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Atostogų įspūdžiai išlieka ilgam!

Apie TEZ TOUR

„TEZ TOUR LIETUVA“ – 
Ką KAlbA sKAičiAi 

Kurti atostogų prisiminimus „Tez Tour Lietuva“ pradėjo 
2004 metais. Tada su mumis keliavo 16 tūkst. turistų. 
Po dešimties metų jų buvo jau daugiau nei 70 tūkst., o 

2015-aisiais mūsų pastangas vertinančių keliautojų skaičius 
perkopė 85 tūkst. Tikime ir planuojame, kad 2016 metais 

aptarnausime daugiau nei 100 tūkst. turistų.

KomfortAs, Kur beKeliAutum 
Mėgaukitės komfortiškomis atostogomis ir pasinerkite 

į įspūdžių paieškas, o Jūsų svajonių kelionės organizavimu 
pasirūpins „Tez Tour“ – profesionalų komanda, nuolat 
investuojanti į paslaugų kokybę ir ieškanti būtent Jūsų 

kelionei pritaikytų sprendimų.

AtostoGų įspūdžiAi 
IšLIEKA ILgAm 

Mėgaukitės atostogomis, fiksuokite akimirkas ir dalinkitės 
įspūdžiais, kurie išlieka ilgam: skrosdami bangas su delfinais 

Bulgarijoje ar tingiai vartydamiesi saulės bučiuojamuose 
Sardinijos ir Kipro paplūdimiuose, panirę į flamenko sūkurį 

Ispanijoje ar įveikę ekstremaliausias trasas 
Austrijos ir Italijos Alpėse. 

Drauge su „Tez Tour“ išvyskite aukso spindesį Jungtiniuose 
Arabų Emyratuose, gėrėkitės spalvinga egzotika Tailande ir 
aplankykite neįtikėtinų kontrastų šalį Turkiją. Prisiliesti prie 

istorijos kviečiame į tūkstantmečių paslaptis saugantį Egiptą 
ar kultūros sostinę Graikiją. O šiemet įkvepiančių kelionių 

sąraše laukia nauja kryptis – picos gimtinė ir atradimų 
miestas Neapolis. Keliaukime kartu!
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Nuo durų iKi durų 
„Tez Tour“ atstovai visada šalia – palinkėsime geros kelionės

 Vilniaus oro uoste, o nusileidus lėktuvui pasitiksime ir 
nuvešime į viešbutį. Keliautojų patogumui „Tez Tour“ turi 

atstovybę kiekvienoje šalyje, o klientų aptarnavimo skyrius 
veikia visą parą. 

pAžiNKite istoriJą GrAiKiJoJe 
Svajojantiems apie atostogas kultūros lopšyje 

siūlome Graikiją. Čia Jūsų lauks turtingi kraštovaizdžiai, 
mitais ir legendomis apipinti miesteliai, 

vaišinga nacionalinė virtuvė ir istorinės ekskursijos 
po antikos laikus menančius šalies kampelius.
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7 GRAIKIJOS stebuklai
Prieš kiek daugiau nei 2000 metų graikų mokslininkai paskelbė įspūdingiausių pasaulio vietų 
sąrašą ir pavadino jį septyniais Pasaulio stebuklais. Daugumą šio sąrašo objektų šiandien mena 
tik legendomis apipintos vietos, todėl kviečiame leistis į stebuklų paieškas iš naujo – šįkart 
pačios Graikijos teritorijoje.

1

2

3

SpINALONGA 

SAMARIJOS 
TARpEKLIS 

DRUGELIų SLėnIS

Vos už kelių kilometrų nuo rytinių Kretos 
krantų, Mirabelo įlankoje, įsikūrusi nedidukė 
salelė Spinalonga. Šią salą pėsčiomis 
galima apeiti vos per 20 minučių, tačiau 
tai bus laikas, pilnas įspūdžių ir įdomių 
legendų. Viena iš jų pasakoja, kad būtent 
čia iki pat XX a. vidurio gyvavo paskutinė 
Europos raupsuotųjų kolonija, kurių liūdna 
bei paslaptinga istorija ir sukūrė pretekstą 
„ašarų salos“ pavadinimui.

Šniokščiantys kriokliai, vešli augalija ir tūkstančiai margaspalvių 
drugelių gamtos mylėtojus kviečia užsukti į Petaloudes – Rodo 
saloje esantį Drugelių slėnį. Gamta čia stulbinamai graži: slėnis 
apaugęs pušimis ir lapuočiais stirakais, kurių kamienus gyvu kilimu 
nukloja drugeliai, o siauri akmeniniai takeliai veda link mažų ežerėlių, 
čiurlenančių upokšnių ir saulėje spindinčių krioklių.

graikijos 
top 7

Vakarinėje Kretos dalyje driekiasi Samarijos tarpeklis. Vasarą čia 
teka vos čiurlenantis upelis, o žiemą – srauni Tarajo upė, kurios 
vandenys ir išgriaužė gilią tarpeklio vagą. Tačiau pradžią jai davė 
Viduržemio jūroje vykę tektoniniai lūžiai. Siauriausia tarpeklio 
vieta vadinama „Geležiniais vartais“, jos plotis siekia vos 3 metrus. 
Kretos svečių laukia smagus iššūkis – verta pereiti visą 16,7 km 
ilgio ir daugiau nei 1000 m aukščio tarpeklį, nes pakeliui laukia 
daugybė retų augalų ir gyvūnų, o pasiekus kelionės tikslą prieš 
akis atsiveria nuostabiai žydra Libijos jūra.
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KnOSO RūMAI

PRASOnISIO IŠKyŠULyS

RODAS

Milžiniški Knoso rūmai – didingos Kretos istorijos 
liudininkai. Pradėti statyti dar prieš 4000 metų, paskui 
sugriauti žemės drebėjimo, atstatyti ir vėl sudeginti, 
šiandien šie rūmai išsibarstę po 16 tūkst. kv. m teritoriją 
ir yra vienas lankomiausių salos objektų. Būtent Knoso 
rūmuose karaliavo legendinis karalius Minas, savo sūnų 
Minotaurą įkalinęs požeminiuose rūmų labirintuose.

Žalioji sala – taip šio iškyšulio pavadinimą verčia patys graikai – 
įsikūrusi toje vietoje, kur susitinka Viduržemio ir Egėjo jūros. 
Prasonisio vietovę ypač mėgsta vandens sporto entuziastai: 
sąlygos užsiimti burlenčių ir jėgos aitvarų sportu čia tiesiog 
idealios, o pradedantiesiems padeda profesionalūs instruktoriai.

Pasidairyti kviečia vienas gražiausių Graikijos salų miestų – gilią 
senovę menantis Rodas. Čia išvysite ir XVI a. Didžiųjų Magistrų 
rūmus, kurie buvo susprogdinti, o vėliau atstatyti, ir po visą 
senamiestį išsibarsčiusias antikinių šventyklų liekanas. Be to, čia 
kadaise stovėjo šeštuoju Pasaulio stebuklu tituluojamas Rodo 
kolosas – milžiniška saulės dievo Helijo skulptūra, kurios metalas, 
anot Teofano kronikos, buvo parduotas vienam pirkliui, o tam, kad 
susikrautų visą pirkinį, jam prireikė net 900 kupranugarių. Saulei 
leidžiantis būtinai nueikite ant Monte Smith kalvos – nuo jos atsiveria 
nuostabūs Rodo miesto ir pakrantės vaizdai. 

7 KURnO EŽERAS

Šis egzotiškas gamtos kūrinys yra vienintelis gėlo 
vandens šaltinis Kretos saloje. Pasižvalgyti po kalvotas 
vaizdingame slėnyje įsikūrusio ežero apylinkes vilioja 
ne tik gamtos grožis, bet ir vietinių pasakojami mitai. 
Anot jų, anksčiau Kurno vietoje stovėjo kaimas, o ežero 
dugne iki šiol gyvena vienintelė likusi kaimelio gyvento-
ja – nimfa paversta kunigo duktė, kuri per pilnatį išnyra 
į paviršių ir atsisėdusi ant uolos šukuojasi plaukus. 

graikijos 
top 7
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graikija –  
tūkstančių salų šalisApie šalį

Graikija laikoma daugelio Vakarų civilizacijos 
simbolių gimtine: čia atsirado ir suklestėjo 
demokratija, buvo padėti pagrindai daugeliui 
mokslų ir surengtos pirmosios Olimpinės 
žaidynės. Iš septynių Pasaulio stebuklų net 
trys priklauso dabartinei Graikijai, 19 šalies 
objektų įtraukta į UnESCO saugomų sąrašą, 
o visoje šalies teritorijoje yra tiek istorinių 
paminklų, kad norint juos visus apžiūrėti 
bent prabėgomis prireiktų keleto metų.

Yra kuo didžiuotis

Dieviškai gražūs vaizdai, karališkai gardūs valgiai ir nuoširdžiai draugiški 
žmonės – visa tai pasitinka keliaujant po saulės glamonėjamą Graikiją. Jau po 
kelių dienų viešnagės šioje šalyje tampa aišku, kad vietiniai gyvena savo laiku, 
o žvilgčioti į laikrodį čia beveik nepadoru. Atostogos Graikijoje kaskart įrodo, 
kad gyvenimas gražus, tad kam jį skubinti?

Graikijai priklauso keli 
tūkstančiai salų ir salelių, iš 
kurių tik 170 yra gyvenamos.

įdomu
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Apie šalį

Graikijoje gyva legenda apie šalies atsiradimo istoriją. 
Pasakojama, kad antikos dievai Atėnė ir Poseidonas susitarė, 
kad tas, kurio dovana Graikijai bus vertingesnė, taps jos 
globėju. Poseidonas dovanojo jūrą, tačiau dvikovą laimėjo 
Atėnė, įteikusi Graikijos gyventojams alyvmedį, kuris iki šiol 
laikomas šalies simboliu.

Dievų dovanos

Graikijos peizažai tokie kontrastingi, kad keliaujant po vieną šalį 
galima pasijusti lyg pabuvojus bent dešimtyje. net 80 procentų 
Graikijos teritorijos dengia kalnai, todėl šioje šalyje nėra nė vienos 
tekančios upės. O visą Graikijos plotą tarsi prabangus vėrinys 
puošia nesuskaičiuojamos salos, salelės, įlankos ir lagūnos. Čia 
darniai „sugyvena“ daugybė gražių salų ir įvertintų paplūdimių, 
milžiniškų kalnų ir apsnigtų viršūnių, įspūdingų antikos griuvėsių 
bei šiuolaikinių miestų.

Turtingas kraštovaizdis Kai nereikia skubėti
Atostogaudami Graikijoje visai netrukus pajusite, kad laikas 
čia tarsi sustojęs, o vietiniai gyventojai dėl jo tiesiog nesuka 
sau galvos. Rytas gali tęstis iki 13 val., vakarienė – iki pat 
vidurnakčio, o dar tris valandas iš dienos pasiskolina poilsiui 
skirta siesta. Siga-siga (gr. pamažu, iš lėto) ritmu – taip graikai 
leidžia dienas, ir šalies svečiams siūlydami daryti tą patį.

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

Apie 
Graikiją 
faktais:

Laima Kazlauskaitė
Rezervacijų ir konsultacijų 
teikimo skyriaus vadybininkė

          Leidžiant atostogas 
istorijos ir kultūros lopšiu 
vadinamoje Graikijoje tiesiog 
būtina aplankyti bent vieną 
muziejų. Tačiau neužmirškite, 
kad pirmadieniais ir nacionalinių 
švenčių metu jie nedirba.
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Graikijos salų virtuvė vilioja šviežiomis daržovėmis, puikiai paruoštomis gėrybėmis iš 
jūros ir saldžiame sirupe skęstančiais desertais – gurmaniškų įspūdžių šioje šalies dalyje 

tikrai nepritrūks. Tad kviečiame keliauti ir ragauti. 

graikijos 
virtuvė

Kuo vaišina 
GrAiKiJA?
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Papietaukim!

Saldžiau nebūna

Graikiški desertai tikrai verti saldumynų 
vardo: sausainiai, saldainiai, spurgos, vafliai, 
nuga ir sluoksniuotos tešlos pyragai – visi 
be išimties skęsta saldžiame meduje ar 
mirksta po tirštu sirupo sluoksniu. Prie tokių 
vaišių, anot graikų, labiausiai tinka visai ne 
arbata, o pilna stiklinė šalto vandens. Tačiau 
atsigaivinti po deserto puikiai tiks ir dar 
vienas graikų išradimas – šaltoji kava frappe.

Kone kiekvienas Graikjos restoranas kviečia 
paskanauti jūros gėrybių: žuvų ikrų salotų 
taramosalata, keptų aštuonkojų chtapodja ir 
garides saganaki – aštriu pomidorų ir fetos 
padažu aplietų krevečių. 

Mėsos mėgėjams rekomenduojame 
moussaka – kapotos mėsos patiekalą su 
baklažanais, bulvėmis ir bešamelio padažu, 
arba keftedes – džiūvėsiuose apvoliotų ir 
alyvuogių aliejuje keptų kiaulienos kukulių 
su žalumynais, mėtomis ir kmynais. 

O jei esate vegetaras, būtinai paragaukite 
bamies – labai paprasto, tačiau nepaprastai 
gardaus valgomųjų ybiškių ir pomidorų 
troškinio, bei garsiojo šalto padažo tzatziki,  
gaminamo iš jogurto, agurkų, česnako ir 
alyvuogių aliejaus.

graikijos 
virtuvė

Skystuoju auksu vadinamas alyvuogių aliejus – didžiausia 
Graikijos brangenybė, kuria čia noriai dalijamasi: jo skonį 
galima pajusti visur, su viskuo ir ant visko! 

įdomu

Laima 
Kazlauskaitė
Rezervacijų ir 
konsultacijų 
teikimo skyriaus 
vadybininkė

 Viešint Graikijoje būtina 
parsivežti puikaus skonio 
marinuotų alyvuogių, sakais 
kvepiančio baltojo vyno ReTsina 
ir, žinoma, šviežio fetos sūrio.
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Kruizai po
graikijos salas

1
Skrydis Vilnius–Heraklionas. 
nuvežimas ir apgyvendinimas 
pasirinktame Kretos salos viešbutyje.

di
en

a VILNIUS –
HERAKLIONAS

2-4
poilsis pasirinktame Kretos salos 
viešbutyje.

di
en

os pOILSIS 
KRETOJE

5
Ryte išvykimas iš viešbučio ir registracija 
kruiziniame laive. Išplaukimas iš Kretos link 
Santorinio. Sustojimas Santorinio saloje. 
Išplaukimas link Atėnų. nakvynė laive.

di
en

a KRETA – 
SANTORINIS

6
Sustojimas Pirėjo uoste. Išplaukimas link 
Mikono. Sustojimas Mikono saloje. 
Išplaukimas link Kušadasio. nakvynė laive. 

di
en

a ATėnAI 
(PIRėJAS) – 
MIKONAS 

7
Sustojimas Kušadasyje. Sustojimas 
patmos saloje. Išplaukimas link Kretos. 
nakvynė laive. 

di
en

a KUŠADASIS 
(TURKIJA) – 
pATMOS SALA

8
Atplaukimas į Kretą. Laisvas laikas arba iš 
anksto užsakyta ekskursija į vandens pramogų 
parką „Water City“. Ekskursija užsakoma 
Lietuvoje perkant kruizą. nuvežimas į oro 
uostą. Skrydis Heraklionas – Vilnius. 

di
en

a HERAKLIONAS –
VILNIUS 

Į kelionės kainą įskaičiuota:

• skrydis Vilnius–Heraklionas–Vilnius;  
• pasitikimas oro uoste;
• pervežimai oro uostas–viešbutis–
kruizinis laivas–oro uostas; 
• apgyvendinimas pasirinktame 
viešbutyje Kretos saloje;

• užsakyto tipo kajutė kruiziniame laive. 
Laivas šalyje yra nekategorizuotas 
(ekonominės klasės); 
• maitinimas: pasirinktas maitinimo tipas 
viešbutyje Kretos saloje bei kruiziniame laive;
• lietuviškai arba rusiškai kalbančio „Tez Tour“ 
atstovo paslaugos Kretos saloje; 
• jei užsakyta, ekskursija Kretos saloje 
išvykimo dieną. 

Į kelionės kainą neįskaičiuota:

• medicininių išlaidų draudimas užsienyje;
• ekskursijos, bilietai į lankomus objektus 
(galima užsisakyti laive, kaina apie 208 Eur);
• gėrimai pietų ir vakarienės metu (kruiziniame laive 
bei Kretos salos viešbučiuose, pagal sutartyje nurodytą 
vieną iš BB, HB, FB  maitinimo sistemų);
• asmeninės išlaidos;
• arbatpinigiai poilsio metu.

pirma programa
Graikija – dviejų tūkstančių salų šalis. Kiekviena jų gali pasigirti unikalia kultūra, architektūra, tradicijomis, virtuve, 
istorija ir stiliumi. Visus, norinčius pažinti salų gyvenimą, kviečiame į nepakartojamų įspūdžių ir emocijų kupiną kruizą. 

Kretos sala (Heraklionas) – santorinio sala – atėnai (Pirėjas) – Mikono sala –
Kušadasis (Turkija) – Patmos sala – Kretos sala (Heraklionas)kruizas po graikijos salas

3 dienos jūroje
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Kruizai po
graikijos salas

Skrydis Vilnius–Heraklionas. 
nuvežimas ir apgyvendinimas 
pasirinktame viešbutyje Kretos 
saloje. 

1 di
en

a VILNIUS –
HERAKLIONAS

2-3
poilsis pasirinktame Kretos salos 
viešbutyje.

di
en

os pOILSIS 
KRETOJE

4
Ryte išvykimas iš viešbučio ir 
registracija kruiziniame laive. 
Išplaukimas iš Kretos link Santorinio. 
Sustojimas Santorinio saloje. 
Išplaukimas link Atėnų. nakvynė laive. 

di
en

a KRETA – 
SANTORINIS

5
Sustojimas Pirėjo uoste. Išplaukimas 
link Mikono. Sustojimas Mikono saloje. 
Išplaukimas link Kušadasio. nakvynė laive.

di
en

a ATėnAI 
(PIRėJAS) – 
MIKONAS 

6
Sustojimas Kušadasyje. Išplaukimas 
link patmos. Sustojimas patmos saloje. 
Išplaukimas link Rodo. nakvynė laive. 

di
en

a KUŠADASIS 
(TURKIJA) – 
pATMOS SALA

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

di
en

a

RODAS

8
Atplaukimas į Kretą. Laisvas laikas arba iš 
anksto užsakyta ekskursija į vandens pramogų 
parką „Water City“. Ekskursija užsakoma 
Lietuvoje perkant kruizą. nuvežimas į oro 
uostą. Skrydis Heraklionas–Vilnius. 

di
en

a HERAKLIONAS –
VILNIUS 

Dėmesio! 
• Programa, lankytinų vietų eiliškumas gali keistis.
• Kruizai vykdomi laivais „Celestyal Olympia“. Plačiau apie kruizinius laivus
www.celestyalcruises.com/en/cruise-ships/cruise-ship/LO/Celestyal%20Olympia.html
• Vykstant privalomas pasas.
• Laive parduodamos ekskursijos (anglų kalba), kurias organizuoja ir vykdo užsienio 
šalių kelionių organizatoriai. Detalesnę informaciją Jums suteiks laivo administracija.

Ar bent kartą pagalvojote, kaip būtų nuostabu vienos kelionės metu aplankyti net keletą dar namatytų salų? Siūlome leistis į 
4 dienų kruizą po Graikijos salas. Tai puiki proga suderinti tingų poilsį su įspūdingais pažintiniais maršrutais.

Antra programa
Kretos sala (Heraklionas) – santorinio sala – atėnai (Pirėjas) – Mikono sala – 
Kušadasis (Turkija) – Patmos sala – Rodo sala – Kretos sala (Heraklionas)

4 dienos jūroje 
kruizas po graikijos salas
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Ekskursijos

Unikalus kraštovaizdis, nedideli miesteliai ir jaukios gatvės bei Graikijos 
vizitine kortele tapę balti namukai – visa tai Jūsų laukia Santorinyje,  
vienoje gražiausių vulkaninės kilmės salų Viduržemio jūroje.

ViDuržemio jūroS gražuolė

santorinio sala

Ką nuveiksime?
• Laivu atplauksime į nediduką uostą, o 
iš jo įspūdingu serpantinu kilsime į Firą – 
pagrindinį salos miestą, susispietusį ant 
paties skardžio krašto 260 m aukštyje. 

• Saloje aplankysime seniausią bažnyčią 
Panagia episkopi, pastatytą dar Bizantijos 
imperatoriaus alexios Komninos valdymo 
laikais (XI a.), ir aukščiausioje salos vietoje 
esantį vienuolyną Prophet elias. 

• Užsuksime į tipišką kaimelį Pyrgą, vai-
duokliškąjį Mesa Gonia (po žemės drebėjimo 
iš jo pasitraukė visi gyventojai) ir Oia – 
tapybiškiausią salos miestuką. Vykstant link 
jo galima grožėtis baltais vėjo malūnais. 

• Apžiūrėsime svarbiausią archeologinių 
kasinėjimų vietą Graikijoje – akrotiri miesto 
liekanas. 

• Pasigrožėti nepakartojamu marinistiniu 
peizažu nuvyksime prie Faros iškyšulio.

• Drauge palydėsime saulėlydį. Sakoma, 
kad žiūrovai, pakerėti pastarojo grožio, negaili 
aplodismentų – jis čia nepakartojamas.

įdomu
1500 m. pr. Kr. Santorinio salą 
suformavęs ugnikalnis iki šiol yra 
aktyvus.

        susirinkus grupei ekskursija po santorinio 
salą vyksta lietuvių kalba.     

Laima Kazlauskaitė
Rezervacijų ir konsultacijų

 teikimo skyriaus vadybininkė

Atlantidos paslaptys
Santorinis – tai paslapčių lydima sala Egėjo 
jūroje, pietinėje Kikladų salyno dalyje, apie 
120 km nutolusi nuo Kretos. Sala tokia ma-
žytė, kad apvažiuoti jai užtektų ir valandos, 

tačiau ne viskas matuojama kilometrais – 
čia tvyrančio grožio išmatuoti neįmanoma, 
o vietiniai tikina, kad būtent čia kadaise 
buvo mistiškoji legendinė Atlantida.

12 13



Ekskursijos

Knosas ir Lasitis
KretoS SaloS legenDoS

Laukia turininga diena – joje tilps 
net dvi populiariausios Kretos 
ekskursijos, kviečiančios pažinti 
didingą salos praeitį ir ne ką 
mažiau įdomų šių dienų gyvenimą. 

įdomu
Pasak senovės graikų mitų, 
Dzeuso urve nuo savo vaikus 
ryjančio vyro Krono Rėja slėpė 
naujagimį Dzeusą – visų dievų ir 
žmonių tėvą.

        Ekskursijos metu 
lankysimės ortodoksų 
vienuolyne, tad pasirūpinkite 
tinkama apranga: drabužiai 
turi dengti kelius ir pečius.

Laima Kazlauskaitė
Rezervacijų ir konsultacijų 
teikimo skyriaus vadybininkė

Knosas – 
iš didingos praeities
Kelionę pradėsime Knose – antikinėje salos 
sostinėje. Čia aplankysime „Kretos perlu“ 
vadinamus Knoso rūmus, kurių sienos 
tebesaugo senovės paslaptis. Legendomis 
apipinti rūmai mena didingą Mino civili-

Lasitis – salos gyvenimas šiandien
Antroje dienos pusėje kilsime į Dikti kalnus. Būtinai stabtelėsime Lasičio plokščiakalnyje 
pasigrožėti abejingų nepaliekančiais vaizdais, o paskui trauksime į 80 m gylio Dzeuso urvą – 
stalaktitų ir stalagmitų pasaulį, kurio centre tyvuliuoja požeminis ežeras. Pakeliui užsuksime 

į Trapsaną – kaimelis garsėja keramikos dirbtuvėmis, kuriose galėsite patys prisiliesti prie 
šio amato. Pasistiprinę kaimo tavernoje keliausime toliau. Mūsų paskutinė stotelė ves į Seli 
kaimą, kur galėsite apžiūrėti garsųjį Kera Dievo Motinos vienuolyną, skaičiuojantį jau daugiau 
nei 800 metų amžių ir saugantį stebuklingą Dievo Motinos ikoną.

zacijos praeitį, apie kurią byloja įspūdinga 
architektūra: ryški sienų tapyba, rafinuoti 
lipdiniai bei masyvios kolonos. Klausydami 
gido pasakojimų, išgirsite paslaptingą šios 
vietos istoriją ir su ja susijusias legendas.
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Retimnas – venecijiečių valdymo laikus menantis miestas, 
persmelktas viduramžių romantikos ir žavintis savita architektūra. 

Retimnas pėsčiomis
Primygtinai siūlome neskubant 
pasivaikščioti jo gatvėmis ir gatvelėmis, 
tebesaugančiomis anų laikų aurą: čia iki 
šių dienų išlikusios senovinės cerkvės, 
venecijietiški namai, turkų pastatytos 
mečetės, o miestą ypač puošia XVI a. ant 
kalvos pastatyta tvirtovė.

Ką dar išvysite?
• Keliausime į Kourtaliotiko tarpeklį – 
įveikus nesuskaičiuojamą galybę laiptelių 
prieš akis atsivers kvapą gniaužiantys 
vaizdai: įspūdingo dydžio kriokliai, stačios 
uolos ir staigūs posūkiai.

• Aplankysime XV a. Preveli vienuolyną – 
nuošalioje vietovėje ant kalvos stūksantį 
ir šimtmečius skaičiuojantį vienuolių 
prieglobstį, atvirą lankytojams. 

• Taip pat nusileisime į Preveli paplūdimį – 
pasivaikščiosime ir apžiūrėsime įspūdingą 
lagūną, kurią suformavo į jūrą įtekanti 
Kourtaliotiko upė.

įdomu
Preveli vienuolyne akį traukia modernus fontanas – 
tai australų padėkos dovana vienuoliams už vokiečių 
okupacijos metais suteiktą pagalbą. 

retimnas ir 
preveli vienuolynasEkskursijos
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Atvira jūra, plevenančios burės, gaivus vėjas ir klykiančios žuvėdros – 
toks mūsų siūlomas planas tobulai dienai tarp Kretą skalaujančių bangų!

Ką nuveiksime?
Burine jachta keliausime į negyvenamą 
Dia salą. Kaip tikri „robinzonai“ tyrinėsite 
salą, žvejosite ir maudysitės laukiniame 
paplūdimyje. O po maudynių lauks sotūs 
žuvies pietūs iš jachtos kapitono rankų ir 
visa jūra unikalių įspūdžių!

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

įdomu
Sakoma, kad užkopus į vieną iš Dia 
salos uolų ir paskambinus ten esančiu 
varpu, išsipildo visos svajonės.

laukinė Kreta
KretoS Kalnų gyVenVietė

        Vykstant į šią ekskursiją patartina pasiimti sportinę avalynę, apsauginį kremą nuo saulės ir galvos 
apdangalą, šiltesnį megztinį ir geriamojo vandens, o pasirinkę maitinimo tipą „viskas įskaičiuota“, viešbutyje 
galėsite užsisakyti supakuotus pietus.

Laima Kazlauskaitė
Rezervacijų ir konsultacijų 
teikimo skyriaus vadybininkė

Jei norite išvysti civilizacijos nepaliestą salos gamtą, autentišką 
dvasią išsaugojusius kaimelius ir pajusti tikrąjį Kretos gyvenimą – 
ši kelionė visureigiais skirta būtent Jums.

laukinė Kreta
PaKelt bureS!

Maršrutas
ir atradimai
• Pažintį su laukine Kreta pradėsime anogia 
kaime. Čia susipažinsite su vietos seniūnais 
ir Kretos kalniečių gyvenimo būdu. 

• Vėliau visureigiais nuvažiuosite į nida 
plynaukštę. 

• Vietiniai piemenys pademonstruos Jums 
neįprastus avių kirpimo ir melžimo būdus. 

• Kalniečių trobelėje gaminsite sūrį, o 
užkopę į viršūnę galėsite paragauti kepto 
ėriuko ir pamėginti įminti senąsias šios 
paslaptingos vietos mįsles.

Ekskursijos
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Naudinga žinoti
• Pasirūpinkite patogia avalyne kietu padu.
• Dėl visa ko įsidėkite pleistrų bei antrą batų ar 
šlepečių porą. 
• Įsidėkite vandens (jo atsargas galėsite pasipildyti 
šaltinėliuose) bei užkandžių.
• Turėkite rankšluostį bei maudymosi aprangą.
• Pavargusius keliauninkus iki tikslo nugabens 
asiliukai. Jų paslaugos, žinoma, mokamos. 

laukinė Kreta
žygiS SamarijoS tarPeKliu

Jūsų laukia nepaprastas pasivaikščiojimas vienu 
įspūdingiausių Europos tarpeklių. 16,7 km laukinės 
gamtos, autentiškų bažnytėlių, retų augalų ir 
gyvūnų, kvapą gniaužiančių vaizdų ir potyrių – 
ne veltui sakoma, kad Kretą pažinsi tik perėjęs 
Samarijos tarpeklį. 

Dienos planas
Važiuosime vaizdingu Kerit upės kanjonu iki Ksiloskalo. Čia į tarpeklį 
nusileidę mediniais laiptais, pradėsime savo įspūdžių kelionę, truksiančią 
6–8 valandas. Įspūdingas čia kiekvienas trasos metras: kelią supančios 
uolos vietomis į dangų šauna net 500 m, stebina tiesiog iš akmens išaugę 
žaliuojantys medžiai, o į tikslą vedantis kelias susiaurėja tiek, kad su kitu 
keliautoju ar kalnų ožka vargu ar pavyktų prasilenkti. 

įdomu
• Samarijos tarpeklis – viena lankomiausių kretos įžymybių. 
Kasmet čia atvyksta maždaug 300 000 keliautojų.
• 1962 metais Samarijos tarpeklis buvo paskelbtas 
nacionaliniu parku, saugančiu virš 450 augalų ir gyvūnų rūšių. 
• „Geležiniais vartais“ vadinama siauriausia tarpeklio vieta, 
kur plotis tarp sienų siekia vos kelis metrus.

Pasiekę tarpeklio vidurį, pateksite į Samarijos kaimą. Jo 
gyventojai iš čia išsikėlė dar 1962 m., kai buvo įkurtas 
nacionalinis parkas. Senieji pastatai vis dar egzistuoja 
ir žavi tradicine Kretos architektūra. Kaime stovi 
bizantiška bažnyčia Osia Maria, nuo kurios, manoma, kilo 
Samarijos tarpeklio pavadinimas.

Ekskursijos
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Kretietiškos vestuvės

svečiuose 
pas graikus

Kviečiame į vestuves! Salos tradicijas 
puoselėjančiame arolithos kaime 
galėsite pasijusti kaip tikri jaunikio 
ar nuotakos giminaičiai. Čia Jūsų 
lauks tradicinė vestuvių ceremonija 
ir nacionaliniais patiekalais nukrauti 
stalai, o graikiškas vynas liesis 
per kraštus.

Tai ekskursija, kurios metu Jūs ne tik puikiai 
pailsėsite, bet ir artimiau susipažinsite su svetingąja 
Graikija. Siūlome pabėgti nuo aplinkinių kurortų 
šurmulio ir leistis į tikrą kretietiškų pramogų sūkurį – 
neužmirštamam vakarui kviečia aukštai kalnuose 
įsikūręs tradicinis kaimelis arolithos.

Po vestuvių ceremonijos pramogų 
taip pat netrūks:

• vietiniai šokėjai išmokys Jus graikų šokių;
• muzikantai supažindins su stebuklingomis 
šios šalies melodijomis;
• vietos artistai vaidins autentiškas gyvenimo 
buities scenas;
• o jaunieji Jums padovanos kretietiškų 
vestuvių suvenyrų.

Pažintis su tradicijomis
Čia Jūsų lauks tradicinės vakaro linksmybės: svetingi šeimininkai 
pasitiks su pilnomis lėkštėmis tradicinių kaimo valgių ir naminio 
vyno sklidinais ąsočiais, o po vaišių pakvies į įspūdingą folkloro 
šventę su smagiomis dainomis ir tradiciniais šokiais.

        Vakarėlio įkarštyje 
išgirdę „Yammas!“ 
nepasikuklinkite atsakyti 
tuo pačiu – linksmindamiesi 
su vietiniais gyventojais, 
suprasite tikrą graikiškojo 
„Į sveikatą!“ reikšmę.

Laima Kazlauskaitė
Rezervacijų ir konsultacijų 
teikimo skyriaus vadybininkė

Ekskursijos
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spinalonga ir 
Agios Nikolaos

Diena mirabelo įlanKoje

Kviečiame leistis į nuostabių peizažų paieškas Mirabelo įlankoje. Išvyka bus pilna įspūdžių, o gražių 
vaizdų tikrai netrūks. Pasiplaukiojimo programoje – kerinti Elunda, paslaptingoji Spinalonga ir 
romantiškasis Agios Nikolaos. 

Kelionės pradžia – 
Spinalonga
Tradicinis medinis laivelis nuplukdys 
mus į Spinalongą – salą, kurioje 1579 m. 
venecijiečiai pastatė galingą tvirtovę, 
turėjusią ginti salos gyventojus nuo 
užkariautojų ir piratų. Iki XX a. vidurio sala 
buvo raupsuotųjų kolonija, o šį liūdną 
Spinalongos istorijos etapą primena iki 
šiol veikianti Šv. Panteleimono – ligonių 
gydytojo – cerkvė. 

Kelionės finalas – Agios Nikolaos
Išvyką užbaigsime jaukiu pasivaikščiojimu romantika alsuojančiame Agios nikolaos: 
elegantiškas ir gyvybingas miestelis žavi savo atmosfera ir kviečia jaukiai praleisti laiką 
bent vienoje iš daugelio mielų kavinukių ar parduotuvėlių. Išskirtinio grožio miestui 
suteikia Voulismeni ežeras, kuriame, pasak legendos, maudėsi pati deivė Atėnė. 

Kita stotelė – Elunda
Tai kurortinis kaimelis, kuriame galėsite 
išsimaudyti, papietauti ir atsipalaiduoti.

Ekskursijos
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įdomu
Viename iš Balos lagūnos paplūdimių savo medaus 
mėnesį praleido princas Čarlzas ir princesė Diana.

Gramvousa
ir baloS lagūna

Piratų sala
Jūsų laukia įdomi jūros kelionė į 
piratų salą-tvirtovę Gramvousa. 
Čia savo pėdsakus paliko 
daugybė Viduržemio jūros 
plėšikų, vienas jų – garsusis 
Barbossa. Kelionės metu 
galėsite pasiklausyti jo istorijos 
ir pamatysite povandeninių 
rifų nuskandintą laivą. O saloje 
Jus pasitiks senosios tvirtovės 
griuvėsiai, menantys XVI amžių 
ir supami milžiniško dydžio 
alavijų bei agavų giraitės.

Tarp trijų jūrų
Vėliau keliausime link Balos lagūnos. Tai ypatinga vieta, kurioje 
susitinka net trys jūros: Jonijos, Egėjo ir Libijos. Klausydami bangų 
mūšos ir grožėdamiesi atvirais horizontais, pailsėsite laukiniame 
balto smėlio paplūdimyje, o ypatingą įspūdį paliks Balos lagūnos 
vandenys, priklausomai nuo paros laiko, nusidažantys net 12 
skirtingų atspalvių.

Ekskursijos
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Mitais ir legendomis 
apipinta Graikijos sala 

žavi išskirtiniu ir labai įvairiu 
kraštovaizdžiu: kalnų peizažą 
keičia jaukios lygumos ir 
slėniai, pakrantės vilioja 
daugybe paplūdimių, o 
pratęsti pažintį su Dzeuso 
gimtine kviečia spalvinga 
salos istorija.

KRETOS kurortai:

1 HERAKLIoNAs
Šiuolaikiška sostinė su istorija

2 RETImNAs
Išsaugojęs šarmą ir didybę

LAsITIs
Įspūdinga vieta3
CHANIJA
Senoji Kretos sostinė4

Kreta
tarP Keturių jūrų

regionas
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Balos lagūna

Falasarna

Samarijos 
tarpeklis

Kurno 
ežeras

Matala

Preveli 
vienuolynas

Dzeuso 
urvas

Spinalonga

Agios 
Nikolaos

Knoso 
rūmai

Į Santorinio saląĮ S

Vai paplūdimys

BaBalBaBaBBBB os 

FFFaFaFaFaFaFaFallllllllllasaasasaasaasaasaasarrnrnarnarnarna

        Kretos sala siūlo daugybę pramogų vandenyje: 
čia veikia „Water City“, „aqua Plus“ ir „Limnoupolis“ 
vandens parkai, o pažinti paslaptingą Viduržemio 
jūros pasaulį kviečia „aquaworld“ bei „Cretaquarium 
Thalassocosmos“ akvariumai.

Laima Kazlauskaitė
Rezervacijų ir konsultacijų 
teikimo skyriaus vadybininkė

Keliauti čia verta, nes... 
Žinoma, priežasčių atvykti į šią salą galima 
įvardyti ir daugiau, bet labiausiai į Kretą 
vilioja nuostabi gamta, turtinga istorija 
ir puikus oras. Saulė Kretos pakrantes 
šildo 300 dienų per metus, keliaujančius 
pavasarį lepina maloni gaiva, o maudynių 
sezonas čia tęsiasi nuo balandžio iki 
vėlyvo spalio.

Ką pasakoja mitai? 
Kretos salai mitologijoje skiriamas ypatingas dėmesys. Anot senovės graikų mitų, būtent 
Kretoje gimė vyriausiasis graikų dievas Dzeusas. Čia jis užaugo ir vedė Europą, su ja 
susilaukė trijų sūnų, o vieną iš jų pavadinęs Minu paskyrė Kretos salos valdovu. Po kurio 
laiko Mino žmona Pasifaja, prakeikta supykusio Poseidono, pagimdė sūnų Minotaurą – 
pusiau žmogų, pusiau jautį, kuriam įkalinti nagingas architektas Dedalas Mino rūmuose 
pastatė labirintą… 

salos gilumoje 
Tolėliau nuo baltų paplūdimių ir tapybiškų 
įlankų, už palmių giraičių, tarpeklių 
išvagotuose kalnuose – būtent čia slypi 
autentiškas Kretos grožis. Čia plyti 
archajišką kultūrą išsaugojusi Anopolio 
plynaukštė ir 40 tradicinių kaimelių 
apimantis Amario slėnis, o jaukios kalnų 
gyvenvietės traukia ramybe ir niekur 
neskubančia laiko tėkme.

įdomu
Kretoje susikerta trijų 
žemynų – Europos, Afrikos ir 
Azijos – prekybiniai keliai, o 
salos pakrantes skalauja net 
keturios jūros: Egėjo, Kretos, 
Libijos ir Jonijos.
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ŠiuolaiKiŠKa SoStinė Su iStorija

Heraklionas

Šiaurinės pakrantės centre esantis Heraklionas – puiki startinė vieta išvykoms tiek į salos 
centrą, tiek į vakarus ar rytus. Besidominčių kultūra ir istorija čia laukia vos už keliolikos 

kilometrų stūksantys Knoso rūmai, o jaunų ir energingų poilsiautojų – Herakliono 
prieigose įsikūrę miesteliai: judrūs, šurmuliuojantys ir su galybe pramogų.

Kurortas
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MICHALIS APARTMENTS

Laima Kazlauskaitė
Rezervacijų ir konsultacijų 
teikimo skyriaus vadybininkė

Įdomiausios vietos
• senamiestis. Vaikštinėdami venecijietiško 
stiliaus gatvelėmis, išvysite Šv. Mino katedrą, 
Šv. Marko bažnyčią, elegantišką lodžiją ir 
įspūdingą gynybinę tvirtovę.

• Knoso rūmai. Tai lankomiausia vieta 
Kretoje – saloje juokaujama, kad jei 
bandysite išvykti iš čia neaplankę Knoso 
rūmų, Jūsų paprasčiausiai neišleis.

• malijos rūmų griuvėsiai. pastatyti 
II a. pr. Kr., du kartus sugriauti ir du kartus 
atstatyti rūmai ilgus metus saugojo visos 
Kretos talismaną – Mino bičių atvaizdą.

• matalos įlanka. pasakojama, kad ši 
geltona klinčių uola su daugybe urvų kadaise 
buvo romėnų kapavietė, o XX a. 8-ajame 
dešimtmetyje čia mėgdavo apsistoti hipiai.

Iš Herakliono į…
• Amudarą – 6 km į vakarus nuo 
Herakliono esančią poilsio zoną su plačiais 
paplūdimiais ir nesuskaičiuojamomis 
vandens pramogomis.

• maliją – naktinio gyvenimo ir vakarėlių 
negailintį kurortą, nuo salos sostinės 
nutolusį apie 34 km. 

• Stalidos – romantiškai jaukią ramybės 
oazę, jaukiomis gatvelėmis vedančią į ilgą 
smėlėto paplūdimio juostą.

• Guves – apie 17 km nuo Herakliono 
nutolusią gyvenvietę, kviečiančią pailsėti 
smulkaus žvyro paplūdimiuose ir 
šiuolaikiškame vandens pramogų parke.

• Chersonisos – už 25 km į rytus esantį 
kurortą su daugybe barų, diskotekų ir 
tavernų linksmybėms iki pat ryto.
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        Įdomi pažintis su salos 
istorija laukia Herakliono 
archeologiniame muziejuje, 
o apie senuosius papročius 
ir kretietiškas tradicijas 
daugiau sužinosite nuvykę į 
Kretos etnografinį muziejų.
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GRECOTEL AMIRANDES 
EXCLUSIVE RESORT 

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ atviras baseinas (su jūros 
vandeniu, olimpinio dydžio)

 ♦ amfiteatras
 ♦ juvelyrikos parduotuvė
 ♦ kalnų dviračių nuoma*
 ♦ bažnyčia (graikiška)
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ interneto kavinė 
 ♦ SpA centras
 ♦ televizijos salė
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ 7 restoranai
 ♦ jachtų nuoma
 ♦ 2 konferencijų salės (iki 400 asm.)
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ parduotuvės
 ♦ 3 barai
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ uždaras baseinas (su gėlu 
vandeniu, šildomas balandį ir spalį)

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

Pramogos ir sportas:
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ joga 
 ♦ mini futbolas 
 ♦ vandens sporto priemonės* 
(paplūdimyje)

 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ petankė 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ gimnastika 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ 3 teniso kortai*
 ♦ teniso inventorius 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ teniso pamokos*
 ♦ SpA centras* (eliksyras 
„SPA Alchemy“, ajurveda 
užsiima Indijos specialistai)

 ♦ sauna 
 ♦ aerobika 
 ♦ krepšinis  

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 18 km iki Herakliono oro uosto, 
apie 10 km iki Hersonisos miesto, apie 2 km iki Guves 
gyvenvietės, ant jūros kranto. Apie 1 km iki autobusų 
stotelės. 
VIEŠBUTIS: priklauso GRECOTEL viešbučių grupei. 
Viešbutį sudaro pagrindinis pastatas, vasarnamių 
kompleksas bei vilos. Iš viso yra 205 numeriai: superior 
Room GV/sV, superior Family Room, Premium Bungalow 
With Garden, Family suite sV/GV, amirandes Junior Family 
Room With Private Pool, amirandes Family suite Private 
Pool & Garden, Luxury Room sV/ssV or Lagoon View,  
Luxury Bungalow Front Row With Garden tipų numeriai. 
Taip pat yra Famous Class tipo numerių ir numerių, 
skirtų žmonėms su negalia. Visoje teritorijoje yra 
pagalbiniai turėklai. 
PAPLŪDIMYS: yra dušas ir persirengimo kabinos, 
paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai nemokamai. 
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, 
gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.grecotel.com

Numeriuose:
 ♦ šlepetės
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ seifas numeryje
 ♦ DVD grotuvas 
 ♦ paplūdimio rankšluosčiai
 ♦ kosmetikos reikmenys
 ♦ LCD televizorius
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ individualus oro 
kondicionierius

 ♦ Wi-Fi
 ♦ rankšluosčių, patalynės 
keitimas kasdien (veikia 
ekosistema)

 ♦ kosmetinis veidrodis
 ♦ aptarnavimas numeriuose 
visą parą

 ♦ šildymas
 ♦ vonia / dušas
 ♦ chalatas
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras*
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ grindys – plytelės arba 
parketas

 ♦ palydovinė televizija

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

Pusryčiai, 
vakarienė5 Deluxe
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CRETA MARIS BEACH RESORT Viskas 
įskaičiuota5

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 4 a la carte restoranai 
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 3 restoranai 
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ verslo centras
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ drabužių valymo / skalbimo 
paslaugos

 ♦ belaidis internetas (ne visoje 
teritorijoje)

 ♦ interneto kavinė
 ♦ 6 barai (2 iš jų „Terra Building“)
 ♦ 6 baseinai (su gėlu vandeniu)
 ♦ užkandžių baras 
 ♦ 68 konferencijų salės
 ♦ grožio salonas
 ♦ amfiteatras (iki 1 200 asm.)
 ♦ diskoteka („Maris Building“)
 ♦ kirpykla
 ♦ parduotuvės

Pramogos ir sportas:
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ šokių pamokos 
 ♦ turkiška pirtis*
 ♦ petankė
 ♦ treniruoklių salė* (2 erdvios 
salės, „Terra Building“)

 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ 3 teniso kortai (su apšvietimu)
 ♦ sauna*
 ♦ teniso inventorius 
 ♦ masažas*
 ♦ teniso pamokos*
 ♦ smiginis 
 ♦ diskoteka 
 ♦ petankė 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ užsienio kalbų pamokos 
(graikų kalba)

 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ maisto gaminimo kursai 
(graikų virtuvė)

 ♦ teniso korto apšvietimas 
 ♦ mini futbolas 
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ kanoja*
 ♦ mini golfas 
 ♦ nardymo centras* 

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 24 km iki Herakliono oro 
uosto, apie 40 km iki Agios Nikolaos miesto centro, 
apie 500 m iki Chersonisos kurorto centro, ant 
jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: priklauso MARIS HOTELS viešbučių 
grupei. pastatytas 1975 metais, kasmet 
atnaujinamas, paskutinį kartą atnaujintas 2014–
2015 metais. Viešbutį sudaro pagrindinis pastatas, 
papildomas kompleksas (apie 250 m iki paplūdimio) 
ir vasarnamių kompleksas. Viešbutyje yra 680: Deluxe 
Room Main Building GV/sV, Classic Main Building Room 
GV/sV, Deluxe Bungalow GV/sV/WF, Family Room, 
suite sV, superior suite sV, ViP suite, TOP ViP suite 
„On The Rocks“ tipų numerių. yra numerių, pritaikytų 
žmonėms su negalia.
PAPLŪDIMYS: smėlio, paplūdimio rankšluosčiai, 
skėčiai, gultai nemokamai. 
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, 
skėčiai, gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.maris.gr

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ individualus / centrinis kondicionierius
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ palydovinė televizija 
 ♦ chalatas (Suite)
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ telefonas
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ šlepetės (Suite)
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ seifas numeryje
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per savaitę
 ♦ plaukų džiovintuvas

Vaikams:
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ žaidimų aikštelė 
 ♦ žaidimų kambarys
 ♦ 7 baseinai
 ♦ diskoteka (nuo 20:00 iki 21:31)
 ♦ vaikų klubas 
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
 ♦ lovelė

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

Kiekvienas

24 25Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt
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ALDEMAR ROYAL MARE
& SUITES

Luxe 
viskas 
įskaičiuota5

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 28 gėlo vandens baseinai (vienas 
uždaras)

 ♦ interneto kavinė 
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ užkandžių baras
 ♦ 2 konferencijų salės 
 ♦ drabužių valymo paslaugos*
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ kirpykla
 ♦ sūkurinė vonia (po atviru dangumi, 
su gėlu vandeniu)

 ♦ televizijos salė
 ♦ parduotuvės
 ♦ kortų žaidimų kambarys
 ♦ 3 barai
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*

Vaikams:
 ♦ vaikų klubas
 ♦ restoranas
 ♦ žaidimų aikštelė (be tento)
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ gėlo vandens baseinas 
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą
 ♦ vežimėlis pagal atskirą užklausą
 ♦ elektroninė auklė pagal atskirą 
užklausą*

Pramogos ir sportas:
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ vakariniai renginiai 
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ žaidimų kambarys*
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ teniso pamokos*
 ♦ „Thallasso“ centras* („Royal 
Mare Thallasso“)

 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ mini golfas 
 ♦ biliardas*
 ♦ turkiška pirtis*
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ teniso kortas (4 teniso 
kortai su kvarcine danga)

 ♦ skvošas* (2 teniso kortai)
 ♦ golfo laukai*
 ♦ sauna*  

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 23 km iki Herakliono oro uosto, 
apie 30 km iki Agios Nikolaos miesto, apie 2 km iki 
Chersonisos kurorto, pirmoje viešbučių linijoje. 
VIEŠBUTIS: priklauso ALDEMAR HOTELS & SpA 
viešbučių tinklui. Pastatytas 1997 metais, kasmet 
atnaujinamas. Viešbutį sudaro pagrindinis pastatas ir 
vasarnamių kompleksas, kuriuose yra 392 numeriai 
ir 43 Suite tipo numeriai. Vasarnamiai: Bungalow 
GV/sV, Bungalow ViP sharing Pool, Bungalow ViP 
Premium Sharing Pool tipų vasarnamiai, „Junior Suites“ 
komplekse yra Junior suites sharing Pool, Family suite 
sharing Pool, Junior suite Private Pool, Junior suite sF 
Private Pool tipų numerių. „VIP Suites“ komplekse yra 
ViP suites sharing Pool, executive suite sharing Pool, 
Presidental suite Private Pool, ViP suite Private Pool, 
ViP suites sF Private Pool tipų numerių. 10 numerių 
pritaikyta žmonėms su negalia (pagal atskirą užklausą). 
PAPLŪDIMYS: stambaus žvyro / akmenuotas, 
smulkaus žvyro įėjimas į jūrą (yra natūrali akmens 
plokštė, rekomenduojame gumines šlepetes), 
skėčiai, gultai, paplūdimio rankšluosčiai (iš numerio) 
nemokamai. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, paplūdimio rankšluosčiai 
(iš numerio) nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.aldemar-resorts.gr

Numeriuose:
 ♦ šlepetės
 ♦ chalatas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ aptarnavimas numeriuose
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ vonia / dušas
 ♦ vonios reikmenys 
 ♦ kompiuteris
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ centrinis oro kondicionierius (nuo birželio 
vidurio iki rugsėjo vidurio)

 ♦ seifas numeryje
 ♦ mini baras* (pagal atskirą užklausą)
 ♦ paplūdimio rankšluosčiai (išskyrus 
standartinius numerius)

 ♦ šaldytuvas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ patalynės keitimas kasdien
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ CD / DVD grotuvas (Suite tipo numeryje, 
pagal užklausą)

 ♦ sūkurinė vonia (Suite tipo numeriuose)
 ♦ telefonas
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ faksas (Suite tipo numeryje, pagal 
užklausą)

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.26 27



Viešbučio teritorijoje:
 ♦ konferencijų salė
 ♦ drabužių skalbimo, valymo paslaugos*
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ kirpykla
 ♦ 5 barai, 
 ♦ 4 restoranai 
 ♦ naktinis klubas
 ♦ 4 baseinai 
 ♦ televizijos salė 
 ♦ parduotuvės
 ♦ kortų žaidimų kambarys
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ALDEMAR KNOSSOS ROYAL

Luxe 
viskas įskaičiuota5

Pramogos ir sportas:
 ♦ mini golfas 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ skvošas*
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ biliardas*
 ♦ teniso pamokos*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ vakariniai renginiai 
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ smiginis 
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ vandens polas
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ golfo laukai*
 ♦ teniso kortas
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ „Thallasso“ centras* 
 ♦ jodinėjimas žirgais*   

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 23 km iki Herakliono oro uosto, 
apie 30 km iki Agios Nikolaos miesto, 2 km iki Chersonisos 
kurorto. Autobusų stotelė šalia viešbučio. 
VIEŠBUTIS: priklauso ALDEMAR HOTELS & SPA viešbučių 
grupei. pastatytas 1991 metais, 2008 metais atnaujintas. 
Viešbutį sudaro pagrindinis pastatas ir vasarnamių komp-
leksas. Iš viso yra 373 numeriai: Bungalow GV, Bungalow 
SV, ViP Bungalow sea Front  tipo vasarnamiai, Family Room 
tipo numeriai. ViP Bungalow sea Front tipo vasarnamius, 
Bungalow ar Family Room tipo numerius rezervavusiems 
svečiams atvykimo dieną – dovanos ir vaišės. 
PAPLŪDIMYS: stambaus žvyro / akmenuotas, smulkaus 
žvyro įėjimas į jūrą (rekomenduojame avėti gumines šle-
petes), skėčiai, gultai, paplūdimio rankšluosčiai nemokamai. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, paplūdimio rankšluosčiai 
nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.aldemar-resorts.gr

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

 ♦ šlepetės 
 ♦ palydovinė televizija 
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ elektroninis seifas numeryje 
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ telefonas
 ♦ vonia, vonios reikmenys
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ centrinis oro kondicionierius 
 ♦ mini baras pagal atskirą 
užklausą*

 ♦ grindys – plytelės
 ♦ aptarnavimas numeriuose* 
 ♦ Wi-Fi

Viskas 
įskaičiuota5
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Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ saugojimo kambarys
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ kirpykla
 ♦ 5 barai
 ♦ parduotuvės
 ♦ belaidis internetas
 ♦ drabužių valymo, skalbimo paslaugos*
 ♦ televizijos salė
 ♦ 2 baseinai 
 ♦ 4 restoranai

Pramogos ir sportas:
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ mini golfas 
 ♦ skvošas*
 ♦ bridžo salonas
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ teniso pamokos*
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ biliardas*
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ teniso kortas (su kvarcine 
danga)

 ♦ golfo laukai*
 ♦ vakariniai renginiai 
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ vandens sporto priemonės* 

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 23 km iki Herakliono oro uosto, 
30 km iki Agios Nikolaos miesto, 2 km iki Chersonisos kurorto. 
VIEŠBUTIS: priklauso ALDEMAR HOTELS & SPA viešbučių 
grupei. Viešbučio teritorija bendra su ALDEMAR KnOSSOS 
ROyAL viešbučiu. Viešbutį sudaro 40 Deluxe tipo vilų su 
vaizdu į jūrą arba sodą: Junior suite, Knossos Suite Sharing Pool, 
Knossos Maisonette Sharing Pool, Royal Maisonette, Royal suite 
sF sharing Pool. imperial vilos prie jūros: europi tipo (namų 
kino teatras, 2 vonios kambariai, treniruoklių salė, sauna), 
Phaedra tipo (100 kv. m baseinas, 3 miegamieji, 3 vonios 
kambariai, namų kino teatras, dviratis-treniruoklis). „Villa 
Ariadne“ kompleksas prie jūros susideda iš dviejų Royal 
Suite, dviejų Knossos Suite ir Junior suite tipo vilų. 
PAPLŪDIMYS: stambaus žvyro / akmenuotas, smulkaus 
žvyro įėjimas į jūrą (rekomenduojame avėti gumines 
šlepetes), skėčiai, gultai nemokamai (VIP gultai už 
papildomą mokestį, išskyrus Royal & imperial Villa svečius). 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.aldemar-resorts.gr

Numeriuose:
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien 
(veikia ekosistema)

 ♦ telefonas
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ ventiliatorius
 ♦ elektroninis seifas numeryje
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ chalatas, šlepetės
 ♦ vonios reikmenys (išskirtiniai)
 ♦ vonios kambarys
 ♦ mini baras* (išskyrus imperial Villa)
 ♦ paplūdimio rankšluosčiai
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ patalynės keitimas kas 2 dienas
 ♦ centrinis oro kondicionierius su 
individualiu valdymu

 ♦ balkonas / terasa
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ nešiojamasis kompiuteris
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ CD grotuvas (išskyrus Junior suite)

ALDEMAR ROYAL VILLAS

Vaikams:
 ♦ 2 baseinai vaikams
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ vandens kalnelis (45 m)
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas, biblioteka
 ♦ restoranas, diskoteka
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ vežimėlis pagal atskirą užklausą
 ♦ lovelė-maniežas pagal atskirą užklausą
 ♦ elektroninė auklė pagal atskirą užklausą
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane pagal atskirą užklausą

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė (žolės danga)
 ♦ vaikų klubas
 ♦ restoranas, diskoteka, pramoginiai renginiai
 ♦ elektroninė auklė pagal atskirą užklausą
 ♦ lovelė-maniežas pagal atskirą užklausą 
 ♦ 2 baseinai
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ vandens kalnelis (45 m)
 ♦ vežimėlis pagal atskirą užklausą
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
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BELLA BEACH HOTEL

CACTUS ROYAL SPA & RESORT
Viskas 
įskaičiuota5

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ parduotuvė
 ♦ a la carte restoranas („Olive Tree“)
 ♦ gydytojo iškvietimas*
 ♦ belaidis internetas viešosiose vietose
 ♦ SpA centras
 ♦ 2 konferencijų salės (iki 60 ir 170 
asm.)

 ♦ amfiteatras
 ♦ juvelyrikos parduotuvė
 ♦ uždaras baseinas (šildomas nuo 
gegužės 1 iki 15 dienos ir spalį)

 ♦ 3 barai
 ♦ 2 atviri baseinai (su jūros vandeniu)
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ televizijos salė
 ♦ restoranas
 ♦ drabužių valymo, skalbimo 
paslaugos*

* Už papildomą mokestį.

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

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

VIEŠBUČIO VIETA: apie 25 km iki Herakliono oro uosto, 
apie 28 km iki Herakliono miesto centro, apie 4 km iki 
Chersonisos kurorto. 
VIEŠBUTIS: priklauso HERSOnISSOS viešbučių grupei. 
pastatytas 1994 metais, 2010 metais iš dalies atnaujintas. 
Viešbutį sudaro aštuoni 2-jų aukštų vasarnamiai, kuriuose 
yra 175 numeriai: Standard Room SV/GV/PV tipo numeriai 
(su vaizdu į sodą arba baseiną, maks. 3 arba 2+1 asm., 
24 kv. m), Family Room Two Bedroom tipo numeriai 
(2 miegamieji, maks. 4 arba 2+3 asm., 42 kv. m). 
yra galimybė sujungti Standard numerius. 
PAPLŪDIMYS: smėlio (per kelią), stambaus žvyro įėjimas 
į jūrą su akmenukais, paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, 
gultai nemokamai. 
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai 
nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.hersotels.gr

Numeriuose:
 ♦ paplūdimio rankšluosčiai
 ♦ telefonas
 ♦ seifas numeryje*
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ palydovinė teelvizija
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę (veikia ekosistema)

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ vonia / dušas
 ♦ chalatas, šlepetės
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ aptarnavimas numeriuose*
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien 
(veikia ekosistema)

 ♦ balkonas / terasa
 ♦ DVD grotuvas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 3 baseinai (1 uždaras)
 ♦ televizijos salė
 ♦ interneto kavinė 
 ♦ a la carte restoranas
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ SpA centras
 ♦ restoranas
 ♦ 2 barai
 ♦ konferencijų salė

Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas* (SPA centre)
 ♦ treniruoklių salė (SPA centre)
 ♦ turkiška pirtis* (SPA centre)
 ♦ teminiai vakarėliai (2 kartus per 
savaitę)

 ♦ sūkurinė vonia* (SPA centre)
 ♦ biliardas*
 ♦ vandens sporto priemonės* 
(paplūdimyje)

 ♦ stalo tenisas 
 ♦ sauna*  (SPA centre)

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 35 km iki Herakliono oro 
uosto, Stalidos kurorte, apie 6 km iki Chersonisos 
miesto, antroje linijoje (jūra per kelią).
VIEŠBUTIS: pastatytas 2010 metais. Viešbučio 
pastatuose yra 177 numeriai: 160 superior Room 
tipo numerių (2 vienvietės lovos (dvigulė pagal 
atskirą užklausą), papildoma vienvietė lova arba 
sofa, maks. 3 asm., 25 kv. m), 17 Junior suite 
tipo numerių (miegamasis ir svetainė atskirti 
durimis, 2 vienvietės lovos (dvigulė pagal atskirą 
užklausą), papildoma sulankstoma lova, 
maks. 3 asm., 45 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: miesto (per kelią nuo viešbučio), 
smėlio, skėčiai, gultai už papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, 
gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.cactusroyal.gr

Numeriuose:
 ♦ rankšluosčių keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ grindys – plytelės
 ♦ CD / DVD grotuvas
 ♦ telefonas
 ♦ chalatas, šlepetės
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ individualus oro kondicionierius 
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ seifas numeryje*
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per savaitę
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ vonia / dušas
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ mini baras (vanduo ir gaivieji gėrimai 
atvykus, daugiau už papildomą mokestį)

Vaikams:
 ♦ gėlo vandens baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė („Cactus Beach“)

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

Viskas 
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SENTIDO BLUE SEA BEACH

HERSONISSOS PALACE
Viskas 
įskaičiuota5

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ belaidis internetas
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ a la carte restoranai
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ 3 barai
 ♦ amfiteatras
 ♦ parduotuvė
 ♦ 2 baseinai (1 uždaras)
 ♦ konferencijų salė
 ♦ užkandžių baras
 ♦ televizijos salė
 ♦ drabužių skalbimo, valymo 
paslaugos

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

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

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 30 km iki Herakliono oro uosto, 
Stalidos gyvenvietėje, tarp Chersonisos ir Malijos miestelių, 
pirmoje viešbučių linijoje. 
VIEŠBUTIS: priklauso SEnTIDO viešbučių grupei. 
Pastatytas 1965 metais, 2008 metais atnaujintas. Viešbutį 
sudaro keli pastatai, „Annex“ pastatas (apie 70 m nuo 
pagrindinės viešbučio teritorijos) ir vasarnamių kompleksas. 
Viešbutyje yra 225 numeriai: Promotional Room, Standard 
Room, Bungalow sea Front / Pool Front,
Family Room One Bedroom, Junior suite, Family Room Two 
Bedroom, Junior suite Private Pool tipų numeriai. yra numerių, 
pritaikytų žmonėms su negalia. 
PAPLŪDIMYS: smėlio, skėčiai, gultai už papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai, paplūdimio 
rankšluosčiai už užstatą. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.zeushotels.gr

Numeriuose:
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ vonia / dušas
 ♦ Wi-Fi registratūroje*
 ♦ rankšluosčių keitimas (veikia 
ekosistema)

 ♦ palydovinė televizija
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus 
per savaitę

 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ seifas numeryje
 ♦ aptarnavimas numeriuose*
 ♦ telefonas
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ balkonas / terasa

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ televizijos salė
 ♦ 2 barai
 ♦ 2 baseinai
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė 

 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ konferencijų salė (iki 150 
asm.)

 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje

 ♦ restoranas

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

 ♦ teminiai vakarėliai (1 per savatę 
kretietiškas vakaras, barbekiu, 
gyva muzika)*

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 26 km iki Herakliono oro uosto, 
apie 300 m iki Chersonisos kurorto centro, apie 100 m iki 
paplūdimio. 
VIEŠBUTIS: priklauso HERSOnISSOS HOTEL GROUP viešbučių 
grupei. Viešbutis pastatytas 1991 metais, 2007 metais 
atnaujintas, jį sudaro vienas 4-ių aukštų pastatas ir atskiras 
4-ių aukštų „Annex“ pastatas (50 m nuo viešbučio, per kelią). 
Viešbutyje yra 200 numerių: Standard Room tipo numeriai 
(maks. 3 asm., 25–28 kv. m), Standard Room SSV tipo numeriai, 
maks. 3 asm., 25–28 kv. m), Room annex tipo numeriai 
(korpuse per kelią, maks. 3 asm., 25–28 kv. m).
PAPLŪDIMYS: miesto, stambaus žvyro / akmenuotas, įėjimas 
į jūrą akmenuotas, yra tualetas, dušas ir persirengimo kabinos, 
skėčiai, gultai už papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai, paplūdimio 
rankšluosčiai už užstatą.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.hersotels.gr
Ekonominė klasė

Numeriuose:
 ♦ seifas numeryje* 
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ vonia / dušas
 ♦ rankšluosčių keitimas 3 kartus 
per savaitę

 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ telefonas (numeryje ir vonios 
kambaryje)

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ balkonas
 ♦ grindys – plytelės*

Vaikams:
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
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CHC ATHINA PALACE RESORT & SPA Viskas 
įskaičiuota5

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ televizijos salė
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ restoranas
 ♦ 4 barai (vienas – užkandžių)
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ parduotuvė
 ♦ interneto kavinė 
 ♦ 2 baseinai (atviri, su gėlu 
vandeniu)

 ♦ kirpykla, grožio salonas
 ♦ 2 a la carte restoranai (vaikai iki 6 
metų neįleidžiami)

 ♦ konferencijų salė (iki 250 asm.)
 ♦ SpA centras
 ♦ uždaras baseinas (su sūkurine 
vonia, SPA)

 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ gydytojo iškvietimas*

Pramogos ir sportas:
 ♦ turkiška pirtis*
 ♦ krepšinis 
 ♦ diskoteka 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ aerobika 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ nardymas*
 ♦ teniso kortas 
 ♦ vandens polas
 ♦ teminiai vakarėliai* (su 
gyva muzika, barbekiu)

 ♦ masažas* 
 ♦ nardymo pamokos*
 ♦ biliardas*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ smiginis 
 ♦ joga 
 ♦ sauna*

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 22 km iki Herakliono oro uosto, 
apie 3 km iki Agia pelagijos kurorto, apie 80 m 
iki paplūdimio. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 2004 metais, 2009 metais 
atnaujintas. Dar 2010 metais pastatytas Junior suite LV 
tipo numerių korpusas, jo teritorijoje yra baseinas. Iš viso 
yra 246 numeriai: Promo LV, standard Room LV, superior sea 
View, Family Room Two Bedrooms ssV, Family Room Two 
Bedrooms Maisonette sV, superior Room LV With sharing Pool 
access, superior Room sV sharing Pool, Junior suite LV, Junior 
suite sV, ViP, superior Room With independent Pool, Family 
Room Two Bedrooms With independent Pool sV tipų numeriai.
PAPLŪDIMYS: žvyro (nusileidimas liftu, toliau – takeliu 
žemyn), akmens įėjimas į jūrą (yra uolienų), yra dušas, 
skėčiai, gultai už papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, paplūdimio rankšluosčiai 
nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.chchotels-crete.com

Numeriuose:
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ seifas numeryje
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ telefonas
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ mini baras (papildoma kas antrą dieną)
 ♦ vonia / dušas
 ♦ aptarnavimas numeriuose*
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per savaitę
 ♦ CD / DVD grotuvas pagal atskirą užklausą

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ televizijos salė
 ♦ restoranas
 ♦ amfiteatras
 ♦ a la carte restoranas
 ♦ SpA centras
 ♦ 3 baseinai
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ grožio salonas
 ♦ parduotuvė
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ 2 konferencijų salės
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ kirpykla
 ♦ 5 barai (yra užkandžių baras)
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ interneto kavinė

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

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 15 km iki traptautinio Herakliono oro uosto, 
apie 8 km iki kurortinės vietovės Agia Pelagijos, aukštumoje, šalia 
Ligarijos gyvenvietės, autobusų stotelė šalia viešbučio. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1997 metais, kiekvienais metais 
atnaujnamas. Iš viso 355 numeriai: Standard Room Promo tipo 
numeriai (vaizdas į vidinį kiemelį, be balkono), Standard Room LV tipo 
numeriai (vaizdas į vidinį kiemelį arba į apylinkes), Standard Room 
SV tipo numeriai (vaizdas į jūrą), Family Two Bedrooms Maisonette 
style sV tipo numeriai (vaizdas į jūrą), Family Two Bedrooms sV 
tipo numeriai (su vaizdu į jūrą, ViP suite LV tipo numeriai (vaizdas į 
apylinkes), Junior suite LV tipo numeriai (vaizdas į apylinkes), 
ViP Master suite ssV tipo numeriai (šoninis vaizdas į jūrą). 
PAPLŪDIMYS: žvyro, įėjimas į jūrą stambaus žvyro, yra dušas, 
autobusas iki paplūdimio, skėčiai, gultai nemokamai. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai, paplūdimio 
rankšluosčiai už užstatą. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.chchotels-crete.gr

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ telefonas
 ♦ seifas numeryje
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ individualus oro kondicionierius 
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ grindys – plytelės
 ♦ rusiškas kanalas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ Wi-Fi 

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

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

Luxe 
viskas 
įskaičiuota5

Vaikams:
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ lovelė-maniežas pagal atskirą užklausą
 ♦ buteliukų sterilizatorius (už užstatą)
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane
 ♦ vaikų klubas (4–12 metų)
 ♦ baseinas 
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ALDEMAR CRETAN VILLAGE
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4+ Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

CRETAN MALIA PARK Viskas 
įskaičiuota4+

Numeriuose: 
 ♦ rankšluosčių keitimas (veikia ekosistema)
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ seifas numeryje*
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ vonia
 ♦ telefonas
 ♦ patalynės keitimas kas 2 dienas

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ 3 baseinai, vandens kalneliai (75 m)
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ vežimėlis, puodas elektroninė auklė pagal atskirą užklausą
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane  
 ♦ vaikų / paauglių klubas
 ♦ restoranas, diskoteka 

Pramogos ir sportas:
 ♦ biliardas*
 ♦ vandens sporto priemonės 
 ♦ krepšinis 
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ bridžo salonas
 ♦ mini futbolas 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ žaidimų kambarys*
 ♦ mini golfas 
 ♦ sauna*
 ♦ bingo 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ aerobika (step aerobika)
 ♦ šokių pamokos (sirtakis)
 ♦ sportiniai žaidimai baseine 
 ♦ turkiška pirtis* 
 ♦ teniso pamokos*
 ♦ smiginis 
 ♦ 4 teniso kortai* (1 valanda)

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 23 km iki Herakliono oro uosto, 
apie 2 km iki Chersonisos kurorto, ant jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: priklauso ALDEMAR HOTELS & SpA 
viešbučių grupei. Pastatytas 1987 metais, 2006 metais 
atnaujintas. Viešbutis įsikūręs ALDEMAR ROyAL MARE 
viešbučio teritorijoje. Sudaro 2-jų aukštų pastatų 
kompleksas, kuriame yra 322 numeriai: Bungalow 
GV/sV/sF tipo numeriai su vaizdu į sodą arba jūrą (yra 
galimybė sujungti numerius), Family Four Bedded Open 
Plan GV/SV, apartment GV/sV tipo numeriai. Svečiams 
atvykimo dieną siūloma mineralinio vandens, vyno. 
Viešbutis nėra pritaikytas žmonėms su negalia. 
PAPLŪDIMYS: stambaus žvyro / akmenuotas, yra 
tualetas, dušas ir persirengimo kabinos, skėčiai, 
gultai, paplūdimio rankšluosčiai nemokamai. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.aldemar-resorts.gr

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 5 baseinai (su gėlu vandeniu)
 ♦ 4 barai
 ♦ užkandžių baras
 ♦ parduotuvės
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ konferencijų salė (iki 80 asm.)
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ dviračių nuoma*
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ 2 restoranai
 ♦ televizijos salė
 ♦ kirpykla („Royal Mare“)
 ♦ taverna

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ 3 barai
 ♦ 2 a la carte restoranai
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ baseinas su sūkurine vonia
 ♦ baseinas (baseinas-upė) 
 ♦ restoranas
 ♦ drabužių valymo paslaugos*
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ susitikimų kambarys
 ♦ juvelyrikos parduotuvė
 ♦ parduotuvė

Pramogos ir sportas:
 ♦ biliardas*
 ♦ vandens sporto priemonės* 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ masažas*
 ♦ teniso kortas*
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ maisto gaminimo kursai (graikų 
virtuvė)

 ♦ stalo tenisas 
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ treniruoklių salė (atvirame ore)
 ♦ aerobika 

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 35 km iki Herakliono oro uosto, 25 km iki 
Agios nikolaos miesto, 2 km iki Malijos kurorto, ant jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1989 metais, paskutinį kartą iš dalies 
atnaujintas 2009 metais. Viešbutis priklauso SBOKOS viešbučių 
grupei. Jį sudaro pagrindinis pastatas ir vasarnamių kompleksas, 
kuriuose yra 204 numeriai. pagrindiniame pastate yra Standard 
Room tipo numerių su vaizdu į sodą arba baseiną. Vasarnamiuose 
yra Bungalow Garden View tipo numerių su vaizdu į sodą, Bungalow 
Pool Front tipo numerių (yra numerių su tiesioginiu išėjimu į 
baseiną), Bungalow Pool View tipo numerių su vaizdu į baseiną, 
Bungalow sea Front, ViP Junior Bungalow suite tipo numerių. 
Deluxe suite tipo numeris su vaizdu į jūrą (yra galimybė sujungti 
su ViP Junior Bungalow suite tipo numeriu). yra numerių, pritaikytų 
žmonėms su negalia. 
PAPLŪDIMYS: smėlio (įvertintas „Mėlynąja vėliava“), įėjimas į
 jūrą – akmenukai su stambiu žvyru, skėčiai, gultai nemokamai. 
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.cretanmaliapark.gr

Numeriuose:
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ aptarnavimas numeriuose
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ telefonas
 ♦ vonia
 ♦ paplūdimio rankšluosčiai
 ♦ mini šaldytuvas (buteliukas 
vandens atvykimo proga)

 ♦ kosmetinis veidrodis
 ♦ šlepetės
 ♦ chalatas (Junior suite, Pool Front, 
sea Front tipų numeriuose)

 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ rankšluosčių keitimas (veikia 
ekosistema) 

 ♦ elektroninis seifas numeryje 
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus  
per savaitę

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

Viskas 
įskaičiuota4+

Vaikams:
 ♦ meniu
 ♦ vaikų / paauglių klubas
 ♦ skyrius vaikams pagrindiniame baseine
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ gėlo vandens baseinas
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranas
 ♦ automobilių nuoma*
 ♦ SpA centras
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ 3 barai
 ♦ nešiojamųjų kompiuterių nuoma*
 ♦ drabužių valymo paslaugos*
 ♦ televizijos salė
 ♦ a la carte restoranas*
 ♦ belaidis internetas (visoje 
teritorijoje)

 ♦ 2 atviri baseinai (su gėlu vandeniu)
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ valiutos keitykla

Numeriuose:
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ seifas numeryje* (elektroninis)
 ♦ šlepetės (tik Suite)
 ♦ chalatas (tik Suite)
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės arba laminatas
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ vonia / dušas
 ♦ DVD grotuvas
 ♦ rankšluosčių keitimas 2 kartus 
per savaitę (veikia ekosistema)

 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę (veikia ekosistema)

 ♦ plaukų džiovintuvas

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

Pusryčiai, 
pietūs, vakarienė4+

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

Viskas 
įskaičiuota4+

Pramogos ir sportas:
 ♦ biliardas*
 ♦ aerobika 
 ♦ treniruoklių salė (keli 
treniruokliai)

 ♦ stalo tenisas 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ teniso kortas (dirbtinė 
danga)

 ♦ vakariniai renginiai 
 ♦ vandens sporto 
priemonės* (už 400 m nuo 
viešbučio)

 ♦ sauna*
 ♦ vandens polas
 ♦ bingo 
 ♦ turkiška pirtis*
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ smiginis

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 25 km iki Herakliono oro uosto, 
apie 37 km iki Agios Nikolaos miesto centro, apie 500 m iki 
Chersonisos kurorto centro, ant jūros kranto, šalia viešbučio 
yra autobusų stotelė. 
VIEŠBUTIS: priklauso HERSONISSOS HOTEL GROUp 
viešbučių grupei. Pastatytas 1986 metais, 2010 metais 
atnaujintas. Viešbutį sudaro vasarnamių kompleksas ir 
„Annex“ kompleksas (neatnaujintas), kuriuose yra 312 
numerių: Room SV/SSV/PV tipo numeriai (dalinis vaizdas į 
jūrą arba sodą, maks. 3 asm., 21 kv. m), Room annex tipo 
numeriai (maks. 3 asm., 39 kv. m), Suite One Bedroom tipo 
numeriai (su vaizdu į jūrą arba sodą, maks. 3 asm., 29 kv. m).
PAPLŪDIMYS: viešbučiui priklauso 2 paplūdimiai: smėlio / 
žvyro su žvyro įėjimu į jūrą ir natūralia akmens plokšte, 
paplūdimio rankšluosčiai, gultai ir skėčiai nemokamai. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.hersotels.gr

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ a la carte restoranas
 ♦ restoranas
 ♦ SpA centras
 ♦ belaidis internetas*
 ♦ drabužių valymo / skalbimo 
paslaugos

 ♦ interneto kavinė*
 ♦ 2 atviri baseinai (su gėlu 
vandeniu)

 ♦ parduotuvės
 ♦ 2 barai
 ♦ valiutos keitykla (registratūroje)
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ grožio salonas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ konferencijų salės
 ♦ gydytojo iškvietimas

 Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas*
 ♦ vakariniai renginiai (2–3 
kartus per savaitę)

 ♦ vandens sporto 
priemonės* (paplūdimyje)

 ♦ sauna*
 ♦ pirtis*
 ♦ teminiai vakarėliai 
 ♦ biliardas*
 ♦ treniruoklių salė (išskyrus 
„Power Plate“)

 ♦ maisto gaminimo kursai 
(graikų virtuvė)

 ♦ vandens aerobika 
 ♦ vyno degustacija 
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ aerobika 

* Už papildomą mokestį.

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

Numeriuose:
 ♦ lygintuvas pagal atskirą užklausą
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per savaitę
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ rankšluosčių keitimas 3 kartus per savaitę
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius su individualiu valdymu
 ♦ chalatas, šlepetės
 ♦ vonia
 ♦ telefonas
 ♦ lyginimo lenta pagal atskirą užklausą
 ♦ elektroninis seifas 
 ♦ Wi-Fi registratūroje*
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ virdulys

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

ALBATROS SPA & RESORT HOTEL 

Vaikams:
 ♦ elektroninė auklė pagal atskirą užklausą
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą (lovelė-maniežas)
 ♦ vežimėlis pagal atskirą užklausą
 ♦ buteliukų šildytuvas pagal atskirą užklausą
 ♦ skyrius vaikams pagrindiniame baseine
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane
 ♦ vaikų klubas
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4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

KERNOS BEACH

SMARTLINE NEPTUNO BEACH

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

Viskas 
įskaičiuota4

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

Pusryčiai, 
pietūs, 
vakarienė4+

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ parduotuvės
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė 

 ♦ taverna
 ♦ baras (ir užkandžių baras)
 ♦ atviras baseinas (su gėlu 
vandeniu, 20 x 40 m)

 ♦ televizijos salė
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ konferencijų salė (nuo 60 iki 
160 asm.)

 ♦ restoranas
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje

 ♦ drabužių valymo paslaugos*
 ♦ užkandžių baras
 ♦ kirpykla*
 ♦ 2 kavinės

Numeriuose:
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ chalatas (superior tipo 
numeriuose)

 ♦ telefonas
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ seifas (tik suremontuotuose 
kambariuose)

 ♦ balkonas / terasa
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ paplūdimio rankšluosčiai
 ♦ vonia / dušas
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ rankšluosčių keitimas (veikia 
ekosistema)

 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ patalynės keitimas (veikia 
ekosistema)

Pramogos ir sportas:
 ♦ mini golfas*
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ gyva muzika*
 ♦ masažas pagal atskirą 
užklausą*

 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ 2 teniso kortai
 ♦ vandens sporto 
priemonės*

 ♦ biliardas*

VIEŠBUČIO VIETA: apie 32 km iki Herakliono oro uosto, Malijos 
gyvenvietėje, šalia viešbučio yra autobusų stotelė, apie 1 km iki 
vakarinių pramogų. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1976 metais, 2008 metais iš dalies 
atnaujintas, kasmet atnaujinami numeriai. Viešbutis priklauso HELIOS 
HOTELS & RESORTS viešbučių grupei. Viešbutį sudaro trys pagrindiniai 
pastatai ir vasarnamių kompleksas, kuriuose yra 271 numeris. 
Pagrindiniame pastate: superior Room sV, standard Room sV, economy 
Room MV tipų numeriai. Vasarnamių komplekse (atnaujinti numeriai): 
superior Bungalow GV, superior Bungalow sV, superior Bungalow sF, 
superior Family Room / Bungalow GV, superior Family HTL suite sV, 
superior Family Bungalow suite sV, superior Bungalow suite GV, superior 
Two Bedroom Bungalow suite sV tipų numeriai. 
PAPLŪDIMYS: smėlio (ilgis 300 m), nuolaidus smėlio įėjimas į jūrą, 
paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai nemokamai. 
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.kernosbeach.gr

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ restoranas (teminiai 
vakarai 3 kartus per 
savaitę)

 ♦ 2 barai
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ baseinas
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė 

 ♦ belaidis internetas 
registratūroje*

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

VIEŠBUČIO VIETA: apie 11 iki Herakliono oro uosto, apie 6 km iki 
Herakliono miesto centro, Amudaros gyvenvietėje. 
VIEŠBUTIS: viešbutį sudaro vienas 3-jų aukštų pastatas, kuriame 
yra 136 numeriai: Standard Room tipo numeriai (dvigulė lova arba 2 
vienvietės lovos, papildoma vienvietė lova arba išlankstoma lova, 
maks. 3 asm., 22 kv. m), Standard Room SSV tipo numeriai (šoninis 
vaizdas į jūrą, dvigulė lova arba 2 vienvietės lovos, papildoma 
vienvietė lova arba išlankstoma lova, maks. 3 asm. 22 kv. m), 
Family Room tipo numeriai (vienas kambarys, dvigulė lova arba dvi 
vienvietės, papildoma dviaukštė lova, maks. 2+2 asm., 27 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: smėlio, smėlio įėjimas į jūrą, yra dušas, persirengimo 
kabinos, skėčiai, gultai nemokamai. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai, paplūdimio 
rankšluosčiai už užstatą. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.zeushotels.gr

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

 ♦ vonios reikmenys
 ♦ Wi-Fi registratūroje*
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ individualus oro kondicionierius 
(su individualiu valdymu)

 ♦ grindys – plytelės
 ♦ seifas numeryje*
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus 
per savaitę

 ♦ numerių tvarkymas 6 kartus 
per savaitę

 ♦ palydovinė televizija
 ♦ telefonas
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ balkonas / terasa

Vaikams:
 ♦ 2 baseinai (su gėlu vandeniu)
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane  

* Už papildomą mokestį.

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

* Už papildomą mokestį.

32 33Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt
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CACTUS BEACH 

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

Viskas 
įskaičiuota4

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

Viskas 
įskaičiuota4

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ parduotuvė
 ♦ konferencijų salės (iki 250 asm.)
 ♦ belaidis internetas*
 ♦ televizijos salė
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ restoranas
 ♦ 4 barai (+ baras ant jūros kranto, 
11:00–17:00, nemokamai)

 ♦ 3 atviri baseinai (su gėlu vandeniu)
 ♦ 2 a la carte restoranai

Pramogos ir sportas:
 ♦ krepšinis 
 ♦ turkiška pirtis* (CACTUS 
ROyAL)

 ♦ treniruoklių salė* (CACTUS 
ROyAL)

 ♦ vandens aerobika 
 ♦ biliardas*
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ masažas*
 ♦ mini golfas*
 ♦ sauna* (CACTUS ROyAL)
 ♦ sūkurinė vonia* (CACTUS 
ROyAL)

 ♦ pramoginiai renginiai (6 kartus 
per savaitę)

 ♦ tinklinis 
 ♦ vandens sporto priemonės* 
(paplūdimyje)

 ♦ aerobika 

* Už papildomą mokestį.

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

Numeriuose:
 ♦ telefonas
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ vonia / dušas
 ♦ televizorius
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ Wi-Fi registratūroje*
 ♦ seifas ne visuose numeriuose ir 
registratūroje* (mechaninis)

 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per savaitę
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ rankšluosčių keitimas 2 kartus per 
savaitę (veikia ekosistema)

 ♦ vonios reikmenys
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ palydovinė televizija

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

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

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 35 km iki Herakliono oro uosto, 6 km 
iki Chersonisos miestelio, Stalidos kurortinėje zonoje. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 2007 metais, kasmet atliekamas 
kosmetinis remontas. Viešbutis įrengtas tradiciniu kretietišku 
stiliumi. Viešbutį sudaro penki 2-jų aukštų pastatai, kuriuose 
yra 50 numerių: superior Room tipo numeriai (2 vienvietės lovos 
arba dvivietė lova, papildoma vienvietė lova, maks. 3 asm., 22 
kv. m), Family Room Open Plan tipo numeriai (vienas kambarys, 
2 vienvietės lovos arba dvivietė lova, papildoma vienvietė lova, 
maks. 3+1 asm., 26–28 kv. m), Junior suite tipo numeriai (2 
miegamieji su durimis, 2 vienvietės lovos arba dvivietė lova, 
papildoma vienvietė lova, maks. 4 asm., 34–36 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: smėlio, smėlio įėjimas į jūrą, skėčiai, gultai už 
papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai, paplūdimio 
rankšluosčiai už užstatą. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.cactusbeach.gr

Numeriuose:
 ♦ seifas ne visuose numeriuose 
ir registratūroje*

 ♦ telefonas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ rankšluosčių keitimas pagal 
atskirą užklausą

 ♦ balkonas / terasa
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus 
per savaitę

 ♦ vonia / dušas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ vonios reikmenys

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė 
 ♦ gėlo vandens baseinas 
 ♦ vaikų klubas
 ♦ diskoteka (6 kartus per savaitę)
 ♦ meniu (vakarienei)

CACTUS VILLAGE

Vaikams:
 ♦ meniu vaikams
 ♦ diskoteka vaikams
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas vaikams 
(gėlo vandens)

 ♦ vaikų klubas
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Viskas 
įskaičiuota4

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

Pusryčiai, 
vakarienė4

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ uždaras baseinas (su gėlu 
vandeniu ir šildomas)

 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ baras (ir užkandžių baras)
 ♦ 2 baseinai (su gėlu vandeniu)
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ televizijos salė
 ♦ kortų žaidimų kambarys
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ restoranas
 ♦ užkandžių baras
 ♦ konferencijų salė
 ♦ SpA centras
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ parduotuvė

Numeriuose:
 ♦ aptarnavimas numeriuose* 
 ♦ seifas numeryje* 
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ vonia / dušas
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ rankšluosčių keitimas 3 kartus 
per savaitę

 ♦ telefonas
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ grindys – plytelės
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Pramogos ir sportas:
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ stalo tenisas*
 ♦ biliardas*
 ♦ vandens sporto 
priemonės* (paplūdimyje)

 ♦ turkiška pirtis*
 ♦ vakariniai renginiai* (2 
kartus per savaitę)

 ♦ treniruoklių salė*
 ♦ teniso kortas*
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ sauna*
 ♦ masažas*
 ♦ teniso inventorius*

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 25 km iki Herakliono oro uosto, 
apie 1 km iki Chersonisos miesto centro, per kelią iki jūros. 
VIEŠBUTIS: priklauso HERSOnISSO HOTEL GROUP viešbučių 
grupei. pastatytas 1985 metais, 2009 metais atnaujintas. 
Viešbutį sudaro pagrindinis pastatas ir vasarnamių kompleksas. 
yra 204 numeriai: Standard Room tipo numeriai (maks. 3 asm., 
25 kv. m), Standard Room SSV tipo numeriai (šoninis vaizdas į jūrą, 
maks. 3 asm., 25 kv. m), Room Sharing Pool tipo numeriai (išėjimas 
į bendrą baseiną 4–8 numeriams, maks. 3 asm., 28 kv. m), 
Maisonette tipo numeriai (dviejų aukštų, vonios kambarys su 
sūkurine vonia, individualus baseinas (nešildomas), maks. 4 asm., 
60 kv. m).
PAPLŪDIMYS: stambaus žvyro / akmenuotas, stambaus žvyro 
įėjimas į jūrą su akmenukais, skėčiai, gultai už papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai, paplūdimio 
rankšluosčiai už užstatą. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.hersotels.gr/en/hersonissos-maris

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ baras (ir užkandžių baras)
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ parduotuvė
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje

 ♦ 2 baseinai (su gėlu 
vandeniu)

 ♦ televizijos salė
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ spauda
 ♦ SpA centras
 ♦ užkandžių baras
 ♦ restoranas
 ♦ autobusas iki miesto centro

Pramogos ir sportas:
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ vakariniai renginiai* 
(HERSONISSOS MARIS, 
2 kartus per savaitę, 
pervežimas įskaičiuotas į 
kelionės kainą)

 ♦ vandens polas
 ♦ smiginis 
 ♦ mini futbolas 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ teniso inventorius 
 ♦ krepšinis 
 ♦ mini golfas 
 ♦ biliardas*
 ♦ tinklinis 
 ♦ vandens sporto 
priemonės* 

 ♦ teniso kortas  

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 25 km iki Herakliono oro uosto, apie 2 km 
iki Chersonisos miesto, apie 400 m iki paplūdimio, ant kalvos, 
apie 1 km iki autobusų stotelės. 
VIEŠBUTIS: priklauso HERSOnISSO HOTEL GROUP viešbučių 
grupei. Pastatytas 1989 metais, paskutinį kartą atnaujintas 
2013 metais. Viešbutyje yra 165 numeriai: Standard Room GV/
SV tipo numeriai (su vaizdu į jūrą, 2 vienvietės lovos, papildoma 
vienvietė lova arba įmontuota lova, maks. 3 asm., 18–22 kv. m), 
Family Room tipo numeriai (su vaizdu į sodą arba jūrą, vienas 
kambarys, dvivietė lova arba 2 vienvietės lovos, 2 papildomos 
vienvietės lovos, maks. 4 asm., 30–35 kv. m). yra keli dviejų 
aukštų numeriai. 
PAPLŪDIMYS: stambaus žvyro / akmenuotas (už 400 m nuo 
viešbučio), įėjimas į jūrą vietomis akmenuotas, nemokamas 
autobusas iki paplūdimio, skėčiai, gultai už papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.hersotels.gr 
Ekonominė klasė

Numeriuose:
 ♦ rankšluosčių keitimas 3 kartus 
per savaitę

 ♦ seifas numeryje*
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ telefonas
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus 
per savaitę

 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ vonia / dušas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien

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

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

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.34 35Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt
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IMPERIAL BELVEDERE 

ROYAL BELVEDERE 

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

Viskas 
įskaičiuota4

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

Viskas 
įskaičiuota4+

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

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

VIEŠBUČIO VIETA: apie 25 km iki Herakliono, apie 
1 km iki Chersonisos miestelio, ant neaukšto kalnelio, per 
kelią nuo jūros. Autobusų stotelė apie 300 m nuo viešbučio. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 2001 metais. Teritorija sujungta su 
viešbučiu ROyAL BELVEDERE. Viešbutį sudaro pagrindinis 
pastatas su liftu ir papildomi trijų aukštų pastatai. Iš viso 
yra 330 numerių: Standard Room GV/MV/SV tipo numeriai 
(maks. 3+1 asm., 27–30 kv. m), Family Room MV/GV tipo 
numeriai (2 miegamieji, maks. 4+1 asm., 40 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: miesto (per kelią nuo viešbučio), smėlio 
įėjimas į jūrą (vietomis stambūs akmenys), skėčiai, gultai, 
paplūdimio rankšluosčiai už papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.belvederehotels.gnet

Numeriuose:
 ♦ vonia
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ individualus oro 
kondicionierius

 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ seifas numeryje*
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus 
per savaitę

 ♦ rankšluosčių keitimas 3 kartus 
per savaitę

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranas
 ♦ konferencijų salė
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ bažnyčia
 ♦ 2 baseinai
 ♦ televizijos salė
 ♦ 3 barai
 ♦ grožio salonas
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ saugojimo kambarys
 ♦ amfiteatras

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

VIEŠBUČIO VIETA: apie 25 km iki Herakliono oro uosto, 
apie 1 km iki Chersonisos kurorto, nedidelėje aukštumoje, per 
kelią iki jūros. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1974 metais, atnaujintas 2007 metais. 
Teritorija bendra su viešbučio IMPERIAL BELVEDERE. Viešbutį 
sudaro pagrindinis 6-ių aukštų pastatas su liftu ir šeši papildomi 
korpusai. Viešbutyje yra 343 numeriai: Standard Room GV/SV/
MV tipo numeriai (maks. 3+1 asm., 23–25 kv. m), Family Room 
MV/SV tipo numeriai (numeriai yra pirmame pagrindinio pastato 
aukšte bei papildomuose korpusuose, pagrindinio pastato 
antrame aukšte, 2 miegamieji, maks. 4+1 asm., 35 kv. m). yra 
numerių, pritaikytų žmonėms su negalia. Visoje teritorijoje įrengti 
pagalbiniai turėklai. Apgyvendinimas su gyvūnais – šunys iki 5 kg. 
PAPLŪDIMYS: miesto, autobusas iki paplūdimio, skėčiai, gultai už 
papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.belvederehotels.net

Numeriuose:
 ♦ telefonas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ vonia
 ♦ rankšluosčių keitimas 3 kartus 
per savaitę

 ♦ televizorius
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus 
per savaitę

 ♦ seifas numeryje*
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ vonios reikmenys

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

* Už papildomą mokestį.

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

* Už papildomą mokestį.
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SMARTLINE THE VILLAGE 
RESORT & WATERPARK

MEDITERRANEO HOTEL 

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

Viskas 
įskaičiuota4

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

Viskas 
įskaičiuota4

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ vandens pramogų parkas         
(1 500 kv. m, 4 vandens 
kalneliai, „tingus“ upelis)

 ♦ restoranas (teminiai vakarai)
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ parduotuvė
 ♦ a la carte restoranas
 ♦ SpA centras
 ♦ televizijos salė
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ 2 baseinai
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje

 ♦ naktinis klubas
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ 3 barai
 ♦ amfiteatras

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ mini šaldytuvas 
 ♦ centrinis oro kondicionierius (su 
individualiu valdymu)

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per savaitę
 ♦ Wi-Fi registratūroje*
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ rankšluosčių keitimas 3 kartus per savaitę
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ seifas numeryje*

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna*
 ♦ mini futbolas 
 ♦ aerobika 
 ♦ elektroniniai žaidimai*
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ vakariniai renginiai 
 ♦ biliardas*
 ♦ vandens sporto 
priemonės*

 ♦ smiginis 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ vandens polas
 ♦ treniruoklių salė 

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 24 km iki Herakliono oro uosto, apie 
2 km iki Chersonisos miesto centro, apie 800 m iki autobusų 
stotelės, apie 800 m iki paplūdimio. 
VIEŠBUTIS: viešbutį sudaro vasarnamių kompleksas, kuriame 
yra 275 numeriai: Standard Room tipo numeriai (maks. 3 asm., 
28 kv. m), Standard Room SSV tipo numeriai (šoninis vaizdas į 
jūrą, maks. 3 asm., 28 kv. m), Family Room tipo numeriai (maks. 
4 asm., 42 kv. m), Family Room sV tipo numeriai (vaizdas į jūrą, 
maks. 4 asm., 42 kv. m), Suite SV tipo numeriai (maks. 3 asm., 
40 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: smėlio (už 800 m nuo viešbučio), smėlio įėjimas 
į jūrą, nemokamas autobusas iki paplūdimio (į paplūdimį Star 
Beach, 6 kartus per dieną), yra dušas, tualetas ir persirengimo 
kabinos, skėčiai, gultai už papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai, paplūdimio 
rankšluosčiai už užstatą. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.zeushotels.gr

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ amfiteatras
 ♦ 2 barai
 ♦ 2 baseinai
 ♦ televizijos salė
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje

 ♦ konferencijų salė
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ susitikimų kambarys
 ♦ bagažo saugojimo 
kambarys

 ♦ interneto kavinė*
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė 

 ♦ parduotuvė
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ SpA centras
 ♦ restoranas

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna*
 ♦ mini futbolas 
 ♦ teniso kortas 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ turkiška pirtis*
 ♦ masažas*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ vandens sporto 
priemonės*

 ♦ biliardas*
 ♦ elektroniniai žaidimai*
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ sodo šachmatai 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ smiginis 
 ♦ vakariniai renginiai 
 ♦ teniso inventorius   

* Už papildomą mokestį.

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

Numeriuose:
 ♦ seifas numeryje*
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ vonia / dušas
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ lygintuvas pagal atskirą užklausą
 ♦ telefonas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per savaitę
 ♦ mini šaldytuvas

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė 
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą
 ♦ vaikų klubas 
 ♦ diskoteka 
 ♦ 2 baseinai
 ♦ meniu

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ žaidimų kambarys
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ vandens pramogų parkas
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą
 ♦ vežimėlis pagal atskirą užklausą*
 ♦ 2 baseinai
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BLUE BAY RESORT & SPA

ASTERIAS VILLAGE

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

Pusryčiai, 
vakarienė4

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

Viskas 
įskaičiuota4

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 3 barai (2 užkandžių barai)
 ♦ konferencijų salė (iki 90 asm.)
 ♦ gydytojo iškvietimas*
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ restoranas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ a la carte restoranas*
 ♦ uždaras baseinas* (šildomas)
 ♦ kirpykla
 ♦ parduotuvė
 ♦ 4 baseinai (su gėlu vandeniu)

Pramogos ir sportas:
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ vakariniai renginiai 
 ♦ biliardas*
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ aerobika 
 ♦ tinklinis 
 ♦ teniso kortas 
 ♦ SpA centras*
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ žaidimų kambarys
 ♦ mini golfas
 ♦ nardymas*
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ smiginis 
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ krepšinis 

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 25 km iki Herakliono oro uosto, 2 km iki Agia 
Pelagijos gyvenvietės, 250 m iki paplūdimio.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1990 metais, 2012 metais iš dalies atnaujintas 
centrinis pastatas, „Annex“ korpusai atnaujinami kasmet. Viešbutį sudaro 
pagrindinis 2-jų aukštų pastatas ir „Annex“ korpusai. yra 202 numeriai. 
Kompleksas „Athina“ įsikūręs 150 m nuo pagrindinio pastato ir 300 m nuo 
paplūdimio, atskirtas nuo pagrindinės teritorijos, per kelią nuo pagrindinio 
pastato. Kompleksas „Artemis“ įsikūręs 50 m nuo pagrindinio pastato. 
Teritorijoje yra baseinas. Kompleksas „Ikarus & Dedalus“ įsikūręs šalia 
pagrindinio pastato. yra Room Main Building sV, Family Room Main Building 
sV, Family suite Main Building sV, executive Room Main Building sV, executive 
Room Main Building With Jacuzzi sV, suite Private Pool, standard Room annex 
Building, Family Bungalow sV, Bungalow ssV annex Building tipų numerių. 
PAPLŪDIMYS: žvyro, įėjime į jūrą yra uolienų, nemokamas autobusas iki 
paplūdimio, skėčiai, gultai už papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai, paplūdimio rankšluosčiai už 
papildomą mokestį. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.bluebay.gr

Numeriuose:
 ♦ numerių tvarkymas 6 kartus 
per savaitę

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ televizorius (centriniame 
pastate)

 ♦ rankšluosčių keitimas 3 kartus 
per savaitę

 ♦ vonia (centriniame pastate)
 ♦ telefonas
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę

 ♦ balkonas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ šlepetės pagal atskirą užklausą*
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ chalatas pagal atskirą užklausą*
 ♦ dušas („Annex“ korpusuose)
 ♦ individualus oro kondicionierius 
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ seifas numeryje*

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ a la carte restoranas („Oliva“, 
fiksuotas meniu svečiams su 
HB maitinimu)

 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ biblioteka
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ interneto kavinė* 
(registratūroje)

 ♦ dviračių nuoma*
 ♦ belaidis internetas viešosiose 
vietose

 ♦ užkandžių baras
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ baseinas su sūkurine vonia (su 
gėlu vandeniu)

 ♦ bažnyčia
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ gydytojo iškvietimas*
 ♦ parduotuvė

Pramogos ir sportas:
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ biliardas*
 ♦ smiginis 
 ♦ elektroniniai žaidimai*
 ♦ teminiai vakarėliai (kartą per 
savaitę „Kretietiškas vakaras“)

 ♦ masažas*

VIEŠBUČIO VIETA: apie 25 km iki Herakliono oro uosto, apie 
1,5 km iki Chersonisos kurorto, Piskopiano gyvenvietėje. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 2003 metais, kasmet iš dalies atnaujinamas. 
Viešbutį sudaro vienas pagrindinis pastatas ir vasarnamių 
kompleksas, kuriuose yra 89 numeriai: Studio tipo numeriai 
(atviro tipo numeris, dvi vienvietės lovos arba viena dvivietė lova, 
papildoma vienvietė lova, maks. 3 asm., 25–30 kv. m), apartment 
tipo numeriai (miegamasis, svetainė su durimis, dvi vienvietės 
lovos arba viena dvivietė lova, 2 papildomos vienvietės lovos, 
maks. 4 asm., 35–40 kv. m), Maisonette tipo numeriai (dviejų 
aukštų, atviro tipo, apačioje 1 vienvietė lova ir virtuvės kampelis, 
viršuje dvivietė lova, maks. 3 asm., 35–40 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: stambaus žvyro / akmenuotas, stambaus žvyro 
įėjimas į jūrą su akmenukais, yra dušas, persirengimo kabinos, 
skėčiai, gultai už papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai, paplūdimio 
rankšluosčiai už užstatą (keičiama už papildomą mokestį). 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.asteriasvillage.gr

Numeriuose:
 ♦ lygintuvas pagal atskirą užklausą
 ♦ vonia / dušas
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę

 ♦ palydovinė televizija
 ♦ telefonas
 ♦ rankšluosčių keitimas 3 kartus 
per savaitę

 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ seifas numeryje* (mechaninis)
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ mini virtuvėlė (nedidelė elektrinė 
viryklė, elektrinis virdulys, 
būtiniausi indai)

 ♦ individualus oro kondicionierius*
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas 6 kartus per 
savaitę

 ♦ Wi-Fi 
 ♦ lyginimo lenta pagal atskirą 
užklausą

 ♦ plaukų džiovintuvas

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vandens kalneliai (10 m aukščio)
 ♦ 2 baseinai (su gėlu vandeniu)
 ♦ vaikų klubas
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ vežimėlis pagal atskirą užklausą*
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
 ♦ lovelė (maniežas)

Vaikams:
 ♦ meniu
 ♦ baseinas (gėlo vandens)
 ♦ vaikų klubas 
 ♦ žaidimų aikštelė 
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
 ♦ kūdikių vonelė pagal atskirą 
užklausą

* Už papildomą mokestį.
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MANOS MARIA HOTEL 
& APARTMENTS

SMARTLINE KYKNOS BEACH HOTEL 
& BUNGALOWS

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

Viskas 
įskaičiuota4

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

Viskas 
įskaičiuota4

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ televizijos salė
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ baras
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ restoranas
 ♦ baseinas
 ♦ interneto kavinė 

Numeriuose:
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ telefonas
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ balkonas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ rankšluosčių keitimas 3 kartus 
per savaitę

 ♦ palydovinė televizija
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ seifas numeryje*
 ♦ dušas
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę

Pramogos ir sportas:
 ♦ vandens sporto 
priemonės*

VIEŠBUČIO VIETA: apie 25 km iki Herakliono oro uosto, apie 
200 m iki Chersonisos kurorto centro, apie 50 m iki paplūdimio. 
Autobusų stotelė – apie 500 m iki viešbučio. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 2000 metais, paskutinį kartą atnaujintas 
2013 metais. Viešbutis yra premijos laureatas kategorijoje 
„Geriausias Europos viešbutis“, nominacijose „Geriausias 
mažas Graikijos viešbutis“ ir „Geriausias viešbučio atnaujinimas 
Graikijoje“. Viešbutį sudaro 4-ių aukštų pastatas (su liftu), 
kuriame yra 41 Standard Room tipo numeris (2 vienvietės lovos 
(dvivietė lova pagal užklausą), papildoma vienvietė lova, 
maks. 3 asm., 18–20 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: miesto, stambaus žvyro / akmenuotas, 
stambaus žvyro įėjimas į jūrą su akmenukais, yra dušas, tualetas, 
persirengimo kabinos, skėčiai, gultai už papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai, paplūdimio 
rankšluosčiai už papildomą mokestį. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.manosmariahotel.gr

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranas (uždara salė su 
kondicionieriumi, su terasa)

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

 ♦ interneto kavinė*
 ♦ bagažo saugojimo 
kambarys

 ♦ televizijos salė
 ♦ 2 baseinai (su gėlu 
vandeniu)

 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ valiutos keitykla
 ♦ belaidis internetas 
viešosiose vietose

 ♦ gydytojo iškvietimas

Pramogos ir sportas:
 ♦ biliardas*
 ♦ vakariniai renginiai (2 per 
savaitę, barbekiu*)

 ♦ mini golfas*
 ♦ treniruoklių salė (nedidelė, 
aprūpinta būtinais 
treniruokliais)

 ♦ teminiai vakarėliai 
 ♦ vandens sporto 
priemonės*

 ♦ teniso inventorius 
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ stalo tenisas*
 ♦ smiginis 
 ♦ mini futbolas*
 ♦ 2 teniso kortai* (vienas su 
apšvietimu)   

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 35 km iki Herakliono oro uosto, apie 2 km iki 
Malijos gyvenvietės. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1990 metais, 2014 metais atnaujintas. Viešbutį 
sudaro vienas pagrindinis 3-jų aukštų pastatas, vasarnamių kompleksas 
ir atskiras šeimyninis korpusas. Viešbutyje yra 135 numeriai: Standard 
Room tipo numeriai (2 vienvietės lovos, papildoma vienvietė lova, maks. 
3+1 asm., 20–25 kv. m), Standard Room SV tipo numeriai (su vaizdu į jūrą, 
2 vienvietės lovos arba dvivietė lova, papildoma vienvietė lova, maks. 3 
asm., 25 kv. m), Standard Single Room tipo numeriai (2 vienvietės lovos, 
papildoma vienvietė lova, maks. 1+1 asm., 22 kv. m), Family Room tipo 
numeriai (Family korpuse, su išėjimu į sodą, 2 miegamieji, dvivietė lova, 3 
papildomos vienvietės lovos, kiekviename miegamajame yra televizorius 
ir individualus kondicionierius, maks. 5 asm., 40 kv. m). Apgyvendinimas su 
gyvūnais – šunys iki 3,5 kg. 
PAPLŪDIMYS: smėlio, smėlio įėjimas į jūrą, skėčiai, gultai už papildomą 
mokestį. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.kyknoshotel.gr

Numeriuose:
 ♦ seifas numeryje*
 ♦ Wi-Fi
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ telefonas
 ♦ vonia / dušas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus 
per savaitę

 ♦ aptarnavimas numeriuose*
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ mini šaldytuvas

Vaikams:
 ♦ skyrius vaikams pagrindiniame 
baseine

 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą 

* Už papildomą mokestį.

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė 
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ vandens kalneliai (nedideli)
 ♦ skyrius vaikams pagrindiniame baseine
 ♦ vaikų klubas (įrengtas, su priežiūra, „Annex“ korpuse)
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą* (lovelė-maniežas)
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
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SEMIRAMIS VILLAGE HOTEL

ARMINDA HOTEL & SPA

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

Viskas 
įskaičiuota4

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

Viskas 
įskaičiuota4

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ kortų žaidimų kambarys
 ♦ 2 barai
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ baseinas
 ♦ televizijos salė
 ♦ restoranas
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ dviračių nuoma*

VIEŠBUČIO VIETA: apie 30 km iki Herakliono miesto, apie 2 km 
iki Chersonisos miestelio, apie 300 m iki paplūdimio, 200 m iki 
autobusų stotelės.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1993 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2009 metais. Viešbutį sudaro 3-jų aukštų pastatas 
ir keturi 3-jų aukšų korpusai, kuriuose yra 190 numerių: 
Standard Room tipo numeriai (2 vienvietės lovos arba dvivietė, 
papildoma vienvietė lova, maks. 3 asm., 26 kv. m),  Family 
Room tipo numeriai (du kambariai, divietė lova arba 
2 vienvietės lovos, papildoma vienvietė lova, maks. 4 asm., 
32 kv. m). Apgyvendinimas su gyvūnais – šunys iki 5 kg. 
PAPLŪDIMYS: stambaus žvyro / akmenuotas, stambaus žvyro 
įėjimas į jūrą su akmenukais, skėčiai, gultai 
už papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.semiramisvillage.gr

Numeriuose:
 ♦ rankšluosčių keitimas 3 kartus 
per savaitę

 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ vonia / dušas
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ seifas registratūroje*
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ belaidis internetas*
 ♦ restoranas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ 2 baseinai
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ užkandžių baras
 ♦ baras

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

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: 33 km iki Herakliono oro uosto, 30 km 
iki Herakliono miesto, 1,5 km iki Chersonisos, 500 m iki 
Stalidos gyvenvietės.  
VIEŠBUTIS: 1982 metais (4-ių aukštų „Annex“ korpusas), 
2003 metais pastatytas 3-jų aukštų pagrindinis pastatas. 
2006 metais atnaujinti abu pastatai ir kasmet atliekamas 
kosmetinis remontas. Abiejuose pastatuose yra liftai. 
Viešbutyje yra 180 numerių: Standard Room LV/ PV/SV tipo 
numeriai (2 vienvietės lovos (dvivietė lova pagal užklausą), 
papildoma vienvietė lova, maks. 3 asm., 18–23 kv. m), Family 
Room LV/PV/SV tipo numeriai (2 miegamieji, 2 vienvietės lovos 
(dvivietė lova pagal užklausą), 2 papildomos vienvietės lovos 
(gali stovėti stačiu kampu viena šalia kitos), maks. 4 asm., 
28–33 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: skėčiai, gultai už papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai, paplūdimio 
rankšluosčiai už užstatą. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
2 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.hotelarminda.com

Numeriuose:
 ♦ numerių tvarkymas 6 kartus per 
savaitę

 ♦ vonios reikmenys
 ♦ vonia / dušas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę

 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ Wi-Fi registratūroje*
 ♦ seifas numeryje*
 ♦ rankšluosčių keitimas 3 kartus 
per savaitę

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ telefonas
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ palydovinė televizija

Vaikams:
 ♦ baseinas (jūros vandens)
 ♦ vaikų klubas
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą

Vaikams:
 ♦ baseinas vaikams (jūros 
vandens)

 ♦ vaikų klubas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
 ♦ lovelė

Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas*
 ♦ smiginis 
 ♦ teniso kortas 
 ♦ elektroniniai žaidimai*
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ biliardas*
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ teminiai vakarėliai 
 ♦ treniruoklių salė  

* Už papildomą mokestį.
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HERONISSOS HOTEL

MALIA BAY BEACH HOTEL 
& BUNGALOWS

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

Viskas 
įskaičiuota3+

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

Viskas 
įskaičiuota3+

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranas
 ♦ baras 
 ♦ uždaras baseinas (HERSOnISSOS 
PALACE)

 ♦ televizijos salė
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ atviras baseinas

VIEŠBUČIO VIETA: apie 25 km iki Herakliono oro uosto, apie 
100 m iki paplūdimio, antroje viešbučių linijoje.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1983 metais, paskutinį kartą 
iš dalies atnaujintas 2005 metais. Viešbutis priklauso 
HERSOnISSOS viešbučių grupei. 4-ių aukštų viešbučio 
pastate ir 4-ių aukštų „Annex“ korpuse (per kelią) yra 161 
numeris: Room annex tipo numeriai (2 vienvietės lovos, 
papildoma išlankstoma lova, maks. 3 asm., 20–24 kv. m), 
Standard Room tipo numeriai (2 vienvietės lovos (dvivietė 
lova pagal užklausą), papildoma vienvietė lova, maks. 3 asm., 
20–25 kv. m), yra keli numeriai be balkonų. 
PAPLŪDIMYS: miesto (už 100 m nuo viešbučio), stambaus 
žvyro / akmenuotas, stambaus žvyro įėjimas į jūrą su 
akmenukais, skėčiai, gultai už papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.hersotels.gr
Ekonominė klasė

Numeriuose:
 ♦ seifas numeryje* (mechaninis)
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ 2 rusiški kanalai
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ telefonas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ rankšluosčių keitimas 3 kartus 
per savaitę

 ♦ vonia / dušas

VIEŠBUČIO VIETA: 35 km iki Herakliono oro uosto, apie 
7 km iki Hersonisos kurorto, apie 1 km iki Malijos kurorto, 
ant jūros kranto.  
VIEŠBUTIS: pastatytas 1994 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2011 metais. Viešbutį sudaro vienas pagrindinis 
2-jų aukštų pastatas ir 1-no aukšto pastatų kompleksas, 
kuriuose yra 181 numeris: Standart Room tipo numeriai (2 
vienvietės lovos (dvivietė lova pagal užklausą), papildomai 
vienvietė lova arba išlankstoma lova, maks. 3 asm., 
25–30 kv. m); Family Room tipo numeriai (vienas kambarys, 
2 vienvietės lovos (dvivietė lova pagal užklausą), papildomai 
dviaukštė lova, maks. 2+2 asm., 30–35 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio, įėjimas į jūrą stambaus žvyro 
su akmenukais, skėčiai, gultai už papildomą mokestį. yra 
persirengimo kabinos ir dušas. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.maliabay.gr
Ekonominė klasė

Vaikams:
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą 
(maniežas)

 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 

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

 ♦ masažas*
 ♦ vakariniai renginiai
 ♦ teminiai vakarėliai (1 kartą 
per savaitę „Kretietiškas 
vakaras“)

 ♦ gimnastika
 ♦ biliardas*  

* Už papildomą mokestį.

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ drabužių skalbimo ir valymo 
paslaugos

 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ 2 baseinai
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ restoranas
 ♦ 2 barai
 ♦ televizijos salė
 ♦ belaidis internetas*

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

* Už papildomą mokestį.

Numeriuose:
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę

 ♦ rankšluosčių keitimas 3 kartus 
per savaitę

 ♦ lyginimo lenta pagal atskirą 
užklausą

 ♦ lygintuvas pagal atskirą užklausą
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ numerių tvarkymas 6 kartus per 
savaitę

 ♦ vonia / dušas
 ♦ televizorius
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ telefonas
 ♦ seifas*
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ Wi-Fi registratūroje*
 ♦ individualus oro kondicionierius

Vaikams:
 ♦ diskoteka 
 ♦ vaikų klubas
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą
 ♦ kėdutės restorane
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Viskas 
įskaičiuota3+

Viskas 
įskaičiuota3+

Viskas 
įskaičiuota3+

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ restoranas
 ♦ baseinas
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ baras

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ restoranas
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ baras
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje

 ♦ 2 baseinai
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos

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

 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ lyginimo lenta pagal atskirą 
užklausą

 ♦ lygintuvas pagal atskirą užklausą
 ♦ telefonas
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ vonia / dušas
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ rankšluosčių keitimas 2 kartus 
per savaitę

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ grindys – laminatas
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ balkonas

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas pagal atskirą 
užklausą

 ♦ lygintuvas pagal atskirą užklausą
 ♦ telefonas
 ♦ mini virtuvė, šaldytuvas 
 ♦ seifas*
 ♦ balkonas / vidinis kiemelis 
 ♦ rankšluosčių keitimas 2 kartus per 
savaitę

 ♦ numerių tvarkymas kas antrą dieną
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ patalynės keitimas kartą per savaitę
 ♦ individualus oro kondicionierius*
 ♦ palydovinė televizija

Pramogos ir sportas:
 ♦ biliardas*
 ♦ smiginis 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ žaidimų kambarys
 ♦ graikiškas vakaras (1 kartą 
per savaitę)  

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 25 km iki 
Herakliono oro uosto, Chersonisos 
miesto centre, apie 150 m iki 
paplūdimio. 
VIEŠBUTIS: 2010 metais atnaujintas. 
Tai  4-ių aukštų pastatas, kuriame yra 
40 numerių: Standard Room LV/SSV tipo 
numeriai (vaizdas į apylinkes arba į jūrą, 
maks. 3 asm., 16–20 kv. m), Family 
Room tipo numeriai (maks. 4 asm., 
22–25 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: miesto, stambaus 
žvyro / akmenuotas, įėjimas į jūrą – 
akmenukai su stambiu žvyru, yra dušas, 
persirengimo kabinos, skėčiai, gultai už 
papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, 
paplūdimio rankšluosčiai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.chchotels-crete.com

VIEŠBUČIO VIETA: apie 26 km iki 
Herakliono oro uosto, apie 600 m iki 
Chersonisos miesto centro, 800 m iki 
paplūdimio, 600 m iki autobusų stotelės. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1991 metais. yra 
91 numeris: Studio / Studio SV, apartment / 
apartment sV, Family Room Maisonette 
style / Family Room Maisonette style sV 
tipų numeriai. 
PAPLŪDIMYS: miesto, stambaus žvyro / 
akmenuotas, stambaus žvyro įėjimas 
į jūrą su akmenukais, skėčiai, gultai už 
papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai 
nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.portovillage.com 
Ekonominė klasė

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranas
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ bagažo saugojimo 
kambarys

 ♦ baras
 ♦ atviras baseinas
 ♦ gydytojo iškvietimas*
 ♦ seifas

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

 ♦ seifas*
 ♦ individualus oro kondicionierius 
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ virdulys 
 ♦ telefonas
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ chalatas (Junior suite tipo 
numeriuose)

 ♦ vonia / dušas
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ televizorius
 ♦ CD / DVD grotuvas (Junior suite 
tipo numeriuose)

 ♦ grindys – laminatas
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ numerių tvarkymas 6 kartus 
per savaitę

 ♦ vonios reikmenys

Vaikams:
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą

Vaikams:
 ♦ skyrius pagrindiniame baseine
 ♦ žaidimų aikštelė 
 ♦ kėdutės restorane 
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė 
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą  

* Už papildomą mokestį.

EVA MARE HOTEL & APARTMENTS

PORTO VILLAGE

CHC MEMORY BOUTIQUE HOTEL 

VIEŠBUČIO VIETA: apie 25 km iki 
Herakliono oro uosto, apie 20 km iki 
Herakliono miesto, Agia pelagijos 
gyvenvietėje. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1988 metais, 
2013 metais iš dalies atnaujintas. 
Viešbutį sudaro pagrindinis pastatas ir 
„Annex“ pastatas (be lifto). Iš viso yra 41 
numeris: Standard Room  (yra galimybė 
sujungti numerius), Junior suite, 
apartaments One Bedroom tipų numeriai. 
PAPLŪDIMYS: stambaus žvyro / 
akmenuotas (už 100 m nuo viešbučio), 
įėjimas į jūrą vietomis akmenuotas, 
skėčiai, gultai už papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai 
nemokamai, paplūdimio rankšluosčiai 
už užstatą. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ
www.evamare.gr 3+ Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.

Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

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

3+ Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.
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Pusryčiai3

Viskas 
įskaičiuota3

Pusryčiai3

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ restoranas
 ♦ parduotuvė
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ baras (prie baseino)
 ♦ baseinas (su gėlu vandeniu)
 ♦ drabužių valymo paslaugos

Numeriuose:
 ♦ seifas*
 ♦ rankšluosčių keitimas 3 kartus 
per savaitę

 ♦ numerių tvarkymas 6 kartus 
per savaitę

 ♦ patalynės keitimas 2 kartus 
per savaitę

 ♦ plaukų džiovintuvas pagal 
atskirą užklausą

 ♦ grindys – plytelės
 ♦ individualus oro 
kondicionierius*

 ♦ balkonas / terasa
 ♦ telefonas
 ♦ dušas
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ mini šaldytuvas

Pramogos ir sportas:
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ biliardas* 

VIEŠBUČIO VIETA: apie 22 km iki Herakliono 
oro uosto, 18 km iki miesto centro, 2,5 km 
iki Agia pelagijos miestelio, apie 1 km iki 
paplūdimio. 
VIEŠBUTIS: viešbutį sudaro du 3-jų aukštų 
pastatai, kuriuose yra 93 numeriai: Standard 
Room LV / SV (maks. 3 asm.), Family Room 
tipo (du kambariai, maks. 4 asm.).
PAPLŪDIMYS: miesto, stambaus žvyro / 
akmenuotas, stambaus žvyro įėjimas į jūrą 
su akmenukais, yra dušas, nemokamas 
autobusas iki paplūdimio, skėčiai, gultai už 
papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.chchotels-crete.com 
Ekonominė klasė

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ baras
 ♦ baseinas

VIEŠBUČIO VIETA: apie 25 km iki oro 
uosto, Chersonisos miestelio centre, 
apie 150 m iki paplūdimio. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 2002 metais, 
2015 metais buvo atnaujintas. Viešbutį 
sudaro 4-ių aukštų pastatas su liftu 
„Michalis“ ir 3-jų aukštų „Annex“ 
pastatas. yra 94 numeriai: studio 2 Pax / 
3 Pax tipo (maks. 3 asm., 25–27 kv. m), 
apartment One Bedroom 4 Pax tipo 
(maks. 4 asm., 35–37 kv. m), apartment 
One Bedroom 3 Pax tipo (maks. 3 asm., 
35–37 kv. m).
PAPLŪDIMYS: miesto, stambaus žvyro / 
akmenuotas, įėjimas į jūrą – akmenukai 
su stambiu žvyru, yra dušas, 
persirengimo kabinos, skėčiai, gultai 
už papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, 
paplūdimio rankšluosčiai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
2 žvaigždutės.

Numeriuose:
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ telefonas
 ♦ seifas numeryje*
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę

 ♦ 2 rusiški kanalai
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ balkonas
 ♦ rankšluosčių keitimas 2 kartus 
per savaitę

 ♦ vonia / dušas
 ♦ palydovinė teelvizija
 ♦ virtuvė

VIEŠBUČIO VIETA: apie 3,5 km iki 
Herakliono oro uosto, apie 2 km iki 
Herakliono miesto centro, ant jūros 
kranto.  
VIEŠBUTIS: pastatytas 1992 metais, 
atnaujintas 2011 metais. Viešbutį 
sudaro 2-jų aukštų pastatas, kuriame 
yra 32 Standard Room tipo numeriai 
(maks. 3+1 asm., 20–25 kv. m). 
Apgyvendinimas su gyvūnais iki 5 kg. 
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio (plati 
pakrantės juosta), smėlio įėjimas į jūrą, 
yra dušas, persirengimo kabinos, skėčiai, 
gultai už papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemoka-
mai (paplūdimio rankšluosčių nėra). 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.akticorali.gr
Ekonominė klasė

Vaikams:
 ♦ skyrius vaikams pagrindiniame 
baseine

 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą  

* Už papildomą mokestį.

Vaikams:
 ♦ gėlo vandens baseinas 
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą
 ♦ kėdutės restorane  

* Už papildomą mokestį.

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ pusryčių kambarys
 ♦ televizijos salė
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ gydytojo iškvietimas*
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ 2 barai
 ♦ baseinas (atviras, su jūros 
vandeniu)

 ♦ valiutos keitykla
 ♦ drabužių valymo paslaugos*

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

* Už papildomą mokestį.

Numeriuose:
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus 
per savaitę

 ♦ balkonas / terasa
 ♦ vonia
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ rankšluosčių keitimas 3 kartus 
per savaitę

 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ seifas registratūroje
 ♦ plaukų džiovintuvas pagal 
atskirą užklausą

 ♦ grindys – plytelės
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ individualus oro 
kondicionierius

 ♦ telefonas

Vaikams:
 ♦ skyrius vaikams pagrindiniame 
baseine (su jūros vandeniu)

 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą

AKTI CORALI 

NICOLAS VILLAS

MICHALIS APARTMENTS

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

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

3 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.
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iŠSaugojęS Šarmą ir DiDybę

retimnas

Kretos vakaruose, vaizdingoje kalnų apsuptoje vietovėje, driekiasi Retimno regionas. 
nors žmonės čia gyveno jau nuo Mino civilizacijos laikų, tačiau dabartinis Retimno 

miestas iškilo ir suklestėjo tik salą užvaldžius venecijiečiams. Būtent jie čia pastatė 
miestą-uostą, iki šiol viliojantį atvykti daugybę keliautojų.

Kurortas
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EVA BAY HOTEL

MARAVEL LAND 

GRECOTEL CRETA PALACE 

 

AQUILA PORTO RETHYMNO 

 

ATLANTIS BEACH HOTEL

ANTICA DIMORA SUITE S

JO AN PALACE 

ESPERIA BEACH
HOTEL APTS

GRECOTEL PLAZA SPA APTS 

 

DIMITRIOS BEACH

SENTIDO AEGEAN PEARL
SENTIDO PEARL BEACH 

DIMITRIOS VILLAGE BEACH
RESORT & SPA

 

AQUILA RITHYMNA BEACH 

 

BALI BEACH & VILLAGE 

 

BALI STAR

GRECOTEL CLUB MARINE PALACE & 
MARINE PALACE SUITES 

SENSIMAR ROYAL BLUE RESORT & SPA

XIDAS GARDEN  CHARM HOTEL
FILION SUITES RESORT & SPA 

MAY BEACH HOTEL

LEFKONIKO BAY
LEFKONIKO BEACH

FLISVOS BEACH

PALAZZO VECCHIO
 EXCLUSIVE RESIDENCE 

GRECOTEL WHITE PALACE LUXURY RESORT 

NEFELI HOTEL

OLYMPIC PALLADIUM

MINOS HOTEL

 ELINA HOTEL APTS

ATRIUM HOTEL
BIO HOTEL SUITES

OLYMPIC II HOTEL APARTMENTS
SEA FRONT HOTEL- APARTMENTS

JO AN BAECH
SOLIMAR DIAS HOTEL

Rethymno

Heraklion

Rethym
no

CRETA
N

 SEA

M
issiria

Adele
Sfakaki

Panorm
o

Xarakas

Bali

GRECOTEL CARAMEL BOUTIQUE RESORT 

M
agnisiaRIMONDI GRAND RESORT & SPA  

IBEROSTAR CRETA MARINE 
IBEROSTAR CRETA PANORAMA & MARE 

VARVARA’S DIAMOND

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

       ieškoti lauktuvių traukite į Souliou 
gatvę – čia rasite nemažai keramikos, 
papuošalų, kosmetikos ir suvenyrų 
krautuvėlių.

Laima Kazlauskaitė
Rezervacijų ir konsultacijų 
teikimo skyriaus vadybininkė

Venecijos palikimas
Retimnas iki šiol saugo savo senovinį įvaizdį: čia išlikusi 
XVI amžiuje ant kalvos pastatyta tvirtovė, venecijietiški 
namai, senosios cerkvės ir turkų mečetės. O pagrindiniam 
paveldui priklauso Preveli ir arkadi vienuolynai. 

Ką nuveikti?
Retimnas – ideali vieta norintiems suderinti ramų poilsį, 
pramogas ir pažinti kultūrą. Romantiškiems 
pasivaikščiojimams puikiai tiks Retimno uostas ir išvyka link 
Kurno ežero, tyvuliuojančio Baltųjų kalnų papėdėje. Pažinčiai 
su istorija – kaimyninė Chanija, senoji Kretos sostinė, kurios 
senamiestis tarsi vienas didelis muziejus. O ieškantiems 
ramybės – vaizdingos įlankėlės ir nedidukai kurortai: 
tradicinis Kretos kaimas Bali, vaišinantis įspūdingais 
peizažais ir šviežiomis jūros gėrybėmis, bei žvejų miestelis 
Georgiopolis su erdviais, negausiai lankomais paplūdimiais.

Kr
et

os
 s

al
a
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GRECOTEL CARAMEL 
BOUTIQUE RESORT

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ SpA centras
 ♦ baseinas
 ♦ televizijos salė
 ♦ a la carte restoranas
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ 2 barai
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ restoranas
 ♦ belaidis internetas 

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

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

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 70 km iki Herakliono oro uosto, apie 6 km iki 
Retimno miesto, šalia autobusų stotelės. Artimiausi kavinės, barai ir 
naktiniai klubai Retimno mieste. 
VIEŠBUTIS: priklauso GRECOTEL viešbučių tinklui. 2014 metais 
atnaujintas. Viešbutį sudaro pagrindinis pastatas ir dviaukščių 
vasarnamių kompleksas, kuriuose yra 69 numeriai: Open Plan Junior 
Suite SV tipo numeriai (su vaizdu į jūrą, maks. 2+1 asm., 40 kv. m), Open 
Plan Junior suite With Private Garden (su vaizdu į sodą,  maks. 2+1 asm., 
40 kv. m), Caramel Junior suite tipo numeriai (maks. 2 asm., 40 kv. m), 
Family suite Main House tipo numeriai (vonios kambarys ir papildomas 
WC su kriaukle, maks. 2+2 asm., 50 kv. m), Open Plan Bungalow suite 
tipo numeriai (vasarnamiuose, maks. 2+1 asm., 50 kv. m), Luxury 
Bungalow suite tipo numerai (vasarnamiuose, terasa arba balkonas, 
maks. 2+2 asm., 55 kv. m), Two Bedroom Beach Villa sF tipo vilos (dviejų 
aukštų vila su vaizdu į jūrą, maks. 4+1 asm., 65–85 kv. m), Three 
Bedroom Luxury Villa tipo vilos (dviejų aukštų vila, vonios kambarys, 
maks. 6 arba 6+2 asm., 125 kv. m), Four Bedroom Villa On The Beach sF 
tipo vilos (dviejų aukštų vila su vaizdu į jūrą, 2 vonios kambariai, terasa, 
maks. 8+2 asm., 165 kv. m). Visoje viešbučių teritorijoje yra turėklai, 
tačiau judėjimo negalią turintiems žmonėms pritaikytų numerių nėra. 
PAPLŪDIMYS: stambaus žvyro / akmenuotas, skėčiai, gultai, 
paplūdimio rankšluosčiai nemokamai, palapinės už papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, paplūdimio rankšluosčiai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.grecotel.com

Numeriuose:
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ rankšluosčių keitimas (veikia 
ekosistema)

 ♦ vonios reikmenys
 ♦ dušas
 ♦ mini baras*
 ♦ paplūdimio krepšys
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ LCD televizorius
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ paplūdimio rankšluosčiai
 ♦ aptarnavimas numeriuose*
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ telefonas
 ♦ patalynės keitimas
 ♦ seifas numeryje
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ chalatas
 ♦ šlepetės
 ♦ CD / DVD grotuvas

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

Pusryčiai, 
vakarienė5

46 47



Re
tim

na
s

SENSIMAR ROYAL 
BLUE RESORT & SPA

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ interneto kavinė 
 ♦ verslo centras
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ suvenyrų parduotuvė
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ 3 barai
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ uždaras baseinas (su jūros 
vandeniu ir sūkurine vonia)*

 ♦ konsjeržo paslaugos
 ♦ 2 atviri baseinai (1 su jūros 
vandeniu)

 ♦ 4 konferencijų salės
 ♦ 3 a la carte restoranai („Il posto 
Azzuro“ – italų virtuvė, „Junsui 
Asia“ – rytų virtuvė, „Kulinarium“ – 
Viduržemio jūros regiono virtuvė su 
kretietišku prieskoniu)

 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ SpA centras
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ restoranas („Symposium“ – 
tarptautinė virtuvė) 

Pramogos ir sportas:
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ 2 teniso kortai
 ♦ gyva muzika (vakarais)
 ♦ sauna 
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ mini golfas 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ tinklinis 
 ♦ teniso pamokos pagal 
atskirą užklausą*

 ♦ treniruoklių salė    

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 55 km iki Herakliono oro uosto, apie 22 km iki 
Retimno miesto, šiaurinėje Kretos salos pakrantėje, netoli vaizdingos 
Panormo gyvenvietės, ant jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: priklauso SEnSIMAR viešbučių tinklui. Pastatytas 
2009 metais. Viešbučio pastatuose yra 190 numerių su vaizdu į sodą 
ar jūrą: superior Room GV/sV/ssV, superior With sharing Pool GV  tipo 
numeriai (maks. 3 asm., 30–35 kv. m), Luxury suite Water Front With 
Private Pool tipo numeriai (maks. 4 asm, 55 kv. m), superior suite Water 
Front With Jacuzzi tipo numeriai (vonios kambarys su dušo kabina, 
sūkurinė vonia balkone, maks. 4 asm., 55 kv. m), Luxury Villa Water Front 
Private Pool tipo numeriai (dviejų aukštų vila, 2 vonios kambariai, privatus 
baseinas, maks. 4 asm., 69 kv. m), Royal superior suite Water Front Jacuzzi 
tipo numeriai (vonios kambarys su dušo kabina, sūkurinė vonia balkone, 
maks. 4 asm., 70 kv. m), Royal Luxury suite Water Front Private Pool tipo 
numeriai (vonios kambarys su dušo kabina, privatus baseinas, 
maks. 4 asm, 80 kv. m), Presidental suite Water Front Private Pool tipo 
numeris (2-jų aukštų numeris, 2 vonios kambariai, privatus baseinas, 
maks. 4 asm., 80 kv. m), Royal suite tipo numeriai (3-jų aukštų vila, 
svetainė su darbo kambariu, 3 miegamieji, vienas su sūkurine vonia, 
atskiras aukštas treniruoklių salei, saunai, uždaram baseinui, privatus 
įėjimas į vilą, dvi automobilių parkavimo aikštelės, terasa su baldais, 
grilis, 3 baseinai (vienas vaikams), maks. 8 asm., 450 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: žvyro (nedidelė įlankėlė), smulkaus žvyro įėjimas į jūrą, 
paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai nemokamai. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, paplūdimio rankšluosčiai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.royalblueresort.com

Numeriuose:
 ♦ šlepetės
 ♦ LCD televizorius
 ♦ centrinis oro kondicionierius 
(su individualia kontrole)

 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ telefonas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ vonia (su hidromasažu)
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ svarstyklės
 ♦ aptarnavimas numeriuose 
visą parą

 ♦ grindys – plytelės
 ♦ seifas numeryje
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ chalatas
 ♦ patalynės keitimas kasdien
 ♦ mini baras*

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

Pusryčiai, 
pietūs, 
vakarienė5
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AQUILA RITHYMNA BEACH 
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ televizijos salė
 ♦ 2 a la carte restoranai
 ♦ grožio salonas
 ♦ restoranas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ 6 konferencijų salės
 ♦ 4 baseinai (1 uždaras)
 ♦ belaidis internetas
 ♦ kalnų dviračių nuoma *
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ 2 barai
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ parduotuvės
 ♦ kavinė (tradicinis „Kafenion“)
 ♦ gydytojo iškvietimas*
 ♦ taverna 

Pramogos ir sportas:
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ smiginis 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ gimnastika 
 ♦ masažas*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ 4 teniso kortai 
 ♦ gyva muzika 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ šaudymas iš lanko 
 ♦ sauna 
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ teniso pamokos*
 ♦ nardymas*
 ♦ mini futbolas    

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 78 km iki Herakliono oro uosto, apie 72 km 
iki Herakliono miesto centro, apie 7 km iki Retimno miesto, ant jūros 
kranto. Šalia viešbučio yra autobusų stotelė. 
VIEŠBUTIS: viešbutį sudaro pagrindinis pastatas, „Annex“ korpusai bei 
vasarnamių kompleksas. 2014 metais buvo atnaujinti standartinio tipo 
numeriai ir vilos. Viešbutyje yra 519 numerių: Promo, Standard Room 
GV/SV, Family Room sV, Family Room GV, Bungalow GV tipų numerių, 
Mythica tipo numeriai: Deluxe suite One Bedroom sV, Deluxe Two 
Bedroom Suite SV, Junior Bungalow suite WF (turi išėjimą į paplūdimį, 
įrengti kretietišku stiliumi), Junior Bungalow suite WF Private Pool 
(turi išėjimą į paplūdimį, įrengti kretietišku stiliumi), Deluxe Junior Villa 
Private Pool SV (arti jūros, įrengti kretietišku stilium, terasa su gultais, 
individualus baseinas), Maisonette tipų numeriai (2-jų aukštų, su vaizdu 
į sodą ir į jūrą, 2 marmuriniai vonios kambariai, terasa su valgomojo 
zona), Dream Villa Private Pool tipo numeriai (turi išėjimą į paplūdimį, 
įrengti kretietišku stiliumi, 2 miegamieji, 2 marmurinės vonios, terasa 
su gultais ir individualiu baseinu), Royal Pavilion Private Pool tipo 
numeriai (2-jų aukštų, su vaizdu į jūrą, marmurinis vonios kambarys su 
sūkurine vonia, išėjimas į vidinį kiemelį, skėčiai, gultai prie individualaus 
baseino). Teritorija pritaikyta žmonėms su negalia. 
PAPLŪDIMYS: stambaus žvyro / akmenuotas (driekiasi 500 m), 
stambaus žvyro įėjimas į jūrą su akmenukais (natūrali akmens 
plokštė), yra persirengimo kabinos, paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, 
gultai nemokamai. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, paplūdimio rankšluosčiai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.aquilahotels.com

Numeriuose:
 ♦ patalynės keitimas kasdien
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras*
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ vonia
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ šlepetės
 ♦ aptarnavimas numeriuose* 
(07:15–02:00)

 ♦ chalatas
 ♦ centrinis oro kondicionierius 
(Bungalow sektoriuje 
individualus)

 ♦ grindys – kiliminė danga 
(pagrindiniame pastate), 
plytelės (Bungalow sektoriuje)

 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ seifas numeryje
 ♦ pagalvių pasirinkimas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ palydovinė televizija

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

Luxe 
viskas 
įskaičiuota5

Vaikams:
 ♦ restoranas
 ♦ auklė*
 ♦ žaidimų kambarys
 ♦ 2 baseinai
 ♦ vaikų slaugytoja* (10:00–18:00, kasdien)
 ♦ pramoginiai renginiai (6 kartus per savaitę)
 ♦ vaikų klubas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ lovelė, vežimėlis
 ♦ elektroninė auklė 
 ♦ kūdikių vonelė
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AQUILA PORTO RETHYMNO
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ 2 atviri baseinai (gėlo vandens)
 ♦ a la carte restoranas
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ uždaras baseinas (su gėlu 
vandeniu, šildomas balandį 
ir spalį)

 ♦ kavinė
 ♦ juvelyrikos parduotuvė
 ♦ baras
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ restoranas
 ♦ kalnų dviračių nuoma*
 ♦ 2 konferencijų salės (nuo 50 iki 
200 asm.)

Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas*
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ gimnastika 
 ♦ vakariniai renginiai 
 ♦ aerobika 
 ♦ sauna 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ vandens sporto priemonės 
(paplūdimyje)*

 ♦ nardymas*    

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 84 km iki Herakliono oro uosto, apie 79 km 
iki Herakliono miesto centro, apie 10 min. pėsčiomis iki Retimno 
senamiesčio, ant jūros kranto, apie 200 m iki autobusų stotelės. 
VIEŠBUTIS: 2007 metais visiškai atnaujintas. 2014 metais pastatyti 
nauji Mythica tipo numeriai bei iš dalies atnaujinti standartiniai numeriai. 
7-ių aukštų viešbučio pastate yra 200 numerių: standard Room iV/sV 
tipo numeriai su vaizdu į apylinkes arba jūrą (maks. 3 asm., 27,16 kv. 
m), Standard SSV tipo numeriai (maks. 3 asm., 27,16 kv. m). Mythica 
tipo numeriai su vaizdu į jūrą: superior Room sV  (marmurinis vonios 
kambarys su vonia arba dušo kabina, maks. 2 asm., 23,4 arba 27,16 kv. 
m), Deluxe Room sea Front (marmurinis vonios kambarys su sūkurine 
vonia arba dušo kabina, maks. 2 asm., 33,4 arba 27,16 kv. m), executive 
Junior suite sea Front (marmurinis vonios kambarys su sūkurine vonia ir 
kosmetikos rinkiniu, terasa su gultais, maks. 2 asm., 62 kv. m), Penthouse 
Suite (namų kinas ir DVD grotuvas, marmurinis vonios kambarys su 
kosmetikos rinkiniu, parketas, terasa su gultais, maks. 2 asm., 68 kv. m). 
Viešbučio teritorijoje yra pagalbiniai turėklai ir liftas (skirta žmonėms su 
negalia). Specialiai įrengtų numerių neįgaliesiems nėra. 
PAPLŪDIMYS: miesto (per judrų kelią), smėlio (plati pakrantės juosta), 
smėlio įėjimas į jūrą, skėčiai, gultai, paplūdimio rankšluosčiai nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, paplūdimio rankšluosčiai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.aquilahotels.com

Numeriuose:
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ seifas numeryje
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ mini baras pagal atskirą 
užklausą*

 ♦ šlepetės
 ♦ dušas
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ centrinis oro kondicionierius 
(su individualia kontrole)

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ aptarnavimas numeriuose* 
(07:30–22:30)

 ♦ chalatas
 ♦ telefonas
 ♦ pagalvių pasirinkimas
 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ palydovinė televizija

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

Luxe 
viskas 
įskaičiuota5

Vaikams:
 ♦ meniu pagal atskirą užklausą
 ♦ vaikų klubas (3–12 metų, 
10:00–12:00 ir 16:00–18:00, 
nuo birželio iki rugsėjo)

 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą 
(lovelė-maniežas)

 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
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GRECOTEL WHITE PALACE 
LUXURY RESORT
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ juvelyrikos parduotuvė
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ dietinis meniu
 ♦ dviračių nuoma* (netoli nuo 
viešbučio)

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ 4 barai
 ♦ grožio salonas
 ♦ parduotuvė
 ♦ restoranas
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ konferencijų salė
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ 3 a la carte restoranai
 ♦ 5 baseinai (su jūros vandeniu)
 ♦ teatras

Pramogos ir sportas:
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ pilatesas 
 ♦ tinklinis 
 ♦ vakariniai renginiai (6 kartus 
per savaitę)

 ♦ vandens dviračiai 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ aerobika 
 ♦ joga 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ teniso pamokos*
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ vandens sporto priemonės* 
(paplūdimyje)

 ♦ 2 teniso kortai*
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ mini golfas 
 ♦ biliardas*
 ♦ kanoja 
 ♦ gimnastika (rytinė)
 ♦ masažas*
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ nardymo centras (PADI)*    

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 75 km iki Herakliono oro uosto, apie 9 km iki 
Retimno miesto centro, ant jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: priklauso GRECOTEL viešbučių grupei. Paskutinį kartą 
atnaujintas 2014 metais. Viešbutį sudaro pagrindinis 4-ių aukštų 
pastatas ir vasarnamių kompleksas, kuriame yra 273 numeriai: 
Standard Room GV/MV tipo numeriai (su vaizdu į sodą arba į kalnus, 
maks. 2+1 asm., 27 kv. m), superior Room sV tipo numeriai (su vaizdu 
į jūrą, maks. 2 asm., 33 kv. m), Luxury sea View Room tipo numeriai 
(su vaizdu į jūrą, maks. 2+1 asm., 40 kv. m), Family Room GV/MV tipo 
numeriai (su vaizdu į sodą arba kalnus, maks. 2+2 asm., 37 kv. m), 
Family apartment GV/MV tipo numeriai (su vaizdu į sodą arba kalnus, 
2 vonios kambariai, maks 2+3 asm., 55 kv. m). numeriai su vaizdu į 
jūrą: Prestige sea View Bungalow, Prestige sea View Bungalow sharing 
Pool (su tiesioginiu išėjimu į baseiną), Family Lux suite sV, Grand 
Family suite sV  (2 miegamieji), Junior Family sV, Petit „Yali“ sharing 
Pool Seafront Suite (dviejų kambarių numeris, tiesioginis išėjimas į 
baseiną), Lux „Yali“ seafront suite sharing Pool (tiesioginis išėjimas į 
baseiną), „Grand Lux Yali“ Private Pool sV tipo vila (sūkurinė vonia ir 
dušo kabina, drabužinė, individualus baseinas (20 kv. m), su įrengta 
terasa poilsiui (40 kv. m), „White“ Two Bedrooms tipo vila (maks. 2+2). 
yra galimybė sujungti numerius. 
PAPLŪDIMYS: stambaus žvyro / akmenuotas (lėkštas įėjimas), 
stambaus žvyro įėjimas į jūrą su akmenukais, yra persirengimo 
kabinos, paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai nemokamai. 
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai 
nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.grecotel.com

Numeriuose:
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ pusryčiai numeriuose* 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ centrinis oro kondicionierius (su 
individualiu valdymu)

 ♦ palydovinė televizija
 ♦ paplūdimio rankšluosčiai
 ♦ rankšluosčių keitimas (veikia 
ekosistema) 

 ♦ mini baras*
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ šlepetės
 ♦ vonia
 ♦ LCD televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ patalynės keitimas (veikia 
ekosistema)

 ♦ seifas numeryje
 ♦ chalatas

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

Luxe 
viskas 
įskaičiuota5

Vaikams:
 ♦ diskoteka
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ paauglių klubas 
 ♦ baseinas (jūros vandens)
 ♦ restoranas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas
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GRECOTEL CRETA PALACE

Re
tim

na
s

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 3 barai
 ♦ SPA centras („Elixir“ – procedūros 
veidui ir kūnui su „Anne Simonin“ 
kosmetika)

 ♦ uždaras baseinas (šildomas)
 ♦ interneto kavinė 
 ♦ parduotuvės
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ 2 baseinai (1 su jūros vandeniu, 
1 su gėlu vandeniu ir vandens 
kalneliais)

 ♦ stalo žaidimų kambarys
 ♦ 5 restoranai
 ♦ dviračių nuoma*
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ biblioteka
 ♦ televizijos salė
 ♦ kirpykla
 ♦ kavinė (tradicinis „Kafenion“)
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ belaidis internetas registratūroje

Pramogos ir sportas:
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ treniruoklių salė (su 
šiuolaikine įranga ir 
kardiotreniruokliais)

 ♦ SpA centras*
 ♦ elektroniniai žaidimai*
 ♦ petankė 
 ♦ joga 
 ♦ biliardas*
 ♦ vandens sporto priemonės* 
(paplūdimyje)

 ♦ masažas*
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ futbolas paplūdimyje 
 ♦ 2 teniso kortai
 ♦ sauna 
 ♦ gimnastika 
 ♦ vakariniai renginiai 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ aerobika 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ teniso pamokos*    

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 79 km iki Herakliono oro uosto, apie 
4 km iki Retimno miesto, apie 200 m iki autobusų stotelės. 
VIEŠBUTIS: priklauso GRECOTEL viešbučių grupei. Viešbutis 
atnaujintas 2009 metais, kurį sudaro vienas pagrindinis pastatas 
ir vasarnamių kompleksai, pastatyti kretietišku kaimo stiliumi. 
yra 335 numeriai: Standard Room SV/GV tipo numeriai (su vaizdu 
į jūrą arba viešbutį, maks. 3 asm., 28 kv. m), Bungalow GV/ssV 
tipo numeriai (su vaizdu į jūrą arba sodą, maks. 3 asm., 33 kv. m), 
Family Bungalow GV tipo numeriai (su vaizdu į sodą, maks. 2+2 
asm., 45 kv. m), superior Family Bungalow GV tipo numeriai (su 
vaizdu į sodą, 2 miegamieji, maks. 2+3 arba 3+2 asm., 45–50 kv. 
m), Deluxe Family Bungalow GV tipo numeriai (su vaizdu į sodą, 2 
miegamieji, maks. 2+3 arba 3+2 asm., 53–60 kv. m), Maisonette 
GV tipo numeriai (su vaizdu į sodą, dviejų aukštų numeris, maks. 
2+2 asm., 56 kv. m), Palace Family Bungalow ssV tipo numeriai 
(su vaizdu į jūrą, 2 vonios kambariai, drabužinė, terasa, maks. 
4+2 asm., 66 kv. m). Famous The Club numeriai: Palace Guestroom 
sV, Palace Luxury suite sV, Junior suite Bungalow sV, Deluxe 
One Bedroom Bungalow suite Private Pool, Presidential Villa sV 
Private Pool, Creta Palace Dream Villa With Private Pool. Viešbutis 
pritaikytas žmonėms su negalia, tačiau specialių numerių nėra.
PAPLŪDIMYS: stambaus žvyro / akmenuotas (driekiasi 
300 m, plati pakrantė), stambaus žvyro įėjimas į jūrą su 
akmenukais, paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai nemokamai. 
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.grecotel.com

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

 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ Hi-Fi sistema
 ♦ šlepetės
 ♦ paplūdimio rankšluosčiai
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ centrinis oro kondicionierius (su 
individualiu valdymu)

 ♦ mini baras*
 ♦ grindys – plytelės arba laminatas 
 ♦ vonia
 ♦ seifas 
 ♦ radijas, CD grotuvas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ chalatas
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ telefonas

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

Pusryčiai, 
pietūs, 
vakarienė5

Vaikams:
 ♦ restoranas („Tasty Corner“ pagrindiniame 
restorane, 11:00–17:00, 3–12 metų vaikams)

 ♦ 2 baseinai
 ♦ žaidimų aikštelė (žolės danga, su priežiūra)
 ♦ paauglių klubas („Club 4U“, 14–17 metų)
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*

50 51Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt



SENTIDO AEGEAN PEARL

Re
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SENTIDO PEARL BEACH Pusryčiai, 
vakarienė4

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

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ saugojimo kambarys
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ baras
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ televizijos salė
 ♦ parduotuvė
 ♦ restoranas
 ♦ konferencijų salė
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 2 atviri gėlo vandens baseinai
 ♦ a la carte restoranas
 ♦ juvelyrikos parduotuvė
 ♦ grožio salonas
 ♦ interneto kavinė*

Numeriuose:
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ grindys – laminatas
 ♦ plazminis televizorius (su DVD / USB)
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien (veikia 
ekosistema)

 ♦ aptarnavimas numeriuose* 
(08:00–23:00)

 ♦ chalatas, šlepetės
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ mini šaldytuvas 
 ♦ telefonas
 ♦ patalynės keitimas 4 kartus per savaitę
 ♦ vonia / dušas
 ♦ balkonas
 ♦ internetas
 ♦ seifas numeryje (elektroninis)
 ♦ Hi-Fi sistema
 ♦ kavos / arbatos rinkinys

Pramogos ir sportas:
 ♦ pirtis*
 ♦ „Wellness“ centras
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ sauna*
 ♦ masažas*
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ teminiai vakarėliai 

VIEŠBUČIO VIETA: apie 72 km iki Herakliono oro uosto, 76 km 
iki Herakliono miesto, apie 2 km iki Retimno miesto centro, 
pirmoje viešbučių linijoje.
VIEŠBUTIS: priklauso SEnTIDO viešbučių grupei nuo 2011 metų. 
Pastatytas 2009 metais. Viešbutį sudaro du korpusai, kuriuose 
yra 111 numerių: Standard Room / Standard Room SV tipo 
numeriai (maks. 3 asm., 26 kv. m), Family Room Two Bedroom 
Maisonette tipo numeriai (dviejų aukštų numeris, maks. 4 asm., 
51 kv. m), ViP Room With Private Pool tipo numeriai (su vaizdu į 
jūrą, atviro tipo vonios kambarys, terasa su privačiu baseinu 
(15 kv. m), maks. 2 asm., 26 kv. m), Suite tipo numeriai (su vaizdu 
į jūrą, vonios kambarys atviro tipo, maks. 4 asm., 46 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: smėlio, smulkaus žvyro įėjimas į jūrą, skėčiai, 
gultai nemokamai. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai, paplūdimio 
rankšluosčiai už užstatą (rankšluosčiai keičiami registratūroje). 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.pearlhotels.gr

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ konferencijų salė (SEnTIDO AEGEAn 
PEARL BEACH)

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ grožio salonas
 ♦ uždaras baseinas (šildomas sezono 
pradžioje, 60 kv. m)

 ♦ belaidis internetas 
 ♦ restoranas
 ♦ saugojimo kambarys
 ♦ baras
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ 2 atviri baseinai (250 kv. m su gėlu 
vandeniu, didžiausias gylis 1,40 m; 
60 kv. m, didžiausiais gylis 2,70 m)

 ♦ televizijos salė

Pramogos ir sportas:
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ masažas*
 ♦ sauna*
 ♦ vandens sporto priemonės* (ne 
viešbutyje: banglenčių sportas, 
giluminis nardymas, vandens 
slidės, katamaranai ir kt.)

 ♦ pirtis*
 ♦ teminiai vakarėliai (5 kartus per 
savaitę)

 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ „Wellness“ centras  

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 72 km iki Herakliono oro uosto, 
apie 76 km iki Herakliono miesto, apie 2 km iki Retimno 
miesto centro, pirmoje viešbučių linijoje, apie 150 m iki 
autobusų stotelės. 
VIEŠBUTIS: priklauso SEnTIDO viešbučių tinklui nuo 
2011 metų. Pastatytas 1991 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2014–2015 metais. Teritorija sujungta su 
viešbučio SEnTIDO AEGEAn PEARL BEACH 5*. Viešbutį 
sudaro 3-jų aukštų pastatas, kuriame yra 150 numerių: 
Standard Room / Standard Room SV, economy Room, 
Family Room tipų numeriai. 
PAPLŪDIMYS: smėlio (per kelią, plati pakrantė), smėlio 
įėjimas į jūrą, skėčiai, gultai už papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai, paplūdimio 
rankšluosčiai už užstatą. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.pearlhotels.gr

Numeriuose:
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ chalatas
 ♦ grindys – laminatas arba plytelės
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ 2 rusiški kanalai
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ šlepetės
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien 
(veikia ekosistema)

 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ vonia / dušas
 ♦ seifas numeryje (mechaninis)
 ♦ telefonas
 ♦ televizorius
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ mini šaldytuvas (buteliukas 
vandens atvykimo proga)

Vaikams:
 ♦ skyrius vaikams pagrindiniame 
baseine (gylis 60 cm)

 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą 
(lovelė-maniežas)  

* Už papildomą mokestį.

Vaikams:
 ♦ skyrius vaikams pagrindiniame 
baseine

 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ lovelė (lovelė-maniežas)
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane

Pusryčiai, 
vakarienė5

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.52 53



RIMONDI GRAND RESORT & SPA
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GRECOTEL CLUB MARINE PALACE 
& MARINE PALACE SUITES

Viskas 
įskaičiuota4+

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

Pramogos ir sportas:
 ♦ treniruoklių salė*
 ♦ mini futbolas 
 ♦ krepšinis 
 ♦ masažas, sauna, sūkurinė vonia*
 ♦ „bananas“*
 ♦ kanoja 
 ♦ aerobika 
 ♦ pirtis*
 ♦ burlenčių sportas 
 ♦ nardymas*
 ♦ petankė 
 ♦ 2 teniso kortai (dirbtinė danga)
 ♦ teniso pamokos*
 ♦ smiginis 
 ♦ SpA centras*
 ♦ šaudymas iš lanko 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ biliardas*
 ♦ vandens žaidimai 
 ♦ pramoginiai renginiai kasdien
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ elektroniniai žaidimai* 

* Už papildomą mokestį.

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ lyginimo paslaugos
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ parduotuvė
 ♦ SpA centras
 ♦ restoranas
 ♦ 2 barai
 ♦ baseinas
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ kavinė
 ♦ grožio salonas
 ♦ televizijos salė

VIEŠBUČIO VIETA: apie 69 km iki Herakliono oro uosto, 
apie 13 km iki Retimno miesto centro, apie 1 km iki 
autobuso stotelės, apie 1 km iki jūros.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2012 metais. Viešbutį sudaro 
2-jų aukštų pagrindinis pastatas kaskados tipo ir dviejų 
aukštų vasarnamių komplekas. Viešbutyje yra 157 
numeriai: Suite One Bedroom, Suite One Bedroom Private 
Pool, Family suite tipų numeriai, Villa Private Pool  dviejų 
aukštų numeris (išėjimas į individualų baseiną, maks. 5 
asm., 80 kv. m).
PAPLŪDIMYS: smėlio, smėlio įėjimas į jūrą, nemokamas 
autobusas iki paplūdimio, yra dušas, tualetas, 
paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai nemokamai. 
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai 
nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ 
www.chchotels-crete.com

Numeriuose:
 ♦ balkonas
 ♦ plazminis televizorius
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ grindys – laminatas
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ chalatas, šlepetės
 ♦ numerių tvarkymas 6 kartus per 
savaitę

 ♦ dušas
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ seifas 
 ♦ telefonas
 ♦ aptarnavimas numeriuose*
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ rankšluosčių keitimas 6 kartus per 
savaitę

 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ vonios reikmenys

VIEŠBUČIO VIETA: apie 60 km iki Herakliono oro uosto, 
apie 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 su vaizdu į jūrą 
arba sodą: Standard Room GV/SSV, Studio GV, Bungalow 
GV/SV, Family Room ssV, Family Bungalow ssV, Family 
Bungalow suite ssV First Row, Deluxe Bungalow suite 
ssV With Jacuzzi, Family apartment PV/GV tipų numeriai. 
Specialių numerių žmonėms su negalia nėra, bet visoje 
viešbučio teritorijoje yra pagalbiniai turėklai.
PAPLŪDIMYS: smėlio (dvi smėlėtos įlankos), smėlio 
įėjimas į jūrą, yra dušas, persirengimo kabinos, 
paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai nemokamai. 
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai 
nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.grecotel.com

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

* Už papildomą mokestį.

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ amfiteatras
 ♦ parduotuvės
 ♦ 4 atviri baseinai (1 su gėlu 
vandeniu)

 ♦ 3 a la carte restoranai
 ♦ 5 barai
 ♦ televizijos salė
 ♦ vandens pramogų parkas
 ♦ SpA centras
 ♦ kortų žaidimų kambarys
 ♦ uždaras baseinas (su jūros 
vandeniu, šildomas)

 ♦ restoranas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ interneto kavinė 
 ♦ konferencijų salė 
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ kalnų dviračių nuoma
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ gydytojo iškvietimas

Numeriuose:
 ♦ rankšluosčių keitimas pagal 
atskirą užklausą 

 ♦ centrinis oro kondicionierius (su 
individualiu valdymu)

 ♦ elektroninis seifas 
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ mini šaldytuvas, baras
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ mini virtuvėlė (ne visuose 
numeriuose)

 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ CD grotuvas
 ♦ patalynės keitimas pagal atskirą 
užklausą (veikia ekosistema)

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ telefonas

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

Viskas 
įskaičiuota4+

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

Pramogos ir sportas:
 ♦ teminiai vakarėliai 
 ♦ biliardas*
 ♦ pirtis*
 ♦ masažas*
 ♦ sauna*
 ♦ elektroniniai žaidimai*
 ♦ teniso pamokos* 

52 53Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt



EVA BAY HOTEL 

DIMITRIOS VILLAGE 
BEACH RESORT & SPA 
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Viskas 
įskaičiuota4

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

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ televizijos salė
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė 

 ♦ belaidis internetas*
 ♦ gydytojo iškvietimas*

Numeriuose:
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ seifas numeryje*
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ telefonas
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ vonia / dušas
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ Wi-Fi registratūroje*

Pramogos ir sportas:
 ♦ vakariniai renginiai (vieną kartą 
per savaitę)

 ♦ biliardas* (09:00–22:00)
 ♦ vandens sporto priemonės* 
(paplūdimyje)

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

 ♦ elektroniniai žaidimai* 
(09:00–22:00)

VIEŠBUČIO VIETA: apie 75 km iki Herakliono oro uosto, 
apie 6 km iki Retimno miesto, apie 300 m iki platanijos 
miesto, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1993 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2008 metais. Viešbutį sudaro aštuoni 2-jų 
aukštų korpusai, kuriuose yra 108 Standard Room tipo 
numeriai (2 vienvietės lovos, papildoma sofa-lova, 
maks. 3 asm., 18–25 kv. m).
PAPLŪDIMYS: stambaus žvyro / akmenuotas (platus), 
stambaus žvyro įėjimas į jūrą su akmenukais, skėčiai, 
gultai nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.evabay.com

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ a la carte restoranas (taverna)
 ♦ televizijos salė
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ interneto kavinė
 ♦ SpA centras
 ♦ 2 barai
 ♦ konferencijų salė
 ♦ belaidis internetas*
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ restoranas
 ♦ baseinas (atviras, su gėlu vandeniu)
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ parduotuvė

Pramogos ir sportas:
 ♦ biliardas*
 ♦ aerobika 
 ♦ elektroniniai žaidimai*
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ masažas*
 ♦ turkiška pirtis*
 ♦ SpA centras*
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ sauna*
 ♦ tinklinis 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ treniruoklių salė*
 ♦ teminiai vakarėliai (graikiški 
vakarai, 1 kartą per savaitę)  

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: 72 km iki Herakliono oro uosto, apie 
2,5 km iki Retimno miesto centro, Misirijos gyvenvietėje, 
ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2001 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2011 metais. Viešbutyje yra 123 numeriai: 
Studio tipo numeriai (2 vienvietės lovos, papildoma 
vienvietė lova, maks. 3 asm., 25 kv. m), apartament tipo 
numeriai (miegamasis ir svetainė su durimis, 2 vienvietės 
lovos, papildoma vienvietė lova ir sofa, maks. 5 asm., 
35 kv. m), Suite tipo numeriai (dviejų aukštų – pirmame 
aukšte: miegamasis su svetainės zona, antrame aukšte: 
miegamasis, dvi vienvietės lovos, papildomos vienvietės 
lovos, maks. 5 asm., 45 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: smėlio (plati pakrantės juosta), įėjimas į 
jūrą vietomis akmenuotas, skėčiai, gultai už papildomą 
mokestį. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.sevenbrothers.gr

Numeriuose:
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ Wi-Fi registratūroje*
 ♦ telefonas
 ♦ virtuvė
 ♦ rankšluosčių keitimas 3 kartus 
per savaitę

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ seifas numeryje*
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ vonia / dušas

Vaikams:
 ♦ baseinas vaikams (gėlo vandens)
 ♦ žaidimų kambarys  

* Už papildomą mokestį.

Vaikams:
 ♦ meniu
 ♦ 2 baseinai (1 su nedideliais kalneliais)
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ žaidimų aikštelė (veja, be tento)
 ♦ vaikų klubas (4–12 metų, nuo gegužės iki rugsėjo)

Viskas 
įskaičiuota4+

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

4+ Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.
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GRECOTEL PLAZA SPA 
APARTMENTS 

JO AN BEACH

Re
tim

na
s

Viskas 
įskaičiuota4

Pramogos ir sportas:
 ♦ vandens sporto priemonės* 
(už 300 m nuo viešbučio)

 ♦ biliardas*
 ♦ vakariniai renginiai (vieną 
kartą per savaitę) 

* Už papildomą mokestį.

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ 2 atviri baseinai (su gėlu vandeniu, 
85 kv. m ir 60 kv. m, gylis 1,40 m)

 ♦ dviračių nuoma*
 ♦ interneto kavinė 
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ belaidis internetas (visoje 
viešbučio teritorijoje)

 ♦ grožio salonas
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ restoranas
 ♦ uždaras baseinas (iš dalies 
dengtas, su gėlu vandeniu, 
šildomas ištisus metus, 26 kv. m, 
gylis 1,10 m)

 ♦ SpA centras
 ♦ kavinė (prie baseino)

VIEŠBUČIO VIETA: apie 80 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. 
VIEŠBUTIS: priklauso GRECOTEL viešbučių grupei. Viešbutis baigtas 
statyti 2006 metais. pagrindiniame pastate ir šešiuose korpusuose 
yra 84 numeriai: Studio tipo (maks. 3 asm., 31–42 kv. m), One Bedroom 
apartment tipo (maks. 4 asm., 46 kv. m), One Bedroom Maisonette tipo 
(maks. 4 asm., 63 kv. m), Two Bedrooms apartment / Maisonette tipo (2 
miegamieji, 2 vonios kambariai, maks. 7 asm., 60–90 kv. m). Visuose 
numeriuose atvykimo dieną yra butelis vandens. Viešbutis 
pritaikytas neįgaliesiems.
PAPLŪDIMYS: miesto, stambaus žvyro / akmenuotas, stambaus 
žvyro įėjimas į jūrą su akmenukais, skėčiai, gultai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai. Rankšluosčiai keičiami paplūdimyje. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, paplūdimio rankšluosčiai nemokamai. 
Rankšluosčiai keičiami paplūdimyje. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ 
www.grecotel.com

Numeriuose:
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ seifas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ vonia / dušas
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ rankšluosčių keitimas 
(veikia ekosistema)

 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ telefonas
 ♦ virtuvė
 ♦ individualus oro 
kondicionierius

 ♦ CD / DVD grotuvas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ 2 rusiški kanalai
 ♦ patalynės keitimas (veikia 
ekosistema)

VIEŠBUČIO VIETA: apie 70 km iki Herakliono oro uosto, 57 km iki 
Chanijos miesto, 7 km iki Retimno miesto centro, Adelės gyvenvietėje, 
pirmoje viešbučių linijoje, apie 50 m iki autobusų stotelės. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1993 metais, 2007 metais atnaujintas. 
Viešbutį sudaro 2-jų aukštų vasarnamių kompleksas, kuriame yra 
90 numerių: Standard Room tipo numeriai (dvi vienvietės lovos, 
papildoma sofa arba vienvietė lova, maks. 3 asm., 22–24 kv. m), 
Family Two Room tipo numeriai (miegamasis ir svetainė, dvivietė 
lova arba dvi vienvietės lovos, papildoma sofa arba vienvietė lova, 
maks. 4 as., 30–34 kv. m), Maisonette Three Room tipo numeriai 
(dviejų aukštų numeris, 2 atskiri miegamieji, svetainė, dvivietė lova 
arba dvi vienvietės lovos, maks. 6 asm., 42–48 kv. m).
PAPLŪDIMYS: stambaus žvyro / akmenuotas, ties įėjimu į jūrą yra 
uolienų, skėčiai, gultai už papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai, paplūdimio rankšluosčiai 
už papildomą mokestį. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
2 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.joan-hotels.gr

Vaikams:
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ baseinas (gėlo vandens)
 ♦ vaikų klubas (3–12 metų vaikų 
priežiūra, 10:00–20:00)

 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*  

* Už papildomą mokestį.

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 2 barai
 ♦ televizijos salė
 ♦ belaidis internetas*
 ♦ atviras baseinai (su gėlu 
vandeniu)

 ♦ interneto kavinė*
 ♦ restoranas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos 
pagal atskirą užklausą*

Numeriuose:
 ♦ seifas* 
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ telefonas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ rankšluosčių keitimas 3 kartus 
per savaitę

 ♦ chalatas
 ♦ LCD televizorius
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ individualus oro kondicionierius 
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus 
per savaitę

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ vonia / dušas
 ♦ internetas*
 ♦ šlepetės

Vaikams:
 ♦ skyrius vaikams pagrindiniame 
baseine

 ♦ žaidimų aikštelė (be tento, 
medžių paunksmėje, dalinė 
žolės danga)

 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą 
(lovelė-maniežas)

 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 

Pusryčiai, 
vakarienė4

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

Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas*
 ♦ vakariniai renginiai 
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ petankė 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ sauna 
 ♦ gimnastika (rytinė)
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ vandens aerobika

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

MINOS HOTEL 

Re
tim

na
s

Pusryčiai, 
vakarienė4

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baseinas
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ televizijos salė
 ♦ restoranas
 ♦ konferencijų salė
 ♦ baras
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ gydytojo iškvietimas

Numeriuose:
 ♦ seifas*
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ vonia / dušas
 ♦ rankšluosčių keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ palydovinė televizija
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ Wi-Fi 
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ telefonas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ grindys – plytelės

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna*
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ masažas*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ biliardas*
 ♦ pirtis*
 ♦ elektroniniai žaidimai*
 ♦ stalo tenisas 

VIEŠBUČIO VIETA: apie 80 km iki Herakliono oro uosto, 
apie 60 km iki Chanijos oro uosto, Retimno miestelyje, 
apie 200 m iki paplūdimio.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1999 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2006 metais. Viešbutį sudaro vienas 5-ių 
aukštų pastatas. Iš viso yra 145 numeriai su vaizdu į 
kiemą arba kelią: superior tipo numeriai (dvivietė lova 
arba dvi vienvietės lovos, papildoma sofa, virtuvėlės 
kampas, maks. 3 asm., 28 kv. m), Junior suite tipo 
numeriai (miegamasis atskirtas durimis, svetainė, 
dvivietė lova arba dvi vienvietės lovos, 2 papildomos 
sofos, virtuvės kampas, maks. 4 asm., 34 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio, smėlio įėjimas į jūrą, yra 
dušas, tualetas, skėčiai, gultai už papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, 
gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.biohotel.gr

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 2 barai
 ♦ baseinas 
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ konferencijų salė
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ televizijos salė
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ restoranas
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ a la carte restoranas

Pramogos ir sportas:
 ♦ biliardas* 
 ♦ stalo tenisas
 ♦ smiginis

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 80 km iki Herakliono oro 
uosto, apie 60 km iki Chanijos miesto, apie 200 m iki 
paplūdimio, Retimno mieste. Apie 30 m iki autobusų 
stotelės.  
VIEŠBUTIS: pastatytas 1976 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2015 metais. Viešbutį sudaro trys 3-jų 
aukštų pastati, kuriuose yra 175 numeriai: Standard 
Room, superior Room, Deluxe Room, Junior suite, 
superior Junior suite tipų numeriai.
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio, įėjimas į jūrą 
smėlio. Skėčiai, gultai, paplūdimio rankšluosčiai už 
papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, už 
papildomą mokestį, skėčiai, gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.minos.gr

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ televizorius
 ♦ seifas*
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ telefonas
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ pagalvių pasirinkimas
 ♦ chalatas, šlepetės
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ rankšluosčių keitimas 3 kartus 
per savaitę

 ♦ vonios reikmenys
 ♦  centrinis oro kondicionierius
 ♦ mini baras už papildomą mokestį
 ♦ Wi-Fi 

Vaikams:
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas vaikams (gėlo vandens)
 ♦ žaidimų kambarys
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane  

* Už papildomą mokestį.

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

Pusryčiai, 
pietūs, 
vakarienė4

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

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.56 57
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Viskas 
įskaičiuota3

Viskas 
įskaičiuota2

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

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

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

FLISVOS BEACH

LEFKONIKO BAY

LEFKONIKO BEACH Viskas 
įskaičiuota

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ 2 restoranai (1 a la carte)
 ♦ konferencijų salė
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ baras
 ♦ televizijos salė
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ 2 baseinai
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ belaidis internetas

VIEŠBUČIO VIETA: apie 80 km iki Herakliono 
oro uosto, 56 km iki Chanijos miesto, 100 m 
iki paplūdimio, 1 km iki Retimno centro. 
Apie 200 m iki autobusų stotelės. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1987 metais, 
atnaujintas 2014 metais. Viešbutį sudaro 
pagrindinis 4-ių aukštų pastatas ir 4-ių 
aukštų korpusas, yra liftas. Viešbutyje yra 
104 Promotional Room, standard Room, studio, 
studio superior, Family Room tipų numeriai.
PAPLŪDIMYS: miesto, stambaus žvyro/
akmenuotas, įėjimas į jūrą stambaus žvyro 
su akmenukais, skėčiai, gultai, paplūdimio 
rankšluosčiai už papildomą mokestį. 
yra dušas. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas
INTERNETO SVETAINĖ 
www.lefkoniko.gr

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ seifas*
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas 6 kartus per 
savaitę

 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ rankšluosčių keitimas 3 kartus 
per savaitę

 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ Wi-Fi
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ telefonas
 ♦ balkonas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ a la carte restoranas
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ televizijos salė
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ restoranas
 ♦ baras
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ baseinas
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ interneto kavinė*

VIEŠBUČIO VIETA: apie 80 km iki Herakliono 
oro uosto, apie 56 km iki Chanijos miesto, 
apie 1 km iki Retimno centro, apie 50 m iki 
paplūdimio. Apie 200 m iki autobusų stotelės.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1999 metais, atidarytas 
2005 metais. Viešbutis įsikūręs šalia Lefkoniko 
Beach 4*, Lefkoniko Sands 3* & Corner 3* 
viešbučių. Viešbutį sudaro vienas 4-ių aukštų 
pastatas su liftu, kuriame yra 40 Studio Promo 
tipo, Studio , Family Room tipų numerių.
PAPLŪDIMYS: miesto, stambaus žvyro/
akmenuotas, įėjimas į jūrą stambaus žvyro 
su akmenukais, skėčiai, gultai, paplūdimio 
rankšluosčiai už papildomą mokestį. 
yra dušas.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas
INTERNETO SVETAINĖ 
www.lefkoniko.gr

Numeriuose:
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ rankšluosčių keitimas 3 
kartus per savaitę

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ televizorius
 ♦ mini virtuvė, šaldytuvas
 ♦ numerių tvarkymas 6 kartus 
per savaitę

 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ seifas*
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus 
per savaitę

 ♦ Wi-Fi 
 ♦ vonia / dušas
 ♦ balkonas
 ♦ telefonas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ belaidis internetas viešosiose 
vietose

 ♦ valiutos keitykla
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ restoranas
 ♦ baseinas
 ♦ baras
 ♦ gydytojo iškvietimas

VIEŠBUČIO VIETA: apie 80 km iki 
Herakliono oro uosto, apie 1 km iki 
Retimno miesto centro, per kelią iki jūros. 
Apie 200 iki autobusų stotelės.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1992 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2005 metais. 
Viešbutį sudaro pagrindinis 2-jų aukštų 
pastata ir papildomas 2-jų aukštų 
korpusas. Viešbutyje yra 61 studio Promo, 
studio, studio sv, Maisonette, Family Room 
tipų numeriai. 
PAPLŪDIMYS: miesto, stambaus žvyro / 
akmenuotas, įėjimas į jūrą stambaus 
žvyro su akmenukais, skėčiai, gultai už 
papildomą mokestį. yra dušas.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.  
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.flisvosbeach.gr 
Ekonominės klasė

Numeriuose:
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ seifas*
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus 
per savaitę

 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ vonia
 ♦ rankšluosčių keitimas 3 kartus 
per savaitę

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

 ♦ balkonas
 ♦ mini virtuvė

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

Vaikams:
 ♦ skyrius pagrindiniame baseine
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ kėdutės restorane 
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą

Pramogos ir sportas:
 ♦ biliardas*
 ♦ elektroniniai žaidimai*
 ♦ smiginis 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ vandens sporto priemonės*

*Už papildomą mokestį.

Vaikams:
 ♦ skyrius pagrindiniame baseine
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ kėdutės restorane 
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą

Pramogos ir sportas:
 ♦ biliardas*
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ vakariniai renginiai 
 ♦ smiginis 
 ♦ elektroniniai žaidimai*

*Už papildomą mokestį.

Pramogos ir sportas:
 ♦ smiginis 
 ♦ vakariniai renginiai 
 ♦ vandens sporto priemonės*

* Už papildomą mokestį.
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MAY BEACH HOTEL Viskas 
įskaičiuota
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MARAVEL LAND Viskas 
įskaičiuota3

Numeriuose:
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ televizorius
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ vonios kambarys
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ individualus oro 
kondicionierius

 ♦ telefonas
 ♦ balkonas
 ♦ seifas numeryje*
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus 
per savaitę

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

Pramogos ir sportas:
 ♦ biliardas*
 ♦ teniso kortas*
 ♦ tinklinis 
 ♦ stalo tenisas 

VIEŠBUČIO VIETA: apie 64 km iki Herakliono oro 
uosto, apie 4 km iki Retimno miesto centro, Misirijos 
gyvenvietėje.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1989 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2009–2010 metais. Viešbutį sudaro 2-jų 
aukštų pastatas su liftu, kuriame yra 76 Standard Room 
tipo numeriai (viena dvivietė arba dvi vienvietės lovos, 
papildoma vienvietė lova, maks. 3 asm., 18–22 kv. m).
PAPLŪDIMYS: smėlio (už 200 m nuo viešbučio), smėlio 
įėjimas į jūrą, skėčiai, gultai už papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai, paplūdimio 
rankšluosčiai už užstatą. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.may-hotel.gr

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ televizijos salė
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ 2 barai
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ restoranas
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ baseinas (su gėlu vandeniu)

Pramogos ir sportas:
 ♦ stalo tenisas*
 ♦ vandens sporto priemonės* 
(paplūdimyje)

 ♦ vakariniai renginiai (2 kartus 
per savaitę)

 ♦ biliardas  

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 68 km iki Herakliono oro uosto, 
apie 7 km iki Retimno miesto, apie 10 m iki autobusų 
stotelės. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1993 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2008 metais. Viešbučio pastatuose yra 62 
numeriai: standard Room The House tipo numeriai (2 
vienvietės lovos, papildoma vienvietė lova, maks. 3 asm., 
27 kv. m), Family Room Round The House (2 miegamieji su 
durimis, papildoma dvivietė lova arba 2 vienvietės lovos, 
maks. 4 asm., 45 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: smėlio, įėjimas į jūrą vietomis akmenuotas, 
rekomenduojama speciali avalynė, skėčiai, gultai už 
papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.maravelland.com 
Ekonominė klasė

Numeriuose:
 ♦ televizorius
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ telefonas
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ individualus oro kondicionierius*
 ♦ rankšluosčių keitimas 2 kartus per 
savaitę

 ♦ seifas numeryje* (mechaninis)
 ♦ rusiškas kanalas
 ♦ vonia / dušas
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ numerių tvarkymas 6 kartus per 
savaitę

 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę

 ♦ grindys – plytelės

Vaikams:
 ♦ atviras baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė (keletas sūpynių 
medžių paunksmėje, žolės danga)  

* Už papildomą mokestį.

Vaikams:
 ♦ skyrius vaikams pagrindiniame 
baseine

 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ žaidimų kambarys
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą 
(lovelė-maniežas)

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

3 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.58 59
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3 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Viskas 
įskaičiuota3

Pusryčiai, 
vakarienė3+

Viskas 
įskaičiuota3

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

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

XIDAS GARDEN CHARM HOTEL

BALI BEACH & VILLAGE 

BALI STAR 
VIEŠBUČIO VIETA: apie 50 km iki Herakliono 
oro uosto, apie 30 km iki Retimno miesto, 
Bali gyvenvietėje, pirmoje viešbučių linijoje. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1991 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2010 metais. 3-jų 
aukštų viešbučio pastate yra 62 numeriai: 
Standard Room tipo numeriai (su vaizdu į 
jūrą arba sodą, maks. 3 asm., 14–18 kv. m), 
Family Room tipo numeriai (su vaizdu į jūrą 
arba sodą, maks. 2+2 asm., 20 kv. m).
PAPLŪDIMYS: smėlio, smėlio įėjimas į jūrą, 
skėčiai, gultai už papildomą mokestį.  
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.balistar.gr 
Ekonominė klasė

VIEŠBUČIO VIETA: apie 50 km iki Herakliono 
oro uosto, apie 30 km iki Retimno miesto, Bali 
gyvenvietėje, ant jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: viešbutį sudaro „Bali Beach“ pastatų 
kompleksas (pastatytas 1980 metais) ir „Bali 
Village“ vasarnamių kompleksas (pastatytas 
1996 metais. Viešbutyje yra 125 numeriai: 
standard Room Bali Beach tipo numeriai 
(2 vienvietės lovos, papildoma sofa arba 
išlankstoma lova, maks. 3+1 asm., 38–32 kv. m), 
Standard Room Bali Village tipo numeriai 
(2 vienvietės lovos, papildoma sofa arba 
išlankstoma lova, maks. 3 asm., 26–30 kv. m).
PAPLŪDIMYS: smėlio, smėlio įėjimas į jūrą, 
skėčiai, gultai už papildomą mokestį.  
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.balibeach.gr

VIEŠBUČIO VIETA: apie 50 km iki 
Herakliono oro uosto, apie 30 km iki 
Retimno miesto, Bali gyvenvietėje, 
apie 1,5 km iki autobusų stotelės 
pagrindiniame kelyje. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1997 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2011 metais. 
Viešbutyje yra 52 Standard Room tipo 
numeriai (dvivietė lova arba dvi vienvietės 
lovos, papildoma vienvietė lova, maks. 4 
asm., 18–25 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: smėlio (už 150 m nuo 
viešbučio), smėlio įėjimas į jūrą, skėčiai, 
gultai už papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
2 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.xidas-garden.gr

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranas 
 ♦ gydytojo iškvietimas*
 ♦ baras
 ♦ užkandžių baras (paplūdimyje)
 ♦ baseinas (su gėlu vandeniu)
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ belaidis internetas*
 ♦ interneto kavinė*

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

* Už papildomą mokestį.

Numeriuose:
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ kosmetinis veidrodis
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ elektroninis seifas* 
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ individualus oro 
kondicionierius

 ♦ dušas
 ♦ telefonas
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ rankšluosčių keitimas 3 kartus 
per savaitę

 ♦ patalynės keitimas 3 kartus 
per savaitę

 ♦ vonia (keletas numerių)
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ grindys – plytelės

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

 ♦ televizijos salė
 ♦ restoranas
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ 4 barai 
 ♦ gydytojo iškvietimas*
 ♦ belaidis internetas*

Vaikams:
 ♦ baseinas vaikams (gėlo 
vandens)

 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą 
(lovelė-maniežas)

 ♦ vaikiškos kėdutės restorane

* Už papildomą mokestį.

Numeriuose:
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus 
per savaitę

 ♦ grindys – plytelės
 ♦ seifas*
 ♦ vonia / dušas
 ♦ telefonas
 ♦ rankšluosčių keitimas 2 
kartus per savaitę

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ individualus oro 
kondicionierius

Pramogos ir sportas:
 ♦ biliardas*
 ♦ vandens sporto priemonės* 
 ♦ stalo tenisas 

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ restoranas
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ baras
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ baseinas
 ♦ belaidis internetas (vestibiulyje 
ir prie baseino)

 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 

* Už papildomą mokestį.

Numeriuose:
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus 
per savaitę

 ♦ seifas numeryje*
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ numerių tvarkymas 6 kartus 
per savaitę

 ♦ balkonas / terasa
 ♦ rankšluosčių keitimas 2 kartus 
per savaitę

 ♦ vonios reikmenys
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ dušas

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ atviras baseinas vaikams
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą

58 59Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt



įSPūDinga Vieta

lasitis

Senieji archeologijos paminklai, paslaptingi gamtos kampeliai, sausas, šiltas klimatas, 
prabangų poilsį žadantys viešbučiai ir, žinoma, balti vėjo malūnai – štai, kas garsina Lasitį. 

Kurortas
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BLUE PALACE A LUXURY COLLECTION RESORT & SPA

ELOUNDA BAY PALACE

ELOUNDA ILION 

AQUILA ELOUNDA VILLAGE   

DAIOS COVE LUXURY RESORT & VILLAS 

BLUE MARINE RESORT & SPA HOTEL

 

CANDIA PARK VILLAGE

 

SENSIMAR MINOS PALACE & SUITES
MINOS BEACH ART HOTEL

ELOUNDA BEACH RESORT & VILLAS

MELITI HOTEL

MISTRAL BAY HOTEL
SANTA MARINA HOTEL

MIRAMARE RESORT
& SPA LUXURY VILLAS

CRETAN VILLAGE  HOTEL

MISTRAL MARE

DOMES OF ELOUNDA AUTOGRAPH
COLLECTION HOTELS  

ELOUNDA  BLU
ROYAL MARMIN BAY BOUTIQUE & ART HOTEL

Agios Nikolaos

Plaka

CRETAN SEA

Elounda

Havania

Almiros

Ammoudara

Vafi

Istron

ELOUNDA AKTI OLOUS

Pasižvalgyti 
kviečiančios apylinkės
Lasitis – sritis Kretos pietuose, kurios centre 
puikuojasi Agios Nikolaos miestas, pastatytas 
ant senovinio miesto griuvėsių, garsėjantis 
nerūpestinga atmosfera ir ypač mėgstamas 
turistų. 

Šalia Agios nikolaos miesto yra įmantrus ir 
ištaigingas kaimelis Elunda, kurį dėl prabangių 
viešbučių gausos, išskirtinio dizaino parkų ir SPA 
centrų poilsiui renkasi pasaulinės įžymybės. 

O priešais Elundą stūkso Spinalonga – mįslingai 
pagarsėjusi sala-tvirtovė, kuri ilgą laiką gynė 
salos gyventojus nuo užkariautojų ir piratų, o 
vėliau buvo tapusi atstumtųjų kolonija.

Kas dar įdomaus?
• Lasičio plynaukštė – 800 m virš jūros lygio esantis 
slėnis, kadaise didžiavęsis tūkstančiu vėjo malūnų, o 
šiandien – derlingiausioms Kretos žemėmis.

• Dikti kalnai – juose smalsuolių akių laukia ola, kurioje, 
anot legendos, gimė graikų dievas Dzeusas.

• Toplou vienuolynas – turtingiausias ir žymiausias 
Kretos vienuolynas su 33 metrų aukščio varpinės bokštu.

       apžiūrėję Lasičio 
apylinkes, pailsėti nuvykite į 
palmių giraitės supamą Vai 
paplūdimį – sklinda kalbos, 
kad jame buvo filmuojama 
garsioji šokoladinio batonėlio 
„Bounty“ reklama.

Laima Kazlauskaitė
Rezervacijų ir konsultacijų 
teikimo skyriaus vadybininkė

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt
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BLUE PALACE 
A LUXURY COLLECTION 
RESORT & SPA

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ jachtų nuoma
 ♦ uždaras baseinas 
 ♦ interneto kavinė 
 ♦ SpA centras 
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ verslo centras
 ♦ 4 a la carte restoranai
 ♦ 3 baseinai (2 su gėlu vandeniu, 
šildomi šaltuoju metų laiku)

 ♦ susitikimų kambarys
 ♦ 2 konferencijų salės 
 ♦ sraigtasparnių aikštelė
 ♦ konsjeržo paslaugos („Ultimate 
Guest Service“)

 ♦ parduotuvės
 ♦ 3 barai
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ restoranas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos

Pramogos ir sportas:
 ♦ gyva muzika (bare)
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ biliardas*
 ♦ SpA centras*
 ♦ nardymo centras*
 ♦ teniso inventorius 
 ♦ vyno degustacija*
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ vandens aerobika* (individualiai)
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ golfas*
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ sauna 
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ aerobika* (individualiai)
 ♦ teniso pamokos*
 ♦ maisto gaminimo kursai* (ir vynų 
degustacija)

 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ teniso kortas (dirbtinė danga)    

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 78 km iki Herakliono oro uosto, 
apie 12 km iki Agios Nikolaos miesto, apie 3 km iki 
Elundos kurorto, ant jūros kranto (yra požeminė perėja). 
VIEŠBUTIS: pastatytas 2003 metais. Viešbutį sudaro 
septyni 22-jų aukštų korpusai ir keturios vilos. Iš viso 
yra 251 numeris: superior Bungalow sea View, superior 
Bungalow sV With Private Pool, superior Bungalow sV & 
Private Heated Pool, Two Bedroom Deluxe Private Heated 
Pool, Junior suite sea View, Junior suite Private Heated 
Pool, Mediterranean Maisonette suite sea View With 
Private Pool, Deluxe suite sea View With Private Pool, 
island Luxury suite sea View With Private Heated Pool, 
Two Bedroom suite Private Heated Pool sV tipų numeriai. 
Keturios „Blue Palace“ vilos – atskirai stovinčios 
išskirtinės rezidencijos (namų kino teatras, CD / DVD 
grotuvas, „Play Station nintendo“ žaidimai, „iPod“, MP3 
grotuvas, kavavirė, faksas). yra numerių žmonėms 
su negalia. 
PAPLŪDIMYS: nuosavas, stambaus žvyro, smėlio 
įėjimas į jūrą, paplūdimyje įrengtos medinės grindys, 
paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai nemokamai 
(tarp gultų – mediniai takeliai). 
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, 
gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.bluepalace.gr

Numeriuose:
 ♦ aptarnavimas numeriuose visą 
parą

 ♦ vonia / dušas
 ♦ numerių tvarkymas 2 kartus per 
dieną

 ♦ televizorius
 ♦ individualus oro kondicionierius 
 ♦ grindys – plytelės arba parketas
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ seifas
 ♦ paplūdimio rankšluosčiai
 ♦ chalatas
 ♦ patalynės keitimas kasdien
 ♦ mini baras* (su rūšiniais gėrimais)
 ♦ pagalvių pasirinkimas
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ telefonas (su autoatsakikliu)
 ♦ kosmetikos reikmenys 
 ♦ šlepetės
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ internetas*

Vaikams:
 ♦ 2 baseinai (su jūros vandeniu)
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas
 ♦ meniu pagal atskirą užklausą
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą

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

Pusryčiai, 
vakarienė5 Deluxe
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DOMES OF ELOUNDA, 
AUTOGRAPH 
COLLECTION HOTELS 

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ sekretorės paslaugos
 ♦ kavinė
 ♦ verslo centras
 ♦ SpA centras
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ 3 baseinai
 ♦ 4 restoranai
 ♦ sraigtasparnių aikštelė
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ interneto kavinė 

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

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 75 km iki Herakliono oro uosto, apie 11 km iki 
Agios nikolaos miestelio, šalia Elundos gyvenvietės, ant jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: priklauso LEDRA HOTELS & VILLAS viešbučių tinklui. 
Pastatytas 2008 metais, 2014 metų žiemą buvo pastatyta 20 
rezidencijų su atskira registratūra, restoranu ir baseinu (800 kv. m). 
Erdvūs numeriai įrengti Viduržemio jūros stiliumi su klasikiniais 
rytietiškais elementais. yra numerių su vaizdu į jūrą arba sodą: Suite 
Open Plan sV With Outdoor Jacuzzi tipo (maks. 2 asm., 70 kv. m), Family 
suite GV/sV With Outdoor Jacuzzi / sV With Private Pool tipo (maks. 2+2 
arba 3+1 asm., 85 kv. m), Premium One Bedroom suite GV Outdoor Jacuzzi 
tipo ( maks. 2+1 asm., 80–85 kv. m), Premium One Bedroom suite sV With 
Outdoor Jacuzzi / Private Pool tipo (maks. 2+1 asm., 80–85 kv. m), Luxury 
Family Two Bedrooms suite sV With Outdoor Jacuzzi tipo (maks. 4+1 asm., 
100–120 kv. m). Visos vilos yra aukštumoje su panoraminiu vaizdu į 
Spinalongos salą, individualus interjeras. Kiekvienoje viloje yra virtuvė, 
židinys, 2 arba 3 miegamieji, 2 arba 3 vonios kambariai (dušo kabina 
pritaikyta pirties procedūroms), veranda, terasa su individualiu baseinu. 
Privačios rezidencijos įsikūrusios šalia pagrindinės teritorijos, alyvmedžių 
giraitės apsuptyje, su atskiru įvažiavimu. Kiekviena rezidencija turi 
atskirą automobilių stovėjimo aikštelę. Rezidencijų svečiams teikiama 
pervežimo po viešbučio teritoriją paslauga. 
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio, smėlio įėjimas į jūrą, paplūdimio 
rankšluosčiai, skėčiai, gultai nemokamai. 
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.domesofelounda.com

Numeriuose:
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ telefonas
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ vonia
 ♦ numerių tvarkymas 2 kartus 
per dieną

 ♦ CD / DVD grotuvas
 ♦ mini baras
 ♦ kosmetinis veidrodis
 ♦ grindys – marmuras
 ♦ seifas
 ♦ pagalvių pasirinkimas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ patalynės keitimas kasdien
 ♦ šlepetės, chalatas
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ vonios reikmenys

Vaikams:
 ♦ vaikų klubas
 ♦ paauglių klubas
 ♦ video žaidimai
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ baseinas
 ♦ meniu
 ♦ vežimėlis pagal atskirą užklausą
 ♦ vaikiška kėdutė pagal atskirą užklausą
 ♦ kūdikių vonelė pagal atskirą užklausą
 ♦ kūdikio lopšelis*
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą
 ♦ buteliukų sterilizatorius pagal atskirą 
užklausą

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

Pusryčiai, 
vakarienė5 Deluxe
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DAIOS COVE LUXURY 
RESORT & VILLAS

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ kirpykla
 ♦ grožio salonas
 ♦ 3 barai
 ♦ SPA centras (2 500 kv. m)
 ♦ taverna
 ♦ parduotuvės
 ♦ 2 uždari baseinai (SPA centre)
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ sraigtasparnių aikštelė
 ♦ konsjeržo paslaugos
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ jachtų nuoma
 ♦ 2 restoranai („Pangea“ bufetas 
su tarptautine virtuve, pusryčiai ir 
vakarienė)

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ interneto kavinė 
 ♦ baseinas (su jūros vandeniu)
 ♦ verslo centras (su prieiga, vertėjas)
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ limuzinų paslaugos
 ♦ 7 konferencijų salės (iki 530 asm.)

Pramogos ir sportas:
 ♦ nardymo centras*
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ teniso kortas (dirbtinės žolės 
danga)

 ♦ užsienio kalbų pamokos 
 ♦ maisto gaminimo kursai 
 ♦ treniruoklių salė (su naujausia 
įranga)

 ♦ SpA centras 
 ♦ teminiai vakarėliai 
 ♦ gyvos muzikos vakarai 

VIEŠBUČIO VIETA: apie 70 km iki Herakliono oro uosto, 
apie 7 km iki Agios Nikolaos miesto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2010 metais. Viešbučio pastatuose 
yra 300 numerių su vaizdu į jūrą: Deluxe Room sea View tipo 
numeriai (maks. 3 asm., 42 kv. m), Deluxe Room sea View With 
Private Pool tipo numeriai (terasa su 20 kv. m jūros vandens 
baseinu, maks. 3 asm., 42 kv. m), Junior suite sea View With 
Private Pool tipo numeriai (terasa su 20 kv. m baseinu su jūros 
vandeniu, maks. 3 asm., 42 kv. m), suite One Bedroom sea View 
tipo numeriai (maks. 3+1 asm., 65 kv. m), Suite One Bedroom Sea 
View With Private Pool tipo numeriai (20 kv. m baseinas su jūros 
vandeniu, maks. 3+1 asm, 65 kv. m), One, Two & Three Bedroom 
Villas With Private Pool tipo numeriai (dviejų aukštų numeris 
drabužinė, terasa, šildomas baseinas su jūros vandeniu, 
95–135 kv. m, maks. 4+2 arba 4+3 asm.), Family Villa Two 
Bedrooms With Private Pool tipo numeriai (dviejų aukštų numeris, 
terasa, šildomas baseinas su jūros vandeniu, maks. 5 asm., 
125 kv. m), Wellness Villa Two Bedrooms Private Pool tipo 
numeriai (dviejų aukštų numeris, sauna, bėgimo takelis, terasa, 
šildomas baseinas su jūros vandeniu, maks. 4+1 asm., 
125 kv. m). yra numerių, pritaikytų žmonėms su negalia. 
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio (nedidelė įlanka), smėlio 
įėjimas į jūrą, paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai 
nemokamai. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai (ant gultų). 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.daioscove.com

Numeriuose:
 ♦ patalynės keitimas kasdien
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ mini baras*
 ♦ lygintuvas pagal atskirą 
užklausą

 ♦ grindys – parketas
 ♦ vonia (atviro plano vonios 
kambarys)

 ♦ kosmetikos reikmenys
 ♦ aptarnavimas numeriuose 
visą parą

 ♦ LCD televizorius 
(miegamajame ir svetainėje)

 ♦ balkonas / terasa 
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ lininis chalatas
 ♦ seifas
 ♦ lyginimo lenta pagal atskirą 
užklausą

 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ numerių tvarkymas 2 kartus 
per dieną

 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ telefonas
 ♦ „iPod“

Vaikams:
 ♦ vaikų klubas
 ♦ paauglių klubas 
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ skyrius vaikams pagrindiniame 
baseine

 ♦ kūdikio lopšelis
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą
 ♦ vaikiškų buteliukų sterilizatorius 
pagal atskirą užklausą

 ♦ elektroninė auklė pagal atskirą 
užklausą   

* Už papildomą mokestį.

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

Pusryčiai, 
vakarienė5 Deluxe
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AQUILA ELOUNDA VILLAGE
Luxe
viskas 
įskaičiuota5

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

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ biblioteka
 ♦ 2 barai (baras fojė, paplūdimio baras)
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ grožio salonas
 ♦ 2 a la carte restoranai („Mirabello“, 
taverna „Symposium“)

 ♦ 3 baseinai (sujungti tarpusavyje, su 
jūros vandeniu, išdėstyti skirtinguose 
lygiuose)

 ♦ televizijos salė
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ restoranas
 ♦ kalnų dviračių nuoma*
 ♦ SpA centras
 ♦ parduotuvės
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ konferencijų salė (nuo 24 iki 60 asm.)
 ♦ kortų žaidimų kambarys
 ♦ uždaras baseinas (SPA centre)
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ interneto kavinė*

Pramogos ir sportas:
 ♦ burlenčių sportas*
 ♦ buriavinas*
 ♦ masažas *
 ♦ pirtis* (lakoniumas ir tepidariumas)
 ♦ sauna 
 ♦ teniso inventorius 
 ♦ SPA centras* (kosmetinės 
procedūros ir akmenų terapija)

 ♦ stalo tenisas 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ kanoja*
 ♦ nardymo pamokos*
 ♦ teniso pamokos*
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ vandens slidės*
 ♦ gimnastika 
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ biliardas 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ teniso kortas (su dirbtine danga)
 ♦ smiginis 
 ♦ katamaranas*  

* Už papildomą mokestį. 

VIEŠBUČIO VIETA: apie 65 km iki Herakliono oro uosto, 
apie 7 km iki Agios Nikolaos miesto, apie 3 km iki 
Elundos kurorto, Mirabelo įlankoje, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1989 metais, 2008 metais 
atnaujintas. Viešbutyje jaunesni nei 16 metų asmenys 
neapgyvendinami. Visi numeriai įrengti išskirtiniu stiliumi. 
Viešbučio komplekse yra 208 numeriai: Standard DBL GV 
tipo (maks. 3 asm., 28 kv. m), Bungalow GV/sV 
tipo (sode, su vaizdu į jūrą arba sodą, maks. 3 asm., 
28 kv. m), Romatic Bungalow GV tipo (sode, su vaizdu į 
sodą, maks. 2 asm., 28 kv. m); Mythica tipo numeriai: 
superior sV, Junior suite sV, Bungalow sV With sharing 
Pool, Bungalow sV With Private Pool, Deluxe One Bedroom 
Bungalow suite sV, Maisonette With Private Pool sV tipo. 
nerekomenduojama žmonėms su negalia. 
PAPLŪDIMYS: nedidelis dirbtinis paplūdimys su 
smelėta pakrante, gerai apsaugotas nuo vėjų, smėlio 
įėjimas į jūrą, yra dušas ir persirengimo kabinos, skėčiai, 
gultai, paplūdimio rankšluosčiai nemokamai, palapinės 
už papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.aquilahotels.com

Numeriuose:
 ♦ numerių tvarkymas 2 kartus 
per dieną

 ♦ chalatas
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ paplūdimio rankšluosčiai
 ♦ telefonas
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ Hi-Fi sistema
 ♦ seifas
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ pagalvių pasirinkimas
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ CD / DVD grotuvas pagal 
atskirą užklausą

 ♦ šlepetės
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ aptarnavimas numeriuose 
visą parą

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ mini baras*
 ♦ vonios kambarys
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ELOUNDA BEACH 
HOTEL & VILLAS

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

 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ parduotuvė
 ♦ 8 restoranai (ELOUnDA BAy 
pALACE ir ELOUNDA BEACH 
teritorijoje)

 ♦ verslo centras
 ♦ varpinė
 ♦ uždaras baseinas (šildomas, 
SPA)

 ♦ amfiteatras (atviras, iki 650 
asm.)

 ♦ belaidis arba Dial-Up internetas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ 5 barai
 ♦ jachtų nuoma
 ♦ baseinas (atviras, su jūros 
vandeniu, šildomas)

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

 ♦ sraigtasparnių aikštelė
 ♦ grožio salonas
 ♦ gydytojo iškvietimas*

Pramogos ir sportas:
 ♦ biliardas
 ♦ tinklinis
 ♦ mini golfas
 ♦ golfas (18 duobučių)
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ nardymo pamokos
 ♦ sauna 
 ♦ stalo tenisas
 ♦ badmintonas
 ♦ 5 teniso kortai (su apšvietimu, 
grunto ir dirbtinės vejos danga)

 ♦ krepšinis
 ♦ bridžo salonas
 ♦ pirtis 
 ♦ masažas* 
 ♦ vandens sporto priemonės 
 ♦ gyva muzika
 ♦ SpA centras

VIEŠBUČIO VIETA: apie 65 km iki Herakliono oro uosto, apie 
1,5 km iki Elundos kurorto, pirmoje viešbučių linijoje.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1971 metais, kasmet vykdomi atnaujinimo 
darbai. Viešbutis priklauso HELIOS HOTELS & RESORTS viešbučių 
grupei. Viešbutyje yra 245 numeriai, kurie skirstomi į atskirus klubus: 
„Comfort VIP Club“ (Luxury Room sV, Deluxe Room GV, Luxury Bungalow 
sV, Deluxe Room sV tipų numeriai), „Premium Club“ (Deluxe Room side 
sV With Private Gym, Deluxe Room sV sharing Pool, Luxury Hotel / 
Bungalow suites sV, Deluxe Family suite Two Bedrooms sV, Luxury 
island Bungalow On The Water’s edge, Luxury Bungalow sV With Private 
Pool tipų numeriai), „Premium Gold Club“ (island suite On The Water's 
edge, ambassador Hotel / Bungalow suites sV, ambassador Bungalow 
suite On The Water's edge tipų numeriai), „Sports Club“ (island suite 
Waterfront With Private Gym, ambassador Bungalow suites On The 
Water's edge With Private Gym, ambassador Bungalow suite On The 
Water's edge With Private Pool and Gym tipų numeriai), „Exclusive 
Club“ (island Villa sV With Private, Hideaway Villa sV With Private, Family 
Villa With Private Pool, Presidential Villa On The Water's edge With 
Private Pool, Grand Villa With Private Pool tipų numeriai), „Platinum 
Club“, „yachting Club“ (Yachting Villas Private Pool tipo numeriai). 
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio (lagūnos pavidalo, gerai 
apsaugotas nuo vėjo), nuolaidus įėjimas į jūrą, skėčiai, gultai, 
paplūdimio rankšluosčiai nemokamai. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, paplūdimio rankšluosčiai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.eloundabeach.gr

Numeriuose:
 ♦ patalynės keitimas kasdien
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ chalatas
 ♦ seifas
 ♦ CD / DVD grotuvas
 ♦ mini baras
 ♦ vonia / vonia ir dušo kabina
 ♦ šlepetės
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ laidinis internetas*
 ♦ telefonas
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ aptarnavimas numeriuose 
visą parą

 ♦ palydovinė televizija
 ♦ grindys – parketas
 ♦ paplūdimio rankšluosčiai
 ♦ numerių tvarkymas 2 kartus 
per dieną

 ♦ individualus oro 
kondicionierius (arba 
centrinis su individualia 
kontrole)

 ♦ vonios reikmenys

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

 ♦ buteliukų šildytuvas pagal 
atskirą užklausą

* Už papildomą mokestį.

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

Pusryčiai, 
pietūs, 
vakarienė5 Deluxe
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ELOUNDA BAY PALACE
Pusryčiai, 
vakarienė5

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

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ uždaras baseinas (su gėlu 
vandeniu, šildomas)

 ♦ 8 restoranai (ELOUnDA BAy 
pALACE ir ELOUNDA BEACH 
teritorijoje)

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

 ♦ jachtų nuoma
 ♦ (atviras baseinas (su jūros 
vandeniu)

 ♦ gydytojo iškvietimas*
 ♦ grožio salonas
 ♦ amfiteatras (atviras, ELOUNDA 
BEACH teritorijoje, iki 650 
asm.)

 ♦ sraigtasparnių aikštelė
 ♦ juvelyrikos parduotuvė
 ♦ susitikimų kambarys (nuo 10 
iki15 asm.)

 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ belaidis internetas 

Pramogos ir sportas:
 ♦ nardymo pamokos
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ vandens sporto priemonės 
 ♦ SpA centras
 ♦ bridžo salonas
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ mini futbolas
 ♦ biliardas*
 ♦ krepšinis
 ♦ masažas
 ♦ stalo tenisas
 ♦ gyva muzika
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ golfas (18 duobučių)
 ♦ 5 teniso kortai (su apšvietimu)

VIEŠBUČIO VIETA: apie 65 km iki Herakliono oro uosto, apie 1,5 km 
iki Elundos kurorto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1978 metais, kasmet vyksta atnaujinimo 
darbai. Viešbutis priklauso HELIOS HOTELS & RESORTS viešbučių 
grupei. Viešbutį sudaro penki skirtingų pastatų kompleksai, kuriuose 
yra 264 numerių: „Smart Club“ (superior Room sV/ssV/MV, superior 
Bungalow sV/GV tipų numeriai), „Prestige Club“ (Deluxe Room sV, 
Deluxe Bungalow ssV, superior Bungalow sV With shared Pool, Two 
Bedrooms Family Rooms GV tipų numeriai), „Elite Club“ (One Bedroom 
Deluxe Hotel suite sV, Two Bedrooms executive Bungalows suite PV, 
One Bedroom Family suite Garden View With shared Pool, superior 
Bungalow Front sea View With shared Pool tipų numeriai; papildomai 
numeriuose yra CD / DVD grotuvai), „Silver Club“ (One Bedroom Luxury 
suite Front sea View With shared Pool, One Bedroom Junior Bungalows 
suite Waterfront With shared Pool, One Bedroom Mediterranean Villas 
With Private Pool On seafront tipų numeriai) ir „Exclusive Club“. 
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio (lagūnos pavidalo, gerai 
apsaugotas nuo vėjo), smėlio įėjimas į jūrą, paplūdimio 
rankšluosčiai, skėčiai, gultai nemokamai. 
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.eloundabay.gr

Numeriuose:
 ♦ telefonas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ internetas*
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ chalatas
 ♦ vonia
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ patalynės keitimas kasdien
 ♦ centrinis oro kondicionierius 
(su individualia kontrole)

 ♦ grindys – marmuras ir 
parketas

 ♦ CD / DVD grotuvas
 ♦ aptarnavimas numeriuose 
visą parą

 ♦ mini baras
 ♦ palydovinė televizija (rusiški 
kanalai, mokami kanalai)

 ♦ seifas 
 ♦ paplūdimio rankšluosčiai
 ♦ rankšluosčių keitimas 
kasdien

 ♦ balkonas / terasa 

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

 ♦ vežimėlis pagal atskirą užklausą
 ♦ elektroninė auklė pagal atskirą 
užklausą

* Už papildomą mokestį.
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Pusryčiai, 
pietūs, 
vakarienė5

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

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ 2 restoranai („Bacchus“, 
„Ambrosia“, „Terpsis Cretan 
Restaurant“, „La Bouillabaisse 
Gourmet Restaurant“)

 ♦ parduotuvė
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ 3 barai (pagrindinis, „Pool“ 
baras, „Lounge“ baras 
paplūdimyje)

 ♦ konferencijų salė
 ♦ a la carte restoranas
 ♦ taverna
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ televizijos salė
 ♦ jachtų nuoma
 ♦ gėlo vandens atviras baseinas 
(šildomas)

 ♦ interneto kavinė 

Numeriuose:
 ♦ telefonas
 ♦ seifas
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ mini baras
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien 
(veikia ekosistema)

 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ šildymas
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ aptarnavimas numeriuose 
(07:30–21:30)

 ♦ palydovinė televizija
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ chalatas, šlepetės
 ♦ patalynės keitimas kasdien 
(veikia ekosistema)

 ♦ grindys – plytelės
 ♦ vonia / dušas
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ paplūdimio rankšluosčiai

Pramogos ir sportas:
 ♦ biliardas*
 ♦ teniso kortas* (tartano danga, 
apšvietimo nėra)

 ♦ sauna*
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ nardymo pamokos*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ masažas*
 ♦ vandens sporto priemonės*

VIEŠBUČIO VIETA: apie 65 km iki Herakliono oro uosto, apie 
800 m iki Agios nikolaos miesto centro, pirmoje viešbučių linijoje.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1963 metais, 2002 metais atnaujintas, priklauso 
BLUEGR HOTELS & RESORTS viešbučių grupei. Viešbutį sudaro 
pagrindinis pastatas bei vasarnamių kompleksas, kuriuose yra 129 
numeriai su vaizdu į sodą ar jūrą: Junior suite Bungalow, superior Bungalow 
sea Front; superior Bungalow Water Front tipo numeriai, superior Bungalow 
sea Front Private Pool tipo numeriai, Villa With Private Pool tipo numeriai, 
executive Villa With Private Pool tipo numeriai (2 miegamieji, 2 vonios 
kambariai, individualus baseinas), Presidental Villa With Private Pool tipo 
numeriai (ant jūros kranto, 3 miegamieji, 2 vonios kambariai su sūkurine 
vonia, individualus baseinas, terasa, maks. 6 asm., 150 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: smėlio (dalis nedidelės smėlėtos įlankėlės, dalis pakrantės 
platforma), paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai nemokamai. 
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.bluegr.com, www.minosbeach.com

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ SpA centras
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ kirpykla pagal atskirą 
užklausą*

 ♦ restoranas (dietinis ir 
vegetarams skirtas meniu 
pagal atskirą užklausą

 ♦ lyginimo paslaugos pagal 
atskirą užklausą*

 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ parkas
 ♦ 2 barai
 ♦ baseinas (su jūros vandeniu)
 ♦ taverna
 ♦ grožio salonas

Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas*
 ♦ SpA centras*
 ♦ vakariniai renginiai 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ biliardas 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ vandens sporto priemonės* 
(ne viešbutyje)

 ♦ 2 teniso kortai*
 ♦ gyva muzika 
 ♦ sauna*  

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 58 km iki Herakliono oro uosto, apie 2 km iki 
Agios nikolaos miesto centro, apie 500 m iki autobusų stotelės. 
VIEŠBUTIS: priklauso BLUEGR HOTELS & SUITES viešbučių tinklui. 
2011 metais atnaujintas. Jaunesni nei 18 metų asmenys viešbutyje 
neapgyvendinami. Viešbutį sudaro pagrindinis pastatas ir vasarnamių 
kompleksas, kuriuose yra 148 numeriai: standard sea View tipo numeriai 
(su vaizdu į jūrą, maks. 3 asm., 25–30 kv. m), Bungalow sea View tipo 
vasarnamiai (su vaizdu į jūrą, maks. 2 asm., 25–32 kv. m), suite sea View 
tipo numeriai (su vaizdu į jūrą, maks. 5 asm., 38–53 kv. m), Suite Sharing 
Pool sea View tipo numeriai (su vaizdu į jūrą, išėjimas į bendrąjį baseiną, 
maks. 4 asm., 38 kv. m), suites sea View Private Pool tipo numeriai (su 
vaizdu į jūrą, individualiu baseinu, maks. 4 asm., 61 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio įėjimas į jūrą (yra akmens plokštė 
su dirbtiniu nusileidimu į jūrą), paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai 
nemokamai. 
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.bluegr.com

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

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ telefonas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ patalynės keitimas kasdien 
(veikia ekosistema)

 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ vonia
 ♦ elektroninis seifas 
 ♦ grindys – marmuras (parketas 
Suite)

 ♦ chalatas, šlepetės
 ♦ centrinis oro kondicionierius 
(su individualia kontrole, 
Bungalow – individualus)

 ♦ mini baras* 
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien 
(veikia ekosistema)

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

* Už papildomą mokestį.

Pusryčiai, 
pietūs, 
vakarienė5

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

MINOS BEACH ART HOTEL

SENSIMAR MINOS PALACE & SUITES
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Pusryčiai, 
vakarienė4+

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

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

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ diskoteka* („Disco“ baras)
 ♦ grožio salonas
 ♦ restoranas
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ televizijos salė (TV kampelis)
 ♦ SpA centras
 ♦ drabužių skalbimo, valymo 
paslaugos

 ♦ 2 parduotuvės
 ♦ 2 baseinai (su jūros vandeniu)
 ♦ amfiteatras
 ♦ 2 a la carte restoranai
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ 2 konferencijų salės 
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ nešiojamųjų kompiuterių nuoma
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 3 barai
 ♦ gydytojo iškvietimas

VIEŠBUČIO VIETA: apie 70 km iki Herakliono oro uosto, 
6 km iki Agios Nikolaos miesto centro, apie 20 m iki 
paplūdimio, apie 10 m iki autobusų stotelės.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2006 metais. 7-ių aukštų viešbučio 
pastate yra 202 numeriai: standard inland View tipo numeriai 
(maks. 3 asm., 25–30 kv. m), Family sea View tipo numeriai 
(su vaizdu į jūrą, 2 miegamieji, maks. 4+1 asm., 40–45 kv. m), 
Junior suite tipo numeriai (su vaizdu į jūrą, miegamasis su 
svetainės zona, sūkurinė vonia terasoje, maks. 3+1 asm., 
45 kv. m), standard sea View tipo numeriai (su vaizdu į jūrą, 
maks. 3 asm., 25–30 kv. m).
PAPLŪDIMYS: stambaus žvyro / akmenuotas (per kelią), 
smulkių akmenukų įėjimas į jūrą su stambiu žvyru, skėčiai, 
gultai nemokamai, paplūdimio rankšluosčiai už užstatą. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai, paplūdimio 
rankšluosčiai už užstatą. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ 
www.bluemarinehotel.gr

Numeriuose:
 ♦ centrinis oro kondicionierius (su 
individualia kontrole)

 ♦ grindys – plytelės
 ♦ šlepetės, chalatas
 ♦ rankšluosčių keitimas 3 kartus per savaitę
 ♦ CD / DVD grotuvas
 ♦ telefonas
 ♦ seifas 
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per savaitę
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas

VIEŠBUČIO VIETA: apie 65 km iki Herakliono oro uosto, apie 
3 km iki Agios Nikolaos miesto centro, apie 5 km iki Elundos 
kurorto, pirmoje viešbučių linijoje.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1992 metais, 2007 metais atnaujintas. 
Priklauso BLUEGR HOTELS & RESORT viešbučių grupei. yra 222 
apartamentai: Family apartment One Bedroom tipo apartamentai 
(maks. 4 asm., 40 kv. m), superior Family apartment One Bedroom 
tipo apartmentai (maks. 6 asm., 60 kv. m), sea View suite tipo 
numeriai (su vaizdu į jūrą, papildomai chalatai, šlepetės, 
svarstyklės, maks. 4 asm., 40 kv. m), sea Front suite tipo 
numeriai (su vaizdu į jūrą, balkonas su gultais, papildomai 
chalatai, šlepetės, svarstyklės, maks. 4 asm., 40 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio, žvyro, smulkaus žvyro įėjimas 
į jūrą, skėčiai, gultai, paplūdimio rankšluosčiai nemokamai. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, paplūdimio rankšluosčiai 
nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.bluegr.com, www.candiapark.com

Vaikams:
 ♦ diskoteka 
 ♦ meniu
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ 2 baseinai
 ♦ vaikų klubas
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos* 
(savitarna)*

 ♦ belaidis internetas viešosiose 
vietose

 ♦ graikų kavinė
 ♦ parduotuvė
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ baseinas
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ 2 barai
 ♦ restoranas („Agapi“)
 ♦ baseinas su sūkurine vonia
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ taverna

Numeriuose:
 ♦ telefonas
 ♦ patalynės keitimas kas 
antrą dieną

 ♦ individualus oro 
kondicionierius

 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ mini virtuvė, šaldytuvas
 ♦ rankšluosčių keitimas 
kasdien

 ♦ vonia
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ virdulys (Suite tipo 
numeriuose)

 ♦ seifas numeryje
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ kavavirė
 ♦ vonios reikmenys

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ baseinas (gėlo vandens)
 ♦ diskoteka (2 kartus per savaitę)
 ♦ meniu
 ♦ vaikų klubas 
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane
 ♦ lovelė 

* Už papildomą mokestį.

Viskas 
įskaičiuota5

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

Pramogos ir sportas:
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ vandens sporto priemonės* 
 ♦ šaudymas iš lanko 
 ♦ turkiška pirtis
 ♦ aerobika 
 ♦ krepšinis 
 ♦ masažas*
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ žaidimų kambarys*
 ♦ SpA centras 
 ♦ nardymo centras*
 ♦ mini futbolas 
 ♦ biliardas*
 ♦ teniso kortas 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ smiginis 
 ♦ pramoginiai renginiai   

* Už papildomą mokestį.

BLUE MARINE RESORT 
& SPA HOTEL

CANDIA PARK VILLAGE

68 69Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt
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Viskas 
įskaičiuota4

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

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 3 restoranai
 ♦ parduotuvė
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ baseinas (su jūros vandeniu)
 ♦ 2 barai (užkandžių baras, 
„Lobby“ baras, baras 
paplūdimyje)

 ♦ televizijos salė
 ♦ SpA centras
 ♦ automobilių nuoma

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ telefonas
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ patalynės keitimas kas antrą 
dieną

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ seifas numeryje*
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ grindys – plytelės

Pramogos ir sportas:
 ♦ elektroniniai žaidimai
 ♦ gyva muzika
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ teminiai vakarėliai
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ sauna*
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ biliardas*
 ♦ turkiška pirtis*  

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 75 km iki Herakliono oro uosto, apie 10 km 
iki Agios nikolaos miesto, apie 1 km iki Elundos kurorto, per kelią 
iki paplūdimio.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1991 metais, 2012 metais atnaujintas. 2014 
metais pastatytas „Open Plan Suite“ kompleksas, kuris susideda iš 
trijų aukštų vasarnamių su individualiu baseinu ir panoraminiu vaizdu 
į jūrą. Jaunesni nei 16 metų svečiai neapgyvendinami. Viešbutį sudaro 
vasarnamių kompleksas, kuriame yra 123 numeriai: Room GV/SV 
tipo numeriai, Room Sharing Pool SV tipo numeriai, Junior suite sV tipo 
numeriai, Junior suite sV With individual Pool tipo numeriai (su vaizdu į 
jūrą, individualus baseinas, maks. 3 asm., 45–50 kv. m), Premium Open 
Plan Suite SV Private Pool tipo numeriai (su vaizdu į jūrą, individualus 
baseinas, maks. 2 asm., 70 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: stambaus žvyro / akmenuotas, stambaus žvyro 
įėjimas į jūrą su akmenukais, skėčiai, gultai nemokamai. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, paplūdimio rankšluosčiai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.eloundablu.gr

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ 2 barai 
 ♦ užkandžių baras
 ♦ amfiteatras
 ♦ SpA centras
 ♦ baseinas (su gėlu vandeniu, 
450 kv. m, gylis 1,35–3,00 m)

 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ gydytojo iškvietimas*
 ♦ dviračių nuoma*
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ parduotuvė
 ♦ 2 restoranai („Symposium“)

Pramogos ir sportas:
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ kanoja 
 ♦ teniso inventorius 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ vandens polas
 ♦ kosmetinės procedūros (pirties 
procedūros)*

 ♦ petankė 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ masažas* (SPA centre)
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ aerobika 
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ teniso pamokos*
 ♦ gimnastika 
 ♦ teminiai vakarai
 ♦ vandens dviračiai (09:00–18:00)
 ♦ treniruoklių salė*
 ♦ 2 teniso kortai (tartano danga)  

* Už papildomą mokestį.

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

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

 ♦ paplūdimio rankšluosčiai
 ♦ LCD televizorius
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ patalynės keitimas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ 3 rusiški kanalai
 ♦ šildymas
 ♦ telefonas (su tiesioginiu 
numerio rinkimu)

 ♦ balkonas / terasa
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ rankšluosčių keitimas (veikia 
ekosistema)

 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ seifas 
 ♦ mini šaldytuvas

Vaikams:
 ♦ gėlo vandens baseinas
 ♦ vaikų klubas 
 ♦ paauglių klubas
 ♦ žaidimų aikštelė 
 ♦ meniu (pagrindiniame restorane)
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą (nuo 
06 15 iki 09 15)*

Viskas 
įskaičiuota4+

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

SENTIDO ELOUNDA BLU

GRECOTEL MELI PALACE 
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Viskas 
įskaičiuota4

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

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 3 barai
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ parduotuvė
 ♦ belaidis internetas*
 ♦ restoranas
 ♦ televizijos salė
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ baseinas
 ♦ nešiojamųjų kompiuterių 
nuoma

 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ susitikimų kambarys

Numeriuose:
 ♦ rankšluosčių keitimas 3 kartus 
per savaitę

 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ dušas
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę

 ♦ Wi-Fi registratūroje*
 ♦ telefonas
 ♦ balkonas
 ♦ aptarnavimas numeriuose*
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ mini baras*
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ seifas*
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ grindys – laminatas

Pramogos ir sportas:
 ♦ biliardas*
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ vandens sporto priemonės*

VIEŠBUČIO VIETA: prie pakrantės Agios nikolaos kurortinio miestelio, 
apie 69 km iki Herakliono oro uosto. Autobusų stotelė apie 100 m iki 
viešbučio.
VIEŠBUTIS: atnaujintas 2013–2014 metų žiemą. Viešbutį sudaro 
8 aukštų pastatas su dviem liftais. Iš viso yra 96 numeriai: Room 
Town View tipo numeriai (2 vienvietės lovos (dvigulė pagal užklausą), 
papildoma sofa (2,10 x 0,90 m), maks. 3 asm., 16–20 kv. m), Room 
SSV tipo numeriai (2 vienvietės lovos (dvigulė lova pagal užklausą), 
papildoma sofa (2,10 x 0,90), maks. 3 asm., 16–20 kv. m), Room 
SV tipo numeriai (vaizdas į jūrą, 2 vienvietės lovos (dvigulė pagal 
užklausimą), papildoma sofa (2,10 x 0,90 m), maks. 3 asm., 
16–20 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: stambaus žvyro, skėčiai, gultai už papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.mistralbay.gr

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranas
 ♦ 3 barai (1 baras tik superior 
SV svečiams)

 ♦ 2 baseinai 
 ♦ TV kampelis
 ♦ lagaminų saugojimo 
kambarys

 ♦ gydytojas pagal užklausą*
 ♦ bevielis internetas*
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos 
pagal užklausą*

 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė

Pramogos ir sportas:
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ stalo tenisas
 ♦ pramoginiai renginiai (2 kartus 
per savaitę)

 ♦ biliardas*
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ sauna*
 ♦ masažas*  

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 75 km iki Herakliono oro uosto, 
11 km iki Agios nikolaos kurorto centro, apie 300 m iki jūros. 
Priešais viešbutį yra autobusų stotelė. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1990 metais, 2008 metais atnaujintas. 
Viešbutį sudaro pagrindinis 4-ių aukštų pastatas ir 2-jų aukštų 
pastatas „Golden Wing“, kuriuose yra 100 numerių: Standard 
Room MV tipo numeriai (su vaizdu į kalnus, maks. 4 asm., 
22 kv. m), Standard Room SV tipo numeriai (su vaizdu į jūrą, 
maks. 4 asm., 25 kv. m), superior Room sV tipo numeriai (su 
vaizdu į jūrą, maks. 4 asm., 27 kv. m), superior sV Golden Wing 
tipo numeriai (su vaizdu į jūrą, maks. 4 asm., 30 kv. m).
PAPLŪDIMYS: smėlio / žvyro, 300 m nuo viešbučio, per kelią 
(yra požeminė perėja), žvyro įėjimas į jūrą, yra persirengimo 
kabinos, dušai, tualetai, skėčiai, gultai už papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai, paplūdimio 
rankšluosčiai už papildomą mokestį. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.mistralmare.gr

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas 
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ individualus oro 
kondicionierius

 ♦ seifas*
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ telefonas
 ♦ bevielis internetas*
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ numerio tvarkymas kasdien
 ♦ rankšluosčių keitimas 3 
kartus per savaitę

 ♦ patalynės keitimas 2 kartus 
per savaitę

 ♦ balkonas / terasa
 ♦ grindys – plytelės Vaikams:

 ♦ lovelė-maniežas pagal užklausą
 ♦ vaikiškas meniu
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane
 ♦ auklė pagal užklausą*

Vaikams:
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą  

* Už papildomą mokestį.

Viskas 
įskaičiuota4

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.70 71Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt



Chanija – antras pagal dydį Kretos miestas, 
įsikūręs šiaurinėje salos pakrantėje, siaurų 
gatvelių ir spalvotų namukų peizažu 
pretenduojantis į gražiausio Kretos ir galbūt 
net visos Graikijos miesto titulą.

Chanija
Senoji KretoS SoStinė

Kurortas

įdomu
Senamiesčio centre yra maždaug 
500 metrų ilgio gatvė, kurioje 
prekiaujama gaminiais iš odos. 
Kadaise čia veikė fabrikas, 
gaminęs stivania – tradicinius 
ilgus vyriškus batus.

Venecijiečių palikimas
Labiausiai Chaniją garsina viduramžiais 
miestą valdžiusių veneciječių palikimas. 
Dar ir dabar pasižvalgyti kviečia senoji 
architektūra: 
• Venecijos tvirtovės sienos – jų statybai 
buvo panaudoti antikinių pastatų fragmentai.
• Senasis uostas – su ant molo stovinčiu 
nedideliu švyturiu, kuris vis dar pasitinka 
atvykstančius laivus.
• Sintrivani – uosto aikštė su virtine jaukiai 
susispietusių restoranų.

Lauktuvių paieškos
Tradicinis kretietiškas turgus – vieta, 
kurioje visada rasite tipinių salos produktų: 
alyvuogių aliejaus ir medaus, o mielų 
smulkmenų gausu Chanijos gatvių labirinte 
išsidėsčiusiose suvenyrų krautuvėlėse.

• Archeologijos muziejus – Šv. Pranciškaus 
sobore įsikūrusi istorinė oazė su turkišku 
fontanu vidiniame kieme. Čia eksponuojami 
įvairūs meno dirbiniai, monetų kolekcijos, 
skulptūros ir net sarkofagai.
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4+ Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.
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Viskas 
įskaičiuota4+

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

Pramogos ir sportas:
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ šaudymas iš lanko 
 ♦ elektroniniai žaidimai*
 ♦ tinklinis 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ vakariniai renginiai 
 ♦ mini futbolas 
 ♦ biliardas*
 ♦ jodinėjimas žirgais*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ teniso kortas 
 ♦ aerobika 
 ♦ diskoteka*
 ♦ krepšinis 
 ♦ pramoginiai renginiai 

* Už papildomą mokestį.

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 3 barai
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ gėlo vandens uždaras baseinas
 ♦ 5 konferencijų salės
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ 5 restoranai
 ♦ televizijos salė 
 ♦ SPA centras („Olive SPA“ komplekse)
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ mini kino salė, biblioteka
 ♦ kirpykla
 ♦ 4 atviri gėlo vandens baseinai
 ♦ parduotuvės, paveikslų galerija

VIEŠBUČIO VIETA: apie 99 km iki Herakliono oro 
uosto, apie 38 km iki Chanijos miesto centro, apie 
18 km iki Retimno miesto, šalia jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1991–2002 metais. 
Kiekvienais metais atnaujinamas. Viešbutį sudaro dalis 
vasarnamių ant jūros kranto ir pagrindinis pastatas 
kitoje kelio pusėje bei vasarnamių kompleksas aplink 
baseiną. yra 450 numerių: superior Bunagalow PV/
GV, Bungalow On The Beach sV, Family Junior suite Two 
Bedroom, Junior suite Beach Front, suite Beach Front, 
Panorama PV Bungalow suite, Bungalow suite sV, aqua 
suite / Bungalow suite sV Private Pool tipų numeriai.
PAPLŪDIMYS: smėlio (platus), smėlio įėjimas į jūrą, 
paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai nemokamai. 
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, 
gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ 
www.pilot-beach.gr

Numeriuose:
 ♦ vonia
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ chalatas, šlepetės
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ seifas* (išskyrus Deluxe suite)
 ♦ patalynės keitimas kas antrą 
dieną

 ♦ grindys – plytelės
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ šaldytuvas
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ Wi-Fi 

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 95 km iki Herakliono oro 
uosto, apie 16 km iki Retimno miesto, Georgiopolio 
gyvenvietėje, ant jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 2003 metais. Viešbutį 
sudaro 3-jų aukštų pagrindinis pastatas ir keletas 
atskirų korpusų, kuriuose yra 213 numerių: Standard 
Room SV/SVV, Standard Room GV, Standard Room 
FsV, Standard Room Sharing Pool, Family Room ssV, 
Maisonette SV, Suite SV tipų numeriai. yra numerių, 
pritaikytų žmonėms su negalia.
PAPLŪDIMYS: žvyro, akmenuotas įėjimas į jūrą (kad 
būtų patogiau nusileisti į vandenį, įrengtos kopėčios), 
paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai nemokamai. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.hydramis-palace.com

Vaikams:
 ♦ švediškas stalas
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ mini parkas „Pilot“ (4–12 metų vaikams)
 ♦ vandens pramogų parkas (iki 8 metų)
 ♦ žaidimų aikštelė 
 ♦ 4 gėlo vandens baseinai 
 ♦ lovelė (maniežas)
 ♦ vežimėlis / puodas pagal atskirą 
užklausą

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos 
pagal atskirą užklausą*

 ♦ baseinas (su hidromasažu)
 ♦ konferencijų salė (iki 250 asm.)
 ♦ amfiteatras
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ parduotuvė
 ♦ restoranas
 ♦ stalo žaidimų kambarys
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ 2 barai 
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ kirpykla
 ♦ televizijos salė

Numeriuose:
 ♦ rankšluosčių keitimas 3 
kartus per savaitę

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ televizorius
 ♦ seifas*
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ vonia
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus 
per savaitę

 ♦ WLan internetas
 ♦ mini šaldytuvas Vaikams:

 ♦ žaidimų aikštelė 
 ♦ vaikų klubas
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ gėlo vandens baseinas
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą

Pusryčiai, 
pietūs, 
vakarienė5

Pramogos ir sportas:
 ♦ biliardas*
 ♦ 2 teniso kortai*
 ♦ jodinėjimas žirgais*
 ♦ gimnastikos / treniruoklių salė 
 ♦ „bananas“*
 ♦ pilatesas*
 ♦ stalo žaidimai 
 ♦ vandens pramogos* 
 ♦ joga 
 ♦ SpA centras*
 ♦ aerobika*
 ♦ petankė 
 ♦ šaudymas iš lanko 
 ♦ parašiutas*
 ♦ sauna / turkiška pirtis*
 ♦ krepšinis*
 ♦ ruožas*
 ♦ mini futbolas* (su apšvietimu)
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ „Power Plate“*

PILOT BEACH RESORT & SPA

HYDRAMIS PALACE 
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RODO kurortai:Antra pagal dydį Graikijos sala tiesiog 
sutverta neskubioms, gurmaniškoms 

atostogoms. poilsiautojus ištisus 
metus lepina saulė, palei jūrą driekiasi 
nuostabūs paplūdimiai, o išraiškingą 
miškingų kalvų peizažą organiškai papildo 
kryžiuočių pilys ir viduramžių miesteliai.

1-4 FANEsAs, KALITėJA, 
FALIRAKIs, KoLYmbIJA 
Rodo pakrantės perliukai

5-8 LINDos, JALYsAs, IKsIJA,
RoDo mIEsTAs 
Salos istorijos liudininkai

rodas
SaulėS ir StebuKlų Sala

regionas
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ATRIUM PALACE THALASSO
SPA RESORT & VILLAS
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VIRGINIA HOTEL

ALDEMAR PARADISE VILLAGE 

KRESTEN PALACE
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MEDITERRANEAN HOTEL

OKTOBER HOTEL
ANGELA SUITES+LOBBY HOTEL

RODOS PARK SUITES & SPA

ELYSIUM RESORT & SPA

LOUTANIS

SENTIDO PORT ROYAL VILLAS & SPA HOTEL
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LINDIAN VILLAGE

ATRIUM PRESTIGE THALASSO SPA  
RESORT & VILLAS

SUNCONNECT KOLYMBIA STAR

APOLLO BEACH 

RHODIAN ROSE HOTEL 

LYRISTIS STUDIOS

ALDEMAR AMILIA MARE

KRESTEN ROYAL VILLAS & SPA
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Faliraki

Kalithea
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Lindos
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KalitheaIalyssos
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EUROPA HOTEL

PEGASOS BEACH & DELUXE RESORT

GRECIAN 

KAMARI BEACH HOTEL

KIOTARI GARDEN & VILLAS

GRECOTEL RHODOS ROYAL

FANTASIA RESORT 

SUNPRIME WHITE PEARL

LINDOS VILLAGE
LINDOS ROYAL
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saulės dievo 
globoje
Kai Dzeusas kitiems dievams skirstė žemes, 
Saulės dievas Helijas pavėlavo į dalybas ir 
gavo tik nedidukę, ką tik iš Viduržemio jūros 
gelmių iškilusią salelę. Šią salą jis sušildė, 
apdovanojo vešlia augmenija ir pavadino savo 
žmonos Rodės vardu. Dar iš šiandien graikai 
tiki, kad šviesos sala vadinamą Rodą globoja 
Helijas – juk saulės spindulius gyventojams 
jis dovanoja 300 dienų per metus.

Rodo stebuklai
Rodo salą garsina legenda apie vieną 
iš septynių Pasaulio stebuklų. Saulės 
dievo skulptūra – Rodo kolosas – miesto 
vartuose stovėjo III a. pr. Kr. Įspūdingos 
statulos statybos vyko 12 metų, tačiau 
vietos gyventojai ja džiaugėsi neilgai – 
po 56 metų Saulės dievo keliai neišlaikė 
žemės drebėjimo ir subyrėjo.

       Rodą juosiantis pakrantės kelias – labai 
malonus būdas pakeliauti ir pažinti salą iš arčiau. 
Pakeliui galėsite mėgautis civilizacijos nepaliestos 
gamtos peizažais, ramiai banguojančia jūra ir 
senaisiais architektūros paminklais.

Laima Kazlauskaitė
Rezervacijų ir konsultacijų 
teikimo skyriaus vadybininkė

Kas vilioja į Rodą?
• Rodą noriai renkasi banglentininkai ir 
jėgos aitvarų mėgėjai. Aktyvioms vandens 
pramogoms ypač tinka Prasonisi miestuko 
pakrantė – vėjo čia netrūksta nuo gegužės 
iki pat rugsėjo.

• Sala turi ką pasiūlyti ir žingeidiems 
keliautojams: joje apstu lankytinų vietų, 
antikos paminklų ir viduramžius menančių 
statinių. Daugiausia jų glaudžiasi Rodo 
mieste, tačiau verta pasidairyti ir tolėliau: 
baltų namukų ir siaurų gatvelių magija vilioja 
Lindos, senieji Jalyso ir Kamiros miestai bei 
įspūdžių negailintys Drugelių ir Septynių 
šaltinių slėniai.

• O norinčių tiesiog pasilepinti saulėtomis 
atostogomis visada laukia krištolo 
skaidrumo jūra, natūrali gamta ir 
nepakartojamai gražūs laukiniai paplūdimiai.

Ro
do

 s
al

a
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Auksinis rodo palikimas
Keliaukime drauge įminti senovės paslapčių – pasidairyti po tvirtų sienų supamą 
senamiestį ir dinamišką naująją miesto dalį kviečia įdomybių negailintis Rodas.

Eksursijos pradžia 
Savo kelionę pradėsime „graikų Pompėjoje“ – taip vadinamas 
senovinis Rodo miestas-valstybė Kamira, kurią kadaise paliko visi 
gyventojai, išgąsdinti besiartinančio žemės drebėjimo. Taip pat aplankysime 

Krintijos tvirtovę bei trumpam sustosime Ataviros kalno papėdėje – 
čia įsikūręs Embonos kaimelis pakvies susipažinti su Rodo 
tradicijomis ir paragauti nacionalinės virtuvės patiekalų. Po pietų 
trauksime į Sianą – šioje gyvenvietėje ragausime tradicinių vietos 
gėrimų bei medaus ir aplankysime Šv. Panteleimono cerkvę su 
nuostabiomis freskomis ir stebuklinga ikona. O po įspūdžių pilnos 
dienos lauks maudynės Prasonisi gyvenvietės paplūdimyje, kur Egėjo 
jūra susilieja su Viduržemio jūros bangomis.

Išvyka į salos sostinę 
Pasivaikščiosime siauromis Rodo miesto gatvelėmis ir išvysime 
svarbiausius antikos laikų paminklus: akropolį ir Apolono šventyklą, 
antikinio teatro ir stadiono griuvėsius bei legendinę vietą, kurioje, 
stovėjo vienas iš septynių Pasaulio stebuklų – Rodo kolosas. 
Apžiūrėsime Šv. Jono ordino riterių tvirtovę, o sustoję prie didingų 
Magistro rūmų išgirsime paslaptingų istorijų iš riterių gyvenimo. 

Vakariniuose Rodo krantuose išsidėsčiusios pačios 
gražiausios salos vietos: vienas iš trijų antikinių salos 
miestų Kamira, salos tradicijas puoselėjantis kaimelis 
Embona ir laukinės gamtos peizažų nuspalvinta gyvenvietė 
Siana. Visas jas aplankysime šios ekskursijos metu.

muziejus po 
atviru dangumi

         Pageidaujantys galės pakilti ant 
Monte Smith kalno – nuo jo atsiveria 
nuostabūs miesto, jūros, aplinkinių salelių 
ir Turkijos pakrantės vaizdai. 

Laima Kazlauskaitė
Rezervacijų ir konsultacijų teikimo 
skyriaus vadybininkė

Ekskursijos
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drugelių slėnis

lindos miestelis

Šiaurinėje Rodo salos dalyje plyti slėnis, spalvų gama ir tvyrančia nuotaika 
prilygstantis pasauliui iš pasakos. nuo birželio vidurio iki pat rugsėjo čia augančių 
medžių kamienus ir šakas nukloja įvairiausiais raštais pasidabinę drugeliai. 

Tamsios uolos, balti namukai ir žydra jūra – tokiais 
vaizdais keliautojus pasitinka rytinėje Rodo 
pakrantėje įsikūręs Lindos miestelis. Kadaise jis 
garsėjo kaip vienas iš svarbiausių salos miestų, o 
dabar apie jo istoriją primena rūsti riterių pilis, kalno 
viršūnėje stovintis akropolis ir Bizantijos laikų cerkvė, 
sauganti gražių freskų kolekciją.

spalvingi įspūdžiai
Laukia ramus pasivaikščiojimas nuostabiame 
gamtos kampelyje. Žygiuosime 2 km ilgio takais, 
tačiau kelionė tikrai neprailgs: siauri akmeniniai 
takeliai vinguriuos nedidelių ežerėlių pakrantėmis, 
nosį kutens malonus pušų sakų aromatas, o viso 
slėnio teritorijoje išvysite tūkstančius smalsių 
drugelių. 

Ką aplankysime? 
Apžiūrėsime svarbiausius miestelio objektus: Lindos pilį ir 
akropolį su Atėnės šventykla. Pasivaikščioję miestelio gatvėmis, 
išvysime Bizantijos laikų cerkvę, o paskui vyksime į rytinėje 
pakrantėje nusidriekusį Septynių šaltinių slėnį (epta Piges), 
kuriame esantys septyni šaltiniai ilgu tamsiu tuneliu srovena į 
dirbtinį, vešlios augmenijos apsuptą ežerą. 

Kelionė Po PaSaKų Šalį

ir SePtynių Šaltinių SlėniS

Paganę akis po drugelių pasaulį, 
užsuksime į stručių fermą – čia Jūs 
sužinosite, kaip gyvena patys didžiausi  
žemės paukščiai, galėsite įsigyti suvenyrų, 
padarytų iš stručio kiaušinio lukšto, ir 
paragausite „afrikietiško omleto“.

įdomu
Drugelius į šį slėnį privilioja stirakų 
sakai, kurių saldus aromatas 
primena vanilę. 

įdomu
Pasakojama, kad septynių slėnio šaltinių vanduo nuplauna 
nuodėmes. Tačiau norint patikrinti šią legendą teks pereiti 
180 m ilgio tunelį, kuriame tvyro aklina tamsa.

Ekskursijos
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Kruizas į Simi – 
šviesos ir spAlvų sAlą

Rodas –
ePoCHų magija

Ką veiksime?
Prisišvartavę elegantiškame XIX amžiaus Simi uoste, leisimės į 
ekskursiją: aplankysime Panormitis vienuolyną, kurio tarnautojai 
visus lankytojus pasveikina varpų skambesiu, skaičiuosime 
kalno šlaitu kylančius spalvingus namelius, klaidžiosime po salos 
sostinę Yialos, krantinės tavernoje ragausime šviežios žuvies ir 
grožėsimės panoramomis – viena įspūdingesnių atsiveria nuo 
arkangelo Mykolo cerkvės.

Pažintis su istorija 
Kelionę pradėsime pažintimi su Jalysu – antikiniu miestu ant 
Filerimos kalvos. Čia apžiūrėsime Atėnės šventyklos griuvėsius, 
viduramžių vienuolyną ir Šv. Mergelės Marijos stačiatikių bažnyčią.

Vėliau trauksime į Rodą. Vaikščiodami akmenimis grįstomis 
senamiesčio gatvelėmis pasijusite tarsi sugrįžę į praeitį: prieš 
akis iškils viduramžius menančios gotikinės šventovės, arkos ir 
rotondos, bizantiškos bažnyčios, musulmonų mečetės ir fontanais 
papuoštos aikštės. O nusileidus saulei galėsite apžiūrėti miestą, 
skendintį gatvės žibintų šviesoje.

Prieš akis atsiveria uolėtos pakrantės, švartuotis kviečia jaukus 
uostas, o salos architektūrą kuria vėjo sukami malūnai, nedidukės 

bažnyčios ir spalvingų namukų virtinė – sveiki atvykę į Simi.

Magiškų įspūdžių negailinti kelionė, kurios centre – 
du svarbiausi salos miestai. Tai Rodas ir Jalysas, kurių 
istorijoje puikiai sugyvena skirtingos epochos: mitais 
apipinta antika, didingieji viduramžiai ir šiuolaikinis 
gyvenimo būdas. 

įdomu
Simi saloje galima įsigyti jūros gelmėse 
užaugusių kempinių – jų rinkimas yra 
vienas iš salos gyventojų verslų.

Ekskursijos
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Jūros bliuzas
tiNGi dieNA JūroJe

uždegantys 
buzukio ritmai
roDo naCionaliniS VaKaraS

Kaip linksminasi graikai? 
Keliausime į kaimo taverną, kur laukia smagus nacionalinis vakaras 
su vaišėmis, šokiais ir dainomis. Ragausite nacionalinių graikų 
užkandžių mezze ir gurkšnosite vietinį vyną, o pasistiprinę būsite 
apdovanoti spalvingu folklorinio ansamblio pasirodymu. Skambant 
uždegančiai buzukio muzikai grožėsitės graikiškais šokiais, o vakaro 
įkarštyje ir patys galėsite išmokti tradicinio sirtakio.

Pasiplaukiojimas laivu Rodo apylinkėse – puiki galimybė pasižvalgyti po salą iš kitos pusės. 
Laukia netrikdomas poilsis jūros bangų sūpuojamame laive:

  gėrėsimės įlankų bei mažyčių pakrantės gyvenviečių peizažais;
  mėgausimės švelnaus brizo vėsa, krištolo skaidrumo vandeniu ir maloniai šildančia saule;
  o laive būsite pavaišinti lengvais pietumis, šviežiais vaisiais ir gaivinamaisiais gėrimais.

Unikali galimybė sudalyvauti tradicinėje vakaronėje 
ir pasisemti graikiškų linksmybių nuotaikos!

įdomu
Buzukis – graikų muzikos instrumentas, laikomas daugelio kitų styginių 
instrumentų pirmtaku. Seniausias buzukis buvo pagamintas IV a. pr. Kr., 
o jį apžiūrėti galima Nacionaliniame Atėnų archeologijos muziejuje.

Ekskursijos
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Tradicinis Fanesas, ramia atmosfera užburianti Kalitėja, nuostabioji Kolymbija ir gyvybės 
pilnas Falirakis – Rodo pakrantėse buriasi kurortai, sutverti tobuloms atostogoms.

Fanesas, Kalitėja, 
Falirakis, Kolymbija
roDo PaKrantėS PerliuKai

Kurortas
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Fanesas
Ieškantiems romantiškos vietos poilsiui, 
norintiems pabėgti nuo miesto šurmulio ar 
gaudyti vėją jūroje su jėgos aitvaru – Rodo 
salos šiaurėje įsikūręs Fanesas patiks 
visiems. Šis nedidukas graikiškų tradicijų 
kaimelis kviečia mėgautis visais kurorto 
teikiamais malonumais: lankytojų čia laukia 
nuošalus stambaus žvyro paplūdimys, 
jaukios tavernos ir ramus Faneso uostas, 
pakrantėje puikios sąlygos buriuoti, o visai 
netoliese – pasakiško grožio Drugelių slėnis. 

Kalitėja
Rytinėje salos pakrantėje esanti Kalitėja – 
ramus ir jaukus kurortas, puikiai tinkantis 
šeimos atostogoms. Jį noriai renkasi ir patys 
graikai. Pasaulyje Kalitėja garsėja kaip SPA 
kurortas – restauruoti senųjų gydyklų 
pastatai kviečia išbandyti gydomųjų šaltinių 
poveikį, o grynas oras, švari jūra ir rami 
atmosfera vilioja į paplūdimius. Čia pat 
veikia ir nardymo mokykla – puiki galimybė 
susipažinti su povandeniniu pasauliu.

Kolymbija
Kolymbija – tipišką salos architektūrą 
išsaugojęs miestelis pusiaukelėje tarp Rodo 
ir Lindos miestų. Į kurortą vilioja nedidelis 
uostas, jaukūs smėlėti paplūdimiai bei 
žuvies restoranėliai, o pušynais apaugusioje 
pakrantėje vinguriuojantys keliai ir takeliai 
kviečia pasivaikščioti ar pasivažinėti 
dviračiais. Kolymbijoje taip pat verta 
apsilankyti ant uolos stovinčiame Dievo 
Motinos vienuolyne – iš čia atsiveria puikus 
vaizdas į jūrą.

Falirakis
Šis visada gyvas ir aktyvus naktinio 
gyvenimo miestas patenka į triukšmingiausių 
salos kurortų ketvertuką. Jaunimas Falirakį 
renkasi dėl centre susispietusių naktinių 
klubų ir barų, o puikūs smėlio paplūdimiai 
vilioja ilsėtis šeimas su vaikais. Vienas 
gražiausių Falirakio ir visos salos paplūdimių 
tęsiasi 5 kilometrus, o šalia jo rikiuojasi 
daugybė pakrantės restoranų, tavernų ir 
suvenyrų krautuvėlių.

         Falirakio vandens pramogų parkas – vienintelis 
visoje Rodo saloje. Jame Jūsų laukia įvairūs baseinai, 
smagūs vandens kalneliai, ekstremalios nusileidimo 
trasos ir specialiai mažiesiems įrengta zona.

Laima Kazlauskaitė
Rezervacijų ir konsultacijų teikimo 
skyriaus vadybininkė
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Rodo rytuose ir šiaurinėje pakrantėje Jūsų laukia autentiška ramybe ir senove dvelkiančios 
vietos: gražuolis Lindos, poilsiautojų pamėgtas Jalysas ir salos sostinė Rodas.

lindos, jalysas, 
iksija, rodo miestas
SaloS iStorijoS liuDininKai

Kurortas
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įdomu
Lindos miestelyje griežtai ribojamos bet 
kokios statybos ir netgi uždraustas eismas – 
į šį žavingą kurortą galima patekti tik 
pėsčiomis arba atplaukti laiveliu.

Rodo miestas
Istoriniu palikimu stulbinantis Rodo miestas 
padalintas į dvi dalis. Viduramžiškas senamiestis 
įtrauktas į UnESCO pasaulio paveldo sąrašą. Ši 
miesto dalis apjuosta didžiule gynybine siena, tad 
į senąją Rodo dalį galima patekti tik pėsčiomis. 
yra ką nuveikti ir naujamiestyje: Mandaraki uoste 
pasigrožėkite jachtomis arba užsukite į nacionalinį 
teatrą. Čia pat plyti ir nea agora – naujoji 
turgavietė, kurioje akys mirga nuo suvenyrais 
nukrautų prekystalių, o jaukiu šurmuliu vilioja 
nedideli barai ir kavinės.

Jalysas
Rodo šiaurėje poilsiautojų laukia 
kosmopolitiškas kurortas, į kurį vilioja antikos 
paminklai, įspūdingi gamtovaizdžiai ir švelnus 
klimatas. Jalyse galima išvysti didingų 
Atėnės ir Dzeuso šventyklų griuvėsius, riterių 
laikus menančias pilis, XV–XVII amžiaus 
bažnyčias ir net prabangius neoklasicistinius 
dvarus. O neįsivaizduojantiems atostogų 
be aktyvaus laisvalaikio – vėjuota įlankos 
pakrantė ir milžiniškos bangos. Tikras rojus 
sklandytojams, jėgos aitvarų ir banglenčių 
sporto mėgėjams!

Lindos
Šv. Pauliaus įlankoje įsikūręs Lindos – be 
konkurencijos gražiausias kurortas Rode. 
Čia beveik niekada nepučia vėjas ir visada 
bent keliais laipsniais šilčiau nei likusioje 
salos dalyje. Po sostinės Rodo Lindos yra 
antras pagal dydį salos miestas, paliekantis 
ypatingą įspūdį: vos atvykusius čia Jus pasitiks 
baltutėliai namai ir nenusakomai siauros 
gatvelės, vedančios į kalno viršūnėje įsikūrusį 
akropolį, stovintį čia nuo antikos laikų. 

Iksija
Triados įlankoje išsidėsčiusi Iksija – gyvenvietė, 
nuo salos sostinės Rodo nutolusi vos 7 kilometrus. 
Ją garsina prabangūs viešbučiai ir idealiai 
sutvarkytas platus akmenimis nusėtas paplū-
dimys, kuriame mėgautis švelniu jūros brizu ir 
gaudyti bangų noriai renkasi vandens pramogų ir 
banglenčių sporto mėgėjai. O štai romantikams 
patiks įsikūrus Triados įlankoje stebėti saulėlydį 
ir horizontą – būtent iš šios vietos žvilgsniu 
pasiekiami kaimyninės Turkijos krantai. 
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5  Deluxe Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

ATRIUM PLATINUM 
LUXURY RESORT 
HOTEL & SPA

Pusryčiai,
pietūs,
vakarienė
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ interneto kavinė 
 ♦ 4 a la carte restoranai 
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ gydytojo iškvietimas*
 ♦ 2 barai
 ♦ SpA centras 
 ♦ drabužių skalbimo, valymo paslaugos
 ♦ gėlo vandens atviras baseinas (1 200 kv. m, 
gylis 1,5 m)

 ♦ parduotuvės
 ♦ nešiko paslaugos
 ♦ konferencijų salė
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ grožio salonas
 ♦ gėlo vandens uždaras baseinas (šildomas, 
500 kv. m, gylis 1,4 m)

 ♦ dviračių nuoma*
 ♦ restoranas (švediškas stalas – pusryčiai ir 
vakarienė)

Pramogos ir sportas:
 ♦ turkiška pirtis*
 ♦ SpA centras*
 ♦ soliariumas*
 ♦ teniso kortas 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ vandens sporto priemonės* 
 ♦ biliardas*
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ teniso inventorius 
 ♦ smiginis 
 ♦ gyva muzika 
 ♦ sauna* (svečiams, gyvenantiems 
numeriuose su baseinais)

 ♦ elektroniniai žaidimai*
 ♦ masažas*
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ teminiai vakarai (graikiškas vakaras)    

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 14 km iki Rodo 
oro uosto, Iksijos gyvenvietėje, per kelią iki 
paplūdimio (požeminė perėja). 
VIEŠBUTIS: pastatytas 2011 metais. 
Viešbutį sudaro vienas 9-ių aukštų pastatas, 
kuriame yra 299 numeriai: Deluxe Room 
sV/ssV, Deluxe Room sV With Pool, Deluxe 
Junior suite sV, Deluxe Junior suite sV With 
Pool, superior suite sV, superior Family 
suite sV, executive Room sV, executive suite 
sV, executive Family suite sV With Pool, 
ambassador suite sV With Pool, Presidential 
suite sV With Pool tipų numeriai. 
PAPLŪDIMYS: stambaus žvyro / 
akmenuotas, akmenukų įėjimas į jūrą 
su stambiu žvyru, rekomenduojama 
speciali avalynė, paplūdimio rankšluosčiai 
nemokamai, skėčiai, gultai už papildomą 
mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai (rankšluosčiai 
keičiami bare prie baseino). 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.atriumplatinum.gr

Numeriuose:
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ LCD televizorius
 ♦ patalynės keitimas kasdien (veikia 
ekosistema)

 ♦ centrinis oro kondicionierius (su 
individualia kontrole)

 ♦ mini baras*
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ paplūdimio rankšluosčiai
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien (veikia 
ekosistema)

 ♦ kosmetinis veidrodis
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ chalatas
 ♦ šlepetės
 ♦ aptarnavimas numeriuose visą parą
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ pagalvių pasirinkimas
 ♦ seifas numeryje (elektroninis, 
nešiojamojo kompiuterio dydžio)

 ♦ IDD telefonas
 ♦ Wi-Fi / laidinis internetas
 ♦ vonia / dušas
 ♦ grindys – laminatas
 ♦ numerių tvarkymas 2 kartus per dieną

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

84 85



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

ATRIUM PRESTIGE 
THALASSO SPA 
RESORT & VILLAS

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ drabužių valymo paslaugos*
 ♦ 2 šildomi uždari baseinai (90 kv. m, 
gėlo vandens; jūros vandens, SPA 
centre*)

 ♦ amfiteatras
 ♦ gydytojo iškvietimas *
 ♦ 5 a la carte restoranai
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ parduotuvės
 ♦ vestuvių organizavimas*
 ♦ televizijos salė
 ♦ interneto kavinė 
 ♦ 2 atviri baseinai
 ♦ konferencijų salė
 ♦ nešiko paslaugos
 ♦ SpA centras
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ restoranas
 ♦ 3 barai
 ♦ belaidis internetas 

Pramogos ir sportas:
 ♦ biliardas*
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ krepšinis 
 ♦ teniso korto apšvietimas 
 ♦ SpA centras*
 ♦ mini golfas 
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ masažas*
 ♦ sauna*
 ♦ turkiška pirtis*
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ 2 teniso kortai (su kieta danga)
 ♦ tinklinis 
 ♦ teniso inventorius 
 ♦ soliariumas*
 ♦ teminiai vakarėliai*

VIEŠBUČIO VIETA: apie 75 km iki Rodo oro uosto, apie 
75 km iki Rodo miesto, apie 30 km iki Lindos miesto, 
Lachanijos gyvenvietėje, pirmoje viešbučių linijoje. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 2009 metais. Viešbutį sudaro 
vienas pagrindinis pastatas, 1-o, 2-jų ir 3-jų aukštų 
korpusai, kuriuose yra 251 numeris: Deluxe Room sV/
GV, Deluxe Room sV With Pool, Deluxe Junior suite sV/GV, 
Deluxe Family suite sV, superior suite sV, superior Family 
suite sV, Prestige Bungalow sV, Prestige Bungalow sV 
With Pool, Prestige Junior Bungalow sV With Pool, Prestige 
Family Bungalow sV With Pool, Platinum Beach Room sV, 
Platinum Beach Room sV With Pool, Platinum Beach Junior 
suite sV With Pool, Platinum Beach Family suite sV With 
Pool, Platinum Beach Villas sV With Pool, ambassador Two 
Bedrooms Villa sV With Pool, ambassador Three Bedrooms 
Villa sV With Pool, Presidential Beach Villa Private Pool sV tipų 
numeriai. yra galimybė sujungti numerius (Deluxe Room sV, 
Deluxe Junior suite sV + Deluxe Room sV). 
PAPLŪDIMYS: stambaus žvyro / akmenuotas (įrengtas 
liftas), stambaus žvyro įėjimas į jūrą su akmenukais 
(vietomis pasitaiko akmenų), yra persirengimo kabinos, 
įrengtos medinės grindys, skėčiai, gultai nemokamai. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, paplūdimio rankšluosčiai 
nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.atriumprestige.gr

Numeriuose:
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ mini baras*
 ♦ bidė (kai kuriuose 
numeriuose, pagal atskirą 
užklausą)

 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ elektroninis seifas
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ patalynės keitimas kasdien 
(veikia ekosistema)

 ♦ IDD telefonas
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ kosmetinis veidrodis
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ vonia (su hidromasažu)
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien 
(veikia ekosistema)

 ♦ balkonas / terasa
 ♦ chalatas, šlepetės
 ♦ grindys – laminatas
 ♦ centrinis oro kondicionierius 
(su individualia kontrole)

 ♦ aptarnavimas numeriuose 
visą parą

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė 
 ♦ skyrius vaikams pagrindiniame 
baseine (gylis 0,7 m)

 ♦ vaikų klubas
 ♦ diskoteka
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą    

* Už papildomą mokestį.
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LINDIAN VILLAGE
Pusryčiai,
pietūs,
vakarienė

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

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ 2 atviri gėlo vandens baseinai
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ SPA centras („Lindian Village SPA“)
 ♦ 2 konferencijų salės (iki 350 asm.)
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ 4 a la carte restoranai 
 ♦ interneto kavinė 
 ♦ parduotuvės
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ dviračių nuoma*
 ♦ nešiko paslaugos
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ uždaras baseinas (SPA centre, būtinas 
išankstinis užsakymas)

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ bažnyčia (sant' elena)
 ♦ 2 barai
 ♦ restoranas

Pramogos ir sportas:
 ♦ vandens sporto priemonės* 
 ♦ teniso inventorius 
 ♦ turkiška pirtis, sauna (iš ankstinė 
rezervacija)

 ♦ gimnastika 
 ♦ joga 
 ♦ gyva muzika (4–5 kartus per savaitę)
 ♦ treniruoklių salė (po atviru dangumi)
 ♦ golfas*
 ♦ teniso kortas (su sintetine danga)
 ♦ teniso korto apšvietimas 
 ♦ kosmetinės / pirties procedūros*
 ♦ masažas*
 ♦ graikiškas vakaras 1 kartą per savaitę 

VIEŠBUČIO VIETA: apie 60 km iki Rodo 
oro uosto, 50 km iki Rodo miesto, 8 km iki 
Lindos gyvenvietės, ant jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: paskutinį kartą atnaujintas 
2004 metais. Viešbutį sudaro trys 
kompleksai. Iš viso 146 numeriai. 
„Mediterraneo Classic“ komplekse yra 
Mediterraneo Classic Room, Mediterraneo 
eco Room GV, Mediterraneo Room GV, 
Mediterraneo Triple Room GV, Mediterraneo 
Classic Family tipų numerių. „River Passage“ 
komplekse yra River Passage Junior suite, 
River Passage Pool Suite tipų numerių. 
„Ottoman Gardens“ komplekse yra Ottoman 
Gardens Junior suite, Ottoman Gardens 
Honey suite, Ottoman Gardens Family suite, 
Ottoman Gardens Pool Suite tipų numerių. 
PAPLŪDIMYS: stambaus žvyro / 
akmenuotas (atvira pakrantė), akmenukų 
įėjimas į jūrą su stambiu žvyru, 
rekomenduojama speciali avalynė, yra 
dušas, persirengimo kabinos, skėčiai, gultai, 
paplūdimio rankšluosčiai nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.lindianvillage.gr

Numeriuose:
 ♦ aptarnavimas numeriuose visą parą
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ numerių tvarkymas 2 kartus per 
dieną

 ♦ elektroninis seifas
 ♦ CD / DVD grotuvas (tik River Passage 
& Ottoman Gardens numeriams)

 ♦ vonios reikmenys
 ♦ vonia / dušas
 ♦ IDD telefonas
 ♦ mini baras (AI – vanduo, alus, 
gėrimai nemokamai)*

 ♦ palydovinė televizija
 ♦ bidė (ne visur)
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ chalatas, šlepetės
 ♦ patalynės keitimas kasdien
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ centrinis oro kondicionierius (su 
individualia kontrole) 

 ♦ kosmetinis veidrodis

Vaikams:
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ meniu
 ♦ gėlo vandens baseinas
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
 ♦ lovelė, vežimėlis pagal atskirą užklausą
 ♦ kūdikių vonelė, puodas pagal atskirą 
užklausą

 ♦ buteliukų sterilizatorius, šildytuvas pagal 
atskirą užklausą

 ♦ elektroninė auklė pagal atskirą užklausą   

* Už papildomą mokestį.
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Viskas 
įskaičiuota

ATRIUM PALACE  THALASSO 
SPA RESORT & VILLAS

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

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 3 uždari baseinai (šildomas ir su gėlu 
vandeniu*)

 ♦ 3 barai (ir picos baras)
 ♦ 2 konferencijų salės (nuo 45 iki 180 
asm.)

 ♦ SPA centras (ir „Thallasso“ centras)
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ 2 a la carte restoranai (graikų ir 
tarptautinė virtuvė, jūros gėrybės)

 ♦ restoranas (pusryčiai, pietūs, 
vakarienė – švediškas stalas ir 
aptarnavimas, visi gėrimai už 
papildomą mokestį, išskyrus exclusive 
Club Package svečius, yra galimybė 
pasikeisti vakarienę į pietus)

 ♦ 6 atviri baseinai
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ suvenyrų parduotuvė
 ♦ gydytojo kabinetas*
 ♦ televizijos salė
 ♦ interneto kavinė 
 ♦ nešiko paslaugos*
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ parduotuvės (juvelyrikos , mini 
parduotuvė, butikas, knygynas)

 ♦ drabužių valymo paslaugos*
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 

Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas*
 ♦ tinklinis 
 ♦ biliardas*
 ♦ krepšinis 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ teniso inventorius 
 ♦ SpA centras*
 ♦ mini golfas 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ sauna*
 ♦ smiginis 
 ♦ sportiniai žaidimai baseine 
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ soliariumas*
 ♦ turkiška pirtis*
 ♦ gyva muzika 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ 2 teniso kortai (su sintetine danga)
 ♦ teniso korto apšvietimas 

VIEŠBUČIO VIETA: apie 45 km iki Rodo oro uosto, 42 km iki 
Rodo miesto, Kalatos gyvenvietėje, pirmoje viešbučių linijoje. 
VIEŠBUTIS: atidarytas 1992 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2013 metais. Viešbutį sudaro vienas pagrindinis 
pastatas ir vilos. Pagrindiniame pastate yra 297 numeriai: 
standard Room ssV/sV, standard Room GV With Private 
Pool, Junior suite ssV, Family suite ssV, superior suite sV tipų 
numeriai. Vilos (įrengtas individualus oro kondicionierius): 
Deluxe Villa With Pool tipo (vieno kambario numeris, vonia 
su hidromasažu, individualus šildomas baseinas (17 kv. m), 
maks. 3 asm., 50 kv. m), executive Villa With Pool tipo (dviejų 
kambarių numeris, vonia su hidromasažu, individualus 
šildomas baseinas), superior Villa With Pool tipo (dviejų 
kambarių numeris, 2 TV, 2 vonios kambariai (viena su 
hidromasažu), individualus šildomas baseinas (26 kv. m), 
terasa, maks. 4 asm., 78 kv. m), Presidential Villa With Pool tipo 
(2 miegamieji, šaldytuvas, viryklė, 2 vonios kambariai, atskiras 
WC, sūkurinė vonia gryname ore, individualus šildomas 
baseinas (50 kv. m), terasa, maks. 6 asm., 138 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: žvyro, akmenukų įėjimas į jūrą su stambiu 
žvyru (vietomis pasitaiko akmenų), rekomenduojama speciali 
avalynė, yra dušas, tualetas, persirengimo kabinos, skėčiai, 
gultai nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, paplūdimio rankšluosčiai 
nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.atriumpalace.gr

Numeriuose:
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ mini baras*
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ aptarnavimas numeriuose 
visą parą

 ♦ centrinis oro kondicionierius 
(su individualia kontrole)

 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ chalatas, šlepetės
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ seifas
 ♦ grindys – laminatas
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien 
(veikia ekosistema)

 ♦ patalynės keitimas kasdien 
(veikia ekosistema)

 ♦ vonia
 ♦ IDD telefonas Vaikams:

 ♦ vaikų klubas
 ♦ atviras /  uždaras baseinas
 ♦ diskoteka
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ lovelė
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane     

* Už papildomą mokestį.

86 87Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt
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SENTIDO PORT ROYAL 
VILLAS & SPA HOTEL Viskas

įskaičiuota

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ interneto kavinė 
 ♦ valiutos keitykla (registratūroje)
 ♦ susitikimų kambarys (iki 50 asm.)
 ♦ 3 barai
 ♦ 2 atviri gėlo vandens baseinai
 ♦ biblioteka
 ♦ kirpykla
 ♦ SPA centras („Ethereal SPA“)
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ konferencijų salė (iki 600 asm.)
 ♦ 2 a la carte restoranai (gurmanų 
restoranas)

 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ uždaras gėlo vandens baseinas 
(šildomas)*

 ♦ restoranas („Royal Blue“)
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ bažnyčia

Pramogos ir sportas:
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ teniso kortas (kieta danga)
 ♦ aerobika 
 ♦ kosmetinės procedūros (pirties 
procedūros)*

 ♦ treniruoklių salė*
 ♦ sauna*
 ♦ turkiška pirtis*
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ teniso inventorius 
 ♦ mini futbolas 
 ♦ joga 
 ♦ teniso pamokos*
 ♦ mini golfas 
 ♦ gyva muzika (4 kartus per savaitę)
 ♦ biliardas*
 ♦ vandens sporto priemonės* 
(paplūdimyje)

 ♦ soliariumas*
 ♦ DVD filmų nuoma
 ♦ masažas*   

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 30 km iki Rodo oro 
uosto, apie 27 km iki Rodo miesto, Kolymbijos 
gyvenvietėje, pirmoje viešbučių linijoje. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 2009 metais. Jaunesni 
nei 16 metų svečiai neapgyvendinami. Viešbutį 
sudaro dviejų aukštų  pastatas ir vasarnamių 
kompleksas, kuriuose yra 202 numeriai: 
Bungalow PV/ ssV/LV, Bungalow Beach Front, 
Bungalow suite sV, Bungalow suite sV, Bungalow 
SV, Bungalow suite BF Private Pool, Presidential 
Cabana BF Private Pool tipų numeriai. 
yra numerių, skirtų žmonėms su negalia. 
PAPLŪDIMYS: stambaus žvyro / akmenuotas, 
stambaus žvyro įėjimas į jūrą su akmenukais 
(vietomis pasitaiko akmenų), rekomenduojama 
speciali avalynė, yra dušas, tualetas, 
persirengimo kabinos, paplūdimyje įrengtos 
medinės grindys, paplūdimio rankšluosčiai, 
skėčiai, gultai nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, 
skėčiai, gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.portroyal.gr

Numeriuose:
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ chalatas, šlepetės
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę (Suite – kasdien)

 ♦ internetas
 ♦ pagalvių pasirinkimas
 ♦ CD / DVD grotuvas (Beach Front ir 
Suite)

 ♦ 2 rusiški kanalai
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien 
(veikia ekosistema)

 ♦ mini baras*
 ♦ virdulys
 ♦ vonia (su hidromasažu)
 ♦ elektroninis seifas
 ♦ centrinis oro kondicionierius (su 
individualiu valdymu)

 ♦ grindys – plytelės (laminatas 
Bungalow suite, President suite)

 ♦ vonios reikmenys
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ telefonas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ palydovinė televizija

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.88 89



Viskas
įskaičiuotaSUNPRIME WHITE PEARL

Ro
do

 s
al

os
 k

ur
or

ta
i

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ susitikimų kambarys
 ♦ baras
 ♦ baseinas
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ restoranas

Pramogos ir sportas:
 ♦ aerobika 
 ♦ joga 
 ♦ treniruoklių salė

VIEŠBUČIO VIETA: apie 30 km iki Rodo 
oro uosto, apie 25 km iki Lindos miestelio, 
Kolymbijos miestelyje, apie 450 m iki 
paplūdimio. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 2015 metais. Jaunesni 
nei 16 metų svečiai neapgyvendinami. Viešbutį 
sudaro pagrindinis pastatas ir devyni papildomi 
korpusai, kuriuose yra 75 numeriai: Bungalows 
Sharing Pool tipo numeriai (2 vienvietės lovos 
(dvigulė pagal užklausą), papildoma viengulė 
lova, priėjimas prie bendro baseino, maks. 3 
asm., 25 kv. m), Loft suite in Bungalows sharing 
Pool tipo numeriai (vieno kambario numeris, 
2 vienvietės lovos (dvigulė pagal užklausą), 2 
papildomos vienvietės lovos, priėjimas prie 
bendro baseino, maks. 3 asm., 41 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: stambaus žvyro / akmenuotas, 
akmenukų įėjimas į jūrą su stambiu žvyru, 
skėčiai, gultai už papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
viešbutis nekategorizuotas.

Numeriuose:
 ♦ IDD telefonas
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ terasa
 ♦ seifas 
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ dušas
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ aptarnavimas numeriuose
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ individualus oro kondicionierius

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.88 89Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt



Ro
do

 s
al

os
 k

ur
or

ta
i

Viskas
įskaičiuotaALDEMAR AMILIA MARE

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ naktinis klubas („Safari“)
 ♦ konferencijų salė (iki 800 asm.)
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ gydytojo iškvietimas*
 ♦ SpA centras
 ♦ 7 restoranai 
 ♦ kirpykla
 ♦ parduotuvės („Aldemar Shop“, 
liaudies meno dirbinių parduotuvė, 
mini parduotuvė)

 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ televizijos salė 
 ♦ nešiko paslaugos
 ♦ 6 atviri baseinai (3 su gėlu 
vandeniu, 1 su jūros)

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ 5 barai
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ uždaras baseinas (su gėlu 
vandeniu, šildomas)

 ♦ vandens kalneliai (83 m)

Pramogos ir sportas:
 ♦ turkiška pirtis*
 ♦ treniruoklių salė*
 ♦ smiginis 
 ♦ mini golfas 
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ teniso pamokos*
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ biliardas*
 ♦ masažas*
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ žaidimų kambarys 
 ♦ teniso kortas (su kvarcine danga, 
dienos metu)

 ♦ elektroniniai žaidimai* 
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ sauna*
 ♦ futbolas paplūdimyje    

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 20 km iki Rodo oro 
uosto, apie 6 km iki Rodo miesto centro, Kalitėjos 
gyvenvietėje, ant jūros kranto. Autobusų stotelė už 
150 m iki viešbučio.
VIEŠBUTIS: priklauso ALDEMAR HOTELS & 
SPA viešbučių grupei. Pastatytas 1973 metais, 
2014 metais atlikta renovacija. Viešbutį sudaro 
pagrindinis 7-ių aukštų pastatas ir keturi 3-jų ir 
4-ių aukštų korpusai, kuriuose yra 615 numerių: 
standard Room GV/sV/PF (su vaizdu į sodą, jūrą arba 
su tiesioginiu išėjimu prie baseino, maks. 3 asm., 
26,8 kv. m), Room superior service sV (su vaizdu į 
jūrą, maks. 3 asm., 26,8 kv. m), Family sliding Door 
GV, Family sliding Door sV, Family sliding Door sharing 
Pool GV, Family sliding Door sharing Pool sV (maks. 
2+2 asm., 33 kv. m), Junior suite (maks. 3 asm., 32 
kv. m), Suite SV (su vaizdu į jūrą, 5-ame aukšte, 
dviejų kambarių numeris, maks. 2+2 asm., 48 kv. 
m), Presidential Suite tipų numeriai (su vaizdu į jūrą, 
5-ame aukšte).
PAPLŪDIMYS: stambaus žvyro / akmenuotas, 
stambaus žvyro įėjimas į jūrą su akmenukais 
(lėkštas įėjimas į vandenį), skėčiai, gultai 
nemokamai, paplūdimio rankšluosčiai už užstatą.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai, 
paplūdimio rankšluosčiai už užstatą. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.aldemar-resorts.gr

Numeriuose:
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ mini baras pagal užklausą*
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ vonia
 ♦ telefonas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ chalatas, šlepetės (superior, suites 
tipo numeriuose)

 ♦ aptarnavimas numeriuose* 
(07:00–22:30)

 ♦ grindys – plytelės (pagrindiniame 
pastate – kiliminė danga)

 ♦ palydovinė televizija
 ♦ seifas 
 ♦ Wi-Fi (tik Suites), WLan internetas
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ centrinis oro kondicionierius

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

Vaikams:
 ♦ gėlo vandens baseinas
 ♦ vaikų klubas
 ♦ restoranas
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą  

90 91
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ naktinis klubas
 ♦ televizijos salė 
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ vestuvių organizavimas
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ 3 konferencijų salės (iki 300 asm.)
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ vandens kalneliai (83 m)
 ♦ 7 baseinai (5 gėlo vandens, 2 – 
jūros)

 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ 7 restoranai 
 ♦ parduotuvės (mini parduotuvė, 
kailių salonas, „Aldemar Shop“)

 ♦ 6 barai
 ♦ nešiko paslaugos

Pramogos ir sportas:
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ vandens polas
 ♦ treniruoklių salė (užsiėmimai su 
fitneso instruktoriumi*)

 ♦ stalo tenisas 
 ♦ treniruoklių salė*
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ stalo žaidimai 
 ♦ teniso pamokos*
 ♦ šokių pamokos (graikiški šokiai)
 ♦ masažas*
 ♦ biliardas*
 ♦ elektroniniai žaidimai*
 ♦ 2 teniso kortai (su kvarcine danga)
 ♦ mini golfas 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ gimnastika*
 ♦ sauna*
 ♦ smiginis 
 ♦ vakariniai renginiai 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ turkiška pirtis*
 ♦ futbolas paplūdimyje    

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 20 km iki Rodo oro 
uosto, apie 6 km iki Rodo miesto centro, Kalitėjos 
gyvenvietėje, ant jūros kranto. Autobusų stotelė 
apie 150 m iki viešbučio.
VIEŠBUTIS: priklauso ALDEMAR HOTELS & SpA 
viešbučių grupei. Atidarytas 1992 metais, 2006 
metais atnaujintas. Viešbutį sudaro 2-jų aukštų 
vasarnamių kompleksas, kuriuose yra 200 numerių: 
standard Room GV/sV/PF tipo numeriai (su vaizdu į 
sodą, jūrą arba su tiesioginiu išėjimu prie baseino, 
maks. 3 asm., 26 kv. m), Standard Room Sharing Pool 
tipo numeriai (maks. 3 asm., 26 kv. m), Family 4 
apartment sV/GV tipo numeriai (su vaizdu į jūrą arba 
į sodą, 1-ame aukšte, maks. 2+2 asm., 38,7 kv. m), 
Family 4 apartment sharing Pool tipo numeriai 
(maks. 2+2 asm., 38,7 kv. m), Family 5 apartment 
tipo apartamentai (pirmame aukšte, dviejų 
kambarių numeris, maks. 2+3 asm., 46,4 kv. m).
PAPLŪDIMYS: stambaus žvyro / akmenuotas, 
stambaus žvyro įėjimas į jūrą su akmenukais 
(lėkštas įėjimas į vandenį), skėčiai, gultai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai. 
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, 
gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.aldemar-resorts.gr

Numeriuose:
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę

 ♦ mini baras pagal atskirą užklausą*
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ centrinis oro kondicionierius (su 
individualia kontrole)

 ♦ seifas 
 ♦ vonia
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ telefonas

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

Vaikams:
 ♦ gėlo vandens baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ restoranas
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ vaikų klubas
 ♦ diskoteka
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą

90 91Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt



Viskas 
įskaičiuota5

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

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ biblioteka
 ♦ parduotuvės
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje

 ♦ 2 restoranai
 ♦ 2 barai
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 2 a la carte restoranai
 ♦ 2 baseinai 
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė 

 ♦ nešiko paslaugos
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ SpA centras
 ♦ drabužių valymo paslaugos

Numeriuose:
 ♦ rankšluosčių keitimas 6 kartus 
per savaitę

 ♦ palydovinė televizija
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ centrinis oro kondicionierius (su 
individualia kontrole)

 ♦ patalynės keitimas 6 kartus per 
savaitę

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ mini baras*
 ♦ seifas, šlepetės
 ♦ chalatas
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ IDD telefonas
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ CD / DVD grotuvas
 ♦ grindys – plytelės

Pramogos ir sportas:
 ♦ golfo laukai*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ masažas*
 ♦ dviračių nuoma*
 ♦ biliardas*
 ♦ teminiai vakarėliai 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ joga 
 ♦ gyva muzika   

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 7 km iki Rodo oro uosto, apie 6 km iki Rodo 
miesto, Iksijos gyvenvietėje. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 2007 metais. Viešbutį sudaro penki 2-jų 
aukštų pastatai, kuriuose yra 69 numeriai: Grand suite Ground Floor 
Private Pool tipo (pirmame aukšte, vieno kambario, sūkurinė vonia, 
maks. 3 asm., 45 kv. m), Grand Maisonette Private Pool tipo (numeriuose 
antrame aukšte turi individualų baseiną terasoje; yra dviejų aukštų 
numeris), Grand suite Beach Front Private Pool tipo (palei jūrą, vieno 
kambario numeris, maks. 3 asm., 60 kv. m). Beveik visi numeriai 
turi individualią zoną bendrame baseine arba individualų baseiną. 
Viešbučio teritorijoje yra takai neįgaliųjų vežimėliams (išskyrus barą 
prie baseino ir paplūdimio). 
PAPLŪDIMYS: žvyro, akmenukų įėjimas į jūrą su stambiu žvyru 
(rekomenduojama speciali avalynė), skėčiai, gultai nemokamai. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.theixiangrand.gr

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ 2 a la carte restoranai
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 2 baseinai
 ♦ restoranas
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ 2 barai
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ parduotuvės (mini parduotuvė, 
suvenyrų, juvelyrinių dirbinių 
parduotuvės)

 ♦ biblioteka
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ nešiko paslaugos
 ♦ SpA centras
 ♦ drabužių valymo paslaugos

Pramogos ir sportas:
 ♦ dviračių nuoma*
 ♦ joga 
 ♦ golfo laukai* (už 12 km)
 ♦ teminiai vakarai
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ gyva muzika (2 kartus per 
savaitę)

 ♦ biliardas*
 ♦ masažas*
 ♦ treniruoklių salė 

VIEŠBUČIO VIETA: apie 7 km iki Rodo oro uosto, apie 6 km iki 
Rodo miesto, apie 850 m iki Iksijos gyvenvietės centro, pirmoje 
viešbučių linijoje. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1980 metais, paskutinį kartą atnaujintas 
2007 metais. Viešbutį sudaro 4-ių aukštų pagrindinis pastatas 
ir 3-jų aukštų sodo korpusas, kuriuose yra 211 numerių. 
pagrindiniame pastate yra Deluxe Main Building GV/sV tipo 
numerių (vaizdas į sodą arba į jūrą, vieno kambario numeris, 
dvigulė lova, papildoma sofa, maks. 3 arba 2+2 asm., 
27–30 kv. m), numerių su sūkurine vonia balkone (pagal atskirą 
užklausą). Sodo korpuse yra superior Room GV tipo numerių 
(vaizdas į sodą, vieno kambario numeris, dvigulė lova, papildoma 
sofa, maks. 3 asm., 28 kv. m). Viešbučio teritorijoje yra takai 
neįgaliųjų vežimėliams (išskyrus barą prie baseino ir paplūdimio).  
PAPLŪDIMYS: žvyro, akmenukų įėjimas į jūrą su stambiu žvyru, 
rekomenduojama speciali avalynė, skėčiai, gultai nemokamai. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.theixiangrand.gr

Numeriuose:
 ♦ IDD telefonas
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ elekroninis seifas
 ♦ mini baras*
 ♦ DVD grotuvas pagal atskirą 
užklausą 

 ♦ CD grotuvas Suite tipo numeriuose
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ patalynės keitimas 6 kartus per 
savaitę (veikia ekosistema)

 ♦ balkonas
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ paplūdimio rankšluosčiai
 ♦ aptarnavimas numeriuose*
 ♦ centrinis oro kondicionierius (su 
individualiu valdymu)

 ♦ rankšluosčių keitimas 6 kartus per 
savaitę (veikia ekosistema)

 ♦ chalatas, šlepetės

Vaikams:
 ♦ skyrius vaikams 
pagrindiniame baseine (su 
gėlu vandeniu, 8 kv. m, gylis 
0,1–0,4 m)

 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
pagal atskirą užklausą

 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą 
(lovelė-maniežas)  

* Už papildomą mokestį.

Viskas 
įskaičiuota5

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

SENTIDO IXIAN ALL SUITES 

SENTIDO IXIAN GRAND
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RODOS PALLADIUM 
LEISURE & WELLNESS

KRESTEN ROYAL VILLAS & SPA Viskas 
įskaičiuota5

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

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ a la carte restoranas
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ nešiko paslaugos
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ restoranas
 ♦ drabužių skalbimo, valymo paslaugos*
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ televizijos salė
 ♦ kortų žaidimų kambarys
 ♦ uždaras gėlo vandens baseinas
 ♦ 4 konferencijų salės
 ♦ kirpykla
 ♦ gėlo vandens baseinas
 ♦ SpA centras
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ parduotuvės
 ♦ dviračių nuoma*
 ♦ 3 barai

Numeriuose:
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ mini baras*
 ♦ patalynės keitimas kasdien
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ IDD telefonas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ lygintuvas pagal atskirą užklausą*
 ♦ elekroninis seifas 
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ aptarnavimas numeriuose* 
 ♦ CD / DVD grotuvas*
 ♦ grindys – kiliminė danga 
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ mini šaldytuvas

Pramogos ir sportas:
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ vandens sporto priemonės* 
 ♦ turkiška pirtis, sauna*
 ♦ krepšinis 
 ♦ elektroniniai žaidimai*
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ aerobika 
 ♦ masažas*
 ♦ tinklinis, paplūdimio tinklinis 
 ♦ biliardas*
 ♦ smiginis 
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ bridžo salonas 
 ♦ golfas* 
 ♦ 2 teniso kortai 
 ♦ teniso inventorius 
 ♦ petankė 
 ♦ mini golfas, mini futbolas 
 ♦ pramoginiai renginiai 

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 15 km iki Rodo oro uosto, 
apie 9 km iki Rodo miesto, apie 3 km iki Falirakio 
gyvenvietės, pirmoje viešbučių linijoje.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1998 metais, atnaujintas 
2001 metais. Viešbutį sudaro pagrindinis pastatas 
ir papildomi korpusai. Iš viso yra 377 numeriai 
su vaizdu į jūrą arba sodą: Standard Room SV/LV,  
superior Room sV, Suite SV,  Family Room sV, superior 
Family seafront tipo numeriai. yra galimybė sujungti 
numerius. yra numerių, skirtų žmonėms su negalia. 
PAPLŪDIMYS: stambaus žvyro / akmenuotas, 
smulkaus žvyro įėjimas į jūrą, yra dušas, 
persirengimo kabinos, paplūdimio rankšluosčiai, 
skėčiai, gultai nemokamai. 
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, 
gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.rodospalladium.gr

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 3 restoranai (2 a la carte)
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ SpA centras
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ dviračių nuoma*
 ♦ 3 baseinai
 ♦ drabužių skalbimo, valymo 
paslaugos

 ♦ valiutos keitykla
 ♦ konferencijų salė
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ parduotuvė
 ♦ televizijos salė
 ♦ nešiko paslaugos
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 4 barai

Pramogos ir sportas:
 ♦ petankė 
 ♦ soliariumas*
 ♦ mini futbolas 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ sporto aikštelė 
 ♦ elektroniniai žaidimai*
 ♦ aerobika 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ biliardas*
 ♦ teniso inventorius 
 ♦ tinklinis 
 ♦ pirtis (procedūros), sūkurinė 
vonia*

 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ mini golfas 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ sauna*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ krepšinis 
 ♦ smiginis 
 ♦ teniso kortas 
 ♦ gimnastika  

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 20 km iki Rodo oro uosto, apie 6 km 
iki Rodo miesto centro, apie 4 km iki Falirakio miestelio, ant 
jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 2011 metais. Viešbutį sudaro 
pagrindinis 3-jų aukštų pastatas (su 3 liftais) ir 10 skirtingų 
aukštų korpusų. Viešbutyje yra 256 numeriai: Promo Room 
tipo numeriai (tai akcija, pagal kurią skiriamas bet kokios 
kategorijos laisvas numeris atvykimo metu), Standard Room 
GV, superior Room sV, Junior suite sV, Villa Junior suite Private 
Pool, Villa Royal suite Private Pool (su individualiu baseinu), Suite 
SV tipo numeriai. yra numerių, pritaikytų žmonėms su negalia. 
PAPLŪDIMYS: akmenuotas įėjimas į jūrą (rekomenduojama 
speciali avalynė), paplūdimyje įrengtos medinės grindys, 
skėčiai, gultai nemokamai. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai, paplūdimio 
rankšluosčiai už užstatą. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.thekrestenroyal.gr

Numeriuose:
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ rankšluosčių keitimas 6 kartus 
per savaitę

 ♦ seifas
 ♦ vonia
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ patalynės keitimas 6 kartus per 
savaitę

 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ WLan internetas
 ♦ telefonas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ chalatas, šlepetės

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

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

Pusryčiai,
pietūs, 
vakarienė5

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

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

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ parduotuvės
 ♦ 3 barai
 ♦ drabužių skalbimo, valymo 
paslaugos*

 ♦ sūkurinė vonia (po atviru dangumi)
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ nešiko paslaugos
 ♦ atviras gėlo vandens baseinas
 ♦ 2 a la carte restoranai (italų, kinų)
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ televizijos salė
 ♦ belaidis internetas*
 ♦ restoranas
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ biblioteka
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ susitikimų kambarys
 ♦ Wi-Fi registratūroje*

* Už papildomą mokestį.

Numeriuose:
 ♦ chalatas, šlepetės
 ♦ vonia, vonios reikmenys
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ IDD telefonas
 ♦ balkonas
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per savaitę
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ šildymas
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ seifas
 ♦ mini baras 
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ CD / DVD grotuvas
 ♦ palydovinė televizija, radijas

Pramogos ir sportas:
 ♦ stalo tenisas
 ♦ vandens aerobika
 ♦ sportiniai žaidimai baseine
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ šaudymas iš lanko
 ♦ bridžo salonas
 ♦ biliardas*
 ♦ teniso kortas (be 
apšvietimo, kieta danga)

 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ masažas*
 ♦ joga
 ♦ aerobika
 ♦ krepšinis
 ♦ vaizdo žaidimai*
 ♦ tinklinis
 ♦ teniso inventorius 

VIEŠBUČIO VIETA: 7 km iki Rodo oro uosto, 10 km iki 
Rodo miesto, Jalyso gyvenvietėje, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1974 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2008 metais. Viešbutį sudaro pagrindinis 
ir „Annex“ pastatai, kuriuose yra 309 numeriai: 243 
standartiniai numeriai (maks. 3 asm., 25 kv. m), 12 
Junior suite sea Breeze tipo numerių (maks. 2 asm., 
28 kv. m), 12 Junior suite Pool View tipo numerių 
(maks. 4 asm., 38 kv. m), 35 Residential Suite tipo 
numeriai (maks. 4 asm., 38 kv. m) ir 5 executive 
Suite tipo numeriai (maks. 2 asm., 60 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: nuosavas, stambaus žvyro / 
akmenuotas, smulkaus žvyro įėjimas į jūrą, yra 
dušas, skėčiai, gultai nemokamai.  
PRIE BASEINO: rankšluosčiai, skėčiai, gultai 
nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.electrahotels.gr 

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 2 gėlo vandens baseinai
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje

 ♦ nešiko paslaugos
 ♦ 2 a la carte restoranai
 ♦ uždaras gėlo vandens baseinas 
(šildomas balandį ir spalį)

 ♦ restoranas
 ♦ drabužių valymo paslaugos*
 ♦ 3 barai
 ♦ SPA centras („Elexir“)
 ♦ televizijos salė
 ♦ kalnų dviračių nuoma*
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ parduotuvės
 ♦ kavinė („Brasserie Papillions“)
 ♦ interneto kavinė 
 ♦ valiutos keitykla

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna*
 ♦ masažas*
 ♦ vakariniai renginiai
 ♦ elektroniniai žaidimai*
 ♦ petankė 
 ♦ kanoja 
 ♦ aerobika 
 ♦ golfo laukai* (18 duobučių, už 4 km)
 ♦ gimnastika (rytinė)
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ burlenčių sportas (reikalinga 
licencija)

 ♦ kosmetinės / pirties procedūros*
 ♦ biliardas*
 ♦ nardymas*
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ turkiška pirtis*
 ♦ vandens sporto priemonės* 
 ♦ vandens dviračiai  

* Už papildomą mokestį. 

VIEŠBUČIO VIETA: apie 16 km iki Rodo oro uosto, apie 
12 km iki Rodo miesto, apie 3 km iki Falirakio gyvenvietės. 
VIEŠBUTIS: priklauso GRECOTEL viešbučių grupei. 
Viešbutį sudaro 5-ių aukštų pagrindinis pastatas su 2-jų 
aukštų korpusu (yra liftas) ir 4-ių aukštų vasarnamių 
pastatas, kuriuose yra 353 numeriai: Standard SV / GV, 
Bungalow GV, Family Room ssV/GV, Two Bedroom 
Bungalow suite sV, superior Room sV, superior Family 
Room SV, Two Bedroom Villa sV tipo numeriai. 
yra numerių, pritaikytų žmonėms su negalia. 
Visoje teritorijoje yra pagalbiniai turėklai.  
PAPLŪDIMYS: stambaus žvyro / akmenuotas, 
smulkaus žvyro įėjimas į jūrą (vietomis pasitaiko 
akmenų), rekomenduojama speciali avalynė, yra dušas, 
persirengimo kabinos, paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, 
gultai nemokamai. 
PRIE BASEINO: rankšluosčiai, skėčiai, gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.grecotel.com

Numeriuose:
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ grindys – plytelės 
 ♦ viryklė (Bungalow)
 ♦ mini šaldytuvas (buteliukas vandens 
atvykimo proga)

 ♦ vonia
 ♦ telefonas
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ seifas 
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ rankšluosčių keitimas (veikia 
ekosistema)

 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ patalynės keitimas

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

Vaikams:
 ♦ vaikų klubas (4–11 metų, kasdien)
 ♦ gėlo vandens baseinas 
 ♦ paauglių klubas („PlayStation“ už užstatą)
 ♦ diskoteka
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą* 
 ♦ žaidimų aikštelė

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

GRECOTEL RHODOS ROYAL Viskas
įskaičiuota

Viskas
įskaičiuota4+
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SMARTLINE COSMOPOLITAN HOTEL Viskas
įskaičiuota4

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

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ drabužių skalbimo, valymo paslaugos
 ♦ konferencijų salė
 ♦ užkandžių baras
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ biblioteka
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ parduotuvės
 ♦ 3 barai
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ restoranas
 ♦ belaidis internetas registratūroje*
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ televizijos salė
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ 3 baseinai (1 uždaras) 
 ♦ nešiko paslaugos
 ♦ kirpykla
 ♦ SpA centras

* Už papildomą mokestį.

Numeriuose:
 ♦ telefonas
 ♦ Wi-Fi registratūroje*
 ♦ elektroninis seifas*
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ lyginimo lenta pagal atskirą užklausą*
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ vonia
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per savaitę
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ lygintuvas pagal atskirą užklausą*
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ balkonas

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna, sūkurinė vonia*
 ♦ joga 
 ♦ pramoginiai renginiai (kasdien)
 ♦ dviračių nuoma*
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ masažas*
 ♦ aerobika 
 ♦ smiginis 
 ♦ biliardas*
 ♦ treniruoklių salė* (nemokamai tik 
svečiams su AI )

 ♦ elektroniniai žaidimai*
 ♦ krepšinis 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ skvošas*
 ♦ teniso kortas* (su minkšta danga)
 ♦ futbolas 
 ♦ petankė 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ vandens sporto priemonės* 
 ♦ paplūdimio tinklinis

VIEŠBUČIO VIETA: apie 17 km iki Rodo oro uosto, apie 
12 km iki Rodo miesto centro, apie 2 km iki Falirakio 
gyvenvietės, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1976 metais, 2010 metais 
atnaujintas. Viešbutį sudaro trys korpusai, kuriuose yra 
338 numeriai: Standard Room SV/SSV/LV/MV tipo (vaizdas 
į jūrą arba į apylinkes, į kalnus, maks. 3 asm., 19 kv. m, 
yra galimybė sujungti Standard Room SV tipo numerius), 
Family sV/ssV/MV tipo (vaizdas į jūrą arba į kalnus, yra 
pagrindiniame pastate, tik SSV yra papildomame korpuse; 
vieno kambario numeris, maks. 4 asm., 28–31 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: smėlio, įėjimas į jūrą  vietomis 
akmenuotas, įrengtos medinės grindys, skėčiai, gultai už 
papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, paplūdimio rankšluosčiai 
nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.blueseahotel.gr

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ televizijos salė
 ♦ restoranas
 ♦ 3 barai
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ taverna
 ♦ 2 konferencijų salės (iki 200 asm.)
 ♦ 2 baseinai
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ drabužių valymo paslaugos

Pramogos ir sportas:
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ aerobika 
 ♦ petankė 
 ♦ biliardas*
 ♦ masažas*
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ smiginis 
 ♦ elektroniniai žaidimai*

VIEŠBUČIO VIETA: apie 12 km iki Rodo oro uosto, apie 3,5 km 
iki Rodo miesto centro, Iksijos gyvenvietėje, per kelią iki jūros 
(yra požeminė perėja).
VIEŠBUTIS: pastatytas 1981 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2010 metais. Viešbutį sudaro 9 įvairių aukštų 
korpusai (yra 4 liftai), kuriuose yra 377 numeriai: Standard 
Room tipo numeriai (maks. 3 asm., 22 kv. m), Standard Room 
SV tipo numeriai (su vaizdu į jūrą, maks. 3 asm., 22 kv. m), 
Family Room tipo numeriai (vieno kambario numeris, maks. 
3+1 asm., 26 kv. m), Family Room sV tipo numeriai (su vaizdu į 
jūrą, vieno kambario numeris maks. 3+1 asm., 26 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: stambaus žvyro / akmenuotas, 
akmenukų įėjimas į jūrą su stambiu žvyru, skėčiai, gultai 
už papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai, paplūdimio 
rankšluosčiai už užstatą. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.zeushotels.gr

Numeriuose:
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ vonia
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ centrinis oro kondicionierius (su 
individualiu valdymu)

 ♦ seifas*
 ♦ rankšluosčių keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ balkonas / terasa
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ telefonas
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę

 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ Wi-Fi registratūroje*

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė (neaptverta)
 ♦ diskoteka
 ♦  gėlo vandens baseinas
 ♦ vaikų klubas
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane    

* Už papildomą mokestį.

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

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

BLUE SEA BEACH RESORT
Ultra 
viskas 
įskaičiuota
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Pusryčiai,
pietūs,
vakarienėKRESTEN PALACE

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

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

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ konferencijų salės (iki 500 asm.)
 ♦ gėlo vandens atviras basienas 
(1 200 kv. m, gylis 1,5 m)

 ♦ belaidis internetas 
registratūroje

 ♦ televizijos salė
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ drabužių valymo paslaugos*
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ restoranas
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ dviračių nuoma*
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ 2 barai (kokteilių baras)
 ♦ parduotuvė
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ SpA centras
 ♦ nešiko paslaugos

Numeriuose:
 ♦ rankšluosčių keitimas 6 kartus per 
savaitę (veikia ekosistema)

 ♦ balkonas / terasa
 ♦ grindys – plytelės / kiliminė danga
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ seifas*
 ♦ telefonas
 ♦ numerių tvarkymas 6 kartus per 
savaitę

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ vonia
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ patalynės keitimas 4 kartus per 
savaitę (veikia ekosistema)

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna, sūkurinė vonia*
 ♦ joga 
 ♦ pramoginiai renginiai (dieną)
 ♦ soliariumas*
 ♦ petankė 
 ♦ aerobika 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ smiginis 
 ♦ krepšinis 
 ♦ elektroniniai žaidimai*
 ♦ masažas, kosmetinės procedūros*
 ♦ tinklinis 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ gimnastika 
 ♦ mini golfas, mini futbolas 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ biliardas*
 ♦ teniso kortas* (be apšvietimo)  

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 20 km iki Rodo oro uosto, apie 
6 km iki Rodo miesto, apie 4 km iki Falirakio gyvenvietės, 
apie 200 m iki paplūdimio. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1993 metais, 2009 metais 
atnaujintas. Viešbutį sudaro 3-jų aukštų pagrindinis 
pastatas ir 3 „Annex“ pastatai, kuriuose yra 282 numeriai: 
Promotional Room tipo (tai akcija, pagal kurią skiriamas 
bet kokios kategorijos laisvas numeris atvykimo metu), 
Standard Room GV/SV tipo (vaizdas į sodą arba į jūrą, 
maks. 3 asm., 23 kv. m), Family Room GV/sV tipo (vaizdas į 
sodą arba į jūrą, maks. 4 asm., 35 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: įėjimas į jūrą akmenuotas, 
rekomenduojama speciali avalynė, paplūdimyje įrengtos 
medinės grindys, skėčiai, gultai už papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.krestenpalace.gr
Ekonominė klasė

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ nešiko paslaugos
 ♦ a la carte restoranas
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ 4 barai
 ♦ parduotuvės
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ SpA centras
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ televizijos salė
 ♦ restoranas
 ♦ 3 baseinai
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ amfiteatras
 ♦ belaidis internetas*

Pramogos ir sportas:
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ sauna*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ masažas*
 ♦ teniso inventorius 
 ♦ elektroniniai žaidimai*
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ dviračių nuoma*
 ♦ mini golfas 
 ♦ teniso korto apšvietimas 
 ♦ futbolas 
 ♦ diskoteka*
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ teniso kortas 
 ♦ biliardas*  

* Už papildomą mokestį. 

VIEŠBUČIO VIETA: apie 60 km iki Rodo oro uosto, apie 
65 km iki Rodo centro, apie 1 km iki Kiotari centro, 
autobusų stotelė yra priešais viešbutį. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 2006 metais. 2015 metais 
atnaujintas. Viešbutį sudaro pagrindinis pastatas ir 8 
papildomi korpusai, kuriuose yra 121 numeris: Standard 
Room tipo numeriai (maks. 3 asm., 22 kv. m), Family 
Room tipo numeriai (dviejų kambarių numeris, 
maks. 4 asm., 25 kv. m), Family Room sharing Pool 
tipo numeriai (dviejų kambarių numeris, priėjimas prie 
bendro baseino, maks. 4 asm., 25 kv. m), dviejų aukštų 
vila (maks. 5 asm., 45 kv. m).  
PAPLŪDIMYS: žvyro, akmenukų, įėjimas į jūrą su 
stambiu žvyru, rekomenduojama speciali avalynė, yra 
dušas, skėčiai, gultai už papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai, paplūdimio 
rankšluosčiai už užstatą. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ
www.bluebaygroup.gr

Numeriuose:
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ Wi-Fi registratūroje*
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ rankšluosčių keitimas 6 kartus 
per savaitę

 ♦ numerių tvarkymas 6 kartus 
per savaitę

 ♦ vonia
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ seifas numeryje*
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus 
per savaitę

Vaikams:
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ žaidimų aikštelė (po atviru dangumi, 
neaptverta, žolės danga)

 ♦ gėlo vandens baseinas
 ♦ diskoteka
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą

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

KIOTARI GARDEN & VILLAS Viskas
įskaičiuota
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4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

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

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ uždaras baseinas*
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ SpA centras
 ♦ nešiko paslaugos
 ♦ restoranas
 ♦ parduotuvės
 ♦ 3 baseinai
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė 

 ♦ belaidis internetas*
 ♦ televizijos salė
 ♦ 3 barai (1 iš jų neįskaičiuotas 
į AI)

 ♦ konferencijų salė (iki 250 asm.)
 ♦ bagažo saugojimo kambarys

Numeriuose:
 ♦ seifas*
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ numerių tvarkymas 6 kartus per 
savaitę

 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ rankšluosčių keitimas 4 kartus per 
savaitę

 ♦ vonios reikmenys
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per savaitę
 ♦ Wi-Fi registratūroje*
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ telefonas
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ centrinis oro kondicionierius (su 
individualia kontrole)

 ♦ vonia
 ♦ grindys – plytelės

Pramogos ir sportas:
 ♦ teminiai, vakariniai renginiai 
 ♦ pirtis*
 ♦ dviračių nuoma*
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ smiginis 
 ♦ biliardas*
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ teniso kortas*
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ joga 
 ♦ gimnastika 
 ♦ masažas*
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ aerobika 
 ♦ elektroniniai žaidimai*  

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 9 km iki Rodo oro uosto, apie 5 km 
iki Rodo miesto, Jalyso gyvenvietėje, ant jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1978 metais, 2008 metais 
atnaujintas. Viešbutį sudaro 4-ių aukštų pastatas ir 
vasarnamiai. Iš viso viešbutyje yra 330 numerių: Standard 
Room tipo numeriai (maks. 3 asm., 22 kv. m), Family Room tipo 
numeriai (pagrindiniame pastate, maks. 4 asm., 32 kv. m), 
Room Sharing Pool tipo numeriai (įsikūrę vasarnamių zonoje, 
išėjimas prie pagrindinio baseino, maks. 2 asm., 32 kv. m), 
Family Bungalow sharing Pool tipo numeriai (vasarnamiuose, 
išėjimas prie pagrindinio baseino, maks. 4 asm, 34 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: stambaus žvyro / akmenuotas, 
akmenukų įėjimas į jūrą su stambiu žvyru, skėčiai, 
gultai už papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai, 
paplūdimio rankšluosčiai už užstatą. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.bluebaybeach.gr

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranas (pusryčiai, vakarienė)
 ♦ 2 barai
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje*

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ konferencijų salė (iki 50 asm.)
 ♦ 2 televizijos salės
 ♦ baseinas (su gėlu vandeniu)
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ drabužių valymo paslaugos

Pramogos ir sportas:
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ teniso kortas 
 ♦ buriavimo pamokos*
 ♦ teniso pamokos*
 ♦ smiginis
 ♦ pramoginiai renginiai (6 kartus per 
savaitę, ryte ir vakare)

 ♦ masažas*
 ♦ biliardas*
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ stalo tenisas  

* Už papildomą mokestį. 

VIEŠBUČIO VIETA: apie 7 km iki Rodo miesto centro, 
Jalyso gyvenvietėje. 
VIEŠBUTIS: viešbutį sudaro 3-jų aukštų pagrindinis 
pastatas ir vasarnamių kompleksas. Viešbutyje yra 222 
numeriai: Room Land View tipo numeriai (2 vienvietės 
lovos, papildoma sofa, maks. 3 asm., 22 kv. m), Room 
sea View tipo numeriai (2 vienvietės lovos, papildoma 
sofa, vaizdas į jūrą, maks.3 arba 3 asm., 22 kv. m), 
Bungalow LV tipo vasarnamiai (su vaizdu į apylinkes, 
2 vienvietės lovos, papildoma sulankstoma lova, 
maks. 4 asm., 22 kv. m).  
PAPLŪDIMYS: stambaus žvyro / akmenuotas. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, paplūdimio rankšluosčiai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ
www.bluehorizonhotel.gr

Numeriuose:
 ♦ telefonas
 ♦ Wi-Fi registratūroje* (tik 
pagrindiniame pastate)

 ♦ grindys – plytelės
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ centrinis oro kondicionierius (nuo 
06 01 iki 09 30)

 ♦ palydovinė televizija
 ♦ vonia
 ♦ televizorius
 ♦ seifas numeryje*
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ numerių tvarkymas 5 kartus per 
savaitę

 ♦ bidė (ne visur)

Vaikams:
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą 3 baseinai
 ♦ diskoteka
 ♦ vaikų klubas
 ♦ žaidimų aikštelė 

Vaikams:
 ♦ vaikų klubas
 ♦ gėlo vandens baseinas
 ♦ diskoteka
 ♦ žaidimų aikštelė (po atviru dangumi, 
neaptverta, žolės danga)

 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą

AQUA BEACH BLUE BAY CLUB
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Viskas
įskaičiuotaLINDOS ROYAL

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

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

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ 3 barai
 ♦ 3 baseinai
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ 2 a la carte restoranai
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje

 ♦ juvelyrikos parduotuvė
 ♦ parduotuvė
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ SpA centras
 ♦ restoranas
 ♦ bagažo saugojimo kambarys

Numeriuose:
 ♦ seifas*
 ♦ Wi-Fi registratūroje*
 ♦ IDD telefonas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ patalynės keitimas kasdien
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ vonia

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna*
 ♦ teniso kortas 
 ♦ SpA centras*
 ♦ mini futbolas 
 ♦ turkiška pirtis*
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ treniruoklių salė*
 ♦ aerobika   

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: pietrytinėje Rodo krantinėje, apie 
50 km iki oro uosto, apie 45 km iki Rodo miesto, apie 
4 km iki Lindos gyvenvietės, ant jūros kranto, apie 
600 m iki autobuso stotelės, apie 4 km iki naktinių 
pramogų Lindos mieste. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1990 metais, kasmet 
atnaujinamas. Viešbutį sudaro pagrindinis pastatas ir 
papildomų pastatų kompleksas, kuriuose yra 333 numeriai 
su vaizdu į jūrą arba į sodą: Standard Room SV/GV tipo 
(maks. 3 asm., 24–28 kv. m), Suite SV/GV tipo  (uždaras 
2-jų kambarių numeris, maks. 4 asm., 28–33 kv. m), Junior 
Suite SV/GV tipo (vienas kambarys, maks. 4 asm., 33 kv. m).
PAPLŪDIMYS: stambaus žvyro įėjimas į jūrą su
akmenukais. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai, paplūdimio 
rankšluosčiai už užstatą. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.lindoshotels.com

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 2 barai
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ parduotuvė
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje

 ♦ restoranas
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ SpA centras
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ a la carte restoranas
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ baseinas
 ♦ bagažo saugojimo kambarys

Pramogos ir sportas:
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ SpA centras*
 ♦ teniso kortas 
 ♦ sauna*
 ♦ mini futbolas 
 ♦ teminiai vakarėliai 
 ♦ turkiška pirtis*
 ♦ paplūdimio tinklinis   

* Už papildomą mokestį. 

VIEŠBUČIO VIETA: pietvakarinėje Rodo krantinėje, apie 
50 km iki oro uosto, apie 45 km iki Rodo miesto, apie 
4 km iki Lindos gyvenvietės, ant kalvos, apie 600 m iki 
autobuso stotelės, apie 4 km iki Lindos miesto vakarinių 
pramogų.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1970 metais. Atnaujintas 
2015 metais. Viešbutį sudaro pagrindinis pastatas ir 
papildomi pastatai, kuriuose yra 187 numerių su vaizdu 
į jūrą arba į sodą: Standard Room SV/GV tipo (maks. 3 
asm., 28 kv. m), Junior suite sV/GV tipo (uždaras dviejų 
kambarių numeris, maks. 4 asm., 35 kv. m).  
PAPLŪDIMYS: stambaus žvyro įėjimas į jūrą su 
akmenukais, skėčiai, gultai už papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai, paplūdimio 
rankšluosčiai už užstatą. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas. 
INTERNETO SVETAINĖ
www.lindoshotels.com

Numeriuose:
 ♦ patalynės keitimas kasdien
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ telefonas
 ♦ Wi-Fi registratūroje*
 ♦ seifas numeryje*
 ♦ vonia

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

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

LINDOS VILLAGE Pusryčiai, 
vakarienė
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SUNCONNECT KOLYMBIA STAR

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

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

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ restoranas
 ♦ juvelyrikos parduotuvė
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ parduotuvė
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ konferencijų salė
 ♦ suvenyrų parduotuvė
 ♦ seifas
 ♦ užkandžių baras
 ♦ televizijos salė
 ♦ nešiko paslaugos
 ♦ SpA centras
 ♦ 2 barai
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė 

 ♦ baseinas

Numeriuose:
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ patalynės keitimas 4 kartus per savaitę
 ♦ chalatas, šlepetės
 ♦ telefonas
 ♦ balkonas
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ seifas numeryje*
 ♦ grindys – laminatas
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ Wi-Fi registratūroje*

Pramogos ir sportas:
 ♦ biliardas*
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ elektroniniai žaidimai*
 ♦ teniso kortas*
 ♦ krepšinis 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ smiginis 
 ♦ aerobika 
 ♦ masažas*
 ♦ petankė 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ sauna*  

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 13 km iki Rodo, apie 2 km iki 
Falirakio centro, ant jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1984 metais, 2014 metais atnaujintas. 
Viešbutį sudaro pagrindinis 7-ių aukštų pastatas, kuriame yra 
384 numeriai: superior Room, superior Room sV, Deluxe Room, 
Deluxe Room sV, Deluxe Room sV new Wing, Family suite Bungalow 
tipo vasarnamiai (individualus baseinas, nuosava automobilių 
stovėjimo aikštelė, maks. 4 asm., 40 kv. m). Presidential Suite tipo 
numeriai yra naujame korpuse, 7-ame aukšte (židinys, vonios 
kambarys su sūkurine vonia ir atskiras vonios kambarys su dušo 
kabina, balkonas su sūkurine vonia, maks. 4 asm., 55 kv. m). 
yra numerių, skirtų žmonėms su negalia. 
PAPLŪDIMYS: smėlio, yra dušas, persirengimo kabinos, įrengtos 
medinės grindys, skėčiai, gultai už papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, paplūdimio rankšluosčiai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.pegasoshotel.gr

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ 3 baseinai
 ♦ televizijos salė
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ 3 barai
 ♦ 3 vandens kalneliai
 ♦ taverna
 ♦ restoranas
 ♦ parduotuvės
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ susitikimų kambarys
 ♦ nešiko paslaugos

Pramogos ir sportas:
 ♦ tinklinis 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ petankė 
 ♦ smiginis 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ elektroniniai žaidimai*
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ teniso kortas*
 ♦ biliardas*  

VIEŠBUČIO VIETA: apie 30 km iki Rodo oro uosto, apie 
25 km iki Rodo miesto, apie 25 km iki Lindos miestelio, 
apie 300 m iki paplūdimio. Autobusų stotelė priešais 
viešbutį. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1993 metais, 2014 metais 
atnaujintas. Viešbutį sudaro šeši atskiri pastatai, 
kuriuose yra 271 numeris: Promotional Room tipo 
numeriai (bet kuris tuo metu esantis laisvas viešbučio 
numeris), Standard Room tipo numeriai (maks. 3 asm., 
23 kv. m), Family Room tipo numeriai (maks. 2+2 asm., 
38 kv. m).  
PAPLŪDIMYS: stambaus žvyro / akmenuotas 
(apie 300 m nuo viešbučio), akmenukų įėjimas į jūrą su 
stambiu žvyru, skėčiai, gultai už papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.kolymbiastar.com

Numeriuose:
 ♦ vonia
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ aptarnavimas numeriuose visą 
parą

 ♦ lyginimo lenta pagal atskirą 
užklausą

 ♦ balkonas
 ♦ lygintuvas pagal atskirą užklausą
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ individualus oro kondicionierius* 
(nuo 06 15 iki 09 15 nemokamai)

 ♦ palydovinė televizija
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ seifas registratūroje*
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę

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

Vaikams:
 ♦ vaikų klubas
 ♦ diskoteka
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ 4 baseinai
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ 4 vandens kalneliai
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą

* Už papildomą mokestį. 

PEGASOS BEACH 
& DELUXE RESORT 
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OCEAN BLUE Viskas
įskaičiuota

Viskas
įskaičiuota

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

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

Pramogos ir sportas:
 ♦ gimnastika 
 ♦ burlenčių sportas*
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ biliardas*
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ masažas*
 ♦ aerobika 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ turkiška pirtis*
 ♦ smiginis 
 ♦ sauna*   

* Už papildomą mokestį. 

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baseinas
 ♦ 2 barai
 ♦ televizijos salė
 ♦ restoranas
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje*

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 2 barai
 ♦ belaidis internetas*
 ♦ drabužių skalbimo, valymo 
paslaugos

 ♦ kirpykla
 ♦ parduotuvė
 ♦ SpA centras
 ♦ restoranas
 ♦ drabužių paslaugos
 ♦ 2 atviri gėlo vandens baseinai 
(288 kv. m, 50 kv. m)

 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė 

 ♦ nešiko paslaugos
 ♦ dviračių nuoma*
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ televizijos salė
 ♦ gydytojo iškvietimas

Pramogos ir sportas:
 ♦ gimnastika 
 ♦ teniso kortas 
 ♦ biliardas*
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ smiginis 
 ♦ aerobika 
 ♦ pramoginiai renginiai    

* Už papildomą mokestį. 

VIEŠBUČIO VIETA: apie 70 km iki Rodo oro uosto, apie 
15 km iki Lindos miesto, apie 1 km iki Genadi gyvenvietės, 
per kelią iki jūros. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 2014 metais. Bendras teritorijos 
plotas 7 000 kv. m. Viešbutį sudaro pagrindinis 3-jų aukštų 
pastatas ir keturi 2-jų aukštų korpusai. Viešbutyje yra 73 
numeriai: Standard Room SV tipo numeriai (su vaizdu į jūrą, 
vieno kambario numeris, dvivietė lova, papildoma vienvietė 
lova, maks. 3 asm., 24 kv. m), Family sV tipo numeriai (su 
vaizdu į jūrą, vienas kambarys, dvivietė lova, papildoma 
dvivietė sofa arba dviaukštė lova, maks. 4 asm., 30 kv. m). 
yra numerių, pritaikytų žmonėms su negalia. 
PAPLŪDIMYS: stambaus žvyro / akmenuotas, stambaus 
žvyro įėjimas į jūrą su akmenukais, skėčiai, gultai už 
papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.medblue.gr

VIEŠBUČIO VIETA: apie 4 km iki Rodo oro uosto, apie 12 km  iki 
Rodo miesto centro, Jalyso gyvenvietėje, pirmoje viešbučių linijoje.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1997 metais, 2006 metais iš dalies 
atnaujintas. 2007 metais pastatyta „Garden’s Wing“ dalis. Viešbutį 
sudaro vienas 4-ių aukštų pastatas ir trys „Garden‘s Wing“ 
korpusai, kuriuose yra 170 numerių: Standard Room tipo numeriai 
(pagrindiniame pastate, maks. 3 asm., 23–25 kv. m), superior Room 
Sharing Pool tipo numeriai („Garden’s Wing“ pastate ir pagrindinio 
pastato 1-ame aukšte, maks. 3 asm., 23–25 kv. m). yra galimybė 
sujungti numerius, yra numerių, pritaikytų žmonėms su negalia.  
PAPLŪDIMYS: žvyro (medžių paunksmėje), akmenukų įėjimas į jūrą 
su stambiu žvyru (gilėja iš karto), rekomenduojama speciali avalynė. 
Skėčiai, gultai nemokamai, paplūdimio rankšluosčiai už užstatą. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai, paplūdimio 
rankšluosčiai už užstatą 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.blue-gr.com 
Ekonominė klasė

Numeriuose:
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ Wi-Fi registratūroje*
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ telefonas
 ♦ seifas numeryje*
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ dušas
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus 
per savaitę

 ♦ grindys – plytelės
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ rankšluosčių keitimas 6 kartus 
per savaitę

Numeriuose:
 ♦ telefonas (tiesioginis)
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ vonia / dušas
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ centrinis oro kondicionierius (su 
individualia kontrole)

 ♦ vonios reikmenys
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ grindys – plytelės / laminatas
 ♦ balkonas
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per savaitę
 ♦ seifas*
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ Wi-Fi registratūroje* (ne visur)
 ♦ palydovinė televizija

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

Vaikams:
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ diskoteka (6 kartus per savaitę)
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą
 ♦ gėlo vandens baseinas 
 ♦ vaikų klubas
 ♦ žaidimų aikštelė

NEPTUNE MARE
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BELAIR BEACH HOTEL Viskas
įskaičiuota

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

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

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ parduotuvė
 ♦ suvenyrų parduotuvė
 ♦ televizijos salė
 ♦ restoranas
 ♦ 2 barai
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ atviras baseinas (su gėlu 
vandeniu, 266 kv. m, gylis 
1,60 m)

 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ belaidis internetas*
 ♦ bagažo saugojimo kambarys

Numeriuose:
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ centrinis oro kondicionierius (nuo 06 
15 iki 10 30)

 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ 2 rusiški kanalai
 ♦ seifas*
 ♦ vonia
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ rankšluosčių keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ telefonas
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ balkonas
 ♦ plaukų džiovintuvas

Pramogos ir sportas:
 ♦ biliardas*
 ♦ vandens sporto priemonės* 
 ♦ teniso kortas (kieta danga, 
apšvietimo nėra)

 ♦ elektroniniai žaidimai*
 ♦ mini golfas 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ teminiai vakarėliai 
 ♦ teniso inventorius 

VIEŠBUČIO VIETA: apie 10 km iki Rodo oro uosto, apie 
4 km iki Rodo miesto, Iksijos gyvenvietėje, pirmoje 
viešbučių linijoje, apie 50 m iki paplūdimio. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1976 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2010 metais. Viešbutį sudaro vienas 5-ių 
aukštų pastatas, kuriame yra 165 numeriai: Standard 
Room SV/SSV tipo numeriai (tiesioginis arba šoninins 
vaizdas į jūrą, maks. 3 asm., 22 kv. m), Standard Room GV 
tipo numeriai (su vaizdu į sodą, maks. 1+1 asm., 20 kv. m), 
Family Room tipo numeriai (dviejų kambarių numeris, 
maks. 3+1 asm., 38 kv. m).
PAPLŪDIMYS: miesto, žvyro, akmenukų įėjimas į jūrą su 
stambiu žvyru, skėčiai, gultai už papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai, paplūdimio 
rankšluosčiai už užstatą. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.belair-beach.gr 
Ekonominė klasė

Vaikams:
 ♦ gėlo vandens baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė (po atviru dangumi, 
neaptverta, žolės danga)

 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą   

* Už papildomą mokestį.

RHODIAN ROSE HOTEL Pusryčiai,
vakarienė

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ televizijos salė
 ♦ baseinas
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ restoranas
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ gydytojo iškvietimas

Pramogos ir sportas:
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ stalo tenisas*

VIEŠBUČIO VIETA: apie 19 km iki Rodo tarptautinio oro 
uosto, apie 15 km iki Rodo miesto centro, apie 600 m iki 
Falirakio centro, apie 400 m iki paplūdimio, apie 800 m 
iki autobusų stotelės.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2013 metais. Viešbutį sudaro 
vienas 3-jų aukštų pastatas su liftu. Viešbutyje yra 42 
numeriai: Standard Room PV/GV tipo numeriai (vaizdas 
į baseiną arba sodą, 2 vienvietės lovos, papildoma 
vienvietė lova, virtuvėlė, maks. 3 asm., 28 kv. m), 
Standard Room tipo numeriai (2 vienvietės lovos, 
virtuvėlė, maks. 2 asm., 25 kv. m), Family Room tipo 
numeriai (dviejų kambarių, kiekviename miegamajame 
yra po 2 vienvietes lovas, papildoma vienvietė lova, 
virtuvėlė, maks. 5 asm., 50 kv. m).  
PAPLŪDIMYS: stambaus žvyro / akmenuotas, smulkaus 
žvyro įėjimas į jūrą, skėčiai, gultai už papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
2 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.royalrosefaliraki.gr

Numeriuose:
 ♦ numerių tvarkymas 6 kartus 
per savaitę

 ♦ balkonas / terasa
 ♦ seifas registratūroje*
 ♦ vonia
 ♦ Wi-Fi registratūroje*
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus 
per savaitę

 ♦ palydovinė televizija
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ telefonas
 ♦ rankšluosčių keitimas 6 kartus 
per savaitę

 ♦ individualus oro kondicionierius

Vaikams:
 ♦ gėlo vandens baseinas
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane    

* Už papildomą mokestį. 
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OKTOBER HOTEL Pusryčiai,
vakarienė

ANGELA SUITES  + LOBBY HOTEL Pusryčiai,
vakarienė

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

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

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ baras
 ♦ baseinas
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ gydytojo iškvietimas

Numeriuose:
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ seifas numeryje
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę

 ♦ telefonas
 ♦ vonia / dušas
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ balkonas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ grindys – plytelės

VIEŠBUČIO VIETA: apie 13 km iki Rodo oro uosto, 
Rodo miesto centre, apie 200 m iki senamiesčio.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1960 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2014 metais. Viešbutį sudaro pagrindinis 
6-ių aukštų pastatas, kuriame yra 64 Standard Room 
tipo numeriai (viena dvigulė arba 2 vienvietės lovos, 
maks. 2 asm., 22 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: miesto, akmenukų įėjimas į jūrą su 
stambiu žvyru, rekomenduojama speciali avalynė, 
skėčiai, gultai už papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.belair-beach.gr 
Ekonominė klasė

Vaikams:
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą 

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranas
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje

 ♦ baseinas (gylis 0,5–1,8 m)
 ♦ televizijos salė
 ♦ baras
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos

VIEŠBUČIO VIETA: apie 13 km iki Rodo oro uosto, Rodo 
miesto centre, apie 50 m iki senamiesčio, apie 10 min. 
pėsčiomis iki paplūdimio.
VIEŠBUTIS: paskutinį kartą atnaujintas 2011 metais. 
Viešbutį sudaro vienas 3-ių aukštų pastatas, kuriame 
yra 47 standard Room With Balcony tipo numeriai 
(dvigulė lova, maks. 2 asm., 19 kv. m).  
PAPLŪDIMYS: miesto, žvyro (už 10 min. pėsčiomis nuo 
viešbučio), akmenukų įėjimas į jūrą su stambiu žvyru (kad 
būtų patogiau įbristi į vandenį, rekomenduojama speciali 
avalynė), skėčiai, gultai už papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
2 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.oktoberhotel.gr

Numeriuose:
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ lygintuvas pagal atskirą užklausą
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ seifas 
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ balkonas
 ♦ dušas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ rankšluosčių keitimas 5 kartus per 
savaitę

 ♦ numerių tvarkymas 6 kartus per 
savaitę

 ♦ lyginimo lenta pagal atskirą užklausą
 ♦ individualus oro kondicionierius (nuo 
06 01 iki 09 30)

Vaikams:
 ♦ skyrius vaikams pagrindiniame 
baseine

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

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

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

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 2 baseinai
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ restoranas
 ♦ 2 barai
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje

 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 

VIEŠBUČIO VIETA: Kolymbijos rajone, apie 35 km iki Rodo 
oro uosto, apie 25 km iki Rodo miesto centro, apie 600 m iki 
paplūdimio. Autobusų stotelė apie 100 m nuo viešbučio.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1990 metais, 2010 metais atnaujintas. 
Viešbutį sudaro keturi 2-jų aukštų pastatai, kuriuose yra 127 
numeriai: Standard Room tipo numeriai (2 vienvietės lovos 
(dvivietė pagal užklausą), papildoma viengulė arba išlankstoma 
lova, maks. 3 asm., 22–26 kv. m), superior Room tipo numeriai 
(dvigulė lova, maks. 2 asm., 26 kv. m), Family Room Open Plan tipo 
numeriai (vieno kambario numeris, dvigulė lova, 2 papildomos 
vienvietės lovos arba dviejų aukštų lova, maks. 4 asm., 26 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: stambaus žvyro / akmenuotas, smulkaus 
žvyro įėjimas į jūrą, autobusas iki paplūdimio, skėčiai, gultai už 
papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai, paplūdimio 
rankšluosčiai už užstatą. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
2 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.hotelloutanis.gr
Ekonominė klasė

Numeriuose:
 ♦ individualus oro kondicionierius 
 ♦ balkonas
 ♦ chalatas, šlepetės (tik superior 
Room tipo numeriuose)

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ rankšluosčių keitimas 4 kartus 
per savaitę

 ♦ vonia
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ numerių tvarkymas 6 kartus 
per savaitę

 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

Vaikams:
 ♦ skyrius vaikams pagrindiniame 
baseine

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

* Už papildomą mokestį. 

KALITHEA SUN & SKY 

Pramogos ir sportas:
 ♦ teniso kortas* (apšvietimo 
nėra, su AI – nemokamai)

 ♦ teniso inventorius (už 
užstatą)

 ♦ petankė 
 ♦ stalo tenisas* (su AI 
nemokamai, įranga už 
užstatą)

 ♦ dviračių nuoma*
 ♦ teminiai vakarai (3 kartus 
per savaitę)

 ♦ masažas*
 ♦ biliardas*   

* Už papildomą mokestį. 

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

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranas
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje*

 ♦ interneto kavinė*
 ♦ atviras baseinas (su gėlu 
vandeniu)

 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė 

 ♦ valiutos keitykla
 ♦ 2 barai
 ♦ televizijos salė
 ♦ gydytojo kabinetas*

VIEŠBUČIO VIETA: apie 18 km iki Rodo oro uosto, apie 6 km iki Rodo 
miesto, Kalitėjos gyvenvietėje, antroje viešbučių linijoje, apie 800 m 
iki paplūdimio (per kelią). 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1985 metais, iš dalies atnaujintas 2007 
metais. Viešbutį sudaro pagrindinis 4-ių aukštų pastatas ir aštuoni 
2-jų aukštų vasarnamiai, kuriuose yra 189 numeriai. „Kalithea Sun“: 
Standard Room tipo numeriai (pagrindiniame pastate, maks. 3 asm., 
15 kv. m), Family Room tipo numeriai (vasarnamiuose, 2 miegamieji 
su vizualia pertvara, maks. 3+1 asm., 24 kv. m). „Kalithea Sky“: 
Studio tipo vasarnamiai (vieno kambario numeris, 2 vienvietės lovos, 
papildoma vienvietė lova, maks. 3 asm., 16 kv. m).  
PAPLŪDIMYS: stambaus žvyro / akmenuotas (už 800 m per kelią 
nuo viešbučio), stambaus žvyro įėjimas į jūrą su akmenukais, skėčiai, 
gultai už papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.kalitheasun-hotel-rhodes.gr
Ekonominė klasė

Numeriuose:
 ♦ rankšluosčių keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ vonia
 ♦ numerių tvarkymas 6 kartus per 
savaitę

 ♦ lyginimo lenta, lygintuvas pagal 
atskirą užklausą

 ♦ telefonas (tiesioginis)
 ♦ seifas registratūroje*
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ grindys – laminatas arba plytelės
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ individualus oro kondicionierius 
 ♦ plaukų džiovintuvas

Vaikams:
 ♦ gėlo vandens baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė (po atviru 
dangumi, neaptverta)

 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą
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Kelionės dokumentai 
Prieš išvykstant poilsiauti būtina įsitikinti, kad turite 
visus reikiamus dokumentus, galiojančius užsienio 

kelionėms: asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, galiojantį kelionės 
metu, kelionės bilietus, draudimo polisus ir pan.
Vykstantiems į Graikiją su savimi privaloma turėti galiojantį pasą arba asmens 
tapatybės kortelę. Tarnybinis ir diplomatinis pasai nėra tinkami dokumentai 
vykti į poilsinę kelionę. Įsitikinkite, kad Jūsų asmens tapatybę patvirtinančio 
dokumento, su kuriuo vykstate į Graikiją, galiojimo laikas nepasibaigęs. 
Atminkite, kad įvažiuojančiojo į šalį asmens pasas arba asmens tapatybės 
kortelė privalo galioti ne trumpiau kaip 6 mėnesius, skaičiuojant nuo kelionės 
pabaigos. Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į šalies migracijos 
tarnybas. Asmenys be pilietybės, turintys leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje 
ir išduotą galiojantį kelionės dokumentą, gali išvykti į Graikiją tik kelionės 
dokumento galiojimo metu, tačiau išduotas kelionės dokumentas privalo galioti 
ne trumpiau kaip 6 mėnesius, skaičiuojant nuo kelionės pabaigos. Graikijoje 
asmenys be pilietybės gali būti ne ilgiau kaip 90 dienų per bet kurį 180 dienų 
laikotarpį, su sąlyga, kad Graikijoje yra pripažintas šių asmenų disponuojamas 
kelionės dokumentas kaip tinkamas atvykti. Dokumentus kelionei (elektroninio 
formato lėktuvo bilietą ir apgyvendinimo viešbutyje dokumentą (voucher) 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 išskiriamas į dvi dalis: 
„kopija keliautojams“ ir „kopija viešbučiui“. Dokumentus prašome saugoti iki 
grįžimo iš kelionės dienos. 
Praradus pasą / asmens tapatybės kortelę ar kitus asmens dokumentus, taip 
pat juos sugadinus, būtina apie tai nedelsiant informuoti TEZ TOUR atstovą. 
Praradus pasą / asmens tapatybės kortelę ar juos sugadinus, turi būti 
išduotas asmens grįžimo dokumentas. Jis išduodamas Užsienio reikalų ministro 
2008 m. birželio 18 d. įsakymo nr. V-141 „Dėl asmens grįžimo pažymėjimo 
išdavimo ir įforminimo tvarkos aprašo patvirtinimo” nustatyta tvarka, todėl 
jo išdavimas gali užtrukti, ypač jei užsienio šalyje nėra Lietuvos Respublikos 
diplomatinės atstovybės ar konsulato. Asmens grįžimo pažymėjimas yra skirtas 
tik grįžimui į kilmės šalį, todėl su juo vykti į kitas valstybes negalima. Išlaidas, 
susijusias su asmens grįžimo pažymėjimo išdavimu bei grįžimu į kilmės šalį, taip 
pat išlaidas už papildomai praleistą laiką užsienio šalyje apmoka pats turistas.

Vizos 
Lietuvos piliečiams, vykstantiems į Graikiją vizos nereikalingos, nes Graikija 
yra Šengeno šalis. Vykstant į Šengeno šalis galioja bevizio įvažiavimo 
režimas ir nėra pasienio kontrolės. Tačiau, judėjimo Šengeno erdvėje 
negalima tapatinti su judėjimu vienoje valstybėje narėje be asmens tapatybę 
patvirtinančių dokumentų. Todėl atkreipiame dėmesį į tai, kad kiekvienas 
keliaujantysis privalo su savimi turėti galiojantį pasą ar asmens tapatybės 
kortelę, nes Šengeno narių valstybių teisėsaugos institucijų pareigūnai turi 
teisę patikrinti asmens tapatybę, vadovaudamiesi nacionaliniais teisės 
aktais. Daugiau informacijos galima rasti Lietuvos Respublikos Užsienio 
reikalų ministerijos interneto svetainėje www.urm.lt.
ne Lietuvos Respublikos piliečiams migracijos tarnybų reikalavimai ir vizų 
išdavimo tvarka gali skirtis. Dėl visos reikalingos informacijos būtina kreiptis 
į atitinkamos šalies diplomatines atstovybes ar konsulines įstaigas. Jeigu 
Lietuvoje gyvenantys asmenys kitos šalies vizos Lietuvoje įsigyti negali, 
jie turi kreiptis į artimiausią atitinkamos šalies ambasadą. UAB „Tez Tour“ 
neatsako už tai, kad neįsigijęs vizos turistas neišvyksta į kelionę, taip pat 
už pasienio bei migracijos tarnybų priimtus sprendimus turisto atžvilgiu bei 
dėl to patirtus nuostolius. Asmenys be pilietybės, turintys leidimą gyventi 
Lietuvos Respublikoje ir išduotą galiojantį kelionės dokumentą, gali išvykti 
į Graikiją tik kelionės dokumento galiojimo metu, tačiau išduotas kelionės 
dokumentas privalo galioti ne trumpiau kaip 6 mėnesius, skaičiuojant nuo 
kelionės pabaigos. Graikijoje asmenys be pilietybės gali būti ne ilgiau kaip 
90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį, su sąlyga, kad Graikijoje šių 
asmenų disponuojamas kelionės dokumentas yra pripažintas kaip tinkamas 
atvykti. naujausią informaciją apie vizų išdavimo tvarką, kitus migracinius 
reikalavimus, vykstant į mūsų siūlomas šalis, galite sužinoti kelionių 
agentūrose ar atitinkamos šalies diplomatinėse atstovybėse ir 
www.pasienis.lt, www.migracija.lt.
DėmEsIo! Užsienio valstybių, neturinčių bevizio režimo susitarimo su 
Lietuvos Respublika, piliečiams, norintiems į kelionę vykti iš Lietuvos, būtina 
daugkartinė (Šengeno arba nacionalinė) viza. Išsamiau www.pasienis.lt ir  
www.migracija.lt. 
ATTENTIoN! Tourists, who are the citizens of Foreign countries, which do 
not have contracts with the Republic of Lithuania according to elimination 
of visas for travel to the Republic of Lithuania, when purchasing a trip with 
departure from Lithuania / return to Lithuania, must have a multiple entry 
visa (Schengen or national visa), valid not less than the duration of the trip 
(detailed information you can find www.migracija.lt)
ВНИМАНИЕ! Гражданам зарубежных стран не имеющим безвизового 
соглашения с Литовской Республикой, которые приобрели туристи-
ческую поездку, вылета / возврата из / в Литовскую Республику 
должны иметь многократную (национальную или шенгенскую) 

визу, сроком действия визы не менее продолжительности поездки / 
путёвки (подробную информацию можно получить www.migracija.lt).

Vaiko išvykimas į užsienį 
Vaikas, vykstantis į kelionę privalo turėti galiojantį pasą ir kitus dokumentus, 
reikalingus kelionei (bilietus, draudimo polisą). Į 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
Vaiko palydos paslaugos sąlygos ir tvarka bendrovės „Small Planet 
Airlines“ skrydžiuose
Vaikai nuo 5 iki 13 metų (imtinai) gali skristi lėktuvu tik lydimi kito vyresnio nei 
16 metų asmens. Jei toks asmuo kartu nekeliauja, vaikams nuo 5 iki 13 metų 
(imtinai) turi būti užsakyta speciali paslauga – nelydimų vaikų palyda. Vaikai 
iki 5 metų gali keliauti tik kartu su tėvais ar kitais kartu skrendančiais ir juos 
globojančiais asmenimis. 14 metų ir vyresni vaikai, turintys tinkamus asmens 
dokumentus ir tėvų / globėjų sutikimus, gali keliauti vieni. Atkreipiame 
dėmesį į tai, kad nepilnamečių asmenų (amžiaus grupė nuo 14 iki 15 metų 
imtinai), skrendančių vienų ir nesinaudojančių paslauga „nelydymų vaikų 
palyda“, tėvai arba suaugęs lydintis asmuo turi pateikti UAB „Tez Tour“ tėvų 
ar suaugusio lydinčio asmens užpildytą ir pasirašytą formą InDEMnITy 
FORM, kurią rasite interneto svetainėje www.teztour.lt. Užpildyta, pasirašyta 
ir nuskanuota forma turi būti siunčiama tiesiogiai arba per jus aptarnavusią 
kelionių agentūrą elektroniniu paštu avia@teztour.lt ne vėliau kaip likus 
72 valandoms iki skrydžio pradžios. UAB „Tez Tour“ neatsako už tai, kad 
turistas, neįvykdęs aukščiau nurodytų reikalavimų, neišvyksta į kelionę, bei 
dėl to patirtus nuostolius.
nelydimų vaikų palydos paslauga atskirais atvejais gali būti užsakyta ir 
vyresniems – 14–15 metų vaikams. nelydimų vaikų palydos paslauga yra 
mokama – 65 EUR už palydą skrydyje į vieną pusę arba 130 EUR, jei palydos 
reikia skrydžiuose abiem kryptimis.
Dėl nelydimų vaikų palydos būtina susitarti su kelionių organizatoriumi arba 
kelionių agentūra iš anksto, prieš perkant bilietą ar iš anksto organizuotą 
turistinę kelionę. Užsakius paslaugą turi būti gautas UAB „Tez Tour“ 
patvirtinimas. UAB „Tez Tour“ derina užsakomą palydą su vežėju. nelydimų 
vaikų gali būti ne daugiau kaip 6 viename skrydyje. Dėl likusių laisvų vietų 
skaičiaus prašome kreiptis į kelionių agentūrą arba UAB „Tez Tour“.
Užsakant nelydimų vaikų palydą, reikia pateikti šią informaciją bei užpildyti 
prie šios tvarkos pridėtą nelydimo vaiko palydos užsakymo formą, kurią 
rasite interneto svetainėje www.teztour.lt:
1. nelydimo vaiko pavardę, privalu nurodyti pilną vardą (mažesni vaikai gali 
neprisiminti pavardės);
2. vaiko amžių;
3. vaiko gyvenamosios vietos adresą, telefoną;
4. vaiką palydinčio išvykimo oro uoste asmens vardą, pavardę, 
gyvenamosios vietos adresą bei telefoną (su tarptautiniu šalies telefono 
kodu); 
5. vaiką pasitinkančio atvykimo oro uoste asmens vardą, pavardę, 
gyvenamosios vietos adresą bei telefoną (su tarptautiniu šalies telefono 
kodu). Gyvenamosios vietos adresas turi būti nurodytas atvykimo oro uosto 
vietovėje; 
6. vaiko išlydėjimą ir pasitikimą organizuojančio asmens vardą, pavardę, 
gyvenamosios vietos adresą bei telefoną (su tarptautiniu šalies telefono kodu). 
Atspausdinami ir užpildomi 4 (keturi) nelydimo vaiko palydos užsakymo 
formos egzemplioriai. Vaiko išlydėjimą ir pasitikimą organizuojantis asmuo 
pasirašo visuose 4-iuose nelydimo vaiko palydos užsakymo formos 
egzemplioriuose, grafoje DECLARATION OF pARENT GUARDIAN. Skenuota 
užpildyta ir pasirašyta nelydimo vaiko palydos užsakymo formos kopija turi 
būti persiųsta UAB „Tez Tour“ elektroniniu paštu avia@teztour.lt ne vėliau 
nei 72 valandos iki skrydžio. Vaiką išlydintis asmuo turės perduoti visus 4-is 
užpildytus su parašų originalais nelydimo vaiko palydos užsakymo formos 
egzempliorius išvykimo oro uosto skrydžio registracijos darbuotojams.
Išvykimo oro uoste palydintis asmuo kartu su vaiku, kuriam užsakyta 
nelydimo vaiko palydos paslauga, turi atvykti anksčiau bei pristatyti vaiką 
registraciją į skrydį vykdantiems oro uosto darbuotojams. Išlydintis asmuo 
privalo lydėti vaiką iki užregistravimo į skrydį momento ir turi pasilikti 
išvykimo oro uoste iki skrydžio (orlaivio pakilimo) – jei kiltų kokių nors 
nesklandumų vykdant išvykimo formalumus ar skrydžių vėlavimo / 
atšaukimo atvejais. Vaiką registracijos personalas palydės į orlaivį, kur jis bus 
perduotas skrydžių palydovių priežiūrai. Atvykus į paskirties oro uostą, vaiką 
pasitiks oro uosto keleivių aptarnavimo tarnybos darbuotojai ir palydės pro 
visas patikras iki atvykimo zonos, kur vaiką turės pasitikti sutinkantis asmuo. 

104 105



svarbi informacija keliaujantiems
Susisiekus su sutinkančiu asmeniu ir įsitikinus pagal pateiktus dokumentus, 
kad tai tas pats asmuo, vaikas bus perduotas sutinkančiojo asmens rūpybai. 
Sutinkantis asmuo turės pasirašyti palydos dokumentus.
Dėmesio! Paslaugos įkainiai ir / ar paslaugos suteikimo tvarka gali keistis. 
Jeigu Jūsų skrydį vykdantis vežėjas yra kita aviakompanija, dėl informacijos 
suteikimo prašome kreiptis į Jus aptarnaujančią kelionių agentūrą.

Skrydis nėštumo metu 
Aviakompanijos „Small Planet Airlines“ taisyklės numato, kad nėščioji 
privalo turėti pažymą (anglų kalba), kurioje būtų nurodyta nėštumo trukmė 
ir leidimas skristi.  Iki 27 nėštumo savaitės jokie keliavimo apribojimai 
netaikomi. Kai nėštumas yra 28–35 savaitės (imtinai), būtina pateikti 
gydytojo pažymą, kurios data turi būti ne ankstesnė nei 7 dienos iki skrydžio 
dienos. Po 34 nėštumo savaitės moteris skrenda savo atsakomybe ir nei 
kelionių organizatorius, nei „Small Planet Airlines“ bendrovė neprisiima jokios 
atsakomybės už nėščios moters ir kūdikio sveikatą. Po 36 nėštumo savaitės 
nėščios moterys į lėktuvą nepriimamos.  Prašome informuoti apie moters 
nėštumą (kelinta nėštumo savaitė, nepriklausomai nuo nėštumo stadijos) 
kelionių organizatorių tiesiogiai arba per Jus aptarnaujančią kelionių agentūrą 
el. pašto adresu avia@teztour.lt ne vėliau kaip likus 3 dienoms iki skrydžio.
Gydytojo pažyma turi būti išduota ne anksčiau kaip 7 dienos prieš kiekvieną 
skrydį (t.y. tiek pirminį, tiek atgalinį). Atkreipiame dėmesį į tai, kad jeigu 
kelionės trukmė yra 7 nakvynės, pažyma išduota pirminiam skrydžiui, 
galėtų galioti ir atgaliniam tik, jei ji būtų išduota pirminio skrydžio dieną. 
Kitais atvejais, nėščia moteris analogišką pažymą turėtų gauti šalyje, kurioje 
poilsiauja, likus ne daugiau nei 7 dienoms prieš atgalinį skrydį. 
Gydytojo pažyma, jeigu yra parengta ne anglų kalba, turi būti išversta į anglų 
kalbą (vertimas turi būti patvirtintas vertėjo parašu) ir galioti visos kelionės 
metu. Jeigu Jūsų skrydį vykdantis vežėjas yra kita aviakompanija, informaciją 
prašome pasitikslinti pas kelionę parduodantį agentą. 

Skiepai 
Viena efektyviausių profilaktikos priemonių nuo užkrečiamųjų ligų – skiepai. 
Prieš vykdamas į kelionę, kiekvienas žmogus turėtų sužinoti apie užkrečiamųjų 
ligų riziką ir galimas profilaktikos priemones. Pasiskiepijus tik po tam tikro laiko 
susidaro pakankamas imunitetas. Šis laikotarpis priklauso nuo: kokios ligos 
skiepijama, kiek kartų reikia skiepyti, ar žmogus nuo šios ligos buvo skiepytas 
anksčiau. Todėl dėl skiepų į medikus reikia kreiptis likus 4–6 savaitėms iki 
kelionės. Skiepytis rekomenduojama atsižvelgiant į: kurią šalį keliaujama, 
kelionės trukmę, gyvenimo toje šalyje sąlygas, keliautojo amžių, sveikatos 
būklę, ankstesnius skiepijimus, skiepų kainą. Informaciją apie skiepus 
keliautojams ir profilaktinį skiepijimą, keliaujant į konkrečią valstybę, galite rasti 
Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės centro pateiktose rekomendacijose 
interneto svetainėje www.ulac.lt/keliautojams.

Draudimas 
Prieš vykstant į kelionę, neprivaloma, bet rekomenduojama įsigyti medicininių 
išlaidų draudimą. Rekomenduojame su draudimo sąlygomis išsamiai susipažinti  
dar prieš išvykstant į kelionę. Draudimo kompanijoje, kurios draudimą įsigijote, 
sužinokite, kur kreiptis įvykus draudiminiam įvykiui. Be to, mes rekomenduojame 
susipažinti ir su kitomis finansinių nuostolių draudimo rūšimis (neįvykusios 
kelionės draudimas, draudimas nuo nelaimingų atsitikimų, bagažo praradimo 
draudimas, paso draudimas ir pan.) bei jomis apsidrausti.
Vykstantiems į Europos Sąjungos valstybes rekomenduojame turėti Europos 
sveikatos draudimo kortelę. Apie kortelę plačiau skaitykite www.vlk.lt.

Skrydžio laikai 
Prieš kiekvieną kelionę būtinai pasitikslinkite skrydžio laikus. Vykdami iš Lietuvos, 
šią informaciją galite gauti Jums kelialapį pardavusioje kelionių agentūroje arba 
interneto svetainėse  www.vilnius-airport.lt, www.teztour.lt.
Informaciją apie orlaivius galite rasti interneto svetainėje www.teztour.lt. 
Pasitikslinti skrydžio laikus reikia ir grįžtant iš atostogų. Šią informaciją Jums 
suteiks TEZ TOUR atstovas, arba ją galite rasti prie viešbučio registratūros 
esančiame informaciniame stende ar informaciniame segtuve. 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.

Bagažas 
Jei nėra nurodyta kitaip, kiekvienam keleiviui, vyresniam nei 2 metai, nemokamai 
leidžiama vežtis 20 kg registruoto bagažo ir 5 kg rankinio bagažo. Kūdikiui 
(keleiviui iki 2 metų amžiaus) priklauso 10 kg nemokamo registruojamo bagažo ir 
galima vežtis vieną vaikišką vežimėlį. Jeigu keli asmenys daiktus vežasi viename 
bagaže, vienas bagažas negali viršyti 32 kg. Leistinas nemokamo bagažo 

svoris priklauso nuo skrydį vykdančios aviakompanijos 
taisyklių ir yra nurodomas lėktuvo biliete arba kelionės 
dokumentuose. Daugiau informacijos apie registruotą 
bei rankinį bagažą rasite interneto svetainėje www.teztour.lt. Vežantis 
daugiau bagažo, nei leidžiama, reikia papildomai mokėti už kiekvieną viršsvorio 
kilogramą. Mokestis už viršsvorio kilogramą priklauso nuo aviakompanijos 
taisyklių ir skrydžio trukmės. Įkainiai yra skelbiami interneto svetainėje 
www.teztour.lt. 
Rekomenduojama keleiviams vežtis tik kelionei būtiniausius daiktus. 
Registruojamame bagaže neturėtų būti dužių daiktų, gendančių produktų, 
pinigų, juvelyrinių dirbinių, vertybinių popierių, komercinių ir asmens dokumentų 
ir pan. Į orlaivio saloną draudžiama įsinešti šaunamuosius ginklus, jų kopijas, 
durklus, peilius (tarp jų – ir suvenyrinius), manikiūro rinkinius, žirkles, kitus 
smailius ar aštriabriaunius ir pavojingus ar pavojingai atrodančius daiktus. 
Daugelį iš šių daiktų galima vežti orlaiviais kaip krovinį, jeigu jie įpakuoti pagal 
krovinių vežimo taisykles. 
Atkreipiame dėmesį, jog nuo 2006 m. lapkričio 6 d. visuose ES ir norvegijos, 
Islandijos bei Šveicarijos oro uostuose įsigaliojusias taisykles rankiniame bagaže 
leidžiama turėti tik nedidelius kiekius skysčių. Skysčiai turi būti atskiruose, ne 
didesniuose nei 100 mililitrų, induose. Šiuos indus turite įdėti į vieną permatomą 
ir užsegamą plastikinį, ne didesnį nei 1 litro, krepšelį; vienas krepšelis – vienam 
keleiviui. Daugiau informacijos galite rasti interneto svetainėje www.teztour.lt. 
UAB „Tez Tour“ neatsako už neregistruotą bagažą. Juo turi rūpintis pats 
keleivis. Jei kelionės metu bagažas dingsta arba sugadinamas, atskridus 
nedelsiant reikia apie tai pranešti oro uosto bagažo tvarkymo tarnybai ir 
informuoti TEZ TOUR atstovą.

Sporto inventoriaus gabenimas   
Sporto inventorius, kuriam galioja specialios gabenimo orlaiviu sąlygos: 
•	 banglentė,
•	 jėgos aitvaras,
•	 vandens slidės,
•	 nardymo įranga,
•	 dviratis,
•	 golfo reikmenys,
•	 meškerė. 
norint gabenti aukščiau nurodytą inventorių, agentūros darbuotojas turi iš 
anksto informuoti UAB „Tez Tour“ aviacijos skyrių el. paštu avia@teztour.lt 
apie norimų vežtis daiktų matmenis, kiekį ir gauti patvirtinimą. Visa gabenama 
įranga turi būti supakuota specialiuose maišuose kurių svoris neturi viršyti 32 kg. 
Tuo atveju, jei į nardymo įrangos komplektą įeina deguonies balionai, jie privalo 
būti tušti ir tinkamai supakuoti. Viršijus leistiną bagažo svorį, imamas mokestis 
už viršsvorį. 
nei kelionių organizatorius, nei vežėjas neprisiima atsakomybės dėl valstybės 
(į kurią vykstama) oficialių institucijų ar tarnybų sprendimų ar veiksmų, susijusių 
su atitinkamos įrangos leidimu / neleidimu įvežti į šalį ir dėl to patirtų nuostolių.

Naminių gyvūnų gabenimas 
norint pervežti naminius gyvūnus turi būti užtikrintos tam tikros sąlygos:
•	 gabenimui lėktuvu priimami tik naminiai gyvūnai, kurių bendra masė 

su specialia dėže yra ne didesnė kaip 8 kg, dėžės matmenys turi būti 
ne didesni kaip 48 x 32 x 29 cm;

•	 gyvūnai pervežami tik keleivių salone. Skrydžio metu draudžiama 
gyvūną išimti iš narvo;

•	 gyvūno šeimininkas privalo užtikrinti, kad pervežami gyvūnai – šunys, 
katės, naminiai paukščiai ir kiti gyvūnėliai – būtų tinkamai patalpinti į 
specialius tokiam pervežimui skirtus narvus;

•	 gyvūnai privalo turėti galiojančius sveikatos ir skiepų pažymėjimus, 
įvežimo į šalį leidimus ir kitus dokumentus, kurių reikalauja įvežimo ar 
tranzito šalys, bei be kurių gyvūnai nebus įleisti į atitinkamas šalis;

•	 specialios dėžės konstrukcija privalo būti pakankamai tvirta, kad 
gyvūnas neturėtų galimybės pabėgti. Dėžėje privalo būti specialus 
nepralaidus skysčiams padėklas gyvūno šlapimui surinkti. Dėžėje 
privalo būti tiek erdvės, kad gyvūnas be suvaržymų galėtų jos 
viduje judėti įvairiomis kryptimis. Jei dėžėje patalpinti keli gyvūnėliai, 
kiekvienas iš jų turi be suvaržymų judėti konteinerio viduje;

•	 nei UAB „Tez Tour“, nei faktinis oro vežėjas neprisiima atsakomybės 
dėl valstybės (į kurią ir iš kurios vykstama) oficialių institucijų ar 
tarnybų sprendimų ar veiksmų, susijusių su naminio gyvūno įleidimu / 
neįleidimu į šalį ir dėl to patirtų nuostolių;

•	 Vilniaus oro uosto tarnybos turi teisę savo nuožiūra neleisti registruoti 
bagažo (naminio gyvūno konteinerio), kaip leidžiamo įsinešti į orlaivio 
saloną;

•	 gyvūno šeimininkas pats pasirūpina gabenimui reikalingu konteineriu. 
Išsinuomoti narvą oro uoste galimybės nėra;

•	 gyvūno gabenimas apmokestinamas mokesčiu į vieną arba į abi puses. 
Mokestis mokamas kelionių agentūroje, kurioje įsigyjama kelionė arba 
lėktuvo bilietas;

•	 UAB „Tez Tour“ turi teisę atsisakyti gabenti naminį gyvūną be 
papildomų paaiškinimų. 

Keleiviui pageidaujant gabenti naminį gyvūną, kelionių agentūros darbuotojai
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svarbi informacija keliaujantiems
apie tai privalo informuoti UAB „Tez Tour“ aviacijos skyrių, 
pateikdami gyvūno aprašymą bei nurodydami keleivių, 
gabenančių gyvūną, vardus, pavardes, reiso numerius, 

išvykimo / grįžimo datas ir užsakymo numerį. Informacija organizatoriui turi 
būti pateikta ne vėliau kaip 48 val. iki skrydžio. 
Gyvūno gabenimas galimas tik gavus UAb „Tez Tour“ raštišką atsakymą – 
patvirtinimą. Keleiviai, gabenantys gyvūną, privalo pasirašyti „Gyvūnų gabenimo 
UAB „Tez Tour“ užsakomaisiais reisais taisykles“ ir sumokėti nustatytą mokestį.

Draudimai įvežti gyvūną ar augalą (jo dalį arba gaminį iš jo) 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 galite rasti 
interneto svetainėse www.am.lt, www.cust.lt, www.cites.org.

Oro transporto vežėjo atsakomybė 
Keleivių pervežimo oro transportu sąlygas apibrėžia 1929-ųjų Varšuvos 
konvencija, atitinkami valstybiniai įstatymai, jų priedai ir papildymai bei kiti 
teisės aktai. Pareiškimą dėl dingusio ar sugadinto bagažo keleivis privalo 
pateikti raštu atitinkamos aviakompanijos biure. Pareiškimas turi būti 
pateiktas ne vėliau kaip per 7 dienas po to, kai dingo bagažas arba buvo 
atsiimti sugadinti daiktai. Vežėjas turi teisę atsisakyti nagrinėti pretenziją 
dėl dingusio bagažo, jei pareiškimas pateiktas vėliau kaip per 7 dienas po jo 
dingimo / sugadinimo. Vežėjo atsakomybės ribos nurodytos turisto lėktuvo 
biliete ar su juo pateikiamoje informacijoje. Atsakomybė už keleivio ir bagažo 
pervežimą tenka aviakompanijai. Prireikus vežėjas be papildomo įspėjimo gali 
pasinaudoti atsarginiais vežėjais ar lėktuvais, pakeisti lėktuvo tipą ar markę ir 
pakeisti ar praleisti nurodytas techninio ir / ar tarpinio nusileidimo vietas. 
Atkreipiame dėmesį į tai, kad oro vežėjas turi teisę atsisakyti priimti skristi 
keleivį, jei keleivio protinė ar fizinė būsena, įskaitant apsvaigimą nuo alkoholio 
ar narkotikų, gali kelti pavojų jam pačiam, kitiems keleiviams, įgulai ar turtui, 
taip pat kitais oro vežėjo Bendrosiose keleivių ir vežimo sąlygose  nurodytais 
pagrindais. Orlaivyje prašoma elgtis atsakingai ir laikytis aviacijos saugos 
reikalavimų. Pažymėtina tai, jog už elgesio orlaivyje taisyklių pažeidimus 
numatyta administracinė atsakomybė, o oro vežėjo ar kelionių organizatoriaus 
patirtus nuostolius privalo atlyginti žalą padaręs keleivis.

TEZ TOUR atstovai 
Įsigijus kelionės paketą (skrydis, pervežimas ir apgyvendinimas) Tarptautiniame 
Vilniaus oro uoste prieš kiekvieną skrydį Jūs galite kreiptis į UAB „Tez Tour“ biurą, 
kuriame esantis UAB „Tez Tour“ darbuotojas suteiks visą reikiamą informaciją 
apie kelionės pradžią. UAB „Tez Tour“ biurą galite rasti Tarptautiniame Vilniaus 
oro uoste, keleivių terminalo trečiame aukšte.
Atvykus į šalį, Jus pasitiks TEZ TOUR atstovai, palydės iki viešbučio, suteiks 
pirminę informaciją apie šalį, kurioje Jūs ilsėsitės. Informacinio susitikimo 
metu, kuris vyksta Jūsų viešbutyje, suteikiama daugiau informacijos apie 
šalį. Rekomenduojame susitikti su TEZ TOUR atstovu net ir tuo atveju, jei 
šalyje lankotės nebe pirmą kartą, tam, kad gautumėte daugiau informacijos 
ir išvengtumėte nesusipratimų viso poilsio metu. Išvykimo dieną TEZ TOUR 
atstovas palydės Jus iki oro uosto.
Įsigiję kelionės paketą ar atskiras turizmo paslaugas visada galite susisiekti 
su TEZ TOUR atstovu jo suteiktu telefono numeriu arba bendruoju telefono 
numeriu, nurodytu kelionės dokumente ar interneto svetainėje 
www.teztour.lt.
TEZ TOUR atstovai, pasitikę Jus šalyje, gali kalbėti lietuvių, rusų arba anglų 
kalbomis (tiksliau teirautis užsakant kelionę). Papildoma rašytine forma 
pateikiama informacija poilsio šalyje gali būti rusų, anglų ar lietuvių kalbomis.

Viešbučių kategorijos 
Kiekvienoje šalyje viešbučiai klasifikuojami pagal tos šalies nustatytus tam 
tikrus standartus bei kriterijus. Dažniausiai skiriamos penkios viešbučių 
kategorijos (žymima simboliais nuo vieno iki penkių). Vertinti gali tarptautinės, 
valstybinės ar vietos valdžios institucijos, turizmo komisijos, prekybos 

bendrovės, kelionių katalogų leidėjai, viešbučių savininkai (Aiškinamasis turizmo 
terminų žodynas, 2009, Vilnius).
Informuojame, kad tos pačios kategorijos viešbučiai ne tik skirtingose šalyse, 
bet ir toje pačioje šalyje gali skirtis priklausomai nuo viešbučio būklės, viešbučio 
teritorijos dydžio, personalo paslaugumo, maitinimo pasirinkimo, teikiamų 
paslaugų spektro.  UAB „Tez Tour“ kataloguose ir interneto svetainėje (prie 
kiekvieno viešbučio pavadinimo) viešbučių kategorijos papildomai žymimos 
simboliu * (snaigė), tačiau šis žymėjimas (snaigėmis) neturėtų būti prilyginamas 
oficialiam viešbučio įvertinimui toje šalyje. Tai tik subjektyvus organizatoriaus 
viešbučio vertinimas, nustatomas atsižvelgiant į šalies specifiką, viešbučio 
būklę, teritorijos dydį, teikiamų paslaugų kiekį ir kita. Oficiali viešbučio kategorija 
šalyje UAB „Tez Tour“ kataloguose ir interneto svetainėje esančiuose viešbučio 
aprašymuose, Turizmo paslaugų teikimo sutartyse nurodoma prierašu 
„Viešbučio oficiali kategorija šalyje: 1/2/3/4/5 žvaigždutės“. Jeigu viešbutis 
neturi oficialios kategorijos šalyje, UAB „Tez Tour“ kataloguose ir interneto 
svetainėje esančiuose viešbučio aprašymuose, Turizmo paslaugų teikimo 
sutartyse nurodomas prierašas: „Viešbučio oficiali kategorija šalyje: viešbutis 
nekategorizuotas“. Prie viešbučio pavadinimo gali būti prierašas HV-1 (1st Class 
Holiday Village) ir HV-2 (2nd Class Holiday Village). Šio tipo apgyvendinimas gali 
turėti didesnę teritoriją su vasarnamiais ir / ar vilomis.
Prieš priimdami sprendimą įsigyti tam tikrą viešbutį, siekite gauti kuo daugiau 
informacijos apie viešbutį tiek tiesiogiai iš kelionių agentūros, kurioje įsigyjate 
kelionę, tiek iš kitų šaltinių – poilsiautojų atsiliepimų, vertinimų internete, 
nuotraukų, viešbučio internetinio puslapio ir t. t. Atkreipiame dėmesį į tai, jog 
UAB „Tez Tour" kataloguose ir interneto svetainėje www.teztour.lt esančiuose 
viešbučių aprašymuose gali būti kitos, nei pagal turizmo paslaugų teikimo 
sutartį užsakyto tipo, viešbučių numerių nuotraukos (gali skirtis kambario 
apstatymas baldais, spalvinė gama ir / ar reali kambario būklė).
„Ekonominė klasė“ – tai kataloge arba internetinėje svetainėje „Ekonominės 
klasės viešbutis“ prierašu pažymėti viešbučiai. Šis žymėjimas paremtas 
kelionių organizatoriaus objektyviu vertinimu bei turistų atsiliepimais. Šiuose 
viešbučiuose galimas kambarių, kitų patalpų, baldų ir / arba inventoriaus 
nusidėvėjimas, žemesnis teikiamų paslaugų lygis, mažesnis jų kiekis, kuklesnis 
maisto pasirinkimas, vangesnis aptarnaujančio personalo darbas nei įprastai 
atitinkamą kategoriją turinčiuose viešbučiuose.

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 www.teztour.lt. 

Apgyvendinimas 
Atvykimo dieną poilsiautojai apgyvendinami viešbučio administracijos nuožiūra 
laisvuose užsakyto tipo numeriuose. Kambarius su langais į jūros pusę 
viešbučiai suteikia tik tuomet, kai turistas už tai sumoka nustatytą atskirą 
priemoką. Kitu atveju toks pageidavimas gali būti patenkintas tik esant 
galimybei (kaip ir kiti poilsiautojų pageidavimai – gyventi kaimyniniuose 
numeriuose, tam tikrame korpuse, aukšte ir pan.). Dažniausiai viešbučiai 
siūlo standartinius dviviečius, taip pat vienviečius numerius. Standartiniuose 
dviviečiuose numeriuose gali būti viena dvigulė lova arba dvi atskiros 
viengulės lovos.
Vienviečio numerio kaina asmeniui visuomet yra didesnė nei dviviečio numerio 
kaina vienam asmeniui. Dažniausiai vienviečiai numeriai pagal kvadratūrą būna 
mažesni nei dviviečiai numeriai. Asmuo, įsigijęs kelialapį su apgyvendinimu 
vienviečiame numeryje, gali būti apgyvendintas ir dviviečiame numeryje (jame 
gyvens tik jis vienas). Tokiu atveju tai nelaikoma sutarties sąlygų pažeidimu.
Taip pat daugelis viešbučių turi ir nestandartinių numerių, tačiau jų kaina 
visuomet būna aukštesnė nei standartinių. Tai gali būti apartamentai, Suite tipo 
numeriai, šeimyniniai numeriai, studijos ir vilos.
Įprastai viešbučiuose nėra standartinių triviečių ar keturviečių numerių. Turistui 
pageidaujant ir užsakius vietą trečiajam ar ketvirtajam asmeniui, standartiniame 
dviviečiame numeryje pastatoma papildoma sulankstoma lovelė, sofa, 
sulankstomas fotelis-lova ar kitos miegojimui skirtos priemonės. Papildomai 
pastatomos lovelės ar kitos miegojimui skirtos priemonės tipas parenkamas 
viešbučio administracijos nuožiūra. Prieš nusprendžiant užsisakyti papildomą 
sulankstomą lovą ar kitą miegojimui skirtą priemonę, rekomenduojame pasverti 
turisto (-ų) galimybes praleisti poilsio laiką tokiomis sąlygomis. Pažymėtina, 
jog kambariai skirti mažesniam turistų skaičiui ir tik turistams pageidaujant 
jiems gali būti suteikiamos papildomos pristatomos sulankstomos lovos, sofos, 
sulankstomi foteliai-lovos ar kitos miegojimui skirtos priemonės. Už papildomą 
mokestį galima išsinuomoti lovelę kūdikiui (kai kurie viešbučiai mokesčio už jas 
neima). Pensionai skiriasi nuo ekonominės kategorijos viešbučių dažniausiai tik 
kambarių skaičiumi ir daug paprastesniu apstatymu. Paprastai pensionuose 
nėra tradicinės registracijos ir aptarnaujantis personalas gali būti pasiekiamas 
tik darbo metu.
Villa – atskiras 1–6 kambarių namelis, vieno arba dviejų aukštų, su svetaine, 
miegamuoju (-aisiais) ir vonios kambariu. Gali būti individualus baseinas, 
kartais vienu dalijasi kelios vilos. Platesnį Villa apgyvendinimo aprašymą ir jai 
priklausančią infrastruktūrą bei papildomas paslaugas rasite www.teztour.lt 
viešbučio aprašyme.
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Atkreipiame dėmesį, jog į daugelio viešbučių teritoriją yra draudžiama įsinešti 
mieste ar kur kitur pirktus maisto produktus bei gėrimus. Šių draudimų būtina 
laikytis. Viešbučio administracijai nusprendus turisto atžvilgiu dėl nurodytų 
draudimų nesilaikymo ar kitų pažeidimų taikyti atitinkamas poveikio priemones, 
kelionės organizatorius dėl to neatsako. 
Kelionės organizatorius, esant svarbioms priežastims apie kurias nedelsiant 
informuojamas turistas, turi teisę apgyvendinti turistus kitame tos pačios arba 
aukštesnės kategorijos viešbutyje visai buvimo šalyje trukmei arba jos daliai. 
Toks turizmo paslaugos pakeitimas alternatyvia nelaikytinas turizmo paslaugų 
teikimo sutarties pažeidimu. Visų UAB „Tez Tour“ siūlomų kambarių tipų kainas 
ir atsiskaitymo sąlygas galite rasti kelionių organizatoriaus interneto svetainėje 
www.teztour.lt. Išsamios informacijos apie kelionių kainas bei apmokėjimo 
sąlygas taip pat teiraukitės kelionių agentūrose.
UAB „Tez Tour“ kataloguose ir interneto svetainėje www.teztour.lt pateikiamos 
nuorodos į kai kurių viešbučių svetaines internete, tačiau informaciją šiose 
internetinėse viešbučių svetainėse skelbia ir atnaujina viešbučio administracija. 
UAB „Tez Tour“ neatsako už viešbučio ar kitose interneto svetainėse skelbiamą 
informaciją. Kai kurių viešbučių, apartamentų ar studijų administracija prašo 
palikti nustatyto dydžio užstatą (kreditine kortele arba grynaisiais pinigais, 
priklausomai nuo viešbučio nustatytų taisyklių), kuris grąžinamas išvykimo 
dieną, jei nėra padaryta žalos viešbučio, apartamentų ar studijos inventoriui. 
Atkreiptinas dėmesys į tai, kad vietinės kurortų savivaldos institucijos bet kuriuo 
metu gali įvesti vadinamąją pagalvės, turisto ar kitą rinkliavą, kurią gali reikėti 
susimokėti vietoje, t. y. registracijos viešbutyje ar kitu metu. UAB „Tez Tour“ 
neatsako už vietinių savivaldos institucijų ar valstybinės valdžios priimtus 
sprendimus. 

Viešbučio para 
Viešbučio paros pradžia yra laikomas laikas nuo 14 iki 18 val., tai priklauso 
viešbučio administracijos nuožiūrai. Išvykstant apmokėti sąskaitas ir 
atlaisvinti viešbučio numerį Jūs turite iki 10–12 valandos. Tokia tvarka galioja 
nepriklausomai nuo to, kad Jūsų atvykimo į viešbutį  laikas yra ankstesnis nei 
laikotarpis nuo 14 iki 18 val., o išvykimo iš jo vėlesnis nei nuo 10 iki 12 val.
Jei yra galimybė, išvykimo iš numerio laikas gali būti pratęstas, tačiau už 
tai įprastai turistui savarankiškai reikia sumokėti viešbučio administracijos 
nustatytą papildomą mokestį. 

Pervežimo paslauga
Turistams, užsisakiusiems pervežimo paslaugą oro uostas–viešbutis ir / arba 
viešbutis–oro uostas, UAB „Tez Tour“ organizuoja turistų nuvežimą iš oro uosto 
į viešbutį atvykimo dieną ir / arba iš viešbučio į oro uostą išvykimo dieną. 
Turistai vežami autobusu arba mikroautobusu, kartais pervežimas gali būti 
vykdomas lengvuoju automobiliu kartu su kitais turistais. Įprastai turistus lydi 
TEZ TOUR atstovas. Vėliausiai dieną prieš skrydį privalu pasitikslinti išvykimo iš 
viešbučio laiką, kurį rasite viešbučio informaciniame segtuve, arba informacinėje 
lentoje. neradę pranešimo apie išvykimo laiką, nedelsiant susisiekite su 
TEZ TOUR atstovu. Atkreipiame dėmesį, kad dėl kai kurių viešbučių lokacijos 
autobusai ne visada gali privažiuoti prie visų UAB „Tez Tour“ siūlomų viešbučių 
ar apartamentų. Tokiu atveju turistai atvežami / paimami iki tam tikros vietos ir 
kelis šimtus metrų iki / nuo apgyvendinimo vietos gali tekti eiti pėsčiomis. 
Taip pat atkreipiame dėmesį į tai, kad galima pasirinkti pervežimo tipą. Tuo 
atveju kelionės dokumentuose nurodomas pasirinkto pervežimo oro uostas–
viešbutis, viešbutis–oro uostas sutrumpinimas: G – grupinis pervežimas 
autobusu pagal nustatytą maršrutą; I – individualus pervežimas mini autobusu 
arba autobusu tiesiai į viešbutį; VIP – pervežimas pasirinkta transporto 
priemone tiesiai į viešbutį.

Maitinimas 
Viešbučiuose galimi šie maitinimo tipai: 
RO (Room Only) – be maitinimo. 
BB (Bed & Breakfast) – pusryčiai, arbata, kava, vanduo – nemokamai. 
HB (Half Board) – pusryčiai ir vakarienė, nemokami gėrimai: kava, arbata (arba 
kiti viešbučio administracijos siūlomi gaivieji gėrimai) pusryčių metu. Vakarienės 
metu visi gėrimai – už papildomą mokestį. 
HB+ (Half Board Plus) – pusryčiai ir vakarienė. Viešbutis savo nuožiūra gali teikti 
tam tikras papildomas paslaugas arba nuolaidas. Dažniausiai vietinės gamybos 
alkoholiniai ir gaivieji gėrimai pusryčių ir vakarienės metu – nemokamai.
FB (Full Board) – pusryčiai, nemokami gėrimai: kava, arbata (arba kiti viešbučio 
administracijos siūlomi gaivieji gėrimai), pietūs ir vakarienė. Pietų ir vakarienės 
metu visi gėrimai – už papildomą mokestį.
FB+ (Full Board Plus) – pusryčiai, nemokami gėrimai: kava, arbata (arba kiti 
viešbučio administracijos siūlomi gaivieji gėrimai), pietūs ir vakarienė. Viešbutis 
savo nuožiūra gali teikti tam tikras papildomas paslaugas arba nuolaidas. 
Gėrimai pietų ir vakarienės metu (dažniausiai – alus, vynas, vanduo).  
AI (All Inclusive) – viskas įskaičiuota: pusryčiai, pietūs ir vakarienė, alkoholiniai ir 
gaivieji vietinės gamybos gėrimai  (dažniausiai nuo 10 val. iki 22 val.). Kuriuose 
viešbučio baruose galima užsisakyti alkoholinių gėrimų, nustato viešbučio 
administracija savo nuožiūra. Kai kuriuose viešbučiuose kava, ledai, šviežiai 
spaustos sultys gali būti už papildomą mokestį. 
UAI (Ultra All Inclusive), AI+ (All Inclusive Plus), SAI (Superior All Inclusive), EXTAI 
(Extended All Inclusive), ELGAI (Elegance All Inclusive), VIPAI (VIP All Inclusive), 
FSAI (Fame Style All Inclusive), DAI (Deluxe All Inclusive). Kataloge šios sistemos 

pavadintos AI LUXE (viskas įskaičiuota luxe). Paprastai AI 
LUXE prilygsta UAI sistemai, tačiau gėrimų asortimentas 
bei teikiamos paslaugos kiekviename viešbutyje gali 
skirtis. Papildomai prie sistemos „viskas įskaičiuota“ poilsiautojai gauna kai 
kuriuos, viešbučio administracijos nustatytus, užsienio gamybos alkoholinius 
bei gaiviuosius gėrimus ir (arba) papildomas paslaugas. 
Pastaba:
Kiekvienas viešbutis, teikiantis AI (viskas įskaičiuota) paslaugas, pats 
savarankiškai sprendžia, kokios paslaugos į tai įeina. Dėl viešbučio teikiamo 
AI (viskas įskaičiuota) paslaugų tikslaus aprašo galima kreiptis į viešbučio 
administraciją.  Pagal sistemas AI, UAI ir AI LUXE visi gėrimai patiekiami tik 
kiekiais, skirtais vienkartiniam vartojimui (stiklinėse). Jei norima su savimi 
pasiimti butelį vyno ar pan., reikia sumokėti papildomai. 
Įprastai pusryčiai, pietūs ir vakarienė yra patiekiami buffet arba kitaip vadinamo 
švediško stalo principu, o kartais gali būti patiekiama ir a la carte arba porcijomis.
Švediškas stalas – tai maisto (dažnai ir gėrimų) pateikimo būdas, kai svečiai 
patys įsideda maistą, įsipila šaltus ir karštus gėrimus.  Paprastai stalas statomas 
prie sienos arba patalpos viduryje, kad prie jo vienu metu galėtų prieiti daugiau 
svečių. Švediško stalo etiketas leidžia nesilaikyti patiekalų valgymo eiliškumo, 
tačiau reikėtų įsidėti tiek, kiek suvalgai. Priklausomai nuo gyventojų skaičiaus 
viešbutyje (dažniausiai sezono pradžioje bei pabaigoje), švediškas stalas gali būti 
pakeistas kitu aptarnavimo būdu (pvz., maistas gali būti dalinamas porcijomis).
a la carte – maisto pasirinkimas restorane pagal pateiktą valgiaraštį. Dažniausiai 
viešbučiuose, turinčiuose a la carte restoranus, vakarienei vietą reikia užsisakyti 
iš anksto (bent prieš 1 dieną). Laikotarpį, prieš kurį būtina užsisakyti vietą, 
nustato viešbučio administracija. Pagal viešbučio administracijos nustatytas 
taisykles, a la carte restorane maitinimas gali būti įskaičiuotas į kainą (pvz., viena 
vakarienė viešnagės viešbutyje metu) arba už papildomą mokestį.  
Maitinimo suteikimo tvarką bei valgiaraštį nustato viešbučio administracija. 
Jeigu iš viešbučio išvykstate anksti rytą arba grįžtate vėlai vakare, dėl ankstyvų 
pusryčių ar vėlyvos vakarienės maisto prekių paruošimo (atskirais atvejais – už 
papildomą mokestį) prašome kreiptis tiesiogiai į viešbučio administraciją. Jų 
paruošimo tvarka bei valgiaraštis nustatoma viešbučio administracijos nuožiūra.

Maitinimas lėktuve 
Skrydžių į Graikiją metu maitinimas orlaiviuose į kainą neįskaičiuotas – 
užkandžius, gėrimus ir pan. galite užsisakyti skrydžio metu iš orlaivio 
meniu. Daugiau informacijos apie maitinimą lėktuve rasite interneto 
svetainėje www.teztour.lt.

Gydytojo paslaugos 
Vykstant į kelionę rekomenduojama draustis sveikatos draudimu bei 
atidžiai susipažinti su draudimo polise pateiktomis taisyklėmis. nutikus 
draudiminiam įvykiui, skambinkite telefonais, kurie nurodyti Jūsų draudimo 
polise. Apie tai informuokite ir TEZ TOUR atstovą. Jeigu kreipsitės į viešbučio  
registratūrą, būtina žinoti, kad viešbučio gydytojo paslaugos – mokamos. 
Atgauti pinigus iš draudimo kompanijos galėsite tik tuo atveju, jei pasiimsite 
visus gydytojo išrašus (sąlygos nurodomos draudimo polise) – mokėjimo 
kvitą, ligos diagnozės išrašą, patvirtintą gydytojo antspaudu, parašu bei 
parašytą ant firminio gydytojo kabineto blanko. 

Seifas 
Visiems turistams rekomenduojame naudotis viešbučio numeryje arba 
registratūroje esančiais seifais. Visus vertingus daiktus, dokumentus bei 
pinigus rekomenduotina laikyti išimtinai seife, nes įprastai nei viešbučio 
administracija, nei kelionių organizatorius neatsako už kambaryje paliktus 
daiktus. Seifai gali būti nemokami arba už papildomą mokestį.

Mini baras
Viešbučių numeriuose dažnai būna mini baras, kuris užpildomas įvairiais 
gaiviaisiais ir alkoholiniais gėrimais bei užkandžiais (traškučiais, riešutais, 
šokoladukais ir kt.). Dažniausiai visa tai yra už papildomą mokestį. Gėrimų 
ir užkandžių kainyną galima rasti šalia mini baro. Žemesnės kategorijos 
viešbučiuose mini šaldytuvas gali būti užpildomas tik pageidaujant poilsiautojui.
neretai žemesnės kategorijos viešbučiai mini barą užpildo gėrimais tik 
poilsiautojui paprašius registratūroje arba jame būna tik mineralinis vanduo 
ir / arba gaivieji gėrimai. Vidutinės kategorijos viešbučiai kambariuose įrengia 
ir tuščius mini barus, kurie gali būti naudojami kaip šaldytuvai (nepažeidžiant 
viešbučių vidaus taisyklių). Už mini baro paslaugas paprastai atsiskaitoma 
išsiregistruojant iš viešbučio.

Oro kondicionieriai 
Viešbučiuose oro kondicionieriai būna dviejų tipų: centrinis arba individualus. 
Centrinis oro kondicionierius valdomas viešbučio administracijos nuožiūra, 
dažniausiai jis gali veikti tik tam tikromis valandomis arba gali būti 
įjungiamas kelis kartus per parą. Žmonėms, kurie sunkiai pakelia karštį, tokio 
kondicionavimo gali ir nepakakti. Individualų oro kondicionierių kiekvienas 
poilsiautojas kambaryje gali reguliuoti savo nuožiūra. Poilsiautojams išėjus iš 
kambario, kondicionieriai dažniausiai automatiškai išsijungia.
Kondicionieriai viešbučiuose veikia pagal viešbučio administracijos nustatytą 
grafiką, priklausomai nuo oro sąlygų ir kitų objektyvių priežasčių. Kiekvienas 
viešbutis savo nuožiūra nustato ir jų veikimo sezono pradžią, ir pabaigą.

svarbi informacija keliaujantiems
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Elektros srovė 
Paprastai 220 V elektros įtampa, tačiau gali pasitaikyti 
ir 125 V. Dažniausiai tai nurodoma instrukcijose vonioje. 

Vanduo 
nerekomenduojama gerti vandens iš vandentiekio (tai gali būti pavojinga). 
Geriamojo vandens galite nusipirkti bet kurioje parduotuvėje ar viešbutyje. 
Valyti dantis bei plauti vaisius taip pat rekomenduojama parduotuvėje ar 
viešbutyje pirktu vandeniu. nepatariama pirkti pilstomų gaiviųjų gėrimų bei 
gėrimų iš gatvės prekeivių.

Triukšmas 
Kai kurie UAB „Tez Tour“ kataloguose siūlomi viešbučiai yra triukšmingose 
kurortų vietose, netoli naktinių klubų ir diskotekų, judrių gatvių, miestų centrų. 
Už triukšmą ne viešbučio teritorijoje viešbučio administracija neatsako. Todėl 
norintiems ramaus poilsio, renkantis viešbutį, rekomenduojame atkreipti 
dėmesį, kokioje vietoje jis yra. Taip pat, siekdami tinkamai užtikrinti Jūsų 
poreikius, siūlome tiksliai savo pageidavimus išreikšti Jus aptarnaujančios 
kelionės agentūros atstovams prieš renkantis kelionę.
Kai kuriose gyvenamosiose zonose gali vykti statybos darbai, kurių eiga priklauso 
ne nuo kelionių organizatoriaus ar Jūsų pasirinkto viešbučio administracijos, bet 
nuo municipaliteto, verslo subjektų ir kt. Dėl tokių statybų, jų keliamo triukšmo ir 
nepatogumų nei kelionės organizatorius, nei viešbučio administracija neatsako.

Baseinas 
Viešbučiuose būna įrengti atvirieji ir / arba uždarieji baseinai. Baseinuose 
leidžiama maudytis tik šviesiu paros metu arba viešbučio nustatytomis 
valandomis. Uždarųjų / atvirųjų baseinų šildymo tvarka ir laikas, atsižvelgiant į 
sezono pradžią ir pabaigą, priklauso viešbučio administracijos nuožiūrai. 

Paslaugos viešbučiuose sezono pradžioje ir pabaigoje 
Priklausomai nuo oro sąlygų kurorte bei gyventojų skaičiaus viešbutyje, sezono 
pradžioje (gegužės–birželio mėn.) bei pabaigoje (rugsėjo–spalio mėn.) viešbučių 
teritorijose gali būti neteikiamos kai kurios paslaugos, pvz., gali neveikti atvirieji 
baseinai, kai kurie lauko restoranai, barai bei kavinės, vandens kalneliai, gali 
vykti paplūdimio tvarkymo darbai, nevykti pramoginiai renginiai po atviru 
dangumi ir pan. Siūlomų paslaugų spektrą, trukmę bei laiką nustato viešbučių 
administracija (savo nuožiūra). Taip pat viešbučių administracija pasilieka teisę 
savo nuožiūra keisti sutartyje numatytas sezono pradžios / pabaigos datas bei 
mokamų / nemokamų paslaugų apimtį.

Pretenzijos 
Kelionės metu kilus konfliktui ar atsiradus nepasitenkinimui dėl tarp šalių 
pasirašytos sutarties netinkamo vykdymo, pretenzijos nedelsiant turi būti 
pareiškiamos kelionės organizatoriaus atstovui arba kelionių vadovui. Jiems 
nesiėmus priemonių pretenzijoms spręsti, jos turi būti pateikiamos vietoje 
raštu kelionės vadovui ar organizatoriaus atstovui, nes tik tokiu atveju 
galima operatyviai išspręsti ir pašalinti iškilusias problemas.
Jeigu pretenzijos pareiškiamos tik po kelionės, problemų sprendimas gali 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 ir kitus turimus dokumentus ir / ar įrodinėjimo priemones, 
pagrindžiančias pretenzijos pagrįstumą. Pretenzijas kartu su priedais reikia siųsti 
registruotu laišku į UAB „Tez Tour“ biurą Vilniuje arba el. paštu info@teztour.lt. 
Jei pretenzija pateikiama el. paštu, pretenzijoje turi būti nurodyta pretenziją 
teikiančio asmens (-ų) kontaktinė informacija, be to, pretenzija turi būti 
pasirašyta ir nuskenuota bei el. laiške turi būti prisegti turimi priedai. Atkreipiame 
dėmesį į tai, kad bus registruojamos ir nagrinėjamos tik pretenzijos, pateiktos 
aukščiau nustatyta tvarka. Kelionės organizatorius privalo raštu atsakyti į 
pretenzijas per 15 darbo dienų nuo pretenzijų gavimo dienos.
UAB „Tez Tour“ neprisiima atsakomybės dėl force majeure aplinkybių, kurių 
pasekmių kelionėje nebuvo galima išvengti. Ginčai sprendžiami derybomis, o 
nepavykus susitarti – Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.

Daugiau informacijos 
Prieš išvykdami į užsienio valstybes, daugiau informacijos, rekomendacinio 
pobūdžio patarimų apie pasirinktą šalį galite rasti Užsienio reikalų 
ministerijos interneto svetainėje www.urm.lt.
Taip pat patariame atidžiai išsistudijuoti Valstybinio turizmo departamento 
interneto svetainėje www.tourism.lt (skyrelis – „Kelionių formalumai“) 
turistams skirtą informaciją.
Vykstantiems poilsiauti į užsienio valstybes siūlome apsilankyti ir interneto 
svetainėje www.finance.yahoo.com/currency, kurioje galima sužinoti 
pasaulio valstybių valiutų kursus bei paskaičiuoti jų santykį.

Ekskursijos  
TEZ TOUR atstovai informacinio susitikimo metu pasiūlys TEZ TOUR siūlomas 
ekskursijas toje šalyje. Taip pat suteiks visą aktualią informaciją apie ekskursijų 
trukmę, programą, kainas. Visas ekskursijas organizuoja TEZ TOUR GREECE. 
UAB „Tez Tour“ turistinių ekskursijų užsienyje neorganizuoja ir už jų eigą 
neatsako.

Siūlome turistams aktyviai domėtis ir būti atidiems pasirenkant ekskursijas 
bei jas teikiančius subjektus. 

Atstumas iki jūros  
Paprastai atstumas iki paplūdimio nusakomas metrais. Atstumas 
skaičiuojamas nuo artimiausio viešbučio teritorijos taško iki jūros (gali būti, 
kad pvz., nuo vieno viešbučio korpuso reikės paėjėti 100 metrų, nuo kito – 
500 metrų ir daugiau). Pažymėtina, kad dėl infrastruktūros vystymo bei 
statybų kurortuose gali keistis atstumai iki paplūdimio, miesto centro, oro 
uosto ar kitų objektų.

Ant jūros kranto  
Viešbučio, esančio ant jūros kranto, teritorija dažniausiai yra neatskirta nuo 
paplūdimio, bet pažymėtina, kad galimi atvejai, kai tarp viešbučio teritorijos ir 
paplūdimio yra promenada. Galimi atvejai, kai viešbutis įsikūręs ant jūros kranto, 
tačiau dalis teritorijos arba kai kurie korpusai yra per kelią nuo paplūdimio arba 
pirmoje linijoje. Taip pat viešbučiai, esantys ant jūros kranto, nebūtinai turės 
ir paplūdimį šalia viešbučio, kadangi gali būti, kad viešbutis įkurtas ant jūros 
kranto, tačiau ant uolos, prie kurios nėra paplūdimio. Į iškilusius papildomus 
klausimus Jums padės atsakyti Jūsų kelionių agentas.   

Pirma linija (nuo paplūdimio)   
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“ 
antroje linijoje. Tokiu atveju poilsiautojai, atostogaujantys antroje linijoje nuo 
jūros esančiame viešbutyje, kartais gali naudotis visa pirmoje linijoje esančio 
viešbučio infrastruktūra. 

„Room service“ (aptarnavimas kambariuose)  
Įprastai viešbučio numeryje yra meniu su kainomis prekių ir paslaugų, kurias 
galima užsisakyti į kambarį. Ir nesvarbu, ar tai bus mažas sumuštinis su 
gėrimu, ar prabangi vakarienė su šampanu, užsakymą Jums pristatys į numerį. 
Be maisto, galima užsisakyti ir masažuotojo, kosmetologo paslaugas ir pan. 
Tereikia paskambinti nurodytu telefonu ir išreikšti savo pageidavimus.
nepamirškite, kad visos numeriuose teikiamos paslaugos yra 10–15 procentų 
brangesnės, be to, pagal konkrečios šalies papročius, rekomenduojami 
arbatpinigiai. Kai kuriuose viešbučiuose aptarnavimas numeriuose baigiasi 
19 val. arba gali trukti iki 2 val. nakties, tačiau aukščiausios klasės 
viešbučiuose šios paslaugos teikiamos visą parą.

Miesto / privatus paplūdimys  
Miesto paplūdimiu gali naudotis visi norintys: turistai ir vietiniai gyventojai. 
Kai kuriose šalyse (pavyzdžiui, Bulgarijoje, Turkijoje, Graikijoje, Ispanijoje) 
beveik visi paplūdimiai yra miesto. Jie taip pat prižiūrimi, juose veikia barai 
ir restoranai, tačiau už gultus, paplūdimio rankšluosčius ir skėčius reikia 
mokėti papildomai. Tiesa, kartais viešbučių savininkai moka už savo turistus, 
tada paplūdimio paslaugų kaina įskaičiuojama į gyvenimo šiame viešbutyje 
kainą. Kadangi šie paplūdimiai priklauso miestui, juose tvarką palaiko ir 
prižiūri ne viešbučio tarnautojai, o municipaliteto darbuotojai.
nei kelionės organizatorius, nei viešbučio administracija neatsako už šių 
viešųjų paplūdimių tvarką.
Privatus paplūdimys – tai viešbučio savininko išpirkta (ar nuomojama) ir 
savo nuožiūra įrengta turistams paplūdimio juostos dalis. Čia už gultus ir 
skėčius įprastai mokėti nereikia.

Vaikų klubas  
Viešbutyje dirbanti komanda nuo ryto iki vakaro organizuoja vaikams konkursus, 
žaidimus, varžybas ir ugdymo programas. Įprastai vaikų klubai veikia nuo 10 val. 
iki 18 val., vėliau vaikai kviečiami į kino salę pasižiūrėti animacinių filmų arba 
pašokti vaikų diskotekoje. Jei vaikas nuspręs palikti pasilinksminimo vietą, jis bus 
nuvestas pas tėvus. Vaikų klubai veikia ištisą sezoną, tačiau 3–4 žvaigždučių 
viešbučiai juos gali organizuoti tik aukštojo sezono metu (liepą – rugpjūtį). 
Kartais už vaikų klubą tenka mokėti papildomai.
Įprastas į klubą priimamų vaikų amžius – nuo 4 iki 12 metų, tačiau kai kurie 
viešbučiai nustato kitokias amžiaus grupes: nuo 4 iki 10 metų arba nuo 6 iki 
12 metų. Atskiri viešbučiai vaikų klubus skirsto į dvi arba tris amžiaus grupes, 
pavyzdžiui, nuo 3 iki 6 metų, nuo 7 iki 10 metų ir nuo 11 iki 14 metų, ir tada 
sudaro programas, kurios būtų įdomios kiekvienai amžiaus grupei. Amžiaus 
ribos nustatytos tam, kad būtų aiškesnės programos.
Problemų gali kilti su visiškai mažais vaikais, kurie greitai pavargsta. Tokiais 
atvejais „animatoriai“ pataria užsisakyti auklės paslaugas. Auklės paslaugos 
užsakomos pagal atskirą pageidavimą už papildomą mokestį. Personalas, 
dirbantis vaikų klubuose, ir auklės dažniausiai kalba rusų, anglų arba vokiečių 
kalbomis. 
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Palikti / rasti daiktai  
UAB „Tez Tour“ neatsako už viešbutyje ar autobuse paliktus / rastus turistų 
daiktus. Rasti daiktai saugomi UAB „Tez Tour“ biure (ne ilgiau nei 6 mėnesius) 
ir atiduodami tik pateikus asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, 
pagal turisto prašyme sudarytą paliktų / prarastų daiktų sąrašą. Taip pat 
UAB „Tez Tour“ neprivalo paliktų / rastų daiktų pristatyti turistui asmeniškai 
bei neatsako už pristatymo išlaidas.

Apgyvendinimo tipas  
Viešbučių numeriai būna skirtingi, pagrindiniai jų parametrai nusakomi 
specialiais trumpiniais:
DBL /TWIN (Double Room/ Twin Room) – dvivietis numeris su viena dviviete 
lova arba su dviem atskiromis vienvietėmis lovomis.
DBL+EXB – (Double Room With Extra Bed) – dvivietis numeris su viena dviviete 
(arba dviem vienvietėmis) ir viena papildoma vienviete lova. Papildoma lova 
dažniausiai būna mažesnė / siauresnė, todėl 3-iajam asmeniui taikoma 
žemesnė kaina nei vienam asmeniui DBL numeryje.
DBL+EXB+CHD (Double Room With Extra Bed And 1 Child) – dvivietis 
numeris su viena dviviete (arba dviem vienvietėmis) ir viena papildoma 
vienviete lova (tai gali būti sulankstoma lovelė, sofa, sulankstomas fotelis-
lova ar kita miegojimui skirtos priemonė). Papildoma lova dažniausiai būna 
mažesnė / siauresnė. Taip pat viešbučio administracija numato, kad vaikas 
gali miegoti su suaugusiaisiais. Todėl 3-iajam asmeniui ir vaikui taikoma 
žemesnė kaina nei vienam asmeniui DBL numeryje.
TRPL (Triple Room) – numeris trims, įprastai su trimis atskiromis 
vienvietėmis lovomis, bet gali būti ir su viena dvigule ir viena viengule lova. 
TRPL+2CHD (Triple Room And 2 Children) – numeris trims, įprastai su trimis 
atskiromis vienvietėmis lovomis ir viena papildoma pristatoma lova, bet gali būti 
ir su viena dvigule ir viena atskira viengule lova. Dažniausiai dėl vietos stokos 
tokio apgyvendinimo tipo numeriuose būna 3 arba 4 lovos, kadangi viešbučio 
administracija numato, kad vienas iš dviejų vaikų gali miegoti su suaugusiaisiais. 
Dėl lovų kiekio ir tipo sprendžia viešbučio administracija savo nuožiūra.
SGL (Single Room) – vienvietis numeris. Dažniausiai tai įprastas dvivietis 
numeris su dviem atskiromis lovomis arba viena didele lova, tik jame 
apgyvendinamas vienas žmogus. Kainuoja visuomet brangiau nei viena 
vieta DBL numeryje.
SGL+CHD (Singe Room And 1 Child) – vienvietis numeris. Dažniausiai tai 
įprastas dvivietis numeris su dviem atskiromis lovomis arba viena didele 
lova, tik numeris gali būti mažesnis nei standartinis dvivietis numeris.
DBL+CHD (Double Room And 1 Child) – standartinis (jei prie viešbučio 
pavadinimo nenurodyta kitokia numerio kategorija) dvivietis  numeris su viena 
dviviete arba dviem atskiromis lovomis. Dažniausiai dėl vietos stokos tokio 
apgyvendinimo tipo numeriuose būna 2 lovos, kadangi viešbučio administracija 
numato, kad vaikas gali miegoti su suaugusiaisiais. Išimtiniais atvejais, esant 
pakankamai erdvės numeryje, pastatoma papildoma sulankstoma lovelė, sofa, 
sulankstomas fotelis-lova ar kitos miegojimui skirtos priemonės.
DBL+2CHD (Double Room And 2 Children) – standartinis (jei prie viešbučio 
pavadinimo nenurodyta kitokia numerio kategorija) dvivietis  numeris su 
viena dviviete arba dviem atskiromis lovomis bei dar viena papildoma lova. 
Dažniausiai dėl vietos stokos tokio apgyvendinimo tipo numeriuose būna 2 
arba 3 lovos, kadangi viešbučio administracija numato, kad vienas iš dviejų 
vaikų gali miegoti su suaugusiaisiais.   

Vaizdas pro langą
Sea View – numeris su vaizdu į jūrą. Vaizdas gali būti tiesioginis arba šoninis 
(dalinis), kai viešbutis stovi šonu į jūrą ir jūra matoma tik išėjus į balkoną 
ar žvilgtelėjus šonu pro langą. Už numerį su vaizdu į jūrą paprastai imama 
priemoka. 
Sea Side View – numeris su vaizdu į jūros pusę. Dažnai tokiuose numeriuose 
tiesioginio vaizdo į jūrą nėra, jį gali užstoti pastatai ar augmenija.
Garden View – numeris su vaizdu į sodą arba vidinę viešbučio teritoriją, 
kurioje žaliuoja įvairūs augalai. Reikėtų atkreipti dėmesį, kad kartais viešbučio 
administracija taip įvardina numerius su vaizdu į priešingą nuo jūros pusę, 
o pro langus gali matytis tiesiog viešbučio teritorija, kurioje nebūtinai bus 
žaliuojantys sodai. Kainuoja pigiau nei numeris su vaizdu į jūrą. 
Mountain View – numeris su vaizdu į kalnus. Reikėtų atkreipti dėmesį, kad 
kartais viešbučio administracija taip įvardina numerius su vaizdu į priešingą 
nuo jūros pusę, o pro langus gali matytis tik kalnų kontūrai. Kainuoja pigiau 
nei kambarys su vaizdu į jūrą ir dažniausiai pigiau nei su vaizdu į sodą.  
Pool View – numeris su vaizdu į baseiną. Itin retai išskiriamas kaip  atskira rūšis.
Back View – numeris su vaizdu į gatvę arba kiemą. 
Front View – numeris pirmoje viešbučio pastatų linijoje, bet nebūtinai su 
tiesioginiu vaizdu į jūrą.

Numerių kategorijos
R.O.H. (Run Of The House) – tai gali būti bet kurio tipo numeris užsakytame 
viešbutyje. Tikslus numerio tipas sužinomas tik atvykus į viešbutį. numerio 
tipas priskiriamas viešbučio administracijos nuožiūra.
Standard Room – pats paprasčiausias numeris, lyg atskaitos taškas. Jame 
būtinai bus lovos ir vonios kambarys, o interjeras ir techninės charakteristikos 
priklauso nuo viešbučio lygio.  

Family Room – šeimyninis numeris, du gretimi 
kambariai (pagal dydį – pusantro), kiekviename iš jų 
įprastai stovi dvi lovos (vaikų kambaryje lovelė gali 
būti dviejų aukštų). Prieš rezervuojant vertėtų pasitikslinti, ar kambariai yra 
atskirti durimis ar didele ertme, ar tai yra vientisa erdvė be pertvarų. Įprastai 
jis kainuoja apie 30 procentų brangiau nei standartinis numeris, kuriame 
pastatomos dvi papildomos lovelės.
Executive Room – erdvus numeris verslo žmonėms, padalintas į dvi zonas: 
miegamąją ir darbo. Dažniausiai juose būna fakso aparatas bei internetas. 
Junior Suite – kambario plotas, palyginti su standartiniu kambariu – didesnis, 
padalintas į dvi zonas: miegamąją ir svetainės, kurios kartais atskiriamos 
dekoratyvine užuolaida, o kartais – tik grindų lygiu. Baldai čia geresni nei 
standartiniuose numeriuose, aptarnavimas – taip pat. Jie dažniausiai būna 5 
žvaigždučių, rečiau 4 žvaigždučių viešbučiuose ir kainuoja apie 30 procentų 
brangiau nei standartiniai numeriai. 
Suite – dar vienas geresnių numerių tipas. Tai erdvus dviejų kambarių numeris 
(nors kambariai gali būti atskirti tik simboline arka), puikiai įrengtas, jame gausu 
baldų, dažnai su dviem vonios kambariais (tačiau, jei yra tik vienas vonios 
kambarys, gali būti ir vonia, ir dušo kabina arba, pavyzdžiui, dvi kriauklės). Šiuose 
numeriuose atvykimo dieną svečius neretai pasitinka su vynu ir vaisiais. Toks 
numeris kainuos apie 50 procentų brangiau nei standartinis numeris. 
Deluxe Suite, Excellence Suite – dar vienas Suite numerių laiptelis. Čia 
kambarių – du arba trys, tačiau jie didesni. Dažniausiai yra ir sūkurinė 
vonia, didžiulė terasa arba balkonas. Šis numeris  kainuoja beveik dvigubai 
brangiau nei standartinis numeris. 
King Suite, Presidential Suite – pati aukščiausia Suite tipo numerių klasė. 
Dažniausiai šiuose numeriuose būna du miegamieji, svetainė, darbo kabinetas, 
du vonios kambariai, nemokamas vynas ir vaisiai kambaryje. Baldai čia – 
išskirtiniai, kadangi tokiuose numeriuose paprasti poilsiautojai neapsistoja. Šalia 
dažniausiai būna numeris apsaugai. Už poilsį tokiame numeryje dažniausiai teks 
sumokėti mažiausiai tris kartus brangiau nei standartiniame. 
Villa – atskiras 3–6 kambarių namelis, vieno arba dviejų aukštų, su didele 
svetaine, puikiai įrengtais miegamaisiais ir keliais vonios kambariais. Gali 
būti individualus baseinas, kartais vienu dalijasi kelios vilos. Geruose 5 
žvaigždučių viešbučiuose vilų svečiams veikia atskiras restoranas, klientai 
gali naudotis personalo elektromobiliais, o kartais ir asmeninio liokajaus 
paslaugomis. Į VIP paplūdimius kas pusę valandos atnešama vaisių, 
šampano, rankšluosčių. Už tokią vilą reikės sumokėti tris kartus brangiau 
nei už vieną ar kelis standartinius numerius (priklausomai nuo gyvenančiųjų 
viloje skaičiaus).
Apartamentai – paprastas buto tipo numeris, kuriame gali būti nuo vieno iki 
trijų miegamųjų kambarių, atskira svetainė, sujungta su virtuvėle, ir vonios 
kambarys. Viename miegamajame įprastai gali miegoti 2 žmonės. Interjeras, 
techninės charakteristikos bei virtuvėlės įranga priklauso nuo viešbučio 
lygio.
Studio – standartinio tipo numeris, padalintas į dvi zonas: miegamąją ir 
svetainės, sujungtą su virtuvėlės kampeliu. Priklausomai nuo viešbučio, 
virtuvėlėse gali būti indų ir stalo įrankių. 

NAUDINGA ŽINOTI

„Tez Tour Greece“ biuras Heraklione
168 Ethnikis Antistaseos
71306 Heraklion, Crete, Greece
Tel. +30 2810 301700-02
E-paštas info@teztour.gr 

LR ambasada Graikijoje
38, Vasileos Konstantinou Ave., 11635 Athens GREECE
Tel. +30 210 72 94 356/357;
Faks. +30 210 72 94 347;
E-paštas amb.gr@urm.lt
Pasibaigus atstovybės darbo laikui, poilsio ir švenčių dienomis, nelaimingų 
atsitikimų ar kitais neatidėliotinais atvejais skambinti į Lietuvos Respublikos 
užsienio reikalų ministeriją telefonu +370 706 52444.

Vietinių tarnybų telefonai:
policija - 100
Greitoji pagalba – 166 

Visa kataloge pateikta informacija apie viešbučius, jų kategorijas, siūlomas 
paslaugas ir pramogas gali kisti, todėl atnaujinamą informaciją apie 
pasikeitimus galite rasti „Tez Tour“ tinklapyje www.teztour.lt.
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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 internetiniame puslapyje www.tez-tour.com (skyrelyje „Jūsų regionas“ turi būti pasirinktas regionas pagal 
šalį iš kurios yra išvykimas) skelbiama naujausia ir aktualiausia informacija apie viešbučius, jų kategorijų, paslaugų ir pramogų juose pasikeitimus po katalogo išleidimo.
1.1.2. nesurinkus minimalaus turistų skaičiaus, t.y. 80 procentų vietų keleiviams numatytame lėktuve, pranešti raštu apie kelionės anuliavimą likus ne mažiau kaip 10 
kalendorinių dienų iki kelionės pradžios. Turistams tinkamai pranešus apie kelionės anuliavimą ir grąžinus įmokėtus pinigus už kelionę, kelionių organizatorius nebeatsako 
už turistų patirtą žalą.
1.1.3. Iki sutarties pasirašymo įteikti turistui (-ams) rašytinį dokumentą, kuriame būtų pateikta tiksli ir neklaidinanti informacija apie tai, kur vykstama, kelionės maršrutą 
(išvykimo, grįžimo vietas, datas bei lankomas vietas ir šalis, nurodant datas, kada į jas atvykstama ir išvykstama) ir jo pakeitimus, kelionėje teikiamas paslaugas, 
numatytas kataloge ar kitoje kelionę aprašančioje medžiagoje arba pakeistoje programoje, transporto priemones, kuriomis vykstama, jų charakteristikas ir kategoriją, 
apgyvendinimo tipą, objekto vietą, kategoriją ar patogumų lygį ir pagrindinius ypatumus bei klasę (pagal atitinkamas priimančios valstybės taisykles), maitinimą.
Pastaroji informacija skelbiama kelionių organizatoriaus internetiniame puslapyje www.tez-tour.com (skyrelyje „Jūsų regionas“ turi būti pasirinktas regionas pagal šalį iš 
kurios yra išvykimas). 
1.1.4. Pateikti rašytinę informaciją apie valiutų keitimo sąlygas ir tvarką, vizų gavimo tvarką, laiką, per kurį gaunamos vizos, valstybių sienų perėjimo tvarką, lankomų 
vietovių epidemiologinę būklę, imunoprofilaktikos reikalavimus, kuriuos reikia įvykdyti vykstant į kelionę, vakcinaciją, informaciją apie sveikatos draudimo įforminimo 
tvarką ir neprivalomas draudimo sutartis, pagal kurias atlyginamos turisto išlaidos dėl organizuotos turistinės kelionės atšaukimo arba pagalbos išlaidos, turistinių 
paslaugų teikimo sutarties įforminimo tvarką bei sąlygas. Sutarties įforminimo tvarką bei sąlygas, visą kelionės kainą, kainos dalį, kuri turi būti sumokėta iš anksto, 
likusios sumos mokėjimo grafiką. 
Pastaroji informacija arba nuorodos į oficialius internetinius tinklapius, kur yra tokia informacija, skelbiama kelionių organizatoriaus internetiniame puslapyje www.tez–tour.com 
(skyrelyje „Jūsų regionas“ turi būti pasirinktas regionas pagal šalį iš kurios yra išvykimas).
1.1.5. Tais atvejais, kai kelionių organizatorius sutartimi įsipareigoja suteikti turistui apgyvendinimo paslaugas, atitinkančias konkrečią kategoriją pagal priimančios šalies 
taisykles, nenurodant konkretaus apgyvendinimo paslaugų teikėjo, kelionių organizatorius iki sutarties pasirašymo įsipareigoja informuoti turistą apie apgyvendinimo 
tipą, kategoriją bei maitinimą. Kelionių organizatorius taip pat  įsipareigoja suteikti turistui neklaidinančią ir išsamią informaciją apie patogumų, paslaugų ir pramogų lygį, 
kiekį ir kokybę bei galimus jų skirtumus, priklausančius nuo konkretaus apgyvendinimo paslaugų teikėjo. 
1.1.6. Prieš išvykstant į kelionę, rašytine forma turistui pateikti: informaciją apie tarpines stotis ir sustojimo laiką, buvimo vietą bei informaciją apie keleivio vietą transporto 
priemonėje (išskyrus lėktuvą bei nenumatytus techninius sustojimus); kelionių organizatoriaus vietinio atstovo pavardę, adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto 
adresą ar vietinių kelionių pardavimo agentų, į kuriuos turistas galėtų kreiptis pagalbos, adresus ir telefono numerius. Jei tokių kelionių pardavimo agentų nėra, turistui 
nurodyti telefono numerį, kuriuo jis galėtų skambinti nenumatytu atveju, ar informaciją, kuri jam padėtų susisiekti su kelionių organizatoriumi ir (ar) kelionių pardavimo 
agentu. Jei į kelionę vyksta nepilnamečiai, pateikti tėvams ar globėjams informaciją, leisiančią tiesiogiai susisiekti su vaiku ar atsakingu asmeniu vaiko buvimo vietoje.
1.1.7.  Informuoti juos apie šalį į kurią vykstama, įvežamų daiktų kiekio, skaičiaus ir draudimų reikalavimų, pasienio kirtimo taisyklių ypatumus.
1.1.8. Turisto (-ų) pateiktus asmens duomenis naudoti tik kelionės 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.
1.1.10. Kai turistų grupę sudaro daugiau kaip 15 nepilnamečių iki 16 metų arba daugiau kaip 7 neįgalūs nepilnamečiai, užtikrinti, kad be kelionės vadovo, šią turistų grupę 
papildomai lydėtų dar vienas pilnametis asmuo. 
1.2. Turistas (-ai) įsipareigoja:
1.2.1. Laiku sumokėti už kelionę: jei sutartis sudaroma kai iki kelionės pradžios lieka daugiau nei 3 savaitės, sumokėti 20 procentų dydžio avansą, o likusią sumą sumokėti 
ne vėliau kaip 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 raštiško pareiškimo momento.
Jeigu turistas atsisako sutarties dėl aplinkybių, už kurias jis atsako (t. y. kai aplinkybės, kurios yra pagrindas atsisakyti sutarties, atsirado dėl paties turisto kaltės (dėl jo 
tyčinių veiksmų ar neatsargumo), jis turi atlyginti kelionių organizatoriui nuostolius, padarytus dėl tokio atsisakymo. nuostolių dydis šiuo atveju negali viršyti maksimalios 
vienos kelionės kainos. Sutarties atsisakymo kaina priklauso nuo likusio laiko iki kelionės pradžios:

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 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 

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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neatlyginama tais atvejais, kai sutarties atsisakoma dėl 1.1.2 punkto aplinkybių arba  nenugalimos jėgos.
2.4. Kai, nutraukus  sutartį, kelionių organizatoriui ir (ar) kelionių pardavimo agentui atsiranda pareiga grąžinti turistui visus ar dalį už organizuotą 
turistinę kelionę sumokėtų pinigų, pinigai turi būti grąžinti į turisto nurodytą sąskaitą per 10 darbo dienų nuo sutarties nutraukimo.

3. sUTARTIEs sĄLYGŲ PAKEITImAs
3.1. Kelionių organizatorius dėl svarbių priežasčių, apie kurias jis nedelsdamas informuoja turistą, gali pakeisti atitinkamas sutarties sąlygas. 
Turistas turi teisę atsisakyti keisti sutartį.
3.2. Kelionių organizatorius turi teisę, likus iki kelionės pradžios ne mažiau kaip 20 dienų, padidinti kelionės kainą dėl to, kad pasikeičia vežimo išlaidos, įskaitant išlaidas 
degalams, privalomiems mokesčiams ar atitinkamų valiutų keitimui. Kelionių organizatorius nurodo, kodėl padidėjo kaina ir kaip buvo apskaičiuotas kainos padidėjimas. 
Turistas, padidėjus kelionės kainai, turi teisę atsisakyti kainos didinimo 
3.3. Jeigu turistas atsisako keisti sutarties sąlygas 3.1, 3.2 punktų atvejais, kelionių organizatorius įgyja teisę atsisakyti sutarties. Tokiu atveju turistas turi teisę reikalauti 
gražinti už kelionę sumokėtus pinigus arba, jei kelionė iš dalies jau įvyko, kompensuoti proporcingą jų dalį. Jei kelionių organizatorius atsisako sutarties, tais atvejais, kai 
turistas atsisako keisti sutarties sąlygas dėl 3.1  punkte nurodytų aplinkybių, taikomas 2.3 punktas.  

4. sUTARTIEs ŠALIŲ PAsIKEITImAs
4.1. Bet kuris šios sutarties Turistas turi teisę perleisti savo teisę į kelionę trečiajam (kelionę perimančiam) asmeniui, kuris vykdys visas sutarties sąlygas.
4.2. Tais atvejais, kai toks perleidimas prieštarauja asmens, kurio pagalba kelionių organizatorius naudojasi, taisyklėms (t. y. jei per laiką, likusį iki kelionės pradžios jau 
neleidžiama užsakyti vietos transporto priemonėje, viešbutyje ir (ar) gauti vizos naujo asmens vardu), turistui turi būti pateiktos šios taisyklės.
4.3. Toks perleidimas turi būti įformintas sutartimi, atitinkančia Civilinio kodekso (Žin., 2000, nr. 74-2262) (toliau – Civilinis kodeksas) reikalavimus, su trečiuoju (kelionę 
perimančiu) asmeniu, o kelionę perimantis asmuo, sudaręs sutartį, ar turistas, perleidęs kelionę, apie tai raštu privalo pranešti kelionių organizatoriui ir perduoti informaciją 
bei dokumentus, reikalingus sklandžiai įvykdyti šią sutartį kelionę perėmusio asmens atžvilgiu. Teisę į kelionę perleidžiantis turistas ir trečiasis (kelionę perimantis) 
asmuo, perėmęs kelionę, atsako solidariai kelionės organizatoriui už kelionės kainos ir išlaidų, susijusių su teisės į kelionę perleidimu, sumokėjimą. Šalys susitaria ir 
sutinka, kad jeigu teisė į kelionę trečiajam (kelionę perimančiam) asmeniui  perleidžiama likus iki kelionės pradžios ne mažiau kaip 7 dienoms, kelionės perleidimo išlaidos 
sudaro 28 EUR asmeniui, jeigu šis perleidimas yra įmanomas. Šalys susitaria ir sutinka, kad jeigu teisė į kelionę trečiajam (kelionę perimančiam) asmeniui  perleidžiama 
likus iki kelionės pradžios  mažiau kaip 7 dienoms, kelionės perleidimo išlaidos sudaro 57 EUR asmeniui, jeigu šis perleidimas yra įmanomas. Turistui pareikalavus, 
kelionių organizatorius privalo pateikti dėl sutarties šalių pasikeitimo turėtų papildomų išlaidų paskaičiavimą. Jeigu kelionės perleidimas yra neįmanomas dėl 4.2 punkte 
minėtų ar kitų priežasčių, turistas turi teisę nutraukti sutartį, sumokėdamas 2.1.1. punkte nurodytą nutraukimo mokestį.

5. ATsAKomYbė UŽ NETINKAmĄ sUTARTIEs VYKDYmĄ
5.1. Jeigu sutartis nėra vykdoma pagal turisto protingus lūkesčius, kurių pagal sutarties sąlygas ir teikiamų paslaugų pobūdį turistas galėjo turėti, kelionių organizatorius 
privalo atlyginti turistui nuostolius. Kelionių organizatorius ar asmuo, kurio pagalba kelionių organizatorius naudojasi, neatsako už netinkamą sutarties vykdymą, jeigu:
5.1.1. dėl netinkamo sutarties vykdymo kaltas turistas (1.2.1, 1.2.2 punktų sąlygų nevykdymas ir kt. priežastys); 
5.1.2. už netinkamą sutarties vykdymą, kurio kelionių organizatorius nenumatė ir negalėjo numatyti, atsako 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. Kelionių organizatorius atsako už kataloge ar kitoje kelionę aprašančioje medžiagoje, kuri yra neatskiriama šios sutarties dalis, pateiktos informacijos teisingumą ir 
tikslumą, išskyrus bent vieną iš šių atvejų, kai:
5.6.1. turistui iki sutarties sudarymo buvo pranešta apie šios informacijos pasikeitimus, o kataloge ar kitoje kelionę aprašančioje medžiagoje buvo aiškiai numatyta pakeitimų 
galimybė;
5.6.2. pakeitimai daromi po sutarties sudarymo abiejų šalių raštišku susitarimu. 
5.7. Vežimui oru atitinkamai taikomos Konvencijos dėl tam tikrų taisyklių, susijusių su tarptautiniais vežimais oru, unifikavimo pasirašytos Varšuvoje 1929 m. spalio 12 d., 
1955 m. Hagos Protokolo apie Konvencijos dėl tam tikrų taisyklių, susijusių su tarptautiniais vežimais oru, unifikavimo pasirašytos Varšuvoje 1929 m. spalio 12 d. pakeitimą, 
Konvencijos dėl tam tikrų tarptautinio vežimo oru taisyklių suvienodinimo, pasirašytos 1999 m. gegužės 28 d. Monrealyje nuostatos, apribojančios Vežėjo atsakomybę EC 
899/2002 reglamentas, papildantis Europos Tarybos reglamentą EC 2027/97 dėl Vežėjo atsakomybės aviacinių įvykių atveju. Šie teisės aktai nustato ir 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 
derybomis, o nepavykus susitarti, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
6.3. Ginčus dėl sutarties netinkamo vykdymo ar nevykdymo nagrinėja Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Vartotojų teisių apsaugos įstatymo nustatyta tvarka. 
6.4. Po šios sutarties pasirašymo, sutarties sąlygų esminiai pakeitimai (pagrindinė sutartų paslaugų dalis ir kaina) galimi tik abiejų šalių rašytiniu susitarimu.
6.5. Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo 8 straipsnio 10 dalį įgyvendinančių ir kitų teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka turistai dėl turizmo paslaugų teikėjų 
prievolių nevykdymo gali kreiptis į Valstybinį turizmo departamentą. 
6.6. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais   po vieną kelionių organizatoriui ir turistui (-ams). Visi egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

Sutarties pasirašymas dar negarantuoja, jog turisto pasirinktam viešbučiui bus patvirtinta rezervacija. Apie rezervacijos patvirtinimą turistui bus pranešta atskirai. 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. 
Užsienio valstybių, neturinčių bevizio režimo susitarimo su Lietuvos Respublika, piliečiams, įsigijusiems turistinę kelionę, kai išvykimas / grįžimas iš / į Lietuvą, būtina daugkartinė 
(Šengeno arba nacionalinė) viza, galiojanti ne trumpiau kaip kelionės laiklotarpiu (išsami informacija yra skelbiama www.migracija.lt). Turistas patvirtina, kad jis, prieš pasirašant 
šią sutartį, gavo rašytinį dokumentą (sutartį, katalogą, kitą kelionę aprašančią medžiagą, programą), kuriame išdėstyta visa su kelione susijusi informacija: informacija apie 
apgyvendinimą bei transporto priemones, kelionėje teikiamas paslaugas, kelionės maršrutą, išvykimo ir grįžimo vietą, laiką, lankomas vietas, jų epidemiologinę būklę, valiutų 
keitimą, valstybių sienų perėjimo tvarką, daiktų įvežimo apribojimus, vizų gavimą, imunoprofilaktikos reikalavimus, informaciją, leisiančią tiesiogiai susisiekti su vaiku ar atsakingu 
asmeniu vaiko buvimo vietoje (jei į kelionę nepilnamečiai vyksta vieni), kelionių organizatoriaus ar kelionių pardavimo agento, jo telefoną ir kitus kontaktinius duomenis bei kita 
šiose sutarties sąlygose nurodyta informacija.
Taip pat informuotas apie kelionių organizatoriaus interneto svetainę www.tez-tour.com (skyrelyje „Jūsų regionas“ turi būti pasirinktas regionas pagal šalį, iš kurios yra išvykstama). 
Sutarties nuostatos privalomos kelionių organizatoriui ir visiems turistams. Turistas patvirtina, kad nuodugniai susipažino su pateikta sutartimi ir suprato visas jos nuostatas bei 
informavo kitus turistus   naudos gavėjus, kad turistinė kelionė yra organizuojama tik pagal šioje sutartyje nurodytas sąlygas ir visi turistai privalo vykdyti visas sutarties sąlygas. 

Sutarties priedai: katalogas,  programa, kita kelionę aprašanti medžiaga.
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Šiame kataloge nurodoma tokia informacija, kokia ji buvo pateikta informacijos davėjo. Informacija 
pateikta 2015-11-01 dienai. Išsamesnė bei naujesnė informacija apie viešbučius bei juose įvykusius 
pasikeitimus skelbiama tinklapyje www.tez-tour.com.
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ATOSTOGOS PRASIDEDA
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Transportas

2
Greitoji keleivių patikra

Parduotuvės

Kavinės

5Verslo klubas

6Kino salė

7
Vanduo Skrendu




