
LÉTO 2022  
 ŘECKO

PARALIA,OLYMPIC BEACH
odjezdy z Brna

Zahájení prodeje s velkými slevami FIRST MINUTE !!!

V roce 2023 - 28. sezóna !!
Nečekejte na LAST MINUTE ! Využijte speciálních nabídek a slev !!!

Slevy: 
do 20.10.2022 sleva 23%  ze základní ceny při zaplacení 100% ceny pobytu
do 16.12.2022 sleva 20%  ze základní ceny při zaplacení 100% ceny pobytu
do 31.01.2023 sleva 15%  ze základní ceny při zaplacení 100% ceny  pobytu

do 28.02.2023 sleva 10% ze základní ceny při zaplacení 50% zálohy
do 31.03.2023 sleva 5% ze základní ceny při zaplacení 50% zálohy

do 31.03.2023 sleva 10% ze základní ceny při zaplacení 50% zálohy – pro věrné klienty
Je  možné rezervovat  zájezd zaplacením zálohy podle vašeho uvážení,  nejméně však
1.000.-Kč/osoba, pak platí uvedená sleva ze zaplacené zálohy.

Tyto slevy  platí  pouze na námi  organizované zájezdy.  U ostatních zájezdů slevy  dle
podmínek pořadatele – info v CA.

Další hotely a apartmány budou postupně doplňovány.

PŘIHLÁŠKY A INFORMACE:
 CA LIKIDIS TRAVEL s.r.o., Josefská 3, 602 00 BRNO, IČO: 47903678

Tel.  542 219 201, mobil 605253954, 605253955,
 e-mail: prodej@likidistravel.cz, brno@likidistravel.cz

mailto:brno@likidistravel.cz


Řecko – Paralia – studia LILALO 2023
vlastní doprava

Paralia - velice vyhledávané přímořské letovisko vzdálené 75 km odetiště v Thessaloniki (Soluň) a 7 km od krajského města
Katerini (70 tis. obyvatel), poskytuje velice příjemnou dovolenou nejširší klientele. Krásné písečné pláže vystupují z teplých
vod Egejského moře, lemují pobřeží v délce několika desítek kilometrů. Z přímořské roviny se zvedá do výše tři tisíce
metrů pohoří bájného Olympu s nejvyšší horou Řecka, která svojí jedinečností láká každým rokem stále více turistů k
výletům do tamní rezervace. Paralia je velmi dobře vybavené středisko, po nově zbudované promenádě se můžete dostat do
sousedního střediska Katerinoskala. Svou zeměpisnou polohou je tato oblast vhodná k letní dovolené již od května až do
začátku října.

Studia LILALO POLOHA: cca 400 m od pláže a 800 m od centra
UBYTOVÁNÍ: 2 až 4 lůžkové studia se sociálním zařízením, kuchyňským koutem, TV, balkonem
STRAVOVÁNÍ: vlastní nebo možnost přikoupit polopenzi
PLÁŽ : cca 400 m od písečné pláže
NAŠE HODNOCENÍ: výhodná cena, klidné prostředí, bazén

termín Dní/
nocí

1. a 2. os. 3. (4.) os. termín Dní/
nocí

1. a 2. os. 3. (4.) os.

03.06.-10.06. 8/7  3 490 2 290 22.07.-29.07. 8/7 6 190 2590
10.06.-17.06. 8/7 3 790 2 290 29.07.-05.08. 8/7 6 190 2590
17.06.-24.06. 8/7 3 790 2590 05.08.-12.08. 8/7 6 190 2 290
24.06.-01.07. 8/7 4 590 2590 12.08.-19.08. 8/7 6 190 2 290
01.07.-08.07. 8/7 4 590 2590 19.08.-26.08. 8/7 5 090 2 290
08.07.-15.07. 8/7 5 190 2590 26.08.-02.09. 8/7 4 090 2 290
15.07.-22.07. 8/7 5 190 2590 02.09.-09.09. 8/7 3 790 2 290

3. a 4. osoba do 15 let – studio  
v termínu 03.06.-10.6.2022 1.590- Kč
v ostatních termínech         1.990,- Kč

 Při včasné rezervaci je možné zvolit libovolný
termín na libovolný počet nocí.

Cena zahrnuje: 7x ubytování, služby CA
Cena nezahrnuje: večeře 290,- Kč/os./den, (je možné objednat libovolný počet večeří), cestovní pojištění 41.- 
Kč/os./den, 
Slevy a příplatky: Sleva 3. osoba ve třílůžkovém studiu, 4. osoba ve čtyřlůžkovém studiu
Dětské slevy platí v doprovodu dvou plně platících dospělých osob (t.j. na 3.eventuelně 4. lůžku na pokoji).
Klimatizace 3€/den – platí se na místě
Místní poplatek 0,5€/studio/den – platí se na místě

PŘIHLÁŠKY A INFORMACE:
 CA LIKIDIS TRAVEL s.r.o., Josefská 3, 602 00 BRNO, IČO: 47903678

Tel.  542 219 201, mobil 605253954, 605253955,
 e-mail: prodej@likidistravel.cz, brno@likidistravel.cz
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2023 ŘECKO – PARALIA – hotel OREA ELENI***
autobusem z Brna

Poloha: jeden z nejznámějších dominantních hotelů v Paralii, nacházející se 120 m od pláže, v blízkosti centra letoviska
(cca 200 m) s řadou obchodů, stánků, barů, restaurací i stylových taveren, zlatnických krámků nebo tak typických
prodejen kožených výrobků a kožichů... Nový Aquapark cca 500 m od hotelu!
Ubytování: rekonstruované dvoulůžkové pokoje s možností jedné nebo dvou přistýlek s vlastním soc. zařízením (SWC,
fén), balkónem, SAT-TV, telefonem, klimatizací (za příplatek 5,- Euro/den)
Vybavení: recepce, lobby, bar, restaurace s vnitřní i venkovní částí (letní terasa), 2 výtahy,Wi-Fi bezplatně v oblasti
recepce, lobby a restaurace, před hotelem je park s dětskými prolézačkami a houpačkami
Stravování:  polopenze, snídaně formou švédského stolu, servírované večeře podávané formou jednotného menu,
přílohy a saláty formou bufetu, dezert nebo ovoce. 1 x týdně hotel pořádá barbecue večeři.
Pláž: písčitá pláž s pozvolným vstupem do moře cca 120 m od hotelu, podél pláže je řada restaurací a barů, lehátka a
slunečníky na pláži za poplatek (nebo za konzumaci nápojů v plážovém baru), velký výběr vodních sportů za poplatek

Cena zahrnuje: dopravu autokarem, ubytování s polopenzí, služby delegáta, poj. CK ve smyslu zákona č.159/99 Sb.

Cena  nezahrnuje: komplexní  pojištění  včetně  léčebných  výloh,  storna  a  připojištění  COVID  50,-  Kč/os./den,
jednolůžkový pokoj + 500 Kč/noc, pobytové taxy ve výši 1,5 EUR pokoj a noc – platí se na místě delegátovi nebo na
recepci hotelu
Sleva 9% platí při úhradě 50% zálohy do 31.3.2023 nebo je možné využít akci DÍTĚ ZDARMA (akci dítě zdarma nelze
kombinovat se slevou za včasnou rezervaci).

PŘIHLÁŠKY A INFORMACE:
 CA LIKIDIS TRAVEL s.r.o., Josefská 3, 602 00 BRNO, IČO: 47903678

Tel.  542 219 201, mobil 605253954, 605253955,
 e-mail: prodej@likidistravel.cz, brno@likidistravel.cz

touroperátor: CK BON TON

termín počet
dnů/nocí

1. a 2. osoba dítě do 18ti let

28.05.-11.06.2023          15/12      10 990 Kč       5 990 Kč
09.06.-22.06.2023          14/11      10 990 Kč       5 990 Kč
20.06.-02.07.2023          13/10      11 490 Kč       5 990 Kč
30.06.-11.07.2023          12/9      11 990 Kč       7 990 Kč
09.07.-20.07.2023          12/9      11 990 Kč       7 990 Kč
18.07.-29.07.2023          12/9      11 990 Kč       7 990 Kč
27.07.-07.08.2023          12/9      11 990 Kč       7 990 Kč
05.08.-16.08.2023          12/9      11 990 Kč       7 990 Kč
14.08.-25.08.2023          12/9      11 990 Kč       7 990 Kč
23.08.-03.09.2023          12/9      10 990 Kč       5 990 Kč
01.09.-14.09.2023         14/11      10 990 Kč       5 990 Kč
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