.
INTErNETO SVETAINĖ  
www.pyleahotel.gr 
Ekonominė klasė

VIEŠBUČIO VIETA: 12 km iki Rodo oro uosto, apie 
1 km iki Rodo miesto centro, 50 m iki paplūdimio 
(yra požeminė perėja). 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1986 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2002 metais. Viešbutį sudaro vienas 
5-ių aukštų pastatas, kuriame yra 168 standartiniai 
numeriai (maks. 3 asm. 15 kv. m). 
PAPlŪDIMyS: žvyro (už 50 m nuo viešbučio – 
požemine perėja); įėjimas į jūrą – žvyro (toliau 
nedideliame gylyje – smėlis), rekomenduojama 
speciali avalynė (patogiam įėjimui į vandenį). Yra 
persirengimo kabinos. Skėčiai, gultai už papildomą 
mokestį. 
PrIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠAlyJE – 
3 žvaigždutės.
INTErNETO SVETAINĖ  
www.rhodosbeach.com

Vaikams:
 ♦ baseinas 
 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane

Vaikams:
 ♦ baseinas (su gėlu vandeniu, gylis 
0,3 m)

 ♦ vaikiškos kėdutės restorane
 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą, 
(lovytė-maniežas)

Pusryčiai, 
vakarienė

Pusryčiai, 
vakarienė
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Lyristis Studios

Numeriuose:
 ♦ rankšluosčių keitimas: 3 kartus 
per savaitę

 ♦ balkonas
 ♦ numerių tvarkymas: 3 kartus 
per savaitę

 ♦ internetas: Wi-Fi
 ♦ grindys: plytelės
 ♦ patalynės keitimas: 3 kartus 
per savaitę

 ♦ seifas numeryje, už papildomą 
mokestį

 ♦ dušas
 ♦ oro kondicionierius: 
individualus

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baras
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ belaidis internetas
 ♦ baseinas

 Pramogos ir sportas:
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ petankė
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ teniso inventorius, už užstatą
 ♦ teminiai vakarėliai (3 kartus per 
savaitę: karaokė, disko, graikiškas 
vakaras)

 ♦ stalo tenisas, už papildomą mokestį 
(nemokamai Ai, įranga, už užstatą)

 ♦ teniso kortas (apšvietimo nėra, Ai – 
nemokamai)

 ♦ tinklinis

VIEŠBUČIO VIETA: 30 km iki oro uosto, 500 
m iki Falirakio miesto centro, 15 km iki Rodo 
miesto, 150 m iki autobusų stotelės, 500 m 
iki naktinių pramogų. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1988 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 1993 metais. Viešbutį sudaro 
du pastatai (2-3 aukštų, be lifto), kuriuose 
yra 20 numerių: studio tipo numeriai (vieno 
kambario, 2 vienvietės lovos, papildoma 
vienvietė, įrengta maža virtuvėlė; (maks. 3 asm., 
20-25 kv. m), Apartment  tipo numeriai (maks. 
4 asm., 40 kv. m). 
PAPlŪDIMyS: smėlio / žvyro; įėjimas į jūrą – 
smulkaus žvyro. Skėčiai, gultai už papildomą 
mokestį. 
PrIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠAlyJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
Ekonominė klasė

Numeriuose:
 ♦ grindys: laminatas / plytelės
 ♦ palydovinė TV
 ♦ rankšluosčių keitimas: 3 kartus per 
savaitę

 ♦ numerių tvarkymas: 6 kartus per 
savaitę

 ♦ telefonas (su tiesioginiu numerio 
rinkimu)

 ♦ balkonas / terasa
 ♦ oro kondicionierius: individualus 
 ♦ vonia
 ♦ lygintuvas: pagal atskirą užklausimą 
(registratūroje)

 ♦ seifas registratūroje, už papildomą 
mokestį

 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ patalynės keitimas: 3 kartus per savaitę
 ♦ lyginimo lenta: pagal atskirą 
užklausimą (registratūroje)

 ♦ plaukų džiovintuvas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ baseinas (atviras, su gėlu 
vandeniu)

 ♦ gydytojo kabinetas, už 
papildomą mokestį

 ♦ interneto kavinė, už 
papildomą mokestį

 ♦ televizijos salė
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje, už papildomą 
mokestį

 ♦ barai: 2

VIEŠBUČIO VIETA: 18 km iki Rodo oro uosto, 
12 km iki Rodo miesto, Kalitėjos gyvenvietėje, 
antroje viešbučių linijoje, apie 800 m iki paplūdimio 
(kitoje kelio pusėje). 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1985 metais, paskutinį 
kartą iš dalies atnaujintas 2007 metais. Viešbutyje 
yra 189 numeriai: 113 standartinių numerių (maks. 
3 asm., 16 kv. m), 76 studio tipo vasarnamiai (maks. 
3 asm., 16 kv. m).  
PAPlŪDIMyS: smėlio / žvyro (už 800 m kitoje 
kelio pusėje nuo viešbučio, šalia viešbučių 
„Aldemar Paradise Village & Mare“ paplūdimio), 
įėjimas į jūrą – smulkaus žvyro. Skėčiai, gultai už 
papildomą mokestį. 
PrIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠAlyJE – 
3 žvaigždutės.
INTErNETO SVETAINĖ  
www.kalitheasun-hotel-rhodes.gr    
Ekonominė klasė

Kalithea Sun & Sky

Vaikams:
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane
 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą
 ♦ žaidimų aikštelė (po atviru dangum, 
neaptverta, žolės danga) 

 ♦ baseinas (su gėlu vandeniu)

Viskas 
įskaičiuota

Pusryčiai
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 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą
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Alpha Hotel

Loutanis

 Pramogos ir sportas:
 ♦ golfo laukai, už papildomą mokestį (už 
5 km nuo viešbučio)

 ♦ vandens polo 
 ♦ mini futbolas* 
 ♦ vandens aerobika* 
 ♦ paplūdimio tinklinis* 
 ♦ vandens sporto priemonės, už 
papildomą mokestį (paplūdimyje)

 ♦ aerobika* 
 ♦ stalo tenisas*
 ♦ teniso kortas*

 Pramogos ir sportas:
 ♦ vandens sporto priemonės, už 
papildomą mokestį

 ♦ teminiai vakarėliai

Numeriuose:
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ seifas numeryje, už papildomą 
mokestį

 ♦ balkonas / terasa (yra 3 
kambariai be balkono)

 ♦ oro kondicionierius: individualus, 
už papildomą mokestį

 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ patalynės keitimas: 3 kartus per 
savaitę

 ♦ rankšluosčių keitimas: 3 kartus 
per savaitę

 ♦ grindys: plytelės
 ♦ dušas
 ♦ telefonas
 ♦ internetas: Wi-Fi registratūroje, 
už papildomą mokestį

 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ palydovinė TV

Numeriuose:
 ♦ rankšluosčių keitimas: 3 kartus 
per savaitę

 ♦ vonia
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius: individualus
 ♦ patalynės keitimas: 3 kartus 
per savaitę

 ♦ telefonas
 ♦ grindys: plytelės
 ♦ televizorius
 ♦ balkonas
 ♦ numerių tvarkymas: 3 kartus 
per savaitę

 ♦ mini šaldytuvas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje, už papildomą 
mokestį

 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ baras
 ♦ parduotuvės (mini parduotuvė 
gretimame „Alpha Beach Hotel“ 
viešbutyje)

 ♦ gydytojo iškvietimas, už 
papildomą mokestį

 ♦ interneto kavinė, už papildomą 
mokestį

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos: 
pagal atskirą užklausimą, už 
papildomą mokestį

 ♦ baseinas
 ♦ restoranas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ baseinai: 2
 ♦ interneto kavinė, už 
papildomą mokestį

 ♦ belaidis internetas 
registratūroje 

 ♦ restoranas
 ♦ barai: 2
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos

VIEŠBUČIO VIETA: 23 km iki Rodo oro uosto, 
28 km iki Rodo miesto centro, 600 m iki 
Kolymbijos miesto centro, 150 m iki paplūdimio. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1990 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2007 metais. Viešbutį sudaro 
pagrindinis pastatas ir du atskiri pastatai, 
kuriuose yra 70 standartinių numerių (maks. 
3 asm., 20 kv. m). 
PAPlŪDIMyS: smėlio / žvyro (už 150 m nuo 
viešbučio); įėjimas į jūrą – žvyro. Skėčiai, gultai 
už papildomą mokestį.
PrIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠAlyJE – 
viešbutis nekategorizuotas.

VIEŠBUČIO VIETA: 35 km iki Rodo oro uosto, 
25 km iki Rodo miesto centro, apie 7 km iki Afandu 
miestelio, apie 600 m iki paplūdimio. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1990 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2010 metais. Viešbutį sudaro keturi 
dviaukščiai pastatai, kuriuose yra 127 numeriai. 
Standard Room tipo numeriai (dvigulė lova, papildoma 
vienvietė lova; maks. 3 asm., 22-26 kv. m), Family 
Room Open Plan tipo numeriai (vieno kambario 
numeris, dvigulė lova, papildomos 2 vienvietės lovos, 
maks. 4 asm., 26 kv. m).
PAPlŪDIMyS: smėlio / žvyro; įėjimas į jūrą – 
smulkaus žvyro; autobusas iki paplūdimio – 
nemokamai. Skėčiai, gultai už papildomą mokestį. 
Paplūdimio rankšluosčiai už užstatą.
PrIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠAlyJE – 
3 žvaigždutės.
INTErNETO SVETAINĖ  
www.hotelloutanis.gr
Ekonominė klasė 

Vaikams:
 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą
 ♦ skyrius pagrindiniame baseine
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane

Viskas 
įskaičiuota

Viskas 
įskaičiuota

* viešbutyje „Alpha Beach Hotel“
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Vaikams:
 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą, už 
papildomą mokestį (lovytė-maniežas)

 ♦ skyrius pagrindiniame baseine
 ♦ žaidimų aikštelė (po atviru dangum 
(neaptverta, žolės danga))

 ♦ vaikiškos kėdutės restorane, pagal 
atskirą užklausimą

 ♦ vaikų klubas (viešbutyje „Alpha Beach 
Hotel“, tik vokiečių kalba)



Gondola

Faliraki Bay
Pusryčiai,
vakarienė

Pusryčiai,
vakarienė

Numeriuose:
 ♦ numerių tvarkymas: 6 kartus per 
savaitę

 ♦ lygintuvas: pagal atskirą užklausimą
 ♦ dušas
 ♦ televizorius
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ balkonas
 ♦ telefonas
 ♦ grindys: plytelės
 ♦ rankšluosčių keitimas: 3 kartus per 
savaitę

 ♦ oro kondicionierius: centrinis
 ♦ patalynės keitimas: 3 kartus per savaitę
 ♦ seifas registratūroje, už papildomą 
mokestį 

 ♦ mini šaldytuvas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ baseinas
 ♦ baras
 ♦ interneto kavinė, už 
papildomą mokestį

 ♦ belaidis internetas 
registratūroje

 ♦ televizijos salė
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ restoranas

VIEŠBUČIO VIETA: 15 km iki Rodo oro uosto, 
1 km iki Falirakio miestelio centro, apie 200 m iki 
paplūdimio. 
VIEŠBUTIS: atidarytas 1991 metais, paskutinį 
kartą iš dalies atnaujintas 2009 metais. 
Viešbutyje yra 60 standartinių numerių.
PAPlŪDIMyS: smėlio; įėjimas į jūrą – smulkaus 
žvyro. Skėčiai, gultai už papildomą mokestį. 
PrIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠAlyJE – 
2 žvaigždutės.
INTErNETO SVETAINĖ  
www.falirakibay.com    
Ekonominė klasė

Vaikams:
 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą
 ♦ skyrius pagrindiniame baseine
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane

Numeriuose:
 ♦ seifas registratūroje, už 
papildomą mokestį

 ♦ numerių tvarkymas: 3 kartus 
per savaitę

 ♦ oro kondicionierius: 
individualus

 ♦ patalynės keitimas: 2 kartus 
per savaitę

 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ rankšluosčių keitimas: 2 kartus 
per savaitę

 ♦ televizorius 
 ♦ grindys: plytelės
 ♦ balkonas 
 ♦ vonia / dušas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ barai: 2
 ♦ interneto kavinė, už papildomą 
mokestį

 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ taverna
 ♦ baseinas
 ♦ televizijos salė
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė

 Pramogos ir sportas:
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ mini futbolas
 ♦ tinklinis

VIEŠBUČIO VIETA: 12 km iki oro uosto, 16 km 
iki Rodo miesto, Falirakio miestelyje, 200 m iki 
autobusų stotelės. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1985 metais, paskutinį 
kartą iš dalies atnaujintas 2010 metais. 
Viešbutį sudaro vienas dvejų aukštų pastatas 
be lifto. Viso viešbutyje yra 62 numeriai: 
standartiniai numeriai (2 vienvietės lovos, 
papildoma išskleidžiama lova; maks. 3 asm., 
18-22 kv. m). Pirmame aukšte esantys 
numeriai yra kiek žemiau – pusrūsyje. 
PAPlŪDIMyS: smėlio; įėjimas į jūrą – smėlio. 
Skėčiai, gultai už papildomą mokestį. 
PrIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠAlyJE – 
viešbutis nekategorizuotas.

Vaikams:
 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane
 ♦ skyrius pagrindiniame baseine
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Grecian Fantasia Resort

Sophia

Pusryčiai, 
vakarienė

Pusryčiai

 Pramogos ir sportas:
 ♦ elektroniniai žaidimai, už 
papildomą mokestį

 ♦ biliardas, už papildomą mokestį

Numeriuose:
 ♦ numerių tvarkymas: 5 kartus per 
savaitę

 ♦ balkonas / terasa
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ virdulys
 ♦ patalynės keitimas: 2 kartus per savaitę
 ♦ seifas, už papildomą mokestį
 ♦ oro kondicionierius: individualus
 ♦ grindys: plytelės
 ♦ rankšluosčių keitimas: 2 kartus per 
savaitę

 ♦ dušas
 ♦ palydovinė TV 
 ♦ vonia

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ interneto kavinė, už 
papildomą mokestį

 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ restoranas 
 ♦ televizijos salė
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje 

 ♦ baseinas

VIEŠBUČIO VIETA: 15 km iki oro uosto, 12 km iki 
Rodo miesto, 300 m iki Falirakio miesto centro, 
50 m iki autobusų stotelės. Kavinės, barai už 300 m, 
Falirakio miestelio centre. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1992 metais, kasmet iš 
dalies atnaujinamas. Viešbutį sudaro trys 3-jų 
aukštų pastatai (yra liftas), kuriuose yra 56 numeriai: 
standartiniai numeriai (2 vienvietės lovos, papildoma 
vienvietė lova; maks. 3 asm., 20 kv. m), superior tipo 
numeriai (viršutiniame aukšte, vieno kambario, 2 
vienvietės lovos; maks. 2 asm., 20 kv. m), šeimyniniai 
numeriai (2 miegamieji, uždara svetainė, dvi vienvietės 
lovos, sofa, maža virtuvėlė; maks. 4+1 asm., 60 kv. m ). 
PAPlŪDIMyS: smėlio; įėjimas į jūrą – smėlio. Skėčiai, 
gultai už papildomą mokestį. 
PrIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠAlyJE – 
2 žvaigždutės.
INTErNETO SVETAINĖ  
www.fantasiaresort.com 

Vaikams:
 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą
 ♦ baseinas
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane

Numeriuose:
 ♦ numerių tvarkymas: 6 kartus per savaitę
 ♦ oro kondicionierius: individualus
 ♦ televizorius
 ♦ patalynės keitimas: 2 kartus per savaitę
 ♦ rankšluosčių keitimas: 2 kartus per 
savaitę

 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ seifas registratūroje, už papildomą 
mokestį

 ♦ grindys: plytelės
 ♦ dušas 
 ♦ balkonas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ pusryčių kambarys

VIEŠBUČIO VIETA: 17 km iki oro uosto, 15 km iki 
Rodo miesto, pačiame Falirakio miesto centre, 
50 m iki autobusų stotelės. Naktinės pramogos 
šalia viešbučio – Falirakio miesto centre. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1970 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2008 metais. Viešbutį sudaro 
vienas trijų aukštų pastatas su liftu, kuriame yra 
25 numeriai: standartiniai numeriai (dvi vienvietės 
lovos; maks. 2 asm., 17 kv. m), studio tipo 
numeriai (vieno kambario, dvi vienvietės lovos, 
papildoma išskleidžiama lova, maža virtuvėlė; 
maks. 3 asm., 19 kv. m). 
PAPlŪDIMyS: smėlio; įėjimas į jūrą – smulkaus 
žvyro. Skėčiai, gultai už papildomą mokestį.
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠAlyJE – 
2 žvaigždutės.
INTErNETO SVETAINĖ  
www.sophia-hotel.gr  
Ekonominė klasė

Vaikams:
 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą
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                                       Kelionės dokumentai
Prieš išvykstant poilsiauti būtina įsitikinti, kad turite visus dokumentus, 
reikiamus užsienio kelionėms: galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį 
dokumentą, 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. 
Įvažiuojančiojo į šalį asmens pasas arba asmens tapatybės kortelė privalo 
galioti ne trumpiau nei 6 mėnesius, skaičiuojant nuo kelionės pabaigos. Dėl 
išsamesnės informacijos prašome kreiptis į šalies migracijos tarnybas.
Kelionės dokumentus (elektroninio formato aviabilietą ir apgyvendinimo 
viešbutyje dokumentą „vaučerį“) Jums turi įteikti kelionių agentūros 
darbuotojai. Išimtiniais atvejais, suderinus su kelionių organizatoriumi, 
dokumentus galima atsiimti Vilniaus oro uoste UAB „Tez Tour“ atstovybėje. 
Skrydžių ir apgyvendinimo informacija yra spausdinama ant vieno lapo, o 
visas dokumentų rinkinys („Kelionės dokumentai“) išskiriamas į dvi dalis: 
„kopija keliautojams“ ir „kopija viešbučiui“. Dokumentus prašome saugoti iki 
grįžimo iš kelionės dienos.

Vizos
Lietuvos piliečiams, vykstantiems į Graikiją vizos nereikalingos. Graikija 
yra Šengeno erdvės šalis. Vykstant į Šengeno erdvės šalis galioja bevizio 
įvažiavimo režimas ir nėra pasienio kontrolės. Tačiau judėjimo Šengeno 
erdvės šalyse negalima tapatinti su judėjimu vienoje valstybėje narėje be 
kelionės ar asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų. Todėl atkreipiame 
dėmesį į tai, kad kiekvienas keliaujantysis privalo su savimi turėti galiojantį 
pasą ar asmens tapatybės kortelę, nes Šengeno narių valstybių 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 reikalingos 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. 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 visa agreement with the Republic of Lithuania, must have a 
multiple visa Schengen or national) when purchasing a trip with departure 
from Lithuania / return to Lithuania, valid not less than the duration of 
the trip (more information – 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 arba asmens 
tapatybės kortelę ir kitus dokumentus, reikalingus kelionei (kelionės bilietus, 
draudimo polisą). Į Graikiją nepilnametis gali išvykti vienas, t. y. nelydimas 
tėvų arba vieno iš tėvų, išskyrus skyrelyje „Vaiko palyda“ numatytus atvejus 
(žr. žemiau), tačiau jam būtina turėti pasą arba asmens tapatybės kortelę. 
Atkreipiame dėmesį į tai, kad vaiko gimimo liudijimas nėra asmens tapatybę 
patvirtinantis 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 sužinokite 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-ių metų gali keliauti tik kartu su tėvais ar kitais kartu 
skrendančiais ir juos globojančiais asmenimis. 14-kos metų ir vyresni vaikai, 
turintys tinkamus asmens dokumentus ir tėvų / globėjų sutikimus gali 
keliauti vieni.
Nelydimų vaikų palydos paslauga atskirais atvejais gali būti užsakyta ir 
vyresniems – 14-15 metų vaikams. Nelydimų vaikų palydos paslauga yra 
mokama – 225 LT už palydą skrydyje į vieną pusę arba 450 LT, jei palyda 
reikalinga 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 nei 6 viename skrydyje. Dėl likusių laisvų vietų 
skaičiaus prašome kreiptis į kelionių agentūrą arba UAB „Tez Tour“.
Užsakant nelydimų vaikų palydą, reikalinga pateikti šią informaciją bei 
užpildyti prie šios tvarkos pridėtą nelydimo vaiko palydos užsakymo formą, 
kurią rasite interneto svetainėje www.teztour.lt.
1. Nelydimo vaiko vardą ir pavardę. Privalu nurodyti pilną vardą (mažesni 
vaikai gali neprisiminti pavardės);
2. Vaiko amžių;
3. Vaiko gyvenamosios vietos adresą, telefoną;
4. Vaiką išvykimui oro uoste palydinčio asmens vardą, pavardę, 
gyvenamosios vietos adresą bei telefoną (su tarptautiniu šalies telefono 
kodu); 
5. Vaiką atvykimo oro uoste  pasitinkančio 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.  
Užpildyta ir pasirašyta nelydimo vaiko palydos užsakymo formos kopija turi 
būti persiųsta UAB „Tez Tour” elektroniniu paštu – avia@teztour.lt, ne vėliau 
nei 72 valandos iki skrydžio. Vaiką išlydintis asmuo turės perduoti visus 
4-is užpildytus nelydimo vaiko palydos užsakymo formos egzempliorius 
išvykimo oro uosto skrydžio registracijos darbuotojams, tačiau tik originalias 
kopijas ir tik patvirtintas parašu.
Išlydintis asmuo kartu su vaiku, kuriam užsakyta nelydimo vaiko palydos 
paslauga, turi atvykti anksčiau į oro uostą bei prisistatyti vaiką registracijai į 
skrydį vykdantiems oro uosto darbuotojams. Išlydintis asmuo privalo lydėti 
vaiką iki užregistravimo į skrydį pradžios bei pasilikti išvykimo oro uoste 
iki orlaivio pakilimo, jei kiltų kokių nors nesklandumų vykdant išvykimo 
formalumus ar skrydžių vėlavimo / atšaukimo atvejais. Registracijos 
personalas vaiką palydės į orlaivį, kur jis bus perduotas skrydžių palydovų 
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.

Skrydis nėštumo metu
Aviakompanijos „Small Planet Airlines“ taisyklės numato, kad nėščioji 
privalo turėti pažymą (anglų kalba), kurioje būtų nurodyta nėštumo 
trukmė ir leidimas skristi. Po 34 nėštumo savaitės, skraidyti nepatariama. 
Po 36 nėštumo savaitės moterys „Small Planet Airlines“ lėktuvais nėra 
skraidinamos. Nei aviakompanija „Small Planet Airlines“ ar kitas skrydį 
vykdantis vežėjas, nei UAB „Tez Tour“ neprisiima jokios atsakomybės dėl 
motinos ar vaiko sveikatos sutrikimų. 
Daugiau informacijos – www.smallplanet.aero/lt/. 
Jeigu Jūsų skrydį vykdantis vežėjas yra kita aviakompanija, dėl informacijos 
prašome kreiptis į Jus aptarnaujančią kelionių agentūrą.

Svarbi informacija keliaujantiems
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Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt

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/keliautojams.

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, 
kurioje įsigijote draudimą, 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.) ir jomis apsidrausti.
Vykstantiems į Europos Sąjungos valstybes rekomenduojame turėti 
galiojančią Europos sveikatos draudimo kortelę. Apie kortelę plačiau – 
www.vlk.lt.

Skrydžio laikai
Prieš kiekvieną kelionę, būtinai pasitikslinkite skrydžio laikus. Vykdami iš 
Lietuvos, šią informaciją galite gauti Jums kelionę pardavusioje kelionių 
agentūroje arba interneto svetainėse, adresais: 
www.vilnius-airport.lt, www.teztour.lt. Informaciją apie orlaivius galite rasti 
interneto svetainėje www.teztour.lt. 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, interneto svetainėje – www.teztour.lt. 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. Prašome sekti pakeitimus.  
Paprastai keleiviai į oro uostą turi atvykti likus 2 valandoms iki skrydžio tam, 
kad spėtų laiku užsiregistruoti ir atlikti visus pasienio ir 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.

Bagažas
Jei nėra nurodyta kitaip, kiekvienam keleiviui, vyresniam nei 2 metai, 
nemokamai leidžiama vežtis nuo 12 iki 23 kg registruoto bagažo ir 5 kg 
rankinio bagažo. Kūdikiui (keleiviui iki 2 metų amžiaus) priklauso 10 kg 
nemokamo registruojamo 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 aviabiliete arba 
kelionės dokumentuose. Daugiau informacijos apie registruotą bei rankinį 
bagažą rasite interneto svetainėje www.teztour.lt. 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.
Rekomenduojama keleiviams vežtis tik kelionei būtiniausius daiktus. 
Registruojamame 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 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. Jei kelionės metu bagažas dingsta arba 
sugadinamas, atskridus nedelsiant reikia apie tai 
pranešti oro uosto bagažo tvarkymo tarnybai ir 
informuoti TEZ TOUR atstovą. 

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.

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 
nei 48 cm x 32 cm 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 šlapimo surinkimui. 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 įsigijama kelionė arba 
aviabilietas;
• 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, 
pateikiant gyvūno aprašymą bei nurodant keleivių, gabenančių gyvūną, 
vardus, pavardes, reiso numerius, išvykimo-grįžimo datas ir užsakymo 
numerį. Informacija organizatoriui turi būti pateikta ne vėliau nei 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.

Draudimai gyvūno ar augalo (jo dalies arba gaminio iš jo) įvežimui į Lietuvą 
ir ES
Lietuvai tapus ES nare, pasikeitė Prekybos laukiniais gyvūnais taisyklės, 
kuriomis 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). 
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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 puslapiuose: www.am.lt, www.cust.lt, www.cites.org.

Oro transporto vežėjo atsakomybė
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.
Vežėjas turi teisę atsisakyti nagrinėti pretenziją dėl dingusio bagažo, jei 
pareiškimas pateiktas vėliau kaip per 7 dienas po jo dingimo / sugadinimo. 
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.

TEZ TOUR atstovai 
Įsigijus kelionės paketą (skrydis, pervežimas ir apgyvendinimas) 
Tarptautiniame Vilniaus oro uoste prieš kiekvieną skrydį Jūs galite kreiptis į 
UAB „Tez Tour“ biurą, kuriame esantis UAB „Tez Tour“ darbuotojas, suteiks 
visą reikiamą informaciją apie kelionės pradžią. UAB ,,Tez Tour“ biurą galite 
rasti Tarptautiniame Vilniaus oro uoste keleivių terminalo trečiame aukšte. 
Atvykus į šalį, Jus pasitiks TEZ TOUR atstovai, 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, jog gautumėte daugiau informacijos 
ir išvengtumėte nesusipratimų viso poilsio metu. Išvykimo dieną TEZ TOUR 
atstovas palydės Jus iki oro uosto. 
Įsigijus kelionės paketą ar atskiras turizmo paslaugas visada galite susisiekti 
su TEZ TOUR atstovu jo suteiktu telefono numeriu arba bendruoju telefono 
numeriu, nurodytu kelionės dokumente, arba interneto svetainėje 
www.teztour.lt .
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 internetinio puslapio ir t. t. 
Atkreipiame dėmesį į tai, jog UAB „Tez Tour“ kataloguose ir interneto 
svetainėje www.teztour.lt, esančiuose viešbučių aprašymuose 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 „Ekonominės 
klasės viešbutis“ prierašu 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, vangus aptarnaujančio personalo 
darbas nei įprastai atitinkamą kategoriją turinčiuose viešbučiuose.

TEZ EXPRESS
„Tez express“ – tai „Ekonominės klasės“ apgyvendinimo tipas, kai viešbutis 
perkamas šalyje nežinant jo konkretaus pavadinimo, vietos, kurorto, rajono. 
Šiuo atveju perkamas tik kelionių organizatoriaus subjektyviu vertinimu 
žymimas bendriniu pavadinimu TEZ EXPRESS 2  / 3  / 4  / 5  /HV-1/HV-2/
APTS apgyvendinimo tipas, į kurį vykstate. Dėl šios priežasties „Tez express“ 
kelialapiai paprastai yra pigesni, viešbutis gali būti nekategorizuotas arba 
turintis kategoriją nuo 1 žvaigždutės iki 5 žvaigždučių, ar apartamentai 
šalyje. 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 mūsų interneto 
svetainėje, adresu 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.

Svarbi informacija keliaujantiems
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Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt

Villa – atskiras 1-6 kambarių namelis, vieno arba dviejų aukštų, su svetaine, 
miegamuoju (-aisiais) ir vonios kambariu. Gali būti individualus baseinas, 
kartais vienu dalijasi kelios vilos. Platesnį Villa apgyvendinimo aprašymą ir 
jai priklausančią infrastruktūrą bei papildomas paslaugas rasite 
www.teztour.lt viešbučio aprašyme.
Atkreipiame dėmesį, jog į daugelio viešbučių teritoriją yra draudžiama 
įsinešti mieste 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 dėl to 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.

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 įprastai už tai turistui savarankiškai reikia sumokėti viešbučio 
administracijos nustatytą papildomą mokestį.

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 nemokami.
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).
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 gauna 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 kitaip 
vadinamo švediško stalo principu, o kartais gali būti patiekiama ir 
a la carte arba porcijomis.
Švediškas stalas – tai maisto (dažnai ir gėrimų) pateikimo 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 maisto prekių paruošimo (atskirais 
atvejais – už papildomą mokestį) prašome kreiptis tiesiogiai į viešbučio 
administraciją. Jų paruošimo tvarka bei valgiaraštis nustatoma viešbučio 
administracijos nuožiūra.

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.

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.

Seifas
Visiems turistams 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. 

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, 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). 
Geriamą vandenį 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.
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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, siekiant Jūsų poreikių tinkamo 
užtikrinimo, 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 atviri ir / arba uždari baseinai. Baseinuose 
leidžiama maudytis tik šviesiu paros metu arba viešbučio nustatytomis 
valandomis. Uždarų / atvirų 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 / pabaigoje (Graikijoje gegužės pradžia / spalio pradžia) 
viešbučių teritorijose gali būti neteikiamos kai kurios paslaugos, pvz.: gali 
neveikti atviri 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. Pretenzijas reikia siųsti registruotu laišku į UAB „Tez Tour“ 
biurą Vilniuje. 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. Ginčai sprendžiami derybų keliu, 
o nepavykus susitarti – Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.

Daugiau informacijos
Prieš išvykstant į užsienio valstybes, daugiau informacijos, rekomendacinio 
pobūdžio patarimų apie pasirinktą šalį, galite rasti Užsienio reikalų 
ministerijos interneto svetainėje, adresu – www.urm.lt. Taip pat patariame 
atidžiai išsistudijuoti Valstybinio turizmo departamento interneto svetainėje, 
adresu www.tourism.lt (skyrelis – „Kelionių formalumai“) turistams skirtą 
informaciją. Vykstantiems poilsiauti į užsienio valstybes, siūlome apsilankyti 
ir interneto svetainėje http://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 GREECE 
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, 
nevykdo ir už jų eigą neatsako. Siūlome turistams aktyviai domėtis ir būti 
atidiems pasirenkant ekskursijas bei juos 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 kitoje kelio pusėje 
nuo paplūdimio arba pirmoje linijoje. Taip pat viešbučiai esantys ant jūros 
kranto nebūtinai turės ir paplūdimį šalia viešbučio, kadangi gali būti, kai 
viešbutis įkurtas ant uolos, ant jūros kranto, tačiau prie kurios 
nėra paplūdimio. 
Į iškilusius papildomus klausimus Jums padės atsakyti Jūsų kelionių agentas.

Pirma linija (nuo paplūdimio)
Šis statusas nusako, kad tarp paplūdimio ir viešbučio nėra kitų pastatų, bet 
gali būti kelias. Galimi atvejai, kai viešbutis įsikūręs pirmoje linijoje, tačiau 
dalis viešbučio teritorijos arba kai kurie korpusai įsikūrę ir ant jūros kranto. Į 
iškilusius papildomus klausimus Jums padės atsakyti Jūsų kelionių agentas.

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“ 
antrojoje linijoje. Tokiu atveju poilsiautojai, atostogaujantys antroje linijoje 
nuo jūros esančiame viešbutyje, kartais gali naudotis visa pirmojoje linijoje 
esančio viešbučio infrastruktūra.

„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.

Miesto / privatus paplūdimys  
Miesto paplūdimiu gali naudotis visi norintys: turistai ir vietiniai gyventojai. 
Graikijoje 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 aukšto 
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 iki12 metų. Atskiri viešbučiai vaikų klubus skirsto į dvi arba tris amžiaus 
grupes, pavyzdžiui, nuo 3 iki 6, nuo 7 iki 10 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 pagal atskirą pageidavimą už papildomą mokestį. Personalas 
dirbantis vaikų klubuose ir auklės dažniausiai kalba rusų, anglų arba 
vokiečių kalbomis.

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 

Svarbi informacija keliaujantiems
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Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt

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. 
Papildoma lova dažniausiai būna mažesnė/ siauresnė, todėl 3-jam asmeniui 
taikoma žemesnė kaina, nei vienam asmeniui DBL numeryje. 
TRPL – (triple room) – numeris trims, įprastai su trimis atskiromis 
vienvietėmis lovomis, bet gali būti ir su viena dvigule ir viena viengule lova.  
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 – (single 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 suaugusiais. 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 suaugusiais.

Vaizdas pro langą
Sea View – numeris su vaizdu į jūrą. Vaizdas gali būti tiesioginis arba šoninis 
(dalinis), kai viešbutis stovi šonu į jūrą ir jūrą 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 į atskirą rūšį.
Back View – numeris su vaizdu į gatvę arba kiemą.
Front View – numeris pirmoje viešbučio pastatų linijoje, bet nebūtinai su 
tiesioginiu vaizdu į jūrą.

Numerių kategorijos: 
R.O.H. (Run of the House) – 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.
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, arba 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 – 
į miegamąją ir darbo. Dažniausiai jame būna fakso aparatas bei internetas.
Junior Suite – kambario plotas, palyginti su standartiniu kambariu – 
didesnis, padalintas į dvi zonas: miegamąją ir svetainės, kurios kartais 
atskiriamos dekoratyvine užuolaida, o kartais – tik grindų lygiu. Baldai 
čia geresni nei standartiniuose numeriuose, aptarnavimas – taip pat. Jie 
dažniausiai būna 5 , rečiau 4   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, nemokamai 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 (viešbučio komplekse) – 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 
dalijasi kelios vilos. Geruose 5  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 indai ir stalo įrankiai.

Naudinga žinoti

TEZ TOUR GREECE biuras Heraklione
 
168 Ethnikis Antistaseos
71306 Heraklionas, Kreta, Graikija
Tel. +30 281 034 7200
El. paštas info@teztour.gr

Lietuvos Respublikos ambasada Graikijos Respublikoje, Atėnuose

38, Vasileos Konstantinou Ave., 11635, Atėnai, GRAIKIJA
Tel. +30 210 72 94 356;
Faks. +30 210 72 94 347;
El. paštas amb.gr@urm.lt
Pasibaigus atstovybės darbo laikui, poilsio ir švenčių dienomis, nelaimingų 
atsitikimų ar kitais neatidėliotinais atvejais skambinti į Lietuvos Respublikos 
užsienio reikalų ministeriją telefonu     +370 5 2362444.

Vietinių tarnybų telefonai:
Policija 100
Greitoji pagalba 166

Visa kataloge pateikta informacija apie viešbučius, jų kategorijas, siūlomas 
paslaugas ir pramogas gali kisti, todėl atnaujinamą informaciją apie 
pasikeitimus galite rasti UAB „Tez Tour“ tinklapyje www.teztour.lt.
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Sutartis
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 
internetiniame puslapyje www.teztour.lt ir www.teztour.ee (jeigu išvykimas iš Talino) / www.teztour.lv (jeigu išvykimas iš Rygos) / www.tez-tour.com (jeigu išvykimas 
iš kitų užsienio valstybių) 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 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, ob-
jekto vietą, kategoriją ar patogumų lygį ir pagrindinius ypatumus bei klasę (pagal atitinkamas priimančios valstybės taisykles), maitinimą.
Pastaroji informacija skelbiama kelionių organizatoriaus internetiniame puslapyje www.teztour.lt ir www.teztour.ee (jeigu išvykimas iš Talino) / www.teztour.lv (jeigu 
išvykimas iš Rygos) / www.tez-tour.com (jeigu išvykimas iš kitų užsienio valstybių).
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 oficialius internetinius tinklapius, kur yra tokia informacija, skelbiama kelionių organizatoriaus 
internetiniame puslapyje www.teztour.lt ir www.teztour.ee (jeigu išvykimas iš Talino) / www.teztour.lv (jeigu išvykimas iš Rygos) / www.tez-tour.com (jeigu išvykimas iš 
kitų užsienio valstybių).
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 trans-
porto priemonėje (išskyrus lėktuvą bei nenumatytus techninius sustojimus); kelionių organizatoriaus atstovo pavardę, adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto 
adresą ar vietinių agentūrų, į kurias turistas galėtų kreiptis pagalbos, adresus ir telefono numerius. Jei tokių agentų ar agentūrų nėra, turistui nurodyti telefono numerį, 
kuriuo jis galėtų skambinti nenumatytu atveju, ar informaciją, kuri jam padėtų susisiekti su kelionių organizatoriumi. 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 dokumentų įforminimui.
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 neskel-
biamos ar kelionės įsigijimo metu nebuvo paskelbtos, laikoma, kad sutartis buvo sudaryta pagal standartines turizmo paslaugų teikimo sutarčių sąlygas.
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 3 savaitės 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, pagal kurią 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 nurody-
tas 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 nurody-
tas 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 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 maksi-
malios vienos kelionės kainos. Sutarties atsisakymo kaina priklauso nuo likusio laiko iki kelionės pradžios:
 

 
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 pagrin-
das – 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, 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 tu-
ristu 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:
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 or-
ganizatorius turi grąžinti Turistui už kelionę įmokėtus pinigus. 

Sutarties nutraukimo laikas Kaina procentais nuo kelionės kainos
daugiau kaip 21 diena iki išvykimo 20 %
nuo 21 iki 11 dienų iki išvykimo 50 %
nuo 11 dienų iki 2 dienų iki išvykimo 80 %
likus 2 ir mažiau dienų iki išvykimo 95 %
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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, kelionių agentūrai ar kelionių 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 perim-
antis) 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 100 litų 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 200 litų 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 tretysis 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 pagal-
bos 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 jos atsisakė, kelionių organi-
zatorius, 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. 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 daugelyje atveju 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 
derybų keliu, o nepavykus susitarti, - Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
6.3. Ginčus dėl sutarties netinkamo vykdymo ar nevykdymo nagrinėja Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 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. Nepa-
tvirtinus rezervacijos, pasirašyta sutartis, dėl apgyvendinimo konkrečiame viešbutyje, netenka galios. Turistas turi teisę pasirinkti alternatyvų kelionės variantą sudary-
damas 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 p. nustatyta tvarka.
Užsienio valstybių, neturinčių bevizio režimo susitarimo su Lietuvos Respublika, piliečiams, įsigijusiems turistinę kelionę, kai išvykimas / grįžimas iš / į Lietuvą, būtina 
daugkartinė (Šengeno arba nacionalinė) viza, galiojanti ne trumpiau kaip kelionės laikotarpiu (išsami informacija yra skelbiama www.migracija.lt). 
Turistas patvirtina, kad jis, prieš pasirašant 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 reikalavi-
mus, informaciją, leisiančią tiesiogiai susisiekti su vaiku ar atsakingu asmeniu vaiko buvimo vietoje (jei į kelionę nepilnamečiai vyksta vieni), kelionių organizatoriaus ar 
agentūros atstovą, jo telefoną ir kitus kontaktinius duomenis bei kita šiose sutarties sąlygose nurodyta informacija.
Taip pat informuotas apie kelionių organizatoriaus interneto puslapį www.teztour.lt ir www.teztour.ee (jeigu išvykimas iš Talino) / www.teztour.lv (jeigu išvykimas iš 
Rygos) / www.tez-tour.com (jeigu išvykimas iš kitų užsienio valstybių). 
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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Užrašams
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Šis katalogas paruoštas pagal informaciją, kurią pateikė viešbučiai iki 2013 
metų lapkričio 1 dienos. Išsamesnė bei naujesnė informacija apie viešbučiuose 
įvykusius pasikeitimus skelbiama TEZ TOUR tinklapyje www.teztour.lt


