VÝLETY PRO SEZONU 2017
1. Klasický okruh ostrova - celodenní výlet s průvodcem
Z letoviska pojedeme přímo do zámečku Achillion, který si nechala postavit rakouská
císařovna Alžběta (Sissi). Po prohlídce přejedeme na historický poloostrov Kanoni, kde se
původně nacházelo starověké město Kerkyra. Po cestě navštívíme likérku Kum-Quat.
V Paleokastritse si prohlédneme mužský ortodoxní klášter ze 13. stol. V Paleokastritse
je také možné využít polední přestávku na koupání v moři nebo projížďku loďkou do
jeskyň nebo oběd. V odpoledních hodinách vyjedeme na vyhlídkové místo zvané Bella
Vista a zastavíme u vesničky Makrades na nákup přírodních výrobků - olivového oleje,
domácího vína, mýdla z olivového oleje, místního koření, krémů apod. Z Makrades se
vrátíme zpět do letoviska.
Orientační čas: 8 hod až 18 hod.
Cena: dospělý 33,0 EUR, dítě 16,5 EUR, v ceně není zahrnuta vstupenka do Achillia
2.Aqualand - celodenní výlet do vodního zábavního parku
Aqualand jejeden z nejmodernějších a největších vodních parků v Evropě s mnoha
atrakcemi – obří skluzavky a tobogány, líná řeka, jacuzzi, bazény, dětské koutky, bazén s
umělými vlnami.
Po zážitcích ze skluzavek se můžete občerstvit v barech, stáncích s občerstvením,
cukrárně či restauraci. Samozřejmostí je bezplatná možnost využití lehátek, slunečníků,
šaten a sprch. Za malý poplatek je možné pronajmutí bezpečnostních skříněk.
Orientační čas: 9 hod až 18 hod
Cena: dospělý 34,0 EUR, dítě 25,0 EUR
3. Barbeque v Želví zátoce z Kassiopi- celodenní lodní výlet
(pouze z letovisek na
severu ostrova)
Kapitán Theo nás na palubě přivítá skleničkou ouza a džusu. Z Kassiopi poplujeme nejdřív
směrem na jih podél malebné zátoky Kouloura a Kalami, kde byla natočena bondovka
„Jen pro tvé oči“ a kde často kotví jachty známých osobností. Blízko kostelíčka svArsenis
můžeme přímo z lodi plavat v průzračném modrozeleném moři. Osvěženi poplujeme na
sever k Želví zátoce, kde zastavíme na koupání a oběd. Pláž je oblázková a přístupná
jenom z moře. Grilované kuře, které posádka připraví, se podává s rýží, řeckým salátem,
sýrem feta a čerstvým chlebem. Víno a pomerančový džus jsou volně k dispozici celý den.
Orientační čas:
8.30 hod až 16.30 hod.
Cena:33,0 EUR, dítě 16,5 EUR
4. Lodní výlet do Pargy a na ostrov Paxos- celodenní výlet
Plavba výletní lodí podél jižního pobřeží ostrova Korfu na ostrov Paxos. Na Paxosu je
možnost prohlídky městečka Gaios nebo občerstvení v některé z místních taveren.
V poledních hodinách přeplujeme do malebného městečka Parga, ležícího na pobřeží
pevninského Řecka. V Parze je čas na prohlídku města, návštěvu zříceniny středověkého
hradu, koupání, nákup suvenýrů atd. V odpoledních hodinách návrat lodí na Korfu.
Orientační čas: 7.30 hod až 20.00 hod
Cena: dospělý 34,0 EUR, dítě 17,0 EUR
5. Lodní výlet na Paxos a Antipaxos, jeskyně – celodenní výlet
Plavba výletní lodí podél jižního pobřeží ostrova Korfu na západní pobřeží ostrova

Paxos,kde jsou impozantní skály a jeskyně. Doplujeme až k ostrůvku Antipaxos, který je
mnohdy přirovnáván ke Karibiku. Tady se budeme koupat v průzračném azurovém moři.
Potom proplujeme úžinou mezi Paxosem a ostrůvky Panagia a sv. Nikolaj do přístavu
Gaios, kde budeme mít dostatek času na prohlídku městečka a občerstvení v některé
z místních taveren.
Orientační čas: 7.30 hod až 20.00 hod
Cena: dospělý 34,0 EUR, dítě 17,0 EUR
6. Albánie, Butrint a Modré oko – celodenní výlet
Plavba rychlou lodí do albánského přístavu Saranda. Prohlídka archeologického místa
Butrint s řadou památek z antického Řecka a Říma. Prohlédneme si divadlo, gymnázium,
lázně atd. a procházkou vyjdeme na vrcholek kopce s benátskou pevností, odkud se
otvírá krásný výhled do okolí. Vrátíme se na oběd do městaSaranda. Po obědě
odpočinkový výlet autobusem do vnitrozemí Albánie k pramenům řeky Bystrice do
malebné oblasti zvané „Modré oko“.
Orientační čas: 7.30 hod až 20.00 hod
Cena: dospělý 29,0 EUR + 10,0 EUR přístavní poplatek+ fakult. 23,0 EUR výlet do
Butrintu
a k „Modrému oku“, oběd v ceně
dítě 6 – 12 let 14,5 EUR + 10,0 EUR přístavní poplatek + fakult. 11,5 EUR výlet
do
Butrintu a k „Modrému oku“, oběd v ceně
7.Výlet do města Korfu lodí z Kassiopi– polodenní výlet
(pouze z letovisek na severu
ostrova)
Z Kassiopi poplujeme podél malebného východního pobřeží zhruba 1,5 hodiny do města
Korfu. Okolo ostrova Vidos zajedeme do přístavu NAOK, blízko Staré Pevnosti. Ve městě
budeme mít
3 hodiny volno. Na zpáteční cestě se zastavíme na fotografování u Myšího
ostrůvku, jednoho ze symbolů ostrova Korfu.
Orientační čas:

8.30 hod až 16.30 ranní,
15.30 hod až 21.30 večení
Cena: dospělý 24,0 EUR, dítě 17,0 EUR

8. Modrá laguna - celodenní lodní výlet
Výlet lodí podél jihovýchodního pobřeží ostrova Korfu k protějšímu pevninskému Řecku.
Nejdřív poplujeme k jeskyním Mourtos, kde se za druhé světové války ukrývaly řecké
ponorky. Další zastávka s možností koupání bude v malebné zátoce, kde byl natočený film
„Modrá laguna“. Naše plavba dál pokračuje mezi mnoha malými ostrůvky na pláž sv.
Paraskevi. Kde můžete šnorchlovat a koupat se. Na palubě lodi bude podán oběd formou
bufetu (grilované kuře, tzatziki, salát, pečivo, víno a nealkoholické nápoje pro děti).
Orientační čas:
7.30 hod až 20.00 hod
Cena: dospělý36,0 EUR, dítě 21,0 EUR s obědem
9. Hydropolis(pouze z letovisek na severu ostrova)
V blízkosti Acharavi směrem na Almyros-Kassiopi je menší vodní park s bazénem,
skluzavkami a línou řekou. Park je otevřený 2x týdně s AllInclusive programem a v ceně
jsou zahrnuty nealkoholické nápoje, čepované pivo, saláty a zmrzliny po celý den a
v poledne oběd formou bufetu.
Orientační čas:
10.30 až 18.00 hod
Cena: dospělý25,0 EUR, dítě 21,0 EUR s AllInclusive

10. Loď Kalypso a návštěva města Kerkyra - projížďka lodí s proskleným sklem,
představení s mořskými lvouny
(pouze z letovisek na severu ostrova)
Výlet autobusem do města Korfu spojený s projížďkou lodí Kalypso s proskleným dnem,
která na nás čeká v malém přístavu pod Novou pevností. Při projížďce budeme pozorovat
podvodní život a za ostrovem Vidos budeme sledovat cvičení s mořskými lvouny.
Projížďka trvá celkem 1 hodinu. Ve městě Kerkyra (Unesco) budeme mít volný čas zhruba
dvě hodiny. Večer návrat do letoviska.
Orientační čas:
15.30 hod až 22 hod
Cena:28,0 EUR, dítě 15,0 EUR
11. Západ slunce na moři - krátký lodní výlet (pouze z letovisek Ag. Georgios a Arillas)
Výlet motorovým člunem okolo Porto Timoni za skálu Gravia, kde budeme pozorovat
západ slunce do moře. Fotografování, kochání.
Orientační délka výletu: 1,5 hodiny
Cena: dospělý 20,0 EUR, dítě 16,0 EUR
12. Výlet na Diaplo,za mořskými ježky (pouze z letovisek Ag. Georgios a Arillas)
Lodní výlet na ostrůvek Diaplo, koupání, šnorchlování
Motorovým člunem pojedeme směrem k Porto Timoni, objedeme výběžek Afionas a okolo
pobřeží Arillas a AgiosStefanos budeme dál pokračovat na otevřené moře k malým
skalnatým ostrůvkům zvaným Diaplo. Diaplo obývají jen racci. Je tady malá oblázková
pláž a krásně čisté azurové moře, kde můžete šnorchlovat a lovit mořské ježky. Když se
podaří ježky nalovit, tak vám ukážeme, jak se otvírají a jedí, samozřejmě syroví. K
občerstvení bude pro všechny voda a vodní nebo ananasový meloun.
Orientační čas: 11 hod až 14.00 hod
Cena: 35 EUR, dítě 20 EUR
Poznámka: pokud není uvedeno jinak, dítě je ve věku 4 - 12 let,
děti do 4 let bez nároku na místo v autobuse a stravu jsou zdarma

Orientační ceny jídel, nápojů a potravin v restauracích
a obchodech v sezóně 2017
Orientační ceny v EUR v restauracích
pivo 0,5 l
limonáda
voda 0,5 l
cola
káva
drink
zmrzlina
zmrzlinový pohár

2,0 - 3,0
1,5 - 2,5
0,5 - 0,9
1,5 - 2,5
2,0 - 3,5
4,0 - 6,0
1,5 - 2,5
3,0 - 5,0

lazaně
malá pizza
velká pizza
steak
ryby-porce
kuře
musaka
gyros

6,5 - 9,0
3,5 - 5,5
5,5 - 8,0
10,0 - 13,0
8,0 - 15,0
6,0 - 8,0
6,0 - 10,0
2,5 - 4,5

Orientační ceny v EUR v obchodech
jablka 1 kg
broskve 1 kg
melouny 1 kg
banány 1 kg
rajčata 1 kg
okurky 1 ks
cibule 1 kg
brambory 1 kg
chléb 400 gr
salám 1 kg
šunka
těstoviny 0,5 kg
rýže 1 kg
rostlinný tuk 250
gr
olej slunečnicový
1l
mouka hladká 1 kg
cukr 1 kg
pohlednice

benzin
bezolovnatý

1,5 - 2,5
1,5 - 2,5
0,5 - 1,0
1,0 - 1,7
1,4 - 2,5
0,4 - 0,9
0,5 - 0,7
0,8 - 1,4
0,8 - 1,4
6,5 - 10,0
10,0 - 16,0
0,6 - 1,2
1,9 - 3,0

mléko 1,0 l
jogurt bílý 200 gr
jogurt ovocný
sýr ementál 1 kg
sýr trikalino 1 kg
sýr feta 1 kg
vejce 6 ks
ryby 1 kg
kalamary 1 kg
vepřové 1 kg
hovězí 1 kg
kuře 1 kg
voda 1,5 l

1,0 - 1,3
0,8 - 1,1
1,2 - 1,5
6,0 - 7,5
11,0 - 12,5
8,0 - 12,0
1,1 - 1,6
5,0 - 14,0
5,0 - 8,0
4,5 - 7,0
6,0 - 12,0
5,0 - 6,5
0,5 - 0,9

0,8 - 1,1

cola 1, 5 l

1,3 - 1,6

2,6 - 3,0
0,9 - 1,3
0,8 - 1,3
0,6 - 1,0

fanta 1,5 l
víno 0,7 l
pivo 0,5 l
kečup

1,3 - 1,6
3,0 - 8,0
0,8 - 1,5
0,9 - 1,4

1,50 - 1,65

ORIENTAČNÍ CENY AUT v EUR - SEZONA 2017
1 den
100 km
v ceně

Typ auta

cena za
km navíc

3 dny
km bez
omezení

7 dní
km bez
omezení

Skupina A
(FIAT Seicento, CHEVROLET Matiz ap.)

37

0,2

105

240

Skupina A1 open top
(FIAT Seicento, CHEVROLET Matiz ap.)

40

0,2

110

270

Skupina B
(HYUNDAY Getz, PEUGEOT 107 ap.)

42

0,3

120

280

Skupina C
(FIAT Punto, PEUGEOT 206 ap.)

50

0,3

140

310

Skupina G - jeeps
(SUZUKI Jimny ap.)

70

0,4

200

420

Skupina E - minibuses
(Nissan Evalia, 7 osob )

90

0,4

260

590

Skupina E1 - minibuses
(FIAT Scudo, 9 osob )

115

0,6

310

670

Cena benzínu:

bezolovnatý 1,50 – 1,65 EUR

Upozornění: ve vysoké sezoně, od poloviny července do konce srpna, doporučujeme rezervovat auta
předem, protože po příjezdu klientů už nebývají k dispozici. To se týká hlavně menších letovisek (Ag.
Georgios, Arillas, Nissaki apod) a pokud mají klienti zájem o více aut.

ČESKO – ŘECKÝ SLOVNÍČEK
Pozdravy, fráze
Česky

Řecky

Foneticky

Dobrý den.
Ahoj.

Καιεκέρα.
Γεηά ζοσ. Γεηά ζας.

Kalimera.
Jasu. Jasa .

Jak se jmenujete?
Jmenuji se ...

Πώς ζας ιέλε; Πώς ιέγεζηε; Pos sas lene? Pos legheste.
Με ιέλε/ιέγοκαη ...
Me lene/leghome ...

Můžete mi pomoci?
Ano.
Ne.

Μπορείηε λα κε βοεζ
Ναη.
Οτη.

Borite na me voithisete?
Ne.
Ochji

Pán
Paní

Κύρηος
Κσρ α

Kjirios
Kjiria

Slečna
Nemluvím řecky.

Δεζποηλίς / ίδα
Δε κηιάφ ειιεληθά

Ddespinis/idha
Dhe milao elinika.

Mluvím trochu ...
Nerozumím Vám.

Μηιάφ ιίγο ...
Δε ζας θαηαιαβαίλφ.

Milao ligho ...
Dhe sas katalaveno.

Prosím.
Děkuji.

Παραθαιώ.
Εσταρηζηώ

Parakalo.
Efcharisto.

Ne, děkuji.
Ano, děkuji.
Prosím?

Οτη εσταρηζηώ.
Ναη, παραθαιώ.
Ορίζηε;

Ochji, efcharisto.
Ne, parakalo.
Oristé?

Rozuměl jsem. Pochopil jsem.
Καηάιαβα.
Nerozuměl jsem. Nepochopil jsem. Δε θαηάιαβα.

Katalava.
Dhen katalava.

Potřebuji
Dejte

Χρεη δοκαη
Δώζηε

Chriazome.
Dhoste.

Dobře, dobře

Καιά, θαιά.

Kala, kala.

Brambory
Jablko

οη παηάηες
ηα κήια

i partes
ta mila

Pivo
Máslo

ε κπίρα
ηο βούησρο

i bira
to vutiro

Chleba
Čokoláda

ηο υφκί
ε ζοθοιάηα

to psomi
i sokolata

Konzervy
Vejce
Zelenina

οη θολζέπβες
ηα ασγά
ηα ιαταληθά

i konserves
ta Avia
ta lachanika

marmeláda, džem
Sýr

ε καρκειάδα
ηο ησρί

i marmeladha
to tyri

Káva
Makaróny

ο ταθές
ηα καταρόληα

o kafes
ta makaronja

Mléko
Sodovka

ηο γάια
ε ζόδα

to ghala
i sodha

Rýže
Pomeranče

ηο ρύδη
ηα πορηοθάιηα

to rizi
ta portokalia

Polévka
Cukr
Čaj

ε ζούπα
ε δάταρε
ηο ηζάη

i supa
i zachari
to cai

Rajčata
Cibule

οη ληοκάηες
ηα τρεκκύδηα

i diates
ta kremidhia

Ryba
Maso

ηο υάρη
ηο τρέας

to psari
to kreas

Víno
Zmrzlina

ηο τραζί
ηο παγφηό

t krasi
to paloto

Sůl

Τοαιάηη

to alaty

Potraviny

ŘECKÁ KUCHYNĚ
V řeckých přimořských letoviscích je hodně taveren, restaurací a kaváren. Řecká kuchyně je silně ovlivněna orientem. Kdo
chce ochutnat typickou řeckou stravu měl by vyhledat z početných taveren. Čím prostěji vypadají, o to typičtější jsou tam
pokrmy. Pro řeckou kuchyni je příznačné velké množství předkrmů. Jídla jsou vydatná a mají díky používání zdejších přísad
jako je olivový olej, česnek a čerstvé bylinky zvláštní příchuť. Nabídka je většinou psána trojjazyčně (řecky, německy,
anglicky). Často jsou jídla zobrazena na vývěsních tabulích nebo vystavena ve vitrýnách. Můžete se také přidržet zvyku
domácích a prohlédnout i vybrat si pokrm osobně v kuchyni. Poté, co dojíte hlavní jídlo, vám číšník před zaplacením donese
malou štamprli alkoholu. Většinou to bývá Ouzo. Výjimečně můžete dostat zmrzlinu nebo nakrájený meloun.
Přejeme dobrou chuť !!!

Kali orexi !!!

Předkrmy a saláty:
Taramosaláta - pyré z bílého chleba a tresčích jiker
Dolmades - révové listy plněné rýží a sekaným masem
Tzatziky - pokrm z jogurtu, okurek, česneku a oleje
Feta - tučný ovčí sýr (nejoblíbenější řecký sýr)
Gigantes plaki - bílé fazole v rajské omáčce
Choriatiky (řecký salát) - míchaný salát z rajčat, okurek, papriky, cibule, oliv a Fety
Melidzano salata - salát z pečených baklazanu, oleje, česneku a koření
Hlavní jídla:
Piperies a tomates jemistes - papriky a rajčata plněné rýži a mletým masem
Moussaka - je tvořeno vrstvami mletého masa baklazanu a cuket popřípadě i brambor přelité bešamelovou
omáčkou a zapečené v troubě
Pastisjo - nákyp s mletým masem, makaróny a bešamelem
Souvlaki špíz - může být z různých druhů masa na jehle na způsob ražniči
Gyros - z kuřecího nebo z vepřového masa. Maso se otáčí na svislém grilu a opečené maso se ořezává
nožem. Často se vkládá do housky se zeleninou a hranolky
Brizola - maso upravené jako biftek
Paidakja - jehněčí kotlety
Keftedes - kuličky z mletého masa
Briam - zapečené rajčata, cukety a brambory v tomatové omáčce
Stifado - druh guláše z hovězího masa s cibulí, kořeněný skořicí a bobkovým listem
Kleftiko - různé druhy masa (kuřecí, jehněčí) se zeleninou, sýrem či brambory, vařené a pečené většinou v
alobalu
Mořské speciality:
Psária - ryby
Kalamaria - krájené obalované a osmažené sépie
Garides - krevety
Midja - škeble
Barbuna - ryby na roštu
Oktapodi - chobotnice grilovaná, vařená s přílohou nebo studená
Marides - do křupava opečené rybičky, jí se s hlavou, ploutví a ocasem
Moučníky:
Chalva - sladký pokrm s ořechy a medem
Baklava - lístkové těsto s medem a ořechy
Lukumades - kynuté pečivo s medem a ořechy nebo skořicí
Kataifi - závitky s ořechy a sirupem
Galaktobureko - krupicové koláče s lístkovým těstem a sirupem
Spinakopita/tyropita - brioška ze špenátu nebo sýra
Pita - slaný koláč z lístkového těsta s náplní špenátovou, sýrovou nebo šunkovou, jindy se tak nazývá
placička, do které se balí gyros nebo souvlaki

Návštěv:

