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TEZ TOUR įmonių tinklas

mieli keliautojai,

Sveiki atsivertę naująjį atostogų pasiūlymų Graikijos sa-
lose katalogą! 
kodėl Jus kviečiame tik į salas? Todėl, kad mūsų nuo-
mone, žavingiausios Graikijos vietos išsibarsčiusios 
būtent Egėjo ir Jonijos jūrose plūduriuojančiose salose. 
Graikijai priklauso daugiau nei 2 000 salų, o tai net 19 %,  
t. y. net penktadalis viso Graikijos ploto. Taip norėtųsi 
aplankyti jas visas... Tačiau į privalomų aplakyti salų 
sąrašą būtina įtraukti pačią didžiausią ir populiariausią 
kretos salą bei saulės arba šviesos oazę Rodą. Garan-
tuojame, kad čia Jūsų atostogos bus tikrai saulėtos ir 
įspūdingos. na, o dar keletą salelių Jums pasiūlysime 
aplankyti ekskursijų metu: plūduriuojančių sodų salą 
kosą, gražiausių saulėlydžių salą Santorinį ir spalvin-
gąją mažylę Simi.

Tad išsirinkite datą, o visus planavimo rūpesčius pa-
tikėkite mums. atvykite į Graikiją nusiteikę šaunioms 
atostogoms, o mes pasistengsime, kad jos būtų pačios 
geriausios. Sugrįžę nepamirškite pasidalinti įspūdžiais 
ir svajonėmis, kad turėtumėme akstiną tobulėti ir tapti 
pačiais geriausiais Jūsų atostogų partneriais.

iki pasimatymo kretoje arba Rode!
šiltų ir įspūdingų atostogų Jums linki 
TEZ ToUR atstovybė Graikijoje.

Daugiau nei 17 sėkmingos veiklos metų

Su TEZ ToUR iš lietuvos

TEZ ToUR Jums pasiūlys

TEZ TOUR – tarptautinis kelionių organizatorius, savo 
veiklą pradėjęs 1994 m. ir vienijantis net 29 tarptautines 
kompanijas. TEZ ToUR įmonių tinklas yra tarp penkių 
pagrindinių Europos kelionių organizatorių kartu su TUi, 
„Thomas Cook“ bei „Thompson“ ir didžiuojasi daugiau nei 
per 17 sėkmingos veiklos metų sukaupta patirtimi. mūsų 
lėktuvai kyla iš lietuvos, latvijos, Estijos, Rusijos, bul-
garijos, Rumunijos, Ukrainos, baltarusijos, kazachstano, 
armėnijos ir moldovos.
TEZ ToUR – aukščiausius pasaulinius standartus atitin-
kantis prekės ženklas. kompanija investuoja į nuolatinį 
progresą bei tobulėjimą, pagrįstą turizmo technologijų 
modernizavimu, viešbučių tinklo plėtra, turizmo procesų 
standartizavimu ir tobulinimu visose šalyje, kuriose įsikū-
rusios TEZ ToUR įmonės.

Galite nuvykti į labiausiai pamėgtus ir populiariausius 
Turkijos (antalija, alanija, belekas, kemeras, Sidė, 
marmaris, Fetija, kušadasis, bodrumas, Didimas), 
Egipto (Sal Hašišas, Hurgada, El Guna, makadi bei, Soma 
bei, Safaga, marsa alamas, šarm El šeichas, Dahabas, 
Taba), Ispanijos (kosta brava, kosta Dorada, kosta de 
barselona-maresmė), Kanarų salų (Tenerifė), Balearų 
salų (maljorka), Graikijos (kretos ir Rodo salos), Tailando 
(bankokas, puketas, pataja, Samujis) kurortus. Žiemos 
sezono metu taip pat kviečiame keliauti į Austriją (bad 
Gaštainas, bad Hofgaštainas, Cel am Zė, Hinterglemas, 
kaprunas, Zalbachas, kicbiuelis, mairhofenas), kuri vilioja 
puikiomis kalnų slidinėjimo trasomis bei kokybiškomis 
Spa centrų paslaugomis.  
nauja kryptis nuo 2012 m. vasaros: siūlome aplankyti 
Bulgarijos kurortus (auksinės kopos, pomorjė, Saulėtas 
krantas, obzoras, nesebaras, albena, šventas Vlasas, 
šventas konstantinas ir Elena, Elenitė).

apgyvendinimo paslaugas šalyse, į kurias ruošiatės 
keliauti savarankiškai. 
apgyvendinimą bei nuvežimą iš oro uosto į viešbutį ir 
atgal Graikijos Rodo saloje, Ispanijoje (kosta del Solis, 
kosta Dorada, kosta brava, maresmė ir maljorka), 
Kanarų salose (Tenerifė), Tailande (bankokas, puketas, 
pataja, Samujis, ko Čangas, ko Sametas), Austrijoje, 
Bulgarijoje, šri Lankoje, Kuboje, Andoroje, Jungtiniuose 
Arabų Emiratuose, Meksikoje, Brazilijoje ir Dominikos 
Respublikoje.

TEZ ToUR – 
kelionių organizatorius, 
kuriuo pasitiki milijonai

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt2



TEZ ToUR veiklos žemėlapis

LIETUVA

BULGARIJAITALIJA
JUODKALNIJA

TURKIJA
GRAIKIJA

EGIPTAS

AUSTRIJA
KROATIJA

MALJORKA
ISPANIJA

TENERIFĖ

DOMINIKOS RESPUBLIKA

BRAZILIJA

MEKSIKA KUBA
JAE

MALDYVAI
ŠRI LANKA

TAILANDAS

Jus sutinkančias atstovybes mes turime kiekvienoje 
pasitinkančioje šalyje. Jos rūpinasi keleivių poilsio kokybe 
atvykus į šalį, o kelionių rezervacijos tarnyba koordinuoja 
sklandžius kambarių viešbučiuose užsakymus, ekskursijų 
rezervavimo bei kitas papildomai užsakomas paslaugas.
Tad Jūsų poilsiu galime rūpintis visos kelionės metu.

mes kruopščiai atrenkame tiek ekonominės klasės, tiek 
prabangius viešbučius ir visada stengiamės pasiūlyti aukštą 
kokybę už priimtiną kainą. TEZ ToUR valdo gerai pasaulyje 
žinomo prekės ženklo „amara World“ viešbučių tinklą. 
Taip pat bendradarbiauja su lyderiaujančiais pasauliniais 
viešbučių tinklais: „marriott“, „Sheraton“, „le meridien“, „Sol 
melia“, „princess“, „Hilton“, „kempinski“ ir kt.

Jūsų patogumui – galimybė keliones išsirinkti ir įsigyti 
internetu. kompiuterinė sistema leidžia mums būti ar-
čiau Jūsų, greičiau reaguoti į Jūsų poreikius. Tai ne vien 
siekis tobulinti ir pritaikyti naujausias informacinių tech-
nologijų priemones bei skatinti turizmo plėtrą, bet ir su-
kurti kuo didesnį patogumą. kviečiame apsilankyti TEZ 
ToUR tinklalapyje www.teztour.lt ir sužinoti daugiau 
apie siūlomas keliones, viešbučius bei poilsio galimybes 
įvairių šalių kurortuose.

Naujiena
TEZ ToUR tinklalapyje www.teztour.lt Jūs galite iš anks-
to užsisakyti maistą skrydžiui, atlikti išankstinę skrydžio 
registraciją, pasirinkdami pageidaujamas vietas lėktuve.

TEZ ToUR lėktuvai kyla iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, 
Rusijos, Bulgarijos, Rumunijos, Ukrainos, Baltarusijos, 
Kazachstano, Armėnijos bei Moldovos.

poilsiautojams siūlomos įspūdingos atostogos geriausiuose 
Turkijos, Egipto, Bulgarijos, Tailando, Dominikos Respu-
blikos, šri Lankos, Kubos, Maldyvų, Ispanijos, Austrijos,  
Italijos, Kroatijos, Juodkalnijos, Andoros, JAE, Meksikos, 
Brazilijos ir Graikijos kurortuose. 

kiekvienoje šalyje Jus 
pasitiks TEZ ToUR

TEZ ToUR partneriai – 
lyderiaujantys viešbučiai

TEZ ToUR kelionės 
užsakymas internetu

TEZ ToUR išlydinčios šalys

TEZ ToUR 
sutinkančios šalys
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7 kretos ir 
Rodo stebuklai

Top 7

Graikijos, dar vadinamos Vakarų pasaulio kultūros 
lopšiu, dievai tikrai nenuskriaudė padovanodami 
tokią turtingą istoriją, kuria neįmanoma 
nesididžiuoti, nuostabią gamtą, užauginančią 
gardžiausių gėrybių ir net 13 676 kilometrų 
įspūdingos Viduržemio jūros pakrantės. Tačiau tik 
apie 4 000 km pajūrio tenka Graikijos žemyninei 
daliai. Dar vienas Graikijos turtas – salos, 
kurios priglaudė likusius tūkstančius kilometrų 
paplūdimių, įlankėlių, lagūnų... Nusikelkime šį 
kartą į dvi – ne tik pasigrožėti jų paplūdimiais, bet 
ir paieškoti stebuklingųjų vietų, taip traukiančių ir 
viliojančių milijonus žmonių iš viso pasaulio.

SanToRiniS 
Rojus ištroškusiems romantikos, įspūdingų 
vaizdų medžiotojams, neįprastų paplūdimių 
gerbėjams. Juoda, aukšta, su baltų namukų 
keteromis viršūnėje, sala pakeri iš karto, dar 

į ją net neįžengus. artėji laivu link jos lyg prie kito 
„atvirukinio“ pasaulio. o po praleistos dienos supranti, 
kad žodyne prie žodžio „grožis“ drąsiai galėtum įrašyti 
„Santorinis“. ši vulkaninės kilmės gražuolė pakeri 
beprotiškais serpantinais, juodos vulkaninės uolienos, 
žaižaruojančios mėlynos jūros ir baltų namukų 
kontrastais, ašarą spaudžiančiais ir ploti iš grožio 
verčiančiais saulėlydžiais, lyg žaisliniais miniatiūriniais 
miestukais – Fyra, Oia, Pyrga. be viso grožio čia dar 
tvyro ypatinga nenoro niekur skubėti atmosfera – 
norisi prisėsti ant skardžio įsivaizduojant, kad tai pats 
pasaulio kraštas, ir stebėti horizontą.

knoSo Rūmai 
Tai legendinė vieta, menanti dar olimpo dievų aistras, kovas ir 
keistenybes... Dedalas, poseidonas, minotauras, ariadnė, Tesėjas 

– vardai, mums žinomi iš graikų mitų ir legendų, iš knygų, o čia jie atgyja, 
įgauna materialų pavidalą. Tai kas, kad iš legendinių rūmų šiandien liko tik 
keletas kolonų, spalvingų freskų, milžiniškų amforų, sienų liekanų ir kitų 
architektūrinių fragmentų likučių. liko anuometinių rūmų grandioziškumo 
įspūdis, ženklai, įrodantys prieš keletą tūkstančių metų egzistavusios 
civilizacijos stulbinančią kultūrą ir pasiekimus. Tai tikrai vienas įspūdingiausių 
Senojo pasaulio architektūrinių paminklų!

SamaRiJoS TaRpEkliS
nebuvote Samarijos tarpeklyje? Vadinasi nebuvote kretoje! Jūs 
nesusipažinote su pagrindiniu kretos pasididžiavimu, įtrauktu į 
UnESCo saugomų teritorijų sąrašą... 

Už visas ilgas tingias dienas pajūryje, už visas sočias graikiškas vakarienes, 
nuvykite į Samarijos tarpeklį ir įrodykite, kad buvote verti viso šio kretiečių 
svetingumo. neišsigąskite tų beveik 17 kilometrų – jie neprailgs ir 
nenuvargins, nes visą kelią Jus lydės neapsakomai įspūdinga gamta: uolos, 
akmenys, augalai ir gyvūnai. Tik šioje kelionėje įsitikinsite gamtos didybe, jėga 
ir kūrybiškumu bei stulbinančiais kretos kontrastais.

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt4



SpinalonGoS Sala
Žavi mirabelos įlanka, žaižaruojantis Agios Nikolaos, 
elegantiška Elunda ir visai šalia gana rūsti 
Spinalongos sala-tvirtovė. Į ją traukia ne gražūs 
vaizdeliai, o įspūdinga salos istorija. klausydamasis 
gido pasakojimo imi tikėti, kad ši sala tikrai 

stebuklinga – tokia mažutė (apeiti ją užtruks apie 20 min.), 
o tokia galinga. 1579 m. venecijiečių čia pastatyta tvirtovė 
daug amžių tarnavo kaip forpostas, ginantis salos gyventojus 
nuo užkariautojų ir piratų. kiek buvo priešų, šiandien sunku 
ir suskaičiuoti, bet tvirtovė niekada nebuvo užimta šturmu. 
netgi turkams užgrobus kretą, Spinalonga nepasidavė visus 
keturiasdešimt apgulties metų. liūdesio ir skausmo salos 
portretui pridėjo iki pat XX a. vidurio čia gyvavusi paskutinė 
Europoje raupsuotųjų kolonija. ši „ašarų sala“ slepia daug 
liūdnų, paslaptingų istorijų. 

LiNDOs
nors šis miestukas Rodo saloje negali 
pasigirti dydžiu, tačiau tampa vienu 

įsimintiniausių atradimų keliaujantiems po salą. 
Čia pasitinka tamsios uolos, balti namukai ir 
žydra jūra – įspūdingas trispalvis paveikslas. 
Stebina, o kartu ir džiugina tai, kad Lindos nėra 
nei vieno automobilio – gatvelėmis juda tik 
niekur neskubantys pėstieji ir... asiliukai. be 
gražių įlankėlių, jaukaus smėlio paplūdimio ir 
baltųjų namukų, čia yra dar keletas labai svarbių 
istorinių objektų – Lindos miesto akropolis ir 
riterių pilis, lyg karūna vainikuojanti mažąjį 
miestelį. o koks Lindos tampa kerintis sutemus! 
Sulaukite saulėlydžio ir galėsite grožėtis šimtais 
miestą nuspalvinančių švieselių.

baloS laGūna iR GrAmvOusA 
Sala

Žydroji balos lagūna – tai viena gražiausių pajūrio vietų 
ne tik kretoje, bet ir visoje Graikijoje. Vandens joje – tik 
vos iki kulkšnių, tad galima bristi tolyn tolyn iki pat 
Gramvousa salos. ši vieta – tikras gyvas atvirukas, 
kurį pamačius rankos pačios išsitraukia fotoaparatą. 
Jokių civilizacijos pėdsakų, tik dangiško grožio gamtos 
kūrinys – dangaus, žemės ir jūros susitikimas. Tiksliau, 
trijų jūrų susitikimas: libijos, Jonijos ir Egėjo. Ten, kur 
maišosi trijų jūrų vandenys, sakoma, galima išvysti 

net 14 skirtingų vandens atspalvių. 
na, o prie Gramvousa salos galite 
tikėtis pažinties su retos vėžlių 
rūšies Caretta atstovais.

kURno EŽERaS
Vietiniai pasakoja, kad kadaise kurno 
ežero vietoje stovėjo kaimas. To kaimo 

gyventojai buvo labai pasipūtę ir savo elgesiu 
nedžiugino Dievo, todėl pastarasis nubaudė kaimo 
gyventojus atsiuntęs stiprią liūtį, kuri ir paskandino 
kaimą kartu su visais gyventojais. išgyveno tik kunigo 
duktė, kuri dabar kaip nimfa išnyra tik per pilnatį ir, 
atsisėdusi ant uolos, šukuojasi plaukus. legendos 
legendomis, bet ežeras kretoje tikrai egzotiškas gamtos 
kūrinys. mums, ežerų krašto gyventojams, ežeras joks 
stebuklas. bet čia, kretoje, toks didelis gėlo vandens 
telkinys – vienintelis. Jį „maitina” 
visai šalia stūksančių baltųjų kalnų 
šaltiniai. Vasaros pabaigoje, kai šaltiniai 
sumenksta, nusenka ir kurno ežeras, 
visų nuostabai atidengdamas švelnaus 
balto smėlio paplūdimius.
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Patariame

Siesta visoje Graikijoje - 
šventas reikalas

Graikai ne tik puošiasi patys, bet ir 
nestokoja originalumo puošdami namus

Kiekvienas Kretos kampelis 
tiesiog užburiantis

švelnios, lietingos žiemos ir karštos, sausos vasaros. Jau 
balandį galima drąsiai skirsti į kretą ir tikėtis šilumos. 
balandžio–gegužės mėnesiai idealiausi ekskursijoms ir 
pažintiniams turams – saloje viskas skendi žieduose, kartais 
žemę gali suvilgyti lietus. liepa–rugpjūtis labai sausi (be jokio 
lašelio lietaus) ir karšti mėnesiai, kai temperatūra nenukrenta 
žemiau +27 laipsnių karščio. Vanduo tuo metu siekia vidutiniškai 
22–23 laipsnius šilumos. Rugsėjis ir spalis, turbūt idealiausias 
metas poilsiui kretoje – karščiai atslūgę, vanduo kaip arbatėlė, 
o saulė šviečia be jokių debesėlių.
Rytinė kretos dalis (Sitija ir lasičio sritis) yra sausesnė ir 
šiltesnė nei vakarinė dalis (Chanijos ir Retimno regionai). Tokie 
patys skirtumai pastebimi tarp šiaurinės ir pietinės kretos 
pakrančių, pietų pakrantė yra sausesnė ir šiltesnė. Jei šiaurinę 
pakrantę per vasaros karščius dar praskaidrina vėsesnis vėjas, 
tai į pietus jam atklysti trukdo kalnų barjeras.

Galima sakyti, kad Rode vyrauja tik du metų laikai – vasara 
ir pavasaris. kai kalendorius rodo žiemos mėnesius, Rode 
lyja, bet tikrai nėra šalta, na apie 15–17 laipsnių šilumos. kai 
netrūksta drėgmės, o ir žemės nekloja sniego kilimas, viskas 
saloje pradeda žydėti ir vešėti. 
Vasaros sezonas Rodo saloje oficialiai prasideda gegužės 
antrąją dieną. Tada ir pradeda plūsti pirmieji turistų srautai. 
Vidurvasaryje gali būti karštoka... liepą ir rugpjūtį temperatūra 
dienomis dažnai viršija 35 °C, neatvėsta ir naktimis, nes saloje 
vyrauja uolos, kurios per dieną taip įkaista, kad naktį jau jos, 
o ne saulė „šildo“ orą. Tad šis metas – tik karščio gerbėjams. 
o spalį temperatūra dar vis laikosi apie 27 laipsnius šilumos –
tad pats metas pratęsti lietuvoje jau pasibaigusią vasarą. Tik 
rinkdamiesi kurortus turėkite galvoje, kad salos pietuose, ties 
Prasonisi, nuolat vėjuota, kaip ir vakarinėje pakrantėje (iksijoje 
bei Jalyse) – ne veltui čia dažniausiai renkasi buriuotojai ir 
kaituotojai.

linksmi ir mėgstantys pasilinksminti, emocionalūs, svetingi ir 
mėgstantys pavalgyti. Jokios ekonominės krizės stebint graikus 
net nesivaidena – jie negaili pinigų savo garderobui, mėgsta 
puoštis, dabintis, taip pat mėgsta vakarus leisti ne namuose, 
o tavernose ir restoranuose. Graikai šiltai ir laisvai bendrauja, 
jie artistiški ir net šiek tiek pagyrūniški, tačiau kai kalba užeina 
apie tautos papročius, šeimą, tradicijas – jie pasidaro labai 
konservatyvūs.

kalbėdami su graikais, nekritikuokite jų šalies, nediskutuokite 
ir geriau net neužsiminkite apie kipro problemas. Taip pat 
negirkite turkų ir nelyginkite jų tradicijų, virtuvės ir kitų dalykų 
su graikų.

koks oras kretoje?

koks oras Rode?

Graikai

Tabu

GiDaS REkomEnDUoJa
ach, tie graikai, dažnai jie mums atrodo tingūs 
ir nepareigingi... bet pavartykite Terry Deary 
knygelę „pasiutėliai graikai“ ir sužinosite 
dar daug, ko nežinojote apie graikų tautą, jų 
istoriją ir papročius. nepaisant to, kad knyga 
skirta vaikams, labai sveika pasiskaityti ir 
suaugusiems.

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt6



Oras Rode - visada 
nuostabus

Trumpas graikų 
kalbos žodynėlis

Siesta

Siga-siga

muziejus nedirba

Taip ar ne?

nepamirškite, jog graikams, kaip ir ispanams, labai svarbus 
siestos laikas. Didžioji dalis parduotuvių tarp 13.00 val.–16.00 
val. užveria duris. o bankininkai po siestos durų jau nebeatveria, 
jie Graikijoje dirba tik iki 14.00 val.
Siestos metu taip pat nemandagu kam nors skambinti, skirti 
susitikimus.

išvertus į lietuvių kalbą tai skambėtų „pamažu“, „iš lėto“. šis 
dažnai naudojamas posakis atspindi graikų požiūrį į gyvenimą. 
Tad jei norite puikiai pailsėti, darykite tai „siga-siga“ ritmu. nie-
kur neskubėkite ir jokiu būdu neskubinkite graikų nei viešbuty-
je, nei restorane, nei kitose lankomose vietose. Jei norite gerai 
pailsėti Graikijoje, vadovaukitės graikų požiūriu į gyvenimą si-
ga-siga (pamažu, iš lėto).

muziejai Graikijoje nedirba pirmadieniais ir nacionalinių švenčių metu: 
Agios vasileios, sausio 1 d.; nepriklausomybės diena, kovo 25 d.; 
Protomagia, gegužės 1 d.; megali Peraskevi (didysis penktadienis); 
Pascha, (Velykos); Christougenna, gruodžio 25d.; synaxis tis Theotokou, 
gruodžio 26 d.

Jūs klausiate graiko, na, pavyzdžiui, ar galiu prisėsti prie šito 
staliuko? o jis jums sako kažką panašaus į „ne“ ir linkčioja 
galvą. koks paradoksas – graikų kalboje „taip“ reiškia „ne“. atsiprašau – signomi

ačiū – Efcharisto
labas rytas / laba diena (apie 13.00 val.!) – Kalimera 
laba diena / labas vakaras – Kalispera 
labos nakties – Kalinichsta 
iki pasimatymo / sveiki / labas – Jasas 
kiek tai kainuoja? – Poso Kanaj Afto? 
atleiskite, kur yra... – signomi, pu enaj..? 
kur yra tualetas? – Echeejete Tu-aleta? 
ar Jūs kalbate... – milataj..? 
anglų – Ag-glika? 
Vokiečių – Jermanika? 
prancūzų – Gallika? 
atleiskite, aš nekalbu graikų kalba – signomi, tada milou 
ellenika
Gana, pakaks – Arketa 
Taip – Nė
ne – Ochi / Ochee 

 
per brangu – Polee akrivo
puiku – Andaksi 
Gerai – Andaksi
kaip laikotės – Ti-kanis
puiku / gerai – Kala 
Tai puiku (maistas, dar kas nors) – Oraja
ne, dėkui… – Ochsi, efcharisto 
prašau – Parakalo 
Tradicinė kavinė – Kafenee-oh (Kafeneio) 
Vanduo – Nerroch 
Žuvis – Psari 
paukštiena – Kotopooloch 
Ėriukas – Arr-nee 
Vynas – Kras-si 
alus – Birra 
Graikiška kava – Elliniko 
be cukraus – sketo 
nedaug cukraus – metrio 
Saldumynai – Gleeko 
Sūris – Tiree 
Duona – Pso-mee 
Viešbutis – Ksenodochsio
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Gurmaniški įspūdžiai iš 
Graikijos salų
Įspūdžiais dalijasi TEZ TOUR atstovė Roberta

Rekomenduojame

labiausiai nustebino jaunas graikiškas vynas „Retsina“, kurio 
gamybai yra naudojami pušų sakai. šis vynas yra keistoko, 
egzotiško skonio, kurį vietiniai dažnai „pataiso“ įmaišydami 
limonado „Sprite“. patikėkite, kokteilis tikrai keistokas...   
„ouzo“ – graikiškos anyžinės degtinės virsmas iš skaidrios į baltą 
drumstą gėrimą (įmaišius vandens) taip pat pirmą kartą padarė 
nemenką įspūdį.

na, tai ne patiekalas, o labai gaivinantis ir tonizuojantis gėrimas –
Frappe kava. nesudėtinga ją pasigaminti ir namuose. Vienai 
porcijai į kokteilių plakimo indą arba nemažą stiklinę įberkite 
porą šaukštelių tirpios kavos (rinkitės tikrai kokybišką), cukraus 
pagal skonį ir įpilkite truputį (tik tiek, kad apsemtų kavą) šalto 
vandens. o dabar plakite elektriniu plaktuvu su plakimo šluotele 
arba kratykite kokteilių plaktuve („šeikeryje“), kol kava ir vanduo 
virs tirštomis kavos putomis. Dabar belieka įpilti šalto pieno arba 
vandens, įmesti keletą ledukų, apibarstyti šokolado drožlėmis 
ar cinamonu... nieko nėra geriau už šį gėrimą karštą graikišką 
vasarą.

Graikų „auksas“ – ypač kokybiškas alyvuogių aliejus. manau, jis 
geriausias pasaulyje! Ypač rekomenduoju „Sitia“ aliejų.

būtinai įsigykite tikro graikiško alyvuogių aliejaus. būtų idealu, jei 
pavyktų jo nusipirkti ne parduotuvėje, o tiesiai iš vietinių, auginančių 
alyvuoges ir spaudžiančių aliejų kur nors savo kaimelyje kalnuose. 
nepraeikite ir pro vietinį medų, jis kitoks nei lietuviškas, su 
egzotiškesniu poskoniu. o prieskoninės žolelės, (čiobreliai, 
raudonėliai) užaugusios aukštai kalnuose, nustebins aromato ir 
skonio intensyvumu.

aš labai mėgstu Pita gyros – tai savotiškas graikiškas greitasis 
maistas – labai gardus sumuštinis su ant iešmo kepta mėsa ir 
šviežiomis daržovėmis. Sumuštinis patiekiamas su keptomis 
bulvytėmis. 
būtinai turite paragauti jūros gėrybių (ypatingai kalmarų) jaukio-
se žuvies tavernose, dar kitaip vadinamose Psarotaverna. Tokių 
rasite Heraklione šalia venecijiečių tvirtovės, taip pat Retimno 
senamiestyje.
ir, žinoma, būtinai paragaukite tikros šaltos graikiškos kavos  
Frappe. 

 Įsimintiniausias Jūsų gurmaniškas nuotykis Graikijoje.

Jūsų mėgstamiausias tradicinis graikiškas 
patiekalas. Gal pasidalintumėte receptu?

Tipiškiausias, Jūsų nuomone, vietinis maisto 
produktas, kuriuo graikai gali didžiuotis.

Kokių gurmaniškų lauktuvių (maisto produktų, kurių 
tikrai nerasite Lietuvoje) rekomenduotumėte parsivežti 
iš Graikijos salų?

Ko primygtinai rekomenduotumėte paskanauti 
viešint Graikijoje?

Graikų „auksas”

GiDaS REkomEnDUoJa
norite skaniai pavalgyti? Eikite į paprastutes 
tavernas, mėgstamas vietinių. Jos dažniausiai 
nepasižymi išblizgintu interjeru, tačiau jose 
garantuotai maistas bus ruošiamas čia pat, 
iš pačių šviežiausių produktų. 
Tavernos dažnai skirstomos į 
žuvies (Psarotaverna) ir keptos 
mėsos (Psistaria). o „ouzerijose“ 
bus siūlomi tik užkandžiai mezedes 
ir anyžinė „ouzo“ degtinė.

GiDaS REkomEnDUoJa
norite paragauti ko nors neįprasto, įdomaus? 
Užsisakykite Kokoretsi. Tai subproduktų 
vyniotinis, kepamas ant iešmo. Įdaryti kalmarai 
gal ir neskamba labai egzotiškai, bet jų skonio 
nepamiršite visą gyvenimą...

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt8



Graikiškos 
lauktuvės

Su įvairiais prieskoniais, česnakais ir žolelėmis marinuotas 
alyvuoges. prieš pirkdami jas turguje paragaukite, išsirinkite 
Jums labiausiai patinkančias ir pirkite kelionei namo supakuotas į 
vakuumą. kai kurie prekiautojai jas gali taip supakuoti tiesiog čia 
pat turguje.
nusipirkite ir į vakuumą supakuoto fetos sūrio – grįžę galėsite 
namiškiams paruošti tikrų graikiškų salotų.
Jei esate sūrių gerbėjai, į lagaminą dėkite ir Kelafotiri – gelsvą kietajį 
sūrį, manuri – sūrį, pagamintą iš avių pieno, Kopanisti – pikantišką 
tepamą sūrį.
mažyčiai makaronai Krifaraki turėtų patikti Jūsų vaikams.
parvežkite draugams paragauti to neįprastai gaminamo vyno 
„Retsina“. Jo skonis stiprus, tad jis puikiai tiks ir su riebiais lietuviškais 
patiekalais. Sako, kad „Retsina“ dera netgi su cepelinais...
Įdomus ir graikiškas putojantis vynas (tiek baltas, tiek raudonas) – 
„Zica“.
„Stiprioms“ lauktuvėms tiks „ouzo“ – anyžinė degtinė, „Tsipuro“ – 
degtinė, gaminama iš vynuogių išspaudų, likeris „kumkuat“. na, o 
garsusis brendis „metaxa“ Graikijoje tikrai skanesnis.
Saldumynų mėgėjai te nepraeina pro stiklinėliuose cukraus sirupe 
konservuotas figas, apelsinus, vyšnias, rožių žiedlapius ir net 
miniatiūrinius baklažanėlius.

puikiai odą maitinantis alyvuogių aliejaus muilas ir natūrali 
kempinė – štai jums paprastas, bet labai graikiškas rinkinukas. 
nusipirkite tokį vieną ir sau, nes tokių praktiškų suvenyrų 
nenorėsite niekam atiduoti.

mėgstantiems suktis virtuvėje siūlome pasidairyti ir po knygynėlius 
ieškant kulinarinių knygų, praskleisiančių uždangą nuo graikiškos 
virtuvės užkulisių.

lankydami muziejus nepraeikite ir pro muziejaus parduotuvėles. 
Jose rasite įdomių suvenyrų, įkvėptų helenistinio palikimo: 
pieštukai, dėlionės, autentiškos senovinių kūrinių kopijos, 
skarelės, magnetukai... ir senąsias istorijas pasakojančios knygos.

akylesni antikinio meno gerbėjai turbūt atkreipė dėmesį į vazų 
piešiniuose vaizduojamus veikėjus, avinčius labai paprastais, bet 
patogiai atrodančiais sandalais. Tokių galima įsigyti ir dabar – 
lygiapadžių odinių sandalų ieškokite batsiuvių dirbtuvėlėse, gal 
pasitaikys ir kokioje nors suvenyrų parduotuvėje. Su tokiais labai 
patogu keliauti po pačią Graikiją.

atrodo, kad Graikijoje tikros žiemos nebūna, bet kailių ir vilnos 
dirbiniai čia itin populiarūs. Vilnonis pledas ar nedidelis kailinis 
kilimėlis primins šiltas atostogas vėsiais lietuviškais vakarais.

keramikos parduotuvėlių Graikijoje ant kiekvieno kampo, o jose 
galybė antikinių graikiškų vazų kopijų. Jei bijote, kad kelionės į 
lietuvą vaza gali neatlaikyti, pasižvalgykite į kitus smulkesnius 
originalius keraminius suvenyrus.

Prie Robertos gurmaniškų lauktuvių sąrašo dar 
norėtumėme pridėti:

Jei norisi gurmaniškų potyrių, 
išbandykite Kokoretsi

GiDaS REkomEnDUoJa
labai skanus, labai aromatingas, labai graikiškas 
padažas, tinkantis beveik prie visko, bet skaniausias 
su dar šilta graikiška duona.
Saujelę šviežių krapų, mėtų, petražolių, bazilikų, dvi 
skilteles česnako, nedidelį pluoštelį laiškinio česnako, 
pusės citrinos sultis, pusę stiklinės graikiško alyvuogių 
aliejaus, pusę stiklinės minkšto sutrupinto ožkos sūrio, 
pusę stiklinės tiršto, riebaus natūralaus graikiško jogurto 
(skystas tikrai netiks) sutrinkite elektriniu plaktuvu iki 
vientisos kreminės masės. pasūdykite, pagardinkite 
grūstais juodaisiais pipirais ir skanaukite.

Jei norite išskirtinio suvenyro, ilgam priminsiančio kelionę po 
Graikiją, antikvarinėse parduotuvėlėse paieškokite pakabukais 
paverstų senovinių monetų. Tai puikios lauktuvės archaiško grožio 
mylėtojams. Tiesa, nepigios.

Jei viešėjote Turkijoje, pamenate visose suvenyrų parduotuvėlėse 
visomis įmanomomis formomis mėlynuojančią ir nuo blogio 
saugančią alacho akį (mavi Boncuk). Graikijoje lygiai tokia pati 
„akis“, vadinama „mati“, jus taip pat lydės įvairiausių juvelyrinių 
dirbinių formomis bei paprastų stiklinių pakabukų nukabinėtais 
prekystaliais.

keliaudami po Graikiją atkreipkite dėmesį į mėgiamiausią 
pagyvenusių vyrų užsiėmimą – rankų miklinimą „nerimo 
karoliukais“ (angliškai „Worry beads“). Žaidimas „komboloi“ ir 
„begleri“ labai populiarus, jo išmokti galite ir Jūs.

9



Balos lagūna

Falasarna

Samarijos 
tarpeklis

Kurno 
ežeras

Matala

Preveli 
vienuolynas

Dzeuso 
urvas

Spinalonga

Agios 
Nikolaos

Knoso 
rūmai

Į Santorinio salą

Vai paplūdimys

Kretos sala

Mitais apipinta Kreta tik iš pirmo žvilgsnio atrodo apkeliaujama 
vos per vieną savaitę. Bet tai klaidingas įspūdis: per savaitę 
galima aplankyti tik svarbiausius lankytinus objektus, o žavių 
ir įspūdingų vietų – žymiai daugiau. Net ir antrą bei trečią kartą 
lankydamiesi šioje saloje, atrasite, ką pamatyti ir kur nuvykti.

kRETa. 
nemarių mitų sala

Žavioji Chania - „Kretos Venecija”

GiDaS REkomEnDUoJa
Tikrasis kretos veidas atsiskleidžia ne pajūryje, o salos 
gilumoje, kalnuose kur gyvenimas teka neskubiu tempu, 
kur oras kvepia čiobreliais, kur piemenys dar gano 
avis ir ožkas, kur juodai vilkinčios moterys pardavinėja 
savo rankdarbius, kur skaidrus oras, o ausis kutena tik 
gamtos garsai – tad į savo maršrutą būtinai įtraukite 
kalnuotąją salos gilumą.

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt10



Balos lagūna

Falasarna

Samarijos 
tarpeklis

Kurno 
ežeras

Matala

Preveli 
vienuolynas

Dzeuso 
urvas

Spinalonga

Agios 
Nikolaos

Knoso 
rūmai

Į Santorinio salą

Vai paplūdimys

Matalos įlanka

Dabar tai rami, išskirtinį grožį spinduliuojanti sala, o buvo laikai, kai 
čia virė olimpo dievų vertos aistros... pasak graikų mitų, kreta – 
vyriausiojo dievo Dzeuso gimtinė! Jis čia užaugo ir atsigabeno pagrobtą 
Europą, o vėliau su ja susilaukė trijų sūnų, iš kurių minas tapo kretos 
salos valdovu. Todėl šios salos kultūra jo garbei buvo pavadinta mino 
kultūra. ach, kokios aistros tada virė... minas buvo iškviestas į dvikovą 
dėl karaliaus sosto. Jis maldavo poseidono pagalbos, tad šis pasiuntė 
milžinišką baltą bulių, kurį minas turėjęs paaukoti. bet minas 
paaukojo kitą bulių, o supykęs poseidonas prakeikė mino žmoną 
pasifają. Todėl ji pagimdė siaubingą pabaisą minotaurą, kuris buvo 
pusiau žmogus, pusiau bulius. Dedalas, nagingiausias skulptorius 
ir architektas, pastatė sudėtingą labirintą, kuriame minas paslėpė 
minotaurą, o Dedalą ir jo sūnų ikarą įkalino bokšte, kad niekas 
nesužinotų labirinto paslapties. šią legendą patvirtina archeologiniai 
kasinėjimai. buvo rastas apie 16 tūkst. m² ploto statinių kompleksas, 
atitinkantis legendinį labirintą. mino civilizacijos atstovai buvo pasiekę 
labai aukštą išsivystymo lygį ir tuo pačiu buvo labai taikūs žmonės, 
jų  civilizacijos griuvėsiuose randama labai mažai įrodymų, liudijančių 
karinę veiklą.

Realybė tokia, kad ši sala – lyg grožio įsikūnijimas – masinanti 
atostogautojus sugrįžti vėl ir vėl. kodėl? Juk grožis įkvepia, pakylėja 
virš kasdienybės, jis – tikras atokvėpis sielai. patikėkite, kretoje 
gražių vaizdų tikrai netrūksta: balti smėlėti paplūdimiai, tapybiškos 
įlankėlės, akį veriančio žydrumo jūra, didingi kalnai, lyg iš atviruko 
pabirę balti namukai su šviesiai mėlynomis durimis ir langinėmis... 
kiek prireiks laiko visam tam grožiui į save susiurbti? kreta tik iš pirmo 
žvilgsnio atrodo apkeliaujama vos per vieną savaitę. Tai klaidingas 
įspūdis – per savaitę galima aplankyti tik svarbiausius lankytinus 
objektus, o žavių ir įspūdingų vietų – žymiai daugiau. Tad net ir antrą 
bei trečią kartą lankydamiesi šioje saloje, atrasite, ką pamatyti ir kur 
nuvykti.
Rytinėje kretos dalyje Jūsų laukia palmių giraitė ir vai paplūdimys, 
visiškai nepanašus į kitus kretos paplūdimius, o labiau primenantis 
afriką. Vakaruose plyti įspūdingas Samarijos tarpeklis, o kretos 
šiaurės vakaruose yra dar vienas kvapą gniaužiantis 
gamtos stebuklas – Gramvousa pusiasalis, kurį 
skalauja trys jūros: Egėjo, libijos ir Jonijos. Salos 
centre akį džiugina kalnai, išvagoti tarpeklių. Tad 
neverta abejoti, kad kreta – nepaprasto grožio oazė.

kretą skalauja net keturios jūros: Egėjo, kretos, libijos ir Jonijos. 
Salos plotas – 8 261 km², pakrantės ilgis – 1 046 km. 
Sala padalinta į keturias provincijas: Heraklionas centre, lasitis 
rytuose, Retimnas ir Chanija vakaruose. 
Dėl dviejų oro uostų Heraklione ir Chanijoje, galima patogiai 
pasiekti bet kurį kretos kurortą.
Čia nebūna blogo oro: vasaros  – karštos bei sausos, žiemos –  
švelnios ir lietingos. 
maudynių sezonas tęsiasi nuo balandžio iki spalio. 
Gali nukristi ir keli lietaus lašai, bet pastarasis įvykis prilygtų 
stebuklui.

Alyvuogių aliejus – be abejo lauktuvės nr. 1. Ypač geras aliejus spau-
džiamas Sitijos regione, kretos vakarinėje dalyje. Jis yra švelnaus 
vaisinio skonio.
Apelsinmedžių ir čiobrelių medus – nepakartojamo kvapo.
Kalnų čiobreliai ir raudonėliai – pirkite kalnuose iš vietinių močiučių.
Alyvuogių aliejaus muilas – nusiprausus oda bus švelni švelni lyg 
patepta kremu.
Kretos avių vilnos pledai.
Keramika – ir šiuolaikinė, ir imituojanti antikinius kūrinius.
Retsina – egzotiško skonio graikiškas vynas su sakais.
Ouzo – stiprus (40–50 laipsnių) alkoholinis anyžių skonio gėrimas. 
Turkiškos „Raki“ analogas.

Keptas aštuonkojis – iškeptas ant grotelių, apšlakstytas prieskoni-
nėmis žolelėmis pagardintas aliejumi tiesiog tirpsta burnoje.
Musaka – sotus apkepas su baklažanais, mėsa ir baltuoju padažu.
Frappe – šalta kava, gaivinanti. pati skaniausia, žinoma, Graikijoje.
Souvlaki, gyros, kepta ėriena – kretiečiai puikiai ruošia mėsą.
Kakavia – graikiška žuvienė.
Kaimaki – ledai iš mastikos.
Baklava – labai saldi ir labai skani.

miTai

REalYbĖ

FakTai

kREToS laUkTUVĖS

kREToS DElikaTESai
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SanToRinio Sala. 
Graikijos perlas
Tai sala, esanti pietinėje kikladų salyno dalyje Egėjo jūroje, apie 
120 km nutolusi nuo kretos. ši vulkaninės kilmės pusmėnulio formos 
sala vilioja turistus ir poilsiautojus unikaliais kraštovaizdžiais, 
jaukiomis gatvelėmis nedideliuose miestukuose ir Graikijos vizitine 
kortele tapusiais baltais namukais, pabirusiais ant aukštų skardžių.

Horizonte išnyra nedidukė pusmėnulio formos sala. Juoda, aukšta, 
su baltų namukų keteromis viršūnėje. laivą pasitinka nedidukas 
uostas, iš jo tenka kilti įspūdingu serpantinu į pagrindinį salos miestą 
Firą, susispietusį ant pačio skardžio krašto 260 m aukštyje. Sala tokia 
mažytė, kad apvažiuoti jai užtektų ir valandos o gal ir dar mažiau. 
Tačiau ne viskas matuojama kilometrais – čia tvyrančio grožio 
išmatuoti neįmanoma. balti namukai kontrastuoja su juoda vulkanine 
uoliena, žaižaruojanti jūra su juodo smėlio paplūdimiais, raudona 
besileidžianti saulė su nuostabaus mėlio vakarine jūra. Sakoma, kad 
susirinkusieji, pakerėti saulėlydžio grožio, ploja rankomis – jis čia 
nepakartojamas. Santorinio saloje visą dieną gali tiesiog sėdėti prie 
stataus skardžio įsivaizduodamas, kad sėdi ant pačio žemės krašto ir 
stebėti aplink vykstantį gamtos spektaklį.

Saloje  gyvena apie 12 000 vietinių gyventojų, o mažulyčių cerkvių 
priskaičiuojama apie 5 000. praktiškai kiekvienai šeimai po cerkvę, 
beje beveik visos jos privačios.

ViETa

ĮDomU

Salos pavadinimai su laiku keitėsi: iš pradžių ji dėl savo formos buvo 
vadinama stroghyle („apvali“), vėliau, atplaukus finikiečiams, buvo 
pervadinta Kalliste („pati gražiausia“), dar vėliau gavo Thera vardą, 
pirmojo salos valdovo garbei. Viduramžiais sala buvo pervadinta į 
Ag irini, šventosios salos globėjos irenos vardu. bet užsienio jūreiviai 
ją vadino santa irini. Taip salai prigijo santorini vardas.

Seniausią Panagia Episkopi bažnyčią, pastatytą dar bizantijos 
imperatoriaus alexios komninos valdymo laikais (11 a.) ir 
aukščiausioje salos vietoje esantį vienuolyną Prophet Elias. 
Užsuksime į kaimelius – tipiškąjį Pyrgą, vaiduoklišką mesa Gonia 
(po 1956 m. žemės drebėjimo iš jo pasitraukė visi gyventojai).
Oia – tapybiškiausią salos miestuką. Vykstant link jo galima grožėtis 
baltais vėjo malūnais. Oia dar ypatingas savo saulėlydžiais.
apžiūrėsime svarbiausią archeologinių kasinėjimų vietą Graikijoje – 
Akrotiri miesto liekanas.
pasigrožėti nepakartojamu marinistiniu peizažu nuvyksime prie 
Faros iškyšulio.

VaRDo iSToRiJa

aplankYSimE

Ekskursijos Kretoje

Jaukūs, spalvingi ir neišdildomi 
Santorinio salos įspūdžiai

Mažytė bažnytėlė Faros 
iškyšulio viršuje

GiDaS REkomEnDUoJa
Santorinio salos vyndariai – puikūs savo darbo žinovai. 
iš vietinių vynuogių gaminamas skanus vynas, kurio 
įsigyti galima tik pačioje saloje: baltasis „nykteri“ 
iš neprinokusių vynuogių ir saldų likerį labiau 
primenantis, raudonasis „Vinsanto“, gaminamas jau 
iš beveik razinomis virtusių vynuogių, vietinė degtinė 
„Cikudia“ gaminama taip pat iš vynuogių.

GiDaS REkomEnDUoJa
Jei grįžus iš Graikijos ims kankinti nostalgija, o gal dar nesate 
tikri, ar norite ją aplankyti – pasižiūrėkite nuotaikingą filmą 
„mamma mia!” Filme matomi stulbinamo grožio vaizdai 
filmuoti žemyne, esančiame peliono regione, Skiatos saloje 
ir nedidelėje Skopelos salelėje, čia atliko ne mažiau svarbų 
vaidmenį nei pati meryl Streep. nuotaika, spalvos ir peizažai 
pakeri ir realybėje, ypač lankant Graikijos 
salas. Graikai sako, kad po šio filmo vis 
daugiau porų iš viso pasaulio amžiną meilę 
trokšta prisiekti kokioje nors romantiškoje 
Graikijos salelėje, ne išimtis ir Santorinis.

ĮSpūDiS

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt12



Seniausią Panagia Episkopi bažnyčią, pastatytą dar bizantijos 
imperatoriaus alexios komninos valdymo laikais (11 a.) ir 
aukščiausioje salos vietoje esantį vienuolyną Prophet Elias. 
po knoso rūmų vyksime į Heraklioną susipažinti su šiuolaikinio 
salos gyvenimo ypatumais. aplankysime gražiausius neoficialios 
kretos sostinės kampelius. neaplenksime ir miesto – uosto 
simboliu tituluojamos venecijietiškos tvirtovės griuvėsių, šv. Tito – 
salos globėjo – katedros, turgaus, jaukių parduotuvėlių ir tavernų.
iš Herakliono trauksime į lichnostatį. Tai muziejus po atviru 
dangumi, kuriame galėsite susipažinti su senaisiais tradiciniais 
graikų amatais ir kai ką išmėginti savo rankomis. Galėsite padėti 
vyndariui kojomis spausti vynuoges, gaminti pyragus su kalnų 
žolėmis, sumalti grūdus girnomis ir išžiesti puodą iš molio. Vakarą 
užbaigsime su linksma kretietiška muzika ir šokių programa 
(įėjimas į muziejų, folkloro programa bei tradiciniai užkandžiai 
įskaičiuoti į ekskursijos kainą.)
Užsuksime į kaimelius – tipiškąjį pyrgą, vaiduoklišką mesa Gonia 
(po 1956 m. žemės drebėjimo iš jo pasitraukė visi gyventojai).
Oia – tapybiškiausią salos miestuką. Vykstant link jo galima grožėtis 
baltais vėjo malūnais. Oia dar ypatingas savo saulėlydžiais.
apžiūrėsime svarbiausią archeologinių kasinėjimų vietą Graikijoje – 
Akrotiri miesto liekanas.
pasigrožėti nepakartojamu marinistiniu peizažu nuvyksime prie 
Faros iškyšulio.

aplankYSimE

Tik 5 kilometrai nuo Herakliono miesto ir Jūs jau prie garsiausio 
mino civilizacijos laikų simbolio – knoso rūmų. Įspūdingo dydžio 
rūmų liekanos išsidėsčiusios 16 tūkst. kv. m. plote dar ir dabar 
stebina statytojų užmoju. pasak graikų legendos, šie rūmai –
tai mitologinis labirintas, kurį suprojektavo ir pastatė Dedalas 
savo valdovui minui. šis užrūstino dievą poseidoną ir susilaukė 
atpildo – žmona pasifajė pagimdė pusiau jautį, pusiau žmogų, 
kuris užaugęs virto pabaisa minotauru – žmonių rijiku. 
labirintas tapo minotauro kalėjimu. nuo minotauro kretą 
išvadavo, pabaisą nukovęs Tesėjas, o jam išeiti iš painiojo 
labirinto prireikė ariadnės siūlo.

ViETa

knoSo Rūmai.
aplankant Heraklioną ir lichnostatį

Vaikštant tarp grandiozinių rūmų likučių šiandien galima tik 
įsivaizduoti kadaise juos buvus penkių aukštų, su vidumi, išraižytu 
daugybės koridorių, perėjų ir laiptų. Sienų tapyba bei lipdiniai 
pritrenkia ryškumu ir rafinuotumu, o šventyklos viduje styrančios 
kolonos – masyvumu. pasakojama, kad jos kadaise taip pat buvo 
išpuoštos nuostabiais piešiniais ir hieroglifais, o kiekvienas piešinys 
ar net menkiausia detalė turėjo sakralinės reikšmės. po šio 
apsilankymo darosi aišku, kodėl knoso rūmai ir šalia esanti šventykla 
yra vieni įspūdingiausių Senojo pasaulio architektūrinių paminklų, 
pritraukiančių galybę turistų iš viso pasaulio.

ĮSpūDiS

GiDaS REkomEnDUoJa
Žinoma, į knoso rūmus galite nuvykti ir savarankiškai 
bet šį objektą daug įdomiau ir prasmingiau apžiūrinėti 
klausantis profesionalaus gido pasakojimų. apibėgus 
knoso rūmų likučius jie gali pasirodyti 
tiesiog spalvingais griuvėsiais. o kai 
girdi visą šios vietos istoriją ir su ja 
susijusias legendas – knosas nušvinta 
visai kitomis spalvomis.

Senieji graikų papročiai ir 
amatai po atviru dangumi

Tai, kas liko iš 
didingų Knoso rūmų
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Lasičio plokščiakalnis yra kalnuose, 800 m virš jūros lygio. 
Pakilus į kalnus prieš akis atsiveria 50 km² ploto lyguma, 
apsupta kalnų. Šioje lygumoje yra apie 20 žemdirbių kaimelių, 
juk čia pačios derlingiausios Kretos žemės. Kadaise jos buvo 
nusėtos keliais tūkstančiais vėjo malūnų, padėjusių drėkinti 
visą šį plotą. Dabar malūnų likę nedaug, tačiau jų baltos burės 
iki šiol puošia žalią plynaukštę. 

kalnuose esančiame lasičio plokščiakalnyje Jūs galėsite pasigrožėti 
puikiais gamtos vaizdais, o nusileidę 80 m gilyn į Dzeuso urvą 
pasimėgausite šio karstinio urvo vėsa bei grožiu. pasak legendos, 
šiame urve nuo savo vyro krono, Rėja slėpė naujagimį Dzeusą – visų 
dievų ir žmonių tėvą. o jį globojo ir pienu bei medumi maitino nimfa 
ožkaganė, kurią vėliau Dzeusas apdovanojo gausybės ragu.
Ekskursijos metu užvažiuosime ir į seli kaimą, kuriame įsikūręs 800 
metų skaičiuojantis kera, Dievo motinos, vienuolynas. Jis garsus 
stebuklinga ikona, išgydančia sergančiuosius.

Dairykitės aplink – Samarijos tarpeklyje gausu unikalių augalų ir 
gyvūnų rūšių, kurių daugelis yra įrašytos į Raudonąją knygą, o jas 
visas saugo tarptautiniai įstatymai. 

pasiekę tarpeklio vidurį, pateksite į Samarijos kaimą. Jo gyventojus 
dar 1962 m. iškėlė iš šios vietos, kai buvo įkurtas nacionalinis parkas. 
Senieji pastatai vis dar egzistuoja ir žavi tradicine kretos architektūra.
Truputį žemiau kaime stovi bizantiška bažnyčia Osia maria, nuo kurios, 
manoma, kilo Samarijos tarpeklio pavadinimas. nuo Samarijos 
kaimo tarpeklis pradeda siaurėti, o siauriausia tarpeklio vieta yra 
ties Samarijos vartais. Čia galima vienu metu paliesti dvi uolas. šios 
uolos siekia 350 m, bet tarpusavyje nesiliečia nė viename taške. Tik 
pažvelgus į viršų, galima pajusti Samarijos tarpeklio magiją ir jėgą. 
Tarp Samarijos vartų ir jūros tarpeklis vėl išplatėja.

ką išVYSiTE?

ką išVYSiTE?

Lasičio plokščiakalnio 
peizažas

laSiČio plokšČiakalniS. 
baltųjų malūnų slėnis

SamaRiJoS TaRpEkliS. 
ištvermės kelias 

Ekskursijos Kretoje

GiDaS REkomEnDUoJa
iki Dzeuso urvo teks kopti į nemenką kalną. Jei Jus tai 
gąsdina, pasiruoškite grynųjų „asiliukų taksi“.

GiDaS REkomEnDUoJa
šiai kelionei būtina patogi avalynė kietu storu padu! Dėl 
viso pikto įsidėkite ir keletą pleistriukų.
Jūsų kuprinėje taip pat turėtų būti rankšluostis, šlepetės 
(po žygio tikrai norėsite persiauti lengvesne avalyne), 
užkandžių (pavyzdžiui, sausainių, sumuštinis ar obuolys), 
nedidelis buteliukas vandens (rekomenduojame su 
šlakeliu citrinų sulčių – puikiai gaivina). Vandens atsargas 
galėsite pasipildyti kas keletą kilometrų specialiai tam 
įrengtuose šaltiniuose.
Jei visgi pavargsite keliauti pėsčiomis, Jūsų 
paslaugoms  – asiliukas. Jis už sutartą su jo šeimininku 
mokestį nugabens iki „finišo“.

Tai vienas iš ilgiausių ir gražiausių Europos tarpeklių, susiformavęs 
po tektoninių lūžių Viduržemio jūroje. šis gamtos stebuklas 
atsirado prieš 14 mln. metų, kai kalnų upė išgraužė vagą uolose. 
Tarpeklio ilgis – 16,7 km, plotis kai kur siekia iki pustrečio metro, 
aukštis – daugiau negu 1 000 metrų. Samarijos tarpeklis 1962 m.
buvo suteiktas gamtos rezervato vardas, o 
1980 m. pripažintas viena iš gražiausių vietovių 
Europoje. Jis ir Samarijos nacionalinis parkas yra 
UnESCo saugomos  teritorijos. Sakoma, kad tas, 
kuris neperėjo Samarijos tarpeklio, negali teigti 
pažįstąs kretą.

16 km akmenuotu išdžiūvusio upelio dugnu… šiek tiek baugina, bet… 
po to apima pasididžiavimo savimi jausmas. kelionės pabaigoje 
pamačius neįtikėtino žydrumo libijos jūrą užplūsta tikra euforija. 
nuslūgus nuovargiui, lieka tik nuostabūs prisiminimai ir fotografijose 
užfiksuoti nepakartojami vaizdai. po 5 val. kelionės supranti, kodėl 
Samarijos tarpeklis vadinamas kretos vizitine kortele – tokį grožį 
sunku apibūdinti žodžiais. Jį reikia pamatyti!

ViETa ĮSpūDiS
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Toli nuo pagrindinių kurortų, aukštai kalnuose 
įsikūręs tradicinis kaimelis Arolithos. Čia Jūsų lauks 
tikras kretiečių vakarėlis: svetingi šeimininkai, 
nesudėtingi, bet nepaprastai skanūs kaimiški 
valgiai, naminio vyno jūra ir puiki folkloro šventė, dainos ir tradiciniai 
šokiai, prie kurių visada prisideda ir svečiai. Dainų skambesy, 
šokių sūkury, kupinų vyno taurių skambesy, Jūs suprasite tikrąją 
„Yammas!“ reikšmę.

Tai bus jaudinantis pasiplaukiojimas prabangia jachta po vaizdingą 
mirabelos įlanką. pirmojo sustojimo metu galėsite aplankyti 
Spinalongos salą. Čia prieš Jus atsivers venecijiečių tvirtovės sienos 
bei atsiskleis viduramžių legendos. Toliau plauksime į mažytę įlankėlę 
vafi. mėgausimės laukine gamta ir maudynėmis turkio spalvos jūroje, 
kol jachtos įgula ruoš pietus iš Viduržemio jūros gėrybių. paskutinė 
stotelė – Agios Nikolaos – „mažoji kretos Venecija“ – jaukus ir žavingas 
miestelis.

miRabEloS 
Įlanka. 
Gražiųjų vandenų 
paslaptys

naCionaliniS 
VakaRaS. 
Svečiuose pas 
graikus

Spinalogos salą galite 
pasiekti laiveliu.

Kvapą gniaužiantis vaizdas - 
Mirabelos įlanka

Graikai neabejotinai 
moka linksmintis
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SFEnDoniS iR anoJa. 
autentiškoji kreta

kURTalioTiko TaRpEkliS. 
Gamtos glėbyje

Ekskursijos Kretoje

nuostabi diena nekurortinėje kretos dalyje, šiek tiek atšiauriuose 
kalnuose, kur slepiasi nedidukai kaimeliai. Čia dar paisoma 
archajinių tradicijų ir aplink tvyro autentiška ramybe dvelkianti aura. 
Vietiniai žmonės, tradiciniai jų amatai, namai ir maistas – viskas 
nepagražinta ir tikra.

Gamta kalnuose ypatinga, čia ir oras kitoks – vaiskesnis, grynesnis, 
kvapnesnis. kelionė į kalnus visada būna jaudinanti, negali atplėšti 
akių nuo po kiekvieno staigaus posūkio besikeičiančio peizažo. 
Tarpekliai, uolos, kriokliai – kurtaliotiko grožis tiesiog užgniaužia 
kvapą.

ĮSpūDiS

ĮSpūDiS

atvykę į kalnuotąją kretos dalį, pasivaikščiosime po autentiškus 
murtzanos, aksos ir anojos kaimus. pastarasis – tai vienas iš 
žinomiausių ir didžiausių salos kaimų kalnuose, įsikūręs 790 
metrų aukštyje. Vaikščiodami anojos gatvelėmis, aplankysime 
bizantišką šv. Jono krikštytojo cerkvę. aksos kaimas – tai kretos 
kalnų piemenų prieglobstis. Viešėdami čia, nepraleiskite puikios 
progos padegustuoti kretos sūrių! Tik čia bus proga pamatyti visą 
sūrio gamybos procesą: pradedant ožkos melžimu ir baigiant sūrio 
pyragėlių kepimu. 
Toliau keliausime prie Sfendonio urvo, kurio 
amžius – net apie 8 mln. metų. Urvo, kurio ilgis 
net 145 metrai, viduje grožėsimės trijų spalvų 
ir įspūdingų formų stalaktitais bei stalagmitais. 
Vienuolika urvo salių pavadintos skirtingais 
vardais: „Rūmų“, „partenono“, „Suakmenėjusių 
bangų“, „pasimetusio berniuko“ ir t. t. 

aplankYSimE

Ekskursijos metu pasivaikščiosime po Spilo kaimelį, kuriame 
čiurlena fontanas iš 25 kalnų šaltinių. Toliau mus kelias nuves į Preveli 
vienuolyną (XV a.), stūksantį nuošalioje vietovėje. Čia saugomas 
šventas stebuklingas kryžius – viena svarbiausių religinių relikvijų 
kretoje. iš vienuolyno nusileisime į Preveli paplūdimį prie libijos 
jūros. Čia į jūrą įteka ir kurtaliotiko upė. atsikvėpsime, išsimaudysime 
gražioje lagūnoje, apsuptoje palmių giraitės, ir papietausime. kelionės 
finalas – garsusis kurtaliotiko tarpeklis.

aplankYSimE

Įspūdingi 145 m 
urvo labirintai

Tipiškas Kretos kalnų kaimelis

Mažutė bažnytėlė 
Kurtaliotiko tarpeklyje
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AGiOs NiKOLAOs.
aplankant Spinalongą bei Elundą

Grožėtis Mirabelos įlanka 
galima valandų valandas

Didingoji Spinalongos 
sala-tvirtovė

ši diena bus pilna žavingų pasiplaukiojimų mirabelos įlankoje, kurios 
pavadinimas reiškia „gražų vaizdą“. Gražių vaizdų tikrai netrūks. 
kerinti Elunda, įspūdinga Spinalonga ir romantiškas Agios Nikolaos.

ĮSpūDiS

Tradiciniu mediniu laiveliu nuplauksite į salą – tvirtovę – 
Spinalongą, kyšančią mirabelos įlankoje, netoli Elundos miesto 
krantų. šioje saloje 1579 m. venecijiečiai pastatė galingą tvirtovę, 
kuri daug amžių tarnavo kaip forpostas, ginantis salos gyventojus 
nuo užkariautojų ir piratų. Jos bokštai ir bastionai matė daug 
priešų, bet tvirtovė niekada nebuvo užimta šturmu. netgi turkams 
užgrobus kretą, Spinalonga buvo ilgai valdoma venecijiečių. 
Turkams pavyko užkariauti Spinalongą tik po keturiasdešimties 
metų apgulties. Vėliau, iki XX a. vidurio, sala buvo raupsuotųjų 
kolonija. Dar ir dabar čia galima aplankyti tuos laikus menančią 
šv. panteleimono – ligonių gydytojo – cerkvę.

kitas sustojimas – kurortinis kaimelis Elunda, kur galėsite 
išsimaudyti, papietauti ir atsipalaiduoti.

Jaukus pasivaikščiojimas romantiškame Agios Nikolaos mieste 
taps puikiu kelionės finalu. miesteliui grožio ir išskirtinumo 
suteikia mieste tyvuliuojantis voulismeni ežeras, su jūra jungiamas 
tik nediduko kanalo ir tarsi dalinantis miestą į dvi dalis. Vietiniai 
gyventojai pasakoja, kad ežero dugne yra senųjų civilizacijų lobių. 
Tačiau Agios Nikolaos ypatingais lobiais pasigirti negali ir labiau 
žavi savo atmosfera, gyvybingumu, nedidukėmis kavinukėmis, 
barais ir jaukiomis parduotuvėmis.

aplankYSimE

GiDaS REkomEnDUoJa
Spinalongos sala nedidelė, bet jos istorija tikrai netilptų 
į keletą puslapių. Jei norite sužinoti daugiau, nerkite į 
rašytojos Viktorios Hislop knygos „Sala“ puslapius. Ji –
būtent apie Spinalongą, salą su ypatinga praeitimi.

17



HERaklionaS. 
kultūrinis centras

Knoso rūmai pasakoja apie 
Seną ją Kretos civilizaciją

Kretos sala

GiDaS REkomEnDUoJa
Heraklionas – tai miestas, kuriame 1883 metais gimė nikos 
kazantzakis – vienas svarbiausių XX a. graikų rašytojų ir filosofų. 
„asketika“, „paskutinis Jėzaus gundymas“, „kapitonas michalis“ 
ir „Graikas Zorba“, romanas kurį pats autorius laikė savo 
svarbiausiu kūriniu, - knygos, kurias galite perskaityti lietuviškai.
o klaidžiodami po Heraklioną gal rasite ir rašytojo kapą – jis 
palaidotas venecijietiškos sienos bokšte, jį žymi tik nešlifuoto 
marmuro luitas be vardo ir pavardės, tik su užrašu ant bronzinės 
plokštės „nieko nesitikiu, nieko nebijau - esu laisvas".

KNOSO RūMAI – LEGENDINė SALOS VIETA;

HERAKLIONO ARcHEOLOGIJOS MUZIEJUS – VISI SVARBIAUSI 
KRETOS TURTAI;

SENAMIESTIS IR JO KRAUTUVėLėS, KAVINUKėS IR 
RESTORANėLIAI;

PUIKIOS KEPTOS SARDINėS IR KITOS JūRų GėRYBėS 
„IPPOKAMBOS OUZERI“ („SOfOKLI VENIZELOU, 3“) UžEIGOJE;

VANDENS PRAMOGų PARKAS.

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt18



Heraklionas

ViETa

Centrinėje kretos dalyje, šiaurinėje salos pakrantėje, skalaujama 
Viduržemio jūros yra salos sostinė Heraklionas. Tai didžiausias 
salos miestas, menantis mino civilizacijos klestėjimo laikus apie 
2 000 metus pr. kr. Ją primena pirmosios, dar antikinės kretos 
sostinės – knoso – miesto liekanos.
ilsėtis šalia Herakliono rekomenduojame kultūrinio turizmo 
mėgėjams. šis miestas ir jo apylinkės – kultūros židinys su 
turtingiausiu mino civilizacijos palikimu (2 800–1 150 m. pr. kr.). 
šiandien tai ne tik istorijos, kultūros, bet ir turizmo centras. 
Heraklione nuolat gyvena 200 tūkst. žmonių, o jį kasmet aplanko  
apie 5–6 mln. turistų.

kURoRTų ZonoS

Amudara
miestukas, įsikūręs netoli Herakliono, apie 6 km į vakarus. ši poilsio 
zona plačiais smėlio paplūdimiais ir daugybe vandens pramogų  
vilioja jaunus keliautojus.
Guves
alyvmedžių giraičių apsupta, į rytus apie 17 km nuo Herakliono 
nutolusi, Guves gyvenvietė dalijama į senąją ir naująją dalį. Senojoje 
kurorto dalyje susiglaudę nedideli balti kretiečių nameliai, apipinti 
gebenėmis, naujojoje – viešbučių kompleksai, įkurdinti smėlėtuose 
ir smulkaus žvyro paplūdimiuose. Visai šalia stovi šiuolaikinis „aqua 
Splash“ vandens pramogų parkas.
chersonisos 
Tai vienas didžiausių ir populiariausių kurortų saloje, nutolęs 25 km 
į rytus nuo Herakliono. Chersonisos turi kvartalą, kuriame verda 
aktyvus naktinis gyvenimas. Diskotekos, barai, tavernos – viskas čia 
skirta linksmybėms iki ankstyvo ryto, o paplūdimiai su nuolaidžiu 
įėjimu į vandenį ištuštėja tik žiemą. šalia esantis vandens pramogų 
parkas, kartingai ar net mini golfo aikštynas nepalieka abejingo nei 
vieno čia apsilankiusio poilsiautojo. Galima teigti, kad Chersonisos – 
pats populiariausias Herakliono kurortas.
Malija
Toliausiai, apie 34 km nuo Herakliono, esantis kurortas garsėja 
puikiu smėlėtu paplūdimiu, linksma atmosfera bei tik kretai būdingu 
kraštovaizdžiu. malija ypač traukia ir žavi jaunimą.
Stalida
malijos kurorto kaimynė – puikus romantiškas kaimelis jaukioje 
įlankos pakrantėje, kupinas žemų namelių, apipintų žaluma, ir 
smėlėtu paplūdimiu. Važiuojant keliu, vedančiu į Heraklioną, veriasi 
žodžiais nenusakomas vaizdas į jūrą ir ilgus smėlėtus paplūdimius. 
nors infrastruktūra šiame kurorte kukli, tačiau atmosfera tokia puiki, 
jog jame norisi likti gyventi amžinai...

ĮDomiaUSioS ViEToS

SkaniaUSioS ViEToS

pasivaikščiokite Herakliono senamiesčiu. Senasis Heraklionas iki 
šių dienų apsuptas venecijiečių statytomis sienomis, už kurių yra 
siauros, romantiškos gatvelės su senoviniais namais. Siaurutės 
Venecijos tipo gatvelės veda į visų mėgstamą pasivaikščiojimų vietą 
prie uosto.
aplankykite knoso rūmus ir Herakliono archeologijos muziejų. Tai 
turbūt labiausiai turistų lankomos vietos kretoje. 
Tad juokaujama, kad jei bandysite išvykti iš kretos 
nepamatę knoso rūmų, Jūsų paprasčiausiai 
neišleis. na, o į Herakliono archeologijos muziejų 
užsukite išsamiau susipažinti su čia saugomais 
knoso rūmų radiniais bei kitais unikaliais 
archeologiniais objektais.
apžiūrėkite malijos rūmų griuvėsius. 4 km nuo malijos įsikūręs 
archeologijos centras, kuriame stūkso ii a. pr. kr. statytų malijos 
rūmų griuvėsiai. būtent čia archeologai rado kretos talismaną –
mino bičių atvaizdą, kuriuo ir šiandien vietos meistrai puošia 
juvelyrinius dirbinius, tačiau niekaip negali idealiai atkartoti 
kruopščiai sukurto šedevro.
nuvykite į pietinę kretos pakrantę aplankyti matalos įlankos. 
Ji atitverta geltona klinčių uola su daugybe urvų. šias, kadaise 
buvusias senovės romėnų kapavietes, XX a. 8 dešimtmetyje hipiai 
pavertė savo „viešbučiu“.

Jei kokį vakarą Heraklione ieškosite vietos vakarienei, nusileiskite 
link pilies, pasukite į dešinę ir dairykitės laisvo staliuko vietinių 
itin mėgstamose žvejų tavernose. ilsėdamiesi Kato Gouves 
būtinai užsukite į paplūdimio barą –restoraną „isla“ ant jūros 
kranto. Dieną baras, vakare restoranas, o naktį – įspūdingų 
teminių vakarėlių vieta – aplankykite „isla“ skirtingu paros metu.
naktį Chersonisos vilioja gausybe klubų ir disko barų. mums 
labiausiai patinka „new York“ naktinis klubas.
nepatingėkite pakilti į kalnus, nes ten, senuosiuose kaimeliuose 
laukia autentiškas graikiškas maistas. pavyzdžiui, myrtios 
kaimelyje įsikūrusi „old Hersonissos“ taverna arba piskopiano 
kaimelyje garsi „ouzerinė“ (ouzo – anyžių skonio stiprus graikiškas 
alkoholinis gėrimas) „pas Davidą“.
Stalidoje, visai šalia „Cactus beach“, yra labai miela taverna 
„anatolya“. Ją rekomenuojame ieškantiems autentiškos kretos 
virtuvės.
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Capsis Hotels pusryčiai, pietūs, vakarienė

Viešbutis: 30 km iki Herakliono oro uosto, 22 km iki Herakliono 
miesto centro, šalia agia pelagija gyvenvietės, ant jūros kranto. 
paskutinį kartą atnaujintas 2008 metais. kompleksą sudaro penki 
viešbučiai: Capsis Oh! All suite, Capsis Divine Thalassa, Capsis Eternal 
Oasis, Capsis Cristal Energy Hotel ir Capsis ruby red regal.

Paplūdimys: smėlio. Skėčiai, gultai, paplūdimio rankšluosčiai – 
nemokamai.

Prie baseino: gultai ir skėčiai - nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - 5*

Tel. (+30) 28108 11112. faksas (+30) 28108 11076. 

Interneto svetainė www.capsis.com

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas 
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį) 

 ♦ seifas 
 ♦ balkonas / terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 6 restoranai (5 a la 
carte) 

 ♦ 5 barai 
 ♦ 4 atviri baseinai 
 ♦ uždaras baseinas 
 ♦ parduotuvės 
 ♦ grožio salonas
 ♦ drabužių skalbimo ir 
valymo paslaugos 

 ♦ internetas
 ♦ gydytojo paslaugos 
 ♦ konferencijų centras

Pramogos ir 
sportas
Už papildomą 
mokestį: 
 ♦ Spa centras 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ teniso kortai 
 ♦ teniso pamokos 
 ♦ biliardas 
 ♦ vandens sporto 
priemonės 
paplūdimyje 

 ♦ pramoginiai 
renginiai

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ pramoginiai 
renginiai

 ♦ vaikų klubas (nuo 
4 iki 10 metų)

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt20



Heraklionas

CAPSIS RUBY RED REGAL HOTEL viešbutyje yra 78 numeriai: Luxury ir Luxury Direct Pool Access tipo numeriai (maks. 2+1 asm., 27-
30 kv. m), Junior suite ir Junior suite Direct Pool Access tipo numeriai (maks. 2+2 asm., 40-50 kv. m), vieno miegamojo suite ir suite 
Direct Pool Access tipo numeriai ( maks. 2+2 asm., 60-70 kv. m), dviejų miegamųjų suite tipo numeriai ( maks. 4 asm., 70 kv. m), 
vieno miegamojo Deluxe suite tipo numeriai (maks. 2 asm., 70 kv. m), Presidential suite tipo numeriai (maks. 2 asm., 85-110 kv. m), 
royal suite tipo numeriai (maks. 6 asm., 170 kv. m).

CAPSIS CRYSTAL ENERGY HOTEL viešbutyje yra 70 numerių: vieno miegamojo šeimyniniai numeriai (maks. 3+1 asm., 45-50 kv. 
m), Connecting tipo numeriai (maks. 4 asm., 45-50 kv. m), 2-jų miegamųjų suite tipo numeriai (maks. 5 asm., 80-90 kv. m), 2-jų 
miegamųjų suite with Lounge tipo numeriai (maks. 6 asm., 100-125 kv. m), 3-jų miegamųjų suite sea view with 2 Lounge tipo 
numeriai (maks. 6+2 asm., 125-150 kv. m).

CAPSIS ETERNAL OASIS viešbutyje yra 243 numeriai: vasarnamiai ( maks. 2+1 asm., 27-30 kv. m), vieno miegamojo suite tipo 
vasarnamiai (maks. 3+2 asm., 55-60 kv. m), 2-jų miegamųjų suite tipo vasarnamiai (maks. 3+2 asm., 70-80 kv. m), vieno miegamojo 
maisonette tipo numeriai (maks. 2+2 arba 3+1 asm., 60-65 kv. m), 2-jų miegamųjų maisonette tipo numeriai (maks. 3+2 asm., 70-80 
kv. m), šeimyniniai suite with Connecting room tipo numeriai (maks. 4+2 asm., 90-95 kv. m).

CAPSIS DIVINE THALASSA viešbutyje yra 22 numeriai: sea Front Junior suite tipo numeriai (maks. 2 asm., 60 kv. m), vieno 
miegamojo sea Front suite tipo numeriai (maks. 2+1 asm., 60 kv. m), vieno miegamojo sea Front maisonette with Private Pool tipo 
numeriai (maks. 2+1 asm., 100 kv. m), 2-jų miegamųjų maisonette with Private Pool tipo numeriai (maks. 5 asm., 120 kv. m), Emerald 
with Private Outdoor Pool vila (maks. 5 asm., 360 kv. m).

CAPSIS OH! ALL SUITE viešbutyje yra 52 numeriai: Junior suite with Private Jucuzzi tipo numeriai (maks. 2 asm., 48 kv. m), Junior 
suite with Private Pool tipo numeriai (maks. 2 asm., 48 kv. m), vieno miegamojo suite with sharing Pool tipo numeriai (maks. 2+1 
asm., 45-60 kv. m), vieno miegamojo with Jacuzzi tipo numeriai (maks. 2+1 asm., 60-80 kv. m), vieno miegamojo maisonette with 
sharing Pool tipo numeriai (maks. 2+1 asm., 75 kv. m), 2-jų miegamųjų suite with Private Pool tipo numeriai (maks. 4+2 asm., 80-90 
kv. m), 2-jų miegamųjų suite with sharing Pool tipo numeriai (maks. 4 asm., 70 kv. m), Ambassador suite tipo numeriai (maks. 2+2 
asm., 90 kv. m), Princess suite with Private Jacuzzi tipo numerių (maks. 4+1 asm., 125 kv. m), Bronze suite tipo numeriai (maks. 
6+1+1 asm., 140 kv. m), silver suite with Private Pool tipo numeriai (maks. 6+1+1 asm., 140 kv. m), Empress suite with 2 Private Jacuzzi 
tipo numeriai (maks. 8+2 asm., 180 kv. m), nuo vieno iki keturių miegamujų maisonette tipo numeriai (maks. 9 asm., 115-195 kv. m), 
royal with Private Pool tipo vila (maks. 2+2 asm., 140 kv. m), Black Pearl residence tipo vila (maks. 5 asm., 510 kv. m).
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Grecotel amirandes Exclusive 
Resort                        Deluxe

pusryčiai, vakarienė

Viešbutis: 23 km iki Herakliono oro uosto, 10 km iki Chersonisos miesto, 2 km 
iki Guves gyvenvietės, ant jūros kranto. Viešbutį sudaro pagrindinis pastatas 
bei vasarnamių kompleksas, kuriuose yra 212 numerių: superior tipo numeriai, 
vasarnamių Premium tipo numeriai, Family suite tipo numeriai, Deluxe room 
Private Pool & Garden tipo numeriai, Amirandes Family suite Private Pool & 
Garden, Luxury room, Junior sunset suite tipo numeriai. Fomous 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 vasarnamiaii. Vilose yra: Amirandes Dream with Courtyard & 
Private Heated Pool, Luxury Beach seafront with Private Heated Pool & Garden, 
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: smėlio / smulkaus žvyro. Skėčiai, gultai, paplūdimio 
rankšluosčiai - nemokamai.
Prie baseino: skėčiai, gultai, paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.
Viešbučio kategorija šalyje - 5*
Tel. (+30) 28970 41103. faksas (+30) 28970 41103. 
Interneto svetainė www.grecotel.com

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ telefonas
 ♦ televizorius
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį)

 ♦ seifas
 ♦ balkonas / terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 5 restoranai
 ♦ 2 barai
 ♦ atviras baseinas
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ internetas
 ♦ parduotuvės
 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

 ♦ konferencijų salė 
(iki 400 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai: 
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ aerobika
 ♦ pirtis
 ♦ stalo tenisas
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ krepšinis
 ♦ mini futbolas
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį: 
 ♦ Spa centras
 ♦ teniso kortai
 ♦ teniso pamokos
 ♦ dviračių nuoma
 ♦ vandens sporto 
priemonės

 ♦ golfo klubas (10 km 
nuo viešbučio)

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 3 
iki 14 metų)

 ♦ paauglių klubas (nuo 
13 iki 17 metų)

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt22



Heraklionas

aldemar Royal mare & Suites pusryčiai, pietūs, vakarienė

Viešbutis: 23 km iki Herakliono oro uosto, 30 km iki agios nikolajos miesto, 2 
km iki Chersonisos kurorto, pirmoje viešbučių linijoje. 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 apartamentai: standartinio tipo 
vasarnamiai, viP sharing Pool tipo vasarnamiai; Junior suite komplekse yra: 
Junior suite sharing Pool (iphigenia & Athena, Athena, Ariane) tipo numeriai, 
šeimyniniai suite sharing Pool (Athena) tipo numeriai; viP suite komplekse yra: 
viP suite 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 suite sea Front Private Pool, 10 numerių pritaikytų žmonėms su negalia.

Paplūdimys: smėlio / smulkaus žvyro (rekomenduojama speciali 
avalynė). Skėčiai, gultai, paplūdimio rankšluosčiai - nemokamai.
Prie baseino: skėčiai, gultai, paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.
Viešbučio kategorija šalyje – 5*
Tel. (+30) 28970 27200. faksas (+30) 28970 21664. 
Interneto svetainė www.aldemarhotels.com

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ telefonas 
 ♦ televizorius 
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį) 

 ♦ seifas 
 ♦ balkonas / terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 3 restoranai
 ♦ 4 barai 
 ♦ 2 atviri baseinai
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ uždaras baseinas 
 ♦ kirpykla
 ♦ valiutos keitykla 
 ♦ drabužių skalbimo 
ir valymo paslaugos 

 ♦ internetas
 ♦ parduotuvės 
 ♦ 2 konferencijų salės 
(iki 160 asm.)

Pramogos ir sportas
Nemokamai:

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ mini golfas 
 ♦ 4 teniso kortai
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ teniso pamokos
 ♦ teniso kortų apšvietimas
 ♦ 7 teniso klubo kortai
 ♦ biliardas
 ♦ pirtis
 ♦ Thalasso sveikatingumo 
centras (royal mare 
viešbutyje)

 ♦ vandens sporto 
priemonės

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

 ♦ pramoginiai renginiai
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aldemar Royal Villas pusryčiai, pietūs, vakarienė

Viešbutis: 23 km iki Herakliono oro uosto, 30 km iki agios nikolajos miesto, 2 
km iki Chersonisos kurorto. Viešbutis priklauso Aldemar Hotels & sPA viešbučių 
grupei. Viešbutį sudaro 40 Deluxe tipo vilų: Junior suite tipo vilos (maks. 4 asm., 
45 kv. m), Knossos suite tipo vilos (maks. 4 asm., 60 kv. m), Knossos maisonette 
tipo vilos (maks. 4 asm., 72 kv. m), royal maisonette tipo vilos (maks. 4 asm., 115 
kv. m), royal suite tipo vilos (maks. 4 asm., 129 kv. m), imperial vilos: Europi tipo 
vilos (maks. 4 asm., 235 kv. m), Phaedra tipo vilos (maks. 6 asm., 227 kv. m).

Paplūdimys: smėlio / smulkaus žvyro (rekomenduojama speciali 
avalynė). Skėčiai, gultai - nemokamai. Vip gultai – už papildomą 
mokestį (išskyrus royal & imperial vilos svečius).

Prie baseino: skėčiai, gultai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - 5*

Tel. (+30) 28970 27400. faksas (+30) 28970 23150. 

Interneto svetainė www.aldemarhotels.com

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ telefonas
 ♦ televizorius
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį)

 ♦ seifas
 ♦ balkonas / terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 5 restoranai
 ♦ 5 barai
 ♦ 2 atviri baseinai
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ kirpykla
 ♦ internetas
 ♦ parduotuvės
 ♦ Thalasso ir Spa 
centrai (Aldemar royal 
mare viešbutyje)

 ♦ drabužių skalbimo ir 
valymo paslaugos

 ♦ konferencijų salė (iki 
900 asm., Aldemar 
Knossos royal 
viešbutyje)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai: 
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ 2 teniso kortai
 ♦ stalo tenisas
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ mini golfas
 ♦ pramoginiai 
renginiai

Už papildomą 
mokestį: 
 ♦ biliardas
 ♦ pirtis
 ♦ 7 teniso kortai 
(Aldemar royal mare 
viešbutyje)

 ♦ teniso kortų 
apšvietimas

 ♦ vandens sporto 
priemonės

 ♦ golfo laukai (7 km 
nuo viešbučio)

Vaikams:
 ♦ 2 baseinai
 ♦ vandens kalnelis
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 
4 iki 12 metų)

 ♦ pramoginiai 
renginiai

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt24



Heraklionas

aldemar knossos Royal Viskas įskaičiuota

Viešbutis: 23 km iki Herakliono oro uosto, 30 km iki agios nikolajos miesto, 2 
km iki Chersonisos kurorto, pirmoje viešbučių linijoje. 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 / smulkaus žvyro (rekomenduojama speciali avalynė). 
Skėčiai, gultai - nemokamai, paplūdimio rankšluosčiai – už užstatą.

Prie baseino: skėčiai ir gultai – nemokamai, paplūdimio rankšluosčiai – už 
užstatą.

Viešbučio kategorija šalyje – 5*

Tel. (+30) 28970 27400. faksas (+30) 28970 23150. 

Interneto svetainė: www.aldemarhotels.com

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas 
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį)

 ♦ seifas 
 ♦ balkonas / terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 4 restoranai (3 a la 
carte)

 ♦ 5 barai 
 ♦ 4 atviri baseinai 
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ parduotuvės
 ♦ kirpykla 
 ♦ valiutos keitykla 
 ♦ internetas
 ♦ drabužių skalbimo 
ir valymo paslaugos 

 ♦ automobilių nuoma 
 ♦ konferencijų 
centras (iki 900 
asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ 2 teniso kortai 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ mini golfas 
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ biliardas
 ♦ pirtis
 ♦ teniso kortai (Aldemar 
royal mare viešbučio 
teritorijoje)

 ♦ teniso pamokos
 ♦ teniso kortų apšvietimas
 ♦ Thalasso sveikatingumo 
centras (royal mare 
village viešbutyje)

 ♦ Spa centras (royal mare 
village viešbutyje)

 ♦ vandens sporto 
priemonės

Vaikams:
 ♦ 2 baseinai 
 ♦ vandens kalnelis
 ♦ žaidimų aikštelė 
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 
iki 12 metų)

 ♦ pramoginiai renginiai
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Creta maris beach Resort Viskas įskaičiuota

Viešbutis: 24 km iki Herakliono oro uosto, 40 km iki agios nikolajos 
miesto centro, 2 km iki Chersonisos kurorto centro, ant jūros kranto. 
Viešbutis priklauso maris Hotels viešbučių grupei. pastatytas 1975 metais, 
kasmet atnaujinamas. Viešbutį sudaro Creta maris, Terra maris pastatai ir 
vasarnamių kompleksas. Viešbutyje iš viso yra 675 numeriai. Terra maris 
pastate yra: standartiniai sea view  / Garden view tipo numeriai, šeimyniniai 
Garden view tipo numeriai, vieno miegamojo suite main Building Garden view 
tipo numeriai. maris Building pastate yra: standartiniai seaview / Garden view 
tipo numeriai, šeimyniniai Garden view tipo numeriai, vieno miegamojo Suite 
main Building sea view, Ambasador suite, Presidental suite tipo numeriai.
Vasarnamių komplekse yra: dviviečiai Garden / sea view / Pool Front / Water 
Front tipų vasarnamiai, šeimyniniai Garden view tipo vasarnamiai. Yra 
Connection numerių ir 14 numerių pritaikytų žmonėms su negalia.

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ telefonas 
 ♦ televizorius 
 ♦ seifas 
 ♦ balkonas / terasa

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 5 restoranai (3 a la carte) 
 ♦ 5 barai 
 ♦ 6 atviri baseinai 
 ♦ 2 uždari baseinai
 ♦ Thalasso sveikatingumo 
centras

 ♦ grožio salonas
 ♦ verslo centras
 ♦ internetas
 ♦ drabužių skalbimo ir 
valymo paslaugos 

 ♦ gydytojo paslaugos 
 ♦ parduotuvės
 ♦ valiutos keitykla 
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė 

 ♦ konferencijų centras (iki 
   5 500 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai: 
 ♦ aerobika 
 ♦ smiginis
 ♦ mini golfas
 ♦ mini futbolas
 ♦ stalo tenisas
 ♦ biliardas
 ♦ paplūdimio tinklinis

Už papildomą mokestį: 
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ teniso kortai
 ♦ teniso kortų 
apšvietimas

 ♦ teniso inventorius 
 ♦ teniso pamokos 
 ♦ boulingas
 ♦ dviračių nuoma
 ♦ pirtis
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ masažas 
 ♦ nardymo centras
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ diskoteka

Vaikams:
 ♦ 7 baseinai 
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ žaidimų kambarys
 ♦ vaikų klubas (nuo 3 
iki 11 metų)

 ♦ paauglių klubas (nuo 
11 iki 15 metų)

 ♦ pramoginiai renginiai
Paplūdimys: nuosavas, smėlio / uolėtas. Skėčiai, gultai - nemokamai. 
paplūdimio rankšluosčiai – už užstatą.
Prie baseino: gultai ir skėčiai - nemokamai.
Viešbučio kategorija šalyje - 5*
Tel. (+30) 28970 27000. faksas (+30) 28970 22130. 
Interneto svetainė www.maris.gr

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt26



Heraklionas

CHC Sea Side Resort & Spa luxe viskas įskaičiuota

Viešbutis: 22 km iki Herakliono oro uosto, 3 km iki agia pegalijos 
kurorto, 80 m iki paplūdimio. 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. Skėčiai, gultai – už papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai, paplūdimio rankšluosčiai - nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 5*

Tel. (+30) 28108 11000. faksas (+30) 28108 12200. 

Interneto svetainė www.seaside-hotel.gr

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas 
 ♦ mini baras 
 ♦ seifas 
 ♦ balkonas / terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 3 restoranai (2 a la 
carte) 

 ♦ 3 barai 
 ♦ 2 atviri baseinai 
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ gydytojo paslaugos 
 ♦ internetas
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos 

 ♦ parduotuvės
 ♦ Spa centras
 ♦ kirpykla
 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė 

 ♦ konferencijų salė 
(iki 250 asm.)

Pramogos ir sportas
Už papildomą mokestį:

 ♦ aerobika 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ teniso kortai 
 ♦ krepšinis 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ masažas 
 ♦ pirtis 
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ biliardas 
 ♦ smiginis
 ♦ nardymo pamokos 
 ♦ diskoteka
 ♦ pramoginiai renginiai

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 
iki 12 metų)
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aquis bella beach Hotel Viskas įskaičiuota

Viešbutis: 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 dalinai 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, per kelią. Skėčiai ir gultai, paplūdimio 
rankšluosčiai - nemokamai.

Prie baseino: skėčiai ir gultai, paplūdimio rankšluosčiai - nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - 5*

Tel. (+30) 28970 21410. faksas (+30) 28970 21400. 

Interneto svetainė www.aquisresorts.com 

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas 
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ seifas (už 
papildomą mokestį)

 ♦ balkonas / terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 2 restoranai (1 a la 
carte)

 ♦ 3 barai 
 ♦ 2 atviri baseinai 
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ Spa centras
 ♦ parduotuvės
 ♦ valiutos keitykla 
 ♦ internetas
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ drabužių skalbimo ir 
valymo paslaugos 

 ♦ automobilių nuoma 
 ♦ 2 konferencijų salės 
(iki 170 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai: 
 ♦ aerobika
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ 2 teniso kortai 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ mini futbolas
 ♦ mini golfas
 ♦ smiginis

Už papildomą 
mokestį: 
 ♦ pirtis
 ♦ masažas
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ diskoteka
 ♦ biliardas

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

 ♦ pramoginiai 
renginiai

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt28



Heraklionas

blue Sea Village Resort & Spa Viskas įskaičiuota

Viešbutis: 30 km iki Herakliono oro uosto, Stalidos gyvenvietėje, tarp 
Chersonisos ir malijos miestelių, pirmoje viešbučių linijoje. 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, per kelią. Skėčiai ir gultai - už papildomą mokestį, 
paplūdimio rankšluosčiai - už užstatą.

Prie baseino: gultai ir skėčiai - nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 5*

Tel. (+30) 28970 31371. faksas (+30) 28970 31375. 

Interneto svetainė www.bluesea.gr

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

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 2 restoranai (1 a la 
carte) 

 ♦ 4 barai 
 ♦ baseinas
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ parduotuvė 
 ♦ kirpykla
 ♦ internetas
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ drabužių valymo ir 
skalbimo paslaugos

 ♦ konferencijų salė 
(iki 80 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ aerobika
 ♦ stalo tenisas
 ♦ smiginis
 ♦ krepšinis
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ mini futbolas
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ Spa centras
 ♦ pirtis
 ♦ biliardas
 ♦ vandens sporto 
priemonės

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ vaikų klubas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ pramoginiai 
renginiai
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Sentido anthoussa beach 
Resort & Spa

luxe viskas įskaičiuota

Viešbutis: 30 km iki Herakliono oro uosto, 4 km iki Chersonisos miestelio, 
tarp malijos ir Stalidos kurortų, ant jūros kranto. Viešbutis pastatytas 1980 
metais, paskutinį kartą atnaujintas 2010 metais. Viešbutį sudaro du 4-ių aukštų 
pastatai ant jūros kranto bei vienas Annex pastatas esantis per gatvę nuo 
pagrindinių pastatų. Viešbutyje yra 220 numerių: standartiniai sea view tipo 
numeriai (maks. 3 asm., 20-24 kv. m), standartiniai sea side / Land view tipo 
numeriai (maks. 2 asm., 18-20 kv. m), šeimyniniai Annex tipo numeriai (Annex 
korpuse, per kelią nuo jūros, maks 4 asm., 28-32 kv. m), šeimyniniai numeriai 
(maks. 4 asm., 35-45 kv. m), viP sea view tipo numeriai (maks. 3 asm., 20-24 
kv. m), suite sea view tipo numeriai (maks. 3 asm.46 kv. m).

Paplūdimys: smėlio. Skėčiai ir gultai – nemokamai. paplūdimio 
rankšluosčiai – už užstatą.

Prie baseino: gultai ir skėčiai - nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - 4*

Tel. (+30) 28970 35555. faksas (+30) 28970 31079. 

Interneto svetainė www.anthoussaresort.com

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas 
 ♦ mini baras 
 ♦ seifas (už 
papildomą mokestį)

 ♦ balkonas / terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 2 restoranai (1 a la 
carte) 

 ♦ 2 barai 
 ♦ 2 atviri baseinai 
 ♦ uždaras baseinas 
(Spa centre)

 ♦ Spa centras
 ♦ drabužių skalbimo ir 
valymo paslaugos 

 ♦ internetas
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai: 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ aerobika
 ♦ smiginis
 ♦ mini futbolas
 ♦ paplūdimio tinklinis

Už papildomą 
mokestį: 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ masažas 
 ♦ pirtis 
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ biliardas
 ♦ teniso kortai 
 ♦ vandens sporto 
priemonės

 ♦ diskoteka

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

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt30



Heraklionas

Cactus Royal Spa & Resort Viskas įskaičiuota

Viešbutis: 35 km iki Herakliono oro uosto, Stalidos kurorte, 6 km 
iki Chersonisos miesto, antroje linijoje (jūra per kelią). pastatytas 
2010 metais. Viešbučio pastatuose yra 177 numeriai: 160 dviviečių 
superior tipo numerių (maks. 2+1 asm., 28 kv. m), 17 standartinių 
suite tipo numerių (maks. 3 asm., 38 kv. m).

Paplūdimys: miesto, smėlio, per kelią. Skėčiai, gultai – už papildomą 
mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai, paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 5*

Tel. (+30) 28970 31587. faksas (+30) 28970 31660. 

Interneto svetainė www.cactusroyal.gr

Numeriuose:
 ♦ dušas / vonia 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas 
 ♦ mini baras (atvykus - 
nemokamai, papildymas - 
už papildomą mokestį)

 ♦ seifas (už papildomą 
mokestį) 

 ♦ balkonas / terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 2 restoranai (1 a la 
carte) 

 ♦ 2 barai 
 ♦ 2 atviri baseinai 
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ Spa centras
 ♦ internetas 
 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

 ♦ konferencijų salė 
(Cactus Beach 
viešbutyje)

Pramogos ir 
sportas:

 ♦ stalo tenisas 
 ♦ biliardas 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ pirtis
 ♦ masažas 
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ aerobika
 ♦ vandens sporto 

priemonės
 ♦ pramoginiai renginiai

Vaikams:
 ♦ baseinas 
 ♦ žaidimų aikštelė 
(Cactus Beach 
viešbutyje)
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Cretan malia park Viskas įskaičiuota

Viešbutis: 35 km iki Herakliono oro uosto, 25 km iki agios nikolajos 
miesto, 1 km iki malijos kurorto, ant jūros kranto. pastatytas 1989 metais, 
paskutinį kartą dalinai 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 (maks. 3 asm., 24 kv. m), 2 šeimyniniai numeriai (maks. 
2+2 asm., 36 kv. m). Vasarnamiuose yra: 69 Garden view tipo numeriai (maks. 
3 asm., 26 kv. m), 18 Pool Front tipo numerių (maks. 3 asm., 26 kv. m), Pool 
view, sea Front, sea view, Junior suite, šeimyninio ir Deluxe suite tipų numeriai.

Paplūdimys: 2 paplūdimiai - smėlio / smulkaus žvyro ir akmenuotas. 
Skėčiai, gultai, paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - 4*

Tel. (+30) 28970 31461. faksas (+30) 28970 31460. 

Interneto svetainė www.cretanmaliapark.gr

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

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 3 restoranai (2 a la 
carte) 

 ♦ 3 barai 
 ♦ 2 atviri baseinai
 ♦ parduotuvės
 ♦ internetas
 ♦ drabužių skalbimo ir 
valymo paslaugos 

 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė 

 ♦ konferencijų salė (iki 
40 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai: 
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ aerobika 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ biliardas
 ♦ pramoginiai 
renginiai

Už papildomą 
mokestį: 
 ♦ teniso kortų 
apšvietimas

 ♦ teniso inventorius
 ♦ vandens sporto 
priemonės

 ♦ masažas

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

 ♦ paauglių klubas 
(nuo 13 iki 17 
metų)

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt32



Heraklionas

alexander beach Hotel & Village pusryčiai, vakarienė

Viešbutis: 32 km iki Herakliono oro uosto, 1 km iki Stalidos gyvenvietės, 
ant jūros kranto. 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 (maks. 3 asm., 28-30 kv. m), šeimyniniai 
numeriai (maks. 2+2 asm., 32-35 kv. m), Junior suite tipo numeriai (maks. 3 
asm., 40-42 kv. m), superior suite tipo numeriai (maks. 3 asm., 45 kv. m).

Paplūdimys: smėlio. Skėčiai, gultai, paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 5*

Tel. (+30) 28970 32134. faksas (+30) 28970 31038. 

Interneto svetainė www.alexander-beach.com

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ seifas (už 
papildomą mokestį) 

 ♦ balkonas / terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 3 restoranai (2 
tavernos) 

 ♦ 3 barai 
 ♦ 3 atviri baseinai 
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos 

 ♦ parduotuvės
 ♦ internetas
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ konferencijų salė 
(iki 70 asm.)

 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

Pramogos ir sportas
Nemokamai:

 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ aerobika 
 ♦ krepšinis 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ teniso kortai 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ Spa centras
 ♦ masažas
 ♦ biliardas
 ♦ teniso inventorius 
 ♦ pirtis
 ♦ teniso kortų apšvietimas
 ♦ vandens sporto priemonės

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ vandens kalneliai
 ♦ žaidimų aikštelė 
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 
iki 12 metų)
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aldemar Cretan Village Viskas įskaičiuota

Viešbutis: 23 km iki Herakliono oro uosto, apie 2 km iki Chersonisos 
kurorto, ant jūros kranto. 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 / smulkaus žvyro. Skėčiai, gultai, paplūdimio 
rankšluosčiai - nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, paplūdimio rankšluosčiai - nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - 4*

Tel. (+30) 28970 27600. faksas (+30) 28970 22300. 

Interneto svetainė www.aldemarhotels.com

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas 
 ♦ mini šaldytuvas 
 ♦ seifas (už 
papildomą mokestį) 

 ♦ balkonas / terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 2 restoranai (1 
taverna) 

 ♦ 4 barai 
 ♦ 5 atviri baseinai 
 ♦ internetas
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos 

 ♦ parduotuvės
 ♦ kirpykla (royal mare 
viešbutyje)

 ♦ valiutos keitykla
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė

 ♦ konferencijų salė (iki 
80 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai: 
 ♦ aerobika 
 ♦ teniso kortai 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ mini futbolas
 ♦ mini golfas 
 ♦ krepšinis
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ smiginis
 ♦ pramoginiai 
renginiai

Už papildomą 
mokestį: 
 ♦ biliardas
 ♦ pirtis (royal mare 
Thalasso viešbutyje)

 ♦ teniso pamokos
 ♦ teniso kortų 
apšvietimas

 ♦ vandens sporto 
priemonės

Vaikams:
 ♦ 2 baseinai
 ♦ vandens kalnelis
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 
4 iki 12 metų)

 ♦ pramoginiai 
renginiai

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt34



Heraklionas

albatros Spa & Resort Hotel pusryčiai, vakarienė

Viešbutis: 25 km iki Herakliono oro uosto, apie 500 m iki 
Chersonisos kurorto centro, apie 20 m iki paplūdimio. 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. Skėčiai ir gultai – už papildomą mokestį. 
paplūdimio rankšluosčiai - už užstatą.

Prie baseino: skėčiai, gultai - nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 5*

Tel. (+30) 28970 22144. faksas (+30) 28970 23250. 

Interneto svetainė www.albatros.gr

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

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 2 restoranai (1 a la 
carte) 

 ♦ 2 barai 
 ♦ 2 atviri baseinai 
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ kirpykla
 ♦ Spa centras
 ♦ internetas
 ♦ parduotuvės 
 ♦ drabužių skalbimo 
ir valymo paslaugos 

 ♦ valiutos keitykla 
 ♦ konferencijų salė 
(iki 170 asm.)

Pramogos ir sportas
Nemokamai:

 ♦ aerobika 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ biliardas
 ♦ sukūrinė vonia
 ♦ pirtis
 ♦ masažas
 ♦ vandens sporto priemonės

Vaikams:
 ♦ baseinas (skyrius 
pagrindiniame baseine)

 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 
14 metų)
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aquis Silva beach Viskas įskaičiuota

Viešbutis: 25 km iki Herakliono oro uosto, 37 km iki agios nikolajos miesto 
centro, 500 m iki Chersonisos kurorto centro, ant jūros kranto. 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 (per kelią), maks. 
3 asm., 23 kv. m), One Bedroom suite tipo numeriai (maks. 3 asm., 29 kv. m).

Paplūdimys: 2 paplūdimiai: smėlio / smulkaus žvyro, skėčiai, gultai – 
už papildomą mokestį, paplūdimio rankšluosčiai - nemokamai; akmens 
platforma, skėčiai, gultai - nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - 4*

Tel. (+30) 28970 22850. faksas (+30) 28970 21404. 

Interneto svetainė www.aquisresorts.com

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas 
 ♦ seifas (už 
papildomą mokestį)

 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ balkonas / terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 2 restoranai (1 a la 
carte) 

 ♦ 3 barai 
 ♦ 2 atviri baseinai 
 ♦ internetas 
 ♦ valiutos keitykla 
 ♦ drabužių skalbimo ir 
valymo paslaugos 

 ♦ automobilių nuoma

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai: 
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ aerobika 
 ♦ teniso kortai 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ pramoginiai 
renginiai

Už papildomą 
mokestį: 
 ♦ masažas
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ teniso inventorius
 ♦ pirtis
 ♦ biliardas
 ♦ vandens sporto 
priemonės

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt36



Heraklionas

kernos beach pusryčiai, pietūs, vakarienė

Viešbutis: 32 km iki Herakliono oro uosto, malijos kurorte, ant jūros kranto. 
pastatytas 1976 metais, paskutinį kartą dalinai atnaujintas 2008 metais. Viešbutis 
priklauso Helios Hotels & resorts viešbučių grupei. Viešbutį sudaro pagrindinis 
pastatas ir vasarnamių kompleksas, kuriuose yra 271 numeris. pagrindiniame 
pastate yra: 65 standartiniai Garden / sea view tipo numeriai (maks. 3 asm.), 56 
superior Garden view / sea view tipo numeriai (maks. 2 asm.), 19 šeimyninių Garden 
view tipo numerių (maks. 4 asm.), 2 šeimyniniai superior Garden view tipo numeriai 
(maks 4 asm.). Vasarnamiuose yra: superior sea Front / Garden view / sea view 
tipo numeriai (maks. 3 asm.), superior suite Garden view / sea view tipo numeriai 
(maks. 4 asm.) ir šeimyniniai superior Garden view tipo numeriai.

Paplūdimys: smėlio. Skėčiai, gultai, paplūdimio rankšluosčiai - 
nemokamai.

Prie baseino: gultai ir skėčiai - nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - 4*

Tel. (+30) 28970 27800. faksas (+30) 28970 31774. 

Interneto svetainė www.kernosbeach.gr

Numeriuose:
 ♦ dušas / vonia 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ telefonas 
 ♦ televizorius 
 ♦ mini šaldytuvas 
 ♦ seifas (ne visuose 
numeriuose) 

 ♦ balkonas / terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 2 restoranai (1 a la 
carte) 

 ♦ 2 barai
 ♦ atviras baseinas 
 ♦ parduotuvės
 ♦ kirpykla
 ♦ internetas
 ♦ seifas registratūroje 
(už papildomą 
mokestį)

 ♦ drabužių skalbimo ir 
valymo paslaugos 

 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė 

 ♦ konferencijų salė (iki 
140 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai: 

 ♦ teniso kortai
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ treniruoklių salė

Už papildomą 
mokestį: 

 ♦ teniso pamokos
 ♦ masažas 
 ♦ mini golfas
 ♦ vandens sporto 
priemonės

Vaikams:
 ♦ 2 baseinai
 ♦ žaidimų aikštelė
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agapi beach Viskas įskaičiuota

Viešbutis: 11 km iki Herakliono oro uosto, 7 km iki Herakliono miesto centro, 
72 km iki agios nikolajos miesto centro, ant jūros kranto. pastatytas 1978 
metais, vasarnamiai pastatyti 1995 metais. kasmet vykdomi atnaujinimo 
darbai. Viešbutis priklauso sbokos Hotel viešbučių grupei. Viešbutį sudaro 
pagrindinis pastatas ir vasarnamių kompleksas, kuriuose yra 320 numerių. 
pagrindiniame pastate yra: 173 standartiniai numeriai (maks. 3 asm., 18-23 
kv. m), 10 Deluxe suite tipo numerių (uždaras miegamasis, 3+1 asm., 35 kv. 
m), 2 dviejų miegamųjų Deluxe suite tipo numeriai (maks. 4 asm., 98 kv. m). 
Vasarnamių komplekse yra: 5 šeimyniniai vasarnamiai (maks. 4 asm., 32 kv. 
m), 5 dviejų miegamųjų maissonette tipo vasarnamiai (maks. 5 asm., 60 kv. 
m) bei Exclusive, Classic, superior tipo vasarnamiai.

Paplūdimys: smėlio / smulkaus žvyro (rekomenduojama speciali 
avalynė). Skėčiai, gultai, paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 4*

Tel. (+30) 28103 11084. faksas (+30) 28102 58731. 

Interneto svetainė www.agapibeach.gr

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

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 3 restoranai (2 a la 
carte) 

 ♦ 4 barai 
 ♦ 3 atviri baseinai 
 ♦ parduotuvė 
 ♦ internetas
 ♦ drabužių skalbimo 
ir valymo paslaugos 

 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ valiutos keitykla 
 ♦ automobilių nuoma 
 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė 

 ♦ konferencijų salė 
(iki 120 asm.)

Pramogos ir sportas
Nemokamai:

 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ aerobika 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ smiginis 
 ♦ teniso kortai 
 ♦ mini futbolas 
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ diskoteka

Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas
 ♦ pirtis
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ biliardas
 ♦ teniso pamokos
 ♦ teniso inventorius
 ♦ dviračių nuoma
 ♦ vandens sporto priemonės

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

 ♦ paauglių klubas 
(nuo 13 iki 17 metų)

 ♦ pramoginiai 
renginiai

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt38



Heraklionas

CHC Gouves Sea & mare Hotel Viskas įskaičiuota

Viešbutis: 16 km iki Herakliono oro uosto, 7 km iki Chersonisos kurorto. 
pastatytas 2007 metais, paskutinį kartą dalinai atnaujintas 2011 metais. 
Viešbutį sudaro trys pastatai, kuriuose yra 71 numerisi: standartiniai Land 
view tipo numeriai (maks. 2+1 asm., 16-22 kv. m), Promo tipo numeriai 
(maks. 2 asm., 16-22 kv. m), šeimyniniai numeriai (2 uždari miegamieji, 
maks. 4 asm., 40 kv. m), šeimyniniai maisonette tipo numeriai (maks. 5 asm., 
23 kv. m.), šeimyniniai 1 miegamojo numeriai (maks. 2+2 asm., 23 kv. m), 
standartiniai sharing Pool tipo numeriai (maks. 2+1 asm., 15-18 kv. m).

Paplūdimys: smėlio, 50 m nuo viešbučio, per kelią. Skėčiai, gultai – už 
papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai – nemokamai. paplūdimio rankšluosčiai – 
nemokamai, pakeitimas - už papildomą mokestį.

Viešbučio kategorija šalyje - 4*

Tel. (+30) 28970 42085. faksas (+30) 28970 42086. 

Interneto svetainė www.gouvesmare.gr

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas 
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ seifas (už 
papildomą mokestį)

 ♦ balkonas / terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas 
 ♦ 2 barai
 ♦ 2 baseinai
 ♦ internetas
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė

 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ konferencijų salė

Pramogos ir 
sportas:

 ♦ krepšinis
 ♦ stalo tenisas
 ♦ teniso kortas

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
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Cactus beach Viskas įskaičiuota

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

 ♦ pramoginiai 
renginiai

Viešbutis: 35 km iki Herakliono oro uosto, 6 km iki Chersonisos kurorto, 
Stalidos gyvenvietėje, 50 m iki paplūdimio (per kelią). pastatytas 1982 
metais, kasmet dalinai atnaujinamas. Viešbučio pastatuose yra 300 
numerių: 155 superior tipo numeriai (maks. 3 asm., 25-28 kv. m), 80 
šeimyninių numerių (maks. 3+1 asm., 32-35 kv. m), 65 Junior suite tipo 
numeriai (maks. 4 asm., 34-38 kv. m).

Paplūdimys: smėlio, per kelią. Skėčiai, gultai - už papildomą mokestį. 

Prie baseino: skėčiai ir gultai - nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 4*

Tel. (+30) 28970 31319. faksas (+30) 28970 31589. 

Interneto svetainė www.cactusbeach.gr

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas 
 ♦ šaldytuvas
 ♦ seifas (ne visuose 
numeriuose, už 
papildomą mokestį)

 ♦ balkonas / terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 3 restoranai (2 a la 
carte)

 ♦ 4 barai 
 ♦ 2 atviri baseinai
 ♦ parduotuvės 
 ♦ internetas
 ♦ seifas 
(registratūroje, už 
papildomą mokestį)

 ♦ konferencijų salė 
(iki 250 asm.)

Pramogos ir 
sportas:
Nemokamai:
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ mini golfas 
 ♦ aerobika 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ krepšinis
 ♦ futbolas
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ teniso kortai 
 ♦ biliardas 
 ♦ treniruoklių salė 
(Cactus royal 
viešbutyje)

 ♦ pirtis (Cactus royal 
viešbutyje)

 ♦ sūkurinė vonia (Cactus 
royal viešbutyje)

 ♦ masažas 
 ♦ vandens sporto 
priemonės paplūdimyje

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt40



Heraklionas

astir beach

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

Viešbutis: 15 km iki Herakliono oro uosto, 10 km iki Chersonisos 
kurorto, Gouves gyvenvietėje, per kelią nuo paplūdimio. 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 (per kelią). Skėčiai ir gultai - už papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai, paplūdimio rankšluosčiai - nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 4*

Tel. (+30) 28970 41141. faksas (+30) 28970 41143. 

Interneto svetainė www.astirbeach.gr

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas 
 ♦ mini šaldytuvas 
 ♦ seifas (už 
papildomą mokestį) 

 ♦ balkonas / terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas 
 ♦ 3 barai 
 ♦ atviras baseinas 
 ♦ parduotuvė 
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ internetas
 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė 

 ♦ konferencijų salė 
(iki 45 asm.)

Pramogos ir 
sportas:
Nemokamai:
 ♦ tinklinis 
 ♦ badmintonas
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ mini golfas
 ♦ smiginis
 ♦ teniso kortai
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ vandens sporto 

priemonės paplūdimyje
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ pirtis
 ♦ biliardas

Viskas įskaičiuota
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asterias Village pusryčiai, vakarienė

Viešbutis: 25 km iki Herakliono oro uosto, 1,5 km iki Chersonisos 
kurorto, piskopiano gyvenvietėje. pastatytas 2003 metais, kasmet 
dalinai 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. iki paplūdimio 1 500 m, nuvežimas iki 
paplūdimio – nemokamas. Skėčiai, gultai – už papildomą 
mokestį. paplūdimio rankšluosčiai - už užstatą, pakeitimas – už 
papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 4*

Tel. (+30) 28970 24539. faks. (+30) 28970 21190. 

Interneto svetainė www.asteriasvillage.gr

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius 
(už papildomą 
mokestį)

 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas 
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ virtuvėlė 
 ♦ seifas (už papildomą 
mokestį) 

 ♦ balkonas / terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas (a la carte) 
 ♦ baras
 ♦ baseinas
 ♦ internetas
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ parduotuvės
 ♦ automobilių stovėjimo 
vieta

 ♦ valiutos keitykla

Pramogos ir 
sportas 
Nemokamai: 

 ♦ pramoginiai renginiai
Už papildomą mokestį:

 ♦ masažas

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

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt42



Heraklionas

Viešbutis: apie 25 km iki Herakliono oro uosto, 2 km iki agia pelagia 
gyvenvietės, apie 250 m iki paplūdimio. pastatytas 1995 metais, paskutinį 
kartą dalinai atnaujintas 2010 metais. Viešbutį sudaro pagrindinis 3-jų aukštų 
pastatas ir keletas Annex korpusų, kuriuose yra 200 numerių. pagrindiniame 
pastate yra: standartiniai numeriai (maks. 2+1 asm., 20 kv. m), šeimyniniai 
numeriai (maks. 3+1 asm., 35 kv. m), suite, Executive tipo numeriai. Artemis 
korpuse yra: standartiniai numeriai (maks. 2 asm., 35 kv. m). Athina korpuse 
yra: dviviečiai standartiniai numeriai (maks. 2 asm., 18 kv. m). ikaros & Dedalus 
korpuse yra: standartiniai numeriai (maks. 2 asm., 20 kv. m), šeimyniniai 
numeriai (maks. 3+1 asm., 35 kv. m).

Paplūdimys: akmenuotas. Skėčiai, gultai – už papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai - nemokamai. paplūdimio rankšluosčiai – 
už papildomą mokestį.

Viešbučio kategorija šalyje – 4*

Tel. (+30) 28108 11072. faks. (+30) 28108 11071. 

Interneto svetainė www.bluebay.gr

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas 
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ seifas (už papildomą 
mokestį) 

 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 2 restoranai (1 a la 
carte)

 ♦ 3 barai 
 ♦ 4 atviri baseinai 
 ♦ uždaras baseinas 
 ♦ parduotuvės 
 ♦ internetas
 ♦ drabužių valymo 
paslaugos

 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ kirpykla
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė 

 ♦ konferencijų salė (iki 
90 asm.)

Vaikams:
 ♦ 2 baseinai
 ♦ vandens kalneliai
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai: 

 ♦ aerobika
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ mini golfas 
 ♦ smiginis
 ♦ krepšinis
 ♦ teniso kortai
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ pramoginiai renginiai 

Už papildomą mokestį:
 ♦ Spa centras
 ♦ pirtis
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ biliardas
 ♦ teniso inventorius
 ♦ nardymo pamokos

blue bay Resort & Spa Viskas įskaičiuota
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kyknos beach Hotel & bungalows

CHC memory boutique Hotel

Viskas įskaičiuota

pusryčiai, vakarienė

Viešbutis: 35 km iki Herakliono oro uosto, 2 km iki malijos 
gyvenvietės. pastatytas 1990 metais, paskutinį kartą atnaujintas 
2004 metais. Viešbutį sudaro vienas pagrindinis pastatas, 5 
vasarnamiai ir Annex korpusas, kuriuose yra 135 numeriai: 
standartiniai numeriai (maks. 3 asm., 20-25 kv. m), šeimyniniai 
numeriai (Annex korpuse, maks. 5 asm., 40 kv. m).

Paplūdimys: smėlio, 200 m nuo viešbučio, per kelią. Skėčiai, gultai – 
už papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - 4*

Tel. (+30) 28970 32040. faksas (+30) 28970 32320. 

Interneto svetainė www.kyknoshotel.gr

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ šaldytuvas
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ seifas (už papildomą 
mokestį)

 ♦ balkonas / terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas 
 ♦ 2 barai
 ♦ 2 baseinai
 ♦ internetas

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ teniso kortai
 ♦ vandens sporto 
pramogos

Vaikams:
 ♦ baseinas (su mažu 
vandens kalneliu)

 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas

Viešbutis: 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: smėlio / žvyro, 100 m nuo viešbučio. Skėčiai, gultai – 
už papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai, paplūdimio rankšluosčiai – 
nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - 3*

Tel. (+30) 28970 25583. faksas (+30) 28970 25432. 

Interneto svetainė www.memoryhotel.gr 

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas
 ♦ seifas (už 
papildomą mokestį)

 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ balkonas / terasa

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranas
 ♦ 2 barai
 ♦ baseinas
 ♦ internetas
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt44



Heraklionas

aphrodite beach Club Viskas įskaičiuota

Viešbutis: 16 km iki Herakliono oro uosto, apie 18 km iki Herakliono 
centro, apie 7 km iki Chersonisos kurorto, pirmoje linijoje, per kelią nuo 
paplūdimio. pastatytas 1978 metais, paskutinį kartą dalinai 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 paplūdimys, per kelią. Skėčiai ir gultai - už 
papildomą mokestį, paplūdimio rankšluosčiai - už užstatą.

Prie baseino: gultai ir skėčiai - nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - 4*

Tel. (+30) 28970 41102. faksas (+30) 28970 41379. 

Interneto svetainė www.aphrodite-hotel.gr

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas 
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ balkonas / terasa 

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas 
 ♦ 3 barai 
 ♦ 2 atviri baseinai
 ♦ uždaras baseinas 
 ♦ seifas registratūroje 
(už papildomą 
mokestį) 

 ♦ parduotuvė
 ♦ grožio salonas
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos 

 ♦ konferencijų salė 

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai: 

 ♦ teniso kortas
 ♦ teniso inventorius (už 
užstatą)

 ♦ mini golfas
 ♦ stalo tenisas
 ♦ mini futbolas
 ♦ aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį: 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ biliardas
 ♦ pirtis
 ♦ masažas
 ♦ vandens sporto 
priemonės

Vaikams:
 ♦ baseinas (skyrius 
pagrindiniame 
baseine) 

 ♦ vaikų klubas 
 ♦ žaidimų aikštelė
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Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ žaidimų kambarys

aphrodite beach - apollo building

Hersonissos Village Hotel & bungalows

Viskas įskaičiuota

Viskas įskaičiuota

Vaikams:
 ♦ baseinas (skyrius 
pagrindiniame 
baseine)

 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas

Viešbutis: 16 km iki Herakliono oro uosto, 55 km iki Agios Nikolaos miesto, 
7 km iki Chersonisos miesto centro. per kelią 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 (per kelią). Skėčiai, gultai - už papildomą 
mokestį. paplūdimio rankšluosčiai – už užstatą. 

Prie baseino: skėčiai ir gultai - nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 3*

Tel. (+30) 28970 41102. faksas (+30) 28970 41379. 

Interneto svetainė www.aphrodite-hotel.gr

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ telefonas
 ♦ televizorius
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ balkonas / terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas
 ♦ 3 barai
 ♦ 2 atviri baseinai
 ♦ uždaras baseinas 
 ♦ grožio salonas
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ seifas (viešbučio 
Aphrodite Beach 
Club registratūroje, 
už papildomą 
mokestį)

 ♦ parduotuvė
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ konferencijų salė

Pramogos ir 
sportas:
Nemokamai:

 ♦ mini golfas
 ♦ aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ stalo tenisas
 ♦ teniso kortas
 ♦ teniso inventorius (už 
užstatą)

 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ mini futbolas

Už papildomą mokestį:
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ biliardas
 ♦ masažas
 ♦ pirtis
 ♦ vandens sporto 
priemonės

Viešbutis: 25 km iki Herakliono oro uosto, 1 km iki Chersonisos miesto, 400 
m iki paplūdimio. pastatytas 1989 metais, paskutinį kartą atnaujintas 2007 
metais. Viešbutis priklauso Hersonissos viešbučių grupei. Viešbučio pastate 
ir vasarnamiuose yra 160 numerių: 60 standartinių numerių (maks. 3 asm., 
18-22 kv. m), 40 standartinių sea view tipo numerių (maks. 3 asm., 30-35 kv. 
m), 60 šeimyninių numerių (maks. 4 asm., 35-42 kv. m).

Paplūdimys: smėlio / smulkaus žvyro, 400 m nuo viešbučio. Skėčiai, 
gultai – už papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai ir gultai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 4*

Tel. +(+30) 28970 21430. faksas (+30) 28970 21433. 

Interneto svetainė www.hersotels.gr

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas 
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ seifas (už 
papildomą mokestį)

 ♦ balkonas / terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas
 ♦ baras
 ♦ 2 baseinai
 ♦ parduotuvės
 ♦ internetas
 ♦ drabužių valymo 
paslaugos

 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

Pramogos ir 
sportas:
Nemokamai:
 ♦ stalo tenisas
 ♦ teniso kortai
 ♦ krepšinis
 ♦ tinklinis
 ♦ mini futbolas
 ♦ mini golfas

Už papildomą mokestį:
 ♦ biliardas
 ♦ vandens sporto 
priemonės 
paplūdimyje

 ♦ pramoginiai renginiai 
(Hersonissos maris 
viešbutyje)

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt46



Heraklionas

CHC Club lyda Hotel

Viešbutis: 14 km iki Herakliono oro uosto, Gouves miestelyje, 20 min. 
ėjimo iki paplūdimio. 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.

Prie baseino: skėčiai ir gultai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – viešbutis šalyje nekategorizuotas.

Tel. (+30) 28970 41456. faks. (+30) 28970 41246.

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

 ♦ oro kondicionierius
 ♦ telefonas
 ♦ televizorius
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ seifas (už papildomą 
mokestį)

 ♦ balkonas / terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas
 ♦ 2 barai
 ♦ 3 baseinai
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė

 ♦ internetas

Pramogos ir 
sportas 
Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas
 ♦ biliardas

Vaikams:
 ♦ 2 baseinai
 ♦ vaikų klubas

Eva mare Hotel & apartments

Viešbutis: 25 km iki Herakliono oro uosto, 20 km iki Herakliono 
miesto, agija pelagija gyvenvietėje. pastatytas 1988 metais, paskutinį 
kartą dalinai atnaujintas 2010 metais. Viešbutį sudaro pagrindinis 
pastatas ir Annex pastatas, esantis per kelią 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 (maks. 3+1 asm., 30-40 kv. m).

Paplūdimys: žvyro, 100 m nuo viešbučio. Skėčiai, gultai – už papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai – nemokamai. paplūdimio rankšluosčiai – už užstatą.

Viešbučio kategorija šalyje – viešbutis šalyje nekategorizuotas.

Tel. (+30) 28108 11186. faks. (+30) 28108 11311. 

Interneto svetainė www.evamare.gr

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas 
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ seifas (už papildomą 
mokestį) 

 ♦ balkonas / terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas 
 ♦ baras
 ♦ atviras baseinas
 ♦ internetas
 ♦ valiutos keitykla

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė

Viskas įskaičiuota

pusryčiai, pietūs, vakarienė
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porto Village

nicolas Villas

Viskas įskaičiuota

Viskas įskaičiuota

Viešbutis: 26 km iki Herakliono oro uosto, 500 m iki 
Chersonisos miesto centro, apie 800 m iki paplūdimio (per 
kelią). pastatytas 1991 metais. Viešbutį sudaro 91 numeris: 
studio, Apartment, šeimyniniai maisonette tipo numeriai.

Paplūdimys: smėlio. Skėčiai, gultai – už papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - viešbutis šalyje nekategorizuotas.

Tel. (+30) 28970 21652. faksas (+30) 28970 23640. 

Interneto svetainė www.portovillage.com

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ oro kondicionierius (už 
papildomą mokestį)

 ♦ telefonas
 ♦ televizorius
 ♦ šaldytuvas
 ♦ seifas (už papildomą 
mokestį)

 ♦ balkonas (ne visuose 
numeriuose)

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas
 ♦ baras
 ♦ 2 baseinai
 ♦ internetas
 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ biliardas
 ♦ stalo tenisas
 ♦ smiginis
 ♦ pramoginiai renginiai

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė

Viešbutis: 22 km iki Herakliono oro uosto, 18 km iki 
Herakliono miesto centro, 700 m iki paplūdimio. 2-juose 
viešbučio korpusuose yra 93 numeriai: 73 standartiniai 
numeriai (maks. 3 asm., 15 kv. m), 20 šeimyninių numerių 
(maks. 4 asm.)

Paplūdimys: smėlio / žvyro. Skėčiai, gultai – už papildomą 
mokestį.

Prie baseino: skėčiai ir gultai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - viešbutis šalyje nekategorizuotas.

Tel. (+30) 28108 11998. faksas (+30) 28108 11880. 

Interneto svetainė www.chchotels-crete.com

Numeriuose:
 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas 
(registratūroje)

 ♦ oro kondicionierius 
(už papildomą 
mokestį)

 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ seifas (už 
papildomą mokestį)

 ♦ balkonas / terasa

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranas
 ♦ baseinas
 ♦ baras
 ♦ internetas
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ parduotuvė

Pramogos ir 
sportas
Už papildomą mokestį:

 ♦ biliardas

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt48



Heraklionas

mari kristin

Viešbutis: 25 km iki Herakliono oro uosto, 400 m iki 
Chersoniso kurorto centro. Viešbutyje yra standartiniai 
numeriai (maks. 3 asm., 18-20 kv. m).

Paplūdimys: miesto, smulkaus žvyro, 20 m nuo viešbučio. 
Skėčiai, gultai – už papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai ir gultai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 3*

Tel. (+30) 28970 23514. faks. (+30) 28970 21313. 

Interneto svetainė www.marikristin.gr 

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius 
(už papildomą 
mokestį) 

 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas 
 ♦ šaldytuvas (už 
papildomą mokestį) 

 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas
 ♦ 2 barai
 ♦ baseinas 
 ♦ seifas registratūroje 
(už papildomą 
mokestį)

Castro Hotel

Viešbutis: 11 km iki Herakliono oro uosto, 8 km iki Herakliono 
miesto centro, 150 m iki paplūdimio. pastatytas 1990 metais, 
paskutinį kartą dalinai 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: smėlio. Skėčiai, gultai – už papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai ir gultai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 2*

Tel. (+30) 28108 22770. faks. (+30) 28108 21564. 

Interneto svetainė www.castro-hotel.com

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas
 ♦ 2 barai
 ♦ baseinas
 ♦ internetas
 ♦ seifas (registratūroje, už 
papildomą mokestį)

 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė

Pramogos ir 
sportas
Už papildomą mokestį:

 ♦ biliardas
 ♦ vandens sporto 
priemonės

Vaikams:
 ♦ baseinas

pusryčiai, vakarienė

pusryčiai, pietūs, vakarienė
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akti Corali Hotel

Roxani

pusryčiai, vakarienė

Viskas įskaičiuota

Viešbutis: 3,5 km iki Herakliono oro uosto, 2 km iki 
Herakliono miesto centro, ant jūros kranto. pastatytas 
1992 metais, paskutinį kartą dalinai 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.

Prie baseino: skėčiai, gultai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - 3*

Tel. (+30) 28102 60909. faksas (+30) 28103 11820. 

Interneto svetainė www.akticorali.gr

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas 
(registratūroje)

 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas 
 ♦ mini šaldytuvas 
 ♦ balkonas / terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas
 ♦ 2 barai
 ♦ atviras baseinas
 ♦ seifas 
(registratūroje)

 ♦ internetas
 ♦ drabužių valymo 
paslaugos 

 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

Pramogos ir 
sportas
Už papildomą mokestį:

 ♦ vandens sporto 
priemonės

 ♦ pramoginiai renginiai

Vaikams:
 ♦ baseinas

Viešbutis: 5 km iki Herakliono oro uosto, Amoudaros 
gyvenvietėje, 150 m iki paplūdimio. 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: smėlio. Skėčiai, gultai – už papildomą mokestį.

Viešbučio kategorija šalyje - 1*

Tel. (+30) 28108 21513. faksas (+30) 28108 21531. 

Interneto svetainė www.hotelroxani-crete.gr 

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius 
(už papildomą 
mokestį) 

 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini šaldytuvas 
 ♦ balkonas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranas-baras
 ♦ baseinas
 ♦ internetas
 ♦ seifas registratūroje (už 
papildomą mokestį) 

 ♦ gydytojo paslaugos

Pramogos ir 
sportas
Už papildomą mokestį:
 ♦ vandens sporto pramogos
 ♦ biliardas

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt50



Heraklionas

Hersonissos Central Hotel

Viešbutis: 27 km iki Herakliono oro uosto, apie 10 min 
pėsčiomis iki Hersonisos miestelio centro, apie 250 m iki 
paplūdimio (per kelią). Viešbutį sudaro vienas pagrindinis 
pastatas, kuriame yra 62 standartiniai numeriai (maks. 3 
asm., 25 - 30 kv. m).

Paplūdimys: smėlio / žvyro (per kelią). Skėčiai, gultai - už 
papildomą mokestį.

Viešbučio kategorija šalyje – 3*

Tel. (+30) 28970 22697. faks. (+30) 28970 23728. 

Interneto svetainė www.dimicohotel.gr 

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
(registratūroje)

 ♦ oro kondicionierius 
(už papildomą 
mokestį) 

 ♦ seifas 
(registratūroje, už 
papildomą mokestį)

 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas
 ♦ mini šaldytuvas (už 
papildomą mokestį) 

 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas
 ♦ 2 barai 
 ♦ atviras baseinas 
 ♦ internetas
 ♦ valiutos keitykla

iro Hotel 

Viešbutis: 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, smėlio / žvyro, 60 m nuo viešbučio. 
Skėčiai, gultai – už papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai ir gultai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 2*

Tel. (+30) 23810 89880.

Interneto svetainė: www.iro-hotel.gr

Numeriuose:
 ♦ dušas / vonia
 ♦ plaukų džiovintuvas 
(registratūroje)

 ♦ oro kondicionierius 
(už papildomą 
mokestį)

 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ mini šaldytuvas (už 
papildomą mokestį)

 ♦ seifas (už 
papildomą mokestį, 
registratūroje)

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas
 ♦ 2 barai
 ♦ baseinas
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ internetas
 ♦ drabužių valymo 
paslaugos

Pramogos ir 
sportas
Už papildomą mokestį:

 ♦ biliardas

Pramogos ir 
sportas
Už papildomą mokestį:

 ♦ biliardas

Viskas įskaičiuota

pusryčiai, vakarienė
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RETimnaS. 
Venecijiečių palikimas

Venecijietiškas fortas ant 
Paleokastro kalvos

Kretos sala

GiDaS REkomEnDUoJa
Jūros gėrybių mėgėjams rekomenduojame restoraną ant 
jūros kranto, netoli miesto centro, „prima plora“, taip pat 
restoranus pačioje senamiesčio širdyje: „avli“ ir „Veneto“.
Retimno paplūdimiuose nepraeikite pro barus „naamas 
beach bar“, „mystros beach bar“ bei naktinį klubą 
„metropolis“.
missiria gyvenvietėje yra labai puiki tradicinė graikiška 
taverna „To Zisis“.

RETIMNO UOSTAS – ROMANTIšKIEMS PASIVAIKščIOJIMAMS;

IšVYKA Į cHANIJą, PAKELIUI APLANKANT KURNOS EžERą;

Bali ĮLANKA IR PASIPLAUKIOJIMAI LAIVELIU;

fALASARNOS IR BALOS LAGūNOS PAPLūDIMIAI;

žAVIAME NAMUKE ANT KALVOS ĮSIKūRęS „cASTELVEccHIO“ 
(HIMARAS 29, RETIMNAS) RESTORANėLIS SU PUIKIU MAISTU 
IR TOBULU VAIZDU Iš TERASOS.

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt52



Retimnas

ViETa

šioje vietovėje žmonės gyveno jau mino civilizacijos laikais, bet savo 
aukso amžių Retimnas išgyveno venecijiečių valdymo laikotarpiu. šie 
atkeliavę į dabartinio Retimno vietą pastatė miestą-uostą.
apie 75 km į Vakarus nuo Herakliono yra kalnuota ir vaizdinga sritis, 
kurioje įsikūręs Retimno miestas. Retimno regionas apima nemažą 
teritoriją ir driekiasi nuo Lefka Ori (liet. baltieji kalnai) iki idos kalno. 
Retimno regionas garsėja pačiu gražiausiu kretoje, net 12 km 
besitęsiančiu, plačiu smėlėtu paplūdimiu, vaizdingomis įlankėlėmis, 
nedideliais kurortiniais kaimeliais, į kuriuos renkasi ramaus poilsio 
ištroškę keliautojai.

Turas pėsčiomis po Retimną tikrai neišvengiamas. Tai venecijiečių 
valdymo laikus menantis žavingas uostamiestis. Jis padalintas į dvi 
dalis: jaukų senamiestį, kuriame vingiuoja akmenimis grįstos siauros 
gatvelės, ir naujamiestį. Senamiestyje išliko senovinės cerkvės, 
venecijietiški namai, turkų pastatytos mečetės. miestą puošia XVi a. 
ant kalvos pastatyta tvirtovė, o toliau esantys arkadijos ir prevelijos 
vienuolynai mena laikus, kai šalyje vyko išsilaisvinimo iš turkų valdžios 
kovos.

nuvykite ir išsimaudykite kurno ežere. Vienintelis gėlo vandens 
telkinys kretoje tyvuliuoja nuostabiame kalvų apsuptame slėnyje. šį 
nedidelį ežerą labai smagu ir įdomu apeiti pėsčiomis – užtruksite tik 
apie valandą.

nuvykite į Chaniją. Tai labiausiai į vakarus nutolęs miestas. kaip ir 
Retimnas, Chanija – Venecijos gyventojų statytas uostas su siauromis 
gatvelėmis, senais pastatais, muziejais, bažnyčiomis ir amatų 
parduotuvėmis.

būtinai pereikite Samarijos tarpeklį. Gamta čia išties įspūdinga! 
14 km akmenuotu taku pareikalaus ištvermės, tačiau 5–8 valandų 
pasivaikščiojimas nuostabaus grožio tarpekliu tikrai neprailgs.

Įamžinkite vieną iš dešimties gražiausių Europos paplūdimių – 
Falasarnos rožinio smėlio paplūdimį. Užsukite ir į netoliese esančią 
balos lagūną, ko gero, įspūdingiausią kretos paplūdimį. abu jie – 
pačiuose kretos vakaruose.

kURoRTų ZonoS

Georgiopolis
Už 20 km į vakarus nuo Retimno esantis žvejų kaimelis Georgiopolis 
traukia poilsiautojus graikiška ramybe bei erdviais švaraus smėlio 
ir ne itin gausiai lankomais paplūdimiais. akiai patrauklūs kalnų 
peizažai, žaluma, vienintelis saloje kurnaso ežeras taip pat nepalieka 
abejingų. šiame kaimelyje yra keletas jaukių šiuolaikinių barų, 
tavernų, kuriose vakarais groja gyva muzika. nepaisant to, gyvenimo 
ritmas labai ramus ir lėtas, todėl atostogauti čia renkasi tie, kurie nori 
nebrangiai ir ramiai pailsėti. 
Bali
nedidelis tradicinis kretos salos kaimelis, esantis 40 km nuo 
Herakliono oro uosto. Tai labai įspūdinga vieta, kur ryškiaspalvę švarią 
jūrą supa stačios didžiulės uolos, nuo kurių atsiveria nepamirštami 
vaizdai, o mažyčiai smėlėti paplūdimiai slepiasi įlankose, garsėjančiose 
itin skaidriu vandeniu. Į Bali įlanką atplaukę „piratų“ laivai turistams 
siūlo pasiplaukiojimą palei pakrantę, o kaimelyje esančios tavernos 
bei žvejų restoranai, primenantys iliustracijas iš pasakų knygų, vilioja
šviežia žuvimi.

SkaniaUSioS ViEToS

Retimnas garsėja įstabiu 
kraštovaizdžiu
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Sensimar Royal blue Resort & Spa pusryčiai, vakarienė

Viešbutis: 55 km iki Herakliono oro uosto, 22 km iki Retimno miesto, ant jūros 
kranto. 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), Luxury suite Waterfront with Private Pool, superior suite Waterfront with 
Jacuzzi, Luxury villa Waterfront Private Pool, Two Bedroom suite Water Front Private 
Pool, royal superior suite Water Front Jacuzzi, royal Luxury suite Water Front Private 
Pool, Presidental suite Water Front Private Pool, royal suite tipo numeriai.

Paplūdimys: smėlio / žvyro, nedidelė įlankėlė. Skėčiai, gultai, 
paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, paplūdimio rankšluosčiai – nemokama.

Viešbučio kategorija šalyje - 5*

Tel. (+30) 28340 55000. faksas (+30) 28340 55055. 

Interneto svetainė www.royalblueresort.com

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas
 ♦ seifas
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį)

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 4 restoranai (3 a la 
carte)

 ♦ 4 barai
 ♦ 2 atviri baseinai
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ Spa centras
 ♦ internetas
 ♦ drabužių skalbimo ir 
valymo paslaugos

 ♦ parduotuvės
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai: 

 ♦ teniso kortai
 ♦ teniso pamokos
 ♦ paplūdimio 
tinklinis

 ♦ mini golfas
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ pirtis
 ♦ pramoginiai 
renginiai

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt54



Retimnas

Grecotel Creta palace pusryčiai, pietūs, vakarienė

Viešbutis: 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, apie 300 m nuo viešbučio. Skėčiai, gultai, 
paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 5*

Tel. (+30) 28310 55181. faksas (+30) 28310 55181. 

Interneto svetainė www.grecotel.com

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas 
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį) 

 ♦ seifas 
 ♦ balkonas / terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 4 restoranai
 ♦ 3 barai
 ♦ 2 atviri baseinai 
(1 su vandens 
kalneliais)

 ♦ uždaras baseinas 
 ♦ internetas
 ♦ kirpykla
 ♦ parduotuvės 
 ♦ konferencijų salė 

Pramogos ir sportas
Nemokamai:

 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ smiginis
 ♦ teniso kortai 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ pirtis
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas
 ♦ Spa centras 
 ♦ kosmetinės procedūros
 ♦ biliardas
 ♦ teniso pamokos
 ♦ teniso kortų apšvietimas
 ♦ golfo klubas
 ♦ vandens sporto priemonės

Vaikams:
 ♦ 2 baseinai (vienas su vandens kalneliu, 
kitas - mažiems vaikams)

 ♦ žaidimų aikštelė 
 ♦ vaikų klubas (nuo 3 iki 14 metų)
 ♦ paauglių klubas (nuo 14 iki 17 metų)
 ♦ pramoginiai renginiai
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aquila Rithymna beach Luxe viskas įskaičiuota

Viešbutis: 78 km iki Herakliono oro uosto, 72 km iki Herakliono miesto 
centro, 7 km iki Retimno miesto, ant jūros kranto. 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, Deluxa 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. Skėčiai, gultai, paplūdimio rankšluosčiai – 
nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - 5*

Tel. (+30) 28310 71002. faksas (+30) 28310 71668. 

Interneto svetainė www.aquilahotels.gr 

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas 
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas 
 ♦ seifas
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį) 

 ♦ balkonas / terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 4 restoranai (3 a la 
carte)

 ♦ 3 barai 
 ♦ 3 atviri baseinai
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ internetas
 ♦ parduotuvės
 ♦ grožio salonas
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ konferencijų salė (iki 
350 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai: 
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ vandens aerobika
 ♦ 4 teniso kortai
 ♦ mini futbolas
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ stalo tenisas
 ♦ smiginis
 ♦ pirtis
 ♦ pramoginiai 
renginiai

Už papildomą 
mokestį: 
 ♦ masažas
 ♦ dviračių nuoma
 ♦ teniso pamokos
 ♦ teniso inventorius
 ♦ teniso kortų 
apšvietimas

 ♦ nardymas
 ♦ vandens sporto 
priemonės

Vaikams:
 ♦ 2 baseinai
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ žaidimų kambarys
 ♦ vaikų klubas (nuo 
3 iki 12 metų)

 ♦ pramoginiai 
renginiai

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt56



Retimnas

aquila porto Rethymno luxe viskas įskaičiuota

Viešbutis: 84 km iki Herakliono oro uosto, 79 km iki Herakliono miesto 
centro, 10 min. pėsčiomis iki Retimno senamiesčio, per kelią nuo paplūdimio. 
2004 metais pilnai renovuotas, 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, smėlio. Skėčiai, gultai, paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 5*

Tel. (+30) 28310 50432. faksas (+30) 28310 27825. 

Interneto svetainė www.aquilahotels.com

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas 
 ♦ seifas
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį) 

 ♦ balkonas / terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 2 restoranai (1 a la 
carte)

 ♦ 2 barai 
 ♦ 2 atviri baseinai
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ internetas
 ♦ parduotuvės
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ drabužių skalbimo 
paslauga

 ♦ 2 konferencijų salės 
(iki 200 asm.)

Pramogos ir sportas
Nemokamai:

 ♦ aerobika
 ♦ stalo tenisas
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ pirtis
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas
 ♦ dviračių nuoma
 ♦ nardymo kursai
 ♦ vandens sporto priemonės

Vaikams:
 ♦ vaikų klubas (nuo 3 
iki 12 metų)
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Sentido aegean pearl pusryčiai, vakarienė

Viešbutis: 72 km iki Herakliono oro uosto, 76 km iki Herakliono miesto, 
apie 500 m iki Retimno miesto centro, pirmoje viešbučių linijoje. 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 / smulkaus žvyro (per kelią). Skėčiai ir gultai – 
nemokamai.

Prie baseino: skėčiai ir gultai – nemokamai. paplūdimio rankšluosčiai – 
už užstatą.

Viešbučio kategorija šalyje - 5*

Tel. (+30) 28310 51513. faksas (+30) 28310 54891. 

Interneto svetainė www.aegean-pearl.com

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas 
 ♦ seifas
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 2 restoranai (1 a la 
carte) 

 ♦ 1 baras
 ♦ 2 atviri baseinai 
 ♦ Wellness centras 
(sentido Pearl Beach 
viešbutyje)

 ♦ internetas
 ♦ parduotuvės 
 ♦ valiutos keitykla 
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos 

 ♦ konferencijų salė (iki 
400 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai: 
 ♦ treniruoklių salė 
(sentido Pearl Beach 
viešbutyje)

 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ smiginis
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ pramoginiai 
renginiai

Už papildomą 
mokestį: 
 ♦ pirtis
 ♦ grožio salonas
 ♦ masažas 
 ♦ biliardas
 ♦ vandens sporto 
priemonės

Vaikams:
 ♦ baseinas 
 ♦ žaidimų kambarys

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt58



Retimnas

Grecotel Club marine palace & 
marine palace Suites

Viskas įskaičiuota

Viešbutis: 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 (maks. 3 asm. 26 kv. m), 
studio tipo numeriai (antroje viešbučių linijoje, per kelią nuo pagrindinio 
pastato, maks. 2+1 asm., 25 kv. m), standartiniai vasarnamiai (maks.3 asm., 
26 kv. m), šeimyniniai numeriai (pagrindiniame pastate, maks. 2+2 asm., 35 
kv. m), šeimyniniai vasarnamiai (maks. 2+2 asm., 35 kv. m), šeimyniniai suite 
tipo numeriai (maks. 2+2 asm., 45-48 kv. m), šeimyniniai suite tipo numeriai 
(antra viešbučių linija, maks. 2+2 asm., 45-48 kv. m), Deluxe suite with Jacuzzi 
tipo numeriai (antra viešbučių linija, maks. 2+2 asm., 60 kv. m), šeimyniniai 
apartamentai (maks. 4+2 asm., 70-73 kv. m).

Paplūdimys: smėlio. Skėčiai, gultai, paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 4*

Tel. (+30) 28340 51610. faksas (+30) 28340 51610. 

Interneto svetainė www.grecotel.com

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas 
 ♦ virtuvėlė (ne visuose 
numeriuose)

 ♦ mini šaldytuvas 
 ♦ seifas 
 ♦ balkonas / terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 4 restoranai (3 a la 
carte) 

 ♦ 5 barai 
 ♦ 4 atviri baseinai 
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ parduotuvės
 ♦ internetas 
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

 ♦ konferencijų salė 
(iki 300 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ aerobika
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ teniso kortai 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ stalo tenisas
 ♦ smiginis
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ teniso pamokos 
 ♦ biliardas 
 ♦ masažas
 ♦ Spa centras 
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ pirtis 
 ♦ dviračių nuoma
 ♦ nardymo pamokos
 ♦ vandens sporto 
priemonės

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ vandens kalneliai
 ♦ žaidimų aikštelė 
 ♦ vaikų klubas (nuo 3 iki 12 metų)
 ♦ paauglių klubas (nuo 13 iki 17 
metų)
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iberostar Creta marine Hotel Viskas įskaičiuota

Viešbutis: 65 km iki Herakliono oro uosto, 18 km iki Retimno miesto centro, 
3 km iki Panormo miestelio, ant jūros kranto. pastatytas 2001 metais, kasmet 
atnaujinamas. Viešbutis priklauso iberostar viešbučių grupei. Viešbutį sudaro 
pagrindinis pastatas ir vasarnamių kompleksas, kuriuose yra 359 numeriai: 
75 standartiniai mountain side / sea view tipo numeriai (maks. 3 asm., 16-18 
kv. m), 138 standartiniai mountain side / sea view tipo vasarnamiai (maks. 3 
asm., 16-18 kv. m), 77 šeimyniniai numeriai (maks. 4 asm., 32 kv. m), Front 
sea view vasarnamiai, Executive Bay suite vasarnamiai, Ambasador suit, 
Presidental suite tipo numeriai. Yra numerių pritaikytų žmonėms su negalia.

Paplūdimys: smėlio / smulkaus žvyro. Skėčiai, gultai – už papildomą 
mokestį, paplūdimio rankšluosčiai – už užstatą.

Prie baseino: skėčiai, gultai – nemokamai, paplūdimio rankšluosčiai – 
už užstatą.

Viešbučio kategorija šalyje - 4*

Tel. (+30) 28340 51290. faksas (+30) 28340 51136. 

Interneto svetainė www.iberostar.com

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ telefonas 
 ♦ televizorius 
 ♦ šaldytuvas
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį) 

 ♦ seifas (už 
papildomą mokestį) 

 ♦ balkonas / terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 2 restoranai (1 a la 
carte) 

 ♦ 5 barai 
 ♦ 3 atviri baseinai 
 ♦ uždaras baseinas 
 ♦ parduotuvės
 ♦ internetas
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė

 ♦ drabužių skalbimo ir 
valymo paslaugos 

 ♦ konferencijų salė (iki 
300 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai: 
 ♦ aerobika 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ teniso kortai
 ♦ pramoginiai 
renginiai

Už papildomą 
mokestį: 
 ♦ masažas 
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ teniso inventorius
 ♦ teniso kortų 
apšvietimas

 ♦ mini golfas 
(Creta Panorama 
viešbutyje)

 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ pirtis 
 ♦ vandens sporto 
priemonės

Vaikams:
 ♦ baseinas 
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ žaidimų kambarys
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 7 metų) 
 ♦ jaunuolių klubas (nuo 8 iki 12 metų)
 ♦ paauglių klubas (nuo 13 iki 18 metų)

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt60



Retimnas

iberostar Creta panorama & mare Viskas įskaičiuota

Viešbutis: 65 km iki Herakliono oro uosto, 18 km iki Retimno kurorto, 3 km iki 
Panormo miestelio, ant jūros kranto. pastatytas 1997 metais, kasmet vyksta 
atnaujinimo darbai. Viešbutis priklauso iberostar viešbučių grupei. Viešbutį 
sudaro pagrindinis pastatas ir du vasarnamių kompleksai – Bay ir Creta 
mare. Viešbutyje yra 454 numeriai: 205 standartiniai numeriai (maks. 3 asm., 
21 kv. m), 17 suite tipo numerių (maks. 3 asm., 35-48 kv. m), 99 Creta mare 
komplekso standartiniai vasarnamiai (maks. 2+1 asm., 20 kv. m), 46 Creta mare 
komplekso šeimyniniai a tipo vasarnamiai (maks. 2+2 asm., 26 kv. m), 27 Creta 
mare komplekso šeimyniniai b tipo vasarnamiai (maks. 2+2 asm., 30 kv. m), 64 
Bay komplekso superior tipo vasarnamiai (maks. 2+2 asm., 20-30 kv. m).

Paplūdimys: smėlio / smulkaus žvyro. Skėčiai, gultai – už papildomą 
mokestį. paplūdimio rankšluosčiai – už užstatą.

Prie baseino: skėčiai, gultai – nemokamai. paplūdimio rankšluosčiai – 
už užstatą.

Viešbučio kategorija šalyje – 4*

Tel. (+30) 28340 51502. faksas (+30) 28340 51151. 

Interneto svetainė www.iberostar.com

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ telefonas 
 ♦ televizorius 
 ♦ mini šaldytuvas 
 ♦ seifas (už 
papildomą mokestį) 

 ♦ balkonas / terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 2 restoranai 
 ♦ 7 barai 
 ♦ 4 atviri baseinai 
 ♦ uždaras baseinas 
 ♦ parduotuvės 
 ♦ internetas
 ♦ kirpykla
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ drabužių skalbimo 
ir valymo paslaugos 

 ♦ konferencijų salė 
(iki 650 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ aerobika 
 ♦ teniso kortai 
 ♦ mini golfas 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ krepšinis 
 ♦ smiginis
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ diskoteka

Už papildomą mokestį:
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ pirtis
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ masažas 
 ♦ biliardas
 ♦ teniso pamokos
 ♦ teniso inventorius
 ♦ dviračių nuoma 
 ♦ vandens sporto 
priemonės

Vaikams:
 ♦ 2 baseinai 
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ žaidimų kambarys
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų) 
 ♦ paauglių klubas (nuo 13 iki 18 metų)
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Grecotel El Greco Luxe viskas įskaičiuota

Viešbutis: 75 km iki Herakliono oro uosto, 9 km iki Retimno miesto 
centro, ant jūros kranto. 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. Gultai, skėčiai, paplūdimio rankšluosčiai - 
nemokamai.

Prie baseino: gultai, skėčiai, paplūdimio rankšluosčiai - nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - 5*

Tel. (+30) 28310 71102. faksas (+30) 28310 71215. 

Interneto svetainė www.grecotel.com

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

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 2 restoranai (1 a la 
carte) 

 ♦ 2 barai 
 ♦ 3 baseinai 
 ♦ internetas
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos 

 ♦ parduotuvės
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai: 
 ♦ stalo tenisas
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ aerobika 
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ mini golfas 
 ♦ pramoginiai 
renginiai

Už papildomą 
mokestį: 
 ♦ teniso pamokos
 ♦ teniso kortai
 ♦ biliardas 
 ♦ vandens sporto 
priemonės

Vaikams:
 ♦ baseinas 
 ♦ vaikų klubas (nuo 
3 iki 12 metų) 

 ♦ paauglių klubas 
(nuo 13 iki 17 
metų) 

 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ pramoginiai 
renginiai

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt62



Retimnas

Grecotel plaza Spa apartments pusryčiai, vakarienė

Viešbutis: 76 km iki Herakliono oro uosto, 71 km iki Herakliono miesto centro, 
65 km iki Chanijos miesto centro, 2 km iki Retimno miesto centro, per kelią 
nuo jūros. Viena viešbučio dalis buvo pastatyta 2004 metais, o antroji - 2006 
metais.Viešbutis priklauso Grecotel viešbučių grupei. Viešbučio pagrindiniame 
pastate ir vasarnamiuose yra 86 numeriai: studio tipo numeriai (maks. 3 asm., 
31-42 kv. m), vieno kambario apartamentai (maks. 4 asm., 46 kv. m), vieno 
kambario maisonette tipo numeriai (maks. 4 asm., 63 kv. m), dviejų kambarių 
maisonette apartamentai (maks. 7 asm., 62-97 kv. m).

Paplūdimys: miesto, smėlio / žvyro, per kelią. Skėčiai, gultai, 
paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 3*

Tel. (+30) 28310 51505. faksas (+30) 28310 35738. 

Interneto svetainė www.grecotel.com

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ telefonas
 ♦ televizorius 
 ♦ virtuvėlė
 ♦ seifas
 ♦ balkonas / terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas
 ♦ 2 atviri baseinai
 ♦ Spa centras
 ♦ drabužių skalbimo 
ir valymo paslaugos

 ♦ internetas

Pramogos ir sportas
Nemokamai:

 ♦ stalo tenisas
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ aerobika
 ♦ pirtis
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas
 ♦ grožio salonas
 ♦ vandens sporto priemonės

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ vaikų klubas (nuo 3 iki 
12 metų)

 ♦ pramoginiai renginiai
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Eva bay Hotel Viskas įskaičiuota

Viešbutis: 75 km iki Herakliono oro uosto, 6 km iki Retimno 
miesto, 300 m iki platanijos miesto, ant jūros kranto. 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 (įbridimas žvyro). Skėčiai, gultai – 
nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - 4*

Tel. (+30) 28310 71778. faksas (+30) 28310 71694. 

Interneto svetainė www.evabay.com

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas 
 ♦ mini šaldytuvas 
 ♦ seifas (už 
papildomą mokestį)

 ♦ balkonas / terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas 
 ♦ 2 barai 
 ♦ 2 atviri baseinai 
 ♦ internetas
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos 

 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai: 

 ♦ pramoginiai 
renginiai

Už papildomą 
mokestį: 

 ♦ biliardas 
 ♦ vandens sporto 
priemonės

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų kambarys

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt64



Retimnas

CHC Golden Sand boutique Hotel luxe viskas įskaičiuota

Viešbutis: 65 km iki Herakliono oro uosto, 10 km iki Retimno miesto. 
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 / smulkaus žvyro. Skėčiai, gultai, paplūdimio 
rankšluosčiai - nemokamai.

Prie baseino: skėčiai ir gultai - nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 5*

Tel. (+30) 28310 72032. faksas (+30) 28310 72385. 

Interneto svetainė www.cretotel.com

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas
 ♦ mini šaldytuvas 
 ♦ seifas
 ♦ balkonas / terasa 
(ne visuose 
numeriuose)

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas 
 ♦ 2 barai
 ♦ atviras baseinas
 ♦ internetas
 ♦ parduotuvės
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

Pramogos ir 
sportas
Už papildomą mokestį:

 ♦ biliardas 
 ♦ vandens sporto 
priemonės

Vaikams:
 ♦ baseinas 
 ♦ žaidimų aikštelė
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Sentido pearl beach pusryčiai, vakarienė

Viešbutis: 72 km iki Herakliono oro uosto, 76 km iki Herakliono 
miesto, 500 m iki Retimno miesto centro, pirmoje viešbučių linijoje. 
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 (per kelią). Skėčiai ir gultai – už papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai ir gultai – nemokamai. paplūdimio rankšluosčiai – už 
užstatą.

Viešbučio kategorija šalyje - 4*

Tel. (+30) 28310 51513. faksas (+30) 28310 51891. 

Interneto svetainė www.pearlbeach.gr

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas 
 ♦ seifas (už 
papildomą mokestį)

 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ balkonas / terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas 
 ♦ 2 barai 
 ♦ 2 atviri baseinai 
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ Wellness centras
 ♦ internetas
 ♦ parduotuvės (sentido 
Aegean Pearl Beach 
viešbutyje)

 ♦ valiutos keitykla 
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos 

 ♦ konferencijų salė 
(sentido Aegean Pearl 
Beach viešbutyje)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai: 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ pramoginiai 
renginiai

Už papildomą 
mokestį: 
 ♦ pirtis
 ♦ grožio salonas
 ♦ masažas 
 ♦ biliardas
 ♦ vandens sporto 
priemonės

Vaikams:
 ♦ baseinas 
 ♦ žaidimų kambarys

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt66



Retimnas

Veneto Exclusive Suites

palazzo Vecchio Exclusive Residence

pusryčiai

Viskas įskaičiuota

Viešbutis: 80 km iki Herakliono oro uosto, 65 km iki Chanijos 
miesto, Retimno senamiestyje, 200 m iki jūros. paskutinį kartą 
atnaujintas 2008 metais. Viešbučio pastate yra 10 numerių-
apartamentų: 6 studio tipo numeriai (maks. 3 asm., 30 kv. m), 4 
suite tipo numeriai (maks. 4 asm., 50 kv. m).

Paplūdimys: miesto, smėlio / žvyro. Skėčiai, gultai – už papildomą 
mokestį. 

Viešbučio kategorija šalyje – viešbutis šalyje nekategorizuotas.

Tel. (+30) 28310 56634. faksas (+30) 28310 56635. 

Interneto svetainė www.veneto.gr

Numeriuose:
 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas 
(registratūroje)

 ♦ oro kondicionierius
 ♦ telefonas
 ♦ televizorius
 ♦ mini baras
 ♦ virtuvėlė
 ♦ seifas
 ♦ balkonas / terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas (a la 
carte)

 ♦ baras
 ♦ internetas
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ vyno rūsys
 ♦ drabužių valymo 
paslaugos

 ♦ konferencijų salė 
(iki 50 asm.)

Pramogos ir 
sportas:
Už papildomą mokestį:

 ♦ masažas
 ♦ vandens sporto 

priemonės

Viešbutis: 80 km iki Herakliono oro uosto, 65 km iki Chanijos miesto, 
Retimno senamiestyje 100 m iki paplūdimio. 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: miesto, akmenuotas, 100 m nuo viešbučio. Smėlio – 
800 m nuo viešbučio. Skėčiai, gultai – už papildomą mokestį.

Viešbučio kategorija šalyje – viešbutis šalyje nekategorizuotas.

Tel. (+30) 28310 35351. faksas (+30) 28310 25479. 

Interneto svetainė www.palazzovecchio.gr

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas
 ♦ mini virtuvėlė
 ♦ seifas (už 
papildomą mokestį)

 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ baras
 ♦ baseinas (nedidelis)
 ♦ internetas

Pramogos ir 
sportas:
Už papildomą mokestį:

 ♦ vandens sporto 
priemonės

67



Vaikams:
 ♦ baseinas

Viskas įskaičiuota

pusryčiai, pietūs, vakarienė

Vaikams:
 ♦ 2 baseinai
 ♦ vandens kalnelis
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 
iki 12 metų)

Viešbutis: 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. Skėčiai, gultai – už papildomą mokestį. 

Prie baseino: skėčiai, gultai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 4*

Tel. (+30) 28310 25647. faksas (+30) 28310 56661. 

Interneto svetainė www.dimitriosvillage.com

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas 
 ♦ virtuvėlė 
 ♦ mini šaldytuvas 
 ♦ seifas (už papildomą 
mokestį)

 ♦ balkonas / terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 2 restoranai (1 a la 
carte) 

 ♦ 2 barai
 ♦ atviras baseinas
 ♦ internetas
 ♦ parduotuvės
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

 ♦ konferencijų salė

Pramogos ir 
sportas:
Nemokamai:

 ♦ aerobika
 ♦ stalo tenisas
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ futbolas
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas
 ♦ Spa centras
 ♦ biliardas 
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ pirtis

Viešbutis: 80 km iki Herakliono oro uosto, 60 km iki Chanijos 
miesto, 2 km iki Retimno miesto centro, 100 m iki paplūdimio. 
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. Skėčiai, gultai – už papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 3*

Tel. (+30) 28310 56660. faksas (+30) 28310 56661. 

Interneto svetainė www.dimitriosbeach.gr

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas 
 ♦ šaldytuvas (už 
papildomą mokestį)

 ♦ seifas (už 
papildomą mokestį) 

 ♦ balkonas / terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas 
 ♦ 2 barai
 ♦ atviras baseinas
 ♦ internetas
 ♦ parduotuvės
 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė 
(80 m nuo viešbučio)

Pramogos ir 
sportas:
Nemokamai:
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ uždaras baseinas 
(Dimitrios village 
viešbutyje)

 ♦ masažas (Dimitrios 
village viešbutyje)

 ♦ sūkurinė vonia (Dimitrios 
village viešbutyje)

 ♦ biliardas
 ♦ vandens sporto 
priemonės

 ♦ pirtis (Dimitrios village 
viešbutyje)

Dimitrios beach

Dimitrios Village beach Resort & Spa 

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt68



Retimnas

bali Star pusryčiai, vakarienė

Viešbutis: 50 km iki Herakliono oro uosto, 30 km iki 
Retimno miesto, bali gyvenvietėje, pirmoje viešbučių 
linijoje. 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: gultai, skėčiai - nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 3*

Tel. (+30) 28340 94212. faksas (+30) 28340 94155. 

Interneto svetainė www.balistar.gr

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ telefonas 
 ♦ televizorius 
 ♦ mini šaldytuvas 
 ♦ seifas (už 
papildomą mokestį) 

 ♦ balkonas / terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas 
 ♦ 2 barai
 ♦ baseinas 
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ internetas
 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

Vaikams:
 ♦ baseinas 
 ♦ žaidimų aikštelė 
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Jo-an beach

Viešbutis: 70 km iki Herakliono oro uosto, 7 km iki Retimno miesto centro, adelės 
gyvenvietėje, pirmoje viešbučių linijoje. 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 2 kambarių numeriai (maks. 4 as., 30-36 kv. m), 8 šeimyniniai trijų 
kambarių numeriai (maks. 6 asm., 42-48 kv. m), 6 vieno miegamojo maisonette 
tipo numeriai (uždaras miegamasis, maks. 4 asm., 30-32 kv. m), 4 trijų kambarių 
maisonette tipo numeriai (2 uždari miegamieji, maks. 6 asm., 42-48 kv. m).

Paplūdimys: smėlio / žvyro. Skėčiai, gultai, paplūdimio 
rankšluosčiai - už papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai ir gultai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 2*

Tel. (+30) 28310 71487. faks. (+30) 28310 71110. 

Interneto svetainė www.joan-hotels.gr

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ telefonas 
 ♦ televizorius 
 ♦ mini šaldytuvas 
 ♦ virtuvėlė 
 ♦ seifas (už papildomą 
mokestį) 

 ♦ balkonas / terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas 
 ♦ 2 barai 
 ♦ atviras baseinas 
 ♦ internetas
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

Pramogos ir 
sportas 
Už papildomą mokestį:
 ♦ biliardas
 ♦ vandens sporto 
priemonės

Nemokamai:
 ♦ pramoginiai renginiai

Vaikams:
 ♦ baseinas (skyrius 
pagrindiniame 
baseine) 

 ♦ žaidimų aikštelė

bali beach & Village

Viešbutis: 50 km iki Herakliono oro uosto, 30 km iki Retimno miesto, 
ant jūros kranto. paskutinį kartą atnaujintas 2007 metais. Viešbutį 
sudaro Bali Beach pastatų kompleksas ir Bali village vasarnamių 
kompleksas esantis per kelią 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 - per kelią). Skėčiai, 
gultai – už papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai - nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 3*

Tel. (+30) 28340 94210. faks. (+30) 28340 94252. 

Interneto svetainė www.balibeach.gr

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas 
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ seifas (už papildomą 
mokestį) 

 ♦ balkonas / terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas (Bali Beach 
viešbučio teritorijoje)

 ♦ 4 barai 
 ♦ 2 atviri baseinai 
 ♦ internetas
 ♦ gydytojo iškvietimas

Pramogos ir 
sportas
Už papildomą mokestį:
 ♦ biliardas
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ mini futbolas 
 ♦ vandens sporto 
priemonės

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų kambarys

Viskas įskaičiuota

Viskas įskaičiuota

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt70



Rethymno Residence

maravel land

pusryčiai, pietūs, vakarienė

pusryčiai

Viešbutis: 67 km iki Herakliono oro uosto, 7 km iki Retimno miesto, 200 
m iki paplūdimio (per kelią). pastatytas 1997 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2011-2012 metais. Viešbučio pastatuose yra 156 numeriai: 51 
standartinis numeris (maks. 3 asm., 20-25 kv. m), 45 superior Pool view tipo 
numerių (maks. 2 asm., 30 kv. m), 8 šeimyniniai numeriai (maks. 4 asm., 
35 kv. m), 22 šeimyniniai superior Pool view tipo numeriai (maks. 4 asm., 
40-50 kv. m), 18 vieno kambario apartamentų (maks. 4 asm., 50-55 kv. m), 
12 dviejų kambarių apartamentų (maks. 6 asm., 80 kv. m).

Paplūdimys: smėlio / žvyro (200 m, per kelią). Skėčiai, gultai – už 
papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - 3*

Tel. (+30) 28310 72633. faksas (+30) 28310 72550. 

Interneto svetainė www.rethymnoresidence.com

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas
 ♦ seifas (už papildomą 
mokestį)

 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ virtuvėlė 
(apartamentuose)

 ♦ balkonas / terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas
 ♦ 2 barai
 ♦ 3 atviri baseinai
 ♦ internetas
 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

Pramogos ir 
sportas
Už papildomą mokestį:

 ♦ masažas
 ♦ teniso kortai
 ♦ stalo tenisas
 ♦ biliardas
 ♦ vandens sporto 
priemonės

Vaikams:
 ♦ baseinas (2 
skyriai suaugusių 
baseinuose)

 ♦ žaidimų aikštelė

Viešbutis: 68 km iki Herakliono oro uosto, 7 km iki Retimno 
miesto. 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, akmenuotas įbridimas. Skėčiai, gultai – už 
papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - 3*

Tel. (+30) 28310 71064. faksas (+30) 28310 71063. 

Interneto svetainė www.maravelland.com 

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius 
(už papildomą 
mokestį)

 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas
 ♦ seifas (už 
papildomą mokestį)

 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ balkonas / terasa

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranas
 ♦ baras
 ♦ baseinas
 ♦ internetas
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė

Pramogos ir 
sportas
Už papildomą mokestį:

 ♦ stalo tenisas
 ♦ biliardas
 ♦ vandens sporto priemonės

Vaikams:
 ♦ baseinas (skyrius 
pagrindiniame baseine)

 ♦ žaidimų kambarys
 ♦ žaidimų aikštelė

Retimnas
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laSiTiS. 
Graikiškasis Sent Tropezas

Nuostabiai balto smėlio Vai paplūdimys

Kretos sala

agiOS NiKOlaOS SENAMIESTIS – STIKLAS šALTOS FRappe TIESIOG 
PRIVALOMAS KURIOJE NORS MIESTO cENTRE ESANčIO EžERėLIO 
PAKRANTėS KAVINUKėJE;

SPINALONGOS SALA – MINI KRUIZAS Į PASLAPTINGąJą SALELę;

Vai PAPLūDIMYS – NE TIK PADRYBSOJIMUI, BET IR PANARDYMUI;

„KNOSSOS TAVERNA“ (aMOudi Beach, agiOS NiKOlaOS) – 
ROMANTIšKA VIETA GRAIKIšKIEMS PATIEKALAMS DEGUSTUOTI;

LASIčIO PLOKščIAKALNIS – PAKILKITE 800 M VIRš JūROS LYGIO, KAD 
IšVYSTUMėTE LASIčIO SIMBOLIU TAPUSIUS MALūNUS.

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt72



lasitis

Ola, kurioje, anot graikų 
mitologijos, gimė Dzeusas

ViETa

lasitis – rytinė kretos sritis ir didžiausias Graikijos plokščiakalnis, 
garsėjantis itin derlingu dirvožemiu. kadaise vietinės kalvos buvo 
nusėtos vėjo malūnais, kurie dabar yra tapę lasičio regiono simboliu 
ir pačiu populiariausiu suvenyru. ši kretos dalis 
sausesnė ir šiltesnė nei vakarinė, ne tokia žalia. 
Tačiau ir čia rasite daugybę lankytinų istorinių 
paminklų, gražių olų, nuostabių paplūdimių ir 
prabangių, išskirtinį poilsį siūlančių viešbučių.

Elundoje, visai ant jūros kranto yra tokia graikiško maisto taverna 
„Ferryman Taverna“ – joje tikrai labai šviežias ir skanus maistas, o 
vaizdas į įlanką... lyg iš atviruko. Toje pačioje Elundoje, ne ką mažiau 
romantiškoje vietoje prie pat jūros yra dar viena nuostabi ir „skani“ 
vietelė – „lotus Eaters“. Sako, kad lankantis čia būtina paragauti 
dangiško deserto – jogurto su karamelizuotais apelsinais ir morkomis.
ierapetroje verta užsukti į restoraną „Zorbas“ (markopoulou, 55) – 
maistas vietinis, vaizdas kerintis.

nuvykite pusdieniui į balto smėlio vai paplūdimį, apsuptą vienintelės 
Europoje laukinių palmių giraitės.
nuplaukite į Spinalongos salelę Elundos įlankos dalyje. Čia stūkso 
vienas ryškiausių kretos istorijos paminklų. Tai venecijiečių pastatyta 
tvirtovė, ilgą laiką tarnavusi kaip gynybinis postas nuo piratų ir 
užkariautojų. Vėliau, iki pat XX a. vidurio, čia buvo raupsuotojų kolonija.
nusileiskite į Dikti olą, dar vadinamą „Dzeuso ola“. anot graikų mitų, 
būtent šioje oloje gimė Dzeusas.

kURoRTų ZonoS

agios Nikolaos
Tai srities centras, 80 km nutolęs nuo Herakliono. miestas 
pastatytas įlankoje ant senovinio miesto Lato Pros Kamara griuvėsių. 
Dėl romantiškos ir nerūpestingos atmosferos, daugybės restoranų, 
kavinių bei barų dar vadinamas graikiškuoju Sent Tropezu. miesto 
centre yra gėlo vandens ežeras, kurio vanduo, nepaisant siauro su 
jūra jungiančio kanalo, nėra sūrus. Dvi miesto dalis jungia tiltas per 
kanalą. pakrantė išraižyta smulkiomis įlankomis, o smėlėtuose bei 
uolėtuose paplūdimiuose, kurie yra apsaugoti nuo vėjo ir bangų, 
stovi prabangūs viešbučiai. šiandien Agios Nikolaos garsėja kaip itin 
modernus ir žymus administracinis, kultūrinis ir turistinis centras, 
taip pat yra tituluojamas vienu moderniausių miestų ne tik kretoje, 
bet ir visoje Graikijoje.
elunda
apie 11 km nuo Agios Nikolaos nutolęs prestižinis salos kurortas 
Elunda yra pastatytas jūroje nuskendusio senovės graikų miesto 
vietoje. Smėlėti Elundos paplūdimiai puikiai apsaugoti nuo jūros vėjų 
ir didelių bangų. miestas suskirstytas į dvi dalis: senąją ir naująją. 
kadaise garsėjęs kaip žvejų miestelis, šiandien Elunda – vienas 
iš svarbiausių turistinių centrų rytinėje kretos dalyje. Čia įsikūrę 
prabangūs viešbučiai garsėja puikiais Spa centrais. 
ierapetra
pietinėje pakrantėje, priešais Agios Nikolaos, įsikūręs populiarus 
ierapetros kurortas. Ramybė, lėtas gyvenimo ritmas turistus į šią 
vietą pritraukia netgi žiemą. ierapetra turi ilgą pakrantę, kurioje 
įsikūrę disko barai bei tavernos.

GiDaS REkomEnDUoJa
Jei iš Retimno judėsite tiesiai į pietus, pasieksite nuostabų 
Preveli paplūdimį prie libijos jūros. Į jį teks nusileisti 
statoku taku, tačiau nusileidimas bus vertas visų vargų. 
paplūdimį į dvi dalis dalija į jūrą įtekanti upė – visai 
nesrauni, tad galima pasiplaukioti vandens dviračiais. 
atsikvėpę ir išsimaudę aplankykite ir Preveli vienuolyną.

SkaniaUSioS ViEToS

ĮDomiaUSioS ViEToS
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blue palace a luxury Collection 
Resort&Spa                       Deluxe

pusryčiai, vakarienė

Viešbutis: 78 km iki Herakliono oro uosto, 12 km iki Agios Nikolaos miesto, 
3 km iki Elundos kurorto, ant jūros kranto (yra požeminė perėja). 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, žvyro. prie pontono smėlis. Skėčiai, gultai, 
paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - 5*

Tel. (+30) 28410 65500. faksas (+30) 28410 89712. 

Interneto svetainė www.bluepalace.gr 

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas 
 ♦ seifas 
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį) 

 ♦ balkonas / terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 5 restoranai (4 a la 
carte) 

 ♦ 3 barai 
 ♦ 3 atviri baseinai 
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ Spa centras
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ drabužių skalbimo ir 
valymo paslaugos 

 ♦ parduotuvės 
 ♦ internetas
 ♦ 2 konferencijų salės 
(iki 230 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai: 

 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ pirtis
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ stalo tenisas
 ♦ 2 teniso kortai
 ♦ pramoginiai 
renginiai 

Už papildomą 
mokestį: 

 ♦ biliardas 
 ♦ teniso pamokos 
 ♦ teniso inventorius 
 ♦ teniso kortų 
apšvietimas

 ♦ golfo klubas
 ♦ aerobika 
 ♦ nardymo centras 
 ♦ vandens sporto 
priemonės

Vaikams:
 ♦ 2 baseinai 
 ♦ žaidimų aikštelė 
 ♦ vaikų klubas (nuo 
3 iki 12 metų)

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt74



lasitis

Daios Cove luxury Resort & 
Villas                      Deluxe

pusryčiai, vakarienė

Viešbutis: 70 km iki Herakliono oro uosto, 10 min. važiavimo iki Agios 
Nikolaos miesto. 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 Wiyh 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 – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 5*

Tel. (+30) 28410 62600. faksas (+30) 28410 62622. 

Interneto svetainė www.daioscovecrete.com

Numeriuose:
 ♦ dušas / vonia
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį)

 ♦ seifas
 ♦ balkonas / terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 3 restoranai
 ♦ 2 barai
 ♦ atviras baseinas
 ♦ Spa centras 
(Germaine de 
Capuccini)

 ♦ grožio salonas
 ♦ internetas
 ♦ parduotuvės
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

 ♦ 13 konferencijų 
salių (iki 530 asm.)

Pramogos ir sportas
Už papildomą mokestį:

 ♦ 2 teniso kortai
 ♦ vandens sporto priemonės
 ♦ nardymo centras

Vaikams:
 ♦ baseinas (skyrius 
pagrindiniame baseine)

 ♦ vaikų klubas (nuo 4 mėn. 
iki 4 metų)

 ♦ mini klubas (nuo 4 iki 12 
metų)

 ♦ paauglių klubas (nuo 12 
iki 17 metų)
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Elounda peninsula all Suite 
Hotel                       Deluxe 

pusryčiai

Viešbutis: 70 km iki Herakliono oro uosto, 2 km iki Elundos kurorto, pirmoje 
viešbučių linijoje. pastatytas 2002 metais. Viešbutį sudaro vasarnamių kompleksas, 
kuriuose yra: 5 Beachfront Junior suite with Private Heated Pool tipo numeriai (maks. 
2 asm., 45 kv. m), 4 Junior suite sea view tipo numeriai (maks. 2 asm., 45 kv. m), 15 
Peninsula Collection 1 Bedroom suite Private Heated Pool tipo numerių (maks. 3 asm., 
70–90 kv. m), 3 dviejų miegamųjų Peninsula Collection suite with Private Heated Pool 
tipo numeriai (maks. 5+1 asm., 130 kv. m), 8 Peninsula Grand villa Private Heated Pool 
tipo numeriai (maks. 5+1 asm., 120 kv. m), 2 trijų miegamųjų Peninsula Collection 
suite with Private Heated Pool (maks. 7+1 asm., 160 kv. m), 7 Presidential One Bedroom 
suite tipo numeriai (maks. 3 asm., 80 kv. m), 5 dviejų miegamųjų Presidential suite 
tipo numeriai (maks. 5 asm., 120 kv. m), 1 royal Grand suite tipo numeris (maks.5 
asm., 180 kv. m), Peninsula residence, Peninsula Palace tipo numeriai.

Paplūdimys: smėlio. Skėčiai, gultai, paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.

Prie baseino: gultai ir skėčiai - nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - 5*

Tel. (+30) 28410 68250. faksas (+30) 28410 68013. 

Interneto svetainė www.eloundapeninsula.com

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas 
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį) 

 ♦ seifas
 ♦ balkonas / terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 2 restoranai (a la 
carte) 

 ♦ 2 barai 
 ♦ atviras baseinas
 ♦ uždaras baseinas 
(Spa centre)

 ♦ vyno rūsys
 ♦ drabužių skalbimo ir 
valymo paslaugos 

 ♦ parduotuvės 
 ♦ kirpykla
 ♦ internetas
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė

Pramogos ir 
sportas
Už papildomą 
mokestį: 

 ♦ Spa centras 
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ pirtis
 ♦ 2 teniso kortai 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ golfas
 ♦ vandens sporto 
priemonės

 ♦ pramoginiai 
renginiai

Vaikams:
 ♦ baseinas 
(Porto Elounda 
viešbutyje)

 ♦ vaikų klubas (nuo 
6 mėn. iki 12 
metų)

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt76



lasitis

Elounda beach Resort & Villas                        
                      Deluxe

pusryčiai, vakarienė

Viešbutis: 65 km iki Herakliono oro uosto, 1,5 km iki Elundos kurorto, pirmoje 
viešbučių linijoje. pastatytas 1971 metais, kasmet vykdomi atnaujinimo darbai. 
Viešbutis priklauso Helios Hotels & resorts viešbučių grupei. Viešbutyje yra 
248 numeriai, kurie skirstomi į atskirus klubus: Comfort viP Club, Premium 
Club, Premium Gold Club, sports Club, Exclusive Club, Platinum Club, Yachting 
Club. 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 
numeriai, 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.

Paplūdimys: nuosavas, smėlio. Skėčiai, gultai, paplūdimio 
rankšluosčiai – nemokamai.
Prie baseino: gultai, skėčiai - nemokamai.
Viešbučio kategorija šalyje – 5*
Tel. (+30) 28410 63000. faksas (+30) 28410 41373. 
Interneto svetainė www.eloundabeach.gr

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas 
 ♦ mini baras 
 ♦ seifas 
 ♦ balkonas / terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 9 restoranai
 ♦ 5 barai 
 ♦ atviras baseinas 
 ♦ uždaras baseinas 
 ♦ grožio salonas
 ♦ internetas
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ parduotuvės
 ♦ verslo centras
 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė 

 ♦ 8 konferencijų salės 
(iki 550 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Už papildomą mokestį:

 ♦ Spa centras
 ♦ masažas 
 ♦ pirtis 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ mini golfas 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ krepšinis 
 ♦ teniso kortai 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ biliardas
 ♦ vandens sporto 
priemonės 
paplūdimyje

 ♦ pramoginiai renginiai 

Vaikams:
 ♦ baseinas (Elounda 
Bay Palace viešbučio 
teritorijoje)

 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 
iki 12 metų)
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porto Elounda Golf & Spa Resort pusryčiai, vakarienė

Viešbutis: 75 km iki Herakliono oro uosto, 2 km iki Elundos kurorto, 
pirmoje viešbučių linijoje. 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: nuosavas, smėlio. Skėčiai, gultai, paplūdimio 
rankšluosčiai – nemokamai.

Prie baseino: gultai ir skėčiai - nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - 5*

Tel. (+30) 28410 68000. faksas (+30) 28410 68013. 

Interneto svetainė www.portoelounda.com

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas 
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį) 

 ♦ seifas 
 ♦ balkonas / terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 3 restoranai (2 a la 
carte) 

 ♦ 2 barai 
 ♦ atviras baseinas 
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ drabužių skalbimo ir 
valymo paslaugos 

 ♦ parduotuvės 
 ♦ valiutos keitykla 
 ♦ kirpykla
 ♦ internetas
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė 

 ♦ konferencijų salė (iki 
600 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Už papildomą 
mokestį: 
 ♦ Spa centras 
 ♦ pirtis
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ golfo laukas
 ♦ 3 teniso kortai 
 ♦ stalo tenisas
 ♦ biliardas 
 ♦ vandens sporto 
priemonės

 ♦ pramoginiai 
renginiai

Vaikams:
 ♦ 2 baseinai 
 ♦ vaikų klubas (nuo 6 
mėn. iki 12 metų)

 ♦ pramoginiai 
renginiai

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt78



lasitis

aquila Elounda Village luxe viskas įskaičiuota

Viešbutis: 65 km iki Herakliono oro uosto, 7 km iki Agios Nikolaios miesto, 3 
km iki Elundos kurorto, mirabelos įlankoje, ant jūros kranto. 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 (maks. 3 asm., 29 kv. m ), mythica Junior 
suite sea view tipo vasarnamiai (maks. 2 asm., 36 kv. m), mythica sea view 
with sharing Pool tipo vasarnamiai (maks. 2 asm., 34 kv. m), mythica sea view 
with Private Pool tipo vasarnamiai (maks. 2 asm., 34 kv. m), mythica Deluxe 
suite sea view 1 Bedroom tipo vasarnamiai (maks. 3 asm., 53 kv. m), mythica 
maisonette sea view with Private Pool tipo numeriai (maks. 2+2 asm., 46 kv. m).

Paplūdimys: dirbtinis, smėlio. Skėčiai, gultai, paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 5*

Tel. (+30) 28410 41802. faksas (+30) 28410 41278. 

Interneto svetainė www.aquilahotels.com

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas 
 ♦ seifas
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį) 

 ♦ balkonas / terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 3 restoranai (2 a la 
carte)

 ♦ 2 barai 
 ♦ 3 baseinai
 ♦ internetas
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ parduotuvės
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ dviračių nuoma
 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

 ♦ konferencijų salė 
(iki 60 asm.)

Pramogos ir sportas
Nemokamai:

 ♦ teniso kortai 
 ♦ teniso inventorius
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ pirtis
 ♦ vandens aerobika
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ biliardas 
 ♦ smiginis
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas
 ♦ kosmetinės procedūros
 ♦ Spa centras
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ nardymo pamokos
 ♦ vandens sporto priemonės
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minos beach art Hotel pusryčiai, vakarienė

Viešbutis: 65 km iki Herakliono oro uosto, apie 800 m iki Agios Nikolaos miesto 
centro, pirmoje viešbučių linijoje. 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 / smulkaus žvyro, platforma. Skėčiai, gultai, 
paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - 5*

Tel. (+30) 28410 22345. faksas (+30) 28410 22548. 

Interneto svetainė www.minosbeach.eu

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ telefonas 
 ♦ televizorius 
 ♦ mini baras 
 ♦ seifas 
 ♦ balkonas / terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 4 restoranai 
 ♦ 3 barai 
 ♦ atviras baseinas
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos 

 ♦ internetas
 ♦ valiutos keitykla

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai: 

 ♦ biliardas
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ stalo tenisas

Už papildomą 
mokestį: 
 ♦ pirtis 
 ♦ masažas 
 ♦ teniso kortai 
 ♦ vandens sporto 
priemonės 

 ♦ nardymo kursai

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt80



lasitis

Sensimar minos palace & Suites pusryčiai, pietūs, vakarienė

Viešbutis: 58 km iki Herakliono oro uosto, 2 km iki Agios Nikolaos 
miesto centro. paskutinį kartą atnaujintas 2011 metais. Viešbutį sudaro 
pagrindinis pastatas ir vasarnamių kompleksas, kuriuose yra 148 
numeriai: 97 standartinisi 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, akmenuota. Skėčiai, gultai, paplūdimio 
rankšluosčiai – nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 5*

Tel. (+30) 28410 23801. faksas (+30) 28410 23816. 

Interneto svetainė www.bluegr.com

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas 
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį) 

 ♦ seifas 
 ♦ balkonas / terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 2 restoranai (1 a la 
carte) 

 ♦ 2 barai 
 ♦ atviras baseinas 
 ♦ internetas
 ♦ kirpykla
 ♦ Spa centras
 ♦ drabužių valymo 
paslaugos

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ biliardas
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ pirtis
 ♦ 2 teniso kortai
 ♦ masažas
 ♦ vandens sporto 
priemonės
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iberostar mirabello beach & 
Village Hotel 

Viskas įskaičiuota

Viešbutis: 62 km iki Herakliono oro uosto, 2 km iki agios nikolaos miesto, 
pagrindinis viešbučio pastatas (mirabello Beach) yra ant jūros kranto, o village 
dalis - per kelią nuo jūros. pastatytas 1970 metais, paskutinį kartą atnaujintas 
2005 metais. Viešbutis priklauso iberostar viešbučių grupei. Viešbutį sudaro 
pagrindinis pastatas ir vasarnamių kompleksas. pagrindiniame pastate yra: 
203 standartiniai numeriai (maks. 3 asm., 25-30 kv. m), 11 šeimyninių numerių 
(2 uždari miegamieji, maks. 4 asm., 50 kv. m). Vasarnamiuose yra: 52 sea 
view tipo vasarnamiai (maks. 3 asm., 25-30 kv. m), 10 with Charing Pool tipo 
vasarnamių (maks. 3 asm., 25-30 kv. m), maisonette, maisonette with scharing 
Pool tipo vasarnamiai.

Paplūdimys: smėlio / žvyro. Skėčiai ir gultai – už papildomą mokestį. 
paplūdimio rankšluosčiai – už užstatą.

Prie baseino: gultai ir skėčiai - nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - Beach 4* / Village 5*

Tel. (+30) 28410 28400. faksas (+30) 28410 28810. 

Interneto svetainė www.iberostar.com

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ seifas 
 ♦ balkonas / terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 2 restoranai (1 a la 
carte) 

 ♦ 6 barai 
 ♦ 2 atviri baseinai
 ♦ uždaras baseinas (Spa 
centre)

 ♦ Spa centras (village 
viešbučio teritorijoje)

 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ parduotuvės 
 ♦ kirpykla
 ♦ internetas
 ♦ drabužių skalbimo ir 
valymo paslaugos 

 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė 

 ♦ konferencijų salė (iki 
500 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Už papildomą mokestį: 
 ♦ pirtis
 ♦ sūkurinė vonia (Spa 
centre)

 ♦ aerobika 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ biliardas 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ 4 teniso kortai
 ♦ stalo tenisas
 ♦ teniso kortų 
apšvietimas

 ♦ smiginis 
 ♦ vandens sporto 
priemonės

 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ diskoteka

Vaikams:
 ♦ 2 baseinai 
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 
4 iki 7 metų)

 ♦ paauglių klubas 
(nuo 8 iki 12 metų)

 ♦ pramoginiai 
renginiai

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt82



lasitis

blue marine Resort & Spa Hotel Viskas įskaičiuota

Viešbutis: 70 km iki Herakliono oro uosto, 6 km iki agios nikolajos miesto 
centro, 20 m iki paplūdimio (per kelią, požemine perėja). 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. Skėčiai, gultai – už papildomą mokestį, 
paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, paplūdimio rankšluosčiai - nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 5*

Tel. (+30) 28410 91300. faksas (+30) 28410 91310. 

Interneto svetainė www.bluemarinehotel.gr

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas 
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ seifas (už 
papildomą mokestį)

 ♦ balkonas / terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 2 restoranai (1 a la 
carte)

 ♦ 3 barai 
 ♦ 2 atviri baseinai 
 ♦ uždaras baseinas 
 ♦ parduotuvės 
 ♦ internetas
 ♦ drabužių skalbimo 
ir valymo paslaugos

 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ 2 konferencijų salės 
(iki 100 asm.)

Pramogos ir sportas
Nemokamai:

 ♦ aerobika 
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ teniso kortai
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ mini futbolas 
 ♦ krepšinis
 ♦ smiginis
 ♦ pramoginiai renginiai 

Už papildomą mokestį:
 ♦ biliardas
 ♦ Spa centras
 ♦ vandens sporto priemonės
 ♦ nardymo centras
 ♦ diskoteka

Vaikams:
 ♦ 2 baseinai
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 
iki 14 metų)
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kalimera kriti Hotel & Village 
Resort

pusryčiai, pietūs, vakarienė

Viešbutis: 42 km iki Herakliono oro uosto, 24 km iki Agios Nikolaos, 900 
m iki Sisi gyvenvietės, ant jūros kranto. 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, smėlio. Skėčiai, gultai, paplūdimio 
rankšluosčiai - nemokamai.

Prie baseino: gultai ir skėčiai - nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - 5*

Tel. (+30) 28410 69000. faksas (+30) 28410 71598. 

Interneto svetainė www.kalimerakriti.gr

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas 
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį) 

 ♦ seifas 
 ♦ balkonas / terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 2 restoranai 
 ♦ 3 barai 
 ♦ 2 atviri baseinai 
 ♦ uždaras baseinas 
 ♦ parduotuvės 
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ internetas
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė 

 ♦ 9 konferencijų salės 
(iki 500 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai: 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ teniso kortai 
 ♦ aerobika
 ♦ stalo tenisas
 ♦ mini golfas
 ♦ pramoginiai 
renginiai

Už papildomą 
mokestį: 
 ♦ masažas 
 ♦ biliardas 
 ♦ vandens sporto 
priemonės

 ♦ nardymo pamokos

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

 ♦ pramoginiai renginiai

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt84



lasitis

Candia park Village pusryčiai, vakarienė

Viešbutis: 65 km iki Herakliono oro uosto, 3 km iki Agios Nikolaos miesto 
centro, 5 km iki Elundos kurorto, pirmoje viešbučių linijoje. pastatytas 1992 
metais, paskutinį kartą atnaujintas 2007 metais. Viešbutis priklauso Bluegr 
mamidakis Hotels viešbučių grupei. Viešbutyje yra 222 apartamentiniai 
numeriai: 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: 2 nuosavi, smėlio / smulkaus žvyro. Skėčiai, gultai, 
paplūdimio rankšluosčiai - nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, paplūdimio rankšluosčiai - nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 4*

Tel. (+30) 28410 26811. faksas (+30) 28410 22367. 

Interneto svetainė www.bluegr.com

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ telefonas 
 ♦ televizorius 
 ♦ virtuvėlė 
 ♦ šaldytuvas 
 ♦ seifas 
 ♦ balkonas / terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 2 restoranai (1 
taverna) 

 ♦ 2 barai 
 ♦ 2 atviri baseinai 
 ♦ internetas
 ♦ drabužių skalbimo 
ir valymo paslaugos 

 ♦ parduotuvės
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ krepšinis 
 ♦ smiginis

Už papildomą mokestį:
 ♦ biliardas 
 ♦ teniso kortai 
 ♦ teniso pamokos
 ♦ vandens sporto 
priemonės

 ♦ nardymo centras
 ♦ pramoginiai renginiai 

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

 ♦ diskoteka
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iberostar Hermes Hotel Viskas įskaičiuota

Viešbutis: 64 km iki Herakliono oro uosto, 400 m iki Agios Nikolaos 
miesto centro, 20 m iki paplūdimio, per kelią (yra požeminė perėja). 
pastatytas 1972 metais, paskutinį kartą atnaujintas 2006 metais. 
Viešbutį sudaro 9-ių ir 4-ių aukštų pastatai, kuriuose yra 217 numerių: 
15 vienviečių numerių (maks. 1 asm., 18 kv. m), 79 dviviečiai numeriai 
(maks. 3 asm., 21 kv. m), 102 standartiniai numeriai (maks. 3 asm., 21 
kv. m), 15 šeimyninių numerių (maks. 4 asm., 25 kv. m).

Paplūdimys: akmenys, per kelią. Skėčiai, gultai – už papildomą 
mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai, paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - 4*

Tel. (+30) 28410 28253. faksas (+30) 28410 22258. 

Interneto svetainė www.iberostar.com

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį)

 ♦ seifas 
 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas
 ♦ 3 barai
 ♦ atviras baseinas
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ parduotuvės
 ♦ drabužių skalbimo ir 
valymo paslaugos

 ♦ internetas
 ♦ konferencijų salė (iki 
300 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai: 
 ♦ aerobika
 ♦ stalo tenisas
 ♦ pramoginiai 
renginiai

Už papildomą 
mokestį: 
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ pirtis
 ♦ masažas
 ♦ vandens sporto 
priemonės

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt86



lasitis

almiros beach apartments

Coral Hotel

pusryčiai, vakarienė

Viskas įskaičiuota

Vaikams:
 ♦ baseinas (skyrius 
pagrindiniame 
baseine)

Viešbutis: 65 km iki Herakliono oro uosto, 4,5 km iki Agios Nikolaos 
miesto centro, ant jūros kranto. 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 yra 8 numeriai.

Paplūdimys: smėlio. Skėčiai, gultai – už papildomą mokestį. 

Prie baseino: gultai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – viešbutis šalyje nekategorizuotas.

Tel. (+30) 28410 26137. faksas (+30) 28410 26137. 

Numeriuose:
 ♦ dušas / vonia
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas 
 ♦ seifas
 ♦ mini šaldytuvas 
 ♦ virtuvėlė
 ♦ balkonas / terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas 
 ♦ baras 
 ♦ atviras baseinas
 ♦ internetas

Pramogos ir 
sportas:
Už papildomą mokestį:

 ♦ vandens sporto 
priemonės (už 
papildomą mokestį)

Viešbutis: 70 km iki Herakliono oro uosto, 64 km iki Herakliono 
miesto centro, Agios Nikolaos mieste, pirmoje viešbučių linijoje. 
pastatytas 1970 metais, paskutinį kartą atnaujintas 2007 metais. 
Viešbutį sudaro 3-jų ir 6-ių aukštų pastatai, kuriuose yra 165 
standartiniai numeriai (maks. 3 asm., 18 kv. m).

Paplūdimys: žvyro, 300 m per kelią. Skėčiai, gultai – už papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai, paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 3*

Tel. (+30) 28410 28363 / 6. faksas (+30) 28410 28754. 

Interneto svetainė www.coral-hotel.com

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas
 ♦ seifas
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas
 ♦ 2 barai
 ♦ atviras baseinas
 ♦ parduotuvė
 ♦ internetas
 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

Pramogos ir 
sportas:
Už papildomą mokestį:

 ♦ vandens sporto 
priemonės (už papildomą 
mokestį)
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„Septynių 
šaltinių” slėnis

Prasonisi iškyšulys

Drugelių 
slėnis

Monolitos 
uola

Antikinis 
Kamiros 
miestas

Rodo sala

Kai Dzeusas dievams dalino žemes, Helijas, 
Saulės dievas, tuo metu lankė kitą Žemės 
pusę ir pavėlavo į dalybas. Grįžęs sukėlė 
tikrą skandalą, tad Dzeusui teko pažadėti, 
kad pirmoji iš jūrų iškilusi žemė atiteks 
jam. Dzeusas pažadą tesėjo – nedidelė, 
iš Viduržemio jūros gelmių iškilusi salelė 
atiteko Helijui. Saulės dievas savo spinduliais 
nuglostė savo salą ir ši sužaliavo vešlia 
augmenija. Pavadino ją Helijas savo žmonos 
Rodės (Afroditės ir Poseidono dukros) vardu. 
Graikai net ir šiandien mano, kad Rodo salą 
globoja „Saulės“ dievas, tad vadina saulės arba 
šviesos sala. Nenuostabu, nes čia 300 dienų 
per metus šviečia saulė.

Rodas poilsiautojus žavi 
civilizacijos mažai paliesta gamta...

RoDo Sala. 
Graikijos perlas

GiDaS REkomEnDUoJa
Rinktis poilsį Rodo saloje rekomenduojame 
aktyviems, savarankiškų išvykų 
nevengiantiems keliautojams, nemėgstantiems 
visą dieną vartytis paplūdimiuose. 

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt88



„Septynių 
šaltinių” slėnis

Prasonisi iškyšulys

Drugelių 
slėnis

Monolitos 
uola

Antikinis 
Kamiros 
miestas

Rodas – didžiausia ir atostogautojų labiausiai pamėgta Dodekaneso 
salyno sala. Dodekaneso salos – tai labiausiai nuo Graikijos žemyninės 
dalies nutolusi salų grupė, išsidėsčiusi visai šalia Turkijos (Rodą 
nuo Turkijos skiria tik 18 km). Dodekaneso salų pavadinimas kilo 
nuo žodžio „dvylika“ (gr. dhodheka), mat nuo seno šiam salynui buvo 
priskirta 12 gyvenamųjų salų. be didžiausios ir geriausiai žinomos 
Rodo salos, salynui priklauso Kos, Patmos, astipalėjos, kalimnos, 
karpatos, Kasos, Leros, Nisyros, simi, Tylos ir kastelorizo salos.
Rodo sala yra strėlės antgalio formos, beveik 80 km ilgio ir 38 km 
pločio. Salos plotas – apie 1 400 m², pakrantės ilgis – 220 km. Sala 
kalnuota, apaugusi pušų ir kiparisų giraitėmis. aukščiausias salos 
kalnas – Atavyros (1 215 m). Dėl palankaus klimato ir strateginės 
padėties, Rodas tapo žinomas jau antikos laikais, kuomet saloje buvo 
įkurtas vienas iš galingiausių miestų – Lindos. Rodas, dabartinė salos 
sostinė, buvo įkurta vėliau, tik 406 m. pr. kr. 
1480 m. sala pateko į Turkijos sultono Suleimano puikiojo rankas. 
1912 m. salą, priklausiusią Turkijai, užgrobė italija. prie Graikijos sala 
buvo prijungta tik 1948 metais.

ViETa

išSkiRTinUmaS

laUkTUVĖS iš RoDo

RoDo DElikaTESai

Galima įvardinti daug priežasčių, kodėl Rodas yra viena iš 
populiariausių poilsio vietų Viduržemio regione: natūrali, civilizacijos 
nepaliesta gamta, krištolo skaidrumo jūra, daug parkų, pramogų 
ir nuoširdus salos gyventojų svetingumas. net patys graikai iš 
žemyninės dalies atvyksta čia atostogauti.
Rodo salą itin pamėgo banglentininkai ir kaituotojai. Galima sakyti, 
kad Prasonisi miestukas ir jo pakrantė – tikras kaituotojų rojus, tiek 
pradedančiųjų, tiek patyrusių. liepos ir rugpjūčio mėnesiais (kai 
vėjas stipriausias) Rodo salą užplūsta būtent buriuotojai ir kaituotojai. 
Tačiau Prasonisi vėjo netrūksta nuo gegužės iki rugsėjo mėnesio. Jis 
čia patikimas ir pučia vidutiniškai 25–26 dienas per mėnesį. 
norintiems pažintinio poilsio Rodas taip pat turi ką pasiūlyti. Įdomių 
lankytinų vietų čia apstu, kaip ir svarbių antikinių, viduramžių 
paminklų. Salos sostinė, Rodo miestas, priglaudęs daugiausia 
įdomybių, tačiau ne ką mažiau dėmesio vertas Lindos miestas – baltų 
namukų kolonija su siaurutėmis gatvelėmis ir senuoju akropoliu ant 
kalvos. o kur dar senieji ialysos ir Kamiros miestai,  „Drugelių slėnis“, 
„Septyni šaltiniai“, monolithos ir Kritinia pilys... 
kai pabos lankyti istorinius objektus, Jūsų lauks koks nors 
nepakartojamai gražus laukinis salos paplūdimys. 

Alyvuogių aliejus.
Kosmetika iš alyvuogių aliejaus.
Prieskoniais marinuotos alyvuogės – ieškokite vakuuminėje 
pakuotėje.
Kavos virimo indelis – rinkitės varinį.
Odos dirbiniai – žavios piniginės, rankinės, diržai.
Medus. kuo jis ypatingas? Jis suneštas iš citrusinių medžių žiedų: 
citrinų, apelsinų – tokio lietuvoje nenusipirksite.
Kailio dirbiniai – kailio salonų Rodo saloje tiek, kad kyla įtarimas 
apie vietinių žiemų atšiaurumą.
Natūralios jūros kempinės – minkštos, švelnios ir labai gražios.

Pitaroudia – avinžirnių maltinukai.
Kapamas – ožiukas, keptas orkaitėje su pupomis ar avinžirniais.
Soupiorizo – karštas ryžių patiekalas su kalmarais.
Manatsouki – pupos ar avinžirniai, kepti terakotiniame puode ant ugnies.
Rifiki – ėriukas, kimštas ryžiais ir visą naktį keptas terakotiniame puode.
Salamogia – myzithra sūris sūryme su pipirų grūdeliais.
Talagoutes – blynai su medumi, graikiniais riešutais, sezamu ir 
cinamonu.

GiDaS REkomEnDUoJa
Vienas iš maloniausių būdų pažinti 
Rodo salą – apvažiuoti ją juosiančiu 
pakrantės keliu. Važiuodami galėsite 
mėgautis jūros, kalnų, laukinės gamtos 
ir architektūros paminklų vaizdais.

…ir vis dar gyva senove
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DRUGElių SlĖniS. 
Unikalus gamtos kampelis

Ekskursijos Rodo saloje

naCionaliniS 
VakaRaS. 
linksma vakaronė
Jūsų laukia tradicinė graikiška vakaronė su valgiais, vynu, šokiais ir 
dainomis. atvyksite į kaimo taverną, kur vaišinsitės nacionaliniu graikų 
užkandžių asorti – meze, ragausite vietinio vyno. pasistiprinus grožėsitės 
spalvingu folklorinio ansamblio pasirodymu, nacionaliniais šokiais ir 
muzika. puiki nuotaika – garantuota.

Stebint tradicinius graikų šokius, 
puiki nuotaika garantuota

Čia Jus užburs 
nuostabi gamta...

…ir besidriekiantys 
drugelių kilimaipo pasivaikščiojimo drugelių slėniu vyksime už 15 km esantį Filermos 

miestuką ir apžiūrėsime Dievo motinos cerkvę, kurioje kažkada 
sugyveno dvi krikščionybės kryptys: katalikų ir stačiatikių.

GiDaS REkomEnDUoJa
šalia „Drugelių slėnio“ įsikūręs nedidukas muziejus. Jame 
galima pamatyti visą vikšrelio virsmo drugeliu procesą ir 
susipažinti su Rodo salos floros ir faunos įvairove.

šiaurinėje salos dalyje yra slėnis, kurį nuo birželio vidurio iki rug-
sėjo nukloja tigriniais raštais pasidabinę drugeliai. Juos čia vilioja 
vėsa ir saldus, vanilę primenantis, stirakų medžių sakų aromatas. 
Drugeliai čia deda kiaušinėlius, išsirita ir išskren-
da. ši vieta unikali, bet jei tikitės zoologijos muzie-
jaus su spalvinga ekspozicija – teks nusivilti. Visų 
pirma tai nuostabus natūralios gamtos kampelis, 
kurį savo rūšiai pratęsti pasirinko raibieji arleki-
nai (lot. Callimorpha quadripuncta).

idiliškas pasivaikščiojimas! 2 km ilgio kelionė tikrai neprailgsta. Siauri 
akmeniniai takeliai vinguriuoja nedidelių ežerėlių, pasidabinusių virš 
vandens pūpsančiomis lelijomis, pakrantėmis. Vaikščiojant pasiekia 
ausiai mielas upeliukų čiurlenimas bei kriokliukų šniokštimas, 
o nosį kutena malonus pušų dervos kvapas. bet svarbiausia – 
tūkstančiai drugelių, nukloję medžių kamienus ir šakas. Tiesa, jie 
neblogai maskuojasi, tad kаrtais nustembi, kai medžio žievė pasirodo 
besanti drugelių kilimu. atrodo žiūri į akmenį, bet staiga jis sujuda, 
nusidažo skaisčia raudona spalva (vidinė drugelių sparnelių spalva 
raudonai oranžinė) ir pakyla į orą. Tik būkite geri, nebaidykite jų, nes 
blaškydamiesi jie praranda gyvybiškai svarbias jėgas.

ViETa ĮSpūDiS

aplankYSimE

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt90



simi Sala. 
Ryškiaspalvė Dodekaneso mažylė

Salos išskirtinumas - ryškiaspalvių 
namelių mozaikos kalnuose

Bokšto laikrodis skaičiuoja 
ramų žvejų kaimelio laiką

Kalnų šlaituose įsikūrę 
žvejų kaimeliai

atplauksime į puikiai išsilaikiusį elegantišką XiX amžiaus simi 
uostą. pasigrožėkite Jus pasitinkančiais neoklasicistiniais namukų 
fasadais, kylančiais kalno šlaitu į viršų. 

Saloje Jūsų lauks ekskursija, kurios metu aplankysite ant aukštos 
pakrantės stovintį baltutėlį Panormitis vienuolyną, archangelo 
mykolo cerkvę (beje, vos 67 km² saloje – net 500 cerkvių!) su 
bizantinėmis freskomis, salos sostinę simi, kuri, dėl įvairiomis 
spalvomis išdažytų mažų namelių, panaši į vaikiškos pasakos 
iliustraciją. pasivaikščiosite siauromis gatvelėmis, išsimaudysite 
jūroje ir vienoje iš tavernų paragausite šviežios žuvies.

Tai – žvejų sala, tad nenuostabu, kad beveik kiekviename kieme 
įrengti žuvies ir jūros gėrybių restoranėliai. Užsukę į kurį nors 
iš jų, būtinai užsisakykite tik šiai salai būdingų mažutėlių simi 
krevečių. Jas gaudo čia pat, Jums matant, ir, panardinę vos kelioms 
sekundėms į verdantį vandenį, iš karto patiekia. 

GiDaS REkomEnDUoJa
Vietiniai pasakoja, kad būtent simi saloje atsirado tradicija 
rinkti kempines iš jūros gelmių. Tad viešėdami čia 
nepraleiskite progos įsigyti pačių geriausių lauktuvių. nors 
egzotiškų jūros kempinių čia jau niekas nebežvejoja, tačiau 
jų pilnos salos parduotuvėlės.

simi miestelio krantinėje yra nedidelis jūrų kempinių 
muziejus-parduotuvė. Čia galima sužinoti, kaip vystėsi  
šios salos jūrų kempinių verslas, kaip kempines „žvejojo“ 
anksčiau, kaip jas apdirbdavo. Sužinosite, ir kuo skiriasi 
skirtinguose jūros gyliuose užaugusios kempinės. 

mažutėlė simi sala (priklausanti tam pačiam Dodekaneso 
salynui kaip ir Rodas) nutolusi į šiaurę nuo Rodo salos apie 41 
km. Jos gyventojai nuo seno užsiiminėjo jūros kempinių gavyba 
ir žvejyba. šios mažos salos senoviniai žvejų kaimeliai slepiasi 
nedidelėse įlankose, apsuptose kalnų. Salelės kranto kontūras 
toks vingiuotas, kad nerealaus grožio nedidelių įlankėlių, matyt, 
užtektų ir didesnei salai. atrodytų, kad tai ideali 
vieta nuošalumo ištroškusiems turistams, tik 
štai bėda, simi saloje labai trūksta gėlo vandens, 
jis laivais gabenamas iš Rodo. Tad turistai iš 
kaimyninių salų čia dažniausiai užklysta tik vienai 
ar dviems dienoms.

kelionė iš Rodo į simi salą neprailgsta. maloniai supa jūra, o akys 
tingiai klajoja po horizontą, laukdamos išnyrančio kelionės tikslo. 
Tolumoje pasirodžiusi simi sala iš karto užburia ryškiaspalvių 
namukų mozaika, kuri atsispindi skaidriuose Egėjo jūros vandenyse. 
labai tapybiškas peizažas! nepakartojami vaizdai lydi ir vaikštinėjant 
po simi miestelį, o viena iš įspūdingesnių panoramų į jūrą atsiveria 
nuo archangelo mykolo cerkvės. Dievai tikrai nepagailėjo grožio 
šiai salai! nepagailėjo ir jaukių nedidelių paplūdimių, kurie, atrodo, 
lyg būtų sutverti romantiškam dviejų žmonių poilsiui. Tikras 
malonumas su nedideliu kateriuku lankyti mažuosius paplūdimius 
ir nuostabias įlankėles.

ViETa ĮSpūDiS

aplankYSimE

būTina paRaGaUTi
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Rytinėje pakrantėje, apie 55 km nuo Rodo miesto yra Lindos 
miestelis, kuris kažkada buvo vienu iš svarbiausių salos miestų. 
Daugumai keliaujančių po Rodą būtent šis miestukas tampa 
vienu įsimintiniausių atradimų – tamsios uolos, balti namukai ir 
žydra jūra – įspūdingas trispalvis paveikslas ir daugybė senovę 
menančių paminklų. Čia yra net ir nuostabaus smėlio paplūdimys 
bei labai jauki įlankėlė taip ir masinanti prigulti poilsiui. 
Įėjimas, būtent įėjimas, o ne įvažiavimas į lindos yra šiaurinėje 
miestelio dalyje. Transporto priemonę reikia palikti vienintelėje 
stovėjimo aikštelėje ir į miestą leistis pėstute. Gatvelės čia 
tokios siauros, kad Lindos išimtinai tik pėsčiųjų miestukas ir tai 
jam suteikia dar daugiau žavesio.

ViETa

LiNDOs. 
„Septynių šaltinių“ slėnis

VakaRinĖ 
RoDo 
pakRanTĖ. 
paskanauti tradicijų

Rūsti riterių pilis, akropolis, vainikuojantis kalno viršūnę, senovės 
graikų šventyklos, švaručiai paplūdimiai, gražuolės įlankos ir balti 
balti namukai, susispietę į jaukų ir ramų miestuką, tai – Lindos. 
miestukas su nuostabiais saulėlydžiais, skaidriu jūros vandeniu, takais 
vietoj gatvių, tingiomis katėmis, tamsiomis peizažą draskančiomis 
uolomis... miestelis atrodo ypač kerinčiai, kai sutemus kalnas sužybsi 
šimtais švieselių.

Ekskursijos Rodo saloje

nieko nėra smagiau nei lėkti salos pakrante ir viena akimi bandyti 
rasti tą vietą, kur jūra susitinka su dangumi, o kita akimi stebėti pro 
šalį lekiančius salos peizažus ir miestukus. štai, kur tikra Graikija, 
tikras Rodas ir tikri įspūdžiai.

pažintį su vakarine salos pakrante pradėsime nuo senovės mies-
to-valstybės Kamiros. šis miestas dar vadinamas „graikų pom-
pėja“, nes jį visi gyventojai paliko tuo pačiu metu, baimindamiesi 
besiartinančio žemės drebėjimo.
Toliau keliausime į krintijos tvirtovę bei Ataviros papėdę, esančią 
prie didžiausio saloje kalno, Embonos kaimelyje. Čia susipažin-
sime su Rodo tradicijomis ir paragausime vietinės virtuvės pa-
tiekalų.
Vėliau vyksime į siano gyvenvietę, kurioje aplankysime šv. pante-
leimono cerkvę su nuostabiomis freskomis. Siane galima para-
gauti tradicinių vietos gėrimų bei medaus. baigiamasis ekskur-
sijos akordas salos pietuose, Prasonisi gyvenvietėje – „dviejų jūrų 
bučinys“. Čia susilieja Egėjo ir Viduržemio jūros. 

aplankYSimE

Lindos Akropolio griuvėsiai

ĮSpūDiS

ĮSpūDiS

aplankysime pačius svarbiausius miesto objektus – Lindos pilį, 
užkopsime į  ant kalvos stūgsantį akropolį su atėnės šventykla. 
pasivaikščiosime Lindos gatvelėmis, aplankysime bizantijos laikų 
cerkvę, kurioje galima pamatyti puikių freskų. 
iš Lindos dar vyksime į „Septynių šaltinių“ slėnį, esantį rytinėje 
pakrantėje. Septyni sraunūs šaltiniai čiurlena į dirbtinį, vešlios 
augmenijos supamą ežerą. pasak legendos, krištolinio skaidrumo 
septynių šaltinių vanduo nuplauna septynias nuodėmes. bet, norint 
tas nuodėmes nuplauti, reikia prabristi 180 metrų ilgio tamsų tunelį, 
kuriuo visi septyni šaltiniai teką į ežerą.

aplankYSimE

GiDaS REkomEnDUoJa
Jei į lindos dar atklysite savarankiškai, kyštelkite nosį 
į prie įėjimo į miestą esančias kapines ir Phaneromeni 
bažnyčią, Kleoboulous kapą, asklipijo 
pilį ir būtinai nuvykite į šv. pauliaus 
paplūdimį šalia Lindos – tai viena 
vaizdingiausių įlankėlių.

GiDaS REkomEnDUoJa
Prasonisi pusiasalis, pati piečiausia salos dalis, yra 
tikra gamtos išdaiga. išvertus iš graikų kalbos Prasonisi 
reiška „žalią salą“. Tad visiems kyla klausimas sala tai ar 
pusiasalis. iš tikro Prasonisi yra mažutė salelė, su Rodo 
sala sujungta siaura smėlio sąsmauka (500 m ilgio ir 
100 m pločio). Vasarą, kai vanduo atslūgsta, Prasonisi iš 
salelės virsta pusiasaliu, o kitu metų laiku vėl tampa sala.
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Vienas didžiausių Graikijos salų miestų Rodas – Dodekaneso 
srities ir Rodo provincijos sostinė, įsikūrusi Rodo salos šiaurinėje 
dalyje. Rodas dar tituluojamas pietryčių Egėjo jūros finansiniu ir 
kultūriniu centru, kuriame sėkmingai dera dinamiška dabartis 
ir istorinė praeitis.

ViETa

RoDo miESTaS. 
pasivaikščiojimas salos sostinėje

Rode būtina pamatyti svarbiausius salos antikinius paminklus: 
akropolio ir apolono šventyklas, antikinio teatro ir stadiono 
griuvėsius. Ekskursijos metu taip pat aplankysime šv. Jono ordino 
riterių miestą-tvirtovę, didžiausią visame Viduržemio jūros regione. 
pasivaikščiosime siauromis miesto gatvelėmis, išvysime didingus 
magistro rūmus ir sužinosime daug paslapčių iš riterių gyvenimo. 
norintys galės pakilti ant monte smith kalno, nuo kurio atsiveria 
nuostabus vaizdas į miestą, jūrą, mažas saleles ir netgi į Turkijos 
pakrantę.

Įspūdingiausia Rode – viduramžius menanti senamiesčio dalis, ne 
veltui paskelbta pasaulio paveldo paminklu, o jos didinga architektūra 
išryškėja jaukiame miestelio fone. Čia verta dėmesio ne tik pilis, bet ir 
parkas, parduotuvėlės, jaukios kavinukės... 
o labiausiai Rode vaizduotę audrina tik legendose išlikęs pasakojimas 
apie čia kadaise stovėjusį vieną iš septynių pasaulio stebuklų – Rodo 
kolosą.

Rodo kolosas  – milžiniška graikų Saulės dievo Helijo skulptūra, 
stovėjusi Rodo saloje iii a. pr. m. e. Tai buvo vienas iš 7 pasaulio 
stebuklų. 282 m. pr. m. e. pastatyta statula išstovėjo tik 56 metus. 
Ją, kaip ir daugelį kitų garsių senųjų paminklų sugriovė žemės 
drebėjimas. Silpniausioji vieta pasirodė besą Helijo keliai. plinijaus 
vyresniojo raštai šiandien padeda įsivaizduoti Rodo koloso dydį: „... ne 
kiekvienas vyras sugebėdavęs apglėbti skulptūros pirštą“.

Viena milžiniško saulės dievo koja stovėjo ant vieno 
uosto vartų krašto, kita ant kito, taip sudarydamos 
milžinišką, uosto vartus vainikuojančią arką. o dabar 
toje vietoje ant mažesnių postamentų stovi dviejų 
elnių skulptūros.

aplankYSimE

Senove dvelkiantys uosto vartai

Tykios senamiesčio gatvelės

Ryškiaspalvis Rodas

ĮSpūDiS

lEGEnDinĖ ViETa

GiDaS REkomEnDUoJa
Viena iš įdomiausių Rodo miesto vietų – Sokrato gatvė. 
nuo Suleimano mečetės ji tęsiasi į rytus iš abiejų pusių 
rėminama turgaus prekystalių. Ja pėdindami preisite 
arkivyskupo dvarą, „Jūros vartus“ ir „Jūrų arkliuko“ 
fontaną.
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Rodo salos kurortai

Garsusis Lindos Šv. 
Pauliaus paplūdimys

RoDaS. 
poilsis istorinio palikimo fone

MIESTO SENAMIESTIS – 
PILNAS ĮDOMYBIų;

BIZANTIJOS MUZIEJUJE 
IšVYSITE PUIKIą IKONų 
KOLEKcIJą;

MONte SMith KALVOS 
VIRšūNė – GERIAUSIA 
VIETA APžIūRėTI RODą Iš 
VIRšAUS;

RESTORANAS „KERASMA“ 
(geORgiOu leONtOS, 4-6) 
– GRAIKIšKAS MAISTAS, 
PAGAMINTAS SU POLėKIU;

elli PAPLūDIMYS RODO 
MIESTE.
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Rodo sala

ViETa

Rodas – Dodekaneso srities ir Rodo provincijos sostinė, įsikūrusi 
Rodo salos šiaurinėje dalyje. Jame gyvena apie 60 tūkst. 
gyventojų. Rodas dar tituluojamas pietryčių Egėjo jūros finansiniu 
ir kultūriniu centru, kuriame sėkmingai suderinta 
dinamiška dabartis ir istorinė praeitis. Rodo 
miesto išskirtinumas – jo istorija ir paveldas. 
o norinčių būtent čia praleisti atostogas laukia 
didelis įvairių kategorijų viešbučių pasirinkimas 
bei savo švara garsėjantis paplūdimys.

Rodo senamiestis, apsuptas tvirtų sienų, yra viena iš didžiausių ir 
geriausiai išsaugotų Europos viduramžių kolonijų. puikūs Didžiųjų 
magistrų rūmai, viena žymiausių senamiesčio vietų – Riterių gatvė, 
įspūdingoji rejep Pasha mečetė, pastatyta 1588 m., žydų kvartalas, 
šv. pauliaus bokštas, afroditės vartai – visų šių architektūrinių 
stebuklų fone, palmės ir įmantrūs fontanai suteikia jaukumo ir 
originalumo istorija alsuojančiam Rodo miestui.

lankydamiesi senamiestyje, užsukite į archelogijos muziejų, 
įsikūrusį gotikinėje kryžiuočių ligoninėje bei į bizantijos (puiki ikonų 
ir freskų kolekcija) ar Dekoratyvinio meno muziejus. 

nuo monte smith kalvos viršūnės, kurioje yra išlikę senovės 
akropolio, apolono šventovės ir antikos stadiono griuvėsiai, atsiveria 
naujojo Rodo vaizdai: mandraki uostas su gražuolėmis jachtomis, 
nacionalinis teatras, naujoji turgavietė Nea Agora. 

naujasis Rodo miestas buvo pastatytas po Suleimano Didingojo 
(1522 m.) užpuolimo. Dauguma pastatų šioje miesto dalyje yra 
neogotikinio ir venecijietiško architektūros stiliaus, apsupti gražių 
parkų bei plačių gatvių.

miestas taip pat garsėja savo gėrimų, kvepalų ir kitų prabangių 
prekių parduotuvėmis.

GiDaS REkomEnDUoJa
Vienos dienos išvykai rekomenduojame 
išskirtinio grožio lindos miestelį-muziejų. 
antikos laikais, kuriant Rodo valstybę, tai buvo 
vienas iš trijų galingiausių pajūrio miestų.
Verta nuplaukti ir į simi – laivų statytojų ir 
kempinių rinkėjų salą. 
Rodą nuo populiaraus Turkijos kurorto 
marmario skiria tik valanda plaukimo laivu – 
puiki išvyka pasiilgusiems didelio miesto 
šurmulio.

REkomEnDUoJamE

Paskendęs žieduose miestas
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Rodo salos kurortai

Falirakio įlankos peizažas

Įspūdingas architektūrinis 
Lindos miesto palikimas

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt96



Rodo sala

linDoS. 
Salos gražuolė

1. lindos akropolis;
2. šv. pauliaus įlanka ir paplūdimys – tiesiog nuostabi vieta;
3. bizantiška šv. Jono bažnyčia;
4. Jaukus senamiestis be jokių automobilių;
5. „To kamapiko Taverna“ – labai graikiška.

kURoRTo Top 5

GiDaS REkomEnDUoJa
nuvykite į salos pietus, į Prasonisi gyvenvietę, pasižiūrėti 
„dviejų jūrų bučinio“, kur susilieja Egėjo ir Viduržemio 
jūros. neįtikėtina, tačiau akivaizdžiai matosi skirtingi 
dviejų jūrų vandens atspalviai. Galima net pasivaikščioti 
tarp jūrų esančia sekluma. Čia – ir vienas gražiausių 
salos paplūdimių.

ikSiJa iR JalYSaS. 
aktyviam poilsiui

1. banglentė arba jėgos aitvaras – šiuose kurortuose geriausi 
atostogų draugai;
2. „The luna bar“ (iallysos road) – turbūt geriausias baras iksijoje;
3. Jalyse graikiško maisto paskanauti užsukite į „San allote“ (Lerou 
Lohou, 29) restoraną;
4. kalnų dviračiai, jodinėjimas arkliais... Čia norisi aktyviai leisti laiką;
5. Dorėninės Jalyso liekanos.

kURoRTo Top 5

GiDaS REkomEnDUoJa
Jei Jalyse atostogausite rugpjūčio mėnesį, aplankykite 
kasmetinį šokių ir dainų festivalį.

ViETa

ViETa

Vakarinėje salos pakrantėje apie 7 km nuo Rodo miesto yra Jalyso ir 
iksijos kurortų zona. Tai – viena didžiausių kurortinių zonų, kurioje yra 
daugiausiai 5 žvaigždučių viešbučių. Jalyso kurortas įsikūręs to paties 
pavadinimo įlankoje, o iksija – ant Triandos įlankos kranto, nuo kurio, 
esant geram matomumui, tolumoje atsiveria Turkijos krantai.
iksijos ir Jalyso kurortai garsėja puikiais smėlio paplūdimiais ir 
nuolat pučiančiu brizu. kadangi šiuose kurortuose visada vėjuota, 
juos pamėgo banglenčių bei jėgos aitvarų entuziastai. iksijoje įsikūręs 
didžiausias Europoje banglenčių sporto centras, į kurį suvažiuoja šio 
sporto mėgėjai iš visos Europos.

apie 55 km į pietus nuo Rodo pasirodo baltų namukų būrelis. lindos 
– gražiausias salos miestas, išsidriekęs nuostabioje šv. pauliaus 
įlankoje. antikos laikais tai buvo vienas svarbiausių salos miestų. 
Jau vien dėl didingo ir įspūdingo akropolio šis miestelis vertas lan-
kytojų dėmesio. o graži, įlankų išraižytais krantais su nedideliais 
paplūdimiais kurortinė lindos zona – ideali vieta ramaus poilsio 
mėgėjams.

nepatingėkite pasivaikščioti po Jalysą. Jis puikiai išsaugojo provincijos 
miestelio koloritą, kuriame dominuoja XV–XVii a. bažnyčios. Čia dar 
galima išvysti riterių laikais statytų pilių bei prabangių neoklasicizmo 
stiliaus dvarų fragmentų. kadaise Jalysas buvo didelis dorėnų miestas, 
nuo kurio gyvavimo laikų išliko atėnės ir Dzeuso šventyklų griuvėsiai.

Užkopkite į lindos akropolį, iš kurio atsiveria puikūs vaizdai į 
jūrą, lindos uostą ir pakrantę. Jei kopsite pėsčiomis, stabtelkite 
atsikvėpti vietinėse tavernose, o jei pavargsite, pasinaudokite 
pagrindiniu miesto transportu tapusiais asiliukais.

aplankykite senąjį lindos teatrą, uoloje išskaptuotą dorėninę 
atėnės šventyklą bei bizantijos laikų šv. Jono bažnyčią.

REkomEnDUoJamE

REkomEnDUoJamE

Nuostabios siaurutės Lindos 
miesto gatvelės

Gamtos apsuptyje 
gyvuojanti istorija
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Rodo salos kurortai

kaliTĖJa, FaliRakiS iR 
kolYmbiJa.
Rytinės pakrantės kurortai

Rodo rytinės pakrantės - dar 
vienas salos perlas

aNthONy QuiNN’O PAPLūDIMYS LABAI GRAžIOJE ĮLANKOJE. JIS 
UOLėTAS, BET GROžIS ATPERKA NEPATOGUMUS;

fALIRAKIO VANDENS PARKAS – VIENINTELIS SALOJE;

„MANOLIS TAVERNA“ fALIRAKYJE – MAžUTė GRAIKIšKO MAISTO OAZė;

KUR SKANIAUSI gyROS KALITėJOJE? „SABBAS“ UžEIGOJE;

SKANIAUSIOS žUVIES RESTORANAS „LIMANAKI“ KOLYMBIJOJE.
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Rodo sala

kURoRTai

Kalitėja
šis kurortas visai šalia salos sostinės – Rodo miesto. kalitėja garsėja 
tyru oru, švaria jūra ir ramybe. Čia poilsį dažniausiai renkasi šeimos 
su vaikais. kurortas poilsiautojų pamėgtas dėl puikių paplūdimių, 
vaizdingų įlankų ir trykštančių šaltinių. 
falirakis
kurortas nuo Rodo nutolęs apie 14 km. 4 km ilgio Falirakio 
paplūdimys laikomas vienu gražiausiu saloje. Jį labiausiai pamėgo 
jauni ir aktyvūs poilsiautojai, nes čia galima rasti nemažai sporto 
pramogų, restoranų, barų ir diskotekų, o taip pat – vienintelį saloje 
vandens parką.
Kolymbija
Į pietus nuo Falirakio dar už 11 km driekiasi kolymbijos kurortas. 
kolymbija didžiuojasi savo smėlėtais paplūdimiais ir istoriniais 
paminklais.

kolymbijoje būtinai aplankykite Dievo motinos vienuolyną, nuo kurio 
atsiveria puikus vaizdas į jūrą.
Golfo mėgėjai privalo išmėginti puikiais golfo laukais garsėjantį golfo 
centrą tarp Falirakio ir kolymbijos.
nukeliaukite į „Septynių šaltinių“ slėnį, esantį rytinėje pakrantėje. 
Septyni sraunūs šaltiniai čiurlena į dirbtinį, vešlios augmenijos supamą 
ežerą. pasak legendos, krištolinio skaidrumo septynių šaltinių vanduo 
nuplauna septynias nuodėmes. bet norint tas nuodėmes nuplauti, 
reikia prabristi 180 metrų ilgio tamsų tunelį, kuriuo visi septyni šaltiniai 
įteką į ežerą.
kalitėjoje 1920 m. įkurta šiandien jau nebeveikianti gydomųjų šaltinių 
gydykla turistus traukia istorine ekspozicija iš filmo „Graikas Zorba“ 
filmavimo aikštelės. šioje buvusioje gydykloje 1964 
m. buvo nufilmuotos kelios garsiojo filmo scenos su 
aktoriumi anthony Quinn‘u. šio aktoriaus vardu net 
pavadintas paplūdimys.

REkomEnDUoJamE
Ramybės oazė...

Akmenų sodas Falirakyje

Kolymbijoje nebūtinas tingus poilsis
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lindian Village                      Deluxe Viskas įskaičiuota

Viešbutis: 55 km iki Rodo oro uosto, 50 km iki Rodo miesto, 8 km iki Lindos 
gyvenvietės, ant jūros kranto. 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: nuosavas, smulkaus žvyro. Skėčiai, gultai, paplūdimio 
rankšluosčiai - nemokamai.

Prie baseino: gultai ir skėčiai - nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - 5*

Tel. (+30) 22440 35900. faksas (+30) 22440 47365. 

Interneto svetainė www.lindianvillage.gr

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas 
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį) 

 ♦ seifas 
 ♦ balkonas / terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 5 restoranai (4 a la 
carte) 

 ♦ 2 barai 
 ♦ 2 atviri baseinai
 ♦ internetas
 ♦ parduotuvės
 ♦ drabužių skalbimo ir 
valymo paslaugos

 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė

 ♦ 4 konferencijų salės 
(iki 350 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai: 

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ pirtis
 ♦ uždaras baseinas 
(Spa centre)

 ♦ teniso kortai
 ♦ teniso inventorius
 ♦ teniso kortų 
apšvietimas

 ♦ pramoginiai 
renginiai

Už papildomą 
mokestį: 

 ♦ masažas
 ♦ Spa centras
 ♦ dviračių nuoma
 ♦ golfo klubas 
(apie 29 km nuo 
viešbučio)

 ♦ vandens sporto 
priemonės

Vaikams:
 ♦ baseinas 
 ♦ žaidimų aikštelė 
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Rodas

Sentido port Royal Villas & 
Spa Hotel

pusryčiai, pietūs, vakarienė

Viešbutis: 30 km iki Rodo oro uosto, 27 km iki Rodo miesto, kolymbijos 
gyvenvietėje, pirmoje viešbučių linijoje. 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. Skėčiai, gultai – nemokamai. paplūdimio 
rankšluosčiai - nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai – nemokamai. paplūdimio rankšluosčiai - 
nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 5*

Tel. (+30) 22410 01100. faksas (+30) 22410 01200. 

Interneto svetainė www.portroyal.gr

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ telefonas 
 ♦ televizorius 
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį)

 ♦ seifas
 ♦ balkonas / terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 2 restoranai (1 a la 
carte) 

 ♦ 3 barai 
 ♦ 2 atviri baseinai
 ♦ internetas
 ♦ valiutos keitykla 
 ♦ kirpykla 
 ♦ drabužių skalbimo 
ir valymo paslaugos 

 ♦ konferencijų 
centras (iki 600 
asm.)

 ♦ Spa centras
 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

 ♦ gydytojo iškvietimas

Pramogos ir sportas
Nemokamai:

 ♦ teniso kortas
 ♦ teniso inventorius
 ♦ stalo tenisas
 ♦ aerobika
 ♦ smiginis
 ♦ mini golfas
 ♦ mini futbolas

Už papildomą mokestį:
 ♦ Spa centras
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ pirtis
 ♦ masažas
 ♦ biliardas
 ♦ teniso kortų apšvietimas
 ♦ teniso pamokos
 ♦ soliariumas
 ♦ vandens sporto priemonės

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė
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princess andriana Resort & Spa Viskas įskaičiuota

Viešbutis: 55 km iki Rodo oro uosto, apie 7 km iki Lardos miestelio 
centro, Kiotari miesteliyje. 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: nuosavas, smėlio / žvyro (300 m nuo pagrindinio pastato). 
Skečiai, gultai - nemokamai.

Prie baseino: paplūdimio rankšluosčiai - už užstatą.

Viešbučio kategorija šalyje - viešbutis šalyje nekategorizuotas.

Tel. (+30) 22440 29230. faksas (+30) 22440 29231. 

Interneto svetainė www.hhotels.gr

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas 
 ♦ mini baras
 ♦ seifas
 ♦ balkonas / terasa 

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 2 restoranai (1 a la 
carte) 

 ♦ 4 barai 
 ♦ atviras baseinas
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ Spa centras
 ♦ parduotuvės 
 ♦ kirpykla
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos 

 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ konferencijų salė (iki 
200 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Už papildomą 
mokestį: 
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ pirtis
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ mini futbolas
 ♦ aerobika
 ♦ stalo tenisas
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ smiginis
 ♦ teniso kortas
 ♦ pramoginiai 
renginiai

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas
 ♦ pramoginiai 
renginiai
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Rodas

boutique 5 pusryčiai, pietūs, vakarienė

Viešbutis: 55 km iki Rodo oro uosto, 15 km iki Lindos miestelio, Kiotario 
miestelyje, apie 100 m iki paplūdimio.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: nuosavas, žvyro (100 m nuo viešbučio, per kelią). Skėčiai, 
gultai - nemokamai.

Prie baseino: gultai, skėčiai - nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – viešbutis šalyje nekategorizuotas.

Tel. (+30) 22440 29230. faksas (+30) 22440 29231. 

Interneto svetainė www.boutique5.gr

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ telefonas 
 ♦ televizorius 
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį)

 ♦ seifas 
 ♦ balkonas / terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas
 ♦ 2 barai
 ♦ atviras baseinas 
 ♦ Spa centras
 ♦ internetas
 ♦ kirpykla
 ♦ parduotuvė
 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

 ♦ drabužių skalbimo 
ir valymo paslaugos

 ♦ konferencijų salė 
(iki 120 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ pirtis
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ sukūrinė vonia
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ teniso kortai
 ♦ teniso inventorius

Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas 
 ♦ teniso kortų apšvietimas
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aldemar paradise mare Viskas įskaičiuota

Viešbutis: 19 km iki Rodo oro uosto, apie 5 km iki Rodo miesto centro, 
kalitėjos gyvenvietėje, ant jūros kranto. pastatytas 1973 metais, kasmet 
dalinai 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 / smulkaus žvyro. Skėčiai ir gultai – nemokamai. 
paplūdimio rankšluosčiai - už užstatą.

Prie baseino: gultai ir skėčiai - nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - 5*

Tel. (+30) 22410 54400. faksas (+30) 22410 66066. 

Interneto svetainė www.aldemarhotels.com

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas 
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį)

 ♦ seifas (už 
papildomą mokestį) 

 ♦ balkonas / terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 6 restoranai (5 a la 
carte) 

 ♦ 6 barai 
 ♦ 6 atviri baseinai 
 ♦ uždaras baseinas 
 ♦ parduotuvės 
 ♦ valiutos keitykla 
 ♦ drabužių skalbimo ir 
valymo paslaugos 

 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ internetas
 ♦ vandens kalnelis
 ♦ Spa centras
 ♦ kirpykla
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė

 ♦ konferencijų salė (iki 
800 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai: 
 ♦ 2 teniso kortai 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ mini golfas
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ futbolas
 ♦ pramoginiai 
renginiai

 ♦ smiginis
 ♦ aerobika

Už papildomą 
mokestį: 
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ biliardas
 ♦ teniso pamokos
 ♦ teniso kortų 
apšvietimas

 ♦ masažas 
 ♦ pirtis
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ vandens sporto 
priemonės

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

 ♦ pramoginiai 
renginiai

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt104



Rodas

aldemar paradise Village Viskas įskaičiuota

Viešbutis: 19 km iki Rodo oro uosto, apie 5 km iki Rodo miesto centro, 
kalitėjos gyvenvietėje, ant jūros kranto. 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 / smulkaus žvyro (Aldemar Paradise mare viešbučio 
teritorijoje). Skėčiai ir gultai – nemokamai. paplūdimio rankšluosčiai - už užstatą.

Prie baseino: gultai, skėčiai - nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 4*

Tel. (+30) 22410 54400. faksas (+30) 22410 66066. 

Interneto svetainė www.aldemarhotels.com

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas 
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį)

 ♦ seifas 
 ♦ balkonas / terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 6 restoranai (5 a la 
carte) 

 ♦ 5 barai 
 ♦ 7 atviri baseinai 
 ♦ vandens kalnelis
 ♦ gydytojo paslaugos 
 ♦ valiutos keitykla 
 ♦ parduotuvės
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ internetas
 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

 ♦ 3 konferencijų salės 
(iki 300 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ 2 teniso kortai 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ mini golfas
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ futbolas
 ♦ smiginis
 ♦ aerobika
 ♦ pramoginiai 

renginiai
Už papildomą 
mokestį:

 ♦ teniso kortų 
apšvietimas

 ♦ teniso pamokos
 ♦ biliardas
 ♦ masažas
 ♦ pirtis
 ♦ vandens sporto 
priemonės

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

 ♦ pramoginiai 
renginiai
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atrium palace Thalasso Spa 
Resort & Villas

pusryčiai, pietūs, vakarienė

Viešbutis: 45 km iki Rodo oro uosto, 42 km iki Rodo miesto, Kalatos 
gyvenvietėje, pirmoje viešbučių linijoje. 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, 5 superior suite tipo numeriai, šeimyniniai suite Private Pool 
tipo numeriai, Presidential suite tipo numeriai. Vilos: 7 Deluxe tipo vilos, 5 
Executive tipo vilos, 5 superior tipo vilos, 2 Presidential tipo vilos.

Paplūdimys: žvyro, rekomenduojama speciali avalynė. Skėčiai, gultai, 
paplūdimio rankšluosčiai- nemokamai.

Prie baseino: skėčiai ir gultai- nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 5*

Tel. (+30) 22440 31601. faksas (+30) 22440 31600. 

Interneto svetainė www.atrium.gr

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas 
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį) 

 ♦ seifas 
 ♦ balkonas / terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 3 restoranai (2 a la 
carte) 

 ♦ 3 barai 
 ♦ 6 atviri baseinai 
 ♦ uždaras baseinas 
 ♦ drabužių skalbimo 
ir valymo paslaugos 

 ♦ parduotuvės 
 ♦ internetas
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

 ♦ 2 konferencijų salės 
(iki 180 asm.)

Pramogos ir sportas
Nemokamai:

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ 2 teniso kortai
 ♦ vandens aerobika
 ♦ krepšinis
 ♦ stalo tenisas
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ smiginis
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ teniso kortų apšvietimas
 ♦ teniso inventorius 
 ♦ biliardas
 ♦ masažas
 ♦ pirtis
 ♦ mini golfas
 ♦ Thalasso ir Spa centras
 ♦ uždaras baseinas

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

 ♦ pramoginiai 
renginiai

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt106



Rodas

amathus beach Hotel Rhodes Viskas įskaičiuota

Viešbutis: 12 km iki Rodo oro uosto, 5 km iki Rodo miesto, iksijos gyvenvietėje, 
pirmoje viešbučių linijoje. 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 (maks. 3 asm., 25-28 kv. m), 51 šeimyninis 
suite tipo numeris (maks. 2+2 asm., 51 kv. m), 8 Junior suite tipo numeriai (maks. 
2 asm. 42 kv. m), 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, Elite Executive suites sea view with 
Private Pool tipo numeriai, Presidental suite with Private Pool tipo numeriai. Taip pat 
yra numerių pritaikytų neįgaliems.

Paplūdimys: smulkaus žvyro (per kelią, yra požeminė perėja). Rekomenduojama 
speciali avalynė. Skėčiai, gultai, paplūdimio rankšluosčiai- nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, paplūdimio rankšluosčiai - nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - 5*

Tel. (+30) 22410 89900. faksas (+30) 22410 89901. 

Interneto svetainė www.amathus-hotels.com / rhodes

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas 
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį) 

 ♦ seifas
 ♦ balkonas / terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 4 restoranai (2 a la 
carte) 

 ♦ 4 barai 
 ♦ 4 atviri baseinai 
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ Spa centras
 ♦ kirpykla
 ♦ internetas
 ♦ drabužių valymo 
paslaugos

 ♦ parduotuvėlės 
 ♦ automobilių ir dviračių 
nuoma

 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė

 ♦ 2 konferencijų salės 
(iki 400 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai: 
 ♦ teniso kortas
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ stalo tenisas
 ♦ aerobika
 ♦ pirtis
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ pramoginiai 
renginiai

Už papildomą 
mokestį: 
 ♦ Spa centras
 ♦ vandens sporto 
priemonės

Vaikams:
 ♦ baseinas 
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 
4 iki 12 metų)
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Sentido ixian Grand & Sentido 
ixian all Suites

pusryčiai, vakarienė

Viešbutis: 7 km iki Rodo oro uosto, 6 km iki Rodo miesto, apie 850 m iki iksijos 
gyvenvietės centro, pirmoje viešbučių linijoje. pastatytas 1980 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2007 metais. Viešbutį sudaro vienas 4-ių aukštų pagrindinis 
pastatas ir du 2-jų ir 3-jų aukštų korpusai kuriuose yra 315 numerų: 124 Deluxe 
main Building Gv / sv tipo numeriai (maks. 3+1 asm., 27-30 kv. m), 122 superior 
room Gv tipo numeriai (maks. 3 arba 2+1 asm., 28 kv. m), 19 Grand suite Ground 
Floor Private Pool tipo numerių (maks 3 asm., 45 kv. m), 34 Grand maisonette Private 
Pool tipo numeriai (maks. 3 asm., 50 kv. m), 16 Grand suite Beach Front Private Pool 
tipo numerių (maks. 3 asm., 60 kv. m).

Paplūdimys: nuosavas, stambaus žvyro / skaldos. Skėčia, gultai - nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai - nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje -5*

Tel. (+30) 22410 92944. faksas (+30) 22410 94413. 

Interneto svetainė www.theixiangrand.gr

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas 
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį) 

 ♦ seifas 
 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 3 restoranai (2 a la 
carte) 

 ♦ 2 barai 
 ♦ 2 baseinai
 ♦ internetas
 ♦ valiutos keitykla 
 ♦ parduotuvė 
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos 

 ♦ gydytojo iškvietimas

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai: 

 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ pramoginiai 
renginiai

Už papildomą 
mokestį: 

 ♦ masažas
 ♦ teniso kortai
 ♦ vandens sporto 
priemonėsVaikams:

 ♦ baseinas (skyrius 
pagrindiniame 
baseine)

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt108



Rodas

lindos princess beach Hotel Viskas įskaičiuota

Viešbutis: 55 km iki Rodo oro uosto, 50 km iki Rodo miesto centro, 
lardo gyvenvietėje, pirmoje viešbučių linijoje. 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 (maks. 4 asm., 31 kv. m), šeimyniniai b tipo 
numeriai (maks. 4+1 asm., 34 kv. m) ir Executive suite tipo numeriai 
(maks. 3 asm.). Yra numerių pritaikytų žmonėms su negalia.

Paplūdimys: nuosavas, smėlio / žvyro. Skėčiai, gultai – nemokamai. 
paplūdimio rankšluosčiai - pateikus kortelę.

Prie baseino: skėčiai, gultai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 4*

Tel. (+30) 22440 29230. faksas (+30) 22440 29231. 

Interneto svetainė www.lindosprincess.com

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas 
 ♦ mini baras 
 ♦ seifas (už 
papildomą mokestį) 

 ♦ balkonas / terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 3 restoranai (2 a la 
carte) 

 ♦ 3 barai 
 ♦ 3 atviri baseinai 
 ♦ uždaras baseinas 
 ♦ drabužių skalbimo 
ir valymo paslaugos 

 ♦ parduotuvės 
 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ internetas
 ♦ Wellness centras
 ♦ 3 konferencijų salės 
(iki 400 asm.)

Pramogos ir sportas
Nemokamai:

 ♦ 2 teniso kortai
 ♦ teniso inventorius
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ pirtis
 ♦ aerobika
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ krepšinis
 ♦ smiginis 
 ♦ mini futbolas
 ♦ mini golfas
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas
 ♦ biliardas
 ♦ teniso kortų apšvietimas
 ♦ vandens sporto priemonės

Vaikams:
 ♦ 2 baseinai
 ♦ vandens kalneliai
 ♦ žaidimų aikštelė 
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 
iki 12 metų)
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Rodos princess beach Hotel Viskas įskaičiuota

Viešbutis: 60 km iki Rodo oro uosto, 55 km iki Rodo miesto, 
apie 15 km iki Lindos miestelio, 150 m iki jūros. 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. Skėčiai, gultai, paplūdimio rankšluosčiai – 
nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - 4*

Tel. (+30) 22440 47267. faksas (+30) 22440 47102. 

Interneto svetainė www.rodosprincess.com

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas 
 ♦ mini baras
 ♦ seifas (už papildomą 
mokestį)

 ♦ balkonas / terasa (ne 
visuose numeriuose)

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas
 ♦ 3 barai 
 ♦ 2 atviri baseinai 
 ♦ parduotuvės 
 ♦ drabužių skalbimo ir 
valymo paslaugos 

 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ internetas
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė

 ♦ konferencijų salė (iki 
350 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai: 

 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ mini futbolas
 ♦ mini golfas
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ stalo tenisas
 ♦ pirtis
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ 2 teniso kortai
 ♦ teniso inventorius
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ aerobika
 ♦ smiginis
 ♦ krepšinis

Už papildomą mokestį: 
 ♦ masažas
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ teniso kortų 
apšvietimas

 ♦ biliardas
 ♦ vandens sporto 
priemonės

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ vandens kalnelis
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ žaidimų kambarys
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ paauglių klubas (nuo 12 iki 17 
metų)

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt110



Rodas

ocean blue Viskas įskaičiuota

Viešbutis: 4 km iki Rodo oro uosto, 12 km iki Rodo miesto centro, Jalysos 
gyvenvietėje, pirmoje viešbučių linijoje. pastatytas 1997 metais, paskutinį 
kartą dalinai atnaujintas 2006 metais. Viešbutį sudaro vienas 4-ių aukštų 
pastatas ir trys Garden‘s Wing korpusai. Viešbutyje yra 170 numerių: 111 
standartinių numerių (maks. 2+1 arba 3 asm., 23-25 kv. m), 59 superior 
sharing Pool tipo numeriai (maks. 2+1 arba 3 asm., 23-25 kv. m). Yra 
numerių pritaikytų žmonėms su negalia.

Paplūdimys: žvyro (rekomenduojama speciali avalynė). Skėčiai ir gultai 
- nemokamai. paplūdimio rankšluosčiai - už užstatą.

Prie baseino: skėčiai, gultai - nemokamai. paplūdimio rankšluosčiai – 
už užstatą.

Viešbučio kategorija šalyje – viešbutis šalyje nekategorizuotas.

Tel. (+30) 22410 94265. faksas (+30) 22410 94270. 

Interneto svetainė www.blue-gr.com

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ telefonas 
 ♦ televizorius 
 ♦ mini šaldytuvas 
 ♦ seifas (už užstatą) 
 ♦ balkonas / terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 2 restoranai (1 a la 
carte)

 ♦ 2 barai 
 ♦ 2 atviri baseinai
 ♦ 2 vandens kalneliai
 ♦ Spa centras
 ♦ internetas
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ drabužių skalbimo 
ir valymo paslaugos 

 ♦ parduotuvė 
 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

Pramogos ir sportas
Nemokamai:

 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ stalo tenisas
 ♦ aerobika
 ♦ smiginis
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ pirtis
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ masažas
 ♦ biliardas
 ♦ dviračių nuoma

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

111



Grecotel Rhodos Royal

Viešbutis: 15 km iki Rodo oro uosto, 13 km iki Rodo miesto, 3 km iki Faliraki 
gyvenvietės. pastatytas 1978-1983 metais, paskutinį kartą dalinai 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 (maks. 3 asm., 22-
28 kv. m), Garden view tipo vasarnamiai (maks. 2 asm., 21 kv. m), šeimyniniai 
sea side view / Garden view tipo numeriai (maks. 3+1 asm., 37 kv. m), dviejų 
miegamųjų suite sea view tipo vasarnamiai (maks. 4+2 asm., 60 kv. m). Yra 
numerių pritaikytų žmonėms su negalia.

Paplūdimys: smulkaus žvyro, rekmenduojama speciali avalynė. Skėčiai, 
gultai, paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 4*

Tel. (+30) 22410 85412. faks. (+30) 22410 85091. 

Interneto svetainė www.grecotel.com

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

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 3 restoranai (2 a la 
carte)

 ♦ 2 barai 
 ♦ 2 baseinai
 ♦ 2 vandens kalneliai
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ Spa centras
 ♦ internetas 
 ♦ drabužių skalbimo ir 
valymo paslaugos 

 ♦ parduotuvės
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė

Pramogos ir 
sportas 
Nemokamai: 
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ stalo tenisas
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ aerobika
 ♦ smiginis
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ biliardas
 ♦ masažas
 ♦ pirtis
 ♦ vandens sporto 
priemonės

 ♦ nardymo centras
 ♦ dviračių nuoma
 ♦ golfo laukai

Vaikams:
 ♦ baseinas 
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 3 
iki 12 metų)

 ♦ paauglių klubas (nuo 
13 iki 17 metų)

Viskas įskaičiuota

blue Sky City beach Hotel pusryčiai, vakarienė

Viešbutis: 18 km iki Rodo oro uosto, Rodo mieste, pirmoje viešbučių 
linijoje. Viešbutis pastatytas 1969 metais, paskutinį kartą atnaujintas 
2006 metais. Viešbutyje yra 182 numeriai: standartiniai sea / Land view 
tipo numeriai (maks. 3 asm., 18-20 kv. m), standartiniai without Balcony 
tipo numeriai (maks. 1 asm., 15 kv. m), superior tipo numeriai (maks. 3 
asm., 18-20 kv. m).

Paplūdimys: žvyro (per kelią). Skėčiai, gultai - už papildomą mokestį.

Prie baseino: gultai - nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - 4*

Tel. ((+30) 22410 24091. faksas (+30) 22410 22362. 

Interneto svetainė www.blueskyhotel.gr

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (už papildomą 
mokestį)

 ♦ seifas (už papildomą 
mokestį)

 ♦ balkonas (ne visuose 
numeriuose)

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas 
 ♦ baras
 ♦ baseinas 
 ♦ parduotuvė
 ♦ internetas
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ drabužių skalbimo 
paslauga

 ♦ konferencijų salė 
(iki 150 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Už papildomą mokestį:
 ♦ pirtis 
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ masažas 
 ♦ treniruoklių salė

Vaikams:
 ♦ baseinas
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Pramogos ir 
sportas 
Nemokamai: 

 ♦ stalo tenisas
 ♦ teniso kortai
 ♦ teniso inventorius
 ♦ teniso kortų apšvietimas
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ aerobika
 ♦ smiginis

Už papildomą mokestį:
 ♦ biliardas
 ♦ dviračių nuoma

oceanis Hotel Rhodes

Viešbutis: 10 km iki Rodo oro uosto, apie 5 km iki Rodo miesto 
centro, paplūdimys per kelią. pastatytas 1976 metais, paskutinį 
kartą dalinai atnaujintas 2007 metais. Viešbutį sudaro vienas 5-ių 
aukštų pastatas, kuriame yra 242 standartiniai numeriai (maks. 
3 asm., 22 kv. m).

Paplūdimys: žvyro (per kelią). Skėčiai, gultai – už papildomą 
mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – viešbutis šalyje nekategorizuotas.

Tel. (+30) 22410 24881. faks. (+30) 22410 24886. 

Interneto svetainė www.hoteloceanis.eu

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas 
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ seifas (už papildomą 
mokestį)

 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas
 ♦ 2 barai 
 ♦ 2 atviri baseinai 
 ♦ parduotuvės 
 ♦ drabužių skalbimo ir 
valymo paslaugos 

 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ internetas
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė

Vaikams:
 ♦ skyrius 
pagrindiniame 
baseine

Viskas įskaičiuota

Rodas

miraluna kiotary bay Viskas įskaičiuota

Viešbutis: 55 iki Rodo oro uosto, 59 km iki Rodo miesto centro. 
Viešbutis atidarytas 1999 metais, paskutinį kartą atnaujintas 2006 
metais. Viešbutyje yra: 282 numeriai, iš jų standartiniai superior 
tipo numeriai (maks. 2-3 asm., 21 kv. m), šeimyniniai superior 
tipo numeriai (maks. 2-4 asm. 30 kv. m), šeimyniniai superior with 
Aprivate Pool tipo numeriai (maks. 2-4 asm., 30 kv. m).

Paplūdimys: smėlio / žvyro. Skėčiai, gultai – už papildomą 
mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai – nemokamai. paplūdimio 
rankšluosčiai – už užstatą.

Viešbučio kategorija šalyje - viešbutis šalyje nekategorizuotas.

Tel. (+30) 22440 47380. faksas (+30) 22440 47322. 

Interneto svetainė www.bluebaygroup.gr 

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ telefonas 
 ♦ televizorius 
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį)

 ♦ seifas (už 
papildomą mokestį)

 ♦ balkonas / terasa

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranas
 ♦ 4 barai 
 ♦ taverna
 ♦ atviras baseinas 
 ♦ uždaras baseinas 
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai: 

 ♦ aerobika
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ teniso inventorius
 ♦ teniso kortai 
 ♦ krepšinis
 ♦ tinklinis
 ♦ mini – golfas
 ♦ smiginis
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ pirtis
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ masažas 
 ♦ diskoteka

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė
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ibiscus Hotel

Viešbutis: 15 km iki Rodo oro uosto, 100 m iki Rodo miesto 
centro, per kelią iki miesto paplūdimio. 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 (50 m, per kelią). Skėčiai ir gultai - už 
papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai ir gultai - nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 4*

Tel. (+30) 22410 24421. faks. (+30) 22410 27283. 

Interneto svetainė www.rhotel.gr

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ seifas (už papildomą 
mokestį) 

 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas 
 ♦ baras
 ♦ baseinas
 ♦ kirpykla
 ♦ parduotuvė
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ internetas
 ♦ drabužių skalbimo ir 
valymo paslaugos

 ♦ gydytojo iškvietimas

Pramogos ir 
sportas 
Už papildomą mokestį:

 ♦ vandens sporto 
priemonės

irene palace Hotel

Viešbutis: 28 km iki Rodo oro uosto, 26 km iki Rodo miesto centro, 
kolymbijos gyvenvietėje, pirmoje viešbučių linijoje. 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 / smulkaus žvyro. Skėčiai, gultai, paplūdimio 
rankšluosčiai – už papildomą mokestį.

Prie baseino: gultai – nemokamai. Čiužiniai - už papildomą 
mokestį.

Viešbučio kategorija šalyje – viešbutis šalyje nekategorizuotas.

Tel. (+30) 22410 56224. faks. (+30) 22410 56262. 

Interneto svetainė www.irenepalace.gr 

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas 
 ♦ mini šaldytuvas 
 ♦ seifas (už papildomą 
mokestį) 

 ♦ balkonas / terasa (ne 
visuose numeriuose)

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas 
 ♦ 2 barai 
 ♦ atviras baseinas
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos 

 ♦ valiutos keitykla 
 ♦ parduotuvė
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ kirpykla
 ♦ internetas
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė

 ♦ konferencijų salė (iki 200 
asm.)

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

 ♦ paauglių klubas (nuo 
13 metų)

 ♦ mini zoologijos sodas

pusryčiai, vakarienė

Viskas įskaičiuota

Pramogos ir sportas
Nemokamai: 
 ♦ tinklinis 
 ♦ krepšinis 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ smiginis
 ♦ aerobika
 ♦ mini futbolas
 ♦ teniso kortas
 ♦ teniso inventorius
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ teniso kortų apšvietimas
 ♦ mini golfas 
 ♦ biliardas 
 ♦ pirtis
 ♦ masažas 
 ♦ vandens sporto 

priemonės paplūdimyje
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Rodas

kresten palace

Sunshine Rhodes

pusryčiai, pietūs, vakarienė

Viskas įskaičiuota

Viešbutis: 20 km iki Rodo oro uosto, 6 km iki Rodo miesto, 4 km iki 
Faliraki gyvenvietės, 200 m iki paplūdimio. 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: žvyro, uolėtas (nutolęs nuo viešbučio apie 200 m, per 
kelią). Skėčiai ir gultai – už papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai ir gultai – nemokamai..

Viešbučio kategorija šalyje - 4*

Tel. (+30) 22410 62714. faksas (+30) 22410 65976. 

Interneto svetainė www.krestenpalace.gr

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ seifas (už papildomą 
mokestį)

 ♦ balkonas / terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas
 ♦ 2 barai
 ♦ atviras baseinas
 ♦ Wellness centras
 ♦ internetas
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ drabužių skalbimo 
ir valymo paslaugos

 ♦ parduotuvė
 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

 ♦ konferencijų salė 
(iki 500 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ tinklinis
 ♦ smiginis
 ♦ stalo tenisas
 ♦ mini golfas
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas
 ♦ teniso kortai
 ♦ biliardas
 ♦ dviračių nuoma
 ♦ pirtis

Vaikams:
 ♦ baseinas 
 ♦ žaidimų aikštelė 
 ♦ pramoginiai 
renginiai

Viešbutis: 8 km iki Rodo oro uosto, 7 km iki Rodo miesto centro, 
Jalysos gyvenvietėje, pirmoje viešbučių linijoje. 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 šeimyninio 
tipo numeriai (maks. 2+2 asm., 42-43 kv. m).

Paplūdimys: nuosavas, smulkaus žvyro (rekomenduojama speciali 
avalynė). Skėčiai, gultai, paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, paplūdimio rankšluosčiai - nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje –4*

Tel. (+30) 22410 92411. faksas (+30) 22410 92416. 

Interneto svetainė www.sunshinevacationclubs.com

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ telefonas 
 ♦ televizorius 
 ♦ šaldytuvas 
 ♦ seifas 
 ♦ balkonas / terasa 

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 3 restoranai (2 a la 
carte) 

 ♦ 3 barai 
 ♦ 3 atviri baseinai
 ♦ internetas 
 ♦ grožio salonas
 ♦ parduotuvė
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

Pramogos ir sportas
Nemokamai:

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ aerobika 
 ♦ pirtis
 ♦ smiginis 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ 3 teniso kortai 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ mini golfas 
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas
 ♦ vandens sporto priemonės

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ skyriai atviruose 
baseinuose

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

 ♦ pramoginiai renginiai
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kalithea Sun & Sky

Viešbutis: 18 km iki Rodo oro uosto,12 km iki Rodo miesto, kalitėjos 
gyvenvietėje, antroje viešbučių linijoje, apie 800 m iki paplūdimio (per 
kelią). pastatytas 1985 metais, paskutinį kartą dalinai atnaujintas 2007 
metais. Viešbutyje yra 189 numeriai: 113 standartiniųi numerių (maks. 3 
asm., 16 kv. m), 76 studio tipo vasarnamiai (maks. 3 asm., 16 kv. m).

Paplūdimys: smėlio / žvyro (800 m nuo viešbučio, per kelią). 
Skėčiai, gultai - už papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai ir gultai - nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 3*

Tel. (+30) 22410 62703. faks. (+30) 22410 63357. 

Interneto svetainė www.kalitheasun-hotel-rhodes.gr

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ telefonas 
 ♦ televizorius 
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ balkonas / terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas 
 ♦ 2 barai 
 ♦ atviras baseinas
 ♦ internetas
 ♦ seifas registratūroje 
(už papildomą 
mokestį)

 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė

Pramogos ir 
sportas 
Nemokamai: 

 ♦ teniso kortai
 ♦ teniso inventorius (už 
užstatą)

 ♦ stalo tenisas (už užstatą)
 ♦ tinklinis
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas
 ♦ biliardas

Vaikams:
 ♦ baseinas 
 ♦ žaidimų aikštelė

Rhodos beach Hotel

Viešbutis: 12 km iki Rodo oro uosto, apie 1 km iki Rodo miesto 
centro, 50 m iki paplūdimio (per kelią, yra požeminė perėja). 
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, rekomenduojama speciali avalynė (per kelią, 
yra požeminė perėja). Skėčiai, gultai – už papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 3*

Tel. (+30) 22410 23857. faks. (+30) 22410 36171. 

Interneto svetainė www.rhodosbeach.com

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

 ♦ oro kondicionierius
 ♦ telefonas 
 ♦ televizorius 
 ♦ mini šaldytuvas 
 ♦ seifas (už papildomą 
mokestį) 

 ♦ balkonas / terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 2 barai 
 ♦ baseinas
 ♦ internetas
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ gydytojo iškvietimas

Vaikams:
 ♦ baseinas

Viskas įskaičiuota

pusryčiai, vakarienė

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai: 
 ♦ pramoginiai renginiai 
(viešbutyje Belvedere)

 ♦ teniso inventorius
Už papildomą mokestį:
 ♦ teniso kortai 

(viešbutyje Belvedere)
 ♦ vandens sporto 

priemonės
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Rodas

Virginia Hotel

Gondola Hotel

Viskas įskaičiuota

pusryčiai, vakarienė

Viešbutis: 25 km iki Rodo oro uosto, apie 5 km iki Rodo miesto, kalitėjos 
gyvenvietėje, 200 m iki paplūdimio (per kelią). pastatytas 1986 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2000 metais. Viešbutį sudaro pagrindinis 
pastatas ir aštuoni 2-ų ir 3-ų 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: miesto, smėlio / smulkaus žvyro. Skėčiai ir gultai – už 
papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - 3*

Tel. (+30) 22410 62041. faksas (+30) 22410 63420. 

Interneto svetainė www.virginiahotel.gr

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas 
 ♦ oro kondicionierius (už 
papildomą mokestį) 

 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas 
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ mini virtuvėlė (Studio 
tipo numeriuose)

 ♦ balkonas / terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas 
 ♦ 2 barai 
 ♦ 2 baseinai 
 ♦ seifas 
(registratūroje, už 
papildomą mokestį)

 ♦ internetas
 ♦ parduotuvėlė
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

 ♦ konferencijų salė 
(iki 500 asm.)

 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

Pramogos ir 
sportas
Už papildomą mokestį:

 ♦ biliardas 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ vandens sporto 
priemonės

Vaikams:
 ♦ 2 baseinai
 ♦ žaidimų aikštelė

Viešbutis: 12 km iki Rodo oro uosto, 16 km iki Rodo miesto, 
Falirakio gyvenvietėje, apie 200 m iki paplūdimio. Viešbutis 
pastatytas 1985 metais, paskutinį kartą atnaujintas 2010 metais. 
Viešbutis sudarytas iš vieno dviaukščio pastato, kuriame yra 63 
standartiniai numeriai (maks. 3 asm.,18 kv. m).

Paplūdimys: smulkaus žvyro (per kelią, apie 200 m). Skėčiai ir 
gultai - už papildomą mokestį.

Prie baseino: Skėčiai ir gultai - nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - 2*

Tel. (+30) 22410 87108. faksas (+30) 22410 87691. 

Interneto svetainė www.alexia-hotel.com 

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas 
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ mini šaldytuvas 
 ♦ balkonas (ne visuose 
numeriuose)

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ taverna
 ♦ baras
 ♦ baseinas 
 ♦ seifas registratūroje (už 
papildomą mokestį) 

 ♦ internetas
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė

Pramogos ir 
sportas
Už papildomą mokestį:

 ♦ biliardas

Vaikams:
 ♦ skyrius baseine
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Kelionės dokumentai
Prieš išvykstant poilsiauti būtina įsitikinti, kad turite visus reikiamus 
dokumentus, galiojančius užsienio kelionėms (pasą ar kitus asmens 
tapatybę liudijančius dokumentus, galiojančius kelionei), kelionės bilietus, 
draudimo polisus ir pan. Pasas yra pagrindinis asmens dokumentas, 
skirtas vykti į užsienio valstybes. Nerekomenduojame į poilsinę kelionę 
vykti su diplomatiniu pasu. Tarnybinis pasas nėra tinkamas dokumentas 
vykti į poilsinę kelionę. Kai kuriais atvejais į užsienį galima vykti ir su 
asmens tapatybės kortele, tačiau tik į tas valstybes, su kuriomis Lietuvos 
Respublika yra sudariusi specialias sutartis ar susitarimus. Įsitikinkite, 
kad Jūsų asmens tapatybės, vizų ir kitų dokumentų galiojimo laikas 
nepasibaigęs. Atminkite, kad dauguma užsienio valstybių reikalauja, kad 
įvažiuojančiojo į šalį asmens pasas galiotų ne trumpiau kaip 6 mėnesius, 
skaičiuojant nuo kelionės pabaigos. Dėl išsamesnės informacijos 
kreipkitės 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.

Vaiko išvykimas į užsienį
Vaikas, vykstantis į kelionę privalo turėti galiojantį pasą ir kitus 
dokumentus, reikalingus kelionei (bilietus, draudimo polisą).
Į Šengeno erdvei priklausančias valstybes nepilnametis gali išvykti 
vienas, t. y. nelydimas tėvų arba vieno iš tėvų. Jam būtina turėti pasą arba 
asmens tapatybės kortelę. Atkreipiame dėmesį į tai, kad vaiko gimimo 
liudijimas nėra asmens tapatybės dokumentas, todėl nepilnametis negali 
vykti į kelionę su šiuo dokumentu.
 
Tuo atveju, kai vaiko pavardė nesutampa su vieno iš tėvų, su kuriuo jis 
išvyksta, pavarde, Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnams 
pareikalavus, turi būti pateikiamas vaiko gimimo liudijimas (originalas 
arba notaro patvirtinta kopija).
 
Daugiau informacijos apie vaikų išvykimo į užsienį sąlygas ieškokite 
interneto svetainėje  www.pasienis.lt  arba sužinokite paskambinę 
Valstybės sienos apsaugos tarnybai.

Vaiko palyda
Iki 5 metų vaiką visuomet privalo lydėti suaugę asmenys. Tėvams 
pageidaujant, nuo 5 iki 12 metų vaikui gali būti skiriama aviakompanijos 
darbuotojų palydos paslauga. Daugiau informacijos galite rasti interneto 
svetainėje www.teztour.lt.

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 aviakompanijos „Small Planet Airlines“ ar kitas skrydį vykdantis 
vežėjas, nei UAB „Tez Tour“ neprisiima jokios atsakomybės dėl motinos 
ar vaiko sveikatos sutrikimų.
Jeigu Jūsų skrydį vykdantis vežėjas yra kita aviakompanija, informaciją 
prašome pasitikslinti kelionę parduodančio agento.

Vizos
Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerijos interneto svetainėje 
www.urm.lt   yra pateiktas sąrašas valstybių, į kurias vykstant Lietuvos 
piliečiams vizos nereikalingos. 
Lietuvos piliečiams, vykstantiems į Graikiją vizos nereikalingos.
Vykstant į  Šengeno šalis  galioja bevizio įvažiavimo režimas ir nėra 
pasienio kontrolės. Tačiau, judėjimo Šengeno erdvėje negalima tapatinti 
su judėjimu vienoje valstybėje narėje be kelionės dokumentų ar tapatybės 
kortelės. Nacionaliniuose teisės aktuose numatyta, kad kiekvienas 

keliaujantysis privalo su savimi turėti galiojantį pasą ar 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. 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. 
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.
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 i artimiausią atitinkamos šalies ambasadą. 
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.

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.
Daugiau informacijos rasite interneto svetainėje www.saugikelione.lt.

Draudimas
Prieš vykstant į kelionę, neprivaloma, bet rekomenduojama įsigyti 
medicininių išlaidų draudimą. 
Rekomenduojame su draudimo sąlygomis     išsamiai susipažinti   dar 
prieš išvykstant į kelionę. Draudimo kompanijoje, kurios   draudimą 
įsigijote, sužinokite, kur kreiptis įvykus draudiminiam įvykiui. Be to, 
mes rekomenduojame susipažinti ir su kitomis finansinių nuostolių 
draudimo rūšimis (neįvykusios kelionės draudimas, draudimas nuo 
nelaimingų atsitikimų, bagažo praradimo draudimas, paso draudimas 
ir pan.) bei jomis apsidrausti. Vykstantiems į Europos Sąjungos 
valstybes rekomenduojame turėti Europos sveikatos draudimo 
kortelę. Apie kortelę plačiau www.vlk.lt.

Skrydžio laikai
Prieš kiekvieną kelionę, būtinai pasitikslinkite skrydžio laikus. Vykdami iš 
Lietuvos, šią informaciją galite gauti Jums kelialapį pardavusioje kelionių 
agentūroje arba interneto svetainėse: www.vilnius-airport.lt, 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.  
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, 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.

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt118



Svarbi informacija ir patarimai keliaujantiems

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 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, pagal nuo 2006 m. lapkričio 6 d. visuose ES ir 
Norvegijos, Islandijos bei Šveicarijos oro uostuose įsigaliojusias taisykles 
rankiniame bagaže leidžiama turėti tik nedidelius kiekius skysčių. Skysčiai 
turi būti atskiruose, ne didesniuose nei 100 mililitrų, induose. Šiuos indus 
turite įdėti į vieną permatomą ir užsegamą plastikinį, ne didesnį nei 1 litro, 
krepšelį; vienas krepšelis – vienam keleiviui. Daugiau informacijos galite 
rasti interneto svetainėje www.teztour.lt.
UAB „Tez Tour“ neatsako už neregistruotą bagažą. Juo turi rūpintis pats 
keleivis.
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 TEZ TOUR aviacijos skyrių 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 20 kg 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.

Gyvūnų gabenimas
Norint pervežti gyvūnus turi būti užtikrintos tam tikros sąlygos:
• gabenimui lėktuvu priimami tik naminiai gyvūnai, kurių masė su 
specialia dėže ne didesnė kaip 8 kg, dėžės matmenys turi būti ne didesni 
kaip 48cm x 32cm 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;
• 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. Mokestis mokamas UAB „Tez Tour” 
atstovybėje oro uoste prieš skrydį;
• 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 kaip 48 
val. iki skrydžio.  Gyvūno gabenimas galimas tik gavus UAB „Tez Tour“   
raštišką atsakymą – patvirtinimą.   Keleiviai gabenantys gyvūną, prieš 
registruojantis į skrydį,   privalo pasirašyti „Gyvūnų gabenimo UAB „Tez 
Tour“ užsakomaisiais reisais taisykles“ ir sumokėti nustatytą mokestį 
(UAB „Tez Tour“ atstovybėje Vilniaus oro uoste).

Draudimai gyvūno ar augalo (jo dalies ar 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).   
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 rasite 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 ar sugadinto 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.
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TEZ TOUR atstovai
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. 
Visada galite susisiekti su TEZ TOUR atstovu jo suteiktu telefono numeriu 
arba bendruoju telefono numeriu, nurodytu kelionės dokumente ar 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).
Viešbučio kategorija šalyje neapsprendžia viešbučio būklės, viešbučio 
teritorijos dydžio, personalo paslaugumo, maitinimo pasirinkimo. Dėl šių 
priežasčių, tos pačios kategorijos viešbučiai ne tik skirtingose šalyse, bet ir 
toje pačioje šalyje gali skirtis, jų lyginti negalima.
Jeigu oficiali kategorija viešbučio aprašyme nenurodyta, vadinasi, viešbutis 
užsienio šalyje oficialios kategorijos neturi. Nuo katalogo spausdinimo 
momento iki kelionės pradžios gali pasikeisti ir viešbučio kategorija, 
nes ji suteikiama apibrėžtam laikotarpiui, kuriam pasibaigus viešbučiai 
perklasifikuojami. Aktualią viešbučio kategoriją šalyje rasite viešbučio 
aprašyme interneto puslapyje www.teztour.lt .
TEZ TOUR kataloguose ir interneto svetainėje www.teztour.lt prie kiekvieno 
viešbučio pavadinimo viešbučių kategorijos žymimos simboliais , tačiau 
šie žymėjimai neturėtų būti prilyginami oficialiam viešbučio įvertinimui toje 
šalyje. Tai tik subjektyvus organizatoriaus pateikiamas viešbučio vertinimas. 
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 užsisakyti tam tikrą viešbutį, siekite gauti kuo 
daugiau informacijos apie viešbutį tiek tiesiogiai iš kelionių agentūros, kurioje 
įsigyjate kelionę, tiek iš kitų šaltinių – poilsiautojų atsiliepimų, vertinimų 
internete, nuotraukų, viešbučio interneto puslapio ir t. t.
„Ekonominė klasė“ – tai, kataloge arba interneto svetainėje „Ekonominės 
klasės viešbutis“ prierašu ar  simboliu 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* iki 5*, ar apartamentai šalyje. Viešbutis nebūtinai 
bus iš 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, kad mažesniam gyventojų skaičiui skirti numeriai gali būti 
aprūpinti papildomis sulankstomomis lovomis, sofomis, foteliais-lovomis ar 
kitomis miegojimui skirtomis priemonėmis. Už papildomą mokestį galima 
išsinuomoti lovelę kūdikiui (kai kurie viešbučiai mokesčio už jas neima).
Atkreipiame dėmesį, kad 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 arba ne visai buvimo šalyje 
trukmei. Toks turizmo paslaugos pakeitimas alternatyvia nelaikytinas turizmo 
paslaugų teikimo sutarties pažeidimu.
Visų 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 nuo 
atskiro viešbučio administracijos nuožiūros. 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 10-12 valanda. Jei yra 
galimybė, išvykimo iš numerio laikas gali būti pratęstas, tačiau už tai įprastai 
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 – 
nemokamai.
FB (Full Board) – pusryčiai, nemokami gėrimai: kava, arbata (arba kiti viešbučio 
administracijos siūlomi gaivieji gėrimai) pietūs ir vakarienė. Pietų ir vakarienės 
metu visi gėrimai už papildomą mokestį.
FB+ (Full Board plus) – pusryčiai, nemokami gėrimai: kava, arbata (arba 
kiti viešbučio administracijos siūlomi gaivieji gėrimai), pietūs ir vakarienė. 
Viešbutis savo nuožiūra gali teikti tam tikras papildomas paslaugas arba 
nuolaidas. Gėrimai pietų ir vakarienės metu (dažniausiai – alus, vynas, vanduo).
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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 a la carte 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 suvalgoma. 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.

Šventinės vakarienės
Šv. Kalėdų bei Naujųjų metų progomis, viešbučiai įprastai ruošia šventines 
vakarienes, kurių metu gali būti rengiama ir speciali pramoginė programa. 
Už šias vakarienes, paprastai imamas papildomas mokestis, kuris priklauso 
nuo viešbučio administracijos. Kainas TEZ TOUR pateikia pastabose kaip 
priemoką, kuri nėra įskaičiuota į kelionės kainą, pateikiamą kainų lentelėje. 
Šventinės vakarienės gali būti privalomos arba pasirenkamos pagal 
pageidavimą. Ši informacija taip pat yra pateikiama pastabose.

Maitinimas lėktuve 
Skrydžių į Graikiją metu, maitinimas orlaiviuose į kainą neįskaičiuotas  – 
užkandžius, gėrimus ir pan. galite užsisakyti skrydžio metu iš orlaivio meniu. 
Daugiau informacijos apie maitinimą lėktuve rasite interneto svetainėje 
www.teztour.lt.

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 viešbučio 
administracija 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 vietinis. 
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.
Vietinį 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
Įprastai viešbučiuose būna 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.

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 (kovo-gegužės mėn.) bei pabaigoje (spalio-lapkričio mėn.) 
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.
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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 būti 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 www.urm.lt. Taip pat patariame atidžiai 
išsistudijuoti Valstybinio turizmo departamento interneto svetainėje www.
tourism.lt (skyrelis – „Kelionių formalumai“) turistams skirtą informaciją. 
Vykstantiems poilsiauti į užsienio valstybes, siūlome apsilankyti ir 
interneto svetainėje 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 siūlomas 
ekskursijas toje šalyje. Taip pat suteiks visą aktualią informaciją apie 
ekskursijų trukmę, programą, kainas.
Visas ekskursijas organizuoja TEZ TOUR GREECE. UAB „Tez Tour“ turistinių 
ekskursijų užsienyje neorganizuoja ir už jų eigą neatsako.
Siūlome turistams aktyviai domėtis ir būti atidiems pasirenkant ekskursijas 
bei 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).
Dėl infrastruktūros vystymo bei statybų kurortuose, gali keistis atstumai iki 
paplūdimio, miesto centro, oro uosto ar kitų objektų.

Ant jūros kranto
Viešbučio, esančio ant jūros kranto, teritorija dažniausiai yra neatskirta nuo 
paplūdimio, bet pažymėtina, kad galimi atvejai, kai tarp viešbučio teritorijos 
ir paplūdimio yra promenada. Galimi atvejai, kai viešbutis įsikūręs ant jūros 
kranto, tačiau dalis teritorijos arba kai kurie korpusai yra per kelią nuo 
paplūdimio arba pirmoje linijoje. Taip pat viešbučiai, esantys ant jūros kranto, 
nebūtinai turės ir paplūdimį iškart prie viešbučio, kadangi galimi atvejai, kai 
viešbutis įkurtas ant uolos, ant jūros kranto, tačiau prie jos nėra paplūdimio. 
Kataloguose bei interneto svetainėje šie viešbučiai žymimi simboliu  .
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. Į iškilusius papildomus klausimus Jums 
padės atsakyti Jūsų kelionių agentas.

Miesto / privatus paplūdimys
Miesto paplūdimiu gali naudotis visi norintys: turistai ir vietiniai gyventojai. 
Kai kuriose šalyse (pavyzdžiui, Turkijoje, Graikijoje, Ispanijoje) beveik visi 
paplūdimiai yra miesto. Jie taip pat prižiūrimi, juose veikia barai ir restoranai, 
tačiau už gultus, paplūdimio rankšluosčius ir skėčius reikia mokėti papildomai. 
Tiesa, kartais viešbučių savininkai moka už savo turistus, tada paplūdimio 
paslaugų kaina įskaičiuojama į gyvenimo šiame viešbutyje kainą. Kadangi 
šie paplūdimiai priklauso miestui, juose tvarką palaiko ir prižiūri ne viešbučio 
tarnautojai, o municipaliteto darbuotojai. Nei kelionės organizatorius, nei 
viešbučio administracija neatsako už šių viešųjų paplūdimių tvarką.
Privatus paplūdimys – tai viešbučio savininko išpirkta (ar nuomojama) ir 
savo nuožiūra įrengta turistams paplūdimio juostos dalis. Čia už gultus ir 
skėčius 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* 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 
iki 12 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
TEZ TOUR neatsako už viešbutyje ar autobuse paliktus / rastus turistų daiktus. 
Rasti daiktai saugomi centriniame TEZ TOUR biure (ne ilgiau nei 6 mėnesius) 
ir atiduodami tik pateikus asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, 
pagal turisto prašyme sudarytą paliktų / prarastų daiktų sąrašą. Taip pat 
TEZ TOUR neprivalo paliktų / rastų daiktų pristatyti turistui asmeniškai bei 
neatsako už pristatymo išlaidas.

„Room service“ (aptarnavimas numeriuose)
Įprastai viešbučio numeryje yra meniu su prekių bei paslaugų, kurias galima 
užsisakyti į kambarį, kainomis. 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.

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.
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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 child) – 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 jūra matoma tik išėjus į balkoną 
ar žvilgtelėjus šonu pro langą. Už numerį su vaizdu į jūrą paprastai imama 
priemoka.
Sea Side View – numeris su vaizdu į jūros pusę. Dažnai tokiuose numeriuose 
tiesioginio vaizdo į jūrą nėra, jį gali užstoti pastatai ar augmenija.
garden View – numeris su vaizdu į sodą arba vidinę viešbučio teritoriją, kurioje 
žaliuoja įvairūs augalai. Reikėtų atkreipti dėmesį, kad kartais viešbučio 
administracija taip įvardina numerius su vaizdu į priešingą nuo jūros pusę, 
o pro langus gali matytis tiesiog viešbučio teritorija, kurioje nebūtinai bus 
žaliuojantys sodai. Kainuoja pigiau nei numeris su vaizdu į jūrą.
Mountain View – numeris su vaizdu į kalnus. Reikėtų atkreipti dėmesį, kad 
kartais viešbučio administracija taip įvardina numerius su vaizdu į priešingą 
nuo jūros pusę, o pro langus gali matytis tik kalnų kontūrai. Kainuoja pigiau 
nei kambarys su vaizdu į jūrą ir, dažniausiai, pigiau nei su vaizdu į sodą.
pool View – numeris su vaizdu į baseiną. Itin retai išskiriamas į atskirą rūšį.
Back View – numeris su vaizdu į gatvę arba galinį kiemą.
Front View – numeris pirmoje viešbučio pastatų linijoje, bet nebūtinai su 
tiesioginiu vaizdu į jūrą.

Numerių kategorijos:
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, ar tai yra vientisa erdvė be pertvarų. 
Paprastai 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 juose būna fakso aparatas bei internetas.
Junior Suite – kambario plotas, palyginti su standartiniu kambariu - 
didesnis, padalintas į dvi zonas: miegamąją ir svetainės, kurios kartais 
atskiriamos 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 – 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 Heraklion, Crete, Greece
Tel. +30 281 034 7200
E. paštas info@teztour.gr

LR ambasada Graikijoje
38, Vasileos Konstantinou Ave., 11635 Athens, Greece
Tel. +30 210 72 94 356;
Faks. +30 210 72 94 347;
E. paštas amb.gr@urm.lt

Visa kataloge pateikta informacija apie viešbučius, jų kategorijas, siūlomas 
paslaugas ir pramogas gali kisti, todėl atnaujinamą informaciją apie 
pasikeitimus galite rasti TEZ TOUR tinklapyje www.teztour.lt.

Senasis Herakliono uostas
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1. SUTaRTiES šalių ĮSipaREiGoJimai
1.1. kelionių organizatorius įsipareigoja:
1.1.1. organizuoti turistui (-ams) turistinę kelionę pagal programą, nurodytą kataloge ar kitoje kelionę aprašančioje medžiagoje. Jeigu kataloge ar kitoje kelionę 
aprašančioje medžiagoje nurodytos kelionės programoje buvo padaryti pakeitimai iki šios sutarties pasirašymo, įsipareigoja organizuoti turistinę kelionę pagal pakeistą 
programą. katalogas, taip pat kita kelionę aprašanti medžiaga arba pakeista programa yra neatskiriamas šios sutarties priedas. kelionių organizatoriaus interneto 
puslapiuose: www.teztour.lt ir www.teztour.ee (jeigu  išvykimas iš Talino) / www.teztour.lv (jeigu išvykimas iš Rygos) / www.teztour.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) ar jo pakeitimus, kelionėje teikiamas paslaugas, numatytas kataloge ar kitoje kelionę 
aprašančioje medžiagoje arba pakeistoje programoje, transporto priemones, kuriomis vykstama, jų charakteristikas ir kategoriją, apgyvendinimo tipą, objekto vietą, kategoriją 
ar patogumų lygį ir pagrindinius ypatumus bei klasę (pagal atitinkamas priimančios valstybės taisykles), maitinimą.
pastaroji informacija skelbiama kelionių organizatoriaus interneto puslapiuose: www.teztour.lt ir www.teztour.ee (jeigu  išvykimas iš Talino) / www.teztour.lv (jeigu išvykimas iš 
Rygos) / www.teztour.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, kelionės kainą, kuri turėtų būti mokama analogiškos organizuotos turistinės kelionės atveju apgyvendinimo paslaugas teikiant kito vietų skaičiaus ir tipo kambariuose 
(dviviečiame, triviečiame, liukso ir pan.). 
pastaroji informacija arba nuorodos į oficialius interneto tinklapius, kur yra tokia informacija, skelbiama kelionių organizatoriaus interneto puslapyje 
www.teztour.lt ir www.teztour.ee (jeigu  išvykimas iš Talino) / www.teztour.lv (jeigu išvykimas iš Rygos) / www.teztour.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 transporto 
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 neskelbiamos 
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 nurodytas 
išvykimo vietas; laikytis organizatoriaus nurodymų dėl kelionės ar atskirų jos dalių vykdymo; laikytis viešosios tvarkos, tarptautinių keleivių vežimo taisyklių, bagažo gabenimo 
tvarkos ir į šalį įvežamų daiktų kiekio, skaičiaus ir draudimų reikalavimų. Vykdyti pasienio ir muitinės tarnybų nurodymus. Vykstant į kelionę su nepilnamečiais vaikais, laikytis 
lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 28 d. nutarimu nr. 302 patvirtinto „Vaiko laikino išvykimo į užsienio valstybes, nepriklausančias šengeno erdvei, tvarkos 
aprašo“ (Žin., 2002, nr. 23-858).
1.2.3. atsakyti už kelionės metu padarytą žalą (sugadintą viešbučio inventorių, transporto priemones ir kt.) Jeigu žala padaryta nepilnamečio, visus nuostolius už jį apmoka 
atsakingas asmuo. Jeigu turistas prisiima kaltę ir sutinka atlyginti žalą, ją reikia atlyginti vietoje. Tais atvejais, kai turistas kaltės neprisiima, kelionių organizatorius turi teisę žalą 
išieškoti lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Turistas neprivalo atlyginti žalos atsiradusios dėl nenugalimos jėgos.
1.2.4. Turistas, pagrindinė šios sutarties šalis, privalo informuoti kitus turistus  (naudos gavėjus), kad turistinė kelionė yra organizuojama tik pagal šioje sutartyje nurodytas 
sąlygas ir visi turistai privalo vykdyti visas sutarties sąlygas.

2. TEiSĖ aTSiSakYTi SUTaRTiES
2.1. Turisto teisė atsisakyti sutarties:
2.1.1. Turistas turi teisę bet kuriuo metu atsisakyti sutarties, žemiau sutartyje numatytomis sąlygomis. Sutarties atsisakymas įsigalioja nuo jo pareiškimo momento.
Jeigu turistas atsisako sutarties dėl aplinkybių, už kurias jis atsako (t. y. kai aplinkybės, kurios yra pagrindas atsisakyti sutarties, atsirado dėl paties turisto kaltės (dėl jo tyčinių 
veiksmų ar neatsargumo)), jis turi atlyginti kelionių organizatoriui nuostolius, padarytus dėl tokio atsisakymo. nuostolių dydis šiuo atveju negali viršyti maksimalios vienos 
kelionės kainos. Sutarties atsisakymo kaina priklauso nuo likusio laiko iki kelionės pradžios: 

Turistui atsisakius vykti į kelionę, kai dėl kelionės finansavimo jis yra sudaręs finansavimo (vartojimo kredito) sutartį, jis privalo atlyginti kelionių organizatoriaus patirtus 
nuostolius, kurie nustatyti aukščiau nurodytoje lentelėje, neviršijant maksimalios vienos kelionės kainos, o už vartojimo kredito sutarties nutraukimą turistas privalo atsiskaityti 
su vartojimo kredito davėju Vartojimo kredito įstatyme numatyta tvarka.
Turistui pareikalavus, kelionių organizatorius pateiks dėl šiame punkte nurodyto sutarties atsisakymo patirtų nuostolių pagrindimą. 
2.1.2.  Jeigu turistas atsisako sutarties dėl aplinkybių, už kurias jis neatsako, negali jų kontroliuoti ir kurių sutarties sudarymo metu negalėjo protingai numatyti (pvz. Dėl 
sveikatos būklės, mirties ir pan.) kelionių organizatorius turi teisę reikalauti atlyginti patirtus tiesioginius nuostolius, padarytus dėl tokio atsisakymo, išskyrus atvejus, kai 
sutarties atsisakoma dėl nenugalimos jėgos aplinkybių. Turistas privalo kuo skubiau po aplinkybių atsiradimo informuoti kelionių organizatorių apie susiklosčiusią situaciją ir 
kelionės atsisakymą.  Turistas turi pateikti rašytinių dokumentų, įrodančių kelionės atsisakymo priežastį, kopijas. Tuo atveju, jei sutarties atsisakymo pagrindas – turisto liga, 
asmenys, draudžiami ligos ir motinystės socialiniu draudimu kelionių organizatoriui turi pateikti nedarbingumo pažymėjimo kopiją. šalys susitaria ir sutinka, kad nuostolių 
dydis dėl turisto sutarties atsisakymo nustatomas pagal šios Sutarties 2.1.1 punkte pateiktą lentelę, tačiau bet kuriuo atveju, atlygintinų tiesioginių nuostolių dydis negali viršyti 
sutartyje nustatytos kelionės kainos. Turistui pareikalavus, kelionių organizatorius pateiks dėl šiame punkte nurodyto sutarties atsisakymo patirtų nuostolių pagrindimą.  
2.1.3. Jeigu turistas atsisako sutarties dėl aplinkybių, už kurias atsako kelionių organizatorius ar asmuo, kurio pagalba kelionių organizatorius naudojasi, arba dėl su turistu 
nesusijusių aplinkybių, kurių jis negali kontroliuoti ir kurių sutarties sudarymo metu negalėjo protingai numatyti, turistas turi teisę reikalauti, kad jam būtų grąžinti už kelionę 
sumokėti pinigai arba jo sutikimu kompensuota kitu būdu.
2.2. kelionių organizatoriaus teisė atsisakyti sutarties:
2.2.1. kelionių organizatorius turi teisę atsisakyti sutarties tik dėl svarbių priežasčių, apie kurias jis nedelsdamas informuoja turistą.
2.2.2. Jeigu kelionių organizatorius atsisako sutarties dėl aplinkybių, už kurias turistas neatsako, jis privalo pasiūlyti turistui naują, tokios pat ar geresnės kokybės, alternatyvų 
kelionės variantą. Jeigu turistas pasiūlytos kelionės atsisako arba dėl pagrįstų priežasčių nėra galimybės turistui pasiūlyti alternatyvią kelionę, kelionių organizatorius turi 

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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Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt124



Turizmo paslaugų teikimo sutarties sąlygos

grąžinti Turistui už kelionę įmokėtus pinigus. 
2.3. kelionių organizatorius, atsisakęs sutarties, privalo organizuoti kelionę iš naujo arba grąžinti turistui pinigus už kelionę ir atlyginti turtinę žalą. Jokia žala turistui neatlyginama 
tais atvejais, kai sutarties atsisakoma dėl 1.1.2 punkto aplinkybių arba  nenugalimos jėgos.
2.4. kai, nutraukus  sutartį, kelionių organizatoriui, 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 perimantis) asmuo, 
perėmęs kelionę, atsako solidariai kelionės organizatoriui už kelionės kainos ir išlaidų, susijusių su teisės į kelionę perleidimu, sumokėjimą. šalys susitaria ir sutinka, kad 
jeigu teisė į kelionę trečiajam (kelionę perimančiam) asmeniui  perleidžiama likus iki kelionės pradžios ne mažiau kaip 7 dienoms, kelionės perleidimo išlaidos sudaro 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 pagalbos ir paramos 
teikimu turi atlyginti pats turistas. Jeigu už netinkamą sutarties vykdymą atsako kelionių organizatorius ar asmuo, kurio pagalba kelionių organizatorius naudojasi, tai visas 
išlaidas, susijusias su papildomos pagalbos ir paramos teikimu turistui, apmoka pats kelionių organizatorius.
5.3.  Jeigu prasidėjus kelionei ar jos metu paaiškėja, kad kelionių organizatorius negalės įvykdyti pagrindinės sutartų paslaugų dalies, jis privalo pasiūlyti turistui (-ams) tinkamas 
alternatyvias paslaugas už tokią pačią kainą sutartyje nurodytam terminui bei kompensuoti turistui anksčiau pasiūlytų ir faktiškai suteiktų paslaugų kainos skirtumą. Jeigu 
kelionių organizatorius dėl pagrįstų priežasčių negali pasiūlyti alternatyvių paslaugų arba dėl protingų priežasčių turistas jos atsisakė, kelionių organizatorius, be papildomo 
užmokesčio, turi užtikrinti turisto grąžinimą atgal arba nuvežimą į kitą vietovę, dėl kurios sutinka turistas, taip pat grąžinti turistui pinigus už nesuteiktas paslaugas.
5.4. kelionių organizatorius neturi teisės riboti ar panaikinti savo civilinę atsakomybę už žalą, padarytą turistui, jeigu žala padaroma dėl kelionių organizatoriaus tyčios ar didelio 
neatsargumo.
5.5. Turistui padaryta turtinė ir neturtinė žala atlyginama Civilinio kodekso nustatyta tvarka.
5.6. 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 ikiteismine tvarka 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.
6.4. 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. 
6.5. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais  po vieną kelionių organizatoriui ir turistui (-ams). Visi egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.
 
Sutarties pasirašymas dar negarantuoja, jog turisto pasirinktam viešbučiui bus patvirtinta rezervacija. apie rezervacijos patvirtinimą turistui bus pranešta atskirai. nepatvirtinus 
rezervacijos, pasirašyta sutartis, dėl apgyvendinimo konkrečiame viešbutyje, netenka galios. Turistas turi teisę pasirinkti alternatyvų kelionės variantą sudarydamas naują 
sutartį. Turistui atsisakius sudaryti naują sutartį, kelionių organizatorius turi grąžinti turistui įmokėtus pinigus už netekusią galios sudarytą sutartį.
nesumokėjus šiose sąlygose nustatyta tvarka nurodytos kelionės kainos ar jos dalies, sutartis netenka galios. Tokiu atveju turistas turi teisę pasirinkti alternatyvų kelionės 
variantą, iš kelionių organizatoriaus tuo metu siūlomų kelionių, sudarydamas naują sutartį. Turistui atsisakius sudaryti naują sutartį, turistas privalo atlyginti kelionių 
organizatoriaus patirtus nuostolius 2.1.1 p. nustatyta tvarka. 
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 reikalavimus, 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 puslapiuose: www.teztour.lt ir www.teztour.ee (jeigu  išvykimas iš Talino) / www.teztour.lv (jeigu išvykimas iš 
Rygos) / www.teztour.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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Simbolių paaiškinimai

žemiau aprašyti simboliai - tai kataloge bei interneto svetainėje 
figūruojantys viešbučių segmentai, kurie nurodo viešbučio paskirtį. Tai 
subjektyvus organizatoriaus viešbučių segmentavimas pagal jų teikiamų 
paslaugų spektrą.  Į visus papildomai iškilusius klausimus, padės atsakyti 
Jūsų kelionių agentas.

„Ekonominė klasė“ – tai, kataloge arba interneto svetainėje 
„Ekonominės klasės viešbutis“ prierašu ar  simboliu 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.

„Viešbutis ant jūros kranto“ – viešbučio esančio ant jūros 
kranto teritorija dažniausiai yra neatskirta nuo paplūdimio, bet 
pažymėtina, kad gali būti: 
 kai tarp viešbučio teritorijos ir paplūdimio yra promenada; 
 dalis teritorijos arba kai kurie viešbučio korpusai yra per kelią nuo 

paplūdimio (pirmoje linijoje); 
 viešbučiai esantys ant jūros kranto nebūtinai turės ir paplūdimį 

iškart prie viešbučio. Gali būti viešbutis įkurtas ant uolos, ant jūros 
kranto, tačiau prie kurios nėra paplūdimio arba paplūdimys gali 
būti atokiau.

„Viešbutis tinkantis šeimoms“ – viešbutis savo paslaugų pasiūla 
bei apgyvendinimo tipų įvairove, orientuotas į šeimų su vaikais 
poilsį. 

„Vandens kalneliai“ – viešbučio teritorijoje yra vandens kalneliai. 
Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad skirtinguose viešbučiuose 
kalnelių dydis bei gausa skiriasi. 

„Viešbutis, esantis kurorto centre“ – tai viešbutis, nurodantis savo 
lokaciją kaip kurorto centre esančio arba nuo centro (centrinės 
zonos, promenados, diskotekos / barų gatvės) nutolęs ne daugiau 
kaip 1 km atstumu. Kurorte taip pat gali būti ne vienas centras, tad 
atstumas gali būti nurodytas iki pagrindinio miesto centro arba iki 
kelių centrų.

„Viešbutis prabangiam poilsiui“ – viešbutis orientuotas į aukštą 
paslaugų bei aptarnavimo kokybę. Atkreipiame dėmesį, jog 
paprastai, kuo aukštesnė viešbučio kaina, tuo efektyviau išpildomi 
poilsiautojų lūkesčiai. 

„Aktyvios atostogos“ – tai viešbutis, kurio teritorijoje suteikiamos 
paslaugos leidžia aktyviai ilsėtis: žaisti aktyvius žaidimus (lauko 
tenisas, golfas ir t.t), dalyvauti aktyviose pramoginėse programose. 

„Romantiškos, ramios atostogos“ – tai viešbutis, skirtas poroms, 
jaunavedžiams, jaukiam poilsiui romantiškoje ir / arba ramioje 
aplinkoje.

 

„Verslo klasė, konferencijos“ – tai viešbutis, kuris orientuotas 
į verslo žmones, gali būti skirtas konferencijų organizavimui, 
didesnių grupių apgyvendinimui, neturėti didelės teritorijos.

Vakarėjančios Rodo pakrantės - 
išties nuostabios

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt126



Užrašams
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Užrašams
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Iki pasimatymo Graikijoje!



Šis katalogas paruoštas pagal informaciją, kurią pateikė
viešbučiai iki 2011 metų liepos 1 dienos. Išsamesnė bei 
naujesnė informacija, apie viešbučiuose įvykusius 
pasikeitimus, skelbiama TEZ TOUR tinklapyje: 
www.teztour.lt

Šis katalogas paruoštas pagal informaciją, kurią pateikė 
viešbučiai iki 2012 gruodžio 1 d. Išsamesnė bei naujesnė 
informacija apie viešbučiuose įvykusius pasikeitimus 
skelbiama TEZ TOUR tinklapyje www.teztour.lt


