
mediteran
Počitnice v Španiji, Grčiji, Turčiji, 
Egiptu, Albaniji in na Malti

2016



Poiščite nas!
Informacije in rezervacije

 info@kompas.si ·  www.kompas.si ·  turistična agencija Kompas ·  @Kompas_1951

Potovalne storitve po vaši meri
KOMPAS MYWAY • 01 2006 318 • 04 2014 260 • myway@kompas.si

Letalske vozovnice in poslovna potovanja
KOMPAS POSLOVNI CENTER • Miklošičeva ul. 11, Ljubljana • 01 2006 340 • 01 2006 341 • avio@kompas.si
KOMPAS POSLOVNO KONGRESNA AGENCIJA • Pražakova ul. 4, Ljubljana • 01 2006 311 • congresses@kompas.si

 City Center Kompas & Kompas Poslovni center Ljubljana • Miklošičeva ul. 11, Ljubljana • 01 2006 340 • corporate@kompas.si

Sejmi in strokovna potovanja
Pražakova ul. 4, Ljubljana 01 2006 151 • 01 2006 315 • sejmi@kompas.si

KOMPAS LJUBLJANA
Slovenska c. 36
01 2006 222 - aranžmaji, 
vizumi
slovenska@kompas.si
01 2006 231 - letalske voz.
avio@kompas.si

KOMPAS LJUBLJANA
Pražakova ul. 4
01 2006 333 - aranžmaji in 
ladijske voz.
prazakova@kompas.si

KOMPAS LJUBLJANA
Lufthansa City Center
Miklošičeva ul. 11
01 2006 340 - letalske voz.
avio@kompas.si

KOMPAS LJUBLJANA
BTC-hala A, Šmartinska 152 
01 5206 900
btc@kompas.si

KOMPAS DOMŽALE
Ljubljanska 82
01 7295 070
domzale@kompas.si

KOMPAS KRANJ
Slovenski trg 6
04 2014 261 - aranžmaji
04 2014 261 - letalske voz.
kranj@kompas.si 

KOMPAS MARIBOR 
Titova c. 2 a
02 2346 955 - aranžmaji
02 2346 954 - letalske voz.
maribor@kompas.si

KOMPAS ŠKOFJA LOKA 
Kapucinski trg 8
04 5111 770 - aranžmaji
04 5111 770 - letalske voz.
skofjaloka@kompas.si

KOMPAS KOPER 
Pristaniška ul. 17
05 6630 584 - aranžmaji
05 6630 585 - letalske voz.
koper@kompas.si

KOMPAS NOVA GORICA 
Delpinova ul. 7 a
05 3358 012 - aranžmaji
05 3358 014 - letalske voz.
novagorica@kompas.si

LAST MINUTE CENTER  
Sežana
Partizanska c. 17
05 7301 210
sezana@lastminutecenter.si

Potovalni servis

Kompas klicni center  01 2006 111
booking@kompas.si
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Mediteran
Neskončna modrina Mediterana je večni navdih. Pesnikom, pisateljem, pripovedovalcem zgodb, snovalcem 
prelepih počitniških spominov. Poletna jutra, ki so najlepša takrat, ko se ribiči vračajo v pristan z nočnih poti in 
s seboj prinašajo vonj morja, rib in svobode. In potem se počasi vasice in kraji in mesta prebujajo v svoj običajni 
poletni vrvež ter vabijo na vse strani kompasa. Proti večeru zapiha Eol, otroška lička so prisrčno zardela, poletni 
dan se utaplja v sončnem zahodu novih spominov in počitniških zgodb. A dneva še ni konec, kajti večeri so čarobni 
prav na Mediteranu, v okušanju njegovih dobrot, poslušanju nežnih melodij, prisluškovanju zgodbam domačinov 
ali pa nekje v najlepšem in najbolj zaljubljenem zalivu.

Ni naključje, da si je Zevs za svoj rojstni kraj izbral prav mogočni otok Kreta. In ni naključje, da se Kreta predstavlja 
s svojo pravljično in šarmantno Chanio, Heraklionom z okolico ter odlično ponudbo za letovanje in raziskovanje.  
V družbi z izbranimi grškimi otoki, za vse, ki vas bodo navdihnili prvič, in za vse, ki so vaša izbira vedno znova. 

Španija je dežela mnogih obrazov, raznolikih pokrajin, dolgih peščenih plaž in odlične kulinarike. Onstran 
Pirenejev, vročekrvna, nenavadna, romantična, polna zvokov kitar in dišečih cvetov nageljnov, navdušena  
za nogomet in dolge kolesarske dirke. Dežela, v kateri je življenjska strast tako simpatično nalezljiva.

Ali pa vas prepriča prostrana in z nasprotji prepletena Turčija s svojimi očarljivimi letovišči Lara, Side, Belek, 
Alanya, kjer si spočijete svoj pogled v neskončnosti turkizne modrine, se prepustite mamljivemu vonju začimb  
in usnja, kjer vas navduši sožitje sodobnosti in bogate, tisočletne zgodovine. 

Za sončne zahode in spogledovanje z zvezdnatim nebom bodo poskrbeli počitniški kraji v skrivnostno večnem 
Egiptu, kjer velja pravilo, naj se vam nikoli ne mudi. Zaradi prečudovitega koralnega grebena so raj za potapljaške 
navdušence, meka za golfiste in surferje. Dežela, kjer vas domačini pozdravijo »Naharuk said« ali »Tvoj dan  
naj bo srečen«.

Albanija, nova neodkrita lepotica, in Malta, otok sonca, se kot novost predstavljata s prelepimi plažami in 
odličnim razmerjem med kakovostjo in ceno. Očarani boste.

Mediteran je naš navdih pri ustvarjanju najlepših počitniških spominov. Mediteran bo navdihnil tudi vas, to vam 
obljubimo. Vonj sredozemske poletne pokrajine, oljčna drevesa, v daljavi se rišejo bela jadra in otoki. Mediteran,  
ki se kopa v modrini čistega morja, na osupljivo lepih peščenih plažah, med tradicionalnimi vasicami značilnih 
barv, v družbi gostoljubnih domačinov in njihovih zgodb.

Sedaj je pravi trenutek, da Mediteran navdihne tudi vas, za najlepše spomine v 2016. 

Vaš Kompas

Z vami letujemo že 65 let.

Oglejte si katalog tudi v digitalni obliki.

vabljeni v klub 
kompasplus 
V programu zvestobe KompasPlus ste Kompasovi  
potniki nagrajeni za nakup izbranih potovalnih storitev. 
Več o bonitetah, pogojih poslovanja in načinih plačevanja 
preberite na www.kompasplus.si.
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Zgodnja prijava je najboljša naložba! 
prihrani do 

585 €
do 29. 2. 2016

ujemite največje 
popuste in prihranite 
do 585 € 
Z zgodnjo prijavo do 29. 2. 2016 lahko prihranite do 585 € 
na osebo (ob prijavi najmanj dveh odraslih oseb).
Popusti veljajo za izbrane hotele in so navedeni pri posameznem 
ceniku, veljajo pa vse do 30. 4. 2016. Popust velja na odraslo osebo na 
osnovnem ležišču na teden. V ikoni pri opisu hotela, je naveden najvišji 
možen prihranek. Popusti ne veljajo za nakup letalskih vozovnic brez 
nastanitve. Popusti se izključujejo z drugimi ponudbami ali popusti.

do 15 let 

od 199 €**

1. in 2. otrok

najugodnejše 
počitnice za družine
V katalogu bodite pozorni na popuste in ugodne pogoje  
za letovanje vaših otrok.

V vseh Kompasovih programih velja, da otroci do  
2. leta počitnikujejo BREZPLAČNO. Za otroke starejše  
od 2 let in vse do starosti 15 let pa smo ob zgodnji prijavi  
do 31. 1. 2016 pripravili najugodnejše aranžmaje:

7-dnevne počitnice  
že od 199 € za 1. in 2. otroka**

100 % popust za dodatni teden
** Cena od 199 € velja na posameznega otroka in velja za določene 

hotele in termine. Podrobnejši opis popustov, omejitev starosti 
otroka in druge informacije v zvezi letovanjem otroka boste  

našli v ceniku tega kataloga.

prihrani do 

859 €*

do 31. 1. 2016

kompasovi klubi 
Družine ste toplo vabljene v KOMPASOVE DRUŽINSKE 
KLUBE, v Turčijo in na grška otoka Kos ter Kreto (opis na 
straneh 12-17), kjer 4-članska družina prihrani do 859 €.

garancija najnižje cene: 
100 % brez tveganja
V primeru zgodnje rezervacije iz kataloga Mediteran 2016 
do najkasneje 29. 2. 2016 vam zagotavljamo najnižjo ceno 
vaših počitnic. V tem primeru se zavezujemo, da vam,  
v kolikor po 1. 3. 2016 v naši ponudbi najdete isti počitniški 
aranžma po nižji ceni, vrnemo razliko v ceni.
Za isti počitniški aranžma se šteje: ista nastanitev (hotel, apartma, 
soba, bungalov), tip sobe, termin in isto odhodno letališče.

GOTOVINSKI

POPUST
ugodni plačilni pogoji
Plačilo vašega aranžmaja iz kataloga je možno  
z gotovino, plačilnimi in kreditnimi karticami.  
Možnost plačila na 12 obrokov brez obresti  
z izbranimi plačilnimi karticami. 
Dodatne informacije in pogoji plačil na obroke so navedeni v ceniku 
Storitev (objavljeno na spletni strani in Kompasovih poslovalnicah).

5 % gotovinski popust s 100 % plačilom ob rezervaciji - 
velja do 31. 1. 2016.

4 % gotovinski popust s 100 % plačilom ob rezervaciji - 
velja do 31. 3. 2016.

3 % gotovinski popust s 100 % plačilom ob rezervaciji - 
velja do 30. 4. 2016.
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Zgodnja prijava je najboljša naložba! 
DODATNI

POPUSTI

seniorji gredo na počitnice ceneje
Vsem potnikom starejšim od 60 let priznamo 7 % popust 
za počitnice v kateremkoli kraju iz tega kataloga, po 
kataloških cenah za vse odhode. Za odobritev popusta  
je potrebno predložiti rojstne podatke.*

medeni tedni s kompasom se splačajo
Vsem, ki boste odpotovali na »medene tedne« v katerikoli 
kraj iz tega kataloga, po kataloških cenah, priznamo  
7 % popust (uveljavite ga lahko največ do 3 mesece  
od sklenitve zakonske zveze). Dokazilo je kopija  
poročnega lista.*
* Popusti se ne seštevajo s popusti za zgodnje prijave in ostalimi akcijami.

brezplačna 
sprememba/odpoved 
rezervacije 
V kolikor boste do 45 dni pred odhodom odpovedali 
rezervacijo, je odpoved popolnoma BREZPLAČNA.  
V kolikor pa boste do 1. 5. 2016 oz. 1 mesec pred odhodom 
v katalogu Mediteran 2016 našli ustreznejšo ponudbo 
ali termin, imate možnost brezplačne spremembe 
rezervacije. V tem primeru se upošteva popust za zgodnje 
prijave, ki je veljaven na dan nove rezervacije.

s kompasom parkirate 
ugodneje 
Vsem našim potnikom, ki se boste prijavili na počitnice  
iz kataloga Mediteran 2016 , bomo omogočili parkiranje  
na letališču Jožeta Pučnika (zunanje parkirišče P2) po 
znižani ceni, v kolikor boste parkiranje plačali ob prijavi.

Redna cena Kompasova cena

 8 dni 66 € 46 € 

15 dni 108 € 72 €

brezskrbno do 
letališča in nazaj 
Vsem našim potnikom, ki se boste prijavili na počitnice 
iz kataloga Mediteran 2016 , bomo omogočili posebne 
prevoze na letališče Jožeta Pučnika in nazaj po posebej 
ugodnih cenah, v kolikor prevoz vplačate ob prijavi. 
Prevozi bodo organizirani iz večjih slovenskih krajev 
(možnosti vstopa tudi na domu).
Več informacij na 01 2006 111 in na Kompasovih prodajnih mestih.

Kompasova noč v Alanyi
Ugodnost za vse, ki boste v času od 2. 6. do 29. 9. 2016 počitnikovali v enem izmed hotelov v Turčiji: White City 
Resort 5*, Alaiye Resort 5*, Kleopatra Ada Beach 4*, Kleopatra Royal Palm 4*
Enkrat tedensko brezplačni organiziran prevoz do središča mesta, ogled starega mestnega jedra, zabava v izbranih 
barih s pijačo dobrodošlice & 15 % popust na izbrano pijačo. 

Več na straneh: 198 - 201.

dodatne ugodnosti za kompasove goste v turčiji

Počitnice v Paloma hotelih
Kompasove goste v hotelih Paloma čakajo nepozabne počitnice in posebne ugodnosti. Velja za vse goste, ki bodo 
rezervacijo naredili do 30. 4. 2016 in velja za počitnice v obdobju 2. 6. – 3. 11. 2016.

Paloma Perissia 5* Brezplačno za Kompasove goste: 1 × celodnevni najem zasebnega paviljona na plaži
Paloma Oceana Resort 5* Brezplačno za Kompasove goste: 1 × večerja v à la carte restavraciji Steakhouse
Paloma Grida Village 5* Brezplačno za Kompasove goste: 1 × večerja v à la carte restavraciji Steakhouse

Več na straneh: 184 - 188.

http://www.kompas.si/


Na vse konce Mediterana
 iz Ljubljane

 iz Zagreba

mesto / letališče trajanje leta dan poleta št. prod. obdobje letenja

Španija Costa Brava Girona 1:55 torek 5521/5522 21. 6. - 20. 9.

Grčija

Lefkas Preveza / Aktion 1:40 nedelja 4023/4024 29. 5. - 2. 10.

Kefalonija Kefallinia / Argostolion 1:40 nedelja 6827/6828 29. 5. - 2. 10.

Zakintos Zakinthos /  
Dionysios Solomos 1:50 ponedeljek 9099/9100 6. 6. - 26. 9.

Skiatos Skiathos / Alexandros 
Papadiamantis 1:50 torek 82873/82874 14. 6. - 13. 9.

Kreta - Zahodni del
Heraklion /  

Nikos Kazantzakis 2:20 sobota 5517/5518 21. 5. - 8. 10.

Kreta - Vzhodni del
Heraklion /  

Nikos Kazantzakis 2:20 sobota 5517/5518 21. 5. - 8. 10.

Santorini Thira / Santorini 2:15 sobota 5513/5514 21. 5. - 8. 10.

Karpatos Karpathos 2:30
petek 5120/5121 20. 5. - 14. 10.
torek 5120T/5121T 14. 6. - 13. 9.

Kos Kos / Hippocrates 2:15 sreda 7975/7976 1. 6. - 28. 9.

Rodos Rhodes / Diagoras 2:30 petek 5515/5516 20. 5. - 14. 10.

Samos Samos 2:10 nedelja 80016/80017 5. 6. - 25. 9.

Lezbos Mytilene 2:15 torek 80521/80522 14. 6. - 13. 9.

Turčija Lara · Belek · Side · Alanya Antalya 2:35 četrtek 4033/4034 2. 6. - 3. 11.

Egipt
Hurgada · El Gouna · 
Makadi Bay · Soma Bay 

Hurghada 3:50
sobota 4025/4026 30. 4. - 5. 11.

sreda 4025/4026 29. 6. - 28. 9.

Sharm El Sheikh - Dahab Sharm el Sheikh 3:45 sreda 6690/6691 29. 6. - 28. 9.

Albanija Tirana Tirana / Nënë Tereza 1:20 ponedeljek 84696/84697 27. 6. - 29. 8.

* Koristne informacije o državah najdete v ceniku Mediteran 2016.

mesto / letališče trajanje leta dan poleta št. prod. obdobje letenja

Malta Malta 2:00 nedelja 5523/5524 17. 7. - 14. 8.
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Kreta
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HEBRIDSKI OTOKI
ORKNEYSKI OTOKI

Krf

Kefalonija
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M O R J E

E G E J S K O  
M O R J E

Bospor

T I R E N S K O  
M O R J E

BOLGARIJA

MAKEDONIJA

ALBANIJA

SRBIJA

GRČIJA

BOSNA IN 
HERCEGOVINA

HRVAŠKA

MADŽARSKA

ROMUNIJA
SLOVENIJA

SLOVAŠKA

SRBIJA

AVSTRIJA

ITALIJA

ŠVICA

FRANCIJA

LUKSEMBURG

NEMČIJA

NIZOZEMSKA

BELGIJA

VELIKA
BRITANIJA

IRSKA

ŠKOTSKA

WALES

DANSKA

POLJSKA

LITVA

BELORUSIJA

LATVIJA

ESTONIJA

RUSIJA

ŠPANIJAPORTUGALSKA

ANDORA

KOSOVO

ČRNA 
GORA

NŐRVEŠKA ŠVEDSKA

FINSKA

UKRAJINA

RUSIJA

KAZAHSTAN

UZBEKISTAN

TURKMENISTAN

IRAN

AZERBEJDŽAN

GRUZIJA

ARMENIJA

KUVAJT

IRAK

SIRIJA

LIBANON

JODANIJAIZRAEL

SAUDSKA ARABIJA

KATAR

ZDRUŽENI 
ARABSKI
EMIRATI

EGIPT

CIPER

TURČIJA

LIBIJA

TUNIZIJA

ALŽIRIJA

MAROKO

ZAHODNA
SAHARA

MAVRETANIJA

MALTA

ISLANDIJA

GRENLANDIJA

MOLDAVIJA

SAN MARINO
MONAKO

Individualni prevoz od letališča do hotela/apartmaja že od 25 € na osebo
Za še udobnejšo pot brez vmesnih postankov, imate možnost doplačila za individualni prevoz od letališča do izbranega 
hotela ali apartmaja in nazaj. Za cene se obrnite na vaše najbližje Kompasovo prodajno mesto.
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ŠPORTNA
OPREMA

Ekskluzivno
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V Kompasu priporočamo

prevoz športne opreme

V katalogu bodite pozorni na simbole in priporočila, ki se nahajajo ob posameznem objektu. To je preprost 
način, da takoj ugotovite prednosti celotne ponudbe in posameznega hotela. Posebni poudarki vam bodo v 
pomoč pri izbiri, primerjanju med hoteli in pri končni odločitvi, kateri je najboljši hotel za vas.

Za prevoz športne opreme (kolo, surf, golf oprema in podobno) je obvezno doplačilo 70 € za posamezen kos, ki se plača na letališču ob prijavi 
za let. Za prevoz športne opreme je obvezna predhodna najava in odobritev s strani prevoznika. V primeru že potrjene najave športne opreme 
in v primeru, da letalski prevoznik spremeni tip letala, ne moremo zagotoviti prevoza športne opreme do dokončne potrditve. Prevoz športne 
opreme (kolo, surf, golf oprema in podobno) od letališča do hotela in nazaj ni možen z organiziranim lokalnim transferjem. Za vas lahko proti 
doplačilu organiziramo individualni transfer. 

otroci • kompasov pavšal
V hotelih s to oznako plačajo otroci v spremstvu 2 odraslih oseb samo  
PAVŠAL (strošek letalske vozovnice), ki je neodvisen od dolžine počitnikovanja. 
Cene počitnic za otroke so v tako označenih nastanitvah zelo ugodne.

wellness
Hoteli s kakovostnimi wellness storitvami.

družine
Hoteli s ponudbo, prilagojeno družinam oziroma otrokom.

potapljanje/snorkljanje
Hoteli, ki so ob koralnem grebenu ali omogočajo prevoz do koralnega grebena.

golf
Hoteli v bližini golf igrišča.

surfanje/kajtanje
Hoteli v bližini surf ali kajt centrov.

mladoporočenci
Hoteli, primerni za počitnice v dvoje z visokim nivojem storitev.

posebna prehrana
Hoteli, ki nudijo možnost posebne prehrane (brezglutenska, diabetična).

aquapark
Hoteli s tobogani in drugimi vodnimi igrali.

wi-fi
Hoteli z brezplačno uporabo brezžičnega interneta (bodisi v sobah ali recepciji).

adults only
Hoteli za odrasle (starostna omejitev navedena pri posameznem hotelu).

Z oznako EKSKLUZIVNO smo označili vse hotele, ki jih v Sloveniji najdete samo v Kompasovi ponudbi. Hotele smo izbrali z našimi lokalnimi 
partnerji in so med najbolj priljubljenimi ne le v Sloveniji, ampak tudi med potniki, ki prihajajo iz drugih držav. Še naš namig: če boste izbrali 
hotel z oznako ekskluzivno, vam svetujemo, da izkoristite popuste za zgodnje prijave in ga rezervirajte čim prej. Število prostih sob je omejeno.

http://www.kompas.si/
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kompasova ocena hotelov
Na podlagi dolgoletnih izkušenj in povratnih informacij, ki jih vsako leto zbiramo od naših potnikov in predstavnikov, smo za vašo lažjo  
odločitev opisom dodali Kompasovo oceno. Sicer so hoteli kategorizirani po zakonodaji države, v kateri se nahajajo. Kompasova ocena  
se nahaja ob opisih objektov, ponazorili smo jo s številom Kompasovih zvezdic (najvišje število je pet). Kompasova ocena je navedena kot vodilo  
pri izbiri vašega počitniškega hotela. 

hoteli, ki smo jih izbrali in jih predstavljamo v katalogu, 
imajo za vas veliko prednosti: 
• Vse hotele smo osebno obiskali in preverili kakovost (Kompasovi vodniki, zaposleni, lokalne agencije).
• Večina hotelov so naši dolgoletni partnerji.
• V navedenih hotelih je najboljše razmerje med kakovostjo in ceno.
• Vse hotele s 3*, 4* in 5* odlikuje visok nivo storitev, prijazno in strokovno osebje, kulinarika in pestra hotelska ponudba. 
• Izbrali smo hotele, ki imajo veliko povratnih gostov. To so hoteli, ki s svojimi odličnimi storitvami in ustrežljivostjo osebja vedno znova  

prepričajo goste.

http://www.kompas.si/
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Najboljše počitnice za vsak okus
Družine
kompasovi klubi
V naših družinskih klubih v Turčiji ter na grških otokih Kreta in Kos si boste starši lahko vzeli čas zase, medtem  
ko se bodo vaši otroci varno in v družbi Kompasovih animatorjev zabavali na plaži. Zvečer pa sta na voljo program in 
animacija za celotno družino. Prisrčno vabljeni v našo družbo, več o ponudbi preberite na straneh 12-17.

Razigranci
stand up na mediteranu
RODOS - 8. in 29. julij 2016 • ZAKINTOS - 17. julij in 7. avgust 2016
Vsi se radi smejimo in vsi dobro vemo, da je smeh pol zdravja. Kaj je lepšega kot počitnice, združene s STAND UP 
nastopom že uveljavljenih komikov, ki bodo posebej za vas prileteli na čudovita grška otoka Rodos in Zakintos. 

Prepričani smo, da vas že zanima, kdo so komiki, ki bodo odpotovali z vami, a ta odgovor bo znan v spomladanskem 
času; spremljajte nas na naši facebook strani Turistična agencija Kompas, in na www.kompas.si.

Sladokusci
okušamo na lefkasu,  
karpatosu in samosu
Čar poletja na novih destinacijah je odkrivanje novih okusov, vonjev, barv, melodij. Z vsemi čutili se prepuščamo domačnosti 
in drugačnosti, ki je tako zelo privlačna in zanimiva. In tisti trenutek, ko nas pot s plaže ponese v bližnjo taverno, kjer  
še oviti v brisače, v objemu sence figovcev in oleandrov, izberemo mizo, ob kateri se bomo predajali gurmanskim užitkom …

Nič ni lepšega od uživanja hrane v Grčiji – ker je intimno. Leseni stoli, barvit pogrinjek in prijeten ambient; na lokalnem 
radiu nepogrešljivi aktualni grški hiti, rahel piš vetra, občasni pljusk morja. Vpogled v grško kulturo in tradicijo nam pričara 
mama lastnika; izza ovinka nas ujame vonj olivnega olja in ščepca origana; v kozarec si nalijemo ohlajenega vina iz trt, ki 
se vijejo po goratih sušnih pobočjih ... Čas je za užitek.
Za vse oboževalce Grčije smo za prihajajoče poletje pripravili nov program, kjer boste z nami odkrivali nove recepte ali 
uživali v že preverjenih. Preverite ponudbo na otoku Lefkas (stran 33), Karpatosu (stran 119), in na Samosu (stran 159).

http://www.kompas.si/
http://www.kompas.si/
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Najboljše počitnice za vsak okus
Športniki
kajtanje v sodelovanju s slovensko šolo Kiteskul

LEFKAS in EL GOUNA
Dinamičen vodni šport, ki se izvaja na vetrovnih plažah in zaradi hitrosti, skokov ter elegantnega drsenja po vodi 
nudi prav posebne užitke. Kajtanje je danes zelo varen šport, dostopen vsakemu športnemu navdušencu. V izbranih 
terminih smo vam v sodelovanju s slovensko kite šolo Kiteskul pripravili različne tečaje kajtanja pod nadzorom izkušenih 
inšturktorjev.

Lefkas zaradi specifične mikroklime nudi odlične vetrovne razmere in tako slovi kot ena najboljših kajtarskih destinacij na Mediteranu. Kajtanje je 
možno na več plažah, kjer lahko kajtajo tako začetniki kot tudi izkušeni kajtarji.

Obala Rdečega morja zaradi odlične vetrovne statistike, toplega morja in varnih lagun slovi kot ena najboljših kajtarskih destinacij v Egiptu. 
Razmere so idealne tako za izkušene kajtarje kot tudi za vse tiste, ki bi se želeli v svet tega športa šele podati. 

Termin Petdnevni začetni tečaj Petdnevni napredni tečaj
maj 29.5. do 5.6.2016 330 € 70 €

junij
5.6. do 12.6.2016 330 € 70 €

12. 6. do 19. 6. 2016 350 € 80 €
19. 6. do 26. 6. 2016 350 € 80 €

julij

26.6. do 3. 7. 2016 390 € 100 €
3. 7. do 10. 7. 2016 390 € 100 €
10. 7. do 17. 7. 2016 390 € 100 €
17. 7. do 24. 7. 2016 390 € 100 €
24. 7. do 31. 7. 2016 390 € 100 €

Termin Lokacija Tečaji kajtanja

maj
30. 4. do 7. 5. 2016 El Gouna

Petdnevni tečaj kajtanja: 390 €

Tridnevni tečaj kajtanja: 290 €

Petdnevni napredni tečaj  
kajtanja: 100 €

7.5. do 14.5.2016 El Gouna

junij
4. 6. do 11.6. 2016 Soma Bay

11. 6. do 18. 6. 2016 Soma Bay
avgust 24. 8. do 31. 8. 2016 Soma Bay

september
31.8. do 7.9.2016 Soma Bay

21. 9. do 28. 9. 2016 El Gouna
28. 9. do 8. 10. 2016 El Gouna

oktober
22. 10. do 29. 10. 2016 El Gouna

29. 10. do 5. 11. 2016 El Gouna

V sezoni 2014 je El Gouna razširila svojo ponudbo  
s povsem novim wake parkom. Park ponuja kar  
dve vlečnici in številne objekte, ki bodo navdušili še  
tako zahtevne entuzijaste. Nad parkom bodo navdušeni 
tako tisti, ki si želijo le popestriti počitniško popoldne  
kot tudi vsi, ki se s tem športom resneje ukvarjajo. 

NAPREDNI TEČAJ KAJTANJA 
Napredni tečaj kajtanja je namenjen vsem, ki že kajtate in si želite  
svoje znanje nadgraditi hitro in učinkovito. Tečaj poteka v manjših 
skupinah, dela se individualno in vključuje videoanalizo. Učenje je 
prilagojeno ravni znanja vsakega posameznika. Še posebej so v tečaj  
lepo vabljena dekleta. 

PETDNEVNI ZAČETNI TEČAJ KAJTANJA 
Petdnevni tečaj je namenjen vsem začetnikom, ki se želijo kajtanja 
naučiti varno, hitro in učinkovito. Tečaj poteka v manjših skupinah  
(2-3 tečajniki) z izkušenim inštruktorjem, ki vas bo v idealnih razmerah 
pripeljal do samostojnega kajtarja/kajterke. V ceno tečaja je vključena 
tudi izposoja vse potrebne opreme. Ob zaključku tečaja vsak tečajnik 
prejme mednarodno IKO kiteboarder kartico. 

http://www.kompas.si/


DRUŽIN
SKI  

KLUB

Kompasova  
informativna točka
Kompasov predstavnik
Kompasov animator

ZA OTROKE IN 
MLADOSTNIKE
Mini & Cici & Maksi klub
• tematsko obarvane 

ustvarjalne delavnice 
• iskanje gusarskega zaklada 
• pravljično obarvane urice 
• gradnja peščenih gradov
• spoznavamo turške besede
• dnevna športna animacija
• kuharske urice (peka 

piškotov in pizze)
• podelitev diplom vsem 

udeležencem
• vsak večer otroški mini disko 

»V Kompasovem tradicionalnem družinskem klubu na Mediteranu 
bomo tudi letos poskrbeli za odlično počutje otrok in sprostitev za 

starše. Otroci se bodo zabavali v družbi Kompasovih animatorjev ter 
skozi igro in ustvarjanje sklepali nova, najboljša prijateljstva.

Skupaj, v hotelu ali na plaži Eftalia Island, bomo risali, barvali, 
pekli, iskali gusarski zaklad, se bojevali z vodnimi balončki in gradili 
peščene gradove, »športali« v vodi in na suhem, hkrati pa se naučili 

še kake turške besede. Rajanje v večernem mini disku pa nas bo 
zazibalo v sen in pričakovanje novih dogodivščin …«

Mojca, Kompasova animatorka

Turčija 2. 6. - 22. 9. 2016

 Kompasovi družinski klubi Kompasovi družinski klubi
Spremljajte Kompasove družinske klube na:
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* Najvišji popust velja za štiričlansko družino (2 odrasla + 2 otroka do 15 let).
** Cena 199 €/otroka velja za prvega in drugega otroka v družini. 

Novo zgrajeni hotel v modernem stilu, s kakovostnimi 
storitvami in veliko povratnih gostov vas bo navdušil z 
velikim aquaparkom ob hotelskem bazenu in največjim 
aquaparkom Eftalia Island na področju Alanye na lastni 
hotelski plaži. Kompasov družinski klub, tobogani, 
gusarska ladja, bogat animacijski program so zagotovilo 
za nepozabne počitniške dni polne smeha in zabave.

Lega: 500 m do peščeno prodnate plaže z velikim 
aquaparkom Eftalia Island (brezplačni hotelski mini 
bus in brezplačni vstop za goste hotela Eftalia Spla-
sh), 4 km od letovišča Konakli, središče mesta Alanya 
17 km. Hotelska ponudba: recepcija s sprejemnico, 
glavna restavracija, 2 à la carte restavraciji (italijanska 
in Per Quarry), 6 barov (lobby bar, bar ob bazenu, 
disco bar, aqua bar, bar s prigrizki, Ottoman bar s 

prigrizki), Burgerland, slaščičarna, TV soba, Wi-Fi 
internet, savna, aquapark z 8 tobogani, 4 otroški 
bazeni z otroškimi tobogani, zunanji bazen, brezplač-
ni ležalniki in senčniki ob bazenu in na plaži, bar na 
plaži, kopalne brisače, dnevni in večerni animacijski 
program, diskoteka in amfiteater. Sobe: moderno in 
stilno opremljene, klimatizirane, Wi-Fi, telefon, sat. 
LCD TV, sef (doplačilo), mini bar, kopalnica, sušilnik za 
lase, balkon. Družinske sobe: enaka oprema kot pri 
standardnih sobah, dnevno bivalni prostor z dodatno 
spalnico. Ponudba za najmlajše: otroški bazeni in 
tobogani, mini klub za otroke od 4-12 let, otroško igri-
šče. Kompasov klub: Kompasov predstavnik, otroške 
delavnice, družabne in rekreativne igre.  
Spletna stran: www.eftaliahotels.com

Cenik: stran 70.

hotel eftalia splash resort 5*

all inclusive
Prehrana: samopostrežni obroki v glavni restavraciji; 
zajtrk (7.00–10.00), kosilo (12.30–14.00), večerja 
(19.00–21.00); snack bar (12.00–17.00), kava, čaj, sla-
dice (11.00–17.00), polnočni prigrizek (23.30–00.30), 
Burgerland snack; lokalne alkoholne in brezalkoholne 
pijače (10.00–24.00).
Športna ponudba: fitnes, teniško igrišče, košarka, 
odbojka na plaži, lokostrelstvo, vodna aerobika, 
vaterpolo, namizni tenis, nogomet, turška kopel – 
hammam.
Natančen program all inclusiva prejmete ob prihodu 
v hotel.

do 15 let od 

199 €**

     1. in 2. otrok

priporočamo družinam

Ekskluzivno

že od 

574 €
prihrani do 

400 €*

do 31. 1. 2016

primer sobe

• Najugodnejše razmerje med kakovostjo in ceno

• Veliko povratnih gostov

• Kompasova ocena: #####

http://www.kompas.si/
http://www.eftaliahotels.com/


DRUŽIN
SKI  

KLUB

Dobrodošli na sproščenih počitnicah v prijetnem, mirnem okolju, na 
druženje v naš novi Kompasov družinski klub!

Ustvarjalne delavnice, zabavna tekmovanja, številna presenečenja 
in obilica dobre volje. V hotelu so na voljo številne športne 

aktivnosti, dnevna in večerna animacija, dodatno pa bomo vašo 
družino razveseljevali z bogato Kompasovo klubsko vsebino.
V varnem objemu animatorjev bodo vaši otroci sklepali nova 
prijateljstva, medtem boste vi lahko brez skrbi uživali v Grčiji.

Kos

 Kompasovi družinski klubi
Spremljajte Kompasove družinske klube na:

Kompasova  
informativna točka

Kompasov predstavnik

Kompasov animator

ZA OTROKE IN 
MLADOSTNIKE
Mini & Cici & Maksi klub
• tematsko obarvane 

ustvarjalne delavnice 
• iskanje gusarskega zaklada 
• plesno obarvane urice 
• spoznavamo grške besede
• dnevna športna animacija
• vsak večer otroški mini disko 
• podelitev diplom vsem 

udeležencem

15. 6. - 21. 9. 2016

Opomba: klubski program bo izveden ob najmanj 50 
prijavljenih gostov in v primeru nezadostnega števila 
prijavljenih gostov cene vključujejo samo hotelsko storitev 
oz. se program izvaja v skrčeni obliki. 
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• Odlična lokacija (plaža)

• Kompasova ocena: ####

all inclusive
Prehrana: zajtrk 07.30-10.00, kosilo 12-3‘14.30 in 
večerja 19.30-21.30 - vse samopostrežno. Glavni bar 
18.00-01.00 – po 23.00 uri vse za doplačilo, bar ob ba-
zenu 09.30-18.30 in 20.30-23.00 in bar na plaži 10.00-
18.30 – v barih na voljo filter kafa, čaj brezalkoholne 
pijače, lokalne alkoholne pijače (pivo, vino, uzo, gin) 
- All inclusive program velja od 10.00-23.00 ure.  
V glavnem baru na voljo uvožene pijače za doplačilo.
Športna ponudba: 2 teniški igrišči in namizni tenis – 
potrebna je varščina, pikado, vaterpolo, odbojka, mini 
nogomet, biljard in telovadnica.
Natančen program all Inclusive prejmete ob prihodu 
v hotel.

primer sobe

Ekskluzivno

Lega: ob peščeni plaži, od katere je ločen le z obalno 
cesto, približno 2 km od centra Kardamene, 6 km od 
letališča in 30 km od glavnega mesta Kos.
Hotelska ponudba: recepcija, sprejemnica, TV 
kotiček, wi-fi za doplačilo, restavracija, grška 
taverna, a la carte restavracija, bar ob bazenu/bar 
s prigrizki, bazen s teraso za sončenje, ležalniki in 
senčniki ob bazenu in na plaži brezplačni, ob plačilu 
varščine 10 € na voljo kopalne brisače. V hotelu na 
voljo za doplačilo fitness, savna, Spa center, masaže 
lepotilni tretmaji, aromaterapija, animacijski program 
– različne igre, aerobika, telovadba in večerna 
animacija. Hotel je primeren tudi za invalidne osebe 
– sobe na vprašanje. Za hotelske goste vozi hotelski 

mini bus do Kardamene brezplačno 2 x dnevno (1 x 
dopoldne in 1 x popoldne).
Sobe: lepo opremljene, telefon, satelitska TV, wi-
fi in sef za doplačilo, hladilnik, klimatska naprava, 
kopalnica, balkon ali terasa, nahajajo se v glavni stavbi 
in bungalovih. Družinske sobe: enako opremljene 
kot standardne sobe, prostornejše, nahajajo se v 
glavni stavbi. Ponudba za najmlajše: otroški klub 
za otroke 3-11 let, otroški bazen. Prehrana: all 
inclusive. Na vprašanje dietna prehrana (za diabetike 
in brezglutenska prehrana). Športna ponudba (za 
doplačilo): vodni športi na plaži. 
Spletna stran: www.sovereign-kos.com

Cenik: stran 53.

hotel sovereign 4*

priporočamo družinam

ob plaži

že od 

620 €
do 12 let od 

199 €**
1. in 2. otrok

prihrani do 

360 €*
do 31. 1. 2016

* Najvišji popust velja za štiričlansko družino (2 odrasla + 2 otroka do 12 let).
** Cena 199 €/otroka velja za prvega in drugega otroka v družini.

http://www.kompas.si/
http://www.sovereign-kos.com/


DRUŽIN
SKI  

KLUB

Dobrodošli na prečudovitih počitnicah, v prijetni Malii, kjer vas čaka 
peščena plaža, veselo druženje in veliko zabave v Kompasovem 

družinskem klubu! Dobrodošli na otoku polnem mitologije, legend 
in drugih zgodb ter zgodovine, ki buri duhove še danes.

Pridite na naše ustvarjalne delavnice, športne aktivnosti, dnevno 
kot večerno animacijo, zabavna tekmovanja ter druženje. Vašo 

celotno družino bomo razveseljevali z bogato Kompasovo klubsko 
vsebino. V družbi animatorja bodo vaši 
otroci sklepali nova prijateljstva, 
se zabavali in se preizkušali v 

tujih jezikih, medtem ko boste 
vi lahko brezskrbno uživali 
v mit zaviti, prečudoviti 

Kreti!

Kreta
Kompasova  
informativna točka

Kompasov predstavnik

Kompasov animator

ZA OTROKE IN 
MLADOSTNIKE
Mini & Cici & Maksi klub
• tematsko obarvane 

ustvarjalne delavnice 
• iskanje gusarskega zaklada 
• plesno obarvane urice 
• spoznavamo grške besede
• dnevna športna animacija
• vsak večer otroški mini disko 
• podelitev diplom vsem 

udeležencem

11. 6. - 23. 9. 2016

Opomba: klubski program bo izveden ob najmanj 50 
prijavljenih gostov in v primeru nezadostnega števila 
prijavljenih gostov cene vključujejo samo hotelsko storitev 
oz. se program izvaja v skrčeni obliki. 

 Kompasovi družinski klubi
Spremljajte Kompasove družinske klube na:
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Ekskluzivno

priporočamo družinam

* Najvišji popust velja za štiričlansko družino (2 odrasla + 2 otroka do 12 let).

all inclusive
Prehrana: zajtrk 07.30-10.00, kosilo 12.30-14.30 in 
večerja 18.45-21.15 – vse samopostrežno.  Vsak konec 
tedna imajo tematske večere – mehiški večer v 
soboto in italijanski večer v nedeljo, ali azijski večer v 
soboto in grški večer v nedeljo. V času kosila in večerje 
so na voljo točene lokalne pijače pivo, vino in brezal-
koholne pijače. V baru ob bazenu na voljo 15.00-16.00 
kava, pecivo, sladoled, sadje.  V barih od 10.00-23.00 
na voljo  izbor lokalnih točenih brezalkoholnih in alko-
holnih pijač, filter kava, čaj, espresso, lokalnih koktajli, 
ki so navedeni na meniju v baru.
Športna ponudba: pikado, fitnes. 
Natančen program all inclusiva prejmete ob prihodu 
v hotel.

že od 

549 €
do 12 let 

od 199 €
prihrani do 

859 €
do 31. 1. 2016

primer sobe

• Odlična lokacija (plaža in mesto)

• Kompasova ocena: ####

smartline kyknos beach hotel&bungalows 4*
Prijeten, družinsko voden hotel na 14.000 m2 površine 
sestavlja glavna in 6 stranskih stavb, v katerih je 
skupno 133 sob.  Nahaja se v  v mirnem okolju, v zalivu 
med Stalisom in Malio. Hotel je bil leta 2014 prenovljen 
in je del skupine Smartline.

Lega: približno 200 m od peščene plaže,  manj kot 
1 km od Malie, 8 km od Hersonissosa in  30 km od 
letališča Heraklion, avtobusna postaja 150 od hotela. 
Hotelska ponudba: v glavni zgradbi se nahajajo re-
cepcija s sprejemnim prostorom, restavracija in glavni 
bar;  wi-fi v skupnih prostorih,  internetni kotiček za 
doplačilo, bar s prigrizki ob bazenu, zunanji bazen s 
teraso za sončenje, otroški bazen, ležalniki in senčniki 
ob bazenu brezplačni, na plaži za doplačilo, 3 x te-
densko večerni animacijski program: folkorne pred-
stave, živa kretska glasba, plesni večeri, čarovniške 

predstave…, Wellness center z različnimi lepotilnimi 
tretmaji za doplačilo. Hotel je prilagojen invalidom. 
Na vprašanje in ob predhodni potrditvi hotel sprejme 
domače ljubljenčke (manjši pes do 3,5 kg).
Sobe: telefon, satelitska TV, sef za doplačilo, mini 
hladilnik, klimatska naprava, kopalnica, sušilnik za 
lase, balkon ali terasa. 
Družinske sobe: enako opremljene kot dvoposteljne 
sobe, prostornejše, nastanitev za 2 odrasli osebi + 2 
otroka. 
Ponudba za najmlajše: otroški bazen z manjšim 
toboganom, otroško igrišče, varstvo otrok (doplačilo). 
Prehrana: all inclusive. Športna ponudba (za dopla-
čilo): 2 teniški igrišči, mini golf, namizni tenis, biljard, 
namizne igre… vodni športi na plaži.
Spletna stran: www.kyknoshotel.gr

Cenik: stran 39.

http://www.kompas.si/
http://www.kyknoshotel.gr/
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Costa Brava ali »Divja obala« je obalno območje Španije v provinci Girona. Razteza se severovzhodno 
od Barcelone do francoske meje. Kombinacijo ugodnega poletnega podnebja, lepe narave in prelepih 
plaž so izkoristili za gradnjo nastanitvenih zmogljivosti. Tako je turizem hitro postal glavna gospodarska 
dejavnost na tem območju. Pohvali se tudi z »modro zastavo« za čistost morja in urejenost obale.

Eden najlepših spominov z letovanja na »Divji obali« bo zagotovo paleta okusov temperamentne Španije. 
Okus morja, soli, naravnih dobrot, prijaznih domačinov, odlične španske kuhinje in neverjetnih receptov.

Costa Brava je torej sonce, so plaže in zalivi, obdani s prelepo naravo in kristalno čistim morjem, mir, 
očarljive ribiške vasice.

Kako vam to zveni? Vabljivo, kajne?

Costa Brava

Barcelona

Lloret de Mar

Malgrat de Mar
Santa Susanna

Tossa de Mar

Kjer vas želja po raziskovanju neodkritih 
kotičkov, uživanje v dobri hrani in španski 
plesni ritmi nikoli ne pustijo na cedilu.

http://www.kompas.si/
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zakaj na Costa Bravo?
• zaradi izvrstne kulinarike,
• zaradi s soncem prepojenih plaž s peskom zlate barve,
• ker lahko doživite razburljiv večer viteških iger srednjeveškega časa,
• ker lahko obiščete prestolnico Katalonije, galeriijo Salvador Dalija, skrivnostni Montserrat ,
• ker vas vseskozi navdušuje nalezljiv španski temperament in sproščeno preživljanje vsakdana.

Povprečna temperatura v ºC maj jun jul avg sep

Dnevna temperatura 21 24 27 27 25

Temperatura morja 19 20 22 23 22

http://www.kompas.si/
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Costa Bravo

lloret de mar
Je sredozemsko obalno mesto v Kataloniji in eden izmed najbolj priljubljenih letovišč na Costa Bravi, od Girone oddaljen 40 
kilometrov, ter 75 km od Barcelone.
Je zagotovo najživahnejša počitniška destinacija na tem delu španske obale, ki je bila nekdaj  ribiška vasica. Ima več glavnih 
plaž vzdolž 7 km obale, ki slovijo po izjemni  urejenosti in čistoči. Naj jih naštejemo samo nekaj: Playa Treumal najgrajena 
z modro zastavo, Santa Cristina Playa, Fenals , zelo priljubljena plaža z veliko zabave in vodnih športov, Playa de Lloret de 
Mar, velika urbana plaža z veliko zabave, restavracijami, trgovinami in bari …
Le malo letovišč lahko obiskovalcu  ponudi več kot Lloret de Mar, verjetno se odgovor skriva v njegovi raznolikosti. Španci 
resnično ljubijo življenje in vse kar je povezano z uživanjem. Uživajo v hrani pijači, zabavi, ter v vseh velikih in majhnih 
radostih, ki jih ponuja življenje. Tako Lloret de Mar kar kliče po uživanju in zabavi. Tu najdete veliko izbiro vodnih športov, 
bogato kulinariko in je odlično izhodišče za ogled Barcelone, galerije slikarja Salvador Dalija v Figueresu, skrivnostni Mont-
serrat …

Letoviški kraji

Barcelona

Odkrivamo Za popestritev vaših počitnic.

Montserat flamenko

Lloret de Mar

Tossa de Mar

Malgrat de Mar

Barcelona

Santa Susanna

6-7

1-5
10

8-9

LLORET DE MAR - lokacije hotelov
1 Xaine Park • 2 Alba Seleqtta •  

3 Don Juan lloret • 4 Fenals garden •  
5 Gran Hotel Flamingo

TOSSA DE MAR - lokacije hotelov
6 Premiere Gran Hotel Reymar & Spa •  

7 Tossa Beach 
SANTA SUSANNA - lokacije hotelov

8 Indalo Park • 9 Tahiti Playa

MALGRAT DE MAR - lokacije hotelov
10 Papi

barcelona, pueblo espanyol in magične fontane
Barcelona je zasluženo postala eden od vrhunskih ciljev za obisk. Njen slog in zbirka 
mestnih znamenitosti  vas prav gotovo ne bosta razočarali. Barcelona – vrvež, barvitost in 
prekipevanje življenjske moči. Barcelona leži ob morju in je prestolnica sedem milijonskega 
naroda; mnogi pa menijo, da je s svojo pretanjenostjo, očarljivostjo in dinamičnostjo že 
dosegla (sicer neuradni) status glavnega mesta Španije.
Najprej se boste podali na panoramski ogled njenih največjih znamenitosti: nedokončani 
tempelj svete družine – Sagrada Família (vstopnina ni vključena), Gaudíjeve stvaritve: Casa 
Milá in Casa Batlló. Na voljo bo tudi nekaj časa za samostojno odkrivanje mesta. Odpravili 
se boste na ogled starega pristanišča s Kolumbovim spomenikom,  Montjuich z olimpijskimi 
objekti. Popoldne bo sledil ogled znamenitega predela Barcelone “Pueblo Espanyol”, ki je 
živ muzej na prostem, mesto v malem. Ogledali si boste replike tipičnih hiš z vseh predelov 
Španije. Imeli boste nekaj prostega časa na Španskem trgu in ogled magičnih fontan.
Informativna cena: 45 €

montserrat
Dopoldne vožnja na katalonsko sveto 
goro Montserrat (1235 m), ki številne 
obiskovalce privablja zaradi izredne lepote 
narave tega naravnega rezervata. Obiskali 
boste samostan in v njem čudovito “črno 
Madono”, zaščitnico Katalonije ter odličen 
montseraški muzej z deli katalonskih, 
španskih in francoskih slikarjev. 
Informativna cena: 52 €

flamenko šov
Ob prihodu do gradu Tordera boste cel večer 
uživali v odlični španski hrani, neomejeni 
količini izvrstnega vina (med večerjo) 
in temperamentnem tradicionalnem 
španskem plesu, ki vas bo gotovo dvignil na 
noge in vas ne bo pustil ravnodušne.
Informativna cena: 50 €

španija

costa brava

http://www.kompas.si/


www.kompas.si  21

tossa de mar
Je starodavno ribiško mestece s pomembnim zgodovinskim 
ozadjem, s tlakovanimi ulicami okoli veličastnega starega 
gradu, ki se je v zadnjih petdesetih letih razvilo v znano 
letovišče Costa Brave. Predstavljajte si, da uživate v tišini 
narave in odkrivanju Tossa de Mar, območja z veliko narav-
nih lepot, dišav borovcev, rožmarina in timijana.
Štirinajst kilometrov dolga obala s peščenimi plažami je 
lepo urejena in ponuja številne restavracije, bare, otroška 
igrišča, vodne športe …

park Guel Tržnica v Barceloni

Sagrada familia

malgrat de mar in santa 
susanna
Malgrat je prijetno obmorsko mestece, ki meji na letovišče 
Santa Susanna ima nekaj kilometrov dolgo obalo, ki slovi 
po urejenosti in čistoči. Tako Malgrat de Mar kot Santa Su-
sanna ponujata širok izbor trgovin in restavracij in sta zelo 
priljubljeni družinski počitniški destinaciji.
Santa Sussana vas bo navdušila s starim mestnim jedrom, 
ljubitelji narave pa lahko uživate v hribovitih pobočjih, ki se 
razprostirajo za letoviščema.

viteške igre Dalijev muzej Vodni park

viteške igre
Za en večer boste skočili 600 let nazaj in se 
znašli v srednjeveškem gradu, kjer vas bosta 
sprejela grof in grofica.
Uživali boste v večerji brez  vilic in nožev, 
čisto tako kot v srednjem veku, medtem pa 
vas bodo vitezi zabavali z viteškimi igrami. 
Po večerji se boste preseli v spodnjo dvora-
no in uživali še v plesu Flamenka.
Informativna cena: 56 €

salvador dali
Celodnevni zlet kjer boste lahko občudovali 
dela znanega slikarja Salvadorja Dalija.
Vabimo vas na ogled hiše, muzeja in gradu.
Srednjeveški grad v malem mestu Púbol je 
bil rezidenca slikarjeve žene in kasneje Dali-
jeva rezidenca.
Po obisku gradu bo sledila vožnja do mesta 
Figueres, kjer se nahaja muzej in vsebuje ši-
rok spekter del, ki vam prikažejo umetniško 
žilico genija.
Informativna cena: 49€

vodni park water world
Eden izmed največjih vodnih parkov na tem 
delu z več kot 140.000 m2 vodnih površin, 
toboganov in ostalih atrakcij. Idealen kraj da 
preživite vroč poletni dan s celo družino.
Informativna cena:33 €

španija

costa brava

http://www.kompas.si/


22  www.kompas.si

primer sobe

španija

costa brava Lloret de Mar

hotel xaine park 4*
Hotel z odlično lokacijo v centru letoviškega kraja Lloret 
de Mar. Priporočamo vsem, ki si želijo preživeti aktivne 
počitnice.

Lega: v centru mesta Lloret de Mar, le nekaj korakov 
stran od plaže in avtobusne postaje, od letališča je 
hotel oddaljen 30 km.
Hotelska ponudba: restavracija, bar, zunanji bazen, 
otroški bazen, ležalniki in senčniki ob bazenu, na plaži 

za doplačilo, notranji jacuzzi, fitnes, brezplačen Wi-Fi 
na javnih površinah.
Sobe: prijetno opremljene, kopalnica, klimatska 
naprava, Sat-TV, telefon, balkon.
Prehrana: samopostrežni zajtrk in večerja
Ponudba za najmlajše: otroški bazen.
Športna ponudba: vodni športi na plaži  
(za doplačilo).
Spletna stran: www.xaine.com

Cenik: stran 11.

Eleganten družinsko voden hotel, prenovljen v letu 
2012, se nahaja na manjši vzpetini s čudovitim 
razgledom na morje in stari del mesta.

Lega: v centru mesta Lloret de Mar, 200 m od plaže, 
od letališča je hotel oddaljen 30 km.
Hotelska ponudba: restavracija Metirraneum, z 
odlično kulinariko izbranih španskih in mednarodnih 
jedi, bar Tropicalia ob bazenu, terasa za sončenje 
na strehi hotela, notranji in zunanji bazen, manjši 
ogrevani bazen, lepo urejen vrt z ležalniki in senčniki, 

Spa center (jacuzzi, hammam in savna); knjižnica, 
TV soba, Wi-Fi (za doplačilo), internetni kotiček (za 
doplačilo), animacija za otroke in odrasle. 
Sobe: prostorne in stilno urejene, klimatska naprava, 
telefon, Sat TV, sef in mini bar (za doplačilo), balkon. 
Prehrana:
Ponudba za najmlajše: mini klub za otroke, 
Športna ponudba: namizni tenis, pikado, vodna 
aerobika, vodni športi na plaži (za doplačilo).
Spletna stran: www.albaseleqtta.com

Cenik: stran 11.

hotel alba seleqtta 4* sup

all inclusive (za doplačilo)
Prehrana: samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja v 
glavni restavraciji; lokalna alkoholna in brezalkoholna 
pijača, sangrija, voda ob obrokih; sladoled za otroke; 

• Odlična lokacija (plaža)

že od 

399 €

že od 

539 €

do 13 let od 

249 €

do 14 let od 

249 €

prihrani do 

105 €
do 31. 1. 2016

prihrani do 

95 €
do 29. 2. 2016

• Odlična lokacija (plaža)

priporočamo družinam

http://www.kompas.si/
http://www.xaine.com/
http://www.albaseleqtta.com/
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Prijeten hotel, prijazen družinam, je bil v letu 2010 
popolnoma prenovljen. S ponudbo kvalitetnih storitev 
vabi vse, ki si želijo preživeti sproščene in nepozabne 
počitnice.

Lega: v centru mesta Lloret de Mar, 500 m od plaže 
in promenade, od letališča je hotel oddaljen 35 km.
Hotelska ponudba: recepcija s sprejemnico, lepo 
urejen vrt, pet različnih restavracij, sedem barov z 
različno tematiko in ponudbo, Wi-Fi brezplačno na 
javnih površinah, pet bazenov, eden od njih ogrevan, 
fitnes in Spa Center (različne lepotilne terapije, ma-
saže, savna, ogrevan notranji bazen – vstop v Spa je 
za doplačilo), dnevna in večerna animacija za otroke 
in odrasle. V hotelskem kompleksu vsi gostje koristijo 
vse storitve hotela, izbira je možna v kategoriji sob 
(3* ali 4*). 
Prehrana: samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja.
Sobe Superior Silver (4*): prijetno opremljene, kli-

matska naprava, Wi-Fi (za doplačilo), LCD TV, telefon, 
balkon. 
Sobe Superior Gold (4*): enaka oprema, možnost 
dveh dodatnih ležišč. 
Family Junior Suite (4*): enaka oprema, dve ločeni 
spalnici, namestitev možna za dve odrasli osebi in dva 
otroka, tretji otrok je vprašanje. 
Sobe Economic (3*): preprosto opremljene, telefon, 
Sat tv, balkon, namestitev največ za dve odrasli osebi 
in enega otroka. 
Apartma (3*): preprosto opremljeni, manjša kuhinj-
ska niša, telefon, Sat Tv, balkon, namestitev možna za 
dve odrasli osebi in 3 otroke.
Ponudba za najmlajše: trije različni mini klubi za 
otroke, otroško igrišče.
Športna ponudba: fitnes, tenis, virtualni bowling, 
vodni športi na plaži (za doplačilo).
Spletna stran: www.guitarthotels.com

Cenik: stran 11 in 12.

hotel guitart gold central park resort & spa 4* / 
central park resort & spa 3*

priporočamo družinam

primer Superior Gold sobe

že od 

475 €
prihrani do 

120 €
do 31. 1. 2016

španija

costa brava

Lloret de Mar

• Odlična lokacija (mesto)

http://www.kompas.si/
http://www.guitarthotels.com/
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primer sobe

hotel fenals garden 4* sup

Prijeten hotel s pogledom na zelene hribe na eni in 
morjem na drugi strani. Hotel je prijazen vsem, ki se 
radi ukvarjate s kolesarjenjem, saj ima odlično izhodišče 
za raziskovanje in kolesarjenje in nudi sproščujoče 
počitnikovanje, tako družinam, posameznikom ali 
parom.

Lega: v centru Fenals –a, 350 m od plaže, 900 m od 
centra Lloret de Mar, od letališča je hotel oddaljen 
31 km.
Hotelska ponudba: restavracija, bar, zunanji bazen z 
ločenim delom za otroke, senčniki in ležalniki ob ba-
zenu brezplačno, na voljo brezplačna uporaba kopal-

nih brisač, brezplačen Wi-Fi na vseh javnih površinah, 
v sobah za doplačilo, fitnes, animacija za otroke in 
odrasle, jacuzzi, savna, fitnes.
Sobe: LCD Sat Tv, klimatska naprava, hladilnik (dopla-
čilo 10€/ teden), sef (doplačilo 18€/ teden), balkon ali 
terasa, ali francoski balkon.
Prehrana: samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja.
Ponudba za najmlajše: mini klub, otroško igrišče in 
bazen.
Športna ponudba: fitnes, vodni športi na plaži (za 
doplačilo).
Spletna stran: www.fenalsgarden.com

Cenik: stran 12.

• Odlična lokacija (mesto)

Odlična lega v mestu, bližina plaže in promenade, je 
prava izbira za družine, pare in posameznike.

Lega: v centru mesta Lloret de Mar, 150 m od plaže, 
200 m od avtobusne postaje, od letališča je hotel 
oddaljen 32 km.
Hotelska ponudba: restavracija, bar, diskoteka, mini 
market, TV soba, zunanji bazen, senčniki in ležalniki 
ob bazenu brezplačno, na plaži za doplačilo, na voljo 

kopalne brisače (za doplačilo), bar ob bazenu.
Sobe: prijetno opremljene, klimatska naprava, tele-
fon, Sat TV, mini bar, sef (za doplačilo), brezplačen 
Wi-Fi,  balkon.
Prehrana: samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja.
Športna ponudba: vodni športi na plaži  
(za doplačilo).
Spletna stran: www.granhotelflamingo.com

Cenik: stran 12.

hotel gran flamingo 4*

• Odlična lokacija (mesto)

že od 

489 €

že od 

414 €

prihrani do 

140 €
do 29. 2. 2016

prihrani do 

92 €
do 31. 3. 2016

priporočamo družinam

priporočamo družinam

španija

costa brava Fenals / Lloret de Mar

http://www.kompas.si/
http://www.fenalsgarden.com/
http://www.granhotelflamingo.com/
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V letu 2015 prenovljen hotel, se nahaja na eni izmed 
najlepših peščenih plaž, na plaži Menuda, v slikovitem 
kraju Tossa de Mar. Za vse, ki si želijo preživeti počitnice 
ob plaži in biti le nekaj korakov stran od živahnega 
mesta, prav tako uživati v odlični kulinariki.

Lega: na plaži, 200 m od centra mesta Tossa de Mar, 
12 km od Lloret de Mar, od letališča je hotel oddaljen 
35 km.
Hotelska ponudba: recepcija s prejemnico, glavna 
restavracija s čudovitim razgledom na morje, bar ob 
bazenu, zunanji in notranji bazen, senčniki in ležalniki 
ob bazenu brezplačno, na plaži za doplačilo, Spa Cen-

ter (turška savna, masaže, solarij – doplačilo), Wi - Fi, 
mini market, internetni kotiček.
Sobe: lepo opremljene, klimatska naprava, Sat Tv, 
brezplačen Wi-Fi, mini bar in sef (za doplačilo), balkon 
ali terasa, pogled na vrt ali morje.
Prehrana: samopostrežni zajtrk; kosilo in večerja 
(izbor menijev) v A la Carte restavraciji Illa.
Ponudba za najmlajše: manjše otroško igrišče.
Športna ponudba: možnost najema koles (doplačilo), 
fitnes, namizni tenis, tenis, vodni športi na plaži  
(za doplčailo).
Spletna stran: www.hotelreymartossa.com

Cenik: stran 12.

hotel premiere gran reymar & spa 4* sup

priporočamo družinam

ob plaži

• Visoka kvaliteta storitev

• Odlična lokacija (plaža in mesto)

primer sobe

že od 

839 €
prihrani do 

180 €
do 18. 3. 2016

španija

costa brava

Tossa de Mar

http://www.kompas.si/
http://www.hotelreymartossa.com/
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primer sobe

hotel tossa beach 4*
Priljubljen hotel sestavljen iz dveh zgradb se nahaja na 
odlični legi, tik ob plaži in ga priporočamo družinam. 
Sprostite se in uživajte na soncu z odlično Sangrijo v 
roki.

Lega: 150m od plaže (hotel in prelepo peščeno plažo loči 
le promenadna cesta), 300 m od centra mesta Tossa de 
Mar, hotel je od letališča oddaljen 35 km.
Hotelska ponudba: glavna restavracija, dva bara, Wi-Fi 

za doplačilo, manjši zunanji bazen, jacuzzi, senčniki in 
ležalniki ob bazenu brezplačno, na plaži za doplačilo, 
Sobe: prijetno opremljene, klimatska naprava, telefon, 
Sat Tv, sef in hladilnik (za doplačilo), balkon ali terasa, 
Prehrana: all inclusive.
Ponudba za najmlajše: mini klub.
Športna ponudba: vodni športi na plaži (za doplačilo).
Spletna stran: www.htossabeach.com

Cenik: stran 13 .

že od 

504 €
do 14 let od 

359 €
prihrani do 

170 €
do 27. 2. 2016

priporočamo družinam

• Odlična lokacija (plaža, mesto)

all inclusive
Prehrana: samopostrežni zajtrk ( 07.45h -10.00h), sa-
mopostrežno kosilo 12.30h – 14.00h), samopostrežna 
večerja (19.00h – 21.00h); prigrizki ( 10.30h – 12.30h in 
17.00h – 18.00h), čaj in kava (16.00h – 17.00h), slado-
led za otroke med 10.00h in 22.00h, lokalna alkoholna 
in brezalkoholna pijača med 10.00h in 23.30 uro.

all inclusive (za doplačilo) 
Prehrana: samopostrežni zajtrk (8.00 – 10.00), kosilo ( 
12.30 -15.00) in večerja (19.00-21.30) v glavni restavra-
ciji; pozni zajtrk (10.00-12.30), prigrizki (15.00-19.00, 
določene točene lokalne pijače.

primer sobe

Hotel priznane hotelske verige, z izvrstno lego ob 
peščeni plaži in promenadi, vabi na sprehode in 
sproščeno preživljanje počitniških dni.

Lega: 200 m od središča mesta Lloret de Mar in peščene 
plaže, od letališča je hotel oddaljen 30 km.
Hotelska ponudba: tri različne samopostrežne 
restavracije, dva bara, dva zunanja bazena, otroški 
bazen, notranji bazen, ležalniki in senčniki ob bazenih 
brezplačno, na plaži za doplačilo, mini market, internetni 

kotiček (za doplačilo), TV soba, Wi-Fi na recepciji (za 
doplačilo).
Sobe: prijetno opremljene, klimatska naprava, Sat TV, 
telefon, sef (za doplačilo), balkon ali terasa, pogled na 
bazen (za doplačilo).
Prehrana: samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja.
Ponudba za najmlajše: otroško igrišče, otroški bazen, 
mini klub.
Športna ponudba: vodni športi na plaži (za doplačilo).
Spletna stran: www.donjuanhotels.com

Cenik: stran 13.

hotel don juan lloret 3*

• Odlična lokacija (mesto in plaža)

že od 

455 €
do 11 let od 

249 €
prihrani do 

45 €
do 15. 3. 2016

priporočamo družinam

španija

costa brava Tossa de Mar / Lloret de Mar

http://www.kompas.si/
http://www.htossabeach.com/
http://www.donjuanhotels.com/
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Večji hotel, prenovljen v letu 2014, z odlično lego 
direktno ob čudoviti peščeni plaži, nudi sproščene 
počitnice. 

Lega: na plaži, 500 m od centra mesta Santa Su-
sanna, od letališča je hotel oddaljen 40 km.
Hotelska ponudba: glavna restavracija, posebni del 
za otroke, na voljo otroški stoli, dva hotelska bara, bar 
ob bazenu in bar na plaži, zunanji bazen z jacuzzijem, 
otroški bazen, senčniki in ležalniki ob bazenu brez-
plačno, na plaži za doplačilo (za goste hotela posebna 
cena), na voljo kopalne brisače (varščina), animacija 
za otroke in odrasle, TV soba, Wi-Fi (za doplačilo), 

mini market, frizer, masaža ob bazenu, namizni tenis, 
biljard.
Sobe: lepo opremljene, klimatska naprava, Sat TV, 
telefon, mini bar, sef (za doplačilo), na voljo dodatno 
ležišče, balkon.
Družinske sobe: enaka oprema kot v sobah, dve 
ločeni spalnici, v kopalnici masažna kad.
Prehrana: samopostrežni zajtrk in večerja.
Ponudba za najmlajše: mini klub, otroško igrišče.
Športna ponudba: namizni tenis, biljard, vodna aero-
bika, pikado, vodni športi na plaži (za doplačilo).
Spletna stran: www.tahitiplaya.com

Cenik: stran 13.

hotel tahiti playa 4* sup

priporočamo družinam

ob plaži

• Odlična lokacija (plaža)

primer sobe

že od 

495 €
prihrani do 

123 €
do 26. 2. 2016

španija

costa brava

Santa Susanna

http://www.kompas.si/
http://www.tahitiplaya.com/
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primer sobe

hotel indalo park 3*
Sprostite se in aktivno preživite družinske počitnice v 
hotelu z odlično lego v mestu. Prijazno osebje vas bo 
razvajalo na vsakem koraku. 

Lega: 150 m od plaže, 1,5 km od centra mesta, od 
letališča je hotel oddaljen 45 km.
Hotelska ponudba: recepcija s sprejemnico, resta-
vracija, bar, Indalo A la Carte restavracija, Wi-Fi (za 
doplačilo), bar ob bazenu, zunanji bazen, ločen del 
za otroke, senčniki in ležalniki ob bazenu brezplačno, 
na plaži za doplačilo; lepo urejen vrt, sef na recepciji 

(doplačilo 17€/ teden), animacija za otroke in odrasle, 
Sobe: prijetno opremljene, manjše, primerne za dve 
odrasli osebi in največ enega otroka do 12 let, kli-
matska naprava, telefon, Sat TV, Wi-Fi za doplačilo, 
balkon.
Prehrana: samopostrežni zajtrk in večerja.
Ponudba za najmlajše: mini klub, otroški bazen, 
animacija.
Športna ponudba:namizni tenis, biljard, vodni športi 
na plaži (za doplačilo).
Spletna stran: www.indalopark.com

Cenik: stran 13.

že od 

499 €
priporočamo družinam

primer sobeDružinsko voden hotel z odlično lego ob plaži in v 
letu 2015 zgrajenim mini aquaparkom je primeren za 
družine in pare.

Lega: ob plaži, v centru mesta Malgrat de Mar, od 
letališča je hotel oddaljen 45 km.
Hotelska ponudba: recepcija s sprejemnico, resta-
vracija, bar, dva zunanja bazena s slano vodo, eden za 
otroke, zunanji jacuzzi, ležalniki in senčniki ob bazenu 

brezplačno, na plaži za doplačilo, animacija za otroke 
in odrasle, mini aquapark, 
Sobe: preprosto in udobno opremljene, Sat Tv, sef in 
hladilnik (za doplačilo), balkon.
Prehrana: samopostrežni zajtrk in večerja.
Ponudba za najmlajše: mini klub, otroški bazen z 
vodnimi igrali.
Športna ponudba: vodni športi na plaži (za doplačilo).
Spletna stran: www.hotelpapi.com

Cenik: stran 13.

hotel papi 3*

• Odlična lokacija (plaža in mesto)

že od 

434 €
prihrani do 

75 €
do 29. 2. 2016

priporočamo družinam

španija

costa brava Santa Susanna / Malgrat de Mar

http://www.kompas.si/
http://www.indalopark.com/
http://www.hotelpapi.com/
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Lefkas
Pobegnite iz vsakdana v naravo in bližino  
rajskih plaž, obdanih s kristalno čistim morjem.
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Agios Nikitas

Vassiliki

Nidri

Nikiana

Lefkas

Poros

http://www.kompas.si/


zakaj na Lefkas?
• ker je s svojo neokrnjeno naravo in tradicionalnimi vasicami še neodkrit biser Jonskega morja,
• ker vas bodo prevzeli zalivi sanjskih plaž, kot so Porto Katsiki, Kathisma, Pefkulia, Gyra, Milos,
• ker je Lefkas idealen otok za družine, avanturiste, raziskovalce in željne zabave,
• zaradi gostoljubnosti in tradicionalne grške kuhinje,
• ker je zaradi svoje bujne vegetacije in kristalno čistega morja primerljiv z otoki južnega Jadrana,
• ker je odlično izhodišče za odkrivanje sosednjih otokov Meganissi, Skorpios in tudi Peloponeza.

Povprečna temperatura v ºC maj jun jul avg sep okt

Dnevna temperatura 24 30 32 32 27 24

Temperatura morja 19 23 24 24 23 20

www.kompas.si  31

Sodobni svet do današnjih dni skoraj ni posegel v življenje na otoku Lefkas. Še vedno ga obdajajo 
zgodbe o življenju in njegovi minljivosti, ki so mu krojile usodo v bogati zgodovini. Tu so našli svoj 
prostor tudi mnogi junaki grške mitologije. Gorata skalnata pokrajina v objemu borovcev v višjih 
predelih ter z oljkami in citrusi posejan nižinski svet vas bosta gotovo očarala. 

Četrti največji Jonski otok je bil nekoč s severno konico povezan z grško celino, danes ga od nje 
loči le ozek kanal, prek katerega vodi dvižni most. Na severu otoka leži glavno mesto Lefkada z 
moderno marino, saj je otok med najbolj priljubljenimi cilji jadralcev z vsega sveta. Znameniti plaži 
Vasiliki in Ai Yannis in idealne vremenske razmere so sanje vseh deskarjev in kajtarjev. 

Tradicionalna gostoljubnost Lefkasa se ni izgubila v množici turistov, zato vas na vsakem koraku 
preseneča s pristnostjo in nedotaknjeno lepoto. Ko počivate na čudovitih deviških plažah, oblitih 
s kristalno čistim morjem, kot so Porto Katsiki, Kathisma, Pefkulia, Gyra in Milos in se dan počasi 
prevesi v večer, se vam pričara nepozaben sončni zahod. Takrat boste spoznali, zakaj je Lefkas 
skrbno varovana skrivnost pri pravih poznavalcih Grčije.

Nič ni lepšega  
od uživanja hrane v Grčiji

Razvajajte se v preverjenih restavracijah – več na strani 33

Okušamo

KAJTANJE S SLOVENSKO ŠOLO

*več na strani 11

http://www.kompas.si/
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križarjenje med 
pozabljenimi otoki
Sonce, prijeten veter in kristalno čisto morje 
bodo vaši spremljevalci na krovu jadrnice 
Christina, s katero boste križarili ob obali 
Lefkasa vse do pozabljenih otokov. Vaš 
prvi postanek in sprehod bosta na otoku 
Meganissi, kjer se boste z barko zapeljali do 
jame Papanikolis, sledita kopanje in ogled 
podvodnega sveta na otočku Formekula. 
Pot se nadaljuje s plovbo do otoka Kastos, 
kjer se okoli pristanišča dvigajo tradicionalne 
kamnite hiše in vrtovi s starimi oljkami, ki 
dajejo vasi obliko amfiteatra. Živahna plov-
ba, ki jo bo popestrila vaša prijazna posadka, 
se nadaljuje do ene od čudovitih plaž Limni 
in sledi prosti čas za uživanje v kristalno 
čisti vodi ter za okusno grško kosilo, ki ga bo 
pripravil kapitan. Med sproščenim sonče-
njem na jadrnici boste obpluli otok Kalamos 
in nato zaplavali v turkiznem morju na eni 
izmed najlepših plaž otoka, Asprogyali. Na 
Lefkas boste pripluli mimo otoka Scorpios, ki 
je bil še do nedavnega v lasti družine legen-
darnega grškega milijonarja Onassisa. Sledi 
postanek za zadnje kopanje.
Informativna cena: 45 €

kefalonija in odisejeva 
itaka
Celodnevno križarjenje med večjimi jonskimi 
otoki z edinstveno priložnostjo zaplavati v 
kristalno modrih vodah slavne plaže Porto 
Katsiki oziroma Egremni. Prihod na Kefalonijo 
in sprehod po slikovitem letovišču Fiskardo, 
prosto za kosilo. Naslednji postanek ladje bo 
v kraju Frikies na Odisejevi Itaki, prosti čas za 
oglede, nakupovanje. Ob povratku križarjenje 
ob vzhodni obali Lefkasa mimo otoka Mega-
nissi, Scorpios in povratek v Nidri. 
Informativna cena: 20 €

križarjenje z ladjo 
odysseia na meganissi in 
skorpios
Priljubljeno križarjenje ob obali Lefkasa na 
„gusarski“ ladji Odysseia, ki vam bo zago-
tovo ostalo v prijetnem spominu. Vaš prvi 
postanek in sprehod po otoku Meganissi vas 
bo popeljal v pristno grško življenje vasice 
Spartochori, od koder se vam bo odprl pre-
lep razgled na celinsko Grčijo, otok Skorpios, 
Lefkas in njegov arhipelag. Sledila bo plovba 
do ene od sanjskih plaž in prosti čas za uži-
vanje v kristalno čisti vodi ter okusno grško 
kosilo, ki ga bo pripravil kapitan. Na povrat-
ku se boste zapeljali do zasebnega otoka 

Skorpiosa, v lasti družine legendarnega gr-
škega milijonarja Onasissa. Vračali se boste 
mimo otoka Madouri z rojstno hišo pesnika 
Aristotelisa Valaoritisa. Pravo grško vzdušje 
vam bo kapitan pričaral s svojimi zgodbami, 
glasbo in plesom.
Informativna cena: 40 €

grški večer
Grški večer boste tukaj doživeli drugače kot 
drugje, saj ga boste preživeli v družinski ta-
vern Mamma Mia v letovišču Nidri. Ponudili 
vam bodo pester izbor tradicionalnih grških 
jedi. Po okusni večerji vas bodo družinski 
člani naučili različnih plesov, v katerih se 
boste preizkusili tudi sami in se ob tem neiz-
merno zabavali.
Informativna cena: 18 €

Odkrivamo
Lefkas

Za popestritev vaših počitnic.

nikiana
Nikiana je zelo prijetna in umirjena manjša 
ribiška vasica. Odlikujejo jo majhne prodnate 
plaže, obdane z zelenjem in čudovit pogled na 
sosednje majhne otoke.

ligia
Ligia je zelo prijetna ribiška vasica s tradicional-
nimi tavernami, bari in majhnim pristaniščem, 
kjer lahko občudujete slikovite čolniče. Tu živ-
ljenje še vedno poteka v tipičnem umirjenem 
grškem stilu. Majnše prodnate plaže se ponašajo 
s kristalnim morjem in so obdane z zelenjem. 
Glavno mesto Lefkada je oddaljeno 7 km in 
vas bo očaralo s svojo promenado, odličnimi 
tavernami, možnostjo nakupovanja in živahnim 
nočnim življenjem.

nidri
Nidri se je iz nekdanje ribiške vasice razvil v najbolj 
priljubljeno letovišče na otoku. Čudovita promenada 
ob morju s številnimi trgovinicami, bari in tavernami z 
odlično grško kulinariko prav tako ponuja čudovit pog-
led na sosednje otoke, med katerimi je tudi Meganissi in 
znameniti Skorpios, nekoč v lasti legendarnega grškega 
milijonarja Onassisa. Je na vzhodni obali in je idealno 
izhodišče za raziskovanje otoka. Od glavnega mesta Le-
fkada je oddaljen 17 km ter 34 km od letališča Preveza.

Letoviški kraji

Križarjenje z Odysseio Scorpios Fiscardo

1-2

3

4

5-10

11-15

16-18

LEFKAS - lokacije hotelov
1 Porto Ligia • 2 Vila Olga • 3 Ionian Blue • 4 Porto Galini • 5 Armonia • 6 Valena • 7 Avra 
Beach • 8 Eva Beach • 9 Bel Air • 10 Studii Akrogiali • 11 Grand Theoni • 12 Grand Nefeli • 

13 Nefeli Studios • 14 Vasiliki Bay • 15 Apartmaji Anemolia • 16 Santa Marina • 17 Agios 
Nikitas • 18 Ionis

grčija

lefkas

http://www.kompas.si/
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Okušamo
na Lefkasu

Za sladokusce.

agios nikitas
Agios Nikitas, nekdanja ribiška vasica, leži v zalivu na zahodni obali otoka in še zdaleč ni izgubila 
svoje očarljivosti. Tu najdete družinske hotele, ki odražajo čar vasice in njenih domačinov. V njej 
najdete tudi nekaj tavern, trgovinic in barov. Obkrožena je z najlepšimi plažami na otoku: na 
koncu vasice, 15 minut hoje oddaljena peščeno-skalnata, nekaj kilometrov dolga plaža Pefkulia; 
3 km oddaljena 500 metrov dolga peščena, med skale stisnjena veličastna Kathisma in nekaj 
minut s taksi-čolnom in pred očmi se nam razkrije sanjsko lepa, bleščeče bela, s finim prodom 
posuta plaža Milos. Do letališča Preveza je 29 km.

vassiliki
Vassiliki, vsi navdušenci nad deskanjem na vodi, 
začetniki ali profesionalci, boste zagotovo prišli 
na svoj račun, saj ta čudovit zaliv na južnem delu 
otoka velja za eno izmed svetovnih prestolnic 
surfanja in sanje vsakega ljubitelja vodnih špor-
tov. Prijeten letoviški kraj se ponaša s trgovini-
cami z barvitimi spominki, odličnimi tavernami 
in vabi na počitek ob čudoviti plaži s pogledom 
na turkizno morje.

Nič ni lepšega od uživanja hrane v Grčiji – ker je intimno. Leseni stoli, barvit pogrinjek 
in prijeten ambient; na lokalnem radiu nepogrešljivi aktualni grški hiti, rahel piš vetra, 
občasni pljusk morja. Vpogled v grško kulturo in tradicijo nam pričara mama lastnika; 
izza ovinka nas ujame vonj olivnega olja in ščepca origana; v kozarec si nalijemo 
ohlajenega vina iz trt, ki se vijejo po goratih sušnih pobočjih ... Čas je za užitek.
 
Vsem Kompasovim oboževalcem Grčije, smo za prihajajoče poletje pripravili poseben 
program, v katerem boste lahko z nami odkrivali nove recepte ali uživali v že preverjenih.

• Preverjene taverne in restavracije
• Kakovostna lokalna hrana, tradicionalna kuhinja
• Fleksibilnost izbire (kosilo ali večerja) in po želji vsak dan v drugi restavraciji

Na Lefkasu se bomo razvajali v preverjenih restavracijah:
Letovišče Nidri: Flisvos, Toms, Piperi
Mesto Lefkada: Margarita
Letovišče Agios Nikitas: Join in
Letovišče Vasiliki: Dolphin
*Natančen seznam restavracij z odpiralnimi časi, kontakti za možnost prehodne rezervacije in jedilnimi listi boste prejeli pri 
Kompasovem predstavniku ob prihodu na destinacijo. Ob naročilu dodatnih à la carte jedi, imajo gostje poseben popust.

Čar poletja na novih 
destinacijah je odkrivanje 

novih okusov, vonjev, barv, 
melodij. Z vsemi čutili se 

prepuščamo domačnosti 
in drugačnosti, ki je tako 

zelo privlačna in zanimiva. 
In tisti trenutek, ko nas pot 

s plaže ponese v bližnjo 
taverno, kjer še oviti v 

brisače, v objemu sence 
figovcev in oleandrov, 

izberemo mizo, ob kateri se 
bomo predajali gurmanskim 

užitkom …

grčija
lefkas

V ceno vključeno:

• 7x kosilo ali večerja v restavraciji iz seznama

• predjed, glavna jed, sladica ter kozarec 

rdečega ali belega namiznega vina, voda

Cena: 79 € na osebo

http://www.kompas.si/
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ob plaži

vila olga 3* sup

Moderna in stilno urejena apartmajska hiša z 
gostoljubnimi domačini nudi kvalitetne storitve na 
odlični lokaciji z lepo urejenim vrtom, kjer se nahajajo 
elegantni paviljoni s pogledom na slikovit zaliv in so 
prava oaza miru, ki vabijo k počitku in uživanju. 

Lega: 120 m od  plaže Alikes (brezplačna uporaba 
senčnikov in ležalnikov), do plaže Limni Beach 800 m, 
600 m do letovišča Ligia, 3 km do mesta Lefkas, 13 km 
do letovišča Nidri. 
Hotelska ponudba: recepcija s sprejemnico, bar 
s prigrizki, vrt s sončno teraso, otroški kotiček v 

senčnem vrtu, bazen, tečaj tai – chija (na povpraše-
vanje, doplačilo),tečaj kuhanja (doplačilo). 
Studii: stilno opremljeni, klimatska naprava, TV, radio 
(na zahtevo), Wi-Fi, kuhinjska niša s hladilnikom, 
kopalnica, sušilnik za lase, terasa ali izhod na vrt, sef 
(na zahtevo), grelnik vode.  
Apartma: enako opremljen kot studii, dnevno bivalni 
prostor s kuhinjsko nišo, spalnica, grelnik vode.  
Storitev: najem.
Športna ponudba: otroško igrišče, na voljo brezplač-
ni najem koles (na zahtevo). 
Spletna stran: www.villaolga.gr

Cenik: stran 15.

• Kompasova ocena: ###+

primer sobe

Ekskluzivno

Ekskluzivno

hotel porto ligia 3*
Prepustite se nežni poletni sapici in uživajte v 
prečudoviti naravi, ki obkroža priljubljen družinsko 
voden hotel z idealno lego tik ob morju.

Lega: ob lastni čudoviti prodnati plaži v zalivu Ligia, 
ki ga obdaja lepo urejena zelenica, 5oo m od centra 
Ligia, 10 km od Nidrija. Hotelska ponudba: recepcija, 
zajtrkovalnica s teraso, Wi-Fi, dvigalo, parkirišče, snack 

bar, bar ob bazenu, na lepo urejenem vrtu z zelenico 
zunanji bazen z ločenim delom za otroke, brezplačni 
senčniki in ležalniki ob bazenu in na hotelskem vrtu tik 
ob plaži. Sobe: prijetno opremljene, klimatska napra-
va, TV, hladilnik, telefon, Wi-Fi, balkon, sef.  
Prehrana: obogaten kontinentalni zajtrk.  
Spletna stran: www.portoligia.gr

Cenik: stran 15.

• Odlična lokacija (plaža)

• Kompasova ocena: ###

primer sobe

Ligia

grčija

lefkas

že od 

490 €

že od 

454 €
do 14 let od 

299 €

prihrani do 

45 €
do 30. 4. 2016

prihrani do 

25 €
do 31. 3. 2016

http://www.kompas.si/
http://www.villaolga.gr/
http://www.portoligia.gr/
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priporočamo družinam

ob plaži

Pobegnite iz vsakdana v moderen terasasto zgrajen in 
razkošen hotel, ki zagotavlja gostom kvalitetne storitve 
in sprostitev v wellness centru. Nepozaben pogled 
na modro Jonsko morje in razpeta jadra jadrnic, ki 
plujejo po njem, vas bodo tudi po vaši vrnitvi še dolgo 
spominjala na počitniške dni.

Lega: 70 – 200 m od lastne skalnate plaže, hotel ima 
lepo urejeno leseno teraso s tuši ter z brezplačnimi 
senčniki in ležalniki, 2 km do kraja Nikiana z nekaj 
tavernami in trgovinami, 4 km do kraja Nidri in 10 km 
do glavnega mesta Lefkada.  
Hotelska ponudba: recepcija s sprejemnico, soba s sat 
TV, internet kotiček, dve konferenčni sobi, restavracija, 
à la carte restavracija, trije bari, Wi-Fi, bazen s sladko 

vodo ima ločen predel za otroke, snack bar ob bazenu 
in bar na plaži, notranji bazen z jacuzzijem, wellness 
center, ob večerih občasno živa glasba in folklorne 
predstave.  
Sobe: moderno in stilno opremljene, klimatska na-
prava, telefon, sat TV, mini bar (doplačilo), sef, dostop 
do internet Wi-Fi, kopalnica, sušilnik za lase, balkon s 
pogledom na morje.  
Ponudba za najmlajše: igralnica za otroke, otroška 
posteljica, mini klub z varuško.  
Prehrana: samopostrežni zajtrk in večerja.  
Športna ponudba (doplačilo): namizni tenis, fitnes, 
turška kopel (doplačilo), savna (doplačilo), masaže 
(doplačilo).  
Spletna stran: www.ionianblue.gr

Cenik: stran 15.

hotel ionian blue 5*

primer sobe

• Veliko povratnih gostov

• Kompasova ocena: #####

Nikiana
grčija

lefkas

že od 

579 €
do 12 let od 

259 €
prihrani do 

80 €
do 31. 1. 2016

http://www.kompas.si/
http://www.ionianblue.gr/
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studii akrogiali 2* sup

Moderna apartmajska hiša z lepo urejenim vrtom tik 
ob peščeni plaži, vam omogoča udobno namestitev 
in prijetno bivanje, za kar bodo poskrbeli gostoljubni 
domačini.

Lega: ob peščeno – prodnati plaži, 250 m od središča 
s tavernami in bari, 17 km od centra mesta Lefkada.

Hotelska ponudba: recepcija v hotelu Eva Beach, 
Wi-Fi, parkirišče.
Studii: prijetno opremljeni, klimatska naprava (dopla-
čilo 5€/dan), Wi-Fi, hladilnik, sat TV, kopalnica. 
Prehrana: obogaten kontinentalni zajtrk (v hotelu 
Eva Beach oddaljen 150m).
Spletna stran: www.akrogialistudios.com

Cenik: stran 16.

• Najugodnejše razmerje med kvaliteto in ceno

• Odlična lokacija (plaža)

• Kompasova ocena: ###

primer sobe

Ekskluzivno

hotel eva beach 3*

• Veliko povratnih gostov

• Odlična lokacija (plaža in mesto)

• Kompasova ocena: ###

primer sobe

Družinsko voden hotel s prijetnim vzdušjem, v katerega 
se gostje radi vračajo, ima idealno lego tik ob morju 
in je obdan z zelenjem. Priporočamo ga gostom, ki si 
želijo namestitve v neposredni bližini mesta in hkrati 
ob morju.

Lega: ob peščeno – prodnati plaži, 250 m do središča 
mesta Nidri s številnimi tavernami in bari, pribl. 14 
km od glavnega mesta Lefkada, možnost avtobusnih 
povezav, 35 km od letališča. 

Hotelska ponudba: recepcija, zajtrkovalnica s teraso 
in vrtom ter čudovitim pogledom na morje, TV soba, 
internet kotiček, wi-fi, snack bar, kavarnica, senčniki 
in ležalniki na plaži za doplačilo. Sobe: manjše in lepo 
opremljene, klimatska naprava (doplačilo 5 €/dan), 
wi-fi, TV, telefon, hladilnik, sef (doplačilo 10 €/teden), 
kopalnica, sušilnik za lase, balkon. 
Prehrana: obogaten kontinentalni zajtrk. 
Spletna stran: www.evabeach.gr

Cenik: stran 15.

ob plaži

ob plaži

Nidri

grčija

lefkas

že od 

435 €

že od 

394 €

do 12 let od 

249 €

do 7 let od 

259 €

prihrani do 

40 €
do 30. 4. 2016

prihrani do 

30 €
do 30. 4. 2016

http://www.kompas.si/
http://www.akrogialistudios.com/
http://www.evabeach.gr/
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• Visoka kvaliteta storitev

• Veliko povratnih gostov

• Odlična lega (plaža)

• Kompasova ocena: ####+

Moderen terasasto zgrajen hotel s prijetnim vzdušjem 
in čudovitim razgledom na morje. Ponaša se z veliko 
povratnimi gosti in visokim nivojem storitev; pestra 
kulinarična, wellness in športna ponudba vam 
zagotavljajo sproščeno uživanje počitniških dni.

Lega: 50 - 100 m od lastne prodnate plaže, 2 km do 
kraja Nikiana z nekaj tavernami in trgovinami in 12 km 
do glavnega mesta Lefkada. 
Hotelska ponudba: terasast hotel s 135 sobami tvori 
glavna stavba, depandanse in številni bungalovi, re-
cepcija s sprejemnico, soba s sat TV, internet kotiček, 
Wi-Fi, restavracija, taverna, 2 bara, 2 zunanja bazena, 
2 otroška bazena, 3 teniška igrišča, odbojka na mivki, 

paviljon za jogo, spa center: notranji bazen z jacuz-
zijem, parna kopel, masaža, lepotilni salon, savna, 
fitnes. Sobe: lepo opremljene, klimatska naprava, te-
lefon, sat TV, mini bar, sef, kopalnica, sušilnik za lase. 
Superior sobe: lepo in moderno opremljene, večje in 
prostornejše, klimatska naprava, telefon, sat TV, mini 
bar, sef, kopalnica, sušilnik za lase, balkon. 
Suite: enaka oprema kot v superior sobah, spalnica in 
dnevno bivalni del, balkon. 
Ponudba za najmlajše: igralnica za otroke, otroško 
igrišče, otroška posteljica. Prehrana: samopostrežni 
zajtrk; možnost doplačila za polpenzion in polni pen-
zion. Spletna stran: www.portogalini.gr

Cenik: stran 16.

hotel porto galini 4* sup

primer sobe

priporočamo družinam

ob plaži

Nikiana
grčija

lefkas

že od 

504 €
do 12 let od 

299 €
prihrani do 

45 €
do 31. 3. 2016

http://www.kompas.si/
http://www.portogalini.gr/
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hotel avra beach 3*
Družinsko voden hotel s prijetnim vzdušjem, odlično 
lego tik ob morju in z naravno senco veličastnih 
hrastov, kjer si lahko privoščite mir in sprostitev. 
Priporočamo ga gostom, ki si želijo namestitve v 
neposredni bližini mesta in hkrati ob morju.

Lega: ob peščeno – prodnati plaži, 250 m do središča 
mesta Nidri s številnimi tavernami in bari, pribl. 17 
km od glavnega mesta Lefkada, možnost avtobusnih 
povezav, 35 km od letališča. 
Hotelska ponudba: recepcija, zajtrkovalnica s teraso 

in vrtom ter čudovitim pogledom na morje, TV ko-
tiček, internet kotiček, Wi-Fi, senčniki in ležalniki na 
plaži za doplačilo (2,50€/ležalnik). Za vse ljubitelje 
odlične kulinarike se v hotelskem vrtu nahaja tudi 
družinska taverna. 
Sobe: klimatska naprava (najem za doplačilo 5 €/
dan), Wi-Fi, TV, telefon, mini hladilnik, kopalnica, 
sušilnik za lase, balkon. 
Prehrana: obogaten kontinentalni zajtrk. 
Spletna stran: www.avra-beach.gr

Cenik: stran 17.

• Odlična lokacija (plaža in mesto)

• Kompasova ocena: ###

hotel armonia 3*

• Najugodnejše razmerje med kvaliteto in ceno

• Odlična lokacija (mesto)

• Kompasova ocena: ###

V letu 2015 prenovljen družinsko voden hotel, ki ga 
obdaja lepo urejena terasa z bazenom in pogledom na 
slikovito marino. Ob promenadi, za goste vseh starosti, 
ki si želijo sproščujočih in mirnih počitnic.

Lega: do peščeno prodnate plaže 850 m, 300 m do 
središča letovišča Nidri  s številnimi tavernami in bari, 
35 km od letališča. 

Hotelska ponudba: recepcija, zajtrkovalnica, bar, Wi-
-Fi, internet kotiček, terasa z bazenom, otroški bazen, 
kopalne brisače (ob bazenu brezplačno), ležalniki ob 
bazenu brezplačno, na plaži proti doplačilu. 
Sobe: prenovljene in lepo opremljene, klimatizirane, 
sef, sat TV, telefon, kopalnica, balkon. 
Prehrana: samopostrežni zajtrk. 
Spletna stran: www.armonialefkada.gr

Cenik: stran 16.

ob plaži

primer sobe

primer sobe

Nidri

grčija

lefkas

že od 

454 €

že od 

404 €

do 12 let od 

299 €

do 12 let od 

259 €

prihrani do 

35 €
do 30. 4. 2016

prihrani do 

30 €
do 30. 4. 2016

http://www.kompas.si/
http://www.avra-beach.gr/
http://www.armonialefkada.gr/
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• Najugodnejše razmerje med kvaliteto in ceno

• Kompasova ocena: ###

• Dolgoletni kompasov partner

• Najugodnejše razmerje med kakovostjo in ceno

• Veliko povratnih gostov

• Odlična lokacija (mesto)

• Kompasova ocena: ###+

Novozgrajeni moderni in elegantni studii s stilsko 
opremo vam omogočajo udobno nastanitev. Nahajajo 
se le 20 m od glavne promenade priljubljenega 
letoviškega kraja Nidri, kjer najdete pestro ponudbo 
trgovinic, barov in izbranih tavern z bogato ponudbo 
odlične grške kulinarike.

Lega: le 20 m do središča mesta Nidri s številnimi 
tavernami in bari, 90 m do prodnate plaže, letališče 
37 km. Možnost uporabe bazena in ležalnikov sosed-
njega hotela Lefko ob konzumacji v baru.  
Studio tip A (za dve osebi): prostorni, moderno in 
stilno opremljeni, klimatska naprava (dopl. 40 €/te-
den), Wi-Fi, TV LCD ali LED, v dnevno bivalnem delu 2 

ležišči, manjša kuhinjska niša s hladilnikom, kopalnica, 
balkon ali terasa. Studio tip B: prostorni, moderno 
in stilno opremljeni, klimatska naprava (dopl. 40 €/
teden), Wi-Fi, TV LCD ali LED, v dnevno bivalnem delu 
2 ležišči in dodatno dvosed, manjša kuhinjska niša s 
hladilnikom, kopalnica, balkon.  
Studio tip C:(največ 3 odrasli in 2 otroka): prostorni, 
moderno in stilno opremljeni, klimatska naprava 
(dopl. 40 €/teden), Wi-Fi, TV LCD ali LED, v dnevno 
bivalnem delu 3 ležišča in dodatno dvosed, manjša 
kuhinjska niša s hladilnikom, kopalnica, balkon.  
Prehrana: najem.  
Spletna stran: www.valenastudios.gr

Cenik: stran 17.

studii valena 3* sup

primer sobe

Nov družinsko voden hotel s prijetnim vzdušjem in 
kvalitetnimi storitvami daje občutek domačnosti in 
je idealno okolje za sprostitev in uživanje za družine, 
posameznike in starejše goste.

Lega: 40 m od plaže, 200 m do središča mesta Nidri s 
številnimi tavernami in bari; 17 km od glavnega mesta 
Lefkada, 30 km od letališča.

Hotelska ponudba: recepcija s sprejemnico in sat TV, 
Wi-Fi, zajtrkovalnica, bar, bazen, bar ob bazenu.
Sobe: moderno opremljene, klimatska naprava  
(doplačilo 6€/dan ), sat TV, telefon, sef (za doplačilo 
7€/teden), kopalnica, balkon  
Prehrana: samopostrežni zajtrk. 
Spletna stran: www.hotel-belair.gr

Cenik: stran 17.

hotel bel air 3*primer sobe

Nidri
grčija

lefkas
Ekskluzivno

Ekskluzivno

že od 

435 €

že od 

394 €

do 12 let od 

359 €

do 14 let od 

249 €

prihrani do 

40 €
do 30. 4. 2016

prihrani do 

35 €
do 30. 4. 2016

http://www.kompas.si/
http://www.valenastudios.gr/
http://www.hotel-belair.gr/
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hotel agios nikitas 3*
Družinsko voden prenovljen hotel s prijetnim vzdušjem, 
grajen v stilu tradicionalne vasice v kraju Agios Nikitas, 
na vzpetini obdan z zelenjem in cvetočim jasminom 
in bugenvilijami. Odlična lokacija za vse tiste, ki si 
želite odkrivati čudovite plaže na otoku, kot so Mylos, 
Kathisma.

Lega: do lepe prodnate plaže 200 m, do središča 
mesteca in slikovite marine 200 m, pred hotelom 

avtobusna postaja, do glavnega mesta 12 km, 29 km 
od letališča. 
Hotelska ponudba: recepcija (možnost najema sefa), 
zajtrkovalnica, dnevni prostor s TV in barom. 
Sobe: svetle in prijetno opremljene, klimatska napra-
va (centralno regulirana, za doplačilo 5 €/dan), Wi-Fi, 
sat TV, telefon, hladilnik, kopalnica, balkon. 
Prehrana: samopostrežni zajtrk. 
Spletna stran: www.agiosnikitas.gr

Cenik: stran 18.

• Dolgoletni kompasov partner

• Veliko povratnih gostov

• Odlična lega (mesto, plaža)

• Kompasova ocena: ###

hotel santa marina 3*

• Dolgoletni kompasov partner

• Veliko povratnih gostov

• Kompasova ocena: ###

primer sobe

Priljubljen hotel, prijetno opremljen v tradicionalnem 
otoškem stilu, v mirnem okolju in obdan z zelenjem, leži 
na hribu nad slikovito vasico Agios Nikitas.

Lega: do lepe prodnate plaže 500 m, do središča me-
steca in slikovite marine 250 m, 29 km od letališča. 
Hotelska ponudba: recepcija, bar, Wi-Fi, restavracija 
s teraso in čudovitim razgledom na zaliv Agios Niki-

tas, na vrtu bazen in terasa za sončenje, senčniki in 
ležalniki brezplačni, bar ob bazenu. 
Sobe: lepo opremljene, prostorne, klimatska naprava, 
Wi-Fi, telefon, hladilnik, kopalnica, balkon. 
Prehrana: samopostrežni zajtrk in samopostrežna 
večerja. 
Spletna stran: www.santamarina.gr

Cenik: stran 17.

primer sobe

Agios Nikitas

grčija

lefkas

priporočamo družinam že od 

449 €

že od 

449 €

do 5 let od 

199 €

do 5 let od 

199 €

prihrani do 

40 €
do 29. 2. 2016

prihrani do 

40 €
do 30. 4. 2016

http://www.kompas.si/
http://www.agiosnikitas.gr/
http://www.santamarina.gr/
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• Najugodnejše razmerje med kvaliteto in ceno

• Kompasova ocena: ###+

• Odlična lega (plaža, mesto)

• Kompasova ocena: ##+

Priljubljen družinsko voden hotel s kvalitetnimi 
storitvami in odlično lokacijo ob promenadi slikovitega 
mesteca Agios Nikitas.

Lega: 50 m do lepe prodnate plaže, do središča meste-
ca in slikovite marine 40 m, 12 km od glavnega mesta, 
20 km od letališča.  

Hotelska ponudba: recepcija, zajtrkovalnica, bar, bar s 
prigrizki, Wi-Fi.  
Sobe: lepo  opremljene, klimatska naprava, sef, TV, 
hladilnik, kopalnica (sušilnik za lase), balkon.  
Prehrana: obogaten kontinentalni zajtrk.  
Spletna stran: www.ionis-hotel.gr

Cenik: stran 18.

hotel ionis 2* sup
primer sobe

Priljubljena, prenovljena družinsko vodena apartmajska 
hiša ponuja ugodje in je idealno okolje za sprostitev in 
uživanje. Odlična lega v neposredni bližini plaže Ponti 
Beach in središča ribiške vasice Vassiliki.

Lega: 50 m od plaže, 800 m od središča kraja Vassiliki 
s tavernami in bari, 50 km od letališča. 
Hotelska ponudba: recepcija, Wi-Fi. 

Studii: stilno opremljeni, klimatska naprava, TV, ku-
hinjska niša, kopalnica, sušilnik za lase, balkon. 
Apartmaji: stilno opremljeni, klimatska naprava, TV, 
spalnica, delno bivalni prostor s kuhinjska nišo, kopal-
nica, sušilnik za lase, balkon. Prehrana: najem.  
Športna ponudba: otroško igrišče.
Spletna stran: www.anemolia.net

Cenik: stran 18.

apartmaji anemolia 3* supprimer sobe

Agios Nikitas, Vasiliki
grčija

lefkas

ob plaži

že od 

454 €

že od 

514 €

do 12 let od 

299 €

do 5 let od 

299 €

prihrani do 

35 €
do 30. 4. 2016

prihrani do 

35 €
do 30. 4. 2016

http://www.kompas.si/
http://www.ionis-hotel.gr/
http://www.anemolia.net/
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nefeli studios 3*
Studii se nahajajo tik ob hotelu Grand Nefeli, s 
katerim si delijo velik vrt, v sklopu katerega se nahaja 
profesionalni surf center. Vrsto let priljubljen pri 
slovenskih gostih, pravi raj za vse ljubitelje surfanja, z 
najboljšo lego ob znameniti plaži Ponti, ki je ena izmed 
10 najlepših plaž za surfanje na svetu.

Lega: ob prodnati plaži Ponti, 800 m do središča 
Vasiliki z odličnimi tavernami in bari, cca. 55 km od 
letališča. 
Hotelska ponudba: recepcija v hotelu Grand Nefeli, 
Wi-Fi, brezplačni senčniki in ležalniki na hotelskem 
vrtu tik ob plaži, parkirišče. 

Studii: prijetno opremljeni v tradicionalnem grškem 
stilu, klimatska naprava,TV, kuhalna plošča, hladilnik, 
kopalnica, sušilnik za lase, balkon. 
Apartma: prijetno opremljeni v tradicionalnem gr-
škem stilu, spalnica in dnevno bivalni prostor, klimat-
ska naprava, TV, kuhalna plošča, hladilnik, kopalnica, 
sušilnik za lase, balkon. 
Prehrana: najem. Športna ponudba (za doplačilo): 
profesionalni surf center z možnostjo izposoje vrhun-
ske opreme ter tečajev surfanja, glede na vaše želje 
vam pripravimo ponudbo. 
Spletna stran: www.nefeliclubs.gr

Cenik: stran 19.

• Odlična lokacija (plaža in mesto)

• Kompasova ocena: ##+

hotel grand nefeli 4*

• Odlična lokacija (plaža in mesto)

• Kompasova ocena: ###+

Družinsko voden hotel s prijetnim vzdušjem z 
najboljšo lego ob morju, v sklopu katerega se nahaja 
profesionalni surf center, je pravi raj za vse ljubitelje 
surfanja. Priporočamo ga tako ljubiteljem surfanja 
kot gostom, ki si želijo prijetnih počitniških dni ob 
čudovitem zalivu in bližino pristne grške vasice Vassiliki.

Lega: tik ob najlepši prodnati plaži Ponti v središču 
zaliva, kjer se v sklopu hotela nahaja profesionalni 
surf center, 800 m do središča Vasiliki z odličnimi 
tavernami in bari, cca. 55 km od letališča. 
Hotelska ponudba: recepcija, zajtrkovalnica s teraso, 
na zelo lepo urejenem vrtu se nahaja bazen, brezplač-
ni senčniki in ležalniki ob bazenu in na hotelskem vrtu 
tik ob plaži, kjer lahko ob počitku opazujete mojstro-
vine številnih surfarjev; TV soba, internet Wi-Fi, resta-
vracija (à la carte-jedi po naročilu), bar s prigrizki. 
Sobe: lepo opremljene, klimatska naprava, TV, tele-
fon, Wi-Fi, hladilnik, grelnik vode, kopalnica, sušilnik 

za lase, balkon. Junior Suit A: lepo opremljene, kli-
matska naprava, TV, telefon, Wi-Fi, hladilnik, kopalni-
ca, sušilnik za lase, grelnik vode ,balkon s pogledom 
na morje. 
Junior Suit B: prostorne in lepo opremljene, klimat-
ska naprava, TV, telefon, Wi-Fi, hladilnik, grelnik vode 
,mikrovalovna pečica, kopalnica, sušilnik za lase, 
balkon s pogledom na morje. Možnost namestitve za 
2 odrasla in 2 otroka v skupnem prostoru. 
Grand Suite: prostorne in lepo opremljene 70 m², 
spalnica in dnevno bivalni prostor, klimatska naprava, 
TV, telefon, Wi-Fi, hladilnik, mikrovalovna pečica, ko-
palnica, sušilnik za lase, balkon s pogledom na morje. 
Prehrana: najem, zajtrk (doplacilo 6€/dan). 
Športna ponudba (za doplačilo): profesionalni surf 
center z možnostjo izposoje vrhunske opreme ter 
tečajev surfanja, glede na vaše želje vam pripravimo 
ponudbo. 
Spletna stran: www.hotelgrandnefeli.com

Cenik: stran 18.

primer sobe

primer sobe

Vasiliki

grčija

lefkas

Ekskluzivno

Ekskluzivno

ob plaži

ob plaži

že od 

479 €

že od 

434 €

do 16 let od 

259 €

do 12 let od 

259 €

prihrani do 

40 €
do 30. 4. 2016

prihrani do 

35 €
do 30. 4. 2016

http://www.kompas.si/
http://www.nefeliclubs.gr/
http://www.hotelgrandnefeli.com/
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• Odlična lokacija (plaža in mesto)

• Surfanje/Kajtanje

• Kompasova ocena ###

• Odlična lokacija (plaža in mesto)

• Surfanje/Kajtanje

• Kompasova ocena ####

Novo zgrajen eleganten in udoben hotel, ki ponuja 
kvalitetne storitve za goste vseh starosti, ki si želijo 
prijetnih počitniških dni ob čudovitem zalivu in bližino 
pristne grške vasice Vassiliki. 

Lega: 800 m od plaže, 100 m do središča letoviškega 
kraja Vasiliki, 50 km do letališča.
Hotelska ponudba: recepcija, wi-fi, dvigalo,  resta-
vracija, bar s prigrizki, bar ob bazenu, manjši zunanji 

bazen, senčniki in ležalniki ob bazenu brezplačno, na 
plaži za doplačilo.
Sobe: moderne elegantno in stilno opremljene, klimat-
ska naprava, LCD sat TV, telefon, hladilnik, sef, wi-fi, 
kopalnica sušilnik za lase, balkon.
Prehrana: samopostrežni zajtrk.
Športna ponudba: fitnes; (za doplačilo): savna, surf 
center ob hotelu Grand Nefeli, vodni športi na plaži
Spletna stran: www.grandtheoni.com

Cenik: stran 19.

hotel grand theoni 4*
primer sobe

Prenovljen in moderno opremljen družinsko voden 
hotel s prijetnim vzdušjem, za goste, ki si želijo bližino 
mesteca Vassiliki s številnimi tavernami, trgovinami in 
pestro surf ponudbo. 

Lega: od prodnate plaže 400m,  50 m do letovišča 
Vassiliki s številnimi tavernami in trgovinami, 50 km 
do letališča. 
Hotelska ponudba: recepcijo, zajtrkovalnica s teraso, 
brezplačen WiFi, dvigalo, zunanji bazen z manjšim 

predelom za otroke, brezplačni senčniki in ležalniki ob 
bazenu, na plaži za doplačilo. 
Sobe: prenovljene in stilno opremljene,  klimatska 
naprava, sat TV, hladilnik, sef, wi-fi, kopalnica sušilnik 
za lase, balkon. 
Prehrana: Kontinentalni bife zajtrk. 
Športna ponudba: surf center ob hotelu Grand Nefe-
li, vodni športi na plaži 
Spletna stran: www.hotelvassilikibay.gr

Cenik: stran 19.

hotel vasiliki bay 3* supprimer sobe

Vasiliki
grčija

lefkas
Ekskluzivno

že od 

424 €

že od 

504 €

do 12 let od 

299 €

do 14 let od 

299 €

prihrani do 

35 €
do 30. 4. 2016

prihrani do 

40 €
do 30. 4. 2016

http://www.kompas.si/
http://www.grandtheoni.com/
http://www.hotelvassilikibay.gr/
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Kefalonija
Naj vas prebudi valovanje kristalnega  
morja in pogled na sanjske plaže ...

Petani

Argostoli
Lassi

Myrtos
Assos

Fiscardo

Itaka

Ag. Efimia

Poros

Skala

http://www.kompas.si/
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zakaj na Kefalonijo?
• ker je to otok plaž z največ pridevniki: najlepše, mivkaste, peščene, skalnate, skrivnostne in sanjske,
• ker je kljub svoji velikosti še neodkrit in prvobiten v svoji lepoti,
• ker je otok z največ sonca v vsej Grčiji,
• ker se tukaj pije lokalno vino robola, ki se odlično poda k lokalni specialiteti – kefalonski mesni piti,
• ker lahko obiščete edinstveni podzemni jami Drogerati in Melissani,
• ker je odlično izhodišče za odkrivanje sosednjih otokov – vsem znane Odisejeve Itake, Lefkasa, Onassisovega Scorpiosa in 

tudi Peloponeza.

Povprečna temperatura v ºC maj jun jul avg sep okt

Dnevna temperatura 25 30 32 32 27 25

Temperatura morja 19 22 24 25 23 21

Za Kefalonijo, največji otok Jonskega morja, tudi Grki pravijo, da je najlepši izmed njihovih otokov. Kot pravi biser ga 
predano varujejo pred množičnim turizmom, zato Kefalonija ostaja edinstvena in pristna v svoji naravi in tradiciji. 
Kefalonija vas očara v trenutku, ko pristanete na njej! 

Tako kot je neustavljiva želja gnala Odiseja, da s sosednjega otoka, Itake, odpluje v širni svet, tako si boste vi želeli 
spoznati ta skrivnostni in gorat otok, obdarjen z zelenim rastjem. Obdan je z vitkimi cipresami, edinstvenimi 
kefalonskimi jelkami, ki rastejo le na tem otoku, in širnimi oljčnimi nasadi. 

Nad modrino kristalnega morja in bujnim zelenjem se dviga mogočno gorovje Ainos, najvišji vrh Jonskega otočja. 
Obala je razgibana, krasijo jo slikovite ribiške vasice in za številne obiskovalce najlepše plaže grškega otočja. 

Kefalonija vas bo navdušila tudi s svojo zanimivo preteklostjo, bogato kulturo, številnimi naravnimi čudeži, ki so 
rezultat geoloških sprememb na otoku, dolgimi sanjskimi plažami, predvsem pa s svojo prvobitnostjo in pristno 
grško prisrčnostjo. 

Nenazadnje boste tukaj ujeli tudi največ sonca v celotni Grčiji.

http://www.kompas.si/
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kefalonia cruise 
Z ladjico Romantika odplujemo 
na križarjenje okoli severnega 
dela Kefalonije, ki velja za najbolj 
slikovitega na celotnem otoku. 
Odpravimo se do najbolj zna-
menite in ene najlepših plaž v 
Jonskem morju, plaže Myrtos, 
kjer se okopamo v morju, ki nas 
vsakič posebej očara s svojimi 
izjemnimi odtenki modre. Plovbo 
nadaljujemo do vasice Assos, kjer 
se je čas ustavil in nad katero se 
dviga hribovit polotok z beneško 
trdnjavo na vrhu. Zadnji postanek 
naredimo še v vasici Fiskardo, 
vasici, ki je ostala nepoškodovana 
v katastrofalnem potresu leta 
1953, tako, da nas ta vedno očara 
s čudovitimi hišicami tisočih barv 
in beneških balkončkov. 
Informativna cena: 50 € 

itaka
Itaka je drugi najmanjši naseljen 
otoček v Jonskem morju, je pre-
težno skalnat in hribovit, vendar 
prepleten z rodovitnimi dolini-
cami oljk, vinogradov in sadnega 
drevja. Življenje na otoku je še 
vedno zaznamovano z grško 
mitologijo in junakom Odisejem. 
Vabimo vas, da spoznate nje-
govo domovino in se prepustite 
pustolovščini. Zapluli bomo okoli 

otoka, ki že od daleč vabi s sli-
kovito pokrajino, si vzeli čas za 
kopanje na le z morja dostopni 
plaži, si ogledali izjemno lepo in 
starodavno glavno mesto Vathi 
ter manjšo vasico Kioni, ob plov-
bi pa bomo uživali še v krasnih 
razgledih na zalive Frikes, Polis 
in Afales.
Ob obisku čudovite in pristne 
Odisejeve domovine boste razu-
meli njegovo večno hrepenenje 
po vrnitvi na rodno Itako.
Informativna cena: 50 €

izlet po otoku
Za Kefalonijo, največji otok 
Jonskega morja, tudi Grki pravi-
jo, da je najlepši izmed njihovih 
otokov. Kot pravi biser ga pre-
dano čuvajo pred množičnim 
turizmom, zato Kefalonija ostaja 
edinstvena in pristna v svoji 
naravi in tradiciji. Izlet po njej 
začnemo z ogledom gradu Agios 
Georgios, kjer se nahaja tudi spo-
minska plošča slovenskim padlim 
vojakom na Kefaloniji v drugi 
svetovni vojni. Pot nadaljujemo v 
vinarno Robola, največjo vinarno 
na otoku, kjer poskusimo tipična 
kefalonska vina. Nato se odpravi-
mo v cerkev Svetega Gerasimosa, 
najpomembnejše cerkeveno 
središče Kefalonije, potem pa 
sledi postanek v podzemnem 

svetu Kefalonije. Čaka nas po-
sebno doživetje, vožnja s čolnički 
(fakultativno) po podzemnem 
jezeru Melissani, ki se blešči v več 
modrih odtenkih in velja za eno 
glavnih znamenitosti otoka in 
pa ogled kraške jame Drogerati 
(fakultativno). Odpravimo se 
naprej, do vasice Agia Efimia, kjer 
si privoščimo odlično grško kosilo 
(fakultativno), nato pa nas pot 
vodi do vrhunca našega izleta, 
postanka nad znamenito plažo 
Myrtos, kjer naredimo krasne 
fotografije, saj nas Myrtos vedno 
znova preseneti s svojimi modri-
mi odtenki. 
Informativna cena: 35 € 

izlet z ladjico na 
lefkas, meganissi in 
scorpios
V življenje otoka Lefkas sodobni 
svet do današnjih dni skoraj ni 
posegel – še vedno je prepleten 
z zgodbami o življenju in smrti, ki 
so mu krojile usodo v bogati zgo-
dovini. Tu so našli svoj prostor 
tudi mnogi junaki grške mitolo-
gije. Gorata skalnata pokrajina v 
objemu borovcev v višjih prede-
lih in z oljkami in citrusi 
posejan nižinski svet 
vas bosta zagotovo 
očarala. Plovba mimo 
otoka Meganissi vas 

bo prepričala, da se je življenje tu 
ustavilo že davno tega. Ob južni 
obali Meganissija, bomo z ladjo 
zapluli v morsko jamo imenova-
no Papanikolis, kjer boste izvedeli 
kaj več o grški podmornici, ki se 
je med drugo svetovno vojno 
tukaj skrivala. Tekom plovbe se 
nam bo odprl čudovit razgled na 
celinsko Grčijo, otok Scorpios, Le-
fkas in njegov arhipelag. Vrhunec 
izleta je vožnja do otoka Scorpi-
os, nekoč v lasti družine Onassis, 
kjer lahko zaplavate v kristalno 
čisti vodi. Izlet zaključimo v vasici 
Sivota, kjer se bomo sprehodili 
ob mirni promenadi ob morju s 
trgovinicami in tavernami, ter si 
privoščili kakšno izmed lokalnih 
kulinaričnih specialitet.
Informativna cena: 50 € 

Odkrivamo
Kefalonijo

Za popestritev vaših počitnic.

argostoli
Argostoli je prestolnica otoka s tipično 
jonsko strukturo mestnega središča – glav-
nim trgom, ki kot srce mesta narekuje nočni 
in dnevni ritem življenja prebivalcev in 
naključnih obiskovalcev. Je živahno pristani-
ško mestece, ki nudi vse, kar si lahko zaželi 
sodoben turist.

lassi
Lassi je največje in zelo priljubljeno turistič-
no mestece, kjer so najlepše plaže na otoku: 
Gradakia, Kalamia in priljubljeni peščeni plaži 
Makris in Platis Yialos – pravi raj za vse tiste, 
ki želijo uživati v kristalno čistem morju in 
ponudbi različnih vodnih športov. Ob prijet-
nih poletnih večerih se lahko odpravite na 
sprehod po tem živahnem kraju s številnimi 
trgovinicami, bari in odličnimi tavernami, 
v nekaterih izmed njih prirejajo tudi grški 
večer s tradicionalnimi kefalonskimi plesi – 
balosi. Oddaljenost od letališča je 11 km.

skala
Skala je največje letovišče na južnem delu 
otoka in se ponaša z najdaljšo in čudovito 
peščeno plažo, obdano z zelenimi drevesi 
pinij in borovcev. Vzdolž obale tega prijetne-
ga turističnega naselja so številne taverne, 
bari, restavracije in trgovinice, svoje športne 
sposobnosti pa lahko preizkusite na plaži, ki 
ponuja nešteto možnosti za zabavo in šport. 
V bližini letovišča si lahko ogledate tudi ne-
katere arheološke ostanke iz antike, ostanke 
rimske vile, na plaži Kaminia (okoli 6 km) pa 
lahko z malo sreče vidite tudi želve Caretta 
caretta. Oddaljenost od letališča je 37 km.

lixuri
Paliki je polotok na zahodni strani, nasproti 
letovišča Lassi in mesta Argostoli, povezuje 
ga Argostolski zaliv s sosednjo ležečo obalo, 
prav tako do tja obstaja zelo dobra povezava 
s trajektom (v poletnih mesecih vozi na 30 
minut). Glavno mesto polotoka, Lixouri, je 
drugo največje mesto na otoku s promenado 
in prijetnim trgom s številnimi trgovinicami, 
bari in odličnimi tavernami. Ena izmed največ-
jih znamenitost je priljubljena dolga peščena 
plaža Xi, s pestro ponudbo vodnih športov in v 
neposrednih bližini se nahaja Kompasov izbor 
hotelske ponudbe. Oddaljenost od letališča 
je 46 km.

Letoviški kraji

Itaka Izlet z ladjico Lassi Makris Yialos

13-16
1-4

5-6 7-12

KEFALONIJA - lokacije hotelov
1 Mediterranee • 2 Limanaki • 3 Lassi • 4 Studii Lassi • 5 Astra Village • 6 Studios Paradise • 

7 Apostolata Island Resort • 8 Tesoro Blue • 9 Tara Beach • 10 Starlight • 11 Asteris •  
12 Vila Bianca • 13 Apolonion Resort & Spa • 14 Cephalonia Palace •  

15 Costa Rossa Boutique • 16 Apartmaji Aggelina

grčija

kefalonija

http://www.kompas.si/
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Moderen dizajn dopolnjujejo izbrana umetniška dela 
priznanih slikarjev, ki jih lahko občudujete v stilno 
urejenem hotelu, ki zagotavlja gostom odličnost in 
storitve na visokem nivoju. Idealno okolje za sprostitev in 
uživanje za zahtevnejše goste, mladoporočence in družine.

Lega: 300 m od priljubljene peščene plaže Xi, 7 km od 
Lixurija, 46 km od letališča.  
Hotelska ponudba: recepcija, restavracija La Prima-
vera, a la carte restavracija Pergola, bar Medeo, zuna-
nji bazen, senčniki in ležalniki ob bazenu brezplačno, 
na plaži za doplačilo, kopalne brisače (depozit), snack 
bar ob bazenu, TV kotiček, internetni kotiček, fitness 
center, Wi-Fi, wellnes & spa center.  
Apollonia (doplačilo) različne masaže in terapije, ko-
peli, lepotilni center za nego obraza in telesa, jacuzzi, 

hammam, savna; različne trgovine, zlatarna. Deluxe 
sobe: moderne, prostorne in stilno opremljene, kli-
matska naprava, mini bar, sat TV, telefon, internet 
– high speed, sef, kopalnica (kopalni plašč, copati, 
sušilnik za lase), balkon; na voljo otroške posteljice 
(potrebna predhodna najava).  
Deluxe Family: večje in prostornejše z spalnico v zgor-
njem nadstropju, enako opremljene kot deluxe sobe.  
Ponudba za najmlajše: otroški bazen, otroško igri-
šče, Kids Play Land (igralnica za otroke, mini klub, TV 
soba z video igricami).  
Prehrana: samopostrežna zajtrk in večerja.  
Športna ponudba: tenis, sodobno opremljen fitnes; 
za doplačilo: biljard, vodni športi na plaži.  
Spletna stran: www.apollonion-hotel.gr

Cenik: stran 20.

hotel apollonion resort & spa 5*

primer sobe

• Visoka kakovost storitev

• Kompasova ocena: #####plaža Xi

Lixuri
grčija

kefalonija

priporočamo družinam že od 

619 €
do 12 let od 

199 €
prihrani do 

155 €
do 29. 2. 2016

http://www.kompas.si/
http://www.apollonion-hotel.gr/
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hotel limanaki 3*
Lepo urejen družinsko voden hotel je zelo priljubljen 
pri gostih. Hotel se lahko pohvali z okusno hrano in 
prijaznim osebjem, ki vam bodo naredili počitnice še 
bolj nepozabne.

Lega: 70 m od hotelskega zaliva s prodnato plažo, 
700 m do plaže v Fanari, pribl. 2 km do kraja Lassi in 
2,5 km do plaže Makris in Platis Yialos, Argostoli 3km.  
Hotelska ponudba: recepcija, hotelska restavracija, 
snack bar, bar ob bazenu, kavarnica, terasa z zuna-
njim bazenom (bazen za otroke in hidromasažo), 

senčniki in ležalniki ob bazenu brezplačno, na plaži 
doplačilo, internet (Wi-Fi), TV kotiček. 
Sobe: prijetno opremljene in prostorne, klimatska 
naprava, mini bar, TV, Wi-Fi, sef (doplačilo 2 €/dan), 
kopalnica, sušilnik za lase. Možen najem otroških 
posteljic (doplačilo 10 €/teden). 
Ponudba za najmlajše: vrt z otroškim igriščem, otro-
ški bazen. Prehrana: samopostrežni zajtrk, večerja 
izbor menijev.  
Spletna stran: www.hotellimanaki.gr

Cenik: stran 20.

primer sobe

apartmaji aggelina 3*
Priljubljena, prenovljena družinsko vodena apartmajska 
hiša z bazenom ponuja ugodje in je idealno okolje za 
sprostitev in uživanje mirnih počitniških dni, z odlično 
lego v neposredni bližini plaže Xi.

Lega: 400 m do peščene plaži Xi, 7 km do središča 
letovišča Lixuri s tavernami in bari, 45 km od letališča. 
Hotelska ponudba: vrt z bazenom, Wi-Fi, brezplačni 
senčniki in ležalniki ob bazenu, na plaži za doplačilo, 

otroško igrišče, parkirišče. 
Studii: prijetno opremljeni, klimatska naprava, sat.
TV, kuhinjska niša, kopalnica (sušilnik za lase), balkon 
ali terasa. Apartma: prijetno opremljeni, spalnica in 
dnevno bivalni prostor, klimatska naprava, sat.TV, 
kuhinjska niša, kopalnica (sušilnik za lase), balkon. 
Prehrana: najem. Športna ponudba (za doplačilo): 
vodni športi na plaži.
Spletna stran: www.aggelinasapartments.gr

Cenik: stran 20.

• Najugodnejše razmerje med kvaliteto in ceno

• Kompasova ocena: ###

primer sobe

• Najugodnejše razmerje med kakovostjo in ceno

• Odlična lega (plaža)

• Kompasova ocena: ### 

Lixuri / Lassi

grčija

kefalonija

Ekskluzivno

Ekskluzivno

ob plaži

že od 

384 €
do 12 let od 

259 €
prihrani do 

30 €
do 30. 4. 2016

že od 

499 €
prihrani do 

50 €
do 30. 4. 2016

http://www.kompas.si/
http://www.hotellimanaki.gr/
http://www.aggelinasapartments.gr/
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• Odlična lokacija (plaža)

• Kompasova ocena: ####

• Odlična lokacija (plaža)

• Kompasova ocena: ####

Priljubljen počitniški hotel, ki se ponaša z lepo urejenim 
hotelskim vrtom z bazenom in idealno lego tik ob 
znameniti dolgi peščeni plaži Xi s kristalno čistim 
morjem. Idealno okolje za sprostitev in uživanje tako za 
posameznike kot za družine.

Lega: 250 m do peščene plaži Xi s pestro ponudbo 
vodnih športov, plaža je priljubljena pri gostih, ki uživa-
jo na sprehodih ob morju; lastna hotelska taverna ob 
morju, 7 km do središča letovišča Lixuri s tavernami in 
bari, 45 km od letališča. 
Hotelska ponudba: recepcija s sprejemnico, resta-
vracija, brezplačen Wi-Fi v recepciji, bar, TV soba, sef 
(doplačilo), lepo urejen vrt z zunanjim bazenom, ločen 
otroški bazen, terasa za sončenje, senčniki in ležalniki 

ob bazenu brezplačno, na plaži za doplačilo, bar ob 
bazenu, trgovinica s spominki, dnevna in večerna 
animacija. 
Sobe: prijetno opremljene, klimatska naprava, sat TV, 
telefon, hladilnik, kopalnica (sušilnik za lase), balkon.
Prehrana: samopostrežni zajtrk in večerja; možnost 
doplačila za light all inclusive: (samopostrežni zajtrk, 
kosilo in večerja; v času obrokov so na voljo brezalko-
holne pijače in lokalne alkoholne pijače v različnih barih 
med 10h in 23h; popoldanska kava, čaj in piškoti).
Ponudba na najmlajše: otroški bazen, otroško igrišče, 
mini disko, otroški stoli v restavraciji.
Športna ponudba: namizni tenis, joga, vodna aerobi-
ka; vodni športi na plaži, teniško igrišče (doplačilo).
Spletna stran: www.cephaloniapalace.com

Cenik: stran 21.

hotel cephalonia palace 4*

primer sobe

Nov moderen manjši butični hotel odprt za sezono 
2016 grajen v značilnem otoškem stilu, odlikuje odlična 
lega z nepozabnim pogledom na modro Jonsko morje 
in direktnim dostopom s hotelske terase do znamenite 
plaže Xi. Idealno okolje za sprostitev in uživanje za 
posameznike in mladoporočence. Namenjen je gostom 
starejšim od 18 let. 

Lega: direkten dostop do peščene 3 km dolge plaže 
Xi s pestro ponudbo vodnih športov. Plaža priljubljena 
pri gostih, ki uživajo na sprehodih ali teku ob mor-
ju; ob hotelu na plaži se nahaja taverna Dolphin’s s 
pestro ponudbo jedi in 300m od hotela restavracija 
Vardiani Island poznana po italijanskih specialitetah, 
za ljubitelje jedi na žaru je restavracija Antonello’s; 7 

km do središča letovišča Lixuri s tavernami in bari, 45 
km od letališča. 
Hotelska ponudba: recepcija s sprejemnico, brezpla-
čen Wi-Fi v recepciji, bar, TV soba, bar s prigrizki, 
terasa za sončenje, zunanji bazen, senčniki in ležalniki 
ob bazenu brezplačno, na plaži za doplačilo, bar ob 
bazenu, na voljo brezplačna izposoja kopalnih brisač.
Sobe: prostorne, moderne in stilno opremljene, 
klimatska naprava, LCD sat TV, telefon, hladilnik, sef, 
kopalnica (sušilnik za lase), balkon.
Prehrana: samopostrežni zajtrk; možnost doplačila 
za polpenzion v restavraciji Dolphin’s.
Športna ponudba: vodni športi na plaži (doplačilo).

Cenik: stran 21.

hotel costa rossa boutique 3* sup

primer sobe

Lixuri
grčija

kefalonija

Ekskluzivno

priporočamo družinam

ob plaži

ob plaži

že od 

624 €

že od 

599 €

do 13 let od 

259 €
prihrani do 

30 €
do 30. 4. 2016

prihrani do 

30 €
do 30. 4. 2016

http://www.kompas.si/
http://www.cephaloniapalace.com/
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aparthotel asteris 4*
Družinsko voden hotel sestavlja več zgradb s prijetnim 
vzdušjem in čudovitim razgledom na Jonsko morje. 
Priporočamo ga tako družinam kot posameznikom, ki si 
želijo stik z naravo in počitek.

Lega: 400 m do manjše skalnate plaže, do čudovite 
peščene plaže v Skali 3 x dnevno minibus, letovišče 
Skala 2,5 km in 7 km Poros, 43 km od letališča. 
Hotelska ponudba: recepcija, restavracija s teraso, 
internet kotiček wirless, TV kotiček, zunanji bazen, 
senčniki in ležalniki brezplačno ob bazenu, na plaži za 

doplačilo, snack bar, bar ob bazenu, mini market. 
Studio: zelo prostorni, lepo opremljeni v klimatska 
naprava (doplačilo 5 €/dan), sef, TV, kuhinjska niša, 
kopalnica, sušilnik za lase, balkon ali terasa.
Apartma: večji in prostornejši, lepo opremljeni v 
dodatna spalnica, klimatska naprava (doplačilo 5 €/
dan), sef, TV, kuhinjska niša, kopalnica, sušilnik za lase, 
terasa.
Ponudba za najmlajše: otroški bazen, otroško igrišče.  
Prehrana: kontinentalni zajtrk. 
Spletna stran: www.asterishotel.gr

Cenik: stran 21.

• Najugodnejše razmerje med kvaliteto in ceno

• Kompasova ocena: ###+ 

hotel mediterranee 4*
Priljubljen počitniški hotel z idealno lego ob peščeni 
plaži s turkiznim zalivom, kristalno čistim morjem in 
bujnim zelenjem. Kakovostne storitve, prijetno vzdušje 
s prisluhom za potrebe gostov nudi idealno okolje za 
sprostitev in uživanje tako za posameznike kot za družine.

Lega: ob peščeni plaži, Lassi 100 m, letališče 7 km, 
manjša samopostrežna trgovina 100 m, taverna 50 
m, glavno mesto Argostoli 2km, avtobusna postaja iz 
katere vozi lokalni avtobus Lassi- Argostoli 100m.  
Hotelska ponudba: recepcija, možnost sobne strež-
be (07.00-22.00), TV soba, restavracija na plaži, kok-
tajl bar, bar ob bazenu, bar na plaži, terasa z zunanjim 

bazenom, brezplačni senčniki in ležalniki ob bazenu, 
na plaži za doplačilo, možnost izposoje kopalnih 
brisač (varščina), vrt, menjalnica, trgovinica s časopisi, 
minimarket, lepotilni salon, masaže, zlatarna, trgovi-
na s spominki, frizer.  
Sobe: prenovljene, prijetno opremljene in prostorne, 
klimatska naprava, telefon, Wi-Fi, sat TV, radio, sef, 
hladilnik, kopalnica, sušilnik za lase, balkon.  
Ponudba za najmlajše: otroški bazen.  
Prehrana: samopostrežni zajtrk in večerja.  
Športna ponudba: teniško igrišče, namizni tenis; za 
doplačilo: vodni športi na plaži Makris Yialos (pribl. 1 km).  
Spletna stran: www.mediterraneehotel.gr

Cenik: stran 21.

• Dolgoletni Kompasov partner

• Veliko povratnih gostov

• Odlična lokacija (plaža in mesto)

• Kompasova ocena: #### 

primer sobe

primer sobe

Lassi, Skala

grčija

kefalonija

Ekskluzivno

priporočamo družinam

ob plaži

že od 

729 €

že od 

449 €
do 12 let od 

259 €

prihrani do 

85 €
do 31. 3. 2016

prihrani do 

70 €
do 15. 4. 2016

http://www.kompas.si/
http://www.asterishotel.gr/
http://www.mediterraneehotel.gr/
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• Najugodnejše razmerje med kvaliteto in ceno

• Veliko povratnih gostov

• Kompasova ocena: ### + 

Družinsko voden hotel združuje kombinacijo počitka v 
mirnem okolju in raziskovanja lepot otoka ter je tako 
primeren za goste, ki si želijo aktivnega preživljanja 
prostega časa.

Lega: 250 m do peščene plaže Gradakia beach, 500 m 
do Lassija, 8 km do letališča, 1,5 km do znamenite plaže 
Makris Yialos; do plaž in mesta vozi večkrat na dan 
linijski avtobus, 300 m do postaje. 
Hotelska ponudba: recepcija, zajtrkovalnica s teraso, 
bar, TV kotiček, salon z manjšo knjižnico, Wi-Fi v sku-
pnih prostorih in ob bazenu, na vrtu zunanji bazen, 

senčniki in ležalniki ob bazenu brezplačni, na plaži za 
doplačilo, bar s prigrizki ob bazenu. 
Sobe: obnovljene in prijetno opremljene, TV, priključek 
za internet, klimatska naprava (doplačilo 6 €/dan), sef 
(doplačilo 10 €/teden), hladilnik (doplačilo 15 €/teden), 
kopalnica, sušilnik za lase; otroška posteljica (doplačilo 
20 €/teden). 
Ponudba za najmlajše: otroški bazen. 
Prehrana: bogat ameriški samopostrežni zajtrk. 
Spletna stran: www.lassihotel.gr

Cenik: stran 22.

hotel lassi 3*

primer sobe

Združuje kombinacijo počitka v mirnem okolju in 
raziskovanja lepot otoka, prenovljeni s pridihom 
domačnosti in zagotavljajo sproščeno uživanje 
počitniških dni tako družinam kot posameznikom.

Lega: 250 m do peščene plaže Gradakia beach,  500 
m do Lassija, 8 km do letališča, 1,5 km do znamenite 
plaže Makris Yialos; do plaž in mesta vozi večkrat na 
dan linijski avtobus, 300 m do postaje.  
Hotelska ponudba: hotel Lassi ter studii in apartmaji 
Lassi, ki ju povezuje vrt z nasadom oljk tvorijo skupno 
hotelsko naselje in gostje lahko uporabljajo skupni 

zunanji bazen in brezplačne senčnike in ležalnike, Wi-
-Fi ob bazenu. Studii: prenovljeni in lepo opremljeni, 
kuhinjska niša, TV, klimatska naprava (doplačilo 5 €/
dan), sef (doplačilo 10 €/teden), kopalnica, balkon ali 
terasa. Apartma: prijetno opremljeni, maisonette ima 
v zgornjem delu dodatno spalnico, kuhinjska niša, TV, 
klimatska naprava (doplačilo 6 €/dan), sef (doplačilo 
10 €/teden), kopalnica, terasa.  
Prehrana: bogat ameriški samopostrežni zajtrk v 
zajtrkovalnici hotela Lassi.  
Športna ponudba (doplačilo): vodni športi na plaži.

Cenik: stran 22.

studii & apartmaji lassi 3*

primer sobe

• Najugodnejše razmerje med kakovostjo in ceno

• Veliko povratnih gostov

• Kompasova ocena: ###

Lassi
grčija

kefalonija

Ekskluzivno

že od 

463 €

že od 

507 €

do 14 let od 

199 €
prihrani do 

40 €
do 31. 3. 2016

prihrani do 

45 €
do 30. 4. 2016

http://www.kompas.si/
http://www.lassihotel.gr/
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hotel studios paradise 2* sup

Družinsko vodeno in stilno urejeno hotelsko naselje 
je zgrajeno iz več zgradb, ki so povezane s stezami in 
urejenim vrtom dehtečih rož. Prijetno vzdušje, lep razgled 
na morje, ki združuje kombinacijo počitka v mirnem 
okolju in raziskovanja lepot otoka, za sproščeno uživanje 
počitniških dni tako za družine kot posameznike.

Lega: le 500 m do plaže Ammes, Svoronata 700 m, 
manjša samopostrežna trgovina 800 m, najbližja 

taverna 500 m, Argostoli 9 km, letališče 1,5 km, lokal-
na avtobusna postaja 1 km. Hotelska ponudba: vrt z  
zelenico in zunanjim bazenom, brezplačne senčnike in 
ležalnike, bar s prigrizki ob bazenu, Wi-Fi ob bazenu. 
Studii: prijetno opremljeni, kuhinjska niša, TV, kli-
matska naprava (doplačilo 6 €/teden), sef, kopalnica, 
balkon ali terasa. Prehrana: najem.  
Spletna stran: www.studiosparadise.gr

Cenik: stran 22.

• Najugodnejše razmerje med kvaliteto in ceno

• Kompasova ocena: ##+

hotel astra village 3* sup

Odkrijte zadovoljstvo in sprostitev v očarljivem hotelu, 
ki vas bo osvojil z edinstveno arhitekturo 12 barvitih hiš 
v stilu grške vasice. Gostoljubnost, sproščeno vzdušje 
ter čudovito z zelenjem obdano okolje vam bodo 
naredili počitnice še bolj nepozabne.

Lega: le 200 m do plaže Ammes, Svoronata 600 m, 
manjša samopostrežna trgovina 800 m, najbližja ta-
verna 300 m, Argostoli 9 km, letališče 1,5 km, lokalna 
avtobusna postaja 2 km.  
Hotelska ponudba: recepcija, TV soba, restavracija, 
bar (odprt do 01.00), bar s prigrizki ob bazenu, velik 
zunanji bazen z jacuzzijem, brezplačni ležalniki in 
senčniki ob bazenu (na plaži za doplačilo), vrt, mini 

market, spa center: različne masaže in terapije, lepo-
tilni center za nego obraza in telesa, fitnes; dostop do 
interneta za doplačilo.  
Sobe: stilno in moderno opremljene, klimatska na-
prava, telefon, sat TV, radio, sef, internet (doplačilo 
5€/dan), hladilnik, kuhinjska niša, kopalnica, balkon. 
Družinske sobe: enaka oprema kot pri standardnih 
sobah, le večje in prostornejše.  
Ponudba za najmlajše: otroško igrišče, otroška pos-
teljica za doplačilo. Prehrana: obogaten samopostre-
žni kontinentalni zajtrk, za doplačilo strežena večerja. 
Športna ponudba (doplačilo): vodni športi na plaži.  
Spletna stran: www.astra-village.gr

Cenik: stran 22.

primer sobe

• Dolgoletni Kompasov partner

• Najugodnejše razmerje med kakovostjo in ceno

• Veliko povratnih gostov

• Kompasova ocena: ### +

primer sobe

Svoronata

grčija

kefalonija

priporočamo družinam že od 

449 €

že od 

364 €

do 3 let od 

199 €

do 12 let od 

259 €

prihrani do 

70 €
do 31. 3. 2016

prihrani do 

25 €
do 31. 3. 2016

http://www.kompas.si/
http://www.studiosparadise.gr/
http://www.astra-village.gr/
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Moderen terasasto zgrajen hotel s kvalitetnimi 
storitvami in prijetnim vzdušjem. Nepozaben pogled 
na modro Jonsko morje vas bo še dolgo spominjal na 
sproščene počitniške dni.

Lega: 300 m do manjše skalnate plaže, do čudovite 
peščene plaže v Skali vozi večkrat dnevno brezplačen 
hotelski minibus (razen nedelje), letovišče Skala 4 km 
in 7 km Poros, 45 km od letališča. 
Hotelska ponudba: recepcija s sprejemnico, glavna 
restavracija Sea Pearl, a la carte restavracija Ostrako, 
konferenčna soba, internet kotiček, Wi-Fi, bar, hotelski 
vrt z zunanjim bazenom z vodno masažo, senčniki in 
ležalniki ob bazenu brezplačno, na plaži proti doplačilu, 
bar ob bazenu, bar s prigrizki, spa center (doplači-
lo): masaže, nega obraza in telesa, savna, hammam, 
jacuzzi fitnes; TV kotiček, mini market, trgovinica s 
spominki. 
Sobe: prijetno opremljene, klimatska naprava, sat 

TV, telefon, hladilnik, internet Wi-Fi (doplačilo 3€/1h), 
mini bar (doplačilo), sef (doplačilo 3 €/dan), kopalnica 
sušilnik za lase, balkon. 
Superior sobe: moderno opremljene, klimatska napra-
va, sat TV, telefon, hladilnik, internet Wi-Fi (doplačilo 
3€/1h), mini bar (doplačilo), sef (doplačilo 3 €/dan), 
kopalnica, sušilnik za lase, balkon.
Družinske sobe: moderno opremljene, večje in 
prostornejše, klimatska naprava, sat TV, telefon, hla-
dilnik, internet Wi-Fi (doplačilo 3€/1h), mini bar (do-
plačilo), sef (doplačilo 3 €/dan), kopalnica, sušilnik za 
lase, balkon. 
Ponudba za najmlajše: otroško igrišče, mini klub, 
otroški bazen. 
Prehrana: samopostrežna zajtrk in večerja. 
Športna ponudba: namizni tenis, dve teniški igrišči, 
aerobika, odbojka.  
Spletna stran: www.apostolata.gr

Cenik: stran 23.

hotel apostolata island resort & spa 5*

• Kompasova ocena: #####

primer sobe

Skala
grčija

kefalonija

all inclusive (za doplačilo)
Prehrana: samopostrežni obroki v glavni restavraciji 
Sea Pearl, zajtrk (7.00–10.00), pozni zajtrk (10.00–
10.30), kosilo (12.30–14.30), večerja (19.00–21.30), 
prigrizki v baru Zephyros ob bazenu (11.00–12.30 in 
14.30–17.00), kava, čaj in piškoti (16.30–17.30), lokalne 
alkoholne in brezalkoholne pijače v baru Sunrise ob 
bazenu (10.30–18.00) in lounge baru Ionian Emerald 
(17.00–24.00).
Športna ponudba: fitnes, jacuzzi, 1 x tedensko savna, 
hammam, za odrasle najem gorskega kolesa 1h/dan. 
Natančen program all inclusiva prejmete ob prihodu 
v hotel.

priporočamo družinam že od 

649 €
do 7 let od 

259 €
prihrani do 

130 €
do 29. 2. 2016

http://www.kompas.si/
http://www.apostolata.gr/
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vila bianca 2* sup

Družinsko vodena s prijetnim vzdušjem daje občutek 
domačnosti in je idealno okolje za sproščene počitnice 
za vse, ki si želijo bližino plaže in letovišča Skala.

Lega: 350 m do peščene plaže, 100 m do središča 
Skale, 40 km do letališča. 

Studio: prijetno opremljene, klimatska naprava 
(doplačilo 5 €/dan), sef (doplačilo 10€/teden), TV, 
kuhinjska niša, hladilnik, kopalnica, balkon. 
Prehrana: najem. 
Spletna stran: www.starlighthotel.gr

Cenik: stran 23.

• Najugodnejše razmerje med kvaliteto in ceno

• Odlična lokacija (plaža in mesto)

• Kompasova ocena: ##+

hotel starlight 3*

• Najugodnejše razmerje med kvaliteto in ceno

• Odlična lokacija (plaža in mesto)

•  Kompasova ocena: ###

Družinsko voden hotel s prijetnim vzdušjem in 
kvalitetnimi storitvami daje občutek domačnosti in je 
idealno okolje za sproščene počitnice.

Lega: 250 m do peščene plaže, 100 m do središča 
Skale, 40 km od letališča. 
Hotelska ponudba: recepcija, WI-FI internet (dopla-

čilo), TV kotiček, bar s prigrizki, senčniki in ležalniki na 
plaži za doplačilo. Sobe: lepo opremljene, klimatska 
naprava (doplačilo 5 €/dan), sef (doplačilo 1 €/dan), 
hladilnik, TV, kopalnica, balkon. 
Prehrana: obogaten kontinentalni zajtrk. 
Spletna stran: www.starlighthotel.gr

Cenik: stran 23.

primer sobe

primer sobe

Skala

grčija

kefalonija

Ekskluzivno

Ekskluzivno

že od 

424 €

že od 

384 €

do 12 let od 

339 €

do 12 let od 

299 €

prihrani do 

30 €
do 30. 4. 2016

prihrani do 

30 €
do 30. 4. 2016

http://www.kompas.si/
http://www.starlighthotel.gr/
http://www.starlighthotel.gr/
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• Odlična lokacija (plaža in mesto)

• Kompasova ocena: ###

Prestižen novozgrajen hotel, kjer se združita sodobna 
eleganca in enkratna lepota Mediterana. Pobegnite 
od vsakdana v moderen in eleganten hotel, kjer vas 
bodo razvajali z odlično hrano in storitvami na visokem 
nivoju. Idealno okolje za sprostitev in uživanje za 
zahtevnejše goste in mladoporočence. Namenjen je 
gostom starejšim od 17 let.

Lega: 150 m od peščeno - prodnate plaže in 50 m do skal-
nate plaže, 900 m do središča Skale, 40 km od letališča.  
Hotelska ponudba: recepcija, restavracija, Wi-Fi, 
hotelski bar, terasa za sončenje z zunanjim bazenom, 
senčniki in ležalniki ob bazenu brezplačni, bar ob ba-

zenu, bar s prigrizki, stojnica s sladoledom in sadnimi 
napitki, mediteranska a la carte restavracija, wellness 
z brezplačnim jacuzzijem.  
Sobe: moderno in elegantno opremljene, sat TV, 
klimatska naprava, internet, sef, mini bar za doplači-
lo, kopalnica, sušilnik za lase, balkon, čajnik in kavni 
aparat, likalnik.  
Prehrana: samopostrežni zajtrk in samopostrežna 
večerja.  
Športna ponudba: tenis, vodni športi na plaži, fitness 
center.  
Spletna stran: www.tesoroblu.com

Cenik: stran 23.

hotel tesoro blu 4*

primer sobe

Priljubljen družinsko voden hotel s prijetnim vzdušjem 
in odlično lego. Obdan z zelenjem negovanega vrta, 
modrino morja in zlato barvo peska na plaži zagotavlja 
brezskrbne počitniške dni tako za posameznike kot 
družine.

Lega: 50 m do peščene plaže, 100 m do središča 
Skale, 40 km od letališča.  
Hotelska ponudba: recepcija, brezplačni wirless 
internet, TV soba, hotelski bar, lepo urejen vrt z ba-

zenom, otroški bazen, senčniki in ležalniki ob bazenu 
brezplačni, na plaži za doplačilo, bar ob bazenu, bar 
s prigrizki. Sobe: lepo opremljene, sat TV, klimatska 
naprava (doplačilo 45 €/teden),  hladilnik, sef (dopla-
čilo 20 €/teden), kopalnica (sušilnik za lase), balkon. 
Ponudba za najmlajše: otroški bazen.  
Prehrana: kontinentalno obogaten zajtrk. 
Športna ponudba: vodni športi na plaži. 
Spletna stran: www.tarabeach.gr

Cenik: stran 24.

hotel tara beach 3*
primer sobe

• Najugodnejše razmerje med kakovostjo in ceno

• Veliko povratnih gostov

• Kompasova ocena: ####

Skala
grčija

kefalonija

Ekskluzivno

ob plaži

že od 

739 €

že od 

439 €
do 12 let od 

259 €

prihrani do 

85 €
do 29. 2. 2016

prihrani do 

40 €
do 30. 4. 2016

http://www.kompas.si/
http://www.tesoroblu.com/
http://www.tarabeach.gr/


Zakintos
Magični otok s slikovito pokrajino, kjer 
se počutite kot doma – doma v Grčiji.

Modre jame

Zaliv 
tihotapcev Planos

Tsilivi

mesto Zakintos

Argassi

Kalamaki

Laganas
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Zakintos očara z odtenki zelene barve, saj je prekrit s 
številnimi nasadi oljk in agrumov, različnim cvetjem in 
vinogradi. 

Najjužnejši otok v Jonskem morju obdaja modrina 
kristalno čistega morja. Lepote otoka so prevzele že 
Benečane, saj so ga imenovali »Fiore di Levante« oz. 
roža vzhoda. 

Je otok nasprotij, saj na njem lahko odkrivate 
idilične grške vasice, ki še niso izgubile svojega čara 
in pristnosti, ter mesta s svetovljanskim utripom. 
Med vašim počitkom na čudovitih peščenih plažah, 
občudovanjem želv velikank carett ali posedanjem 
v domačnih okoliških tavernah bodo lepote tega 
idiličnega otoka, ne da bi se zavedali, očarale tudi vas.

http://www.kompas.si/


zakaj na Zakintos?
• ker je Zakintos idealen otok za družine, avanturiste, raziskovalce in željne zabave,
• ker boste imeli enkratno priložnost občudovati želve Caretta caretta,
• ker vas bo očarala otoška pokrajina s čudovitimi plažami, skritimi zalivi, nepreglednimi nasadi oljk, 

oranževcev in vinske trte,
• ker na otoku najdete pravo grško gostoljubnost in tradicionalno grško kuhinjo,
• ker se lahko pustite razvajati popolnoma razvitim turističnim središčem in hkrati uživate v 

tradicionalnih obmorskih mestecih ter idiličnih zalivih,
• ker je odlično izhodišče za odkrivanje sosednje Kefalonije in Peloponeza.

Povprečna temperatura v ºC maj jun jul avg sep okt

Dnevna temperatura 26 30 32 33 29 25

Temperatura morja 19 22 24 25 25 22
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STAND UP KOMEDIJA
17. 7.  in 7. 8. 2016

*več na strani 10
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grčija

zakintos

zaliv tihotapcev, modre 
jame in plaža xigia
Sonce, prijeten veter in kristalno čisto morje 
bodo vaši spremljevalci na križarjenju. Med 
vožnjo do rta Skinari boste ob sproščenem 
vzdušju lahko uživali na sončni palubi ter 
občudovali idilično otoško pokrajino in tako 
pripluli do Zaliva tihotapcev, kjer vas čaka 
največja atrakcija otoka, ostanki tihotapske 
ladje, o kateri kroži kar nekaj skrivnostih 
zgodbic. Prosto za kopanje, potapljanje 
na dah v turkizno modrem morju in 
sončenje na čudoviti beli peščeni plaži. 
Nadaljevanje plovbe in postanek za kopanje 
pri znamenitih Modrih jamah in otoških 
toplicah oz. plaži Xigia. Po zaužitju sonca in 
morja sledi plovba v pristanišče in vrnitev v 
izbran hotel.
Informativna cena: 29 €

caretta - caretta
Vabimo vas, da se nam pridružite in 
izkoristite enkratno priložnost ogleda želv 
Caretta caretta v njihovem naravnem okolju. 
Podali se boste na območje Narodnega 
morskega parka, ki so si ga želve Caretta 
caretta izbrale za parjenje in gnezdenje in 
kamor se vračajo vsako poletje. V poletnih 
mesecih, na vrhuncu turistične sezone, 
v pesek plaž v zalivu Laganas ter na 
otoku Marathonissi ležejo jajca. Na plaži 
nenaseljenega otoka Marathonissi boste 
naredili postanek za kopanje v enem od 
čudovitih otoških zalivov s kristalno čisto 
vodo. Ob koncu izleta se boste ustavili v 
zalivu Keri, ki je poznan predvsem po jamah 
in čudovitih pečinah, ki jih je pred milijoni let 
oblikovala narava, kjer boste lahko plavali v 
belo-modri pravljici Jonskega morja.
Informativna cena: 28 €

grški večer s sončnim 
zahodom
Proti večeru se bomo z avtobusom popeljali 
do vasice Kampi in pristne taverne, kjer 
se bo odvijal grški večer. Prispeli bomo 
malo pred sončnim zahodom in tako 
imeli edinstveno priložnost opazovanja 
najlepšega sončnega zahoda na otoku, 
po katerem je znana prav vasica Kampi. 
Sledila bo večerja, postregli nam bodo s 
tradicionalnimi predjedmi, glavno jedjo in 
grško solato, nazdravili pa bomo lahko z 
domačim belim in rdečim vinom. Ob zvokih 
grškega melosa bodo plesalci v različnih 
narodnih nošah predstavili značilne grške 
in otoške plese ter nas povabili, da se jim 
pridružimo, manjkal ne bo niti sloviti sirtaki. 
Večera v prijetni družbi ne boste nikoli 
pozabili.
Informativna cena: 32 €

Odkrivamo
Zakintos

laganas
Laganas je na jugozahodnem delu otoka, 6 km oddaljen od glavnega mesta otoka, mesta 
Zakintos. Je največje in najživahnejše letovišče na tem zelenem otoku s čudovito 8 km dolgo 
peščeno plažo. Atraktivnost zaliva niso samo njegove plaže, ampak tudi ogrožena vrsta morskih 
želv vrste Caretta caretta, ki se vsako poletje vračajo na plaže znotraj zaliva in v nočnem času 
gnezdijo na njih. Zaliv Laganas je vse od leta 1999 zaščiten naravni nacionalni morski park, kjer 
se vsako leto odvija eden izmed najlepših naravnih procesov. Hkrati je Laganas tudi pravi raj za 
tiste, ki želijo, da jim počitniške noči minevajo v živahnih ritmih, ki se razlegajo iz tavern, barov in 
diskotek, odprtih pozno v noč.

kalamaki
Kalamaki, manjše počitniško letovišče s tavernami in 
trgovinicami s spominki, je zelo priljubljen pri gostih, ki 
si želijo mirnejših počitniških dni in dolgih sprehodov ob 
prelepi peščeni plaži znani prav tako po želvah Caretta 
caretta. Zaradi bližine letališča so občasni preleti letal. 
Ponoči so poleti letal prepovedani. Glavno mesto Za-
kintos je oddaljeno 5 km (redne avtobusne povezave) in 
živahni Laganas le 4 km.

Letoviški kraji

Modre jame Želve Caretta Caretta Porto Zoro  

Mesto Zakintos

Za popestritev vaših počitnic.

http://www.kompas.si/
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ZAKINTOS - lokacije hotelov
1 Atlantica Eleon Grand Resort • 2 Aqua Bay • 3 Zante Maris • 4 Tsilivi Palazzeto •  

5 Tsilivi Beach • 6 Azure Luxury Villas • 7 Azure Resort & Spa • 8 Vila Zamora • 9 Sunny Garden • 
10 Plaza Pallas • 11 Filoxenia • 12 Park • 13 Diana Palace • 14 Argassi Beach • 15 Zakantha Beach •  

16 Contessa • 17 Family Inn • 18 Best Western Zante Park • 19 Best Western Galaxy • 20 Natali •  
21 Ikaros • 22 Castelli • 23 Golden Sun • 24 Meandros • 25 Louros Beach

1

2-12

13-17

23-25

18-22

grčija

zakintos

argassi
Argassi je najstarejši letoviški kraj na otoku s privlačno pokrajino, 
ki je ohranil svojo pristnost in ga označujejo tudi kot predmestje 
mesta Zakintos. Ob peščeno-prodnati plaži, ki se razteza ob 
celotni dolžini letovišča, lahko uživate v sončenju, sproščanju ali 
pa izbirate med različno ponudbo vodnih športov. Argassi je v 
neposredni bližini enega izmed najlepših delov otoka, turistično 
neokrnjenega rta Vassilikos, kjer so po mnenju večine najlepše 
peščene plaže na otoku. Kraj je primeren za počitek s številnimi 
trgovinami, restavracijami in bari ter hkrati tudi za zabavo. Ar-
gassi je 3 km oddaljen od mesta Zakintos.

Želvji otok

tsilivi
Tsilivi, sodobno počitniško naselje, ki je 4 km severno od mesta Zakintos in ga obdaja značilna 
otoška vegetacija z gaji oranževcev, oljk in vinskimi trtami. Lep zaliv s peščeno plažo, ki se ponaša 
z modro zastavo ter prosojnim in čistim morjem z možnostjo vodnih športov. Idealno letovišče za 
pravi družinski počitek, ki ponuja pristne taverne, mnoge dodatne ponudbe za zabavo, sproščeno 
nakupovanje spominkov, številne trgovine, restavracije in bare. Tsilivi je odlično izhodišče za nadalj-
nje raziskovanje otoka in njegovih lepot.

odkrivanje lepot zakintosa
Z avtobusom se bomo popeljali do mesta 
Zakintos, kjer si bomo ogledali cerkev sv. 
Dionisa – zaščitnika otoka. Skupaj bomo 
vstopili v cerkev in občudovali njeno 
bogato notranjo opremo in se spoznali 
z grško pravoslavno vero. Po ogledu se 
bomo zapeljali po ulici Strada marina 
do hriba Bochali, ki mu domačini pravijo 
kar balkon Jonskega morja, s katerega se 
razprostira čudovit panoramski pogled. 
Pot bomo nadaljevali v notranjost otoka in 
ob občudovanju zelene otoške pokrajine 
prispeli do največje vinarne Calinico. Ogledali 
si bomo njihovo proizvodnjo vina, vinsko 
klet in na koncu imeli priložnost pokušnje 
odličnega vina. Pot bomo nadaljevali na 
severno stran otoka in naredili postanek 
za kopanje ob panoramski točki Alkys s 
pogledom na nekdanje soline. V tradicionalni 
vasici Volimes bomo lahko pobliže spoznali 
domačo obrt otočanov na lokalni tržnici 
in nakupili domače izdelke iz medu, oljk, 
začimbe. Sledil bo prosti čas za kosilo, nato 
pa ogled samostana Anaforntria, kjer je vrsto 
let služboval sv. Dionis. V vasi Exo Hori bomo 
lahko občudovali eno izmed največjih otoških 
znamenitosti, oljko, staro 2000 let. Za konec 
bo še ogled največje oljarne na otoku, kjer 
bomo veliko izvedeli o postopku pridobivanja 
oljčnega olja ter poskusili olje in olive. 
Informativna cena: 29 €

http://www.kompas.si/
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Prvovrsten novozgrajeni hotel iz več stavb vas bo 
prevzel z moderno in elegantno notranjo opremo. 
Kvalitetne storitve in prijetno vzdušje s prisluhom za 
potrebe gostov nudi idealno okolje za sprostitev in 
uživanje za zahtevnejše goste, mladoporočence in 
družine.

Lega: 300 m od hotelske plaže, ob aquaparku, 350 m 
od centra mesta Tsilivi, 11 km od letališča. 
Hotelska ponudba: recepcija s sprejemnico, restavra-
cija, bar s prigrizki v vodnem parku, vrt, terasa, Wi-Fi, 
cocktail bar, zunanji bazen s teraso, bar ob bazenu, 

senčniki in ležalniki ob bazenu brezplačno, na plaži za 
doplačilo, Aqua park 10.00–18.00, brezplačen vstop za 
goste hotela, dvigalo, masažni salon, fitness, savna. 
Sobe: moderno in stilno zelo lepo opremljene, klimat-
ska naprava, Wi-Fi, sat TV, telefon, hladilnik, sef, kopal-
nica (sušilnik za lase), balkon.
Ponudba za najmlajše: vodni park, otroško igrišče.
Prehrana: all inclusive. 
Športna ponudba: namizni tenis, biljard (za doplačilo), 
fitness, savna, vodni park. 
Spletna stran: www.xenos-hotels.gr/aqua-bay-hotel

Cenik: stran 25.

hotel aqua bay 5*

• Visoka kvaliteta storitev

• Kompasova ocena: #####

aqua park
Razprostira se na 40.000 m², tik ob hotelu. 
Za najmlajše je na voljo bazen s tobogani, 
hobotnico, piratsko ladjo, delfini ter vodno džunglo. 
Za malo starejše so na voljo različni tobogani, umetni 
valovi, počasna reka in bazen z jacuzzijem. V parku je 
restavracija, velik vrt z zelenico, bar ob bazenu, otroško 
igrišče ter brezplačni ležalniki in senčniki ob bazenu.

primer sobe

Tsilivi

grčija

zakintos

all inclusive
Prehrana: samopostrežni zajtrk (8.00–10.00), kosilo 
(13.00–14.30) in večerja (19.00–21.00), dopoldan-
ski prigrizki (11.00–13.00), popoldanski prigrizki 
(15.00–17.00), nočni prigrizki (22.00–23.00). Ponudba 
točenih lokalnih brezalkoholnih in alkoholnih pijač 
(9.00–23.00). Natančen program all inclusiva prejme-
te ob prihodu v hotel.

priporočamo družinam že od 

959 €
do 12 let od 

249 €
prihrani do 

85 €
do 30. 4. 2016

http://www.kompas.si/
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Odkrijte zadovoljstvo in sprostitev v novo zgrajenem, 
elegantnem in stilno dovršenem hotelu v dveh delih, 
obdanem s čudovitim nasadom oljk in modrino 
Jonskega morja. Kakovostne storitve, odlična kulinarika 
in prijetno vzdušje ponujajo idealno okolje za sprostitev 
in uživanje za zahtevnejše goste in družine.

Lega: ob plaži, v kraju Tragaki, 4 km do Tsilivija, 13 
km do letališča. Hotelska ponudba: recepcija, glav-
na restavracija Eleon, TV soba, wireless internet na 
recepciji, internetni kotiček (doplačilo), Olivia bar, 
Panorama cocktail bar, velika terasa z dvema zuna-
njima bazenoma, bazen z jacuzzijem, otroški bazen, 
brezplačni senčniki in ležalniki ob bazenu in na ho-
telski plaži, Aqua bar ob bazenu, bar s prigrizki, mini 
market, wellness & spa center (doplačilo): različne 
masaže in terapije, kopeli, lepotilni center za nego ob-
raza in telesa, savna. V lepo urejenem vrtu obdanem z 

oljkami se nahaja hotelski aquapark s štirimi toboga-
ni. Občasna animacija in večerni programi. 
Sobe: lepo in moderno opremljene, klimatska na-
prava, mini bar (doplačilo), sef, telefon, Wi-Fi, sat TV 
LCD, (doplačilo: interaktivna TV, izbor filmov, inter-
net, elektronska pošta, igre), kopalnica, sušilnik za 
lase, balkon. Družinske sobe: prostorne in moderno 
opremljene, spalnica je povezana z dnevno bivalnim 
delom, kuhinjska niša, klimatska naprava, mini bar 
(doplačilo), sef, telefon, sat TV LCD, (doplačilo: inte-
raktivna TV, izbor filmov, internet, elektronska pošta, 
igre), kopalnica (tuš s hidro masažo, sušilnik za lase), 
balkon z bazenom. Ponudba za najmlajše: otroški 
bazen, mini klub za otroke od 4 – 12 let. 
Prehrana: all inclusive
Športna ponudba: namizni tenis, fitness; za doplači-
lo: biljard.Spletna stran: www.atlanticahotels.com

Cenik: stran 25.

hotel atlantica eleon grand resort & spa 5*

all inclusive
Prehrana: samopostrežni obroki v glavni restavraciji 
Eleon, zajtrk (7.30–10.00), kosilo (12.30–14.30) in ve-
čerja (19.00–21.00), prigrizki, sladoled (10.00–17.00), 
lokalne alkoholne in brezalkoholne pijače v barih 
(10.00–23.00). Natančen program all inclusiva prej-
mete ob prihodu v hotel.
Športna ponudba: aquapark, večerne predstave in 
otroška animacija.
Dodatna ponudba: ležalniki in senčniki ob bazenu, 
brezplačne brisače za na plažo. Natančen program all 
inclusiva prejmete ob prihodu v hotel.

• Visoka kakovost storitev

• Veliko povratnih gostov

• Odlična lega (plaža)

• Kompasova ocena:: #####

primer sobe

Tsilivi
grčija

zakintos

priporočamo družinam

ob plaži

že od 

704 €
do 13 let od 

199 €
prihrani do 

225 €
do 31. 1. 2016

http://www.kompas.si/
http://www.atlanticahotels.com/
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azzure luxury villas 5*
V mirnem predelu letovišča Tsilivi v stilu idilične vasice 
se sredi oaze miru nahaja 11 novozgrajenih elegantnih 
kamnitih vil, ki vas bodo očarale z zasebnim vrtom, 
zunanjim bazenom in prvovrstno opremo v rustikalnem 
stilu.

Lega: do dolge peščene plaže 450 m, 200 m do sre-
dišča Tsilivija, 10 km od letališča. 

Vile: luksuzno opremljene, 120 m² v dveh nadstropjih, 
LCD TV, radio, Wi-Fi, klimatska naprava, sef, kuhinja, 
dnevno bivalni prostor, 2 spalnici, kopalnica, sušilnik 
za lase, balkon in terasa, zunanji kamin in žar, zaseb-
ni vrt z zunanjim bazenom, senčniki in ležalniki ob 
bazenu, kopalne brisače.
Prehrana: najem. 
Spletna stran: www.azurezante.com 

Cenik: stran 25.

hotel azzure resort & spa 5*
Moderno oblikovan, nov počitniški hotel iz več 
zgradb, je svoja vrata odprl v letu 2015. Pravi izbor za 
posameznike in družine, ki si želijo kvalitetnih storitev, 
bližine morja in neposredne bližine priljubljenega 
letovišča Tsilivi.

Lega: do peščene plaže 400 m, v središču prijetnega 
letoviškega kraja Tsilivi, 10 km od letališča. 
Hotelska ponudba: recepcija, restavracija, a la carte 
restavracija, bar s prigrizki ob bazenu, TV soba, Wi-Fi, 
bar, vrt z zunanjim bazenom in teraso za sončenje, 

otroški bazen, ob bazenu brezplačni senčniki in ležal-
niki, na plaži proti doplačilu (6 €/dan), notranji bazen. 
Spa center (doplačilo): različne masaže, lepotilni 
salon, savna. 
Sobe: moderno in stilno opremljene, klimatska 
naprava, sat TV, Wi-Fi, telefon, mini bar (za doplačilo), 
sef, aparat za pripravo kave in čaja, kopalnica, sušilnik 
za lase, balkon. Prehrana: all inclusive.
Športna ponudba: namizni tenis; (doplačilo): biljard, 
fitnes. 
Spletna stran: www.azurezante.com

Cenik: stran 26.

• Odlična lokacija (mesto in plaža)

• Kompasova ocena: #####

primer sobe

• Visoka kvaliteta storitev

• Odlična lega (plaža in mesto)

• Kompasova ocena: #####

Tsilivi

grčija

zakintos

all inclusive
Prehrana: samopostrežni obroki v glavni resta-
vraciji, zajtrk (8.00–10.00), kosilo (12.30–14.30) in 
večerja (19.00–21.00), prigrizki v baru ob bazenu 
(11.00–18.00), lokalne alkoholne in brezalkoholne 
pijače (11.00–23.00). Natančen program all inclusiva 
prejmete ob prihodu v hotel.

Ekskluzivno

Ekskluzivno

že od 

784 €

že od 

814 €

do 12 let od 

299 €

do 20 let od 

259 €

prihrani do 

230 €
do 29. 2. 2016

prihrani do 

120 €
do 30. 4. 2016

http://www.kompas.si/
http://www.azurezante.com/
http://www.azurezante.com/
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Popolnoma nov butični hotel se nahaja ob eni izmed 
najlepših peščenih plaž na otoku Zakintos. Priporočamo 
ga vsem gostom, ki si želijo storitev na visokem nivoju. 
Skupaj s hotelom Tsilivi Beach nudi sproščujoče počitnice 
in ima odlično izhodišče za raziskovanje otoka.

Lega: ob dolgi peščeni plaži, 300 m od centra mesta 
Tsilivi in 9km od letališča. Hotelska ponudba: recep-
cija, glavna restavracija, bar in bar ob bazenu, bazen, 
otroški bazen, zunanji jacuzzi, terasa za sončenje, 
ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačni, na plaži za 

doplačilo, internetni kotiček, Wi-Fi, otroško igrišče, 
lepo urejen vrt, animacija. Junior suite: elegantno in 
stilno zelo lepo opremljene, klimatska naprava, Sat 
TV, telefon, Wi-Fi, hladilnik, sef, aparat za pripravo 
kave in čaja, v kopalnici sušilnik za lase, balkon ali 
terasa, vse s pogledom na bazen in delnim pogledom 
na morje.
Prehrana: all inclusive
Športna ponudba: namizni tenis in biljard. Spletna 
stran: www.tsilivi-beach-hotel.gr

Cenik: stran 26.

hotel tsilivi palazetto 4*

Prenovljen in moderno opremljen hotel z odlično lego 
ob dolgi peščeni plaži, združuje kakovostne storitve in 
občutek domačnosti ter je zelo priljubljen pri družinah 
in vseh, ki si želijo aktivnih počitnic.

Lega: ob dolgi peščeni plaži, 300 m od centra letovi-
škega kraja Tsilivi in 9 km od letališča.  
Hotelska ponudba: recepcija, glavna restavracija, bar 
in bar ob bazenu, dva bazena, otroški bazen, terasa za 
sončenje, ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno 
na plaži za doplačilo, internetni kotiček, Wi-Fi, otroško 

igrišče, lepo urejen vrt, animacija. Sobe: prenovljene 
in stilno opremljene, Wi-Fi, klimatska naprava (dopla-
čilo 4 €/dan), sat TV, telefon, hladilnik, kopalnica, sef 
(doplačilo 20 €/ teden), balkon, vse s pogledom na 
bazen in delnim pogledom na morje.  
Družinske sobe: enaka oprema kot v dvoposteljnih 
sobah z dvema dodatnima ležiščema - pograd.  
Ponudba za najmlajše: otroško igrišče in otroški 
bazen. Prehrana: all inclusive Športna ponudba: 
namizni tenis in biljard. 
Spletna stran: www.tsilivi-beach-hotel.gr

Cenik: stran 26.

hotel tsilivi beach 3* sup

primer sobe

primer sobe

• Odlična lokacija (plaža in letoviški kraj)

• Kompasova ocena: ####

all inclusive
Prehrana: samopostrežni obroki v glavni resta-
vraciji, zajtrk (7.30–9.30), kosilo (12.30–14.30) in 
večerja (19.00–21.30), prigrizki v baru ob bazenu 
(11.00–23.00), lokalne alkoholne in brezalkoholne 
pijače (10.00–23.00). Natančen program all inclusiva 
prejmete ob prihodu v hotel.

all inclusive
Prehrana: samopostrežni obroki v glavni resta-
vraciji, zajtrk (7.30–9.30), kosilo (12.30–14.30) in 
večerja (19.00–21.30), prigrizki vbaru ob bazenu 
(11.00–23.00), lokalne alkoholne in brezalkoholne 
pijače (10.00–23.00). Natančen program all inclusiva 
prejmete ob prihodu v hotel.

• Odlična lokacija (plaža in letoviški kraj)

• Kompasova ocena: ####

Tsilivi
grčija

zakintos

priporočamo družinam

ob plaži

ob plaži že od 

709 €
do 12 let od 

249 €
prihrani do 

105 €
do 29. 2. 2016

že od 

709 €
do 12 let od 

249 €
prihrani do 

105 €
do 29. 2. 2016

http://www.kompas.si/
http://www.tsilivi-beach-hotel.gr/
http://www.tsilivi-beach-hotel.gr/
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vila zamora 5*
V letovišču Tsilivi se z odlično lego v bližini plaže nahaja 
novozgrajena elegantna vila, ki vas bo očarala z velikim 
zasebnim vrtom, zunanjim bazenom, jacuzzijem in 
prvovrstno opremo v modernem stilu.

Lega: do dolge peščene plaže 200 m, 300 m do 
središča Tsilivija, 9 km od letališča. 
Vila: luksuzno opremljena, dnevno bivalni prostor 

s klavirjem, 2 spalnici, LCD TV, radio, Wi-Fi, klimat-
ska naprava, sef, kuhinja, kopalnica, sušilnik za lase, 
zunanji kamin in žar, zasebni vrt velikosti 600 m2 z 
zunanjim bazenom, otroški bazen, jacuzzi, senčniki in 
ležalniki ob bazenu, kopalne brisače. 
Prehrana: najem. 
Spletna stran: www.plazapallas.gr/villa-zamora

Cenik: stran 27.

primer sobe

hotel zante maris 4*
Priljubljen počitniški hotel s kvalitetnimi storitvami in 
idealno lego ob lepi peščeni plaži s pestro ponudbo 
storitev all inclusive ponuja idealno okolje za sprostitev 
ter uživanje počitniških dni tako za posameznike kot 
za družine. 

Lega: ob peščeni plaži, 200 m od centra letoviškega 
kraja Tsilivi, 150 m od avtobusne postaje, 9 km od 
letališča.  
Hotelska ponudba: recepcija, sprejemnica, menjalni-
ca, dvigalo, Wi-Fi, glavna restavracija, zunanji bazen, 
otroški bazen, bar ob bazenu in na plaži, restavracija s 

prigrizki ob bazenu in na plaži, zunanji jazcuzzi, terasa 
za sončenje, ležalniki ob bazenu brezplačni, na plaži 
za doplačilo, savna, lepotilni in masažni salon, fitness, 
trgovina s spominki oz. mini market, frizerski salon. 
Sobe: lepo opremljene, klimatska naprava, Wi-Fi, sat 
TV, telefon, hladilnik, grelnik za vodo, sef (doplačilo 10 
€/teden), kopalnica, balkon.
Prehrana: all inclusive.
Ponudba za najmlajše: otroški bazen.
Športna ponudba: biljard, namizni tenis, odbojka na 
mivki, fitness.
Spletna stran: www.xenos-hotels.gr

Cenik: stran 26.

• Odlična lega (plaža in mesto)

• Kompasova ocena: ####

primer sobe

• Visoka kvaliteta storitev storitev

• Odlična lega (plaža in mesto)

• Kompasova ocena: #####

primer sobe

Tsilivi

grčija

zakintos

ob plaži

all inclusive
Prehrana: samopostrežni zajtrk (8.00–10.00), kosilo 
(13.00–14.30) in večerja (19.00–21.00) v glavni resta-
vraciji. Jutranji prigrizki (11.00–13.00), popoldanski 
prigrizki (15.00–17.00) in večerni prigrizki (22.00–
24.00) ter sladoled (13.00–14.30, 19.00–21.00). 
Ponudba točenih brezalkoholnih in lokalnih alkoholnih 
pijač (10.00–23.00). Natančen program all inclusiva 
prejmete ob prihodu v hotel.

Ekskluzivno

že od 

614 €

že od 

864 €

do 6 let od 

289 €

do 20 let od 

299 €

prihrani do 

70 €
do 30. 4. 2016

prihrani do 

100 €
do 30. 4. 2016

http://www.kompas.si/
http://www.plazapallas.gr/villa-zamora
http://www.xenos-hotels.gr/
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• Najugodnejše razmerje med kvaliteto in ceno

• Kompasova ocena: ###

Družinsko voden hotel, sestavljen iz treh objektov, 
se nahaja v središču priljubljenega turističnega kraja 
Tsilivi in nedaleč od enako imenovane znamenite 
plaže, nagrajene z Modro zastavo. Priporočamo ga 
tako družinam kot posameznikom, ki si želijo bližine 
dogajanja in razvajanja s ponudbo »vse vključeno«.

Lega: 350 m od plaže, 50 m od središča letovišča 
Tsilivi in 9 km od letališča. Hotelska ponudba: recep-
cija, restavracija, TV soba, igralna soba, internet Wi-Fi, 
bar, bar s prigrizki ob bazenu, zunanji bazen, otroški 
bazen, otroško igrišče, brezplačni ležalniki in senčniki 
ob bazenu (na plaži za doplačilo), vrt s palmami in 

mediteranskim cvetjem. Apartma tip A: prijetno 
opremljeni, kuhinjska niša s hladilnikom, grelnik za 
vodo, klimatska naprava (doplačilo 6€/dan), sef 
(doplačilo 15 €/teden), sat TV, telefon, Wi-Fi, kopal-
nica, sušilnik za lase, balkon. Apartma tip B: večji in 
prostornejši, dnevno bivalni prostor, spalnica, opre-
mljena kuhinjska niša s hladilnikom, grelnik za vodo, 
klimatska naprava (doplačilo 6€/dan), sef (doplačilo 
15 €/teden), kopalnica, sušilnik za lase, sat TV, telefon, 
Wi-Fi, balkon. Prehrana: all inclusive.  
Športna ponudba: namizni tenis, elektronske igre, 
biljard (doplačilo) Spletna stran: www.plazapallas.gr

Cenik: stran 27.

hotel plaza pallas 3*

Prijeten, prenovljen družinsko voden hotel z manjšim 
vrtom in bazenom daje vtis oaze miru. Prijazno osebje 
zagotavlja pridih domačnosti in sproščenosti tako za 
družine kot za posameznike.

Lega: 350 m do čudovite peščene plaže, 400 m do 
središča letovišča Tsilivi, 9 km od letališča. 
Hotelska ponudba: recepcija, restavracija, TV kotiček, 
Wi-Fi, terasa z bazenom, senčniki in ležalniki ob bazenu 

brezplačni, na plaži za doplačilo, bar ob bazenu, otroško 
igrišče. 
Sobe: lepo in moderno opremljene, sat TV, klimatska 
naprava (doplačilo 6€/dan), telefon, hladilnik,  
sef (doplačilo 15€/teden), kopalnica, balkon. 
Ponudba za najmlajše: majhno otroško igrišče.
Prehrana: all inclusive
Spletna stran: www.sunnygardenhotel.gr

Cenik: stran 27.

hotel sunny garden 3*

primer sobe

all inclusive
Prehrana: samopostrežni obroki, zajtrk (8.00–10.00), 
kosilo (12.30–14.30) in večerja (19.30–21.30), popol-
danski prigrizki v baru  ob bazenu, lokalne alkoholne 
in brezalkoholne pijače v barih. Natančen program all 
inclusiva prejmete ob prihodu v hotel.

primer sobe

• Najugodnejše razmerje med kakovostjo in ceno

• Odlična lega (plaža in letoviški kraj)

• Kompasova ocena: ###+

all inclusive
Prehrana: samopostrežni obroki, zajtrk (8.00–10.00), 
kosilo (12.30–14.30) in večerja (19.30–21.30), popol-
danski prigrizki v baru ob bazenu, lokalne alkoholne in 
brezalkoholne pijače v barih (10.00–22.00). Natančen 
program all inclusiva prejmete ob prihodu v hotel.

Tsilivi
grčija

zakintos
Ekskluzivno

Ekskluzivno

priporočamo družinam že od 

584 €

že od 

569 €

do 15 let od 

249 €
prihrani do 

45 €
do 30. 4. 2016

prihrani do 

60 €
do 29. 2. 2016

http://www.kompas.si/
http://www.plazapallas.gr/
http://www.sunnygardenhotel.gr/
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hotel park 4*
Prenovljen in stilsko opremljen družinsko voden hotel, ki 
se lahko pohvali z dobro hrano. Priporočamo ga vsem, 
ki si želijo bivanja v mirnem okolju, obdanim z zelenjem. 
Zaradi lokacije lokacije je odlična izhodiščna točka za 
raziskovanje otoka.

Lega: do priljubljenega letoviškega kraja Tsilivi 500 m, 
850 m do peščene plaže, ki se ponaša z modro zasta-
vo in do katere 3x dnevno vozi hotelski kombi, 8 km 
od letališča.
Hotelska ponudba: recepcija s sprejemnico, resta-

vracija, bar, TV kotiček, Wi-Fi  na recepciji, bar ob 
bazenu, vrt z zunanjim bazenom in teraso za sonče-
nje, otroški bazen, ob bazenu brezplačni senčniki in 
ležalniki, na plaži za doplačilo. 
Sobe: lepo in moderno opremljene, klimatska napra-
va (doplačilo 5 €/dan), sat TV, Wi-Fi, telefon, hladilnik, 
sef (doplačilo 10 €/teden), kopalnica, balkon. 
Ponudba za najmlajše: otroško igrišče.
Prehrana: samopostrežni zajtrk in večerja. 
Športna ponudba: (za doplačilo): biljard. 
Spletna stran: www.hotel-park.gr

Cenik: stran 28.

primer sobe

hotel filoxenia 4*
Prenovljen hotel z modernim dizajnom, nudi prijetno 
vzdušje, združeno s kvalitetnimi storitvami in odlično 
hrano. Bogat animacijski program bo še dodatno 
popestril počitniške dni tako družinam kot tudi 
posameznikom.

Lega: do prijetnega letoviškega kraja Tsilivi 850 m, 
do peščene plaže, ki se ponaša z modro zastavo in do 
katere vozi dnevno brezplačni hotelski shuttle bus 
1350 m, 8 km od letališča. 
Hotelska ponudba: recepcija, sprejemnica s TV 
kotičkom, restavracija, Wi-Fi, cocktail bar, zunanji 
bazen in terasa za sončenje, otroški bazen, ob bazenu 

brezplačni senčniki in ležalniki, na plaži. 
Sobe: prostorne in moderno opremljene, klimatska 
naprava (centralno regulirana in možnost doplačila), 
telefon, sat TV, Wi-Fi, sef (doplačilo 20 €/teden), 
kopalnica, sušilnik za lase, mini kuhinjska niša, balkon. 
Družinske sobe: večje in prostornejše, spalnica in 
dnevno bivalni prostor; enaka oprema kot standardna 
soba. 
Ponudba za najmlajše: otroški bazen, igralni kotiček, 
otroški stoli v restavraciji, otroška posteljica (na 
povpraševanje). Prehrana: all inclusive. 
Športna ponudba (doplačilo): biljard. 
Spletna stran: www.dianahotels.gr

Cenik: stran 27.

• Veliko povratnih gostov

• Kompasova ocena: ####

primer sobe

• Dolgoletni kompasov partner

• Veliko povratnih gostov

• Kompasova ocena: ####

zaliv Tsivili

Tsilivi

grčija

zakintos

Ekskluzivno

all inclusive
Prehrana: samopostrežni obroki, zajtrk (8.00–10.00), 
kosilo (12.30–14.30) in večerja (19.00–21.00), po-
poldanski prigrizki v baru ob bazenu (15.30–16.30), 
pecivo, čaj in kava (16.30–17.30), sladoled za otroke v 
baru ob bazenu (10.00–18.00), lokalne alkoholne in 
brezalkoholne pijače v barih (10.00–23.00). Natančen 
program all inclusiva prejmete ob prihodu v hotel.
Športna ponudba: namizni tenis.
Dodatna ponudba: ležalniki in senčniki ob bazenu, 
dnevna animacija (6x tedensko), večerna animacija 
(4x tedensko).

že od 

624 €

že od 

565 €

do 13 let od 

249 €
prihrani do 

95 €
do 30. 4. 2016

prihrani do 

55 €
do 29. 2. 2016

http://www.kompas.si/
http://www.hotel-park.gr/
http://www.dianahotels.gr/
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• Najugodnejše razmerje med kvaliteto in ceno

• Odlična lokacija (mesto)

• Kompasova ocena: ###

Prenovljen hotel z moderno in elegantno notranjo 
opremo ter sproščenim domačim vzdušjem. Hotel je 
priljubljen tako pri družinah kot posameznikih in se 
ponaša z veliko povratnimi gosti. Odlična lega z vrtom 
in lepo urejeno okolico, ki jo obdaja zelenje in cvetje. 
Hotel je primeren za vse, ki si želijo počitnic ob plaži in 
bližine mestnega središča.

Lega: ob peščeno prodnati plaži, 300 m do letovi-
škega kraja Argassi, 5,5km od letališča.  
Hotelska ponudba: recepcija, restavracija, dviga-

lo, snack bar, TV kotiček, Wi-Fi, bar, vrt z zunanjim 
bazenom in teraso za sončenje, otroški bazen, ob 
bazenu brezplačni senčniki in ležalniki, na plaži za 
doplačilo. Sobe: moderno in udobno opremljene, 
klimatska naprava (brezplačno julij-avgust, doplačilo 
junij in september 7 €/dan), Wi-Fi, TV, telefon, hladil-
nik (doplačilo 14 €/teden), sef (doplačilo 19 €/teden), 
kopalnica, (sušilnik za lase), balkon.  
Prehrana: samopostrežni zajtrk in večerja (doplačilo). 
Športna ponudba (doplačilo): biljard.  
Spletna stran: www.hotelzakanthabeach.gr

Cenik: stran 28.

hotel zakantha beach 4*

Prijeten družinsko voden hotel, ki ga v tradicionalnem 
stilu obdaja lepo urejen vrt z borovci. Daje občutek 
domačnosti in je primeren za družine in posameznike, ki 
si želijo mirnega hotelskega okolja in bližine letoviškega 
središča z možnostjo raziskovanja  otoka.

Lega: 50 m do mestne plaže, 350 m do središča prijet-
nega letoviškega kraja Argassi, 5,5 km od letališča. 
Hotelska ponudba: recepcija, restavracija, bar s 
prigrizki, TV soba, sef (doplačilo), Wi-Fi, lepo urejen vrt z 

zunanjim bazenom in teraso za sončenje, otroški bazen, 
ob bazenu brezplačni senčniki in ležalniki, na plaži za 
doplačilo.
Sobe: prijetno urejene, klimatska naprava (doplačilo 6 
€/dan), TV, telefon, hladilnik, kopalnica, sušilnik za lase, 
balkon. Prehrana: obogaten kontinentalni zajtrk. 
Ponudba za najmlajše: otroški bazen. 
Športna ponudba (za doplačilo): biljard. 
Spletna stran: www.familyinnhotel.gr

Cenik: stran 28.

hotel family inn 3*primer sobe

• Dolgoletni Kompasov partner

• Veliko povratnih gostov

• Najugodnejše razmerje med kakovostjo in ceno

• Odlična lokacija (plaža, letoviški kraj in bližina glavnega 
mesta)

• Kompasova ocena: ####

primer sobe

Argassi
grčija

zakintos

ob plaži že od 

494 €

že od 

384 €

do 10 let od 

249 €

do 12 let od 

259 €

prihrani do 

45 €
do 30. 4. 2016

prihrani do 

30 €
do 30. 4. 2016

http://www.kompas.si/
http://www.hotelzakanthabeach.gr/
http://www.familyinnhotel.gr/
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hotel contessa 3*
Priljubljen in lepo urejen družinski hotel sestavlja več 
stavb, ki obkrožajo bazenski kompleks z zelenimi 
površinami in teraso za sončenje. Odlična lokacija in 
prijetno vzdušje, pravi izbor za brezskrbne počitniške 
dni tako za posameznike kot za družine. Neposredno ob 
hotelu se nahaja igrišče za mini golf, katerega atrakcija 
so v pomanjšani obliki znamenitosti iz celega sveta.

Lega: 250 m do mestne plaže, 100 m do središča pri-
ljubljenega letovišča Argassi, 6 km od letališča. Hotel-
ska ponudba: sprejemnica z recepcijo, restavracija, 
snack bar, Wi-Fi (doplačilo), zunanji bazen in terasa za 
sončenje, otroški bazen, ob bazenu brezplačni senč-
niki in ležalniki (doplačilo za blazino na ležalniku 2 €), 

na plaži za doplačilo.
Sobe: lepo opremljene, klimatska naprava (doplačilo 
5 €/dan), telefon, sat TV, hladilnik (doplačilo 15 €/
teden), sef (doplačilo 15 €/teden), kopalnica, sušilnik 
za lase, balkon. 
Družinske sobe: večje in prostorne; enaka oprema 
kot pri dvoposteljnih sobah z dodatnim pogradom. 
Prehrana: samopostrežni zajtrk in večerja (doplačilo). 
Ponudba za najmlajše: lepo urejeno otroško igrišče z 
različnimi igrali, otroški bazen. 
Športna ponudba: namizni tenis in za (doplačilo): 
mini golf, biljard.
Spletna stran: www.contessahotel.gr

Cenik: stran 28

primer sobe

hotel diana palace 4*
Lepo urejen, družinsko voden hotel, nudi prijetno 
vzdušje, združeno s kvalitetnimi storitvami, udobjem in 
domačnostjo. Hotel z odlično lokacijo za raziskovanje 
otoka je primeren za družine in posameznike, ki si 
obenem želijo bližine letoviškega središča ter storitve 
“vse vključeno”.

Lega: 50 m do središča priljubljenega letovišča Argas-
si, 250 m do mestne plaže, 6 km od letališča. 
Hotelska ponudba: recepcija, sprejemnica s TV 
kotičkom, restavracija, Wi-Fi, cocktail bar, rekreaci-
jska soba (za doplačilo: biljard, Play Station), zunanji 
bazen in terasa za sončenje, otroški bazen, ob bazenu 

brezplačni senčniki in ležalniki, na plaži za doplačilo, 
lepotilni salon. 
Sobe: udobno opremljene, klimatska naprava (cen-
tralno regulirana), telefon, sat TV, Wi-Fi, mini bar 
(doplačilo), sef (doplačilo 20 €/teden), kopalnica, 
sušilnik za lase, balkon. 
Ponudba za najmlajše: otroški bazen, otroško ig-
rišče, otroški meniji, otroški stoli v restavraciji, mini 
golf, otroška posteljica (na povpraševanje). 
Prehrana: all inclusive
Športna ponudba (doplačilo): masaža, biljard. 
Spletna stran: www.dianahotels.gr

Cenik: stran 29.

• Dolgoletni Kompasov partner

• Veliko povratnih gostov

• Odlična lokacija (letoviški kraj in bližina glavnega 
mesta)

• Kompasova ocena: ####

primer sobe

• Veliko povratnih gostov

• Najugodnejše razmerje med kvaliteto in ceno

• Odlična lokacija (mesto)

• Kompasova ocena: ###

Argassi

grčija

zakintos

Ekskluzivno

all inclusive
Prehrana: samopostrežni obroki, zajtrk (8.00–10.00), 
kosilo (12.30–14.30) in tematske večerje (19.30–21.30), 
popoldanski prigrizki v baru ob bazenu (15.30–16.30), 
lokalne alkoholne in brezalkoholne pijače v barih 
(10.00–23.00). Natančen program all inclusiva prej-
mete ob prihodu v hotel.
Športna ponudba: namizni tenis.
Dodatna ponudba: ležalniki in senčniki ob bazenu, 
dnevna animacija (3 x tedensko), večerna animacija (4 
x tedensko).

že od 

649 €

že od 

499 €

do 8 let od 

259 €

do 12 let od 

399 €

prihrani do 

100 €
do 30. 4. 2016

prihrani do 

40 €
do 30. 4. 2016

http://www.kompas.si/
http://www.contessahotel.gr/
http://www.dianahotels.gr/
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• Dolgoletni Kompasov partner

• Visoka kvaliteta storitev

• Veliko povratnih gostov

• Kompasova ocena: ####+

Odkrijte zadovoljstvo in sprostitev v očarljivem hotelu z 
moderno notranjo opremo tik ob peščeni plaži znani po 
želvah Caretta-Caretta. Kakovostne storitve, prijetno 
vzdušje in odlična lega, so pravi izbor za počitniške dni 
tako za posameznike kot družine.

Lega: ob znameniti peščeni plaži v Laganasu, 500 m 
do živahnega mestnega središča in 6 km od letališča. 
Hotelska ponudba: recepcija, glavna restavracija, 
dvigalo, TV kotiček, Wi-Fi (doplačilo), zunanji ba-
zen s teraso za sončenje, otroški bazen, ob bazenu 
brezplačni senčniki in ležalniki, na plaži za doplačilo, 
brezplačna izposoja kopalnih brisač, snack bar ob 
bazenu in bar na strehi hotela s prečudovito pano-
ramo na laganaški zaliv. Sobe standard: moderno in 
elegantno urejene, klimatska naprava, LCD TV, Wi-Fi, 

telefon, hladilnik, sef, aparat za pripravo kave in čaja, 
kopalnica (sušilnik za lase), pograd, balkon.  
Sobe superior: se nahajajo v glavni zgradbi, moder-
no in elegantno urejene, klimatska naprava, LCD TV, 
Wi-Fi, telefon, hladilnik, sef, aparat za pripravo kave in 
čaja, s pogledom na morje. Exclusive Suite: se naha-
jajo v glavni zgradbi, elegantno urejene in prostorne 
(40-45 m2), enaka oprema kot v superior sobah, 
ločena spalnica in dnevni prostor, balkon ali terasa, 
klimatska naprava, LCD TV, Wi-Fi, telefon, hladilnik, 
sef, aparat za pripravo kave in čaja, balkon ali terasa. 
Ponudba za najmlajše: otroški bazen, igrišče. 
Prehrana: all inclusive 
Športna ponudba (doplačilo): biljard, namizni tenis.  
Spletna stran: www.zhg.gr

Cenik: stran 29.

hotel galaxy best western 5* 

Priljubljen hotel s prijetnim vzdušjem in moderno 
notranjo opremo, ki vam zagotavlja ugodje verige Best 
Western in nudi idealno okolje za sprostitev in uživanje.

Lega: do znamenite peščene plaže v Laganasu 300 
m, 800 m do živahnega mestnega središča in 6 km od 
letališča. Hotelska ponudba: recepcija, glavna resta-
vracija, bar pri  recepciji, TV kotiček, Wi-Fi (doplačilo), 
konferenčna dvorana, zunanji bazen s teraso za sonče-
nje, ob bazenu brezplačni senčniki in ležalniki, na plaži za 
doplačilo, bar ob bazenu. 

Sobe: lepo urejene in prostorne, klimatska naprava, sat 
TV, telefon, mini bar (doplačilo), sef (doplačilo 20 €/
teden), kopalnica (sušilnik za lase), balkon. 
Družinske sobe: večje in prostornejše, enaka oprema 
kot pri standardnih sobah, z dvema dodatnima ležiš-
čema. 
Prehrana: all inclusive.
Športna ponudba (doplačilo): savna, masaža.
Spletna stran: www.zanteparkhotels.gr

Cenik: stran 29.

hotel zante park best western 5*

primer sobe

• Dolgoletni Kompasov partner

• Visoka kakovost storitev

• Veliko povratnih gostov

• Odlična lokacija (plaža)

• Kompasova ocena: ####+

all inclusive
Prehrana: samopostrežni obroki v glavni resta-
vraciji, zajtrk (8.00–10.00), kosilo (12.30–14.00) in 
večerja (19.00–21.00), prigrizki v baru ob bazenu 
(10.30–18.00), lokalne alkoholne in brezalkoholne 
pijače (10.00–23.00). Natančen program all inclusiva 
prejmete ob prihodu v hotel.

Športna ponudba: biljard, namizni tenis, animacija.

Laganos
grčija

zakintos

all inclusive
Prehrana: samopostrežni obroki v glavni resta-
vraciji, zajtrk (7.30–10.00), kosilo (12.30–14.00) in 
večerja (19.30–21.30), prigrizki v baru ob bazenu 
(11.00–18.00), lokalne alkoholne in brezalkoholne 
pijače (10.00–23.00). Natančen program all inclusiva 
prejmete ob prihodu v hotel.

Športna ponudba: fitnes, biljard, namizni tenis.

priporočamo družinam

ob plaži

že od 

879 €

že od 

875 €

do 12 let od 

249 €

do 12 let od 

259 €

prihrani do 

145 €
do 30. 4. 2016

prihrani do 

170 €
do 30. 4. 2016

http://www.kompas.si/
http://www.zhg.gr/
http://www.zanteparkhotels.gr/
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hotel argassi beach 3*
Prijeten in tradicionalno urejen družinski hotel z 
izvrstno lokacijo ob plaži. Hotel priporočamo tistim, ki 
si želijo počitnic ob plaži, bližino mestnega središča ter 
odkrivanja lepot otoka.

Lega: ob peščeno prodnati plaži, 500 m do središča 
letovišča Argassi s pestro ponudbo restavracij, trgovin 
in barov, 3 km do mesta Zakintos, 5 km od letališča.

Hotelska ponudba: recepcija, zajtrkovalnica, TV koti-
ček, koktajl bar, sef (25 €/teden), ležalniki in senčniki 
na plaži (za doplačilo).
Sobe: preprosto urejene, klimatska naprava (doplači-
lo 30 €/teden), hladilnik, kopalnica, TV, balkon.
Prehrana: obogaten kontinentalni zajtrk.
Športna ponudba: možnost vodnih športov na plaži.

Cenik: stran 30.

• najugodnejše razmerje med kvaliteto in ceno

• odlična lokacija (plaža)

• Kompasova ocena: ###

hotel castelli 3* sup

• Odlična lokacija (mesto in plaža)

• Kompasova ocena: ###+

V letu 2015 prenovljen družinsko voden hotel z moderno 
in elegantno notranjo opremo, obdan z zelenjem 
negovanega vrta, kvalitetnimi storitvami in prijetnim 
vzdušjem, ki ga pričarajo gostoljubni domačini. Pravi 
izbor za počitniške dni tako za posameznike kot za 
družine, ki si želijo mirnega hotelskega okolja in bližino 
plaže.

Lega: 250 do peščene plaže, v mirnem predelu Laga-
nasa, do središča 900 m, 5 km od letališča. 

Hotelska ponudba: recepcija, prostorna zajtrko-
valnica, TV soba, internetni kotiček, Wi-Fi, bar s 
prigrizki, bar ob bazenu, zunanji bazen, otroški bazen, 
brezplačni ležalniki in senčniki ob bazenu (na plaži za 
doplačilo), terasa za sončenje. 
Sobe: moderno opremljene, klimatska naprava, 
hladilnik, LCD sat. TV, telefon, sef, wi-fi, kopalnica 
(sušilnik za lase), balkon. 
Prehrana: samopostrežni zajtrk in večerja. 
Spletna stran: www.castellihotel.com

Cenik: stran 30.

primer sobe

primer sobe

plaža Laganas

Laganas, Argassi

grčija

zakintos

Ekskluzivno

ob plaži

že od 

569 €

že od 

394 €

do 3 let od 

259 €
prihrani do 

70 €
do 31. 1. 2016

prihrani do 

25 €
do 30. 4. 2016

http://www.kompas.si/
http://www.castellihotel.com/
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• Veliko povratnih gostov

• Najugodnejše razmerje med kakovostjo in ceno

• Kompasova ocena: ##+

• Najugodnejše razmerje med kvaliteto in ceno

• Odlična lokacija (plaža in mesto)

• Kompasova ocena: ###

Prenovljen družinsko voden hotel, z odlično lego v 
neposredni bližini priljubljene 8 km dolge peščene plaže. 
Primeren za goste, ki si v času počitnic želijo bližine 
morja in mestnega središča z restavracijami, bari, 
trgovinami ter živahnim nočnim dogajanjem.

Lega: 50 m do peščene plaže, v mirnem predelu Laga-
nasa, do središča 400 m, 7 km od letališča. 

Hotelska ponudba: recepcija,TV kotiček, zunanji 
bazen z brezplačnimi senčniki in ležalniki (na plaži za 
doplačilo), otroški bazen, bar s prigrizki ob bazenu. 
Sobe: prenovljene in lepo opremljene, kuhinjska niša, 
Wi-Fi, satTV, klimatska naprava (doplačilo 45 €/teden), 
sef (doplačilo 25 €/teden), hladilnik, kopalnica, balkon. 
Prehrana: obogaten kontinentalni zajtrk. 
Spletna stran: www.nataliehotel.gr

Cenik: stran 30.

hotel natalie 3* primer sobe

Prijeten družinsko voden hotel z odlično lego v 
neposredni bližini središča Laganasa. Hotel je primeren 
za mlajše goste, ki želijo preživeti počitnice v prijetnem 
vzdušju ter neposredni bližini restavracij in živahnega 
nočnega dogajanja.

Lega: do znamenite peščene plaže v Laganasu 350 
m, 400 do živahnega mestnega središča in 6 km od 
letališča. 
Hotelska ponudba: recepcija z možnostjo najema 

sefa (doplačilo 20€/teden), zajtrkovalnica, Wi-Fi, 
grški, ameriški in mehiški snack bar, TV soba, velik 
zunanji bazen s teraso za sončenje, otroški bazen, ob 
bazenu brezplačni senčniki in ležalniki (na plaži za 
doplačilo).
 Sobe: prijetno opremljene, klimatska naprava (dopla-
čilo 6 €/dan), telefon, hladilnik, kopalnica, balkon. 
Prehrana: kontinentalni zajtrk. 
Športna ponudba: biljard za doplačilo. 
Spletna stran: www.ikaroshotel.gr

Cenik: stran 30.

hotel ikaros 2* sup

primer sobe

Laganas
grčija

zakintos
Ekskluzivno

že od 

410 €

že od 

365 €
do 13 let od 

299 €

prihrani do 

30 €
do 30. 4. 2016

prihrani do 

35 €
do 30. 4. 2016

http://www.kompas.si/
http://www.nataliehotel.gr/
http://www.ikaroshotel.gr/
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hotel louros beach 3*
Hotel Louros Beach v popolni harmoniji združuje 
naravne lepote otoka, saj ga obkroža lepo urejen vrt in 
umirjeno življenje Kalamakija. Poleg tega se prav tukaj 
lahko prepričate, da je grška gostoljubnost še kako živa!

Lega: 200 m od plaže, 500 m od centra mesta Kala-
maki, 4 km od letališča. Hotelska ponudba: recepcija, 
Wi-Fi, TV kotiček, zajtrkovalnica, bar s prigrizki ob 

bazenu, zunanji bazen, senčniki in ležalniki ob bazenu 
brezplačno, na plaži za doplačilo, wellness. Paradise 
spa (doplačilo): savna, masaže, hamam. Sobe: prijet-
no opremljene, sat TV, Wi-Fi, telefon, klimatska napra-
va (doplačilo 5 €/dan), hladilnik (doplačilo 2 €/dan), 
sef (doplačilo 2 €/dan), kopalnica, sušilnik za lase, 
balkon. Prehrana: ameriški samopostrežni zajtrk. 
Spletna stran: www.louroshotelspa.gr

Cenik: stran 31.

• Odlična lokacija (plaža)

• Kompasova ocena: ###

hotel meandros boutique 4*

• Dolgoletni Kompasov partner

• Veliko povratnih gostov

• Odlična lokacija (plaža)

• Kompasova ocena: ####

Stilsko urejen butični hotel s prijetnim vzdušjem in 
idealnim izhodiščem za raziskovanje  otoka. Primeren 
za družine in posameznike, ki želijo preživeti počitnice 
v manjšem letovišču ob eni izmed najlepših peščenih 
plaž.

Lega: 400 m do dolge peščene plaže, znane po želvah 
Caretta – Caretta, 200 m do trgovin in tavern,  
4 km od letališča. 
Hotelska ponudba: sprejemnica z recepcijo, resta-
vracija, Wi-Fi, TV kotiček, bar, lepotilni salon, terasa z 
zunanjim bazenom, jacuzzi, otroški bazen, ob bazenu 

brezplačni senčniki in ležalniki, na plaži za doplačilo, 
snack bar ob bazenu. 
Superior sobe: prostorne in lepo opremljene, klimat-
ska naprava, Wi-Fi, telefon, TV, sef (doplačilo 20 €/
teden), kopalnica, sušilnik za lase, balkon. 
Ponudba za najmlajše: bazen, otroško igrišče, otro-
ški stoli v restavraciji, otroška posteljica (na povpra-
ševanje). Prehrana: samopostrežna zajtrk in večerja. 
Športna ponudba: namizni tenis; za doplačilo: bi-
ljard, fitnes, masaže. 
Spletna stran: www.dianahotels.gr

Cenik: stran 30.

primer sobe

primer sobe

Kalamaki

grčija

zakintos

Ekskluzivno

že od 

599 €

že od 

419 €

do 12 let od 

299 €

do 12 let od 

249 €

prihrani do 

55 €
do 30. 4. 2016

prihrani do 

40 €
do 30. 4. 2016

http://www.kompas.si/
http://www.louroshotelspa.gr/
http://www.dianahotels.gr/
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Moderen družinsko voden hotel s prijetnim vzdušjem 
v več stavbah z značilno grško arhitekturo, obdan z 
zelenjem ter lepo urejeno okolico nudi idealno okolje 
za sprostitev in uživanje za družine, posameznike in 
starejše goste.

Lega: 150 m do čudovite peščene plaže, znane po 
želvah Caretta – Caretta, 500 m do mestnega središ-
ča Kalamaki in 4 km od letališča. Hotelska ponudba: 
recepcija z možnostjo najema sefa (doplačilo 20€/
teden), restavracija, bar, TV kotiček, internetni koti-

ček (doplačilo), zunanji bazen s teraso za sončenje, 
otroški bazen, jacuzzi, ob bazenu brezplačni senčniki 
in ležalniki, na plaži za doplačio snack bar ob bazenu. 
Sobe: obnovljene in lepo opremljene, klimatska na-
prava, telefon, TV, kopalnica, balkon. Družinske sobe: 
enaka oprema kot v dvoposteljnih sobah z dvema 
dodatnima ležiščema - pograd. Prehrana: all inclu-
sive. Ponudba za najmlajše: otroški bazen, otroško 
igrišče, otroški stoli v restavraciji. Športna ponudba: 
namizni tenis; za doplačilo: fitnes, savna, biljard. 
Spletna stran: www.goldensunhotels.com

Cenik: stran 31.

hotel golden sun 3*

• Dolgoletni Kompasov partner

• Veliko povratnih gostov

• Odlična lokacija (plaža)

• Kompasova ocena: ###+

all inclusive
Prehrana: samopostrežni obroki v glavni restavraciji, 
zajtrk (7.30–9.30), kosilo (13.00–14.30) in večerja 
(19.00–21.00), prigrizki v baru ob bazenu (11.00–
13.00), kava in čaj (14.30–15.30) lokalne alkoholne in 
brezalkoholne pijače (11.00–23.00). Natančen pro-
gram all inclusiva prejmete ob prihodu v hotel.primer sobe

Kalamaki
grčija

zakintos
Ekskluzivno

priporočamo družinam že od 

605 €
do 8 let od 

249 €
prihrani do 

80 €
do 30. 4. 2016

ob plaži

http://www.kompas.si/
http://www.goldensunhotels.com/
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Zeleni dragulj, ki je zaslovel z 
uspešnico Mamma Mia.
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Koukounaries

Skiatos

KanapitsaTroulos

http://www.kompas.si/
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Otok Skiatos je eden najbolj slikovitih in zelenih grških otokov, 
poznan kot “zeleni dragulj” severnih Sporadov. Ponaša se s 
čudovitimi plažami, z veliko naravne sence, osamljenimi plažami, 
mondenim nočnim življenjem, odlično grško in mednarodno 
kulinariko ter nepozabnimi razgledi na sosednje otoke. 

zakaj na Skiatos?
• Ker je otok z več kot šestdesetimi plažami
• Ker nudi obilo zelenja in naravne sence
• Ker ima dobro razvito nočno življenje
• Ker je v bližini celine in se zato za en dan odpravite v Atene ali si ogledate Meteoro

Povprečna temperatura v ºC Maj Junij Julij Avgust September Oktober

Dnevna temperatura 23 27 29 29 26 22

Temperatura morja 18 22 24 25 24 21

http://www.kompas.si/
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sonce in morje
Pridružite se nam na vožnji z ladjico, kjer 
boste lahko uživali v čudovitem pogledu na 
bujno vegetacijo in lepoto otoka Skiathos. Iz 
pristanišča v mestu Skiatos se bomo podali 
na pot proti severu otoka mimo modrih jam 
in se ustavili na znameniti plaži Lalaria, ki se 
ponaša z belim prodom. Nato si bomo ogle-
dali srednjeveške ostanke vasice Kastro, ki je 
bila nekdaj glavno mesta otoka Skiathos in 
bila poseljena do leta 1829. Pot bomo nada-
ljevali do vasice Katigiorgis ali plaže Asseli-
nos, kjer bo dovolj časa za kopanje in kosilo. 
Nato pa se bomo mimo  znamenitih plaž 
Mandraki, Agia Eleni, Banana in Koukouna-
ries vrnili v Skiatosu, kamor bomo prispeli 
poznih popoldanskih urah.
Informativna cena: 27€

skiatos malo drugače
Izlet je namenjen vsem, ki bi radi spoznali 
zgodovino, folkloro in kulturo otoka. Izlet 
bomo začeli v popoldanskih urah, ogledali 
si bomo cerkev,  imenovane Archangels. Pot 
bomo nadaljevali do cerkve Sv. Marije, po 
kratki peš poti pa se bomo podali do samo-
stana Evangelija, ki se ponaša z 200 letno 
zgodovino, izdelavo prve grške zastave in je 
eden redkih še delujočih V Grčiji. Po ogledu 
manjšega muzeja in prostorov samostana 
boste imeli pred povratkom prosti čas za 
nakup spominkov.
Informativna cena: 32€

alonissos in skopelos 
Vabimo vas na celodnevni izlet, kjer si boste 
lahko ogledali dva prelepa sosednja otoka 
Alonissos in Skopelos. Z ladjo “Agios Nikola-
os” se bomo odpeljali na otok Skopelos, kjer 
se bomo sprehodili po slikovitih mestnih 
ulicah in spoznali zgodovino in tradicijo oto-
ka. Nato bom našo pot nadaljevali na otok 
Alonissos, Ogledali si bomo staro mesto 
Alonissos, ki se nahaja na hribu in od koder 
je čudovit razgled na Egejsko morje. Po obi-
sku mesta bomo imeli dovolj prostega časa 
za odlično grško kosilo. Na povratku bomo 
“držali pesti”, da morda vidimo delfine. Pri-
hod nazaj na Skiathos v poznih popoldan-
skih urah.
Informativna cena: 32€

otok skopelos in  
mamma mia
Iz  pristanišča Skiathos se bomo v dopoldan-
skih urah z ladjo “Kalypso” odpeljali  proti 
otoku Skopelos, do prelepe peščene plaže 
Kastani, kjer se je odvijalo tudi snemanje 
filma Mamma Mia. Pot nas bo nato peljala 
do plaže Panormos, kjer se boste za dopla-
čilo lahko  okrepčali v odlični taverni Nikos. 
Naš zadnji postanek bomo imeli na plaži 
Milia. Imeli bomo dovolj časa za snorklanje, 
plavanje in uživanje na soncu. Maske in pla-
vutke si lahko na ladji izposodite brezplačno. 
Povratek na otok Skiathos je predviden v 
poznih popoldanskih urah.
Informativna cena izleta: 33€

Odkrivamo
Skiatos

Za popestritev vaših počitnic.

skiatos
V  glavnem mestu otoka Skiathos, imenovano tudi Chora, se prepletata grška tradicija in bogato 
nočno življenje s svetovljanskim pridihom. Mesto Skiatos vsako leto obišče veliko Grkov, saj se 
na polotoku Boutzi, ki  ločuje stari in novi del pristanišča, v glavni sezoni odvijajo različni kon-
certi in prireditve. Zelo je priljubljena promenada ob novem delu pristanišča, kjer so številne 
taverne, restavracije in bari. V mestu se je rodil znan grški pisatelj Alexandros Papadiamantis, 
njegova rojstna hiša je preurejena v muzej.
Zalivi Kanapitsa, Troulos, Koukounaries in Agia Eleni se ponašajo s čudovitimi peščenimi pla-
žami ter ponudbo različnih vodnih športov, številnimi tavernami in trgovinicami. Do glavnega 
mesta je dobra avtobusna povezava, sam otok pa je majhen – največja razdalja med vzhodnim 
in zahodnim delom je le 16 km.

Letoviški kraji

AlonissosKokuonaries Skopelos

Koukounaries

Skiatos

Achladies

Kanapitsa

Troulos
78

9
2-3

4-6

1

grčija

skiatos

SKIATOS - lokacije hotelov
1 Kassandra Bay • 2 Esperides Beach •  

3 Belvedere • 4 Kanapitsa Mare • 5 Plaza • 6 Korali •  
7 Skiathos Princess • 8 Skiathos Palace •  

9 Mandarki Village

http://www.kompas.si/
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Hotel se ponaša s čudovito lego v zalivu Achladies 
in lepo peščeno plažo. Priporočamo ga tako 
posameznikom, kot družinam.

Lega: na eni izmed najlepših plaž na otoku Skiatos, v 
zalivu Achladies; v bližini restavracij, barov in trgovin; 
100m oddaljen od avtobusne postaje; 4 km od glav-
nega mesta Skiatos, od letališča 5 km. 
Hotelska ponudba: recepcija, konferenčna dvora-
na, brezplačni intrenet v loby-ju, dvigalo, možnost 
najema sefa, restavracija, bar z teraso in čudovitim 
razgledom na zaliv, frizerski salon, zunanji bazen z 

ležalniki in senčniki brezplačno, kopalne brisače (kav-
cija), na plaži so ležalniki in senčniki za doplačilo (8€/ 
senčnik in dva ležalnika). Na plaži hotel je na voljo 
vodni taxi do mesta Skiatos (3€/ smer).
Sobe: prijetno opremljene, klimatska naprava, kopal-
nica (sušilnik za lase), hladilnik, telefon, TV, balkon ali 
terasa. Prehrana: ameriški samopostrežni zajtrk in 
večerja. 
Ponudba za najmlajše: otroško igrišče, video igre. 
Športna ponudba: vodni športi na plaži, tenis (dopla-
čilo). Spletna stran: www.esperidesbeach.com

Cenik: stran 32.

hotel esperides beach 4*

primer sobe

Achladies
grčija

skiatos

• Odlična lokacija (plaža)

• Kompasova ocena: hotel ###+, plaža #####

ob plaži že od 

789 €
prihrani do 

70 €
do 31. 3. 2016

http://www.kompas.si/
http://www.esperidesbeach.com/
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Butični hotel, ki se nahaja v lepo urejenem vrtu in daje 
občutek domačnosti in sproščenosti. Priporočamo 
vsem, ki si želijo mirno preživljanje počitnic.  
Hotel sestavlja več eno in dvo nadstropnih zgradb.

Lega: 300m od znamenite peščene plaže Kouko-
unaries, hotel in plažo loči lokalna cesta, 50m od 
avtobusne postaje, 12 km od mesta Skiatos in 15 km 
od letališča. 
Hotelska ponudba: recepcija, dnevni kotiček, TV 
soba, brezplačni internet, a la carte restavracija, bar, 
bar ob bazenu, manjši bazen, ločen predel za otroke, 
senčniki in ležalniki ob bazenu brezplačno, na plaži za 

doplačilo, na voljo kopalne brisače ob bazenu, za na 
plažo doplačilo 3€ na dan. 
Sobe: lepo in stilno opremljene, klimatska naprava, 
v kopalnici tuš, sušilnik za lase, TV, telefon, hladilnik, 
balkon ali terasa. Junior Suite: enaka oprema, le 
prostornejše z dnevnim kotičkom in raztegljivo sofo.
 Prehrana: ameriški samopostrežni zajtrk. Večerja za 
doplačilo v A la carte restavraciji. 
Ponudba za najmlajše: otroško igrišče. 
Športna ponudba: vodni športi na plaži za doplačilo 
(padelini, vodno smučanje…) 
Spletna stran: www.mandraki-skiathos.gr

Cenik: stran 32.

hotel mandraki village 4*

primer sobe

Koukounaries

grčija

skiatos

• Kompasova ocena: ####

Eden prvih hotelov na otoku Skiatos. Ponaša se s 
čudovito lego in razgledom na zaliv Koukounaries in 
otok Evia. Hotel je bil prenovljen v letu 2006.

Lega: 300m oddaljen od znamenite peščene plaže 
Maratha, do nje vodijo stopnice ali hotelski mini bus, 
večkrat dnevno; do glavnega mesta vozi mini bus 
dvakrat dnevno;10 km od mesta Skiatos, 12 km od 
letališča. Hotelska ponudba: recepcija, brezplačni 
Wi-Fi v hotelu in sobah, sef, glavna restavracija, a 
la carte restavracija, bar ob bazenu, zunanji bazen, 
senčniki in ležalniki ob bazenu brezplačno, na plaži za 
doplačilo, na voljo kopalne brisače. 

Sobe (classic SV): prijetno opremljene, klimatska na-
prava, Sat TV, dostop do brezplačnega interneta, ko-
palnica (sušilnik za lase), mini bar, balkon, pogled na 
morje. Sobe (modern): enako opremljene kot classic 
sobe, le delno obnovljene, brez pogleda na morje. 
Sobe (modern SV): enako opremljene kot moderne 
sobe, le s pogledom na morje. Prehrana: ameriški 
samopostrežni zajtrk in večerja. 
Ponudba za najmlajše: otroško igrišče, otroško 
varstvo. Športna ponudba: tenis igrišče, vodni športi 
na plaži (doplačilo). 
Spletna stran: www.skiathos–palace.gr

Cenik: stran 32.

hotel skiathos palace 5*

primer sobe

• Kompasova ocena: ####

ob plaži

že od 

773 €
prihrani do 

80 €
do 31. 3. 2016

že od 

799 €
do 12 let od 

299 €
prihrani do 

95 €
do 31. 3. 2016

http://www.kompas.si/
http://www.mandraki-skiathos.gr/
http://www.skiathos/
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Čudovit hotel se nahaja na plaži Agia Paraskevi, s 
prelepim kristalnim morjem in naravno senco na plaži. 
Hotel zaradi svoje lege priporočamo tako zahtevnim 
gostom, kot tudi družinam. 

Lega: na zasebni peščeni plaži, pred hotelom je lokalna 
avtobusna postaja, večkrat dnevno vozi avtobus do 
mesta Skiatos in nazaj. 
Hotelska ponudba: recepcija, glavna restavracija, in-
ternetni kotiček - brezplačni Wi-Fi, dve a la carte resta-
vraciji, bar ob bazenu in bar na plaži, senčniki in ležalniki 
ob bazenu in na plaži brezplačno, na voljo so kopalne 
brisače, wellness center, taverna na plaži, ki ponuja 
morske specialitete. 

Sobe: lepo opremljene, klimatska naprava, brezplačni 
Wi-Fi, telefon, Sat TV, mini bar, kopalnica (tuš, sušilnik za 
lase), balkon ali terasa, namestitev je možna za največ 
dve odrasli osebi. 
Družinske sobe: enako opremljene kot dvoposteljne 
sobe, le prostornejše in z možnostjo namestitve za naj-
več 4 odrasle osebe. Prehrana: ameriški samopostrežni 
zajtrk in večerja (na voljo tudi a la carte večerja) 
Ponudba za najmlajše: otroški bazen, otroško igrišče, 
mini klub in animacija za otroke. 
Športna ponudba: namizni tenis, mali nogomet, vodna 
joga, vodni športi na plaži (doplačilo). 
Spletna stran: www.skiathosprincess.com

Cenik: stran 33.

hotel skiathos princess 5*

primer sobe

 Agia Paraskevi
grčija

skiatos

• Odlična lokacija (plaža)

• Visoka kvaliteta storitev

• Kompasova ocena: #####

priporočamo družinam

ob plaži

že od 

839 €
do 12 let od 

299 €
prihrani do 

150 €
do 31. 1. 2016

http://www.kompas.si/
http://www.skiathosprincess.com/
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Kakovost, zasebnost, razvajanje…je le nekaj iztočnic, 
zakaj bi počitnice preživeli v hotelu, ki se nahaja na 
eni izmed najlepših plaž otoka Skiatos, Vasilias. Hotel 
obdajajo oljke in zelo lepo urejen vrt.

Lega: na plaži, 3 km oddaljen od glavnega mesta, 4 
km od letališča. 
Hotelska ponudba: recepcija s sprejemnico, 
brezplačni Wi-Fi na javnih površinah, zajtrkovalnica 
(Amvrosia restavracija), glavna restavracija za večerjo 
z mednarodnimi in grškimi jedmi, restavracija z jedmi 
z žara, meditaranska kuhinja z odličnimi testeninami, 
solatami in picami; dva zunanja bazena z morsko 

vodo, otroški bazen z morsko vodo, senčniki in ležal-
niki ob bazenih in na plaži brezplačno, na voljo kopal-
ne brisače, bar, bar s prigrizki ob bazenu, spa in well-
ness center, fitnes. Sobe: lepo opremljene v svetlem 
pohištvu, telefon, TV – LCD, klimatska naprava, mini 
bar, kopalnica (sušilnik za lase), copati, brisače za ob 
bazenu ali na plaži, balkon ali terasa. Prehrana: ame-
riški samopostrežni zajtrk in večerja (doplačilo). 
Ponudba za najmlajše: otroški bazen, otroško igri-
šče, igralnica, varstvo otrok (doplačilo) 
Športna ponudba: namizni tenis, fitness, vodni športi 
na plaži (doplačilo). 
Spletna stran: www.kassandrabay.com

Cenik: stran 32.

hotel kassandra bay 5*

primer sobe

Skiatos

grčija

skiatos

• Odlična lokacija (plaža)

• Visoka kvaliteta storitev

• Kompasova ocena: #####

priporočamo družinam

ob plaži

že od 

989 €
do 4 leta od 

299 €

http://www.kompas.si/
http://www.kassandrabay.com/
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Prijeten hotel zaradi svoje lege nudi odlično izhodišče 
za raziskovanje otoka. V bližini trgovine, taverne in bari. 
Znamenita peščena plaža Achilades se nahaja le nekaj 
minut stran.

Lega: 150 m od plaže, 3,5 km od glavnega mesta in 
4,5 km od letališča. Hotelska ponudba: recepcija s 
sprejemnico, bar, zajtrkovalnica, brezplačni Wi-Fi, zu-

nanji bazen, senčniki in ležalniki ob bazenu brezplač-
no, na plaži za doplačilo. Sobe: prijetno opremljene, 
Sat TV, telefon, klimatska naprava, hladilnik, kopalnica 
(sušilnik za lase), balkon ali terasa. 
Prehrana: kontinentalni samopostrežni zajtrk. 
Ponudba za najmlajše: otroški bazen. 
Športna ponudba: vodni športi na plaži (doplačilo).

Cenik: stran 33.

hotel belvedere 3*

primer sobe

primer sobe

• Kompasova ocena: ###+

Kanapitsa, Achladies
grčija

skiatos

• Kompasova ocena: ##+

hotel kanapitsa mare 4*
Hotel s pogledom na čudovit zaliv Tzanaria, se nahaja 
v objemu smaragdno zelenih borovcev. Zato ponuja 
sproščene počitnice parom in posameznikom.

Lega: na manjši vzpetini, le 250 m oddaljen od lepe 
peščene plaže Tzaneria; 6 km od glavnega mesta 
Skiatos; 7 km od letališča; večkrat dnevno vozi do 
mesta tudi vodni taxi. 
Hotelska ponudba: sprejemnica z recepcijo, resta-
vracija z teraso, brezplačni Wi-Fi, bar, zunanji bazen z 
morsko vodo, ločeni del za otroke, terasa za sončenje, 
senčniki in ležalniki, na voljo kopalne brisače (varšči-

na), bar ob bazenu, parkirišče, fitnes, savna in turška 
savna (za doplačilo). 
Sobe: prijetne in prostorne, klimatska naprava, sef, 
SatTV, hladilnik, telefon, kopalnica (tuš ali kad, su-
šilnik za lase), balkon. Suite: podobno opremljeni, z 
malce drugačno razporeditvijo, dodani copati, kopalni 
plašč, uporaba savne, fitnesa po predhodni rezervaciji 
brezplačno. 
Prehrana: ameriški samopostrežni zajtrk. 
Športna ponudba: fitness, savna, turška savna, vodni 
športi na plaži (doplačilo). 
Spletna stran: www.kanapitsamare.com

Cenik: stran 33.

že od 

649 €

že od 

569 €

do 12 let od 

299 €

http://www.kompas.si/
http://www.kanapitsamare.com/
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Manjši, družinsko voden hotel, obdan z lepo urejenim 
vrtom, se nahaja v bližini prelepe peščene plaže. 

Lega: 80 m od plaže Kaniptsa, 10 km od glavnega 
mesta, 11 km od letališča. 
Hotelska ponudba: recepcija s sprejemnico, bar, 
brezplačni Wi-Fi, manjši zunanji bazen, ločeni del za 
otroke, senčniki in ležalniki ob bazenu brezplačno, na 
plaži za doplačilo, v bližini restavracije, taverne in bari. 
Studii: veliki in prostorni, prijetno opremljeni, hladil-
niki, kuhinjska niša, grelec za vodo, telefon, TV, kli-

matska naprava, sef (doplačilo 2€ na dan), kopalnica 
(sušilnik za lase). 
Apartmaji: enako opremljeni kot studii, le da imajo 
možnost ene spalnice in dnevni prostor v enem ali 
dveh ločenih spalnic in dnevni prostor. 
Prehrana: obogateni kontinentalni zajtrk. 
Ponudba za najmlajše: otroški bazen. 
Športna ponudba: vodni športi na plaži (doplačilo). 
Spletna stran: www.skiathoskorali.gr

Cenik: stran 33.

hotel korali 3*

primer sobe

Prijeten družinsko vodeni hotel, se nahaja v mirnem in 
zelenem okolju. Obdajajo ga borovci, nasadi oljk in pinij. 
Ponuja odličen razgled na zaliv Kanapitsa.

Lega: 400 m od plaže, 7 km od glavnega mesta, 
8 km od letališča. Hotelska ponudba: recepcija s 
sprejemnico, možnost najema sefa, zajtrkovalnica, 
zunanji bazen, ločeni del za otroke, terasa za son-
čenje, ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno, na 

plaži za doplačilo. Sobe: prijetno opremljene, telefon, 
TV, hladilnik, klimatska naprava, sef (doplačilo 3€/ 
dan), kopalnica (tuš ali kad, sušilnik za lase), balkon 
ali terasa. Prehrana: ameriški samopostrežni zajtrk; 
večerja (doplačilo). Ponudba za najmlajše: otroški 
bazen, otroško igrišče. Športna ponudba: namizni 
tenis, biljard, vodni športi na plaži (doplačilo). 
Spletna stran: www.plaza.gr

Cenik: stran 33.

hotel plaza 3*

primer sobe

 Kanapitsa

grčija

skiatos

• Odlična lokacija (plaža) 

• Kompasova ocena: ###

• Odlična lokacija (plaža)

• Kompasova ocena: ###

že od 

509 €
prihrani do 

40 €
do 31. 3. 2016

že od 

559 €
do 12 let od 

299 €

http://www.kompas.si/
http://www.skiathoskorali.gr/
http://www.plaza.gr/


Krije nujne stroške, ki 

v tujini nastanejo kot 

posledica novonastale 

bolezni ali poškodbe. 

Zavarujete se lahko 

kot posameznik, 

družina ali skupina, ki 

potuje skupaj.

Medtem ko vi 

počitnikujete, nesreča 

dela nadure. 

Zavarovanje za tujino 

je ključno za 

brezskrbno potovanje.

Zakaj potrebujete

zavarovanje?

Kdo se lahko

zavaruje?

Turistično zavarovanje

v tujini z asistenco Coris

Več kot 2 desetletji 

izkušenj pravita, da 

imamo najbolj 

zanesljivo ekipo.

Več kot 20 let

izkušenj

Ko potrebujete 

pomoč, smo 

neposredna zveza z 

zdravnikom.

Lasten asistenčni

center

Zavarovanje je 

namenjeno vsem, 

ki v tujino potujete 

za manj kot 1 leto:

Posamezniki na 

dopustu ali 

službeni poti

Družine, ki 

potujejo skupaj

Skupine ljudi, ki 

potujejo skupaj
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Kreta
Popoln grški otok, na katerem se je rodil 
vrhovni bog grške mitologije Zeus.
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zakaj na Kreto?
• ker je Kreta idealen otok za družine, avanturiste, raziskovalce, nenasitne ljubitelje zabave in tiste, ki iščejo prave luksuzne 

počitnice,
• ker sta tu doma kultura in velika evropska zgodovina,
• ker lahko obiščete ostanke knosoške palače in odkrijete, zakaj se je tukaj začela evropska civilizacija,
• ker se lahko pustite razvajati popolnoma modernim turističnim središčem in hkrati uživate v tradicionalnih gorskih vasicah 

in slikovitih obmorskih mestecih,
• ker vas bodo očarali nepregledni nasadi pomaranč, limon in oljk,
• ker vas bo presenetila kombinacija visokega gorovja, globokih sotesk in raznolikih ter osupljivo lepih plaž.

Povprečna temperatura v ºC maj jun jul avg sep

Dnevna temperatura 24 28 30 29 27

Temperatura morja 19 22 25 25 24

Chania

Rethimno
Agios Nikolaos

Paleokastro

Hersonissos

Matala

Heraklion
Platanias
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Kreta, največji grški otok, zibelka zahodne civilizacije! Kreta je otok obilja, ki že od antike velja za pravi biser 
Sredozemlja. Homer nam pripoveduje, da je na otoku nekoč cvetelo več kot devetdeset mest. Eno od njih je bilo tudi 
mogočno kraljestvo Knosos, kjer se je že pred več kot 4000 leti začela razvijati veličastna civilizacija Minojcev, katere 
ostanki so danes ena največjih svetovnih arheoloških znamenitosti. 

Zevsov otok, ki je še danes ovit v skrivnostno tančico večnega mita, svojim obiskovalcem poleg množice brezčasnih 
kulturnozgodovinskih zakladov ponuja tudi očarljivost in raznolikost neverjetnih naravnih lepot, kakršnih niste 
doživeli še nikjer drugje. 

Prečudovite plaže, kristalno čisto morje, nasadi oljk, gore, soteske, jame in planjave nudijo za vsakogar nekaj, od 
aktivnega oddiha do izletov, ogledov in športnih aktivnosti. Kreta je otok nasprotij, kjer se sodobna turistična 
ponudba ves čas prepleta z neminljivo tradicijo in zgodovino. 

Prepustite se grškim bogovom, naj vas na svojih krilih popeljejo k uresničitvi vaših sanj in postanite del mita.

DRUŽINSKI

DRUŽINSKI KLUB 
11. 6. - 23. 9. 2016

Smartline Kyknos Beach
Hotel&Bungalows 4*

*več o klubski vsebini na strani 16

http://www.kompas.si/
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knossos–gortys–matala–
najmodernejša vinarna na 
otoku
Kreta, kakršne preprosto ne smete zamuditi! 
Izlet boste začeli z obiskom največje zname-
nitosti Krete, ostankov veličastne knossoške 
palače, ki je bila pred 4000 leti gospodarsko, 
politično in versko središče minojske civi-
lizacije. Po vodenem ogledu skrivnostnih 
izkopanin, ki ležijo le 5 km od današnjega 
glavnega mesta Herakliona in kjer naj bi 
po legendi nekoč prebival sam kralj Minos 
s svojo strašno pošastjo Minotavrom, se 
boste z avtobusom podali v razgibano not-
ranjost otoka, mimo neskončnih nasadov 
vinske trte in oljk. Vaš naslednji postanek 
bo ogled ostankov mesta Gortys, ki je bilo 
središče otoka v času rimske vladavine. 
Arheološko najdišče je še posebej zanimivo 
zaradi odlično ohranjenega v kamnite bloke 
vklesanega najstarejšega zakonika v Evropi 
in ostankov prve otoške bazilike. Pot boste 
nadaljevali skozi mogočno dolino Messara 
vse do skrajnega južnega dela otoka. Sledil 
bo daljši postanek v Matali, očarljivi obmo-
rski turistični vasi, nekoč pribežališču hipijev 
z vsega sveta, ki je še danes poznana po eni 
največjih atrakcij na otoku, velikih vdolbinah 
izkopanih v peščeni klif. Sledil bo čas za ko-
silo, kopanje v Libijskem morju, sprehod po 
vasi, nakup odličnega oljčnega olja.. Na poti 
nazaj bo postanek v kraju Plouti z ogledom 
biološke pridelave in pokušino vin vinarne 
Zaharioudakis. Polni bogatih doživetij se 
boste vračali v poznih popoldanskih urah.
Informativa cena: 52 € (v ceni niso vključe-
ne vstopnine, približno 10 €)

kretski večer
Kretski večer ni navaden grški večer! Če želi-
te spoznati pravo kretsko kulturo in postati 
del otoške tradicije, vas vabimo, da se ude-
ležite kretskega večera v značilni hribovski 
vasici Anopolis. Do poznih večernih ur boste 
lahko uživali v vrhunskem folklornem pro-
gramu: živi grški glasbi, spektakularnem 
nastopu s prikazom kretske zgodovine od 
Minojcev dalje, pisanih plesih, okusni hrani in 
dobrem domačem vinu (self service). Odlični 
profesionalni plesalci vam bodo predstavili 
značilne grške in otoške plese ter vas pova-
bili, da se jim pridružite in se tudi vi naučite 
nekaterih plesov, med drugim tudi korake 
najbolj znanega grškega plesa sirtaki, ki vas 
bo zagotovo prevzel in očaral. Kretski večer 
– večer, ki ga ne boste nikoli pozabili!
Informativa cena: 48 €

otok spinalonga
Podajte se na raziskovanje skrivnostne uso-
de mogočne benečanske utrdbe! Izlet bomo 
začeli v jutranjih urah. Vožnja do prikupnega 
mesteca v zalivu Mirabello Agios Nikola-
os. Vkrcanje na ladjico in plovba do otoka 
Spinalonga. Danes neposeljeni otoček je 
poznan kot nekoč zadnja kolonija gobavcev 
v Evropi. Ogled otoka, sprehod po benečan-
skem obzidju in utrdbi, ki je kot zadnja na 
Kreti padla pod Turke. Vožnja z ladjico do 
zaliva ob polotoku Kolakito, kjer se boste 
naravnost zaljubili v barve morja, ki obdajajo 
Kreto. Po kopanju v tem prelepem zalivu 
bo sveže pripravljeno kosilo na žaru z grško 
solato postreženo na ladji, nato  pa nas čaka 
še plovba do mesteca Agios Nikolaos, kjer 
bomo imeli enourni postanek za sprehod 
in ogled mesteca, ki je poznano po jezeru 
Voulismeni, za katerega legenda pravi, da 
je brez dna. Vrnitev z avtobusom v poznih 
popoldanskih urah.
Informativna cena: 62 €

Odkrivamo
Kreto - predel Heraklion

Za popestritev vaših počitnic.

anissaras
Anissaras z bližnjo tipično kretsko vasico Analipsi je naselje, ki se zadnjih štiri-
najst let zaradi odlične lege pospešeno razvija. Nekoč predmestje Hersonisosa 
se danes z njim že skorajda zliva. Poznano je po več čudovitih prodnato-pe-
ščenih plažah.

hersonisos
Nekoč majhno ribiško naselje Hersonisos je danes največje in najsodobnejše 
turistično središče Krete. S svojo izvrstno lego na severni obali otoka, kraj je 
le 25 km oddaljen od letališča in glavnega mesta Heraklion, ter bogato in ra-
znoliko turistično ponudbo lahko zadovolji še tako zahtevne in petične goste. 
Hersonisos je poznan po živahnem utripu in pestrem nočnem življenju, skon-
centriranem v pristaniškem delu, kjer se razprostira pisana paleta nočnih lo-
kalov, barov in diskotek, odprtih pozno v noč. Na robu naselja leži Star Beach 
Park, središče dnevnega dogajanja v zvezi z vodnimi športi in adrenalinskimi 
pustolovščinami. Med številnimi mivkastimi, peščenimi in kamnitimi plažami 
boste v Hersonisosu zagotovo našli kakšno po vašem okusu.

Letoviški kraji

Knossos Otok Spinalonga

MaliaStalisa

Hersonissos

Gouves
13km

1

4

2-3

7-9

11-12
13-14

10

15-16
17

5-6

grčija

kreta

KRETA HERSONISSOS - lokacije hotelov
1 Europa Beach • 2 Stella Palace • 3 Oceanis • 4 Oasis Beach •  

5 Hersonissos Maris • 6 Creta Maris • 7 Mari Kristin • 8 Sergios •  
9 Nancy • 10 Smartline Village Resort •  

11 Blue Sea Beach Resort • 12 Smaragdine • 13 Stalis Beach •  
14 Cactus Beach • 15 Alexander Beach • 16 Kyknos Beach • 17 Sirens Beach
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soteska samaria
Izlet v neokrnjeno naravo Krete po najdaljši 
soteski v Evropi (18 km) je prava pohodniška 
avantura! Izlet boste začeli v zgodnjih jut-
ranjih urah, ob okoli 5.30 zjutraj. Po štiriurni 
razgibani vožnji po severozahodnem in no-
tranjem delu Krete boste prispeli do platoja 
Omalos, vrha soteske Samaria.
Od tam se boste spustili s 1000 m n. v. skozi 
sotesko in njeno divjo naravo proti jugu, 
prečkali najbolj spektakularno točko soteske, 
t. i. samarijska železna vrata, in se spustili 
vse do izteka soteske, zaliva na južnem delu 
otoka Agia Roumeli, kjer boste lahko uživali 
v Libijskem morju. Prevoz z ladjico do kraja 
Hora Sfakion, kjer vas bo čakal avtobus. 
Vožnja nazaj, prihod v hotel ob okoli 23.30. 
Tura, polna naravnih zakladov in presene-
čenj, traja 5 do 6 ur, potrebna pa je športna 
obutev.
Informativna cena: 68 €, doplačilo za 
vstopnino in ladjico: 17 €. 

otok chrissi – biser 
libijskega morja t.i. kretski 
karibi
Odkrijte pravi raj na zemlji, paradiž, ki se 
skriva južneje od Krete, sredi Libijskega mor-
ja. Tam, kjer raste naraven gozd temnozele-
ne libijske cedre, kjer je celoten nenaseljen 
otok plaža, ki ji daje podlago belo drobno 
kamenje in bela mivka. Paradiž, kjer je morje 
kristalno čisto in v daljavi turkizne barve. 
Odlično mesto za »možgane na off« in uži-
vanje v res prelepem naravnem okolju. 
Informativna cena: 65 €, doplačilo za 
ohranjanje naravne dediščine: 2 €. 

jeep toura (vzhodna kreta)
Doživeti Kreto na edinstven način je prav 
gotovo jeep toura po neokrnjeni naravni 
tega največjega grškega otoka. Po razgibani 
poti mimo tradicionalnih vasi, z razgledi 
na gore in številne zalive bomo prispeli do 
največje kretske agrikulturne planote Lasithi. 
Pot nas bo vodila z nje proti jugu otoka Kre-
te - plaži  . Polni vtisov prečudovite kretske 
narave se bomo ustavili za kopanje. kjer bo 
čas za plavanje v biserno čistem zeleno-
-modrem morju in kosilo ob morju. Z ne-
pozabnimi spomini vrnitev v poznih popol-
danskih urah. Informativna cena: 80 € (cena 
vključuje: najem jeepa – .4 osebe/ 1 jeep, 
organizacijo, vodenje in kosilo). Priporočljiva 
je športna obutev, oprema za kopanje in vo-
zniško dovoljenje.
Informativna cena: 80 €.

HersonisosSamaria

Otok Chrissi Planota Lasithi

stalis
Manjše sodobno počitniško naselje Stalis leži približno 30 km vzhodno od 
Herakliona, v neposredni bližini Hersonisosa in Malie. Ne cenijo in občudujejo 
ga samo turisti, radi ga obiščejo tudi domačini, saj tamkajšnja plaža z veliko 
možnostmi vodnih športov velja za eno najlepših na Kreti. Bogato dodatno 
ponudbo pa zagotavljajo številne taverne, bari, diskoteke in prodajalne spo-
minkov.

malia
Malia, na mestu katere je že pred 4000 leti stala ena najpomembnejših 
minojskih palač, je sredi rodovitne pokrajine, 32 km vzhodno od letališča He-
raklion. Kljub obsežnim plantažam banan je življenje tu povezano predvsem 
s turizmom. Podnevi Malia nudi obilo užitkov na več kilometrov dolgi peščeni 
obali, na kateri je organizirana tudi pestra paleta vodnih športov, v večernih 
urah pa se spremeni v zelo živahno zabavišče.

grčija
kreta
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hotel europa beach 4*
Prijetno hotelsko naselje s sproščenim in prijetnim 
vzdušjem, primeren za pare in družine, ki iščejo mirne 
in sproščene počitnice. Nahaja se ob lepi peščeni 
plaži, vmes je le obalna cesta, do vasice Analipsi pa je 
prilbižno 10 minut hoje.

Lega: 50 m od plaže, vmes je le obalna cesta, v bližini 
vasice Analipsi, kjer so trgovine, bari in tipične grške 
taverne, center mesta Hersonissos 6 km, letališče 20 
km, avtobusna postaja poleg hotela.  
Hotelska ponudba: recepcija, TV soba, internetni 
kotiček, glavna restavracija, bar z prigrizki, bar ob 
bazenu, zunanji bazen z sladko in morsko vodo, dva 
otroška bazena, ležalniki in senčniki ob bazenu brez-
plačno, na plaži za doplačilo, izposoja kopalnih brisač 

(varščina), minimarket - trgovina s spominki, dnevna 
in večerna animacija, kot so jutranja aerobika in 
vodna telovadba, vaterpolo, odbojka, košarka, pikado, 
balinanje, vodne igre.., ob večerih pa razni šovi, plesni 
večeri in razne igre, kretski folklorni večer in grški 
večer. Sobe: prijetno opremljene, telefon, satelitska 
TV, hladilnik, sef (za doplačilo 1 € na dan), klimatska 
naprava, kopalnica, sušilnik za lase, balkon ali terasa. 
Ponudba za najmlajše: mini klub (od 4 -11 let), otro-
ško igrišče, otroški bazen, otroška animacija v mini 
klubu. Prehrana: All inclusive  
Športna ponudba (za doplačilo): biljard, tenis, vodni 
športi na plaži, možnost najema koles.  
Spletna stran: www.europabeach.gr

Cenik: stran 34.

primer sobe

Ekskluzivno

Analipsi

all inclusive
Prehrana: samopostrežni obroki v glavni restavraciji, 
zajtrk (7.15-09.45), kosilo (12.30-14.30) in večerja 
(19.00-21.15), pri kosilu in večerji na voljo lokalno vino, 
točeno pivo, lokalne brezalkoholne pijače in voda. V 
različnih barih od 10.00-24.00 na voljo lokalne bre-
zalkoholne in alkholne pijače, kava in pecivo na voljo v 
baru s prigrizki 16.00 in 17.00 uro.
Športna ponudba: jutranja aerobika in vodna 
telovadba, vaterpolo, odbojka, košarka, pikado, fitness, 
namizni tenis.
Natančen program all inclusiva prejmete ob prihodu 
v hotel.

• Dolgoletni Kompasov partner

• Odlična lokacija (plaža)

• Kompasova ocena: ####

že od 

615 €
do 7 let 

od 199 €
prihrani do 

205 €
do 31. 1. 2016

grčija

kreta

priporočamo družinam

ob plaži

http://www.kompas.si/
http://www.europabeach.gr/
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primer sobe

hotel stella palace 5*
Hotel se nahaja v idilični slikoviti vasici Analipsi, le nekaj 
minut od glavnega turističnega središča Hersonissos. 
Zaradi svoje lege je odlično izhodišče za raziskovanja 
in izlete.

Lega: v tradicionalni vasici Analipsi, za hotelom Stella 
Village, ki se nahaja le 10 m od manjše hotelske plaže 
in 170 m od večje javne peščene plaže, 25 km od glav-
nega mesta Heraklion, 22 km od letališča in 4 km od 
glavnega turističnega središča otoka, mesteca Herso-
nissos. Hotelska ponudba: recepcija, TV/video soba, 
internetni kotiček za doplačilo, glavna restavracija, 
restavracija “La Veranda” in restavracija za sladoku-
sece “Elia”, glavni bar, Kochili bar ob bazenu, Thalassa 
bar ob bazenu, “Mediterra” bar/disko ob bazenu, 2 
velika bazena (900 m² in 1200 m²), ležalniki in senč-
niki ob bazenih brezplačni, prav tako so brezplačni 
tudi ležalniki in senčniki na hotelski plaži, možnost 
izposoje kopalnih brisač (varščina); dnevna in večerna 
animacija, nov Spa center, ki je bil odprt v letu 2014 
(za doplačilo različni tretmaji za obraz in telo, savna, 
fitness, masaže, manikura, pedikura, frizerski salon…. 

vse za sprostitev in uživanje), mini market v sosed-
njem hotelu Stella Village, trgovina s spominki.  
Sobe: telefon, sat TV, glasbeni kanal, hladilnik, mini 
bar za doplačilo in na vprašanje, sef za doplačilo, 
klimatska naprava, kopalnica, sušilnik za lase, copati, 
balkon ali terasa. Na vprašanje so na voljo tudi dru-
žinske sobe z dvema dodatnima ležiščema.  
Sobe v anexu: nahajajo se v posebni zgradbi (del 
hotela Stella Village), med hoteloma Stella Palace in 
Stella Village, sobe so manjše kot standardne sobe, 
nekoliko odmaknjene od nekaterih delov hotela, 
nastanitev za 2-3 osebe. Gostje, ki bodo nameščeni v 
sobah v anexu lahko uporabljajo vso ponudbo hotela 
Stella Palace.  
Ponudba za najmlajše: otroški bazen v sosednjem 
Stella Village, otroško igrišče, na vprašanje in za do-
plačilo otroško varstvo, mini klub za otroke 4-12 let. 
Prehrana: all inclusive, na vprašanje dietna prehrana 
(za diabetike in brezglutenska prehrana).  
Športna ponudba (za doplačilo): biljard, savne, 
masaže. Spletna stran: www.stellapalace.gr 

Cenik: stran 34.

• Dolgoletni Kompasov partner

• Kompasova ocena: ####, sobe v anexu ###

all inclusive
Prehrana: zajtrk (7.30-10.00), kosilo (12.30-14.30) 
in večerja (19.00-21.30) - vse samopostrežno. Med 
5.30-7.00 na voljo tudi zgodnji zajtrk, med 10.00-
10.30 pa pozni zajtrk, oba z omejeno ponudbo. V času 
med 11.00-17.00 so na voljo hladni in topli prigrizki. 2 
x tedensko so na voljo tematske večerje ter 1 x na 15 
dni svečana večerja. Od 22.30-24.30 je na voljo pozna 
večerja z manjšim bife izborom – na vprašanje. Vsi 
gostje hotela lahko 1 x tedensko večerjajo v hotelski 
tematski à la carte restavraciji, vendar je potrebna 
predhodna rezervacija, vključeno pa je domače vino, 
brezalkoholna pijača in točeno pivo. V različnih barih 
so na voljo 10.00-23.00 lokalne in mednarodne pijače, 
kot so: uzo, raki, brendi, vino, pivo, brezalkoholne 
pijače, viski, vodka, campari, gin, tekila, brezalkoholni 
koktajli (dnevni), otroški koktajli. Od 16.30-17.30 na 
voljo pecivo in piškoti, od 10.00-23.00 pa je na voljo 
filter kava in čaj, od 10.00-17.00 pa tudi sladoled.
Športna ponudba: igrišče za mini nogomet, košarko, 
odbojko, badminton, namizni tenis, 2 igrišči za tenis, 
aerobika, vodna aerobika.
Natančen program all inclusiva prejmete ob prihodu 
v hotel.

Ekskluzivno

ob plaži

Analipsi
grčija

kreta

že od 

549 €
do 12 let od 

199 €
1. in 2. otrok

prihrani do 

243 €
do 31. 3. 2016

http://www.kompas.si/
http://www.stellapalace.gr/
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all inclusive
Prehrana: zajtrk 07.30-09.30, kosilo 12.30-14.00 
in večerja 19.30-21.30 – vse samopostrežno. V času 
kosila in večerje na voljo voda, brezalkoholna pijača in 
lokalno točeno vino in pivo. V baru all inclusive 11.00-
23.00 – na voljo filter kava in čaj, voda, brezalkoholne 
pijače, lokalno točeno pivo in vino, uzo, raki in lokalni 
brandy. Od 14.00-17.00 v baru ob bazenu na voljo 3 
različne vrste sendvičev, od 17.00-18.00 pa piškoti in 
pecivo. Zaradi varnoste se ob bazenu uporabljajo samo 
plastični kozarci. Športna ponudba: teniško igrišče 
podnevi, namizni tenis, pikado, karte in šah. Natančen 
program all inclusiva prejmete ob prihodu v hotel.

hotel oasis beach 4* primer sobe

hotel oceanis 3*

primer sobe

Hotel se nahaja na mirnem področju Anissarasa in je 
primeren za vse – posameznike in družine, ki si želijo 
mirnih in sproščenih počitnic. Gostom je na voljo 
brezplačni hotelski  bus  3 x dnevno do plaže in 2x dnevno 
do centra Hersonissosa – oboje vsak dan razen nedelje. 

Lega: 900 m od plaže,  3 km od turističnega mesteca 
Hersonissos in 25 km od glavnega mesta Heraklion.
Hotelska ponudba: recepcija, wi-fi na recepciji,sef za 
doplačilo 10 € na teden za recepciji,  restavracija, bar 
s prigrizki, glavni bar in bar ob bazenu, bazen, otroški 
bazen, ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačni.
Sobe: preprosto opremljene, telefon, satelitska TV, 
glasbeni kanal, klimatska naprava, hladilnik za dopla-

čilo 10 € / teden, kopalnica, sušilnik za lase, balkon ali 
terasa.
Družinske sobe: enako opremljene kot dvoposteljne 
sobe, spalnica z zakonsko posteljo in dodatno spal-
nica z dvema ločenima posteljama (velikost pribl. 35 
m2). Klimatska naprava je samo v glavni spalnici z 
zakonsko posteljo.
Ponudba za najmlajše: otroški bazen, otroško igri-
šče, otroška posteljica in stolčki v restavraciji.
Prehrana: All inclusive
Športna ponudba (za doplačilo): biljard, namizni 
tenis in video igre, vodni športi na plaži.
Spletna stran: www.oceanishotelcrete.gr

Cenik: stran 35.

Družinsko voden hotel se nahaja na področju Anissaras, 
le nekaj minut od glavnega turističnega središča 
Hersonisos. Zaradi svoje lege je odlično izhodišče za 
raziskovanja in izlete.

Lega: 250 m od plaže, 4 km od mesta Hersonissos, 
20 km od letališča Hotelska ponudba: recepcija, sef 
za doplačilo 11,50 € na teden, restavracija, bar, Wi-Fi, 
internetni kotiček (za doplačilo), zunanji bazen, bar 

ob bazenu, ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno. 
Sobe: udobno opremljene, TV, telefon, radio, hladilnik, 
klimatska naprava 5 € na dan, kopalnica, sušilnik za 
lase, balkon ali terasa. Prehrana: obogaten kontinen-
talni samopostrežni zajtrk in samopostrežna večerja. 
Športna ponudba: namizni tenis, za doplačilo tenis, 
biljard, vodni športi na javni plaži (pribl. 500 m). 
Spletna stran: www.oasisbeach.gr

Cenik: stran 35.

• Dolgoletni Kompasov partner

• Najugodnejše razmerje med kvaliteto in ceno

• Kompasova ocena: ### sobe ###+

• Najugodnejše razmerje med kvaliteto in ceno

• Kompasova ocena: ###

Ekskluzivno

priporočamo družinam

Anissaras

grčija

kreta

že od 

459 €

že od 

511 €

do 12 let od 

269 €
prihrani do 

111 €
do 29. 2. 2016

prihrani do 

47 €
do 29. 2. 2016

http://www.kompas.si/
http://www.oceanishotelcrete.gr/
http://www.oasisbeach.gr/
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• Dolgoletni Kompasov partner

• Visoka kakovost storitev

• Veliko povratnih gostov

• Odlična lokacija (plaža in mesto)

• Kompasova ocena: ####+

hotel creta maris beach resort 5* 
Hotelsko naselje se nahaja tik ob čudoviti peščeni 
(250 m) in skalnati (100 m) plaži. Hotel je zgrajen 
v značilnem egejskem slogu in je obdan z zelo lepo 
urejenim vrtom. Hotelski kompleks sestavljata dve 
glavni zgradbi ter bungalovi. Priporočamo ga vsem, ki 
si želijo preživeti počitnice v mirnem okolju in v bližini 
živahnega Hersonissosa, primeren je tako za družine 
kot pare in posameznike. 

Lega: ob plaži, od mesta Hersonissos je odaljen približ-
no 0,5 km, od letališča 24 km.   
Hotelska ponudba: recepcija z velikim sprejemnim 
prostorom, Wi-Fi, TV salon, 2 glavni restavraciji, 4 te-
matske restavraciji, med njimi italijanska, grška, kretska 
in BBQ bife, 6 barov, disco bar, 6 zunanjih bazenov in 1 
notranji bazen, terasa za sončenje, ležalniki in senčniki 
ob bazenih in na plaži brezplačno, mini market, frizer-
ski salon, dnevna in večerna animacija. Gostje se lahko 
razvajajo v Hammam Spa centru in si za doplačilo pri-
voščijo masaže in druge lepotilne in thalasso tretmaje. 
Hotel je prilagojen invalidom.   
Sobe classic v glavni zgradbi v zgornjem delu re-
sorta: v vseh telefon, satelitska TV, glasbeni kanal, 
sef, Wi-Fi, klimatska naprava, mini hladilnik, aparat za 
pripravo kave in čaja, likalnik in likalna deska, kopalnica, 

sušilnik za lase, balkon ali terasa. 
Sobe deluxe so enako opremljene kot sobe classic, so 
prenovljene in se nahajajo v spodnejm delu resorta, 
bližje morju.  
Classic & Deluxe Bungalovi: so obdani s čudovitim 
vrtom, v vseh telefon, satelitska TV, glasbeni kanal, 
sef, internet, klimatska naprava, mini hladilnik, apa-
rat za pripravo kave in čaja, likalnik in likalna deska, 
kopalnica, sušilnik za lase, balkon. Classic Bungalovi 
se nahajajo z zgornjem delu resorta, Deluxe Bungalovi 
pa v spodnjem delu.
Družinske sobe: v glavni zgradbi ali bungalovih, ena-
ko opremljene kot sobe, vendar prostornejše. 
Ponudba za najmlajše: mini klub (za otroke 4-11 let), 
otroški vrtec, mini disko, 7 zunanjih bazenov, eden s 
tobogani in 1 notranji bazen, soba z arkadnimi igrami 
za doplačilo. Prehrana: all inclusive.  
Športna ponudba: mini golf, namizni tenis, odbojka 
na plaži, pikado, igrišče za mali nogomet, vodna aero-
bika, lokostrelstvo; za doplačilo: telovadba – zunanji 
izvajalec, biljard, učenje tenisa, igranje golfa (7 km od 
hotela); Hammam&Spa in vodni športi na plaži (zu-
nanji izvajalec). Spletna stran: www.maris.gr
CRN 1039K015A0038000

Cenik: stran 35.

all inclusive
Hotel s svojo all inclusive ponudbo daje poudarek 
kretski kulturi in gastronomiji. Za prehrano uporabljajo 
izključno domače lokalne proizvode, prav tako pa s 
svojim načinom delovanja skrbijo za okolje.
Prehrana: bogat samopostrežni zajtrk (7.00–10.00), 
samopostrežno kosilo (12.30–14.30) in samopostre-
žna večerja (18.30–21.30). Gostje lahko izbirajo med 
različnimi restavracijami, lahko se odločijo tudi za 
zgodnji zajtrk od 6.00. do 7.00 ure, ki je kontinentalni 
ali kretski. Med glavnimi obroki na voljo lokalno in 
uvoženo vino, pivo, brezalkoholne pijače in voda. 
Prigrizki, lahka kosila in so na voljo v baru na plaži in 
ob glavnem bazenu, sladoled pa v restavraciji v času 
kosila in večerje. Natančnejši program all inclusiva 
prejmete ob prihodu v hotel.
Hotel si pridržuje pravico do spremembe urnika 
obratovanja barov in restavracij, ki so odvisni od 
vremenskih razmer in zasedenosti.

DS Deluxe v glavni stavbi, pogled morje

ob plaži

Hersonissos
grčija

kreta

že od 

745 €
do 14 let od 

349 €
prihrani do 

195 €
do 29. 2. 2016

http://www.kompas.si/
http://www.maris.gr/
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ob plaži

hotel hersonissos maris 4*
Očarljiv hotel, ki ga odlikuje značilna kretska 
arhitektura, se nahaja na obrobju Hersonisossa, ob 
morju, od katerega ga ločuje le obalna cesta. Sestavljen 
je iz glavne stavbe ter več bungalovov in suit.

Lega: v mirnem predelu kraja Hersonissos, do mesta 
le 15 min hoje, 25 km od mesta Heraklion.  
Hotelska ponudba: recepcija, Wi-Fi, internetni ko-
tiček za doplačilo, restavracija, kavarna, bar, bar s 
prigrizki, notranji bazen (ogrevan), 2 zunanja bazena, 
otroški bazen, kopalne brisače (varščina), ležalniki in 

senčniki ob bazenu brezplačni, na plaži za doplačilo, 
minimarket. Sobe: opremljene v kretskem stilu, te-
lefon, sat TV, hladilnik, klimatska naprava, kopalnica, 
sušilnik za lase, sef (doplačilo 15 €/teden).  
Ponudba za najmlajše: otroški bazen, otroško igrišče.  
Prehrana: ameriški samopostrežni zajtrk in večerja. 
Športna ponudba (za doplačilo): biljard, tenis, na-
mizni tenis, fitness center, telovadnica, savna, turške 
kopeli, jacuzzi in razne masaže na vprašanje.  
Spletna stran: www.hersotels.gr

Cenik: stran 35.

• Dolgoletni Kompasov partner

• Odlična lokacija (plaža in mesto)

• Kompasova ocena: ####

hotel sergios 3*
Hotel je bil v celoti prenovljen leta 2009, nahaja se v 
samem središču priljubljenega letovišča Hersonissos, 
v bližini zabave, kjer najdete številne bare, diskoteke, 
plesne klube, taverne in restavracije. V sezoni 2016 bo 
hotel namenjen izključno osebam nad 18 let starosti.

Lega: približno 100 m od peščene plaže, približno 
25 km od letališča, od ulice z bari oddaljen le nekaj 
minut. Hotelska ponudba: recepcija, Wi-Fi, inter-
netni kotiček za doplačilo, TV soba, restavracija, bar, 
bar ob bazenu, bazen, ležalniki in senčniki ob bazenu 

brezplačni, na plaži za doplačilo, trgovina s spominki, 
športni center pribl. 500 m od hotela, golf igrišče 
oddaljeno pribl. 10 km.  
Sobe: preprosto opremljene, satelitska TV, telefon, 
sef za doplačilo 15 € na teden, mini hladilnik, klimat-
ska naprava za doplačilo 6€ na dan, kopalnica, sušilnik 
za lase, balkon ali terasa.  
Prehrana: all inclusive.  
Športna ponudba (za doplačilo): video igre, biljard, 
vodni športi na plaži. 

Cenik: stran 36.

all inclusive
Prehrana: samopostrežni zajtrk (7.30–9.30), kosilo 
(13.00–14.30) in večerja (18.30–21.30) obroki v glavni 
restavraciji. V času kosila in večerje na voljo lokalne 
brezalkoholne pijače, lokalno točeno vino in pivo. 
V glavnem baru ali baru ob bazenu ob določenih 
urah na voljo lokalne brezalkoholne pijače, čaj, filter 
kava, voda in lokalno vino in lokalno točeno pivo, 
16.00–17.00 filter kava, čaj in pecivo, 16.00–17.00. 
Smart Line Troley – sladoled in sadje. All inclusive velja 
od 11.00–23.00 ure.
Natančen program all inclusiva prejmete ob prihodu 
v hotel.

• Najugodnejše razmerje med kakovostjo in ceno

• Odlična lokacija (plaža in mesto)

• Kompasova ocena: ###

primer sobe

Ekskluzivno

Hersonissos

grčija

kreta

že od 

564 €

že od 

478 €

prihrani do 

110 €
do 29. 2. 2016

prihrani do 

149 €
do 31. 1. 2016

http://www.kompas.si/
http://www.hersotels.gr/
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smartline village resort & waterpark 4*
Terasasto zgrajeno hotelsko naselje se nahaja na 
mirnejšem področju Hersonissosa, ki je ena najbolj 
tradicionalnih turističnih destinacij. Ponaša se z novim 
vodnim parkom na 1500 m² površine.Priporočamo ga 
družinam in parom, ki želijo nastanitev izven živahnega 
turističnega dogajanja.

Lega: približno 800 m od peščene plaže, 250 m od 
avtobusne postaje, približno 1 km od Hersonissosa, 24 
km od letališča. Hotelska ponudba: glavna zgradba in 
več dvonadstropnih zgradb, recepcija, Wi-Fi za dopla-
čilo, glavna restavracija, lobby bar, Relax bar ob bazenu, 
otroški bar ob bazenu, Aqua Park bar, zunanji bazen, 
“relax” bazen samo za odrasle (ni za otroke do 15. 
leta), 2 zunanja otroška bazena, ležalniki in senčniki ob 
bazenu brezplačno, na plaži za plačilo, kopalne brisače 
(varščina, menjava na 2 dni), trgovinica. Večkrat dnev-
no vozi brezplačni hotelski avtobus do plaže. Gostje 
hotela imajo brezplačni vstop v Star Beach Water Park, 
vse storitve v vodnem parku za doplačilo. V sklopu 
hotela je nov vodni park s tobogani, ki zagotavlja 
neskončno zabavo. Ob bazenu s tobogani pa so na 

voljo tudi brezplačni ležalniki in senčniki, za osvežitev 
pa bodo poskrbeli v Aqua Park baru.  
Sobe: udobno opremljene, satelitska TV, telefon, 
hladilnik, Wi-Fi in sef za doplačilo, aparat za pripravo 
kave in čaja, individualna klimatska naprava, kopalni-
ca, sušilnik za lase, balkon ali terasa.  
Družinske sobe: enako opremljene kot dvoposteljne 
sobe, dodatno ena spalnica.  
Ponudba za najmlajše: 2 otroška bazena (eden z 
igrali in majhnima toboganoma), otroško igrišče, 3 
mini klubi za doplačilo, mini disko, kiosk s prigrizki 
ob otroškem bazenu, varstvo za otroke na vprašanje 
in za doplačilo, otroški stolčki v restavraciji, na voljo 
otroške posteljic.  
Prehrana: all inclusive, prehrana v hotelu je raznovr-
stna in samopostrežna, zaradi pestre izbire primerna 
tudi za različne diete, razen posebnega kruha (za 
diabetike in brezglutenska prehrana).  
Športna ponudba (za doplačilo): biljard, elektronske 
igre, na plaži možnost vodnih športov.  
Spletna stran: www.zeushotels.gr 

Cenik: stran 36.

all inclusive
Prehrana: samopostrežni zajtrk (7.15–10.00), kosilo 
(12.30–14.30) in večerja (19.00–21.30) v glavni restavra-
ciji, 2 x tedensko tematska večerja; pozni kontinentalni 
zajtrk (10.00–10.30); razni prigrizki (15.00–17.30), lokal-
ni sladoled (15.00–17.30), kava in pecivo 16.00–17.00, 
v otroškem baru pri bazenu samo za otroke od 10.00–
17.30 prigrizki (hamburgerji, ocvrt krompirček, sladoled, 
hot dog, napitki…). V Aqua Park baru 10.00–17.30 na 
voljo samo brezalkoholne pijače, kava in čaj.
Pijača in hrana je na voljo ob določenih urah v določe-
nih barih/restavracijah 10.00–23.00. Ure so informa-
tivne, natančen program prejmete v hotelu; na voljo 
lokalne alkoholne in brezalkoholne pijače, naenkrat 
lahko vzamete 1 kozarec pijače na osebo; za doplačilo 
so vse ustekleničene, uvožene, pijače, naravni sokovi, 
vse vrste kave, razen instantne, šampanjec, koktajli. All 
inclusive storitev velja do 23.00 ure, po tej uri je vse za 
doplačilo. Pijača v diskoteki je za doplačilo.
Športna ponudba: fitness, pikado, aerobika, vodna 
aerobika, vaterpolo, odbojka, mini nogomet, košarka; 
animacija, 6 x tedensko mini klub 4-14 let; vstop v 
vodni park Star Beach in prevoz.
Natančen program all inclusiva prejmete ob prihodu 
v hotel.

• Dolgoletni Kompasov partner

• Najugodnejše razmerje med kakovostjo in ceno

• Kompasova ocena: ####

primer sobe

Ekskluzivno

priporočamo družinam

Hersonissos
grčija

kreta

že od 

536 €
do 15 let od 

199 €
1. otrok

do 10 let od 

199 €
2. otrok

prihrani do 

210 €
do 29. 2. 2016

http://www.kompas.si/
http://www.zeushotels.gr/
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Hotel z 67 sobami se nahaja v centru turističnega 
središča Hersonissos, v neposredni bližini barov in 
restavracij. Kljub legi v središču se hotel nahaja v 
mirnejšem okolju. Priporočamo ga parom in družinam 
z najstniki.

Lega: 10 m od plaže, 400 m od centra Hersonissosa, 
25 km od letališča. Hotelska ponudba: recepcija, 
Wi-Fi, restavracija, terasa, bar, zunanji bazen, ležalniki 
in senčniki ob bazenu brezplačni, na plaži za doplači-

lo, Standardne sobe: lepo opremljene, v vseh sate-
litska TV, Wi-Fi, sef na recepciji 1,5 € na dan, hladilnik, 
klimatska naprava 5 € na dan, kopalnica, sušilnik za 
lase, balkon.   
Superior sobe: sobe so prenovljene, enako opremlje-
ne kot standardne sobe, hladilnik brezplačno.  
Prehrana: ameriški samopostrežni zajtrk in samo-
postrežna večerja.   
Spletna stran: www.marikristin.gr

Cenik: stran 36.

hotel mari kristin 3*primer superior sobe

Manjši, preprost, družinsko vodeni hotel obdaja lepo 
urejen vrt z pomarančevci in limonovci. Nahaja se v 
živahnem delu mesta Stalis. Hotel in peščeno plažo loči 
lokalna cesta.

Lega: 30 m od plaže, od katere ga ločuje obalna ces-
ta, 50 m od centra mesta Stalis, letališče približno 30 
km. Hotelska ponudba: recepcija, zajtrkovalnica, TV 
kotiček, Wi-Fi, sef na recepciji (za doplačilo 20 €/te-

den). Uporaba zunanjega bazena v sosednjem hotelu. 
Sobe: preprosto opremljene, kopalnica, klimatska 
naprava (doplačilo 6 €/dan), balkon, uporaba zuna-
njega bazena v sosednjem hotelu Zervas.  
Prehrana: obogateni samopostrežni kontinentalni 
zajtrk. Športna ponudba: namizni tenis; za doplačilo: 
vodni športi na plaži.  
Spletna stran: www.smaragdine.gr

Cenik: stran 37.

hotel smaragdine beach 2*
primer sobe

• Najugodnejše razmerje med kvaliteto in ceno

• Odlična lokacija (plaža in mesto)

• Kompasova ocena: ###

• Dolgoletni Kompasov partner

• Odlična lokacija (plaža in mesto)

• Kompasova ocena: ##

ob plaži

• Najugodnejše razmerje med kakovostjo in ceno

• Dolgoletni Kompasov partner

• Odlična lokacija (plaža in mesto)

• Kompasova ocena: ###

hotel nancy 3*
Manjši hotel z 31 sobami se nahaja v centru živahnega 
nočnega življenja, v neposredni bližini številnih lokalov, 
tavern in trgovinic.

Lega: 50 m od plaže, v centru priljubljenega letovišča 
Hersonissos, približno 23 km od letališča.  
Hotelska ponudba: recepcija, internetni kotiček in 

Wi-Fi, bar, zajtrkovalnica, TV kotiček.   
Sobe: v vseh radio, telefon, satelitska TV, Wi-Fi,  
hladilnik, klimatska naprava, kopalnica, balkon.  
Prehrana: ameriški samopostrežni zajtrk.   
Spletna stran: www.nancyhotel.gr

Cenik: stran 37.

primer sobeob plaži

ob plaži

Hersonissos, Stalis

grčija

kreta

že od 

457 €

že od 

435 €

že od 

417 €

do 13 let od 

279 €

do 12 let od 

299 €

prihrani do 

79 €
do 29. 2. 2016

prihrani do 

56 €
do 29. 2. 2016

http://www.kompas.si/
http://www.marikristin.gr/
http://www.smaragdine.gr/
http://www.nancyhotel.gr/
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ob plaži

hotel sentido blue sea beach 5*
Hotelski kompleks z bungalovi se nahaja ob peščeni 
plaži v Stalisu, v lepem vrtu s čudovitim cvetjem in 
dišečim grmičevjem. Modro morje in toplo sonce vam 
bosta pričarala harmonijo, ki bo vaše počitnice naredila 
nepozabne.

Lega: ob peščeni plaži, vmes je le lokalna obalna 
cesta, od centra Stalisa je oddaljen približno 500 m, 
32 km od letališča. Hotelska ponudba: recepcija, TV 
salon, Wi-Fi v skupnih prostorih, glavna restavracija, 
a la carte restavracija, glavni bar, “Blue” bar, bar ob 
bazenu, bazen z ločenim delom za otroke, ležalniki in 
senčniki ob bazenu brezplačni, na plaži za doplačilo za 
goste s polpenzionom, brezplačni za goste z all inclu-
sive storitvijo, kopalne brisače (varščina, menjava na 
2 dni), Wellnes Spa z notranjim bazenom in lepotnim 
centrom za doplačilo, animacijski program pod vod-

stvom skupine animatorjev 6 x tedensko (namizni 
tenis, “Aqua Fit”), mini market. Sobe: prenovljene, 
moderno opremljene, telefon, Wi-Fi za doplačilo, mini 
hladilnik, satelitska TV, sef, aparat za pripravo kave 
in čaja, individualna klimatska naprava, kopalnica, 
sušilnik za lase, balkon ali terasa. Ob prihodu v sobah 
steklenica vina, sadje, voda. Družinske sobe: enako 
opremljene kot dvoposteljne sobe, prostornejše, 
namestitev možna za 2 odrasla + 2 otroka.  
Ponudba za najmlajše: otroško igrišče, otroški ba-
zen, mini club, mini disko, varstvo za otroke na vpra-
šanje in za doplačilo. Prehrana: ameriški samopostre-
žna zajtrk in samopostrežna večerja, za doplačilo all 
inclusive. Športna ponudba: fitness, namizni tenis, 
vodna aerobika, pikado, za doplačilo: elektronske igre, 
biljard.  Spletna stran: www.bluesea.gr

Cenik: stran 37.

all inclusive (za doplačilo)
Prehrana: ameriški samopostrežni zajtrk 07.15–10.30, 
ter samopostrežno kosilo 12.30–14.30 in večerja 
19.00–21.30. V času kosila in večerje na voljo lokalno 
točeno pivo, vino, brezalkoholne pijače in voda. Čez 
dan so na voljo v različnih barih (odvisno od odprtosti 
posameznega bara) na voljo alkoholne in brezalko-
holne pijače, pivo, vino, sokovi, razni koktajli, kava, 
čaj in sladoled. V baru s prigrizki 16.00–17.30 na voljo 
pica, sendviči, pecivo. All inclusive ponudba velja do 
24.00 ure.
Enkrat v času bivanja lahko večerjate v a la carte 
restavraciji, potrebna je predhodna rezervacija.
Natančen program all inclusiva prejmete ob prihodu 
v hotel.

• Visoka kakovost storitev

• Odlična lokacija (mesto in plaža)

• Kompasova ocena: #####

primer sobe

Ekskluzivno

priporočamo družinam

Stalis
grčija

kreta

že od 

689 €
do 13 let od 

199 €
prihrani do 

206 €
do 29. 2. 2016

http://www.kompas.si/
http://www.bluesea.gr/
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all inclusive (za doplačilo)
Prehrana: samopostrežni zajtrk (7.00–10.00), kosilo 
(13.00–14.30) in večerja (18.30–21.00) v glavni resta-
vraciji. Prigrizki v baru ob bazenu in baru s prigrizki 
(10.00–18.00). Lokalne brezalkoholne pijače (točene, 
voda, kola, fanta, sprite, filter kava, čaj) in alkoholne 
pijače (točeno pivo in vino, ouzo, raki) na voljo od 
11.00–23.00 v baru ob bazenu. 1x tedensko lahko 
večerjate v taverni Paradise ob plaži in 1 x tedensko 
v italijanski restavraciji namesto v glavni restavraciji 
brez doplačila. Ponudba All Inclusive ne velja v baru in 
taverni na plaži.
Natančen program all inclusive prejmete ob prihodu 
v hotel.

• Dolgoletni Kompasov partner

• Odlična lokacija (mesto in plaža)

• Kompasova ocena: ##+

hotel cactus beach 4*

hotel stalis beach 3*

Preprost hotelski kompleks s 345 sobami, zgrajen v 
tradicionalnem grškem stilu, v več različnih zgradbah, 
ki so tudi različno oddaljene od morja. Od plaže ga 
loči lokalna cesta, v neposredni bližini hotela številne 
restavracije, bari in taverne.

Lega: 25 m od plaže v Stalisu, od letališča pribl. 35 
km, 2,5 km od Malie in 6 km od Hersonissosa, avto-
busna postaja 20 m od hotela (povezave do Malie in 
Herakliona). Hotelska ponudba: recepcija, TV koti-
ček, dostop do interneta za doplačilo, več restavracij, 
3 bari, 2 zunanja bazena s teraso za sončenje, brez-
plačna uporaba ležalnikov in senčnikov ob bazenu, na 
plaži za doplačilo, lastna plaža, mini market v bližini, 
animacijski program, spa in fitnes center, z notranjim 
bazenom, savno. Na vprašanje in ob predhodni po-
trditvi hotel sprejme domače ljubljenčke (manjši pes 
do 5 kg).   
Sobe superior: nahajajo se v več objektih v sklopu 

hotelskega kompleksa, v vseh: telefon, sat TV, hla-
dilnik, klimatska naprava, sef za doplačilo, kopalnica, 
sušilnik za lase, balkon ali terasa.   
V sklopu novega dela se nahaja: bazen, italijanska 
restavracija (à la carte).  
Družinske sobe: enako opremljene kot dvoposteljne 
sobe, na voljo 2 tipa: družinske sobe z 1 spalnico in 
družinske sobe z 2 spalnicama (v obeh možna na-
mestitev za 2 odrasla in 2 otroka).  
Ponudba za najmlajše: otroški bazen in igrišče, mini 
klub za otroke 3-12 let, za mladostnike 13-16 let orga-
nizirani razni športni programi.   
Prehrana: ameriški samopostrežni zajtrk, samopo-
strežna večerja. Na vprašanje dietna prehrana (za 
diabetike in brezglutenska prehrana).   
Športna ponudba: namizni tenis; za doplačilo: elek-
tronske igre, biljard, fitnes, mini golf, košarka, odbojka, 
nogomet, tenis, savna, masaža, vodni športi na plaži. 
Spletna stran: www.cactusbeach.gr

Cenik: stran 38.

Družinsko voden hotel, sestavljen in 5 zgradb, se 
ponaša z odlično lego, nedaleč od dolge peščene plaže 
in hkrati v centru mesteca. 

Lega: le 60 m od 2,5 km dolge peščene plaže, vmes 
je le obalna cesta, v Stalisu, v neposredni bližini 
restavracij in trgovinic. Hotelska ponudba: recepcija, 
kava bar s satelisko TV, sef na recepciji za doplačilo 
10 E na teden, wi-fi v lobiju, restavracija, bar s prigizki 
ob bazeni, ki se nahaja tik ob plaži, ležalniki in senčnik 
ob bazenu brezplačni, na plaži za doplačilo. Na vpra-

šanje in ob predhodni potrditvi hotel sprejme domače 
ljubljenčke (manjši pes do 5 kg).   
Sobe: preprosto opremljene, v vseh telefon, satelitska 
TV, za doplačilo: mini hladilnik 10 € na teden in kli-
matska naprava 6 € na dan v času 15.6.-15.9.; kopalni-
ca, sušilnik za lase, balkon ali vrt (pritiličje).    
Prehrana: samopostrežni kontinentalni zajtrk in 
samopostrežna večerja.   
Športna ponudba (za doplačilo): biljard, vodni športi 
na plaži. Spletna stran: stalis-hotel.gr

Cenik: stran 38.

• Dolgoletni Kompasov partner

• Veliko povratnih gostov

• Odlična lokacija (plaža in mesto)

• Kompasova ocena: ####

primer sobe

primer sobe

Ekskluzivno

priporočamo družinam

ob plaži

ob plaži

Stalis

grčija

kreta

že od 

599 €

že od 

461 €

do 14 let od 

269 €
prihrani do 

149 €
do 31. 1. 2016

prihrani do 

48 €
do 29. 2. 2016

do 13 let od 

299 €

http://www.kompas.si/
http://www.cactusbeach.gr/
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hotel alexander beach 4*
Hotelsko naselje, zgrajeno v značilnem kretskem 
slogu, s sobami v glavni zgradbi in bungalovih. Nahaja 
se na površini 50.00 m². Odlična lega ob morju, 
mirna lokacija, kristalno čisto morje in odličen hotel 
so zagotovilo, da se bodo vaše želje o počitnicah 
uresničile. Stalis in Malia sta od hotela oddaljena 
približno 10-15 minut hoje.

Lega: ob 400 m dolgi peščeni plaži, približno 2 km 
od Malie in 1 km od Stalisa, 32 km od Herakliona, v 
neposredni bližini številnih trgovinic, barov in tavern. 
V neposredni bližini hotela se nahaja tudi avtobusna 
postaja, od koder vozijo avtobusi do Herakliona in 
Ag. Nikolaosa. Hotelska ponudba: recepcija, Wi-Fi v 
skupnih prostorih za doplačilo, internetni kotiček za 
doplačilo, več restavracij, grška taverna, TV salon, bari, 
4 bazeni, senčniki in ležalniki ob bazenu in na plaži 
brezplačno, kopalne brisače (varščina), organizirana 
zabava s številnimi šovi, grškimi večeri in glasbo; mini 

market. V hotelu SPA center »Alexander Spa«, ki nudi 
(za doplačilo) najboljše za telo, um in dušo: notranji 
bazen, fitnes, masaže, jacuzzi, savna, parna kopel, 
»Beauty SPA Thalassa«.  
Sobe: nekaj sob se nahaja v glavni stavbi, večina pa v 
bungalovih, ki se nahajajo v čudovito urejenem vrtu. 
Opremljene so v značilnem grškem slogu, telefon, 
sef za doplačilo, hladilnik, individualna klimatska 
naprava, kopalnica, sušilnik za lase, balkon ali terasa. 
V standardnih sobah je možna namestitev za največ 
3 odrasle osebe.  
Družinske sobe: prenovljene, enako opremljene kot 
standardne sobe, dnevno spalni del z 2 ležiščema za 
otroke in spalni del z 2 ležiščema – prostor je delno 
predeljen s stekleno steno.   
Ponudba za najmlajše: mini klub Alexander z 
otroškim igriščem, organizirana animacija (razne igre, 
filmi za otroke, učenje risanja…) in ob večerih disko za 
otroke. Največja atrakcija za otroke je otroški bazen 

s tobogani, za starše pa so ob otroškem bazenu na 
voljo ležalniki in senčniki.  
Prehrana: samopostrežna zajtrk in večerja, po želji 
je glavna jed pri večerji lahko tudi strežena, možnost 
doplačila za light all inclusive (samopostrežni zajtrk, 
kosilo in večerja; v času obrokov so na voljo lokalne 
brezalkoholne pijače, lokalno pivo, vino in voda). Na 
vprašanje dietna prehrana (za diabetike in brezglu-
tenska prehrana).  
Športna ponudba: odbojka, odbojka na plaži, košar-
ka, namizni tenis, pikado, nogomet, aerobika, vodna 
aerobika. Za doplačilo - tenis, vse storitve SPA centra, 
fitness center, masaže, savna, biljard, video igre, na 
plaži center za vodne športe (smučanje na vodi, jet 
ski, parasailing, pedalini in kanuji) Igrišče za golf »Cre-
te Golf Club« je od hotela oddaljeno pribl. 15 minut 
vožnje. Spletna stran: www.alexanderbeach.gr 

Cenik: stran 39.

• Dolgoletni Kompasov partner

• Visoka kvaliteta storitev

• Veliko povratnih gostov

• Odlična lokacija (plaža)

• Kompasova ocena: ####+

primer sobe

Ekskluzivno

priporočamo družinam

ob plaži

Malia
grčija

kreta

že od 

827 €
do 13 let od 

269 €
prihrani do 

158 €
do 31. 1. 2016

http://www.kompas.si/
http://www.alexanderbeach.gr/
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Ekskluzivno

priporočamo družinam

* Najvišji popust velja za štiričlansko družino (2 odrasla + 2 otroka do 12 let).

Malia

grčija

kreta

smartline kyknos beach hotel&bungalows 4*
Prijeten, družinsko voden hotel na 14.000 m2 površine 
sestavlja glavna in 6 stranskih stavb, v katerih je 
skupno 133 sob.  Nahaja se v  v mirnem okolju, v zalivu 
med Stalisom in Malio. Hotel je bil leta 2014 prenovljen 
in je del skupine Smartline.

Lega: približno 200 m od peščene plaže,  manj kot 
1 km od Malie, 8 km od Hersonissosa in  30 km od 
letališča Heraklion, avtobusna postaja 150 od hotela. 
Hotelska ponudba: v glavni zgradbi se nahajajo re-
cepcija s sprejemnim prostorom, restavracija in glavni 
bar;  wi-fi v skupnih prostorih,  internetni kotiček za 
doplačilo, bar s prigrizki ob bazenu, zunanji bazen s 
teraso za sončenje, otroški bazen, ležalniki in senčniki 
ob bazenu brezplačni, na plaži za doplačilo, 3 x te-
densko večerni animacijski program: folkorne pred-
stave, živa kretska glasba, plesni večeri, čarovniške 

predstave…, Wellness center z različnimi lepotilnimi 
tretmaji za doplačilo. Hotel je prilagojen invalidom. 
Na vprašanje in ob predhodni potrditvi hotel sprejme 
domače ljubljenčke (manjši pes do 3,5 kg).
Sobe: telefon, satelitska TV, sef za doplačilo, mini 
hladilnik, klimatska naprava, kopalnica, sušilnik za 
lase, balkon ali terasa. 
Družinske sobe: enako opremljene kot dvoposteljne 
sobe, prostornejše, nastanitev za 2 odrasli osebi + 2 
otroka. 
Ponudba za najmlajše: otroški bazen z manjšim 
toboganom, otroško igrišče, varstvo otrok (doplačilo). 
Prehrana: all inclusive. Športna ponudba (za dopla-
čilo): 2 teniški igrišči, mini golf, namizni tenis, biljard, 
namizne igre… vodni športi na plaži.
Spletna stran: www.kyknoshotel.gr

Cenik: stran 39.

all inclusive
Prehrana: zajtrk 07.30-10.00, kosilo 12.30-14.30 in 
večerja 18.45-21.15 – vse samopostrežno.  Vsak konec 
tedna imajo tematske večere – mehiški večer v 
soboto in italijanski večer v nedeljo, ali azijski večer v 
soboto in grški večer v nedeljo. V času kosila in večerje 
so na voljo točene lokalne pijače pivo, vino in brezal-
koholne pijače. V baru ob bazenu na voljo 15.00-16.00 
kava, pecivo, sladoled, sadje.  V barih od 10.00-23.00 
na voljo  izbor lokalnih točenih brezalkoholnih in alko-
holnih pijač, filter kava, čaj, espresso, lokalnih koktajli, 
ki so navedeni na meniju v baru.
Športna ponudba: pikado, fitnes. 
Natančen program all inclusiva prejmete ob prihodu 
v hotel.

že od 

549 €
do 12 let 

od 199 €
prihrani do 

859 €
do 31. 1. 2016

primer sobe

• Odlična lokacija (plaža in mesto)

• Kompasova ocena: ####

Natančnejši opis na strani: 16-17.

11. 6. - 23. 9. 2016

KOMPASOV

http://www.kompas.si/
http://www.kyknoshotel.gr/
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hotel sirens beach 4*
Valovi, mediteransko sonce, prelivajoča se modra 
barva morja in čudovit vrt, ki obdaja hotel, obljubljajo 
čudovite počitnice v hotelu Sirens Beach & Village.

Lega: ob peščeni plaži v mirnem okolju, približno 
800 m od središča Malie, 36 km od letališča, 250 m 
od trgovin, tavern, barov in diskotek v živopisni ulici, 
avtobusna postaja pred hotelom.   
Hotelska ponudba: glavna zgradba in bungalovi, 
recepcija, restavracija, bar, bar s prigrizki, bar ob baze-
nu, TV salon, Wi-Fi za doplačilo, mini trgovina, butik, 
vrt, 3 bazeni, 2 otroška bazena, terasa za sončenje, 
senčniki in ležalniki ob bazenu in na plaži brezplačni, 
možnost izposoje kopalnih brisač, dnevni anima-

cijski program – razne igre, tekmovanja in športne 
aktivnosti, večerni program – organizirani razni šovi, 
predstave in plesni nastopi. Sobe: lepo opremljene, 
telefon, SAT TV, glasba, sef in internet za doplačilo, 
hladilnik, klimatska naprava (junij-september), kopal-
nica, sušilnik za lase, balkon ali terasa.  
Ponudba za najmlajše: 2 otroška bazena, otroško 
igrišče, mini klub z animacijskim programom za otro-
ke z raznimi igrami in šovi, mini disko, posebni meniji 
za otroke, otroški stolčki v restavraciji.  
Prehrana: All inclusive 
Športna ponudba (doplačilo): biljard, vodni športi 
na plaži.  
Spletna stran: www.sirensbeach.gr

Cenik: stran 40.

primer sobe

all inclusive
Prehrana: samopostrežni zajtrk 7.30–10.00, kosilo 
12.30–14.30 in večerja 19.00–21.30, lokalne točene 
alkoholne in brezalkoholne pijače v baru ob bazenu in 
na plaži od 11.00–17.30, v glavnem baru 16.30–24.00, 
v baru s prigrizki na voljo razni prigrizki 11.00–12.30 in 
15.30–17.30, kava, čaji in pecivo 16.30–17.30, sladoled 
11.00–18.00
Vse uvožene alkoholne in brezalkoholne pijače, uste-
kleničene pijače, grška kava, sveži juice, cigare, sobna 
postrežba za doplačilo.
Športna ponudba: 2 teniški igrišči, namizni tenis, mini 
golf, fitness, odbojka na plaži, igrišče na mini nogomet, 
aerobika, vodna aerobika, vaterpolo, lokostrelstvo.
Natančen program all inclusiva prejmete ob prihodu 
v hotel.

• Odlična lokacija (plaža)

• Kompasova ocena: ####

Ekskluzivno

priporočamo družinam

ob plaži

Malia
grčija

kreta

že od 

796 €
do 14 let od 

269 €
prihrani do 

216 €
do 31. 1. 2016

http://www.kompas.si/
http://www.sirensbeach.gr/


Digitalna in tiskana izdaja revije 
za potovanja in turizem

Za vas 

dostopna z 

vseh koncev 

sveta

www.revijahorizont.com

Ste zamudili katero izdajo revije Horizont?
Na spletni strani www.revijahorizont.com v rubriki Arhiv 
poglejte katere številke želite naročiti. Cena vključno s poštnino 
znaša 3 EUr za en izvod horizoNtA in 2,50 EUr na izvod, če 
naročite več kot dva arhivska izvoda horizoNtA. Naročilo lahko 
oddate na e-naslovu: urednistvo@revijahorizont.com. za vas 
poiščemo tudi izvode, kjer so objavljene reportaže iz dežel v katere 
želite odpotovati.  

Naročilnica za revijo
Ime (naziv podjetja):

Ime (naziv podjetja):

Priimek:           Letnica rojstva:

Naslov:

Kraj, poštna številka:

Telefon:

E-mail:

Podpis (žig):

Naročilnico, prosimo, pošljite na naslov ali faks: 
Revija Horizont, Radvanjska cesta 112, 2000 Maribor, faks: 02/ 33 12 757

w w w . r e v i j a h o r i z o n t . c o m

Davčna številka (OBVEZNO)*:

K14

*po zakonu o dohodnini

Prosim, da mi za nedoločen  
čas (do pisnega preklica)  
pošiljate revijo Horizont!

Cena revije Horizont je v prosti  
prodaji 3,95 evra (letno 39,50 EUR).  

Naročniki pa za letno  
naročnino plačajo 35,26 evra

 
Naročnino bom poravnal za 

 12 mesecev v znesku 35,26 EUR.  

 
V ceno je vštet DDV. Naročilo bomo vsako leto  
avtomatsko obnovili, dokler ga ne boste pisno  

preklicali. Preklic velja za naslednje računsko  
obdobje. Naročilo zavezuje tako izdajatelja kot naročnika.

✁

Poiščite nas v aplikaciji 
TRAFIKA za iPhone,  
iPad in Android

Arhivski izvodi

H144_kompas.indd   1 19/2/14   16:00 

http://www.revijahorizont.com/
http://www.revijahorizont.com/
mailto:urednistvo@revijahorizont.com
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najdaljša in najlepša 
evropska soteska samaria
Štiriinpol - do šesturni pohod se začne na 
planoti Omalos na nadmorski višini 1227 
metrov, kjer se vstopi pri t. i. lesenih stopni-
cah. Ves čas hoje se razprostira pogled na 
čudovite krečanske gore (tudi do 2453 m) 
s številnimi borovci in cipresami ob zvoku 
neutrudnih škržatov. Proti koncu se pri t. i. 
železnih vratih soteska zoži (do 3 m širine). 
Konča se v majhni ribiški vasici Agia Roumeli, 
kjer se vam odpre pogled na Libijsko morje 
in kjer boste imeli dovolj časa za kopanje in 
kosilo. Sledi vožnja z ladjo do vasice Chora 
Sfakion, nadaljevanje poti z avtobusom do 
hotelov. Opomba: obvezni pohodni čevlji ali 
športna obutev, pokrivalo, krema za sonče-
nje in okrepčila (v soteski je več postankov, 
kjer je pitna tekoča voda).
Informativna cena: 64 €  
(vključena vstopnina in ladja)

raziskovanje polotoka 
gramvusa  in obisk ene 
najlepših plaž balosa
Severozahodno od Kissamosa je prečudovit, 
divji in osamljen otok Gramvusa, znan kot 
prizorišče piratskih bitk iz srednjega veka. 
Z otoka Gramvusa se odpira nepozaben 
pogled na turkizno modro laguno Balos, ki je 
dostopna samo z ladjo ali džipi. Na izlet se 
boste odpravili z ladjo, ki bo izplula iz prista-
nišča Kissamos, oddaljen 42 km zahodno od 
mesta Chania. Po uri vožnje z ladjo se boste 
ustavili na otoku Gramvusa, na katerem so 
Benečani postavili srednjeveško trdnjavo z 
namenom, da bi obvarovali Kreto pred gu-
sarskimi in pozneje pred turškimi vpadi. Po 
želji se lahko sprehodite (20–25 minut hoje) 
do ostankov beneške trdnjave na 137 m 
visoki pečini. Gramvusa je znana tudi po sti-
čišču Egejskega, Jonskega in Libijskega mor-
ja. Sledita kosilo na ladji in vožnja do lagune, 
imenovane Balos, znane kot ena izmed treh 
najlepših plaž na zahodu Krete. Vrnitev bo v 
poznih popoldanskih urah.
Informativna cena: 67 € (vključena vstopnina)

potepanje po santoriniju
Imate enkratno priložnost, da se udeležite 
celodnevnega izleta proti severu na kikladski 
otok Santorini. Najzanimivejši je zaradi svoje 
oblike in vulkanskega nastanka, svoje arhi-
tekture in mesta Thira, ki se nahaja na 300 
m visoki pečini in očara vsakogar s svojo 
belo-modro podobo in nepozabnim razgle-
dom. Ta vulkanski otok je nastal v siloviti 
erupciji okoli leta med 1450 pr. n.š. Danes 
je Santorini znan kot eden izmed najlepših 
grških otokov z belo prepleskanimi hišami, 
vulkanskimi pečinami in plažami iz črnega 
vulkanskega peska. Po prihodu v Retymno 
sledi vkrcanje na moderen hidrogliser, po 
približno treh urah pa ste že na enem izmed 
najlepših egejskih biserov – Santoriniju. Sledi 
vožnja do Oie, vasice na severu otoka, ki je 
bila že trikrat nagrajena kot najlepša vasica 
na svetu, kjer bo čas za sprehod s pogledom 
na nepozabno kaldero in kosilo, nato pa sle-
di vožnja do Firostefanija, sprehod do Thire, 
kjer se lahko odločite, ali se boste razvajali 
s pogledom na največjo kaldero na svetu ali 
pa se boste podali v raziskovanje ene najbolj 
znanih santorinijskih plaž na jugu otoka Pe-
rivolosa. Vrnitev v poznih večernih urah.
Informativna cena: 150 €  
(možnost prevoza do Rethymna 18 €)

Odkrivamo
Kreto - predel Chania

Za popestritev vaših počitnic.

chania
Chania je kraljica Mediterana in mesto jasmina ter po 
mnenju mnogih najlepše mesto na Kreti. Zlepa ne boste 
pozabili starega mestnega jedra, ki je obkroženo z lepo 
ohranjenim beneškim obzidjem, večernega vzdušja med 
ozkimi uličicami, očarljivih majhnih trgovinic z izdelanimi 
spominki ter vrhunske kulinarične ponudbe.
Območje Chanie je raj z neskončnimi peščenimi plažami, ki 
se spogledujejo z visokimi vrhovi Belih gora (najvišji vrh je 
2453 m visok Pachnes). Je idealno izhodišče za odkrivanje 
pristnega in neokrnjenega južnega dela otoka. Vsekakor pa 
ne smete zamuditi obiska najmogočnejše in najlepše sote-
ske v Evropi, Samarie, ki je 40 km južno od mesta Chania. 
Soteska je 18 km dolga in od leta 1962 razglašena za nacio-
nalni park in je temu primerno tudi zaščitena.

agia marina, platanias
Platanias je živahen turističen kraj, ki je dobil ime po reki 
Platanias, ki se zliva v Kretsko morje. Platanias in turistično 
območje Agia Marina sta znana po dolgi promenadi s šte-
vilnimi trgovinami, bari, restavracijami in tipičnimi grškimi 
tavernami. Od mesta Chania je Agia Marina oddaljena 10 
km, Platanias pa 13 km. Nasproti njiju lahko občudujemo 
otok Sveti Teodor, ki je znan po svoji obali, predvsem 
zanimivi za potapljače. Priporočamo ga vsem, ki si želijo 
tako umirjenih počitnic kot živahnega nočnega življenja. 
Predvsem pa je mesto zelo dobro izhodišče za raziskovanje 
zahodnega in južnega dela otoka.

kolymbari
Kolymbari, majhna in mirna ribiška vasica se nahaja prib-
ližno 23 km zahodno od Chanie. Tukaj boste našli mir, 
čudovito peščeno plažo in turkizno morje ter še vedno 
neokrnjeno naravo.

*Opomba: Letalski prevoz je na letališče Heraklion, čas 
prevoza do hotelov je približno 2-3 ure, odvisno od lege 
hotelov.
Kompasov predstavnik dosegljiv po telefonu.

Letoviški kraji

OiaBalosSamaria

2-6

8

7
1

Digitalna in tiskana izdaja revije 
za potovanja in turizem

Za vas 

dostopna z 

vseh koncev 

sveta

www.revijahorizont.com

Ste zamudili katero izdajo revije Horizont?
Na spletni strani www.revijahorizont.com v rubriki Arhiv 
poglejte katere številke želite naročiti. Cena vključno s poštnino 
znaša 3 EUr za en izvod horizoNtA in 2,50 EUr na izvod, če 
naročite več kot dva arhivska izvoda horizoNtA. Naročilo lahko 
oddate na e-naslovu: urednistvo@revijahorizont.com. za vas 
poiščemo tudi izvode, kjer so objavljene reportaže iz dežel v katere 
želite odpotovati.  

Naročilnica za revijo
Ime (naziv podjetja):

Ime (naziv podjetja):

Priimek:           Letnica rojstva:

Naslov:

Kraj, poštna številka:

Telefon:

E-mail:

Podpis (žig):

Naročilnico, prosimo, pošljite na naslov ali faks: 
Revija Horizont, Radvanjska cesta 112, 2000 Maribor, faks: 02/ 33 12 757

w w w . r e v i j a h o r i z o n t . c o m

Davčna številka (OBVEZNO)*:

K14

*po zakonu o dohodnini

Prosim, da mi za nedoločen  
čas (do pisnega preklica)  
pošiljate revijo Horizont!

Cena revije Horizont je v prosti  
prodaji 3,95 evra (letno 39,50 EUR).  

Naročniki pa za letno  
naročnino plačajo 35,26 evra

 
Naročnino bom poravnal za 

 12 mesecev v znesku 35,26 EUR.  

 
V ceno je vštet DDV. Naročilo bomo vsako leto  
avtomatsko obnovili, dokler ga ne boste pisno  

preklicali. Preklic velja za naslednje računsko  
obdobje. Naročilo zavezuje tako izdajatelja kot naročnika.

✁

Poiščite nas v aplikaciji 
TRAFIKA za iPhone,  
iPad in Android

Arhivski izvodi

H144_kompas.indd   1 19/2/14   16:00 

grčija
kreta

KRETA CHANIA - lokacije hotelov
1 Yakinthos • 2 Creta Palm • 3 Koukouras •  
4 Santa Marina Plaza • 5 Canea Mare •  
6 Thalassa Beach • 7 Sunset Suites • 8 Selini Suites

http://www.kompas.si/
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Novejši, moderen hotel, idealen za družine in vse, ki iščejo 
mirne počitnice, kjer se bodo res počutili dobrodošle. 
Nahaja se v Kato Stalosu, v bližini avtobusne postaje z 
rednimi povezavami do mesta Chanie.

Lega: približno 70 m od peščene plaže, od mesta 
Chania oddaljen 7 km in 150 km od letališča Heraklion. 
Hotelska ponudba: recepcija, Wi-Fi za doplačilo, TV 
soba, restavracija, 2 bara, 2 bara s prigrizki in 2 bara ob 
bazenih, 2 zunanja bazena z ločenim delom za otroke, 
brisače ob bazenu (varščina), ležalniki in senčniki ob 
bazenu brezplačni, na plaži za doplačilo, trgovina s 
spominki, mini market. Hotel je primeren za invalide. 
Studio: udobno opremljeni, dnevno spalni prostor s 

kuhinjsko nišo, aparat za pripravo kave in čaja, tele-
fon, sat TV, individualna klimatska naprava, dostop 
do interneta za doplačilo, sef (doplačilo 15 €/teden), 
kopalnica, sušilnik za lase, balkon.   
Apartma: enako opremljeni kot studio, dodatno spalnica.  
Ponudba za najmlajše: otroški bazen, otroške posteljice.  
Prehrana: ameriški samopostrežni zajtrk, za dopla-
čilo samopostrežna večerja ali storitev all inclusive. 
Na vprašanje dietna prehrana (za diabetike in bre-
zglutenska prehrana).   
Športna ponudba (za doplačilo): namizni tenis, video 
igre, biljard, savna, masaže (na vprašanje).  
Spletna stran: www.creta-palm.gr

Cenik: stran 40.

hotel creta palm resort 4*

primer sobe

Novejši družinsko voden hotel, se nahaja ob lepi 
peščeni plaži, imenovani »Glaros Beach«. Hotel je znan 
po grškem udobju in prijaznem osebju. Priporočamo 
vsem, ki si želijo bližine plaže. Oddaljen le nekaj minut 
od mesta Chania.

Lega: 80 m od peščene plaže, v manjši vasici Kato 
Daratso, 4 km zahodno od mesta Chania, 147 km od 
letališča Heraklion; v bližini avtobusna postaja, trgo-
vine, restavracije in tipične grške taverne.  

Hotelska ponudba: recepcija, TV soba, Wi-Fi, zajtrko-
valnica, zunanji bazen, otroški bazen, bar ob bazenu, 
bar z prigrizki, ležalniki in senčniki ob bazenu brez-
plačno, na plaži za doplačilo. Sobe: prijetno opremlje-
ne, Wi-Fi, TV sprejemnik, telefon, radio, sef, hladilnik, 
klimatska naprava za doplačilo 5€ na dan, kopalnica, 
sušilnik za lase, balkon.   
Prehrana: ameriški samopostrežni zajtrk.   
Športna ponudba (za doplačilo): vodni športi na plaži.  
Spletna stran: www.yakinthos-hotel.gr

Cenik: stran 40.

hotel yakinthos 3*

primer sobe

Ekskluzivno

Ekskluzivno

all inclusive (za doplačilo)
Prehrana: bogat samopostrežni zajtrk 7.15–10.00, 
samopostrežno kosilo 12.00–15.30 in samopostrežna 
večerja 19.15–21.45. (zajtrk in večerja v glavni restavra-
ciji, kosilo v glavnem baru). V glavnem baru na voljo 
prigrizki 11.00–11.45 in 16.00–18.00. Za otroke vsak 
večer otroški meni.
Natančen program all inclusiva prejmete ob prihodu 
v hotel.

• Dolgoletni Kompasov partner

• Odlična lokacija (plaža in mesto)

• Kompasova ocena: #### 

• Dolgoletni Kompasov partner

• Odlična lokacija (plaža in mesto)

• Kompasova ocena: ### 

priporočamo družinam

Kato Daratso, Kato Stalos

grčija

kreta

že od 

595 €

že od 

553 €

do 7 let od 

399 €

do 13 let od 

399 €

prihrani do 

57 €
do 30. 4. 2016

prihrani do 

58 €
do 29. 2. 2016

http://www.kompas.si/
http://www.creta-palm.gr/
http://www.yakinthos-hotel.gr/
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• Odlična lega (plaža)

• Najboljše razmerje med kvaliteto in ceno

• Kompasova ocena: ##+

• Visoka kvaliteta storitev

• Dolgoletni Kompasov partner

• Odlična lokacija (plaža in mesto)

• Kompasova ocena: #### 

Hotel se nahaja na mirnem predelu in nudi udobje 
ter prijetno in sproščujoče okolje za vaše počitnice. 
Gostoljubnost, diskretnost, prijaznost in želja na 
vsakem koraku ustreči gostu so odlike hotela in 
celotnega hotelskega osebja, v želji zagotoviti svojim 
gostom nepozabne počitnice. Od sezone 2013 je hotel 
namenjen izključno gostom starejšim od 16 let.

Lega: ob lepi peščeni plaži, 500 m od centra Agia 
Marina in približno 10 km od mesta Chania in 153 km 
od letališča Heraklion.   
Hotelska ponudba: recepcija, Wi-Fi za doplačilo, TV 
soba, restavracija, a la carte restavracija, glavni bar, 
bar ob bazenu in na plaži, zunanji bazen, senčniki in 

ležalniki ob bazenu in na plaži brezplačni, kopalne 
brisaše (varščina), notranji jacuzzi za dva. Sobe: 
moderno opremljene, satelitska TV, radio, telefon, za 
doplačilo: Wi-Fi, sef in mini bar; klimatska naprava, 
kopalnica, sušilnik za lase, kopalni plašč, copati, bal-
kon ali terasa, ob prihodu v sobi sadje in steklenica 
vina.  
Prehrana: ameriški samopostrežni zajtrk in samo-
postrežna večerja. Na vprašanje dietna prehrana 
(za diabetike in brezglutenska prehrana). Športna 
ponudba: manjši fitnes, za doplačilo masaža in vodni 
športi na plaži.   
Spletna stran: www.santamarina-plaza.gr

Cenik: stran 41.

hotel santa marina plaza 4*

primer sobe

Hotel skupaj z apartmaji Lia sestavlja hotelsko naselje 
s 40 apartmaji in studii. Odlična lega, prijazno osebje in 
hkrati bližina restavracij, barov in trgovin – prava izbira 
za družine in pare.

Lega: 100 m od plaže, v vasici Kato Stalos, približno 7 
km iz mesta Chania ter 150 km zahodno od letališča 
Heraklion, v bližini restavracije, super market, bari in 
kafeterije. Hotelska ponudba: recepcija, igralna soba, 
Wi-Fi za doplačilo, TV soba, 3 bari – pri recepciji, ob 
bazenu in na plaži, bazen, otroški bazen, ležalniki in 
senčniki ob bazenu brezplačni, na plaži za doplačilo, 
1 x tedensko ob bazenu organiziran Kretski večer. Na 

vprašanje in ob predhodni potrditvi hotel sprejme 
domače ljubljenčke (manjši pes 3-4 kg).   
Studio: kuhinjska niša, hladilnik, telefon, Wi-Fi in sef 
za doplačilo, radio, TV sprejemnik, klimatska naprava 
za doplačilo 7 € na dan, kopalnica, sušilnik za lase, 
balkon ali terasa.  
Apartma: enako opremljen kot studio, dodatno 
spalnica.   
Ponudba za najmlajše: otroški bazen, igralna soba. 
Prehrana: obogaten kontinentalni samopostrežni 
zajtrk, za doplačilo strežena večerja.   
Spletna stran: www.koukouras-lia.gr

Cenik: stran 41.

hotel koukouras 3*

primer sobe

Ekskluzivno

Ekskluzivno

ob plaži

Agio Marina, Kato Stalos
grčija

kreta

že od 

672 €

že od 

526 €
do 6 let od 

369 €

prihrani do 

138 €
do 29. 2. 2016

prihrani do 

41 €
do 29. 2. 2016

http://www.kompas.si/
http://www.santamarina-plaza.gr/
http://www.koukouras-lia.gr/
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• Visoka kvaliteta storitev

• Odlična lokacija (plaža in mesto)

• Kompasova ocena: ####

• Odlična lokacija (plaža)

• Kompasova ocena: ### 

Prijeten, družinsko voden hotel, ki s tradicionalno 
kretsko gostoljubnostjo zagotavlja prijetno počutje in 
nepozabne počitnice. Področje Agie Marine slovi po eni 
najlepših plaž, prav tako pa ponuja številne možnosti 
za prosti čas in športne aktivnosti.

Lega: 50 m od plaže, 8 km od mesta Chania.  
Hotelska ponudba: recepcija, Wi-Fi, restavracija, 
bar, bar ob bazenu, bazen, ležalniki in senčniki ob 
bazenu brezplačni, vrt. Sobe: udobno opremljene, TV 
sprejemnik, telefon, hladilnik, sef za doplačilo 10 € na 

teden, klimatska naprava na vprašanje za doplačilo 7 € 
na dan, kopalnica, balkon. Studio: enako opremljeni 
kot sobe, v dnevno spalnem prostoru še kuhinjska 
niša. Apartma: enako opremljeni kot studio, dodatno 
spalnica z dvema ležiščema.   
Ponudba za najmlajše: otroško igrišče.   
Storitev: najem, za doplačilo možnost zajtrka.  
Športna ponudba (za doplačilo): telovadnica, bi-
ljard, namizni tenis, video igre.   
Spletna stran: www.caneamare.com

Cenik: stran 41.

hotel canea mare 3*

primer sobe

Eleganten hotel, ki s svojim stilom in sproščenostjo 
ponuja svojim gostom največ. Hotel se nahaja poleg 
ene najbolj očarljivih peščenih plaž na tem delu otoka. 
Ponuja zelo lep pogled na otok Svetega Teodorja in ga 
priporočamo vsem, ki si želijo visoko kvaliteto storitev in 
se hkrati razvajati v prečudovitem “Thalassa Spa” centru. 
Od leta 2012 je hotel namenjen samo odraslim nad 16 let.

Lega: na plaži, v bližini vasice Ag. Marina, od mesta 
Platanias je oddaljen 2 km, 9 km zahodno od Chanie, 
letališče 25 km, avtobusna postaja 50 m, v bližini naku-
povalnih središče, restavracij, tavern in barov. Hotelska 
ponudba: recepcija, Wi-Fi, TV soba, Ouzaki taverna na 
plaži, restavracija, a la carte restavracija Eleon, bar, bar z 
prigrizki, bar ob bazenu, nočni bar, bazen, zunanji Jacuz-
zi, senčniki in ležalniki ob bazenu in na plaži brezplačni, 
kopalne brisače, frizer, “Thalsaa Spa” center (savna, 
masaže, notranji bazen, lepotni tretmaji).; dnevni ani-
macijski program – yoga, pilates, grški ples in tečaj grške 
kuhinje in večerni animacijski program – grška glasba in 

plesi, večeri ob klavirju, kitari in tangu.  
Standardne sobe: elegantno opremljene, satelitska 
TV, telefon, radio, klimatska naprava, aparat za pripra-
vo kave in čaja, hladilnik, sef, mini bar na vprašanje, 
Wi-Fi, kopalnica, sušilnik za lase, kopalni plašč, copati, 
balkon ali terasa.  
Junior Suite: enako opremljene kot standardne sobe, 
le da so te v dveh nivojih, v zgornjem je spalni del in v 
spodnjem bivalni del, balkon.  
Executive suite: enako opremljene kot standardne, 
dodatno plasma TV, DVD, jacuzzi, balkon s pogledom 
na morje.   
Prehrana: ameriški samopostrežni zajtrk, za doplačilo 
strežena večerja (predjed, glavna jed – izbira 3 meni-
jev) in sladica).  
Športna ponudba: namizni tenis, fitnes, za doplačilo: 
biljard, storitve centra spa centra, vodni športi na plaži.   
Spletna stran: www.thalassaresort.gr

Cenik: stran 42.

hotel thalassa beach resort 4*

primer sobe

ob plaži

ob plaži

Agio Marina

grčija

kreta

že od 

509 €

že od 

841 €

do 16 let od 

369 €
prihrani do 

29 €
do 29. 2. 2016

prihrani do 

83 €
do 31. 3. 2016

http://www.kompas.si/
http://www.caneamare.com/
http://www.thalassaresort.gr/
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Nahaja se v neposredni bližini mesteca Platanias z 
bogatim nočnim življenjem in številnimi trgovinami, 
restavracijami, tavernami, klubi in bari.

Lega: 150 m od plaže Platanias, 500 m od vasice 
Platanias, 10 km od mesta Chania.   
Hotelska ponudba: recepcija, TV soba, Wi-Fi ob 
bazenu, bar ob bazenu, 2 bazena, ležalniki in sečniki 
ob bazenu brezplačni.  
Studii: lepo opremljeni, telefon, sef za doplačilo 10 € 

na teden, klimatska naprava za doplačilo 7 € na dan, 
dnevno spalni prostor s kuhinjsko nišo in hladilnikom, 
kopalnica, balkon ali terasa.  
Apartmaji: enako opremljeni kot studii, dodatno 
spalnica z dvema ležiščema, doplačilo za klimatsko 
napravo 10 € na dan.   
Ponudba za najmlajše: 2 otroška bazena, otroška 
posteljica brezplačno. Storitev: najem.   
Spletna stran: www.sunsetsuites.gr

Cenik: stran 42.

aparthotel sunset suites 2*
primer sobe

primer sobe

Prijeten hotel se nahaja v Rapaniani, ob eni najlepših 
plaž na otoku z osupljivim pogledom na eni strani na 
modro Egejsko morja in na drugi strani na gorovje 
Lefka Ori - Bele Gore. Priporočamo ga vsem, ki si želijo 
sproščujočih in mirnih počitnic in avanturistom, ki želijo 
raziskovati otok.

Lega: 150 m od plaže, 1,5 km od Kolymbarija, 20 km 
zahodno od Chanie ter 163 km od letališča Heraklion. 
Hotelska ponudba: recepcija, TV soba, Wi-Fi, in-
ternetni kotiček za doplačilo, restavracija, a la carte 
restavracija, bar ob bazenu, bar s prigrizki, bazen, 
ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno, kopalne 
brisače (plačilo 2 € za brisačo), vrt, mini market 50 m 
od hotela. Sobe: udobno opremljene, telefon, sat TV, 
radio, sef (doplačilo 10 €/teden), klimatska naprava, 

hladilnik, kopalnica, sušilnik za lase, balkon ali terasa. 
Studio: enako opremljeni kot dvoposteljne sobe, 
velikost 30-33 m², v dnevno spalnem prostoru še 
kuninjska niša.  
Apartma: enako opremljeni kot studii, velikost 45-
50 m², dodatno spalnica.   
Ponudba za najmlajše: otroški bazen, igrišče za 
otroke, mednarodni otroški klub za otroke 4-12 let 
od junija do septembra, otroška soba z igračami in 
otroškimi filmi, otroške posteljice, v restavraciji stolčki 
za otroke. Prehrana: ameriški samopostrežni zajtrk 
in samopostrežna večerja. Za doplačilo all inclusive. 
Športna ponudba: namizni tenis, telovadnica, za 
doplačilo: vodni športi, biljard 2 € za kovanec.  
Spletna stran: www.selinisuites.com

Cenik: stran 42

hotel selini suites 4*

Platanias, Rapaniana
grčija

kreta

all inclusive (za doplačilo)
Prehrana: ameriški samopostrežni zajtrk (7.30–
10.30), kosilo (12.30–14.30) in večerja (18.30–21.00), 
v času kosil in večerje na voljo lokalne brezalkoholne 
pijače, lokalno točeno pivo in vino. V baru ob bazenu 
(10.30–17.30) in glavnem baru (17.30–24.00) na 
voljo lokalne brezalkoholne in alkoholne pijače, kava, 
čaj, pecivo in piškoti, sladoled, od 11.00–12.30 in 
15.00–17.30 na voljo lahki prigrizki.
Športna ponudba: fitness (9.00–22.00), namizni 
tenis, izposoja koles (odvisno od razpoložljivosti), 
potrebna je varščina.
Natančen program all inclusive prejmete ob prihodu 
v hotel.

• Odlična lokacija (plaža)

• Kompasova ocena: ##

• Dolgoletni Kompasov partner

• Najugodnejše razmerje med kvaliteto in ceno

• Kompasova ocena: ###+

Ekskluzivno

priporočamo družinam že od 

621 €

že od 

536 €

do 7 let od 

369 €

do 16 let od 

369 €

prihrani do 

83 €
do 29. 2. 2016

prihrani do 

35 €
do 29. 2. 2016

http://www.kompas.si/
http://www.sunsetsuites.gr/
http://www.selinisuites.com/


Santorini
Kjer je mogočna narava 

ustvarila čisto umetnost.
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Oia

Imerovigli

Tira

Kamari

Perrisa

http://www.kompas.si/
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Moč narave je s svojim vulkanskim delovanjem poskrbela, da se je iz globin Egejskega 
morja dvignil eden najlepših biserov med grškimi otoki – otok Santorini. Pred približno 
3500 leti je ogromen vulkanski izbruh ustvaril čudovito kaldero, ko se je osrednji del 
otoka pogreznil v globine morja, na površju pa pustil kar 300 metrov visoke klife. 

Skrivnostna kaldera buri domišljijo, saj oživlja romantične zgodbe o izgubljenem mestu 
Atlantidi, ki je morda prav tu… Osupljivo vulkansko pokrajino dopolnjuje prijaznost 
domačinov, številne plaže s črnim vulkanskim peskom ob čistem Egejskem morju, 
tisočletna zgodovina in vasice, zgrajene na prepadnih klifih z belo-modrimi hišami, ki 
so tipične za kikladsko arhitekturo. 

To je otok, ki je po velikosti prav majhen, a po lepoti tako velik, da je njegov glas 
obkrožil svet.

zakaj na Santorini?
• ker je očarljiv otok v Južnem Egeju pravi čudež,
• ker nas silovita vulkanska preteklost na vsakem koraku opominja na moč in lepoto narave,
• ker nam Thira ponuja nepozaben razgled in nas za vedno očara s svojo belo-modro podobo,
• ker v Oii doživimo najlepši in najbolj veličasten sončni zahod v Grčiji,
• ker lahko uživamo na številnih črnih vulkanskih peščenih plažah ob čistem Egejskem morju,
• ker se lahko povzpnemo na speči vulkan in se okopamo v zdravilnih vulkanskih vrelcih,
• ker je odlično izhodišče za odkrivanje ostalih Biserov Kikladov kot so Paros, Naxos in Mikonos.

Povprečna temperatura v ºC maj jun jul avg sep okt

Dnevna temperatura 25 30 33 33 29 23

Temperatura morja 20 22 24 24 23 21

http://www.kompas.si/
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grčija

santorini

tradicionalne vasi 
in sončni zahod v 
vasici oia
Podajte se odkrivat otok, nje-
govo kulinariko, zgodovino, 
vulkansko delovanje, arhitekturo 
in lepoto narave! Poldnevni izlet 
boste začeli s sprehodom med 
ruševinami vasice Mesa Gonia, 
ki ji burna vulkanska preteklost 
ni prizanesla. Znana je tudi kot 
»vasica duhov«, saj so njeni 
prebivalci po zadnjem uničujo-
čem potresu, ki je otok prizadel 
v 60. letih prejšnjega stoletja, 
pustili vse za seboj in se odselili. 
Nato se boste po prepletenih 
labirintnih ulicah vasi Pyrgos 
povzpeli na vrh srednjeveške 
opazovalnice, ki je hkrati tudi 
najvišja poseljena točka otoka 
in ponuja čudovit razgled. Ker 
Santorini slovi po dobrih vinih, 
boste obiskali največjo vinarno 
na otoku Santo Wines in uživali 
v pogledu na kaldero. Pot boste 
nadaljevali skozi glavno mesto 
Fira na skrajni severni konec 
otoka, kjer je znamenita vasica 
Oia, ki navdihuje s svojo podobo 
in je po vsem svetu znana po 
svojih barvitih sončnih zahodih, 
ob katerem boste uživali tudi mi.
Informativna cena: 45 €

križarjenje po 
kalderi
Preživite dan na križarjenju po 
kalderi, povzpnite se na vulkan, 
okopajte se v vrelcih in obiščite 
sosednji otok Thirassia! Z avto-
busom se boste odpeljali do pri-
stanišča Athinios, ki je v kalderi. 
Tam se boste vkrcali na tradici-
onalno leseno ladjo King Thiras, 
ki vas bo popeljala do spečega 
vulkanskega otočka Nea Kameni 
(doplačilo 2 €). Peš se boste 
povzpeli po lunarni pokrajini 
med kraterji do vrha in oprezali 
za znaki, ki še vedno pričajo o 
vulkanski aktivnosti. Po ogledu 
vulkana boste zapluli med oba 
vulkanska otočka, Nea in Palea 
Kameni, kjer se morska voda 
meša z vulkanskimi termalnimi 
vrelci in ustvarja izjemen barvni 
kontrast. Tu si boste privoščili 
kopel v vročih zdravilnih vrelcih, 
nato boste obiskali otok Thi-
rassia, kjer boste imeli čas za 
kopanje, kosilo ali raziskovanje 
otoka, ki je svojo tradicijo ohranil 
do današnjih dni. Na poti nazaj 
proti pristanišču boste križarili 
pod strmimi klifi, v katerih se 
izmenjujejo rdeče-črne plasti 
lave s sivo-belimi plastmi plovca, 
na pečinah boste opazovali be-
lo-modre hiše, ki so ugnezdene 
na rob klifa in dajejo občutek, da 
bodo vsak čas popadale v morje. 
Iz pristanišča se boste z avtobu-
som vrnili nazaj v letoviški kraj.
Informativa cena: 34 €

sončni zahod in 
nočno križarjenje
Ladja, morje, zahajajoče sonce, 
prijetna glasba in prelivajoče se 
barve klifov ob spreminjajoči se 
svetlobi lahko ustvarijo nepoza-
ben romantičen večer! Večerno 
križarjenje se začne z vožnjo z 
avtobusom do pristanišča Athi-
nios, kjer se boste vkrcali na ču-
dovito leseno ladjo King Thiras, 
ki vas bo popeljala na križarjenje 
po kalderi. Med vožnjo lahko 
uživate ob pogledih na visoke 
barvne klife in vasice z belimi 
hišami, ki spominjajo na zasne-
žene vrhove. Peljali se boste pod 
glavnim mestom Fira, kjer lahko 
opazujemo velike križarke in 
pot nadaljevali pod mestecema 
Imerovigli in Firostefani vse do 
magične vasice Oia na skrajnem 
severnem koncu otoka. Med 
križarjenjem na ladji je na voljo 
samopostrežna večerja (pijača 
za doplačilo), v kateri boste 
uživali ob romantični glasbi in 
zahajajočem soncu. Po sončnem 
zahodu ob križarjenju nazaj proti 
pristanišču lahko opazujete noč-
no Firo s tisočerimi migetajočimi 
lučkami. V pristanišču vas bo 
pričakal avtobus in vas odpeljal 
nazaj v letoviški kraj.
Informativa cena: 42 €

raziskovanje plaž
Oglejte si Belo in Rdečo plažo in 
s potapljanjem na dah raziskujte 
podvodni svet! Vožnja z avtobu-
som do pristanišča Athinios, kjer 
se boste vkrcali na ladjo. Zapluli 
boste po kalderi proti južnemu 
delu otoka, okoli rta, kjer je 
svetilnik, nato pa na zunanji del 
otoka, kjer boste občudovali 
čudovite skalne formacije in 
stene iz vulkanskega peščenjaka, 
ki jih je izoblikoval veter. Najprej 
si boste ogledali Rdečo plažo, 
kjer boste lahko tudi zaplavali z 
ladje, nato sledi postanek pred 
Belo plažo, kjer bo prav tako 
čas za kopanje, občudovanje 
in fotografiranje. Na poti nazaj 
se bo ladja ustavila na malem 
otočku Aspronisi, kjer boste 
lahko raziskovali plažo, se sončili 
ali raziskovali morsko dno, ki se 
prelomi v skrivnostne globine 
kaldere. Ob vrnitvi v pristanišče 
vas bo avtobus odpeljal nazaj v 
vaš letoviški kraj.
Informativna cena: 25 €

Odkrivamo
Santorini

Za popestritev vaših počitnic.

kamari
Kamari je manjše letoviško mestece, ki leži na vzhodni obali otoka in 
je ugnezdeno pod mogočno skalno gmoto Mesa Vouno. Od letališča 
je oddaljen približno 5 km, od glavnega mesta Thira 12 km (redne 
avtobusne povezave). Še ne dolgo nazaj je bila to ribiška vasica, ki se je 
z razvojem turizma spremenila v živahno in udobno turistično letovišče 
s prijetno promenado ob morju, ob kateri najdete številne taverne, od 
koder diši po odlični grški hrani, z mnogimi bari, iz katerih prihajajo 
zvoki žive glasbe ter trgovinicami s spominki. Letovišče se razprostira 
ob lepi, urejeni plaži iz črnega vulkanskega peska, dolgi 2,5 km na kateri 
stojijo številni senčniki in ležalniki. Zabave v Kamariju ne manjka, bolj 
romantične pa bodo zagotovo navdušili večerni sprehodi po promenadi.

Letoviški kraji

Imerovigli Rdeča plaža Oia

SANTORINI - lokacije hotelov
1 Aegean Plaza • 2 La Mer Deluxe • 3 Beach Boutique Hotel •  

4 Atlas Boutique • 5 Rk Beach • 6 Sirigos • 7 Blue Sea •  
8 Afroditi Venus Beach & Spa • 9 Alitana Boutique •  

10 Antinea Suites & Spa • 11 Hara • 12 Kamari Blue

4-5

1

6

7

8

9

2

3

11

12

10

Perissa

imerovigli
Imerovigli je manjše slikovito mestece z vsega 
500 prebivalci, ki je nastalo na obrobju kaldere 
na severu otoka, le 2 km od glavnega otoškega 
mesta Thire. Poseben arhitekturni stil v 
prepoznavnem belo modrem slogu, idealna 
kombinacija razkošja in mirnosti okolice ter 
čudovit razgled na morje dajejo počitnicam v 
tem kraju prav poseben čar. Prepričani smo, 
da bodo na tem »koščku nebes« nastale ene 
izmed najlepših počitniških fotografij prelepih 
sončnih zahodov.

http://www.kompas.si/
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Prestižen arhitekturno moderno oblikovan hotel, ki 
črpa navdih v značilnem kikladskem slogu, s številnimi 
domišljenimi detajli in estetsko opremljen vas bo očaral. 
Ponuja sprostitev v mirnem okolju, prijetno razvajanje 
v modernem spa centru in storitve na visokem 
nivoju. Priporočamo ga parom, starejšim gostom in 
mladoporočencem. Namenjen je gostom starejšim od 
18 let.

Lega: v središču mesta od peščeno-prodnate plaže 
oddaljen 50 m, od središča priljubljenega Kamarija 
300 m. Hotelska ponudba: recepcija, internet (Wi-Fi) 
za doplačilo, fax, konferenčna dvorana, restavracija, 
sobna strežba, bar, dva zunanja bazena, bar s prigrizki 
in a la carte restavracija ob bazenu, senčniki in le-
žalniki (ob bazenu brezplačno, na plaži za doplačilo), 
otroški bazen, ogrevani notranji bazen, spa center 
(doplačilo: jacuzzi, hammam, savna, nega obraza in 

telesa, masaža), trgovina s spominki, frizer.  
Sobe: moderno in elegantno opremljene; klimatska 
naprava, Wi-Fi, sat TV, telefon, mini bar, sef, kopal-
nica, sušilnik za lase (kopalni plašč, copati, kopalna 
brisača), dostop do interneta (Wi-Fi), balkon ali 
terasa. Hotel ponuja tudi sobe primerne za invalide 
(potrebna predhodna potrditev).  
Executive sobe: prostornejše, moderno in elegantno 
opremljene; klimatska naprava, Wi-Fi, sat TV, LCD, 
DVD in CD predvajalnik, high speed Wi-Fi dostop do 
interneta, telefon, mini bar, sef, kopalnica, sušilnik za 
lase (kad ali tuš s hidro masažo, kopalni plašč, kopalna 
brisača), balkon ali terasa. Prehrana: samopostrežni 
zajtrk; možnost doplačila za polpenzion.  
Športna ponudba: fitnes center, za doplačilo vodni 
športi na plaži.   
Spletna stran: www.lamer-santorini.com

Cenik: stran 43.

hotel la mer deluxe 5*

primer sobe

Kamari
grčija

santorini

• Visoka kvaliteta storitev

• Odlična lokacija (plaža, mesto)

• Kompasova ocena: #####

že od 

874 €
prihrani do 

240 €
do 29. 2. 2016

http://www.kompas.si/
http://www.lamer-santorini.com/
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Doživite nepozabno izkušnjo in sprostitev v očarljivem 
hotelu, ki vas bo osvojil z edinstveno arhitekturo, 
gostoljubnostjo ter visokim nivojem storitev. Košček 
nebes, kjer lahko občudujete čudovit panoramski 
razgled na edinstveno Kaldero, sončni zahod nad vasico 
Oia in vaša roka lahko riše obrise na horizontu ter v 
kristalnem morju opazujete ladjo, ki se dotika obzorja.

Lega: nahaja se poleg mesta Imerovigli, na obrobju 
skalne pečine, s panoramskim razgledom na Kalde-
ro, vulkan in celoten otok. Od Fire je oddaljen 4 km. 
Hotelska ponudba: 15 de luxe vil, recepcija, Wi-Fi, 
restavracija s teraso, kuhar za zasebna naročila (z 
doplačilom), postrežba v sobo, internetni kotiček, ba-
zen, otroški bazen; brezplačni ležalniki in senčniki ob 
bazenu, na plaži z doplačilom. Studio: v vilah (Eros, 
Dionysos, Hercules, Asclepio) z dnevno sobo, ki pre-
haja v spalnico v isti etaži s stilno opremo, klimatska 
naprava; kopalnica (kad/WC, sušilnik za lase), telefon, 

SAT TV, dvd, Wi-Fi, hladilnik, sef, brisače za bazen, bal-
kon ali terasa; ob prihodu za dobrodošlico steklenica 
lokalnega vina in košara s sadjem.  
Maisonette: moderne, prostorne in stilno opremljene 
v dveh nadstropjih. V spodnjem delu dnevno bivalni 
del s kopalnico in v zgornjem delu spalnica s kopal-
nico, sušilnik za lase; klimatska naprava; telefon, SAT 
TV, dvd, Wi-Fi, kuhinjska niša, hladilnik, sef, brisače za 
bazen, balkon s pogledom na Kaldero, terasa z dos-
topom do hotelskega bazena; ob prihodu za dobro-
došlico steklenica lokalnega vina in košara s sadjem. 
Villa Private Pool: v dveh nadstropjih oprema kot pri 
Maisonette z dodatno zasebno teraso s pogledom 
na Kaldero z bazenom, jacuzzi, senčniki in ležalniki. 
Prehrana: ameriški samopostrežni zajtrk; možnost 
doplačila za polpenzion.  
Športna ponudba: jacuzzi, fitnes, savna.  
Spletna stran: www.pantheon-villas.gr

Cenik: stran 43.

hotel pantheon villas 5*

Priljubljen počitniški hotel, z zanimivo kikladsko 
arhitekturo, ki obkroža bazenski kompleks in teraso 
za sončenje. Hotel slovi po izjemni gostoljubnostim 
kvalitetnih storitvah in je pravi izbor za počitniške dni 
tako za posameznike kot družine.

Lega: od plaže je oddaljen samo 80 m, od centra 
Kamarija pa 300 m; avtobusna postaja z rednimi 
povezavami z ostalim delom otoka 200 m.  
Hotelska ponudba: recepcija, sobna strežba, 
dnevni prostor s TV kotičkom, Wi-Fi, internet cafe, 
restavracija s pogledom na zunanji bazen in teraso za 
sončenje, relax bazen, brezplačna uporaba ležalnikov, 
senčnikov pri bazenu (na plaži za doplačilo), bar ob 
bazenu, kopalne brisače. Sobe: prenovljene moderno 

in stilno opremljene, klimatska naprava, telefon, sat 
TV, radio, hladilnik, sef, kopalnica, sušilnik za lase, 
balkon ali terasa. Junior suite: prenovljene, moderno 
in stilno opremljene, spalnica, dnevno bivalni prostor, 
spalni del, klimatska naprava, telefon, sat TV, radio, 
hladilnik, sef, kopalnica, sušilnik za lase, balkon ali 
terasa. Ostala oprema enaka kot v standardnih sobah. 
Ponudba za najmlajše: manjši zunanji bazen, varstvo 
za otroke (doplačilo).  
Prehrana: ameriški samopostrežni zajtrk, možnost 
doplačila za polpenzion (samopostrežna večerja). 
Športna ponudba (za doplačilo): fitnes, savna, tenis 
in vodni športi na plaži.  
Spletna stran: www.aegeanplaza.gr

Cenik: stran 44.

hotel aegean plaza 4*

primer sobe

primer sobe

Imerovigli, Kamari

grčija

santorini

• Visoka kvaliteta storitev

• Odlična lokacija (mesto)

• Kompasova ocena: #####

• Dolgoletni Kompasov partner

• Odlična lokacija (mesto in plaža)

• Kompasova ocena: ####

Ekskluzivno

priporočamo družinam

že od 

854 €

že od 

830 €

do 4 let od 

379 €

do 3 let od 

289 €

prihrani do 

565 €
do 31. 1. 2016

prihrani do 

145 €
do 31. 3. 2016

http://www.kompas.si/
http://www.pantheon-villas.gr/
http://www.aegeanplaza.gr/
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hotel afroditi venus beach & spa 4*

• Veliko povratnih gostov

• Dolgoletni Kompasov partner

• Odlična lokacija (mesto in plaža)

• Kompasova ocena: ####

primer sobe

Priljubljen hotel, zgrajen v tradicionalnem kikladskem 
stilu, iz dveh delov Afroditi in Venus s skupno 
restavracijo in bazenom. Kakovostne storitve, udobje, 
razvajanje v lepotilnem salonu, prijazno osebje in 
odlična lega ob morju in promenadi so zagotovilo za 
brezskrbne počitniške dni..

Lega: ob plaži in približno 100 m oddaljen od prome-
nadni poti, kjer se nahajajo številne trgovine, restavra-
cije in bari, 100 m od središča letovišča Kamari. Hotel-
ska ponudba: recepcija, zajtrkovalnica, restavracija 
Afroditi in à la carte restavracija Mythos, dnevni pros-
tor s TV kotičkom, internet kotiček (za doplačilo), Wi-Fi, 

bazen, bar in snack bar ob bazenu, terasa za sončenje, 
brezplačna uporaba ležalnikov in senčnikov ob baze-
nu (na plaži doplačilo), otroški bazen, spa center (za 
doplačilo: različne masaže, lepotilni center za nego 
obraza in telesa, pokrit ogrevan jacuzzi, savna, turška 
kopel). Sobe: lepo opremljene, klimatska naprava, sat 
TV, telefon, hladilnik, sef, kopalnica, sušilnik za lase, 
francoski balkon. Junior suite: večje in prostornejše, 
enako opremljene kot standardne sobe.  
Ponudba za najmlajše: otroški bazen.  
Prehrana: samopostrežni zajtrk in večerja.
Športna ponudba (za doplačilo): vodni športi na plaži.  
Spletna stran: www.afroditivenushotel.gr

Cenik: stran 45.

hotel antinea suites & spa 4* sup
Moderen hotel zgrajen v tradicionalnem kikladskem 
slogu, kjer vas na vsakem koraku prevzame eleganca 
in stilska urejenost. Nahaja se na vzpetini in ponuja 
čudovit razgled na mesto Kamari in Egejsko morje. 
Priporočamo ga gostom, ki si želijo storitev na 
visokem nivoju, v mirnem okolju, oddih pa nadgraditi z 
razvajanjem v prvovrstnem spa centru.

Lega: od plaže oddaljen pribl. 550 m, od centra 
Kamarija pribl. 1 km; 400 m do avtobusne postaje, 
ki povezuje Kamari z najzanimivejšimi deli otoka. 
Hotelska ponudba: recepcija, restavracija, dnevni 
prostor s TV kotičkom, dostop do interneta, Wi-Fi, 
bar, zunanji bazen s teraso za sončenje ter brezplačno 
uporabo ležalnikov in senčnikov ob bazenu (na plaži 
za doplačilo), jacuzzi, spa center (za doplačilo: lepo-
tilni center za nego obraza in telesa, različne masaže, 
fitnes, savna). 
Sobe: moderne in stilno opremljene, klimatska napra-

va, telefon, sat TV, radio, Wi-Fi, mini bar (doplačilo), 
sef, kopalnica, sušilnik za lase (kopalni plašč, copati, 
kopalne brisače za uporabo ob bazenu), balkon ali 
terasa. Junior suite: prostornejše, moderne in stilno 
opremljene, klimatska naprava, telefon, sat TV, ra-
dio, Wi-Fi, internet (doplačilo), mini bar (doplačilo), 
sef, kopalnica, sušilnik za lase (kopalni plašč, copati, 
kopalne brisače za uporabo ob bazenu), balkon ali 
terasa. Junior Suite z jacuzzijem: moderne in stilno 
opremljene, spalnica, dnevno bivalni prostor, kli-
matska naprava, telefon, sat TV, radio, DVD in CD 
predvajalnik, Wi-Fi, mini bar (doplačilo), sef, kopalnica, 
sušilnik za lase (kopalni plašč, copati, kopalne brisače 
za uporabo ob bazenu), balkon ali terasa. 
Prehrana: samopostrežni zajtrk;možnost doplačila 
za polpenzion (večerja v restavraciji Atmosphere v 
Kamariju, izbirate med več meniji). 
Spletna stran: www.antineahotel.gr

Cenik: stran 44.

•  Dolgoletni Kompasov partner

•  Visoka kakovost storitev

•  Kompasova ocena: ####+

primer sobe

Kamari
grčija

santorini
Ekskluzivno

priporočamo družinam

ob plaži

že od 

605 €

že od 

685 €

do 7 let od 

289 €

do 6 let od 

289 €

prihrani do 

250 €
do 29. 2. 2016

prihrani do 

115 €
do 31. 3. 2016

http://www.kompas.si/
http://www.afroditivenushotel.gr/
http://www.antineahotel.gr/


112  www.kompas.si

hotel blue sea 3*
Zgrajen v tradicionalnem otoškem stilu iz dveh stavb 
obdan z vrtom in je s prijetnim vzdušjem ter pridihom 
domačnosti prava izbira za počitniške dni tako za 
posameznike kot družine.
Lega: 150 m od plaže in od  promenade priljubljene-
ga letovišča Kamari. Hotelska ponudba: recepcija, 
restavracija, Wi-Fi, zunanji bazen, otroški bazen,  
brezplačni senčniki in ležalniki ob bazenu, na plaži za 
doplačilo. Sobe: prijetno opremljene v tradicionalnem 
stilu, klimatska naprava, telefon, sat TV, hladilnik, sef 
za doplačilo, kopalnica, balkon ali terasa.  

Studio: prijetno opremljene v tradicionalnem stilu, 
kuhinjska niša, klimatska naprava, sat TV, telefon, sat 
TV, hladilnik, sef za doplačilo, kopalnica, balkon ali 
terasa.  
Prehrana: v sobah kontinentalni zajtrk; možnost 
doplačila za polpenzion (večerja v restavraciji At-
mosphere v Kamariju, izbirate med več meniji). 
Studio: najem. Športna ponudba (za doplačilo): 
vodni športi na plaži.  
Spletna stran: www.sunresorts.gr

Cenik: stran 45.

• Dolgoletni Kompasov partner

• Odlična lokacija (mesto in plaža)

• Najugodnejše razmerje med kvaliteto in ceno

• Kompasova ocena: ###

hotel atlas boutique 3*
Priljubljen manjši družinsko voden hotel s sončno 
teraso in bazenom, ki daje vtis mirne oaze, kjer se lahko 
sprostite v prijetnem okolju. Primeren tako za tiste, ki si 
želijo mirnih počitnic in bližino mestnega središča.

Lega: 50 m od plaže in središča Kamarija, 30 m do 
najbližje avtobusne postaje, 12 km od Thire, 5 km od 
letališča. Hotelska ponudba: recepcija, zajtrkovalni-
ca, snack bar ob bazenu, brezplačni internet (Wi-Fi), 

zunanji bazen, brezplačni ležalniki in senčniki ob 
bazenu in na plaži, brezplačni najem kopalnih brisač. 
Sobe: lepo in stilno opremljene, klimatska naprava, 
sat TV, hladilnik, telefon, sef, Wi-Fi, kopalnica, sušilnik 
za lase, balkon. Prehrana: obogaten kontinentalni 
zajtrk; možnost doplačila za polpenzion (večerja v 
restavraciji Atmosphere v Kamariju, izbirate med več 
meniji). Spletna stran: www.atlasboutiquehotel.com

Cenik: stran 45.

primer sobe

primer sobe

• Odlična lokacija (plaža in mesto)

• Kompasova ocena: ###

Kamari

grčija

santorini

Ekskluzivno

že od 

589 €

že od 

429 €

prihrani do 

135 €
do 29. 2. 2016

prihrani do 

70 €
do 31. 1. 2016

http://www.kompas.si/
http://www.sunresorts.gr/
http://www.atlasboutiquehotel.com/
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hotel alitana boutique 3*

• Najugodnejše razmerje med kakovostjo in ceno

• Odlična lokacija (mesto)

•  Kompasova ocena: ###

primer sobe

Popolnoma prenovljen v letu 2015, manjši butični 
hotel zgrajen v značilnem kikladskem slogu, 
zagotavlja sproščeno uživanje počitniških dni tako pri 
posameznikih kot pri družinah.

Lega: 150 m od peščene plaže, in središča Kamarija s 
številnimi trgovinami, lokali in tavernami, 100 m od 
avtobusne postaje. Hotelska ponudba: recepcija, 
sprejemnica s TV salonom, Wi-Fi, sef, bar, zunanji ba-

zen, bar ob bazenu, brezplačni senčniki in ležalniki ob 
bazenu, na plaži z doplačilom; Sobe: stilno urejene, 
klimatska naprava, sat TV, Wi-Fi, hladilnik, kopalnica, 
balkon ali terasa; Prehrana: samopostrežni zajtrk; 
možnost doplačila za polpenzion (večerja v restavra-
ciji Atmosphere v Kamariju, izbirate med več meniji). 
Športna ponudba (za doplačilo): vodni športi na 
plaži. Spletna stran: www.sunresorts.gr

Cenik: stran 46.

hotel kamari blu 3*

• Najugodnejše razmerje med kakovostjo in ceno

• Veliko povratnih gostov

• Odlična lokacija (mesto in plaža)

• Kompasova ocena: ###

primer sobe

Prijeten hotel s pridihom domačnosti v neposredni 
bližini plaže iz črnega vulkanskega peska ter v bližini 
središča mesta s številnimi tavernami, restavracijami, 
bari in trgovinicami.

Lega: odlična lokacija 20 m od plaže, ob glavni spre-
hajalni poti v Kamariju, v neposredni bližini tavern, 
restavracij, barov in trgovinic.  

Hotelska ponudba: recepcija, zajtrkovalnica. 
Sobe: preprosto opremljene, klimatska naprava, sat 
TV, hladilnik, sef (doplačilo), kopalnica, balkon ali 
terasa. Prehrana: samopostrežni zajtrk; možnost 
doplačila za polpenzion (večerja v restavraciji 
Atmosphere v Kamariju, izbirate med več meniji).  
Športna ponudba (za doplačilo): vodni športi na 
plaži. Spletna stran: www.sunresorts.gr

Cenik: stran 46.

Kamari
grčija

santorini

Ekskluzivno

ob plaži

Ekskluzivno

že od 

484 €

že od 

439 €

do 14 let od 

289 €

do 14 let od 

289 €

prihrani do 

35 €
do 30. 4. 2016

prihrani do 

35 €
do 29. 2. 2016

http://www.kompas.si/
http://www.sunresorts.gr/
http://www.sunresorts.gr/
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hotel hara 2*
Manjši hotel v tradicionalnem kikladskem stilu, ki je 
zaradi zelenja in cvetočih bogenvil prava paša za oči. 
Hotel je primeren za vse, ki si želijo mirnega hotelskega 
okolja in bližino mestnega središča z možnostjo 
raziskovanja otoka.

Lega: 150 m od plaže, 150 m od središča Kamarija, 50 
m od avtobusne postaje;  
Hotelska ponudba: recepcija, zajtrkovalnica, TV soba, 
sef, Wi-Fi, bar, terasa z zunanjim bazenom, senčniki in 

ležalniki ob bazenu brezplačno.  
Sobe: preprosto opremljene, klimatska naprava 
za doplačilo, hladilnik, telefon, kopalnica, balkon. 
Prehrana: kontinentalni zajtrk; možnost doplačila 
za polpenzion (večerja v restavraciji Atmosphere v 
Kamariju, izbirate med več meniji).  
Športna ponudba (za doplačilo): vodni športi na 
plaži.  
Spletna stran: www.sunresorts.gr

Cenik: stran 46.

• Najugodnejše razmerje med kvaliteto in ceno

• Kompasova ocena: ##

primer sobe

hotel beach boutique 3* sup

• Odlična lokacija (plaža in mesto)

• Kompasova ocena ####

primer sobe

Odkrijte zadovoljstvo in sprostitev v očarljivem 
moderno in stilno urejenem butičnem hotelu tik ob 
promenadi in čudoviti peščeni plaži. Novo odprt 
hotel slovi po izjemni gostoljubnosti in kakovostnimi 
storitvami ter je primeren tako za posameznike, 
romantične počitnice v dvoje ali poročna potovanja.

Lega: ob plaži, v neposredni bližini priljubljenega 
središča Kamarija s številnimi trgovinami, lokali in 
tavernami. Hotelska ponudba: recepcija, restavraci-
ja, bar, bar ob bazenu, internet Wi-Fi, zunanji bazen, 

brezplačni ležalniki in senčniki ob bazenu in na plaži, 
glasba v živo, spa center (jacuzzi, hammam, savna, 
nega obraza in telesa, masaža) za doplačilo v so-
sednjem hotelu La Mer de Luxe, proti doplačilu tudi 
masaža na plaži.  
Sobe: moderno in stilno opremljene, klimatizirane, 
sat TV, telefon, sef, mini hladilnik, brezplačni dostop 
do internet Wi-Fi, kopalnica, sušilnik za lase, balkon.  
Prehrana: samopostrežni zajtrk; možnost doplačila 
za polpenzion.  
Spletna stran: www.beachboutiquehotel.com

Cenik: stran 46.

Kamari

grčija

santorini

Ekskluzivno

Ekskluzivno

ob plaži že od 

514 €

že od 

429 €

prihrani do 

100 €
do 30. 4. 2016

prihrani do 

60 €
do 31. 1. 2016

http://www.kompas.si/
http://www.sunresorts.gr/
http://www.beachboutiquehotel.com/
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hotel rk beach 4*

• Odlična lokacija (plaža in mesto)

• Kompasova ocena: ####

Butični hotel s stilno dovršeno notranjostjo v 
tradicionalni kikladski arhitekturi, katerega bazen s 
sončno teraso obdajajo palme in mediteransko cvetje 
je bil prenovljen v letu 2014. Izvrstna lega ob morju in 
promenadi, vabi na sprehode in sproščeno uživanje 
počitniških dni tako pri posameznikih kot pri družinah. 

Lega: ob plaži, v neposredni bližini priljubljenega 
središča Kamarija s številnimi trgovinami, lokali in 
tavernami. Hotelska ponudba: recepcija, sprejemni-
ca, TV salon, zajtrkovalnica, restavracija, Wi-Fi, snack 

bar ob bazenu, zunanji bazen s teraso za sončenje, 
brezplačni ležalniki in senčniki ob bazenu in na plaži, 
brezplačni najem kopalnih brisač.  
Sobe: lepo in stilno opremljene v kikladskem slogu, 
klimatska naprava, sat TV, hladilnik, telefon, sef, Wi-Fi, 
kopalnica, sušilnik za lase, kopalni plašč in copati, 
balkon.  
Prehrana: samopostrežni zajtrk; možnost doplačila 
za polpenzion.  
Spletna stran: www.rkbeachhotel.com

Cenik: stran 47.

primer sobe

Kamari
grčija

santorini

ob plaži že od 

665 €
prihrani do 

120 €
do 29. 2. 2016

http://www.kompas.si/
http://www.rkbeachhotel.com/


Karpatos
Kjer grška tradicija, sanjske plaže in gorata 
nedostopnost tvorijo popolnost Egejskega bisera.

116  www.kompas.si

Karpatos je otok, ki se ni izgubil v množici turistov, temveč na vsakem koraku 
preseneča s pristnostjo in enkratnostjo. Ko počivate na čudovitih, deviških plažah, 
kot so Ahata, Kira Panagia in Apella, ali posedate v lokalnih tavernah v majhnih 
gorskih vasicah, posejanih po vsem otoku, vas je Karpatos, ne da bi se tega sploh 
zavedali, že popolnoma osvojil in zagotovo se boste tja še vrnili.

Pigadia

Amopi

Afiartis

Olympos

http://www.kompas.si/
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zakaj na Karpatos?
• ker je popoln kraj za vse, ki se želijo umakniti iz velikih, živahnih turističnih središč,
• ker so povsod po otoku posejane majhne, slikovite gorske vasice, kjer vas čakajo tipične taverne in grška gostoljubnost,
• ker vam glavno mesto Pigadia nudi ravno dovolj dogajanja, ki ga potrebujete,
• ker povsod na otoku najdete edinstvene plaže, ki vas za vedno očarajo,
• ker je na otoku najbolj tradicionalna in etnološko najpomembnejša vas v vsej Grčiji – Olympos,
• ker so na področju Afiartisa odlični pogoji za surfanje.

Povprečna temperatura v ºC maj jun jun avg sep okt

Dnevna temperatura 25 30 32 33 29 24

Temperatura morja 20 23 24 25 24 23

Nič ni lepšega  
od uživanja hrane v Grčiji

Razvajajte se v preverjenih restavracijah – več na strani 119

Okušamo

http://www.kompas.si/
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olympos
Ker je cesta do Olymposa izredno slaba, se je do 
te pristne in izjemno lepe grške vasice na severu 
otoka najbolje odpraviti z ladjo iz Pigadije do 
Diafanija in nato le kratek del poti z avtobusom. 
Za ostrimi ovinki se vam odpre lep pogled na 
morje in gore. Olympos je krasen in slikovit in se 
naslanja na gorski greben. Bele, modre in sivkasto 
rjave hiše, ki jih krasijo balkoni, so nanizane v 
terasah, prepletene z ulicami in stopnicami. Po 
grebenu se vrstijo mlini na veter. Na eni strani 
se gorski greben spušča od mesteca proti morju, 
na drugi strani pa prek obdelanih teras sestopa 
v rodovitno dolino. Prebivalci v svoji kulturi oh-
ranjajo tradicionalne elemente in gojijo ljudsko 
umetnost. Nekateri verjamejo, da prebivalci 
Olymposa izhajajo iz Dorcev, ki so tu živeli pred 
tri tisoč leti. Besede, ki jih uporabljajo ti staroselci, 
lahko zasledimo le v besedilih Homerja. Ženske 
nosijo tradicionalne noše, neporočena dekleta pa 
starinski nakit iz zlatnikov. Ko se dekleta poro-
čijo, odložijo zlato in ga hranijo za svoje hčerke. 
Običaji in navade so ostali nespremenjeni od 15. 
stoletja. Resen slog arhitekture, bogata notranja 
opremljenost hiš in vaška tradicija so redkost, ki ji 
na svetu ni enake.

Informativna cena: 44 € (kosilo ni vključeno)

najlepše plaže  
(Achata, Kira Panagia, Kato Lakos, Apella)
Romantična lesena ladjica vas bo v dopoldanskih 
urah popeljala na vzhodno stran otoka, kjer se 
v divji pokrajini skrivajo osamljene plaže, katere 
obdaja strmo skalovje, kar jim daje še dodatni čar. 
Bogata narava, razgibana obala in kristalno čisto 

morje – vse je tako kot v pravljici. Še posebej nav-
dušene bodo romantične duše in individualisti, 
ki se bodo lahko naužili svežega zraka in miru. 
Kapitan vas bo popeljal na rajsko plazo Kyro Pa-
nagio in osamljeno Kato Lakos. Na Apelli, ki je bila 
z razlogom pred leti razglasena za najlepso plazo 
Mediterana, pa vam bo pripravil okusno grško ko-
silo s suvlakijem in grško solato. V ritmu valov in 
grske glasbe, boste dan zakljucili na prelepi Achati 
in se v spremstvu bogov Heliosa - boga sonca, 
Poseidona - boga morja in Eola - boga vetra vrnili 
nazaj v Pigadio. 

Informativna cena: 36 € (kosilo vključeno)

izlet po južnem delu 
otoka
Zjutraj se boste prek Pigadije vzpneli v pristne 
gorske vasice, kjer si boste ogledali nekdanjo 
metropolo ter enega najbogatejših krajev v Grčiji, 
Aperi, in galerijo g. Kapsisa v Othosu, ki vam bo 
tudi razkazal tradicionalno opremljeno karpaško 
hišo. V Pilesu si boste ogledali muzej poljedeljstva 
in spoznali stari nacin zivljenja na otoku. Pot vas 
bo pripeljala na zahodno stran otoka, do treh 
belo peščenih plaž v prijetnem Lefkosu, kjer si 
boste vzeli čas za počitek ali kopanje. Vračali se 
boste ob zahodni obali, kjer se boste v tipicni ta-
vernici okrepcali z grskim kosilom. Nato si boste 
ogledali spomenik padlim ribičem v Finikiju, staro 
cerkvico sv. Sofije v Arkasi in pot boste sklenili 
skozi neoklasicistično arhitekturo Menetesa. Med 
potovanjem vas bo ves čas poti spremljala čudo-
vita otoška pokrajina.

Informativna cena: 44 €  
(kosilo vključeno; na zahodni strani otoka)

saria
Si želite stika z naravo in zgodovino? Severno od 
otoka Karpatos leži nekdaj poseljen, danes pa za-
puščen, pa vendar zgodovinsko in z naravo bogat 
otok Saria. V jutranjih urah se iz Pigadije z ladjo 
popeljete proti skrajnemu severu Karpatosa, kjer 
najprej zaplujete skozi ozek prehod med Karpato-
som in Sario. Zatem se zasidrate na najlepši plaži 
otoka – Palatia, kjer se lahko sprostite in uživate 
v naravi in nepopisni lepoti. Od tu lahko vidite že 
prve zgodovinske ostanke piratskih naselij in od 
tu se skozi sotesko povzpnete na vrh do cerkvice 
Ayios Zacharias. Cerkvica vam ponuja prečudovit 
razgled nad otokom in Egejskim morjem ter plažo 
Palatia s kristalno čistim morjem, kjer se po vrnit-
vi lahko osvežite. Za doplačilo se lahko okrepčate 
s kosilom, pripravljenim na ladji. Polni vtisov zgo-
dovine in narave se boste v poznih poznopopol-
danskih urah vrnili nazaj v mesto Pigadia.

Informativna cena: 44 €  
(kosilo z dolpačilom 10 €)

Odkrivamo
Karpatos

Za popestritev vaših počitnic.

Letoviški kraji
6

4

3

2

1

5

pigadia
Pigadia se je iz majhne pristaniške vasi v zalivu Vronthi razvila v manjše tu-
ristično središče, polno novih majhnih hotelov, trgovinic in tavern. Prebivalci 
Pigadie so tradiciji naklonjeni in ponosni otočani. Radi se ponašajo s tem, da 
je njihova mestna promenada ena najdaljših v Egejskem morju. Promenada 
je posebej živahna zvečer, saj so ob njej številni bari, klubi in taverne, čez dan 
pa lahko občudujemo številne ribiške barke in njihov včasih prav presenetljiv 
ulov. Je pravi kraj za vse tiste, ki iščejo zabavo, kot tudi za druge popotnike, 
kajti od tu so najboljše avtobusne, ladijske in povezave s taksijem z drugimi 
deli otoka. Kot se za vsako glavno mesto spodobi, je tu tudi sedež otoške 
uprave, policije in pošte, v mestu so tudi banke, lekarne in na severnem delu 
še manjša bolnišnica. Pigadia pomeni studenec, svoje ime pa dolguje števil-
nim studencem, ki so bili včasih na tem območju. Ponaša se še s kilometer 
dolgo peščeno plažo ob kristalno čistem morju, na kateri lahko uživate, kadar 
se ne odpravite na druge otoške plaže, izlete ali potep po otoku.

PIGADIA - lokacije hotelov
1 Olympic • 2 Seven Stars •  

3 Miramare Bay • 4 Alimounda Mare •  
5 Socrates • 6 Astron

grčija

karpatos

Olympos Kira Panagia Lefkos

http://www.kompas.si/
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Nič ni lepšega od uživanja hrane v Grčiji – ker je intimno. Leseni stoli, barvit pogrinjek 
in prijeten ambient; na lokalnem radiu nepogrešljivi aktualni grški hiti, rahel piš vetra, 
občasni pljusk morja. Vpogled v grško kulturo in tradicijo nam pričara mama lastnika; 
izza ovinka nas ujame vonj olivnega olja in ščepca origana; v kozarec si nalijemo 
ohlajenega vina iz trt, ki se vijejo po goratih sušnih pobočjih ... Čas je za užitek.

Vsem Kompasovim oboževalcem Grčije, smo za prihajajoče poletje pripravili poseben 
program, v katerem boste lahko z nami odkrivali nove recepte ali uživali v že preverjenih.

• Preverjene taverne in restavracije
• Kakovostna lokalna hrana, tradicionalna kuhinja
• Fleksibilnost izbire (kosilo ali večerja) in po želji vsak dan v drugi restavraciji

Na Karpatosu se bomo razvajali v preverjenih restavracijah:
Letovišče Pigadia: Pot Pouri, Mesogeios, Odyssey, Mama Sofia, Posidon, To Kyma, 
Pigadia, Anemousa
Letovišče Amoopi: Ideal Barbeque, Votsalakia
Olympos: Blue Garden
Kyra Panagia: Olive Garden
Finiki Beach: Marina’s
Arkasa: I Kriti, Sunray
Adia: Mountain & Sea
Lefkos: Captains home
Damatria: Rina’s
Mesochori: To Steki
*Natančen seznam restavracij z odpiralnimi časi, kontakti za možnost prehodne rezervacije in jedilnimi listi boste prejeli pri 
Kompasovem predstavniku ob prihodu na destinacijo. Ob naročilu dodatnih à la carte jedi, imajo gostje poseben popust.

Okušamo
na Karpatosu

amopi
Amopi je zaradi svojih številnih lepih peščeno-prodnatih plaž 
najbolj priljubljeno letovišče mnogih turistov, ki obiščejo ta otok. 
Na majhnem polotoku, ki se na sredi zaliva vriva v morje, je bela 
cerkvica, ki daje celotni panorami romantičen odtenek. Kjer so 
bile nekoč obdelovalne površine kmetov iz Menetesa, danes sto-
jijo še vedno redki hoteli in taverne. Vasica se še vedno razvija in 
vsako leto ponudi boljšo turistično ponudbo. Mirna in lepa okolica 
Amopija je namenjena predvsem gostom, ki želijo uživati v prek-
rasnih zalivih. Kraj je primeren tudi za družine z majhnimi otroki, 
ki se lahko igrajo v nizki vodi. Izbiramo lahko med tremi peščenimi 
plažami: Mali Amopi, Veliki Amopi in Kastelia. V Amopiju je nekaj 
tavern z odlično ponudbo domače hrane in vina, zaprejo pa se 
okoli polnoči.

4

3

2

1

afiartis
Majhna vasica Afiartis je klub svoji majhnosti 
med ljubitelji deskanja zelo dobro znana. V 
poletnih mesecih tu piha konstanten veter 
meltemi, ki ustvarja pravi raj za ljubitelje de-
skanja. Vasica je z leti postala eno od najbolj 
poznanih deskarskih središč v Evropi.

AMOPI - lokacije hotelov
1 Votsalakia • 2 Argo •  
3 Amoopi Bay • 4 Apolis

Za sladokusce.

Čar poletja na novih 
destinacijah je odkrivanje 

novih okusov, vonjev, barv, 
melodij. Z vsemi čutili se 

prepuščamo domačnosti 
in drugačnosti, ki je tako 

zelo privlačna in zanimiva. 
In tisti trenutek, ko nas pot 

s plaže ponese v bližnjo 
taverno, kjer še oviti v 

brisače, v objemu sence 
figovcev in oleandrov, 

izberemo mizo, ob kateri se 
bomo predajali gurmanskim 

užitkom …

grčija

karpatos

V ceno vključeno:

• 7x kosilo ali večerja v restavraciji iz seznama

• predjed, glavna jed, sladica ter kozarec 

rdečega ali belega namiznega vina, voda

Cena: 79 € na osebo

http://www.kompas.si/
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Preprost hotel, sestavljen iz treh dvonadstropnih 
zgradb se nahaja v kraju Amopi. Ima enega najlepših 
razgledov na zaliv Amoopi Bay.

Lega: le 50 m stran od čudovite prodnate plaže; do 
avtobusne postaje je 100 m in do trgovine 50 m.   
Hotelska ponudba: recepcija, sef na recepciji (9 € na 
teden), restavracija, kotiček s satelitsko TV, bar, snack 
bar, wi-fi, terasa z lepim razgledom na zaliv. Na vpra-

šanje in ob predhodni potrditvi hotel sprejme domače 
ljubljenčke (manjši pes 3-4 kg). Sobe: preprosto opre-
mljene, telefon, glasbeni kanal, kopalnica, sušilnik za 
lase, balkon s stranskim pogledom na morje. Na voljo 
dvoposteljne sobe in triposteljne sobe z 1 dodatnim 
ležiščem za otroka. Možnost najema hladilnika (3 € 
na dan) in samostojno nastavljive klimatske naprave 
(6 € na dan). Prehrana: obogateni kontinentalni 
samopostrežni zajtrk.

Cenik: stran 48.

hotel argo 3* primer sobe

Preprost družinski hotel se nahaja ob priljubljeni plaži 
Amopi Bay in ga priporočamo vsem, ki si želijo mirne 
počitnice v bližini plaže.

Lega: samo 50 m oddaljen od plaže oz. zaliva Amopi, 
Pigadia 5 km, letališče 15 km; večkrat dnevno redna 
avtobusna povezava do glavnega mesta (avtobusna 
postaja 50 m od hotela).   
Hotelska ponudba: recepcija, bar, bar s prigrizki, je-
dilnica, ležalniki in senčniki na plaži za doplačilo, poleg 
hotela se nahajajo taverna, samopostrežna trgovinica. 

Na vprašanje in ob predhodni potrditvi hotel sprejme 
domače ljubljenčke (manjši pes do 5 kg).  
Sobe: lepo opremljene; Wi-Fi, sef (doplačilo 7 € na 
teden), telefon, TV, hladilnik (doplačilo 3 € na dan), 
klimatska naprava (doplačilo 6 € na dan), kopalnica, 
sušilnik za lase, balkon. Na voljo tudi družinske sobe z 
2 dodatnimi ležišči za otroke (pograd).   
Prehrana: kontinentalni samopostrežni zajtrk. Za 
doplačilo strežena večerja v hotelski taverni.   
Spletna stran: www.hotelvotsalakia.com

Cenik: stran 48.

hotel votsalakia beach 3*primer sobe

• Dolgoletni Kompasov partner

• Odlična lokacija (plaža)

• Kompasova ocena: ###

• Dolgoletni Kompasov partner

• Veliko povratnih gostov

• Odlična lokacija (plaža) 

• Kompasova ocena: ##+

Amoopi

grčija

karpatos

Ekskluzivno

ob plaži

ob plaži že od 

475 €

že od 

427 €
do 12 let od 

289 €
prihrani do 

40 €
do 30. 4. 2016

http://www.kompas.si/
http://www.hotelvotsalakia.com/
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• Dolgoletni Kompasov partner

• Visoka kakovost storitev

• Veliko povratnih gostov

• Odlična lokacija (plaža)

• Kompasova ocena: ####

Hotel s 35 sobami, zgrajen v tradicionalnem grškem 
stilu s prečudovitim razgledom na zaliv Amopi Bay. 
Priporočamo za vse, ki si želijo sproščujočih in mirnih 
počitnic.

Lega: v vasici Amopi, nad plažo, 200 m od plaže oz. 
zaliva Amopi Bay. Glavno mesto Pigadia je oddaljeno 
5 km, letališče 15 km. Večkrat dnevno redna avtobu-
sna povezava do glavnega mesta.   
Hotelska ponudba: recepcija, Wi-Fi, internetni koti-
ček, bar, bar s prigrizki, à la carte restavracija, jedilni-
ca, bar ob bazenu, zunanji bazen z ločenim delom za 
otroke, brezplačna uporaba ležalnikov in senčnikov 

ob bazenu, na plaži za doplačilo.  Sobe (Premiere 
Elite): zelo lepo opremljene, klimatska naprava, sef, 
telefon, dostop do interneta (Wi-Fi na balkonu), sat 
TV, hladilnik, kopalnica, sušilnik za lase, balkon. Na 
vprašanje možno drugo dodatno ležišče za 2. otroka. 
Ponudba za najmlajše: za otroke ločen del v bazenu, 
otroško igrišče.  Prehrana: obogaten kontinentalni 
samopostrežni zajtrk, možno doplačilo za večerjo, ki 
je strežena  (3 meniji).  
Športna ponudba (za doplačilo): fitnes (10 €/teden), 
vodni športi na plaži, najem koles.   
Spletna stran: www.apolis.eu

Cenik: stran 48.

hotel apolis beachscape 4*

primer sobe

Amoopi
grčija

karpatos
Ekskluzivno

že od 

590 €
do 6 let od 

259 €
prihrani do 

57 €
do 30. 4. 2016

http://www.kompas.si/
http://www.apolis.eu/
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Priljubljen družinski hotel s 65 sobami, zgrajen v 
egejskem stilu s čudovitim razgledom na zaliv Amopi. 
Priporočamo ga vsem, ki želijo bivati v mirnem 
okolju; večkrat dnevno redna avtobusna povezava do 
glavnega mesta (avtobusna postaja pred hotelom na 
glavni cesti).

Lega: na vzpetini nad zalivom Amopi, peščena plaža 
pribl. 300 m, Pigadia 5 km in letališče pribl. 15 km. 
Hotelska ponudba: recepcija, bar, dnevni prostor, TV 
soba, restavracija s pogledom na morje, Wi-Fi (do-
plačilo 1 €/uro), sef pri recepciji (doplačilo 7 €/teden), 
zunanji bazen z ločenim delom za otroke, terasa za 
sončenje, ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačni, 

na plaži za doplačilo, bar s prigrizki, manjša samopo-
strežna trgovinica pri recepciji.  
Sobe: prenovljene, telefon, hladilnik, satelitska tele-
vizija, klimatska naprava, kopalnica, balkon, internet 
(za doplačilo). Na voljo tudi sobe z možnostjo dveh 
dodatnih ležišč za otroke, možnost najema otroške 
posteljice.  
Prehrana: samopostrežni kontinentalni zajtrk, za 
doplačilo strežena večerja v taverni hotela Esperida, 
ki je od hotela Amoopi Bay oddaljena pribl. 500 m.   
Športna ponudba (za doplačilo): vodni športi na 
plaži.  
Spletna stran: www.amoopibayhotel.com

Cenik: stran 49.

hotel amoopi bay 3*

Prijeten, družinsko voden hotel se nahaja na vzpetini s 
čudovitim razgledom na zaliv in glavno mesto Pigadia. 
Hotel je bil obnovljen leta 2012.

Lega: pribl. 300 m od plaže in centra mesta, 17 km od 
letališča in 200 m od avtobusne postaje.  
Hotelska ponudba: recepcija, sef na recepciji za 
doplačilo 10 € na teden, Wi-Fi, internetni kotiček za 
doplačilo, TV kotiček, zajtrkovalnica, bar s prigrizki, 

bazen, ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačni. 
Sobe: preprosto opremljene, TV sprejemnik, telefon, 
Wi-Fi, hladilnik, klimatska naprava za doplačilo 6 € na 
dan, kopalnica, sušilnik za lase, balkon ali terasa.  
Ponudba za najmlajše: otroško igrišče, v bazenu 
ločen del za otroke. 
Prehrana: obogaten strežen kontinentalni zajtrk.  
Športna ponudba (za doplačilo): vodni športni na 
plaži, mini golf v bližini.

Cenik: stran 49.

hotel olympic 2*
primer sobe

• Dolgoletni Kompasov partner

• Veliko povratnih gostov

• Kompasova ocena: ###

primer sobe

• Odlična lokacija (mesto) 

• Kompasova ocena: ##

Amoopi, Pigadia

grčija

karpatos

že od 

399 €

že od 

551 €

do 4 let od 

289 €

do 8 let od 

259 €

prihrani do 

52 €
do 29. 2. 2016

prihrani do 

37 €
do 30. 4. 2016

http://www.kompas.si/
http://www.amoopibayhotel.com/
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hotel miramare bay 3*
Prijeten družinsko voden hotel, primeren za goste, ki 
želijo preživeti počitnice v bližini plaže in nedaleč od 
mestnega središča.

Lega: prodnato-peščena plaža 50 m, središče Pigadie 
400 m, letališče 17 km.  
Hotelska ponudba: recepcija, TV soba, sef pri recep-
ciji (doplačilo 10 €/teden), Wi-Fi, internetni kotiček 10 
€ na teden,  bar, bar s prigrizki, zajtrkovalnica, zunanji 
bazen s teraso za sončenje, brezplačna uporaba ležal-
nikov in senčnikov ob bazenu (na plaži za doplačilo), 
bar ob bazenu, trgovina s spominki.  
Sobe: lepo opremljene, telefon, TV, Wi-Fi (doplačilo 10 

€ na teden), hladilnik (doplačilo 25 €/teden), klimat-
ska naprava (doplačilo 7 €/dan), kopalnica, sušilnik 
za lase, balkon; za doplačilo možnost najema otroške 
posteljice. Na voljo tudi večje sobe z možnostjo 2 
dodatnih ležišč za otroke.  
Ponudba za najmlajše: otroško igrišče.   
Prehrana: obogaten kontinentalni samopostrežni 
zajtrk.  
Športna ponudba: pikado; za doplačilo: biljard, 
možnost izposoje koles, vodni športi na plaži, mini 
golf v bližini.  
Spletna stran: www.miramarebay.gr

Cenik: stran 50.

• Dolgoletni Kompasov partner

• Odlična lokacija (mesto)

• Kompasova ocena: ###

hotel seven stars 3*
Prijeten hotel s 57 sobami v mirnem okolju in s 
čudovitim razgledom na zaliv Pigadie, za goste vseh 
starosti, ki želijo bivati v bližini centra dogajanja.

Lega: na vzpetini, pribl. 400 m oddaljen od prodna-
to-peščene plaže, do centra mesteca pribl. 700 m, 
do letališča 17 km. Hotelska ponudba: recepcija, TV 
soba, bar, bar s prigrizki, jedilnica, Wi-Fi v skupnih 
prostorih, internetni kotiček za doplačilo 2 € na uro, 
zunanji bazen z ločenim delom za otroke in teraso za 
sončenje, ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačni, 

na plaži za doplačilo, bar ob bazenu. 
Sobe: prijetno in udobno opremljene, Wi-Fi, klimatska 
naprava (doplačilo 7 €/dan), telefon, sef na recepciji 
(doplačilo 10 €/teden), sat TV, hladilnik (doplačilo 20 
€/teden), kopalnica, sušilnik za lase, balkon; možnost 
najema otroške posteljice. 
Prehrana: obogaten kontinentalni samopostrežni 
zajtrk.  
Športna ponudba (za doplačilo): v bližini hotela 
mini golf, vodni športi na plaži.

Cenik: stran 49.

primer sobe

primer sobe

• Dolgoletni Kompasov partner

• Veliko povratnih gostov

• Odlična lokacija (mesto)

• Kompasova ocena: ###

Pigadia
grčija

karpatos
Ekskluzivno

že od 

408 €

že od 

496 €

do 12 let od 

259 €

do 12 let od 

259 €

prihrani do 

77 €
do 31. 1. 2016

prihrani do 

42 €
do 29. 2. 2016

http://www.kompas.si/
http://www.miramarebay.gr/
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Novejši hotel z 244 sobami in suitami odlikuje odlična 
lega ob tri kilometre dolgi peščeni plaži. Priporočamo 
ga gostom, ki si želijo storitev na visokem nivoju in 
sprostitve v široki ponudbi spa storitev.

Lega: ob plaži, pribl. 5 min do mesta Pigadia, 17 km 
do letališča.  
Hotelska ponudba: recepcija, Wi-Fi brezplačno v 
sprejemnici, internetni kotiček za doplačilo, Tv koti-
ček, glavna restavracija, restavracija a la carte carte 
(odprto od sredine junija do konca avgusta), bar s 
prigrizki, bar ob bazenu, zunanji bazen z ločenim 
delom za otroke, senčniki in ležalniki ob bazenu in na 
hotelski plaži brezplačni, kopalne brisače brezplačno, 
SPA center za doplačilo (različne lepotne terapije, 
jacuzzi, savna, parna kopel, minimarket. Večkrat 
tedensko v hotelu živa glasba.  
Opozorilo: moški morajo pri večerji imeti dolge hlače.  
Sobe: moderno opremljene; klimatizirane, aparat 
za pripravo kave in čaja, mini hladilnik, mini bar za 
doplačilo na vprašanje, satelitska TV, kopalnica (su-
šilnik za lase, kopalni plašč, copati), telefon, dostop 
do interneta (LAN) in wi-fi, sef, balkon, ob prihodu 

steklenica vina. Na voljo tudi sobe za invalidne osebe. 
Junior suite: enako opremljene kot dvoposteljne 
sobe, prostornejše, v enem prostoru spalnica in dnev-
ni prostor, dodatno v suiti aparat za espresso, vse s 
pogledom na notranjost, možni dve dodatni ležišči 
za otroke.  
Executive suite: enako opremljene kot dvoposteljne 
sobe, v enem prostoru spalnica in dnevni prostor, 2 
kopalnici, aparat za espresso, vse z direktnim pogle-
dom na morje.  
Ponudba za najmlajše: v bazenu ločen del za otro-
ke, otroški meniji na vprašanje, varstvo za otroke na 
vprašanje in za doplačilo.  
Prehrana: samopostrežna zajtrk in večerja; za do-
plačilo polni penzion+ (pri obrokih vključena lokalna 
pijača – brezalkoholna pijača, vino in točeno pivo). Na 
voljo meniji za otroke, na vprašanje dietna prehrana 
(za diabetike in brezglutenska prehrana).  
Športna ponudba: namizni tenis, fitnes, tenis (te-
niško igrišče 200 m od hotela, za doplačilo: biljard, 
možnost najema koles.   
Spletna stran: www.bluelagoongroup.com

Cenik: stran 50.

hotel alimounda mare 5*

primer sobe

• Visoka kakovost storitev

• Veliko povratnih gostov

• Odlična lokacija (mesto in plaža)

• Kompasova ocena: #####

Pigadia

grčija

karpatos

že od 

722 €
do 12 let od 

199 €
prihrani do 

189 €
do 29. 2. 2016

priporočamo družinam

ob plaži

http://www.kompas.si/
http://www.bluelagoongroup.com/
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hotel astron 3*
Hotel s 54 sobami, ki je umaknjen od mestnega 
središča, ima lepo urejeno okolico in je obdan z 
zelenjem. Priporočamo ga gostom, ki si želijo bivati v 
mirnem in prijetnem okolju.

Lega: od prodnato-peščene plaže oddaljen pribl. 600 
m, od središča mesta Pigadie 2 km, od letališča 19 km. 
Hotelska ponudba: recepcija, zajtrkovalnica, bar, bar 
s prigrizki, Wi-Fi v skupnih prostorih, sef pri recep-
ciji (doplačilo 8 €/teden), zunanji bazen s teraso za 

sončenje, brezplačna uporaba ležalnikov in senčnikov 
ob bazenu, na plaži za doplačilo.  
Studii: opremljeni v grškem slogu, TV sprejemnik, 
telefon, klimatska naprava (doplačilo 6 €/dan), 
kuhinjska niša, hladilnik, kopalnica, sušilnik za lase, 
balkon ali terasa.   
Prehrana: za doplačilo samopostrežni kontinentalni 
zajtrk. Dvakrat tedensko organizirajo »barbecue«.   
Spletna stran: www.astronhotel.gr

Cenik: stran 51.

• Dolgoletni Kompasov partner

• Kompasova ocena: ###

aparthotel socrates 4*
Novejši aparthotel s 14 studii in 14 apartmaji se nahaja 
na mirni lokaciji v Pigadii, priporočamo ga vsem 
gostom, ki si želijo namestitve v mirnem okolju in hkrati 
v bližini mesta.

Lega: približno 700 m iz centra mesta Pigadia in 250 
m od morja. Hotelska ponudba: recepcija, Wi-Fi, sefi 
na recepciji, bar, zunanji bazen z ločenim delom za 
otroke, ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno. 
Studii: moderno opremljeni, velikosti 38 m2, dnevno 

spalni prostor s kuhinjsko nišo, sat TV, telefon, inter-
net, sef, klimatska naprava, kopalnica, sušilnik za lase, 
balkon. Apartmaji: moderno opremljeni, velikosti 47 
m2, dnevno spalni prostor s kuhinjsko nišo, spalnica, 
sat TV, telefon, internet, sef, kopalnica, sušilnik za 
lase, klimatska naprava, balkon.   
Ponudba za najmlajše: otroški bazen, otroška poste-
ljica na vprašanje.   
Spletna stran: www.socrates.com.gr

Cenik: stran 51.

primer sobe

primer sobe

• Odlična lokacija (mesto)

• Kompasova ocena: ###

Pigadia
grčija

karpatos

že od 

533 €

že od 

467 €

do 12 let od 

289 €

do 12 let od 

269 €

prihrani do 

36 €
do 31. 3. 2016

prihrani do 

29 €
do 30. 4. 2016

http://www.kompas.si/
http://www.astronhotel.gr/
http://www.socrates.com.gr/
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Nahaja se ob plaži v Afiartisu, v neposredni bližini 
surfarskega centra. Hotel je bil prenovljen in dograjen in 
ima 60 sob v več zgradbah.

Lega: 50 m od zaliva Gun Bay, ob morju, pribl. 500 
m od letališča, 100 m od najbližjega mini marketa in 
50 m od taverne, 12 km od glavnega mesta Pigadia. 
Hotelska ponudba: recepcija, wi-fi,  bar, restavracija 
a la carte, TV soba, bazen z ločenim delom za otroke, 
ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačni, na plaži za 
doplačilo (2 ležalnika in senčnik 6 € na dan), izposoja 
kopalnih brisač 3 € na izposojo. V centru za surfanje, 

ki se nahaja v neposredni bližini hotela možnost 
izposoje opreme. Sobe: udobne, telefon, DVD 
predvajalnik, TV sprejemnik, sef, hladilnik (doplačilo 
4 €/dan), klimatska naprava (na vprašanje 7 €/dan), 
kopalnica, sušilnik za lase.  
Ponudba za najmlajše: otroško igrišče.  
Prehrana: kontinentalni samopostrežni zajtrk, 
samopostrežna večerja.  
Športna ponudba: fitnes 2 x tedensko brezplačno; za 
doplačilo: jacuzzi, turška savna, vodni športi na plaži. 
Spletna stran: www.karpathos-windsurfing.gr

Cenik: stran 51.

hotel irene beach 3*+

Studii se nahajajo v neposredni bližini letališča, v vasici 
Afiartis, daleč od običajnega počitniškega vrveža in na 
področju, ki je idealen za ljubitelje surfanja. V bližini 
studiev je tudi surfarska šola.

Lega: pribl. 100 m od plaže Chicken Bay, 15 km od 
glavnega mesta Pigadia. 

Hotelska ponudba: terasa, vrt, parkirni prostor. 
Studii: dnevno spalni prostor s kuhinjsko nišo, 
Wi-Fi satelitska TV, klimatska naprava 5 € na dan, 
kopalnica.   
Spletna stran: www.irinikos-karpathos.com

Cenik: stran 51.

studii irinikos 2*

• Odlična lokacija (plaža)

• Kompasova ocena:  splošna ocena ###+, prehrana ##+

primer sobe

• Odlična lokacija (plaža)

• Kompasova ocena: ##

primer sobe

Afiartis

grčija

karpatos

že od 

755 €

že od 

438 €
do 12 let od 

289 €
prihrani do 

13 €
do 30. 4. 2016

ob plaži

http://www.kompas.si/
http://www.karpathos-windsurfing.gr/
http://www.irinikos-karpathos.com/


»BOGAT SI, ČE ŠE 
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Hvalnice DOMU IN RODU 
Več kot 120 pesmi iz pesnikove 
zapuščine, prvič objavljene v knjigi

”... Bil je dionizični bard, v katerem pesniški 
ogenj ni in ni pojenjal tudi že v ugašajočem 
telesu. Eros, pesniški in življenjski, ga je 
gnal z neustavljivo močjo ...” 

(iz spremne besede Saše Pavček)
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Najhitreje do knjige:       v knjigarnah         www.emka.si         080 12 05

http://www.emka.si/


Kos
Kos, eden najlepših in najbolj 
priljubljenih grških otokov, vas 
bo popeljal skozi zgodbo o bogati 
zgodovini, proti številnim slikovitim 
vasicam in plažam, ki očarajo vsakega 
obiskovalca.
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Kos

Ag. Fokas

Marmari

Tigaki

Mastichari

Kardamena
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Ravninska pokrajina 45 km dolgega in 11 km širokega otoka, ki ga odlikujejo mila in prijetna klima, 
naravna lepota in čudovite zlato peščene plaže, predstavlja danes tretji največji in drugi najbolj 
priljubljen otok v skupini otočja Dodekanez. 

Ponuja številne kolesarske poti za odkrivanje znamenitosti kot tudi možnosti za izlete, med 
raziskovanjem pa si lahko privoščite kavico in lokalno specialiteto katere izmed vasic. 

Z več kot 2.000-letno bogato zgodovino in živahnim nočnim življenjem bo otok očaral vse 
ljubitelje antike in stare Grčije kot tudi mlade in zabave željne.

zakaj na Kos?
• ker je eden najlepših in najbolj sončnih otokov Egejskega morja,
• ker je otok kljub razvoju turizma ohranil svojo tipično Egejsko podobo in prijaznost domačinov,
• zaradi osupljivih antičnih znamenitosti, med katerimi kraljuje mogočni tempelj Asklepion,
• ker vam zaradi živahnega utripa mesta Kos ne bo nikoli dolgčas,
• ker se lahko na odkrivanje lepot otoka odpravite prek številnih kolesarskih poti,
• ker ponuja veliko svežega sadja, zelenjave in morskih sadežev, iz katerih domačini pripravljajo odlično 

domačo hrano,
• zaradi možnosti obiska številnih manjših otočkov, ki obdajajo otok Kos,
• zaradi obiska naravnih term – plaže z naravno termalno vodo.

Povprečna temperatura v ºC maj jun jul avg sep okt

Dnevna temperatura 25 30 32 33 29 24

Temperatura morja 20 22 24 25 24 21

DRUŽINSKI DRUŽINSKI KLUB 
15. 6. - 21. 9. 2016
Hotel Sovereign 4*

*več o klubski vsebini na strani 14

http://www.kompas.si/
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bodrum (turčija)
V jutranjih urah vas bo avtobus 
odpeljal do pristanišča, od koder 
boste odpluli proti Bodrumu, 
enemu najbolj mondenih turi-
stičnih mest v Turčiji (Saint Tro-
pez Egejskega morja). Od otoka 
Kos je oddaljen le uro plovbe. Po 
opravljenih mejnih formalnostih 
se boste z avtobusom podali do 
starodavnih mlinov, si ogledali 
nekoč mogočna mestna vrata, 
amfiteater in obisk sklenili v 
zlatarni, kjer se boste lahko 
dokazali pri »obveznem« baran-
tanju. Sledi prosti čas, ki bo na-
menjen uživanju ob turški kavi, 
jabolčnem čaju ali kebabu ali pa 
sprehodu po živahnem središču 
mesta Bodrum s številnimi trgo-
vinicami. Mesto ponuja številne 
nakupovalne možnosti in kulina-
rične dobrote, ki bodo zadovolji-
le še tako prefinjen okus.
Pomembno: vstopno dovoljenje 
za izlet v Turčijo dobijo potniki 
ob vstopu v državo, potrebujete 
pa veljaven potni list.
Informativna cena: 46 €  
(z vključenimi luškimi pristojbi-
nami)

skriti grški biser – 
otok nisyros
Spokojnost in tradicionalnost 
otoka sta pravo nasprotje turi-
stičnemu vrvežu Kosa. Očarale 

vas bodo belo-modre hiške, tes-
no stisnjene ob skalnato obalo, 
in mogočne vulkanske kamnine. 
Ob prihodu na otok se boste z 
avtobusom odpravili na krater še 
aktivnega vulkana, kjer se boste 
lahko sprehodili med vulkanski-
mi vodnimi in žveplenimi vrelci. 
Po vrnitvi v pristaniško mestece 
Mandraki se boste sprehodili 
med ozkimi mestnimi ulicami 
in povzpeli do edinstvenega, v 
skalo vklesanega pravoslavnega 
samostana Panagia Spiliani, ki je 
bil nekdaj med pomembnejšimi 
v Dodekaneškem otočju. Nekaj 
prostega časa bo namenjene-
ga nakupu otoške specialitete 
Sumade (mandljevega sirupa), 
kopanju na »vulkanski plaži« in 
potešitvi lakote z okusnimi gr-
škimi dobrotami (doplačilo).
Informativna cena: 49 €

odkrivanje otoka
Otok ima dolgo in bogato zgo-
dovino, ki jo boste lahko najbolje 
spoznali na celodnevnem izletu 
po Kosu. Z avtobusom se boste 
najprej odpeljali do Asklepiona, 
templja, posvečenega bogu me-
dicine. Ugotovljeno je bilo, da je 
ta tempelj eden najbolj znanih 
terapevtski centrov helenistič-
nega časa z izjemno zgodovino, 
ki je trajala vse do pozne antike. 
Od tod se boste odpeljali na 

najvišje ležečo vasico Zio, od 
koder se ponuja čudovit razgled 
na okoliške otoke. Nekaj časa 
bo namenjeno nakupu lokalnih 
specialitet (kanelada – cime-
tov sirup, sladki paradižniki…). 
Nato boste nadaljevali pot do 
vasice Pyli, kjer se lahko osvežite 
z otoško izvirno vodo ob 400 
let starem vodnjaku. Prosti čas 
boste preživeli v enem izmed 
najlepših zalivov otoka (Kefalo-
ški zaliv) v mestecu Kamari, kjer 
bo čas za kosilo (za plačilo) ali 
kopanje. Na povratku se boste 
ustavili še v glavni otoški me-
darni, kjer boste imeli možnost 
videti kako je pridobivanje medu 
potekalo v antičnih časih in 
kakšen je moderniziran posto-
pek. Prav tako pa se boste lahko 
posladkali z borovim in timija-
novim medom, tradicionalno 
sladico lokumades ter grško raz-
ličico medenega žganja. Čisto na 
koncu pa bo sledil še postanek 
v vasi Antimachia, kjer bo mož-
nost ogleda tradicionalne hiše 
in mlina na veter, starih 250 let 
(doplačilo 1,5 €).
Informativna cena: 39 €

izlet na 3 otoke
Zjutraj nas bo avtobus odpeljal 
do pristanišča, od koder nas 
bo lesena grška galeja najprej 
popeljala do majhnega otoka 
Pserimos, kjer si bomo ogledali 
edino, a zato toliko bolj slikovito 
otoško vasico. Na voljo boste 
imeli prosti čas za kopanje v kri-
stalno čistem morju in uživanju 
v Apolonovih sončnih žarkih. 
Sledila bo plovba do Otoka 
Kalymnos, ki slovi po svoji pri-
delavi spužev, poleg spužvarne, 
si bomo ogledali še center glav-
nega mesta Pothia. Po ogledih 
pa nas bo v tamkajšnji taverni že 
čakal tipičen grški obrok z žara 
(vključeno v ceno). Proti koncu 
se bomo z ladjo odpravili še na 
neposeljen otoček Plati, kjer pa 
se bomo še zadnjič ta dan osve-
žili v valovih Egejskega morja. Na 
Kos se bomo vrnili v popoldan-
skih urah.
Informativna cena: 50 €

Odkrivamo
Kos

Za popestritev vaših počitnic.

kardamena
Kardamena, nekoč mirna ribiška 
vasica danes slovi kot največje 
letovišče na otoku s številnimi 
hoteli, tavernami, barčki, 
trgovinami in obilico možnosti 
za aktivno preživljanje počitnic. 
Čez dan se lahko odpravite na 
potepanje po trgovinicah, si vmes 
privoščite grško kavo, odkrivate 
lokalne znamenitosti, večer pa 
nadaljujete v številnih nočnih 
lokalih in diskotekah, ki jih v tem 
delu otoka vsekakor ne manjka.

tigaki
Turistično središče, ki se nahaja na 
severni obali otoka Kos, se ponaša 
s čudovito, 10 km dolgo peščeno 
plažo. Od glavnega mesta Kos je 
oddaljeno približno 12 km. Tigaki 
je poznana kot ena najlepših in 
najbolj priljubljenih plaž na otoku.  
V mestecu boste našli številne 
taverne, bar, trgovine, na plaži 
pa  vodne športe, ki vam bodo 
popestrili vaše počitnice.

marmari
Marmari je turistični kraj približno 
15 km zahodno od mesta Kos, 
kjer boste lahko uživali na belih 
peščenih plažah, v kristalno 
čistem morju, športni navdušenci 
se bodo lahko preizkusili v 
številnih vodnih športih. Lahko pa 
se boste odpravili tudi do tipične 
vasice Pili, oddaljene le nekaj 
kilometrov.

kos
Glavno mesto istoimenskega 
otoka je živahno pristanišče s 
številnimi jahtami in barčicami. 
Predmestje Lambi se stika s samim 
mestom Kos in je eno najbolj 
priljubljenih letovišč na otoku. 
Na plažah je veliko možnosti za 
vodne športe, ob večerih pa se 
lahko odpravite v mesto, kjer 
najdete številne bare, taverne in 
trgovine. Sodobno in antično si na 
nenavaden način stojita bok ob 
boku in tako vsakemu obiskovalcu 
pričarata lep in spomina vreden 
oddih. Iz Kosa so redne povezave s 
sosednjimi otoki.

psalidi, agios 
fokas
Na drugi strani mesta se nahaja 
predmestje Psalidi, kjer se 
nahajajo številni hoteli, v bližnji 
okolici so urejene kolesarske poti. 
Približno 8 km od mesta Kos in 2 
km od naravnih term pa se nahaja 
kraj Agios Fokas, do koder so prav 
tako dobre avtobusne povezave.

Letoviški kraji

Nisyros Kamari Pserimos

Agios Fokas

Psalidi

Lambi

11-17 9-10

7-8

1-6

14

13

KOS - lokacije hotelov
1 Helona Resort • 2 Lakitira Resort • 3 Kris Mari • 4 Akti Palace • 5 Akti Beach • 6 Sovereign 

• 7 Michelangelo Resort • 8 Dimitra Beach • 9 Kipriotis Village • 10 Kipriotis Panorama 
Suites • 11 Citi Live • 12 Koala • 13 Apollon • 14 Efessos Boutique

grčija

kos
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hotel helona resort 5*
Hotelski kompleks, zgrajen v letu 2009, se nahaja na 
rahli vzpetini, nad eno najlepših plaž na otoku, plažo 
Helona. Pustite se razvajati udobju in storitvah na 
najvišjem nivoju in v bogati ponudbi spa storitev. 
Očarali vas bodo čudovit pogled na Egejsko morje in 
sosednji otok Nissyros ter nepozabni sončni zahodi.

Lega: nad peščeno plažo, od Kardamene je oddaljen 
4 km, od letališča 11 km, mesto Kos, kamor se lahko 
odpravite z lokalnim avtobusom je oddaljeno 29 km. 
Hotelska ponudba: recepcija, v skupnih prostorih 
na voljo Wi-Fi, internetni kotiček za doplačilo, glavna 
in a la carte restavracija, 3 bari, 15 zunanjih bazenov, 
senčniki in ležalniki ob bazenu in na plaži brezplačni, 
kopalne brisače, SPA center (notranji bazen, jacuzzi; 
za doplačilo fitnes, hamam, savna, masaže in številni 
wellness tretmaji, soba za sprostitev), mini market, 
trgovinica s spominki, konferenčne dvorane.   

Sobe de luxe: prostorne (32 m²), telefon, sat TV, 
radio, dostop do interneta (za doplačilo), kopalnica, 
sušilnik za lase, kopalni plašč, copati, samostojno nas-
tavljiva klimatska naprava, mini bar za doplačilo, sef, 
aparat za pripravo čaja in kave, balkon ali terasa. V 
vseh sobah je možno dodatno ležišče (kavč). V hotelu 
so tudi sobe, primerne za invalide (potrebna predho-
dna potrditev). Sobe superior enako opremljene kot 
sobe de luxe, s pogledom na morje.  
Ponudba za najmlajše: otroški bazen in mini klub 
Happy Turtles. Prehrana: ameriški samopostrežni 
zajtrk, samopostrežna večerja. Na vprašanje dietna 
prehrana (za diabetike in brezglutenska prehrana). 
Športna ponudba: namizni tenis, tenis (doplačilo za 
igranje na osvetljenem igrišču), odbojka na plaži; za 
doplačilo izposoja koles, vodni športi na plaži (surfa-
nje, jadranje, katamaran, potapljanje), fitnes (v sklopu 
SPA centra).  Spletna stran: www.helona-resort.com

Cenik: stran 52.

• Dolgoletni Kompasov partner

• Visoka kakovost storitev

• Odlična lokacija (plaža)

• Kompasova ocena: #####

primer sobe

ob plaži

Kardamena
grčijakos

že od 

679 €
do 12 let od 

199 €
prihrani do 

245 €
do 31. 3. 2016

http://www.kompas.si/
http://www.helona-resort.com/
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all inclusive
Prehrana: samopostrežni zajtrk 7.00–10.30, kosilo 
12.30–14.30 in večerja 19.00–21.30; od 10.00–0.30 
na voljo brezalkohoholne pijače, juice, vino, pivo, 
razni kotajli in druge alkoholne pijače, kava, čaj. Bari 
in restavracije, kjer bodo na voljo pijača in prigrizki so 
odprti ob določenih urah (točen program prejmete ob 
prihodu v hotel): glavni bar 10.00–0.30, taverna-bar 
ob bazenu 10.00–24.00, glavna restavracija v času 
glavnih obrokov in 23.00–5.00 – nočni bife, kjer 
strežejo juhe, hladne in tople prigrizke ter brezalko-
holne pijače.
Športna ponudba: v hotelskem bazenu osnove 
potapljanja, 2 teniški igrišči, igriške za košarko, mini 
nogomet, balinanje, pikado, lokostrelstvo, vodna aero-
bika, joga, odbojka na plaži, v Spa centru za goste nad 
18 let savna, jacuzzi,hammam, fitness in bazen, .
Natančen program all inclusive prejmete ob prihodu 
v hotel.

• Visoka kvaliteta storitev

• Odlična lokacija (plaža)

• Kompasova ocena: #####

hotel akti palace 5*
Hotel, zgrajen v modernem stilu, v katerem se kaže 
vpliv Dodekaneške arhitekture, leži na mirnem področju 
Tholari, sestavlja ga 15 stavb, ki se nahajajo v 35.000 
m2 velikem vrtu.

Lega: ob peščeni plaži, le 4 km od mesteca Kardame-
na, 25 km od mesta Kos in 10 km od letališča.  
Hotelska ponudba: recepcija, Wi-Fi, bar s prigrizki, 
bar-taverna ob bazenu, glavna restavracija, 3 te-
matske restavracije – “Asterias” grška morska, “Red 
Elephant” azijska in “Luculus” grška za sladokusce, za 
katere je potrebna rezervacija, glavni bazen, ležalniki 
in senčniki ob bazenu in na plaži brezplačni, kopalne 
brisače, Spa center (telovadnica, jacuzzi, parna kopel, 
savna, masaže, bazen), dnevna animacija ob bazeni 
in na plaži, večerna animacija: amhiteatru “Aphrodi-
te” razni šovi, kabare, enkrat tedensko Grški večer, v 

amfiteatru “Zeus” poleg glavnega bazena živa glasba 
5x tedensko in večeru s stereo glasbo 2 x tedensko; 
mini market.  
Sobe: moderno opremljene, satelitska TV, telefon, sef, 
Wi-Fi, mini bar dnevno polnjen z vodo, steklenico vina 
in juicem, aparat za pripravo kave in čaja, klimatska 
naprava, kopalnica, sušilnik za lase, balkon. Družinske 
sobe “Open Plan”: enako opremljene kot dvoposteljne 
sobe, prostornejše.  
Ponudba za najmlajše: otroški bazen, “Mini Club” 
za otroke 4-12 let in “Infant Club” za otroke 1-4 let. 
Prehrana: all inclusive.   
Športna ponudba (za doplačilo): vodni šport na 
plaži, video igre, biljard, izposoja koles, sotritve SPA, 
masaže, savna, fitnes.  
Spletna stran: www.aktipalace.gr

Cenik: stran 52.

primer sobe

ob plaži že od 

845 €
do 15 let od 

299 €
prihrani do 

244 €
do 29. 2. 2016

Kardamena

grčija

kos

http://www.kompas.si/
http://www.aktipalace.gr/
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all inclusive
Prehrana: samopostrežni zajtrk 07.15–10.30, kosilo 
12.30–14.30 in večerja 19.00–21.30, polnočni prigrizki 
23.00–24.00 in nočni prigrizki 23.00–00.50. V času 
kosila in večerje na voljo lokalne brezalkoholne pijače, 
voda lokalno točeno pivo in vin ter sladoled. Hrana in 
pijača na voljo v več barih ob določenih urah (točen 
program prejmete ob prihodu v hotel): hladni in topli 
prigrizki, solate in sladoled, brezalkoholne pijače, kava, 
čaj, voda (v kozarcih), lokalno točeno vino in pivo in 
druge alkoholne pijače.
Športna ponudba: odbojka na plaži, vaterpolo, 
košarka, mini nogomet, 2 teniški igrišči in namizni 
tenis (pri obeh na voljo tudi loparji in žogice), pikado, 
lokostrelstvo, kanuji, pedalini.
Natančen program all inclusive prejmete ob prihodu 
v hotel.

• Odlična lokacija (plaža)

• Kompasova ocena: ####

hotel akti beach club 4*
Hotelsko naselje z velikim vrtom se nahaja na pribl. 
90.000 m2 površine, nahaja se ob dolgi peščeni plaži in 
je zelo primeren za družine z otroki.

Lega: ob peščeni plaži, vmes je le obalna cesta, pribl. 
4 km od centra Kardamene, do koder vozi brezplač-
ni hotelski minibus in 10 km od letališča, 20 km od 
mesta Kos.  
Hotelska ponudba: recepcija, glavna stavba in več 
stranskih stavb, Wi-Fi in internetni kotiček za do-
plačilo, glavna restavracija, 3 bari ob bazenu, bar s 
prigrizki na plaži, “Coffer Corner”, glavni bazen, kjer so 
organizirane razne aktivnosti, bazen “Amphitheater” 
in “Kalimera”, kjer ni animacijskega programa in je na-
menjen za sprostitev, ležalniki in senčniki ob bazenu 
in na plaži brezplačni, dnevni mednarodni animacijski 
program za odrasle in otroke ob glavnem bazenu 

(razna tekmovanja in igre), “Aphrodite” amfiteater, 
kjer so organizirani večerni šovi, mini market. Varščina 
je potrebna za daljinski upravljalec za TV in klimatsko 
napravo 20 €, za kopalne brisače 10 € in za izposoje 
športnih rekvizitov (žogice, loparji …) 10 €.  
Sobe: telefon, satelitska TV, mini hladilnik, sef za do-
plačilo, klimatska naprava, kopalnica, sušilnik za lase, 
balkon. Družinske sobe “Open Plan”: enako opremlje-
ne kot dvoposteljne sobe, prostornejše.  
Ponudba za najmlajše: 4 bazeni za otroke, “Mini 
Club” za otroke 4-12 let, “Infant Club” za otroke  
1-4 let, mini disko. Prehrana: all inclusive.   
Športna ponudba (za doplačilo): osvetlitev teniške-
ga igrišča, vodni športi na plaži (za goste hotela Akti 
Beach popust 10%).   
Spletna stran: www.aktibeachclub.gr

Cenik: stran 53.

primer sobe

priporočamo družinam

ob plaži

Kardamena
grčijakos

že od 

595 €
do 15 let od 

299 €
prihrani do 

172 €
do 29. 2. 2016

http://www.kompas.si/
http://www.aktibeachclub.gr/
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• Odlična lokacija (plaža)

• Kompasova ocena: ####

all inclusive
Prehrana: zajtrk 07.30-10.00, kosilo 12-3‘14.30 in 
večerja 19.30-21.30 - vse samopostrežno. Glavni bar 
18.00-01.00 – po 23.00 uri vse za doplačilo, bar ob ba-
zenu 09.30-18.30 in 20.30-23.00 in bar na plaži 10.00-
18.30 – v barih na voljo filter kafa, čaj brezalkoholne 
pijače, lokalne alkoholne pijače (pivo, vino, uzo, gin) 
- All inclusive program velja od 10.00-23.00 ure.  
V glavnem baru na voljo uvožene pijače za doplačilo.
Športna ponudba: 2 teniški igrišči in namizni tenis – 
potrebna je varščina, pikado, vaterpolo, odbojka, mini 
nogomet, biljard in telovadnica.
Natančen program all Inclusive prejmete ob prihodu 
v hotel.

primer sobe

Ekskluzivno

Lega: ob peščeni plaži, od katere je ločen le z obalno 
cesto, približno 2 km od centra Kardamene, 6 km od 
letališča in 30 km od glavnega mesta Kos.
Hotelska ponudba: recepcija, sprejemnica, TV 
kotiček, wi-fi za doplačilo, restavracija, grška 
taverna, a la carte restavracija, bar ob bazenu/bar 
s prigrizki, bazen s teraso za sončenje, ležalniki in 
senčniki ob bazenu in na plaži brezplačni, ob plačilu 
varščine 10 € na voljo kopalne brisače. V hotelu na 
voljo za doplačilo fitness, savna, Spa center, masaže 
lepotilni tretmaji, aromaterapija, animacijski program 
– različne igre, aerobika, telovadba in večerna 
animacija. Hotel je primeren tudi za invalidne osebe 
– sobe na vprašanje. Za hotelske goste vozi hotelski 

mini bus do Kardamene brezplačno 2 x dnevno (1 x 
dopoldne in 1 x popoldne).
Sobe: lepo opremljene, telefon, satelitska TV, wi-
fi in sef za doplačilo, hladilnik, klimatska naprava, 
kopalnica, balkon ali terasa, nahajajo se v glavni stavbi 
in bungalovih. Družinske sobe: enako opremljene 
kot standardne sobe, prostornejše, nahajajo se 
v glavni stavbi. Ponudba za najmlajše: otroški 
klub za otroke 3-11 let, otroški bazen Prehrana: all 
inclusive. Na vprašanje dietna prehrana (za diabetike 
in brezglutenska prehrana). Športna ponudba (za 
doplačilo): vodni športi na plaži. 
Spletna stran: www.sovereign-kos.com

Cenik: stran 53.

hotel sovereign 4*

priporočamo družinam

ob plaži

Kardamena

Natančnejši opis na strani: 14-15.

15. 6. - 21. 9. 2016

KOMPASOV
grčija

kos

že od 

620 €
do 12 let od 

199 €**
1. in 2. otrok

prihrani do 

360 €*
do 31. 1. 2016

* Najvišji popust velja za štiričlansko družino (2 odrasla + 2 otroka do 12 let).
** Cena 199 €/otroka velja za prvega in drugega otroka v družini.

http://www.kompas.si/
http://www.sovereign-kos.com/
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hotel kris mari 3*

primer sobe
Hotelsko naselje z velikim vrtom se nahaja na pribl. 
90.000 m2 površine, nahaja se ob dolgi peščeni plaži in 
je zelo primeren za družine z otroki.

Hotel se nahaja v mirnem predelu Kardamene, na 
jugozahodnem delu otoka. Je odlična izbira za spro-
ščene počitnice, vendar dovolj blizu živahnega noč-
nega življenja. Hotel Kris Mari je del kompleksa treh 
hotelov Cleopatra Hoteli, gostje hotela Kris Mari lahko 
koristijo storitve vseh treh hotelov.
Lega: hotel se nahaja pribl. 50 m od plaže, pribl.  
100 m od trgovin in restavracij, 500 m od centra 

Kardamene, kjer so številne trgovine, klubi in bari, 6 
km od letališča in 26 km od mesta Kos.  
Hotelska ponudba: recepcija, Wi-Fi, TV soba, resta-
vracija, bar s prigrizki ob bazenu, bazen, ležalniki in 
senčniki ob bazenu brezplačni, na plaži za doplačilo. 
Sobe: preprosto opremljene, klimatska naprava za 
doplačilo, mini hladilnik, sef za doplačilo, telefon, TV 
sprejemnik, kopalnica, sušilnik za lase, balkon.  
Prehrana: samopostrežni kontinentalni zajtrk.  
Športna ponudba (za doplačilo): namizni tenis, 
pikado, biljard, vodni športi na plaži.   
Spletna stran: www.cleopatrahotels.com

Cenik: stran 54.

• Odlična lokacija (mesto in plaža)

• Najugodnejše razmerje med kvaliteto in ceno

• Kompasova ocena: ###

hotel lakitira resort 4*
Hotel, ki se nahaja na mirnem področju na južnem 
delu otoka, priporočamo parom in družinam, ki si želijo 
sprostitve in dodatnih zabavnih aktivnosti v sklopu 
hotelskega  naselja. Lahko se ukvarjate s športom,  si 
privoščite razvajanje z masažo ali pa se sprostite pod 
čudovitim grškim soncem in v kristalno čistem morju.

Lega: 50 m od plaže, 4 km od kraja Kardamena in 11 
km od letališča in 31 km od mesta Kos   
Hotelska ponudba: 204 sobe, recepcija, Wi-Fi, 4 
restavracije, 4 bari, bar ob bazenu, trgovinica s spo-
minki, minimarket, igralna soba, wellness Viva Salon, 
zunanji bazen, otroški bazen, brezplačni ležalniki in 
senčniki ob bazenu in na plaži, kopalne brisače za 
doplačilo, animacija,   
Sobe de luxe: moderno opremljene in prostorne 
(22 m²), klimatska naprava, satelitska TV, telefon, sef, 
hladilnik, mini bar za doplačilo, aparat za pripravo kave 

ali čaja, kopalnica, sušilnik za lase, balkon ali terasa.  
Superior sobe: enako opremljene kot so sobe de luxe, 
s pogledom na morje, prostornejše, možnost names-
titve do 3 odrasle osebe in 1 otrok   
Družinske sobe: enako opremljene kot so sobe de luxe, 
možnost namestitve do 2 odrasli osebi in 2 otroka.  
Ponudba za najmlajše: otroški bazen z igriščem, 
mini klub; igralna soba,  
Prehrana: ameriški samopostrežni zajtrk, samopo-
strežna večerja. Na vprašanje dietna prehrana (za 
diabetike in brezglutenska prehrana).   
Športna ponudba (za doplačilo): biljard, namizni 
tenis, 11 teniških igrišč (osvetljena), nogometno igrišče, 
igrišče za odbojko; za doplačilo izposoja koles, številni 
vodni športi na plaži (surfanje, jadranje, potapljanje …)   
Spletna stran: www.lakitira-hotel-kos.com

Cenik: stran 53.

primer sobe

• Dolgoletni Kompasov partner

• Odlična lokacija (plaža)

• Kompasova ocena: ####

ob plaži

ob plaži

Kardamena grčijakos

že od 

636 €

že od 

449 €

do 12 let od 

269 €

do 7 let od 

299 €

prihrani do 

219 €
do 31. 3. 2016

prihrani do 

31 €
do 30. 4. 2016

http://www.kompas.si/
http://www.cleopatrahotels.com/
http://www.lakitira-hotel-kos.com/
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michelangelo resort & spa 5*
Hotel je zgrajen v obliki grškega amfiteatra in nudi čudovit 
razgled na sosednje otoke. Brez skrbi se boste lahko 
prepustili svojim počitnicam z vsemi čutili. Ne glede na to 
ali se boste sproščali v wellness centru, uživali v vodnih 
športih na plaži ali odkrivali zgodovino – našli boste nekaj, 
kar bo ustrezalo vašemu okusu in željam.

Lega: na vzpetini nad prodnato plažo, v kraju Agios 
Fokas, 6 km od mesta Kos (lokalni avtobus pelje 
vsakih 15 minut); 35 km od letališča.   
Hotelska ponudba: recepcija, TV soba, brezplačni 
Wi-Fi internet,  restavracija, restavracija a la carte, 
bar, bar ob bazenu, notranji in dva zunanja bazena z 
jacuzzijem, kopalne brisače brezplačno, senčniki in le-
žalniki ob bazenu in na plaži brezplačno, frizer, lepotni 
salon, mini market, SPA center za doplačilo (masaže, 
savna, različni lepotni tretmaji, fitnes), dnevni in 
večerni animacijski program.  
Sobe comfort: moderno opremljene, satelitska TV, 
Wi-Fi, telefon, mini hladilnik, sef, individualno nasta-
vljiva klimatska naprava, kopalnica, sušilnik za lase, 
kopalni plašč, copati, mini bar (na vprašanje in za 
doplačilo), balkon ali terasa. Sobe comfort se nahajajo 

v glavni stavbi in v stavbi v drugi vrsti v pritiličju ali 
prvem nadstropju, s pogledom na vrt ali morje.  
Superior sobe: enako opremljene kot sobe comfort, 
nahajajo se predvsem v stavbi v drugi vrsti v drugem 
nadstropju s pogledom na morje.  
Premium sobe: enako opremljene kot sobe comfort, 
nahajajo se v prvi vrsti nad bazenom z direktim pog-
ledom na morje.  
Junior suite: prostornejše od sob comfort, dodatno 
dnevni prostor, nahajajo se v vseh stavbah hotela.  
Ponudba za najmlajše: otroški bazen, otroško igri-
šče, mini klub za otroke 4-12 let, varstvo za otroke od 
4 let dalje na vprašanje in za doplačilo.  
Prehrana: ameriški samopostrežni zajtrk, samo-
postrežna večerja. Za doplačilo na voljo storitev all 
inclusive. Na vprašanje dietna prehrana (za diabetike 
in brezglutenska prehrana).   
Športna ponudba: teniško igrišče (za doplačilo 
osvetlitev), namizni tenis, fitnes aerobika, za doplači-
lo: video igre, biljard, najem koles, storitve SPA centra. 
Spletna stran: www.michelangelo.gr

Cenik: stran 54.

all inclusive (za doplačilo)
Prehrana: samopostrežni zajtrk 07.00-10.30. (konti-
nentalni zajtrk od 06.30-07.00), samopostrežno ko-
silo 12.45-14.45 in samopostrežna večerja 18.45-21.45, 
vse v glavni restavraicji David‘s Hall. Gostom hotela 
so na voljo prigrizki v restavraciji Mediterraneo  11.15-
¸7.30, enkrat v času bivanja večerja v restavraciji Me-
diterraneo brezplačno 19.00-21.30, polnočni prigrizki 
v glavni restavraciji 23.00-01.00, pecivo in sladoled,  
kava, brezalkoholna pijača, lokalno točeno vino in 
pivo, voda, koktajli. Natančne ure odprtja posameznih 
barov in restavracij, kjer lahko koristite all inclusive 
vam bodo na voljo v hotelu.
Natančen program all inclusive prejmete ob prihodu 
v hotel.

• Dolgoletni Kompasov partner

• Visoka kvaliteta storitev

• Odlična lokacija (plaža)

• Kompasova ocena: #####

primer sobe

ob plaži

Agios Fokas

grčija

kos

že od 

760 €
do 12 let od 

299 €
prihrani do 

85 €
do 30. 4. 2016

http://www.kompas.si/
http://www.michelangelo.gr/
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hotel dimitra beach 4*
Večji hotelski kompleks v obliki amfiteatra se nahaja na 
manjši vzpetini in ob morju in nudi čudovit panoramski 
razgled na Egejsko morje. Hotelsko naselje sestavlja 
glavna stavba s 45 sobami, 106 bungalovov in 105 suit.

Lega: v kraju Agios Fokas, nad prodnato plažo, 8 km 
do mesta Kos (redne avtobusne povezave vsakih 15 
minut), 35 km do letališča.   
Hotelska ponudba: recepcija, hotelska restavracija, 
snack bar, bar, bar ob bazenu, 3 zunanji bazeni, inter-
net (Wi-Fi), brezplačni senčniki in ležalniki ob bazenu 
in na plaži, kopalne brisače, TV kotiček, trgovinica s 
spominki, mini market. Dnevni in večerni animacijski 
program z aktivnostmi in igrami, enkrat tedensko 
grški večer z živo glasbo in plesalci.  
Sobe: nahajajo se v bungalovih ali glavni stavbi, 
elegantno opremljene, telefon, satelitska TV, wi-fi, sef 
(za doplačilo), hladilnik, klimatska naprava, kopalnica, 

sušilnik za lase, balkon ali terasa, namestitev za naj-
več 2 osebi stari nad 14 let.  
Junior suite: enako opremljene kot sobe, s pogledom 
na morje in bazen, namestitev možna za 2 odrasla + 
1 otroka. Family Suites: enako opremljene kot sobe, 
2 ločeni spalnici in dnevni prostor.  Namestitev mo-
žna za največ 2 odrasli osebi + 3 otroke.  
Ponudba za najmlajše: 3 otroški bazeni, mini klub 
(10.00-18.00) otroški disko (21.00-21.45), otroško 
igrišče, brezplačna otroška posteljica za otroke do  
2. leta, otroški stoli v restavraciji.   
Prehrana: samopostrežni zajtrk in večerja, za dopla-
čilo All inclusive. Na vprašanje dietna prehrana (za 
diabetike in brezglutenska prehrana).   
Športna ponudba (za doplačilo): savna, masaža, 
video igre, biljard, najem koles.   
Spletna stran: www.dimitrabeachotel.gr

Cenik: stran 54.

primer sobe

all inclusive (za doplačilo)
Prehrana: zgodnji kontinentalni samopostrežni zajtrk 
(6.30–7.00), obogaten ameriški samopostrežni zajtrk 
(7.00–10.30), samopostrežno kosilo (12.30–14.30) in 
samopostrežna večerja (18.30–21.30) v glavni hotelski 
restavraciji Romantica. Nočni prigrizki 23.00–1.00 V 
času glavnih obrokov na voljo lokalne brezalkoholne 
pijače, lokalno vino in pivo). Na voljo tudi t.i. lunch 
paketi, ki jih je potrebno naročiti na recepciji hotela en 
dan prej do 20.00 ure. V italijansko–grški restavraciji 
La Pergola kosilo (grške specialitete 12.30–14.30) in 
večerja (italijanske specialitete 18.30–21.30); potrebna 
predhodna rezervacija na recepciji hotela en dan prej. 
Od 10.00–24.00 na voljo lokalne brezalkoholne in 
alkoholne pijače, kava, čaj, sladoled – (Village Cafe, 
glavni bar, Water Pool bar, Bella Vista bar na plaži – 
odvisno od odprtosti posameznega bara). Na voljo tudi 
prigrizki, kot so hot dog, hamburger, pizza, (Village Café 
11.00–17.30). All inclusive je na voljo do polnoči.
Športna ponudba: tenis, namizni tenis, košarka, odboj-
ka na plaži, vaterpolo, mini golf, jacuzzi, fitnes, aerobika.
Natančen program all inclusive prejmete ob prihodu 
v hotel.

• Odlična lokacija (plaža)

• Kompasova ocena: ####

ob plaži

Agios Fokas
grčijakos

že od 

643 €
do 13 let od 

299 €
prihrani do 

86 €
do 30. 4. 2016

http://www.kompas.si/
http://www.dimitrabeachotel.gr/
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hotel kipriotis village 4*
Velik hotelski resort bungalovskega tipa, zgrajen v stilu 
egejske vasi, z bogato ponudbo vsebin za otroke, na 
odlični lokaciji ob plaži, blizu mesta Kosa. Priporočamo 
ga vsem družinam z otroki, ki si želijo dober all inclusive 
hotel ter namestitev blizu mesta Kosa. Hotel je že 
tradicionalno znan kot eden najboljših družinskih 
hotelov na otoku.

Lega: ob plaži, 3 km od mesta Kosa, 25 km od letališ-
ča; avtobusna postaja pred hotelom.   
Hotelska ponudba: glavna zgradba in bungalovi, 
skupno 709 sob, recepcija, Wi-Fi brezplačno v skupnih 
prostorih, TV kotiček, 4 restavracije, 5 barov (glavni bar, 
2 bara ob bazenu, bar s prigrizki, bar na plaži); 4 bazeni 
za odrasle (1 z whirlpoolom, 1 s toboganom), 2 bazena 
za otroke (1 s toboganom in gusarsko ladjo), ležalniki 
in senčniki ob bazenu brezplačni, na plaži za doplačilo, 
možnost najema koles in motornih vozil, frizerski sa-
lon, butik, konferenčni center za 5500 oseb, animacij-
ski program, ki ga vodi profesionalna animacijska ekipa 
(številne športne aktivnosti, tekmovanja in igre, ob 

večerih pa razni šovi, enkrat tedensko tradicilnalni grški 
večer s plesom).  Sobe: velike; satelitska TV, hladilnik, 
sef, telefon, Wi-Fi za doplačilo, aparat za pripravo kave 
in čaja, klimatska naprava (15.6.-15.9.), kopalnica, sušil-
nik za lase, balkon ali terasa.  
Družinske sobe Comfort: enako opremljene kot 
standardne sobe, vendar večje z enim dodatnim 
prostorom; 2 osnovni ležišči in 2-3 dodatna ležišča. 
Namestitev za največ 2 odrasla in 2 ali 3 otroci.  
Family Maisonette/Family Junior: enako opreml-
jene, vendar večje od standardnih sob, namestitev 
možna za največ 4 osebe.  
Prehrana: all inclusive. Na vprašanje dietna brezglu-
tenska prehrana.   
Ponudba za najmlajše: otroški bazeni, otroško 
igrišče, video igre (za doplačilo), mini disco, animacija. 
Športna ponudba (za doplačilo): tenis pod reflek-
torji, biljard, savna, masaža, jacuzzi, potapljanje, vodni 
športi na plaži.  
Spletna stran: www.kipriotis.gr

Cenik: stran 55.

all inclusive
Prehrana: ameriški samopostrežni zajtrk, na voljo 
tudi zgodnji in pozni zajtrk, ki je kontinentalni samo-
postrežno kosilo (12.00–15.00), samopostrežna večer-
ja (19.30–21.30); pri obrokih na voljo lokalne alkoholne 
in brezalkoholne pijače; sendviči (12.00–18.00), kava, 
čaj in pecivo (17.00–18.00), pozni prigrizki (23.00–
24.00), sladoled (12.00–18.00). Večerja na voljo tudi 
v Italijanski ali Grški restavraciji ob predhodni rezer-
vaciji. Čez dan na voljo lokalne točene brezakoholne 
pijače, točeno pivo, vino v kozarcih, kava, čaj, espresso, 
kapučino, mineralna voda v kozarcih, lokalne alkohol-
ne pijače in kotajli. Hotel lahko spremeni čas odprtja 
barov in restavracij ter njihovo število - odvisno od 
števila gostov in vremenskih razmer.
Športna ponudba: tenis (podnevi), košarka, odbojka 
na plaži, mini nogomet, vaterpolo, balinanje, pikado, 
odbojka, aerobika, vodna aerobika, namizni tenis, 
fitnes, animacija.
Natančen program all inclusive prejmete ob prihodu 
v hotel.

• Dolgoletni Kompasov partner

• Najugodnejše razmerje med kakovostjo in ceno

• Odlična lokacija (plaža)

• Kompasova ocena: ####

primer sobe

priporočamo družinam

ob plaži

Psalidi 

grčija

kos

že od 

636 €
do 14 let od 

199 €
prihrani do 

168 €
do 29. 2. 2016

http://www.kompas.si/
http://www.kipriotis.gr/
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hotel citi live 3*
Hotel se nahaja ob glavni cesti v neposredni bližini 
mesta, je primeren za sprostitev, preživljanje prostega 
časa in vse željne raziskovanja mesta Kos. Primeren je 
za samske in pare, ki želijo nastanitev v mestu.

Lega: v centru mesta Kos, do marine 200 m, mestna 
plaža 50 m (vmes samo lokalna cesta), od letališča 
oddaljen približno 22 km.   
Hotelska ponudba: zajtrkovalnica, bar, Wi-Fi.   
Sobe: v vseh Wi-Fi, TV, sef, hladilnik - vse brezplačno, 

klimatska naprava, kopalnica, balkon.   
Prehrana: obogaten kontinentalni samopostrežni 
zajtrk od 7.30-10.30 ure, do 7.30 ure in od 10.30-12.00 
ure samopostrežni kontinentalni zajtrk. Na vprašanje 
dietna brezglutenska prehrana.   
Športna ponudba (za doplačilo): fitnes, od hotela 
oddaljen 60 m, cena 1 dan 3 €, 1 teden 20 €, vodni 
športi na javni plaži.   
Spletna stran: www.citilivehotel.com

Cenik: stran 55.

hotel kipriotis panorama & suites 5*
Impresiven hotel se nahaja na priljubljenem območju 
Psalidi, v bližini mesta Kosa. Zgrajen je na vzpetini s 
prekrasnim razgledom na morje. Hotelski kompleks 
priporočamo vsem tipom gostov, še posebej parom, 
predvsem zaradi zelo dobre lokacije in odlične ponudbe.

Lega: 250 m od plaže, 3 km od mesta Kos, 25 km od 
letališča. Hotelska ponudba: recepcija, preddverje, 
Wi-Fi brezplačno v celotnem hotelu, TV salon, igralna 
soba, glavna restavracija Ariadni, a la carte restavraci-
ja Triton nudi 3 različne vrste suvlakija, a la carte meni 
in  »Greek Meze« - grški prigrizki, glavni bar semeli, 
Red Loftbar v 7. nadstropju hotela, bar ob bazenu 
Nereus, 2 zunanja bazena, otroški bazen, možnost iz-
posoje kopalnih brisač,  ležalniki in senčniki ob bazenu 
brezplačni, na plaži z doplačilom, za goste s storitvijo 
all inclusive so ležalniki in sečniki na plaži brezplačni, 
konferenčna dvorana, zlatarna, mini trgovinica, frizer-
ski salon. V sklopu hotela je SPA center z spa bazeni, 
savno in masažami - vse za doplačilo.   

Sobe: moderno in udobno opremljene, v vseh telefon, 
glasba, sat TV, Wi-Fi, klimatska naprava, sef in mini 
bar za doplačilo, za goste s storitvijo Ultra all inclusive 
je mini bar napolnjen z več vrstami brezalkohonih 
pijač, kopalnica, sušilnik za lase, balkon. 
Junior suite: enako opremljene kot dvoposteljne 
sobe, prostornejše, namestitev možna za 2 odrasli 
osebi in 2 otroka.  Ponudba za najmlajše: otroško 
igrišče  Prehrana: ameriški samopostrežni zajtrk, 
samopostrežna večerja. Na vprašanje dietna brezglu-
tenska prehrana. Športna ponudba: namizni tenis, 
moderen Kipriotis Fitness center s široko ponudbo 
kardio-vaskularne opreme, možnost osebnega tre-
ninga, joge, pilates, telovadba, v Tonic fitness Juice 
baru s ponudbo svežih sadnih napitkov in dopolnilnih 
obrokov (doplačilo); za doplačilo: masaže, savna, 
jacuzzi, teniško igrišče (za goste z All inclusive sto-
ritvijo brezplačno), squash, elektronske igre, biljard, 
najem koles.

Cenik: stran 55.

ultra all inclusive (za doplačilo)
Prehrana: bogat samopostrežni zajtrk, kosilo, večerja 
v glavni restavraciji Ariadni in Triton, kjer lahko izbirate 
med 3 različnimi tipi večerij: Souvlaki&more, a la carte 
meni in Barbeque night (ob predhodni rezervaciji), 
konzumacija lokalnih in uvoženih alkoholnih in brezal-
koholnih pijač pri obrokih v restavracijah in različnih 
barih, prigrizki, sladoled.
Natančen program ultra all inclusive prejmete ob 
prihodu v hotel.

• Dolgoletni Kompasov partner

• Najugodnejše razmerje med kvaliteto in ceno

• Kompasova ocena: ####+

primer sobe

• Dolgoletni Kompasov partner

• Odlična lokacija (mesto in plaža)

• Kompasova ocena: ###

primer sobe

Psalidi / Kos
grčijakos

že od 

516 €
prihrani do 

154 €
do 29. 2. 2016

že od 

429 €
do 12 let od 

299 €
prihrani do 

34 €
do 30. 4. 2016

http://www.kompas.si/
http://www.citilivehotel.com/
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hotel apollon 4* 
Hotel se ponaša z odlično lego blizu plaže in centra 
mesta Kos ter čudovitim vrtom s številnimi eksotični 
rastlinami. Zgrajen je v slogu slavne palače Knossos in 
nudi prijetno okolje za sproščene počitnice.

Lega: v Lambiju, 200 m od plaže Nea Alikarnassos, 
pribl. 1,5 km od centra mesta Kos (pred hotelom se 
nahaja avtobusna postaja), 25 km od letališča, na-
sproti hotela je mini market (50 m).  
Hotelska ponudba: recepcija, sef na recepciji za 
doplačilo, wi-fi v sprejemnici, internetni kotiček za 
doplačilo, TV kotiček, sprejemnica z barom, restavra-

cija, bar ob bazenu, zunanji bazen, bazen za otroke, 
senčniki in ležalniki ob bazenu brezplačno, na plaži 
za doplačilo, na voljo kopalne brisače ob bazenu za 
doplačilo, danevni in večerni animacijski program za 
odrasle. Sobe: v vseh telefon, satelitska TV, wi-fi za 
doplačilo, mini hladilnik, klimatska naprava, kopalnica, 
sušilnik za lase, balkon ali terasa.  
Ponudba za najmlajše: otroško igrišče, otroški 
bazen, animacija za otroke. Prehrana: all inclusive. 
Športna ponudba (za doplačilo): masaže.  
Spletna stran: www.apollonhotels.gr 

Cenik: stran 56.

all inclusive
Prehrana: zajtrk 07.30-10.00, kosilo 12.30-14.00 in 
večerja 18.30-21.00 – vse samopostrežno. V glavnem 
baru ali baru ob bazenu na voljo: prigrizki (sendviči, 
pizza, pita) 11.00-19.00, popoldanski čaj, kava, piškoti, 
pecivo 16.00-17.00, sladoled 12.00-19.00, lokalne alko-
holne in brezalkoholne pijače 10.00-23.00. Storitev all 
inclusive velja od 10.00-23.00 ure.
Športna ponudba: biljard, teniško igrišče, igrišče za 
košarko, .
Natančen program all Inclusive prejmete ob prihodu 
v hotel.

• Odlična lokacija (mesto in plaža)

• Kompasova ocena: ###+

primer sobe

Ekskluzivno

priporočamo družinam

Lambi

grčija

kos

že od 

623 €
do 12 let od 

199 €
prihrani do 

65 €
do 30. 4. 2016

http://www.kompas.si/
http://www.apollonhotels.gr/
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hotel efesos boutique 3* 
Manjši hotel se nahaja v lepem vrtu z obilo sence. Hotel 
je bil prenovljen in je namenjen samo odraslim osebam 
nad 14 let.

Lega: 120 m od plaže, 2 km od vasice Tigaki, 8 km od 
mesta Kos ter 25 km od letališča.  
Hotelska ponudba: recepcija, wi-fi, restavracija, 
bar na strehi hotela, bar ob bazenu, zunanji bazen, 
ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačni, na plaži za 

doplačilo, ob večerih animacija, mini market.  
Sobe: moderno opremljene, satelitska TV, aparat za 
pripravo kave, mini hladilnik, wi-fi, klimatska naprava 
za doplačilo, kopalnica, balkon.  
Prehrana: ameriški samopostrežni zajtrk in samo-
postrežna večerja.  
Športna ponudba (za doplačilo): biljard, vodni športi 
na plaži. Spletna stran: www.efesoshotel.com

Cenik: stran 56.

• Kompasova ocena: ###

hotel koala 2*
Družinsko voden hotel, ki se vam kljub preprostosti želi 
približati s prijaznostjo in gostoljubnostjo. Primeren je za 
nezahtevne goste, ki si želijo oddiha v prijetnem okolju, 
za pare in tiste, ki se na počitnice odpravljajo sami.

Lega: 150 m od plaže, pribl. 5 min hoje do centra 
mesta Kos.  
Hotelska ponudba: recepcija, zajtrkovalnica, bar, TV 
soba, Wi-Fi brezplačno, sef na recepciji (doplačilo 18 

€/teden), menjalnica, zunanji bazen, otroški bazen, 
ležalniki ob bazenu brezplačni (omejeno število), na 
javni plaži za doplačilo.   
Sobe: preprosto opremljene, telefon, TV sprejemnik, 
w-fi, klimatska naprava (doplačilo 5 €/dan, hladilnik, 
kopalnica, sušilnik za lase, balkon.   
Prehrana: samopostrežni kontinentalni zajtrk.  
Spletna stran: www.koalahotel.gr

Cenik: stran 56.

• Dolgoletni Kompasov partner

• Najugodnejše razmerje med kakovostjo in ceno

• Odlična lokacija (mesto in plaža)

• Kompasova ocena: ##

primer sobe

primer sobe

Ekskluzivno

Kos, Tigaki
grčijakos

že od 

424 €
prihrani do 

40 €
do 29. 2. 2016

že od 

549 €
prihrani do 

54 €
do 30. 4. 2016

http://www.kompas.si/
http://www.efesoshotel.com/
http://www.koalahotel.gr/


Rodos
Kjer ima vsak kamen v osupljivem srednjeveškem 
mestu rodoških vitezov svojo zgodbo in kjer se 
lahko prepustite živahnemu nočnemu življenju in 
neskončnim peščenim plažam.

142  www.kompas.si

Kolymbia

Lindos

Prasonissi

Ixia Rodos

Kalithea

Faliraki

STAND UP KOMEDIJA
8. in 29. 7. 2016

*več na strani 10

http://www.kompas.si/
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Raznolikost, ki jo ponuja prestolnica Dodekaneza, vam bo na slehernem koraku pričarala 
vzdušje veličastne preteklosti. Kamorkoli se boste podali, vedno bo v vaši bližini katera 
od številnih prelepih plaž ali majhen naravni park. Ljubitelji zabave se lahko predate 
živahnemu nočnemu življenju, vodnim športom in nakupom, vsi drugi pa se lahko prepustite 
tradicionalnim užitkom, ki jih ponuja otok. 

Otok Rodos vam predstavlja slikovita antična mesta, bizantinske samostane, navdušujoče 
srednjeveške utrdbe, morje kulinaričnih užitkov, pristno grško prijaznost in skrite tradicionalne 
kotičke. Razviti severni del otoka se ponaša s srednjeveškim jedrom mesta Rodos, kjer vsak 
kotiček skriva svojo zgodbo, moderni del mesta pa je že pravo metropolitansko naselje. Glavno 
mesto je meka nakupov, kulinaričnih specialitet in nočnega življenja. 

Vzdolž zahodne obale vas bo vseskozi hladil prijeten vetrc, v poletnih mesecih pa lahko 
obiščete tudi znamenito dolino metuljev – Petaludes. Vzhodna obala vabi s prečudovitimi 
plažami in znamenito akropolo v Lindosu, ki ga ob vznožju dopolnjuje romantično sodobno 
mestece. V mirnih kotičkih Kalitheje se boste lahko prepustili skalnati, v živahnem Falirakiju in 
zalivu Kolymbije pa peščeni plaži. 

Južni del Rodosa bogatijo bizantinski samostani, bogata narava in grška tradicija,  
na obali pa vas ta del otoka vedno osvežuje s skritimi kotički plaž in vabi pustolovce, da jih 
odkrijejo.

zakaj na Rodos?
• ker kljub najdaljši turistični tradiciji v Grčiji še vedno najdete kotičke otoka čisto zase,
• ker je na otoku toliko čudovitih plaž, da se lahko vsak dan kopate drugje,
• ker se lahko v starem mestu Rodos ali Faliraki zabavate vse noči,
• zaradi gostoljubnosti in tradicionalne grške kuhinje,
• ker vas bodo staro srednjeveško mesto Rodos, slikoviti Lindos in številne otoške zgodbe za 

vedno očarali.

Povprečna temperatura v ºC maj jun jul avg sep okt

Dnevna temperatura 23 27 31 32 26 22

Temperatura morja 18 21 23 24 24 21

http://www.kompas.si/
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biseri otoka
Izlet boste začeli s panoramsko vožnjo skozi turistični del mesta Rodos, pot pa vas bo nato preko krajev 
Kalithea, Faliraki, Ladiko Bay, Kolymbia, Tsampika ter Archangelos vodila vse do Lindosa. V najlepšo vasico 
na otoku boste vstopili pri glavnem trgu in se od tu povzpeli na edinstveno helenistično akropolo (vstop-
nina), kjer je znamenit tempelj Atene Lindije. V Lindosu boste imeli tudi prosti čas za nakupe, osvežitev s 
pomarančnim sokom ter za sprehod po slikovitih uličicah. Pot boste nadaljevali na zahodno obalo, mimo 
viteške trdnjave Monolithos v tradicionalno vasico Sianna, kjer vam bodo ponudili med ter tradi-
cionalno rodoško žganje, Soumo. Sledilo bo kosilo v tipični rodoški taverni v vinarski vasici 
Embona ter pokušina vina. V popoldanskih urah se boste zapeljali na vrh gore Profitis Ilias, 
kjer stojita hotela Jelen in Košuta, zgrajena v alpskem stilu. Za konec vas čaka še sprehod 
skozi dolino metuljev – Petaludes (vstopnina), najbolj poznani naravni fenomen na 
Rodosu ali obisk Filerimosa (junij in september), kjer si boste ogledali križev pot, 
najbolj pogumni pa se bodo lahko povzpeli na 18m visok križ zgrajen v obdobju 
italijanske okupacije. V hotele se boste vrnili v poznih popoldanskih urah.
Informativna cena: 50 €

Odkrivamo
Rodos

Za popestritev vaših počitnic.

ixia
Ixia, prijetno turistično središče z osem-
kilometrsko plažo, je približno 5 km od 
mesta Rodos in je počitniški raj za vse 
ljubitelje vetra v laseh, saj ponuja šte-
vilne vodne športe, predvsem možnost 
deskanja in kajtanja. V juliju in avgustu 
na zahodni obali piha severozahodni 
veter meltemi, ki prijetno ublaži vroče 
grško sonce, dodatno sprostitev pa lahko 
poiščete v številnih tavernah in barih ali 
pa si privoščite odlične grške specialitete 
v prijetnih restavracijah.

ialysos
Če si zaželite nadaljnjega raziskovanja 
otoka, se lahko odpravite do Ialysosa, ki 
je približno tri kilometre od Ixie. Nekdaj 
je bil Ialysos pomembna prestolnica na 
Rodosu, ki je ime dobil po vnuku boga 
sonca Helija, danes velja za priljubljen 
počitniški kraj s številnimi hoteli, razno-
vrstnimi trgovinicami in nočnimi klubi.

rodos
Kjer se starodavno čarobno prepleta s 
sodobnostjo. Sprehod po srednjeveški 
citadeli nas vodi od ostankov antičnega 
mesta, bizantinskih in turških spomeni-
kov, utrdb iz viteških časov do novega 
dela mesta. Ob vhodu v privlačno prista-
nišče Mandraki, kjer naj bi v antičnih časih 
stal velik bronast kip Kolosa, eno izmed 
sedmih čudes antičnega sveta, danes sto-
jita kipa jelena in košute, zaščitnika otoka 
in ostanki srednjeveških mlinov. Staro 
mesto je danes del svetovne dediščine, saj 
je eno najlepših utrjenih mest na svetu.

kalithea
Mirno turistično središče s kamnitimi 
plažami na vzhodni obali otoka, je nedaleč 
od glavnega mesta Rodos, od turističnega 
središča Faliraki pa je oddaljeno le 5 km. 
Nekoč poznani antični vrelci so presahnili, 
še vedno pa vas bo navdušila obnovljena 
arhitektura term in prijeten skalnat zaliv, 
primeren tudi za potapljanje. Za tiste, 
ki želite imeti mesti Rodos in Faliraki na 
dosegu roke, še vedno pa užiti večere 
zunaj mestnega vrveža. Ob glavni cesti so 
avtobusna postajališča s pogostimi avto-
busnimi povezavami.

Letoviški kraji

Mesto Rodos

1-2

3-6

8-13

7

14

15-16

Ialyssos
Ixia

Rodos

Kalithea

Faliraki

Kolymbia

Lindos
RODOS - lokacije hotelov

1 Avra Beach • 2 Dionyssos • 3 Kipriotis • 4 Africa • 5 Ibiscus • 6 Silvia • 7 Kresten Palace • 
8 La Marquise • 9 Mitsis Alila • 10 Blue Sea Beach Resort • 11 Sevastos • 12 Olympia Sun • 

13 Orion • 14 Port Royal • 15 Lindos White • 16 Lindos Mare

grčija

rodos
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LindosHalkiMarmaris

Možnost izbire dodatnih izletov: Izlet na bližnji otoček Symi • 
Turčija – Fethiye • Lindos z ladjico • Grški večer

faliraki
Faliraki leži približno 13 km od mesta 
Rodos, na vzhodni obali otoka. S pre-
lepo peščeno plažo in pestro ponudbo 
restavracij, barov, klubov ter bogatega 
nočnega življenja privablja ljubitelje 
kopanja, sončenja in zabave z vseh 
koncev sveta. Ljubiteljem aktivnega 
oddiha so na voljo številne izposoje-
valnice športne opreme. V Falirakiju 
je poleg lunaparka tudi največji grški 
vodni park, v veselje ljubiteljem vrto-
glavih toboganov, divjih rek in bazenov 
z umetnimi valovi.

kolymbia
Kolymbia, nekoč ribiška vasica, danes 
prijetno turistično središče s čudovito 
plažo, je na vzhodnem delu otoka, prib-
ližno 25 km oddaljena od mesta Rodos. 
Od glavne ceste, avenije Lindou vodi do 
naselja čudovit evkaliptusov drevored, 
v naselju pa najdete nekaj prijetnih re-
stavracij in trgovinic. Kolymbia je prava 
izbira za vse, ki želijo svoje počitnice 
preživeti v mirnem okolju.

lindos
Srednjeveško mestece Lindos, ki se 
nahaja na jugovzhodnem delu otoka in 
je prav gotovo eden najbolj obiskanih 
in najbolj očarljivih mestec na otoku. 
Mimo belih hišic, številnih trgovin, 
barov in tavern se po ozkih ulicah lahko 
peš ali pa na hrbtih osličkov povzpene-
te do znamenite Akropole, odkoder se 
vam odpre prečudovit razgled na zaliv 
Lindos, prekrasne plaže in bližnje vasice

turčija – marmaris
Otok  Rodos leži le 20km od turške obale. 
Zakaj torej ne bi skupaj izkoristili te lepe 
priložnosti in se v zgodnjih jutranjih urah 
podali v drugo državo, začutili utrip druge 
kulture, doživeli lepote nove pokrajine 
in spoznali nove ljudi! Podali se boste v 
mesto Marmaris, enega najatraktivnejših 
turističnih centrov na turški zahodni obali.
Ob prihodu se boste najprej zapeljali na 
slikovito lokacijo, kjer vam bodo postregli 
tradicionalni turški zajtrk, ko bodo želodčki 
polni, pa bo čas za nakupe. Prvi postanek bo 
v zlatarni, kjer boste priča najlepšim izdel-
kom, ki prihajajo iz rok zlatarskih mojstrov. 
Sledil bo ogled modne revije v enem izmed 
usnjarskih centrov ter možnost nakupa. Ko 
boste že pravi mojstri barantanja, pa bo čas 
za obisk pravega turškega bazarja s številni-
mi prodajlnami, ki ponujajo tako tradicinla-
ne turške izdelke kot izdelke iz tekstila. Tu-
kaj boste imeli tudi čas za kosilo ali kratek 
sprehod po ulicah Marmarisa. Na Rodos se 
boste vrnili v poznih popoldanskih urah.
Pomembno: za izlet v Turčijo vizum ni po-
treben, potrebujete le veljaven potni list.
Informativna cena: 57 €  
(pristaniška taksa ni vključena)

dolina metuljev in otoček 
halki
Izlet je kot zanalašč za ljubitelje narave in 
še ne okrnjenih kotičkov. V jutranjih urah 
se boste odpravili do najbolj znane naravne 
lepote na Rodosu, doline metuljev (vstop-
nina). Ko se boste pustili očarati tisočerim 
metuljem, vas bo pot naprej vodila do 
malega pristanišča na zahodni obali, Skale 
Kamiros, kjer se boste vkrcali na ladjico, ki 
vas bo popeljala do slikovitega otočka Halki. 
Halki je najmanjši poslejeni otok v skupini 
Dodekaneza in šteje le 330 prebivalcev. 
Tukaj boste imeli prosti čas za razsikovanje 
edine poseljene vasice na otoku, Emboria, 
skok v kristalno čisto morje ter kosilo v eni 
izmed ribiških tavern. Na Rodos se boste 
vrnili v poznih popoldanskih urah.
Informativna cena: 47 €

jeep safari
Na slikovit in avanturističen izlet se boste 
zapeljali v zgodnjih jutranjih urah. Da se 
boste malce prebudili, bo poskrbela divja 
vožnja čez drn in strn, potem pa postanek 
za kavo v tradicionalni vasici Dimilia. Neza-
črtane poti vas bodo naprej vodile do vasice 
Apollona, kjer bo čas za kosilo v tradicional-
ni, družinsko vodeni taverni, še prej pa vas 
čakajo čudoviti razgledi na jezero Gadoura, 
nedotaknjeno naravo, ter gore z najvišjim 
rodoškim vrhom, Atavirosom (1215m). Za 
posladek, se boste po kosilu peljali čez ne-
skončne nasade oljk ter agrumov, prečkali 
boste celo rečno strugo, osvežitev pa vas 
čaka na eni izmed plaž na vzhodni obali. V 
hotele se boste vrnili v poznih popoldanskih 
urah.
Informativna cena: 62 €
*Program se lahko spremeni glede na pozicijo vašega ho-
tela (sever ali jug otoka)

grčija
rodos
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Moderen hotel se nahaja na območju Ixie. Obdan s 
številnimi nasadi pinij ponuja mir in sprostitev ter 
udobje na visokem nivoju. Priporočamo ga družinam, 
parom in starejšim gostom.

Lega: pribl. 200 m od prodnato-peščene plaže, 4 km 
do mesta Rodos, 13 km do letališča; 100 m do najbliž-
je avtobusne postaje. Hotelska ponudba: recepcija, 
TV soba, soba z družabnimi igrami, dostop do inter-
neta (doplačilo 1 ura = 4 €), Wi-Fi, trije bari, kafeterija, 
Souvlaki kotiček, restavracija Amvrosia, restavracija 
ob bazenu, velik bazenski kompleks, notranji ba-
zen, brezplačna uporaba ležalnikov in senčnikov 
ob bazenu, na javni plaži za doplačilo, mini market, 

trgovina s spominki, frizerski salon, večerni šovi, živa 
glasba. Sobe: lepo opremljene in prostorne; telefon, 
satelitska TV, radio, Wi-Fi, sef za doplačilo, hladilnik, 
klimatska naprava, kopalnica, sušilnik za lase, balkon. 
Ponudba za najmlajše: zunanji bazen z otroško ani-
macijo, mini klub, otroško igrišče, otroško varstvo za 
doplačilo. Prehrana: ameriški samopostrežni zajtrk, 
strežena večerja. Na vprašanje dietna prehrana (za 
diabetike in brezglutenska prehrana).  
Športna ponudba: namizni tenis; za doplačilo tenis, 
internetne igre, biljard, savna, najem koles, vodni 
športi na plaži.   
Spletna stran: www.dionysos-hotel.gr

Cenik: stran 57.

hotel dionysos 4*

primer sobe

hotel avra beach 4*
Hotel se nahaja na 18.000 m² površine na priljubljenem 
turističnem področju Ixia. Lepo urejen vrt s palmovimi 
drevesi nudi naravno senco. Dobro je poznan med 
slovenskimi gosti in je primerna izbira za pare, družine, 
mladoporočence in starejše goste.

Lega: ob prodnati plaži, približno 6 km iz mesta 
Rodos in 7 km od letališča, do mesta Rodos so redne 
avtobusne povezave. Hotelska ponudba: recepcija, 
dostop do interneta za doplačilo, igralna soba, TV ko-
tiček, bar, bar s prigrizki, restavracija s teraso, zunanji 
bazen s teraso za sončenje, brezplačna uporaba 
ležalnikov in senčnikov ob bazenu, na plaži za dopla-
čilo, mini market, trgovina s spominki. 6 x tedensko 
večerna animacija (21.00-23.00).   

Sobe: lepo opremljene, telefon, TV sprejemnik, sef 
(doplačilo 19 €/teden), klimatska naprava (15.6.-15.9.), 
hladilnik, kopalnica, sušilnik za lase, balkon.   
Družinske sobe: enako opremljene kot standardne 
sobe, prostornejše, z dvema dodatnima ležiščema za 
2 otroka. Nahajajo se v pritličju glavne zgradbe in v 
bungalovih.  
Ponudba za najmlajše: otroški bazen, mini klub za 
otroke 4-12 let, v visoki sezoni – julij in avgust tudi 
klub za najstnike, otroško igrišče.  
Prehrana: all inclusive. Na vprašanje dietna prehrana 
(za diabetike in brezglutenska prehrana).  
Športna ponudba (za doplačilo): biljard, vodni športi 
na plaži. Spletna stran: www.avrabeach.gr

Cenik: stran 57.

• Dolgoletni Kompasov partner

• Visoka kakovost storitev

• Veliko povratnih gostov

• Odlična lokacija (plaža)

• Kompasova ocena: ####

all inclusive
Prehrana: v glavni restavraciji samopostrežni zajtrk 
(7.00–9.30) ter kosilo (12.30–14.30) in večerja (19.00–
21.30), pri obeh obrokih vključeno točeno vino, pivo in 
točene brezalkoholne pijače, med 10.00 in 24.00 so na 
voljo čaj in kava, sendviči, pica, sladoled, pecivo; v baru 
na plaži (10.00–24.00) na voljo lokalne brezalkoholne 
in alkoholne pijače, po polnoči za doplačilo.
Športna ponudba: odbojka na plaži, teniško igrišče, 
pikado, namizni tenis.
Natančen program All Inclusive prejmete ob prihodu 
v hotel.

primer sobe

Ixia

grčija

rodos

• Dolgoletni Kompasov partner

• Visoka kvaliteta storitev

• Veliko povratnih gostov

• Najugodnejše razmerje med kvaliteto in ceno

• Kompasova ocena: ####

ob plaži že od 

559 €

že od 

447 €

do 7 let od 

289 €

do 13 let od 

269 €

prihrani do 

245 €
do 31. 1. 2016

prihrani do 

76 €
do 29. 2. 2016

http://www.kompas.si/
http://www.dionysos-hotel.gr/
http://www.avrabeach.gr/
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Hotel, ki ima odlično lego v samem centru mesta Rodos 
priporočamo vsem, ki želijo začutiti dnevni in nočni 
utrip modernega in tudi srednjeveškega mestnega 
jedra. Hotel je namenjen le odraslim osebam nad 18 let.

Lega: v mestu, od mestne peščeno-prodnate plaže 
je oddaljen 70 m, od pristanišča Mandraki 400 m, od 
starega mestnega jedra 800 m, od lokalov, diskotek, 
tavern in trgovin pa le 50 m.   
Hotelska ponudba: recepcija, internet za doplačilo, 
preddverje s TV salonom, koktajl bar, bar s prigriz-
ki, restavracija, zunanji bazen, ležalniki ob bazenu 
brezplačni, na plaži za doplačilo, spa center Mira za 
doplačilo (savna, Jacuzzi, soba za sprostitev, 20 različ-

nih masaž. Razni tretmaji za obraz in telo, manikura, 
pedikura), mini market, animacija, enkrat tedensko 
grški večer.  
Sobe: lepo opremljene, telefon, sat TV, glasba, Wi-Fi 
za doplačilo, sef (doplačilo 20 € na teden), klimatska 
naprava (15.6.-15.9.), hladilnik, kopalnica, sušilnik za 
lase, balkon.   
Prehrana: ameriški samopostrežni zajtrk, za do-
plačilo samopostrežna večerja. Na vprašanje dietna 
prehrana (za diabetike in brezglutenska prehrana). 
Športna ponudba (za doplačilo): savna, jacuzzi, 
elektronske igre, namizni tenis, razni vodni športi na 
plaži. Spletna stran: www.kipriotis.gr

Cenik: stran 58.

hotel kipriotis 3*+

primer sobe

Hotel se nahaja v centru mesta Rodos, v bližini 
glavnih znamenitosti mesta, kot so Mandraki, Casino, 
Aquarium ter čudovitega srednjeveškega starega dela 
mesta, ki ponuja vse, kar si lahko zaželite.

Lega: samo 100 m od plaže, na zahodnem delu 
mesta, v bližini trgovin, barov in restavracij, 17 km od 
letališča in 55 km od znamenitega Lindosa.  

Hotelska ponudba: prenovljen manjši hotel s 76 
sobami, recepcija, kafeterija s satelitsko TV, wi-fi, 
zajtrkovalnica. Sobe: preprosto opremljene, wi-fi za 
doplačilo,  telefon, satelitska TV, hladilnik, klimatska 
naprava 1.7.-20.9. (v ostalih terminih za doplačilo), 
sušilnik za lase, kopalnica, balkon.  
Prehrana: samopostrežni kontinentalni zajtrk.

Cenik: stran 58.

hotel africa 2*
primer sobe

• Dolgoletni Kompasov partner

• Najugodnejše razmerje med kakovostjo in ceno

• Odlična lokacija (mesto in plaža)

• Kompasova ocena: ###

Rodos
grčija

rodos

• Najugodnejše razmerje med kvaliteto in ceno

• Odlična lokacija (mesto in plaža)

• Kompasova ocena: ##

že od 

444 €

že od 

436 €

prihrani do 

84 €
do 31. 1. 2016

prihrani do 

42 €
do 29. 2. 2016

http://www.kompas.si/
http://www.kipriotis.gr/
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• Dolgoletni Kompasov partner

• Odlična lokacija (plaža in mesto)

• Kompasova ocena: ####

• dolgoletni Kompasov partner

• najugodnejše razmerje med kvaliteto in ceno

• odlična lokacija (mesto)

• Kompasova ocena: ##

Prijeten, družinsko voden hotel, se nahaja v 
stanovanjeskem delu mesta, v neposredni bližini 
starega dela mesta Rodos in bližini nove marine. 
Priporočamo ga gostom, ki želijo odkrivati lepote otoka 
ali bivati v bližini živahnega dela mesta, mladim parom 
in tistim, ki se boste na počitnice odpravili sami.

Lega: 1000 m do mestne plaže Eli, 700 m do pri-
staniške plaže Zefyros, 200 m do srednjeveškega 

mestnega središča. Hotelska ponudba: recepcija, sef 
na recepciji (doplačilo 6 €/teden), sprejemni prostor 
s TV sprejemnikom, dostop do interneta wi-fi, zaj-
trkovalnica, bar. Sobe: preprosto opremljene, telefon, 
TV sprejemnik, wi-fi, hladilnik, kopalnica, klimatska 
naprava (15.6.-15.9.),  balkon.  
Prehrana: obogaten samopostrežni kontinentalni zajtrk.
Spletna stran: www.sylviahotel.gr

Cenik: stran 58.

hotel silvia 2*
primer sobe

Hotel se nahaja na rtu v mestu Rodos, ob najbolj 
popularni peščeni plaži, poleg Akvarija, le nekaj minut 
od starega dela mesta. Priporočamo ga gostom, ki 
želijo združiti živahno nočno življenje z udobnostjo 
hotela v mestu.

Lega: ob mestni plaži, od katere ga ločuje le obalna 
cesta, 800 m od starega dela mesta Rodos, 18 km od 
letališča.  
Hotelska ponudba: recepcija, Wi-Fi, internetni koti-

ček za doplačilo, TV soba, restavracija in bar, zunanji 
bazen, senčniki in ležalniki ob bazenu brezplačno, na 
plaži za doplačilo, ob bazenu na voljo kopalne brisače, 
TV kotiček. Sobe: udobno opremljene, sat TV, radio, 
hladilnik, telefon, sef, klimatska naprava, kopalnica, 
sušilnik za lase, balkon. Prehrana: ameriški samo-
postrežni zajtrk in samopostrežna večerja.  
Športna ponudba (za doplačilo): vodni športi na 
plaži. Spletna stran: www.ibiscushotel.gr

Cenik: stran 58.

hotel ibiscus 4*primer sobe

Rodos

grčija

rodos

Ekskluzivno

že od 

599 €

že od 

465 €

prihrani do 

90 €
do 31. 3. 2016

prihrani do 

30 €
do 30. 4. 2016

ob plaži

http://www.kompas.si/
http://www.sylviahotel.gr/
http://www.ibiscushotel.gr/
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Hotelski kompleks, kjer se prepletata modernizem 
in tradicionalna rodoška arhitektura, je sestavljen iz 
glavne in treh stranskih zgradb. Nahaja se na manjši 
vzpetini in ponuja lep razgled na sredozemsko morje. 
Odmaknjen od turističnega vrveža, z odlično lokacijo 
med mestoma Rodos in Faliraki, je zelo priljubljen pri 
družinah z otroki.

Lega: na vzpetini nad manjšo kamnito-peščeno 
plažo; od bazena do manjšega zaliva s plažo vodi 
ozka pot (pribl. 5 min hoje, 250 m); slikovita vasica 
Koskinou pribl. 3 km, avtobusna postaja pribl 50 m od 
hotela, redne avtobusne povezave z mestom Rodos, 
ki je oddaljeno 6 km (na vsakih 30 min. do 23.30 ure). 
Hotelska ponudba: recepcija, sprejemni prostor z 
barom, TV soba, Wi-Fi za doplačilo, vrt, restavracija, 
koktajl bar, bar s prigrizki ob bazenu, velik zunanji 
bazen, ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno, 
na plaži za doplačilo, dnevna in večerna animacija 
(razni športi in igre), video soba, trgovina s spominki, 
mini market.  Sobe: velike in prijetno opremljene, TV, 

radio, telefon, sef in dostop do interneta za doplačilo, 
klimatska naprava (15.6.-30.9.), hladilnik, kopalnica, 
sušilnik za lase, balkon ali terasa.  
Družinske sobe: enako opremljene kot standardne 
sobe, le da so prostornejše in z dvema dodatnima le-
žiščema. Na vprašanje možno še eno dodatno ležišče 
za tretjega otroka.   
Ponudba za najmlajše: otroški bazen in igrišče, 
varstvo za otroke (doplačilo).   
Prehrana: samopostrežni zajtrk in samopostrežna 
večerja, po želji doplačilo za kosilo. Na vprašanje 
dietna prehrana (za diabetike in brezglutenska pre-
hrana). Športna ponudba: namizni tenis, odbojka na 
plaži, mini golf; za doplačilo: fitnes, wellness (savna, 
masaže, parne kopeli), video igre, biljard, teniško 
igrišče in izposoja teniške opreme, potapljaški center 
1,8 km od hotela, igrišče za golf 18 km, izposoja koles, 
pribl. 1 km od hotela vodni športi (surfanje, smučanje 
na vodi).   
Spletna stran: www.krestenpalace.gr

Cenik: stran 59.

hotel kresten palace 4*

primer sobe

Kalithea
grčija

rodos

• Dolgoletni Kompasov partner

• Veliko povratnih gostov

• Najugodnejše razmerje med kakovostjo in ceno

• Kompasova ocena: ####

priporočamo družinam

ob plaži

že od 

499 €
do 14 let od 

199 €
prihrani do 

171 €
do 31. 3. 2016

http://www.kompas.si/
http://www.krestenpalace.gr/
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Odlična lega ob morju, lepo urejen vrt, kjer se nahaja 
več bazenov je prava izbira za družine, pare in vse 
goste željne športnih aktivnosti.

Lega: ob peščeni plaži, od centra Falirakija oddaljen 
pribl. 2 km, 12 km od mesta Rodos, 13 km od letališča. 
Hotelska ponudba: recepcija, Wi-Fi za doplačilo, 
restavracija, bar s prigrizki, bar ob bazenu, bar na 
plaži, zunanji in notranji bazen, otroški bazen, kopalne 
brisače 1x brezplačno, nato za doplačilo 1€, senčniki in 
ležalniki ob bazenu brezplačno, na plaži za doplačilo 
3,5 € za 2 ležalnika in senčnik, trgovinica s spominki, 
mini market.  

Sobe: moderno opremljene, v vseh telefon, satelitska 
TV, Wi-Fi za doplačilo, sef (18 € na teden), klimatska 
naprava (15.6.-15.9.), hladilnik, kopalnica, sušilnik za 
lase, balkon ali terasa.  
Ponudba za najmlajše: mini klub, otroško igrišče in 
otroški bazen.  
Prehrana: all inclusive. Na vprašanje dietna prehrana 
(za diabetike in brezglutenska prehrana).  
Športna ponudba (za doplačilo): fitnes, tenis,  
namizni tenis, igrišče za košarko, nogomet in squash, 
biljard, jacuzzi, masaže, savna.  
Spletna stran: www.blueseahotel.gr

Cenik: stran 59.

hotel blue sea beach resort 4*

all inclusive
Prehrana: samopostrežni zajtrk (7.00–9.30), 
kosilo (12.30–14.30) in večerja (19.00–21.30) v glavni 
restavraciji, kosilo in večerja možna ob predhodnem 
naročilu tudi v taverni (kosilo 13.00–15.00, večerja 
19.00–21.30), prigrizki (10.00–12.30, 14.30–19.00 in 
21.30–24.00), sladoled za otroke (10.00–19.00) in 
popoldanska kava in pecivo v enem od barov (16.00–
18.00); ves dan so na voljo lokalne brezalkoholne in 
alkoholne pijače (10.00–1.00).
Dodatna ponudba: športna animacija, igre ob baze-
nu, večerni šovi, 1 x tedensko živa glasba ali folklorni 
večer.
Športna ponudba: odbojka na plaži, namizni tenis.
Natančen program all inclusive prejmete ob prihodu 
v hotel.

• Dolgoletni Kompasov partner

• Veliko povratnih gostov

• Odlična lokacija (plaža)

• Kompasova ocena: ####

primer sobe

Faliraki

grčija

rodos

že od 

618 €
do 13 let od 

269 €
prihrani do 

122 €
do 31. 1. 2016

priporočamo družinam

ob plaži

http://www.kompas.si/
http://www.blueseahotel.gr/
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Sodoben in luksuzen hotel, v prečudovitem naravnem 
okolju. Razprostira se na 120.000 m² in se uvršča med 
večje hotelske komplekse na otoku. Impresiven hotel, 
ki bo navdušil tudi najzahtevnejše goste. Priporočamo 
ga vsem gostom, ki si od počitnic obetajo odlično 
nastanitev, dobre storitve in sproščeno ter mirno vzdušje.

Lega: na območju Faliraki, približno 300 m od pro-
dnate plaže, 10 km od mesta Rodosa, 15 km od leta-
lišča, avtobusna postaja za lokalno avtobusno linijo 
pred hotelom.  
Hotelska ponudba: skupno 386 sob, recepcija, 
preddverje, dvigalo, Wi-Fi, glavna restavracija Da Vinci 
za zajtrke in večerje (dress code), Crystal lounge bar 
(10.00-01.00), Luna panoramic bar, Gondola bar ob 
bazenu, glavni zunanji bazen, bazen na strehi hotela, 
2 bazena v zgornjem delu kompleksa, zunanji bazen 
v sklopu SPA centra, ogrevan notranji bazen, otroški 
bazen, kopalne brisače (varščina), brezplačni ležal-
niki in senčniki ob bazenu in na plaži, frizerski salon, 
bridge soba, mini trgovinica, draguljarna, prodajalna 
spominkov, konferenčna dvorana, wellnes center. 
Dostop iz hotela do hotelske plaže je urejen s podho-
dom pod cesto.  
Superior sobe GV: elegantno in luksuzno opremljene, 
velikost 30 m², telefon, dostop do interneta, sat TV, 
glasba, sef, mini bar (za doplačilo), aparat za pripravo 
kave in čaja, klimatska naprava, kopalnica s kadjo in 
prho, copati in kopalni plašč, sušilnik za lase, balkon 
ali terasa. Gostje, ki bodo v superior sobah bivali v 

mesecu juliju in avgustu, bodo nameščeni v superior 
sobah PV/SV.  
Superior sobe PV/SV: enako opremljene kot supe-
rior sobe GV, vendar večje (33 m²), nahajajo se poleg 
bazena s pogledom na vrt ali v najvišjem nadstropju 
glavne stavbe s prečudovitim razgledom na morje in 
celoten hotelski kompleks).  
Junior Suite: enako opremljene kot superior sobe, 
vendar večje (46 m²). Junior Suite PV so namenjene 
samo osebam nad 16 let.  
Družinske Suite: enako opremljene kot superior 
sobe, vendar večje (46 m²), imajo dodatno spalnico.  
Bungalovi z lastnim bazenom: enako opremljeni kot 
superior sobe, vendar večji (46 m²), dodatno bazen, 
nahajajo se v mirnem delu kompleksa. Bungalovi z 
bazenom so namenjeni samo osebam nad 16 let.  
Prehrana: ameriški samopostrežni zajtrk in samo-
postrežna večerja; na vprašanje posebna dietna 
prehrana –vegetarijanska, brezglutenska, diabetična. 
Ponudba za najmlajše: otroški bazen, mini klub (4-12 
let; 6x tedensko), igralna soba, rojstnodnevna zabava 
(na vprašanje), otroški meni, otroška posteljica, klub 
za najstnike (13-18 let). Posebni meniji za otroke v 
času kosila 12.30-14.30 in večerje 18.30-21.15 v glavni 
restavraciji Da Vinci.  
Športna ponudba: tenis, namizni tenis; za doplačilo: 
biljard, vodni športi, fitnes, savna, hamam, masaža, 
lepotni center, vitamin bar.  
Spletna stran: www.lamarquise.gr

Cenik: stran 59.

hotel la marquise  
luxury resort complex 5*

primer sobe

Faliraki
grčija

rodos

all inclusive (za doplačilo)
Prehrana: samopostrežni zajtrk (7.00–10.15), kosilo 
(12.30–14.30) in večerja (18.30–21.15). V Gondola baru 
ob bazenu kava, čaj, pecivo, prigrizki 16.00–18.00, 
sladoled na kepice 11.00–18.00 v baru ob bazenu 
Gondola, Azzurro in panoramskem baru Luna. Lokalne 
alkoholne in brezalkoholne pijače na voljo v barih Go-
nodola, Azzuro, Luna 10.30–18.30, ter v glavnem baru 
Crystal 18.00–24.00. 4x tedensko tematske večerje 
(grška, italijanska, azijska in mediteranska). 1 x v času 
bivanja možna večerja v a-la-carte restavraciji (odprta 
5 dni v tednu) 19.30–24.00, potrebna je rezervacija. 
Ponudba v baru na plaži ni vključena v all inclusive 
ponudbi.
Športna ponudba: 2 teniški igrišči s trdo podlago, 
igrišče za košarko, aerobika, fitness, mini golf, odbojka 
na plaži, vaterpolo, namizni tenis, savna in parna kopel 
– potrebna rezervacija, jacuzzi, yoga.
Natančen program all inclusive prejmete ob prihodu 
v hotel.

• Visoka kvaliteta storitev

• Kompasova ocena: #####

že od 

822 €
do 7 let od 

299 €
prihrani do 

146 €
do 31. 1. 2016

http://www.kompas.si/
http://www.lamarquise.gr/
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ultra all inclusive
Prehrana: samopostrežni zajtrk 07.00–10.00, kosilo 
12.30–14.30 in večerja 18.30–21.30. Ob poznih prihodih 
na voljo pozna večerja 22.00–00.30. V času kosila in 
večerje na voljo pivo, vino, brezalkoholne pijače, voda. 
V vseh barih vam bo ves dan na voljo bogata izbira 
različnih prigrizkov, sladoleda, lokalnih in uvoženih 
alkoholnih in brezalkoholnih pijač.
Hrana in pijača na voljo v različnih restavracijah: v 
glavni restavraciji zajtrk, kosilo in večerja, s široko 
ponudbo specialitet grške in mednarodne kuhinje 
(show cooking), v restavraciji “Ellinadiko“ 19.00–21.30 
ponudba grške kulinarike, v “Italijanski restavra-
ciji” 12.30–14.30 in 19.00–21.30 sveže pipravljene 
italijanske specialitete, “Azijska&Sushi” restavracija 
18.30–22.00, “Mehiška restavracija” 12.30–20.30, grški 
“mezes” s kozarcem Ouza na voljo v restavraciji “Ou-
zeri” 12.30–20.30, v “Pitta Corner” na voljo tradicilnalni 
souvlaki 12.30–20.30, “Burger” 12.30–20.30, “Crepe-
ri&Gelateria” s sladkimi užitki 10.30–2.00, “All day Bar” 
10.00–00.00, “Night bar” 18.00–00.00, “Champaign 
Bar” 18.00–00.00, “Wine Bar” 18.00–00.00, “Beach 
Bar&Pizza Oven” 10.30–18.00 s ponudbo osvežilnih 
pijač, piva, vina, kave, sladoleda, sezonskega sadja in 
odličnih pizz.
Športna ponudba: teniško igrišče, odbojka na plaži, 
namizni tenis, namizni nogomet, viljard, pikado, 
dnevna in večerna animacija, gimnastika aerobika 
razne igre in šovi
Natančen program ultra all inclusive prejmete ob 
prihodu v hotel.

• Visoka kakovost storitev

• odlična lokacija (plaža)

• Kompasova ocena: #####

Faliraki

grčija

rodos

priporočamo družinam

ob plaži

Izjemna lega, pristna mediteranska gostoljubnost in 
izjemna kulinarika odlikujejo ta odličen hotel, ki ga 
priporočamo tako družinam kot parom, ki si želijo 
svoj oddhih preživeti v ekskluzivnem hotelu, ki svojim 
gostom zagotavlja ultra all inclusive storitve na 
najvišjem nivoju.

Lega: ob peščeni plaži, približno 4 km od centra 
Falirakija, 8 km od mesta Rodosa, v bližini številnih 
znamenitosti, s katerimi se ponaša otok.   
Hotelska ponudba: recepcija, Wi-Fi v lobiju, dostop 
do interneta za osebne računalnike za doplačilo, TV 
soba, 8 tematskih a la carte restavracij (za nekatere je 
potrebna rezervacija), 5 barov, glavni zunanji bazen, 
tobogani za odrasle in otroke, ležalniki in senčniki ob 
bazenu in na plaži brezplačni, kopalne brisače (varšči-
na), Wellness Spa center za doplačilo (notranji vazen, 
jacuzzi, razni tretmaji za obraz in telo, masaže, mani-
kura, pedikura, hamam), večjezična dnevna in večerja 

animacija, enkrat tedensko tradicilnalni Grški večer, 
mini market, avtobusna postaja pred hotelom.  
Sobe: moderno opremljene, telefon, mini hladilnik, 
dnevno osvežena ponudba brezplačnega osvežilnega 
napitka, LCD satelitska TV z glasbenim kanalom, sef, 
dostop do interneta, kopalnica, sušilnik za lase, kopal-
ni plašč, copati, kozmetika.   
Družinski bungalov: enako opremljeni kot dvopo-
steljne sobe, dodatno spalnica.   
Družinski bungalov z bazenom: enaki kot družinski 
bungalovi, dodatno lasten bazen.   
Ponudba za najmlajše: otroški bazen, otroško igriš-
če, Mini Club 10.00-12.00&15.00-17.00, animacijski 
program za otroke, disko za otroke, internetni in 
kotiček za igre za doplačilo, varstvo za otroke na 
vprašanje in za doplačilo, otroški stolčki v restavraciji, 
Prehrana: ultra all inclusive.  
Športna ponudba (za doplačilo): fitness center 
(potrebna rezervacija v spa centru), vodni športi.

Cenik: stran 60.

the mitsis alila exclusive resort & spa 5*

že od 

826 €
do 13 let od 

279 €
prihrani do 

385 €
do 31. 3. 2016

http://www.kompas.si/


www.kompas.si  153

hotel orion 3*
Prijeten, družinsko voden hotel se nahaja na živahnem 
področju Faliraki, kjer boste našli številne taverne, 
trgovinice in bare. Zaradi odlične lege ga priporočamo 
vsem, ki želijo sami potovati po otoku in odkrivati skrite 
kotičke tega čudovitega otoka.

Lega: 350 m od peščene plaže, 500 m od živahnega 
centra Falirakija, 14 km od mesta Rodos.   
Hotelska ponudba: hotel sestavlja glavna zgradba 
z recepcijo, restavracijo in sobami ter dva paviljona s 
studio sobami, bar s prigrizki ob bazenu, Wi-Fi, sefi za 
doplačilo 10 € na teden, zunanji bazen, otroški bazen, 
jacuzzi, vrt, terasa za sončenje, ležalniki in senčniki ob 

bazenu brezplačni, na plaži za doplačilo.  
Sobe : telefon, satelitska TV, klimatska naprava, 
hladilnik, kopalnica, sušilnik za lase, balkon, možnost 
namestitve do 2 odrasli osebi in 2 otroka oz. 4 odrasle 
osebe.  
Ponudba za najmlajše: otroški bazen, otroško igrišče.  
Prehrana: obogaten samopostrežni kontinentalni 
zajtrk, večerja samopostrežna. Na vprašanje dietna 
prehrana (za diabetike in brezglutenska prehrana). 
Športna ponudba (za doplačilo): biljard, vodni športi 
na plaži. 
Spletna stran: www.orionfaliraki.com

Cenik: stran 60.

primer sobe

• Dolgoletni Kompasov partner

• Najugodnejše razmerje med kakovostjo in ceno

• Odlična lokacija (mesto)

• Kompasova ocena: ###

hotel olympia sun 3*
Hotel prenovljen v letu 2015 se nahaja na področju 
Falirakija, ki se ponaša z eno najlepših in najdaljših 
peščenih plaž na otoku (7 km), ki se ponaša z modro 
zastavo »Blue Flag«, ki jo prejmejo le najboljše in 
najlepše plaže s kristalno čistim morjem. Priporočamo 
ga družinam in parom. Sobe se nahajajo v 5 zgradbah, 
glavni zgradbi in stranskih. 

Lega: na mirnem predelu, le 500 m od peščene plaže, 1 
km od centra Falirakija, kjer boste našli številne trgovine, 
lokale in restavracije, ter v večernih urah obilo zabave.  

Hotelska ponudba: recepcija, wi-fi za doplačilo, 
restavracija, bar ob bazenu, terasa za sončenje z 
ležalniki, bazen, otroški bazen. 
Sobe: lepo opremljene, prostorne, telefon, satelitska TV, 
sef za doplačilo, wi-fi za doplačilo, hladilnik, klimatska 
naprava 15.6.-18.9., kopalnica, sušilnik za lase, balkon.  
Ponudba za najmlajše: otroški bazen, varstvo za 
otroke. Prehrana: all inclusive. 
Športna ponudba (za doplačilo): biljard, pikado, 
namizni tenis. 

Cenik: stran 60.

all inclusive
Prehrana: zajtrk 07.15-09.45, kosilo 12.00-14.00 
in večerja 19.30-21.15 – vse samopostrežno. V času 
kosila in večerje na voljo lokalno točeno vino, sok, 
kava, čaj in voda. V času 12.00-15.30 in 18.00-22.30 na 
voljo točene lokalne alkoholne pijače (vino, pivo, uzo, 
voda, gin…) ter brezalkoholne piajče kot so sok, kola, 
limonada, voda. Popoldanski čaj, kava, brezalkoholna 
pijača in lahko prgirizek na voljo 17.00-17.30.
Natančen program all inclusive prejmete ob prihodu 
v hotel.
Športna ponudba: teniško igrišče, odbojka na plaži, 
namizni tenis, namizni nogomet, viljard, pikado, 
dnevna in večerna animacija, gimnastika aerobika 
razne igre in šovi
Natančen program ultra all inclusive prejmete ob 
prihodu v hotel.

• Najugodnejše razmerje med kakovostjo in ceno

• Kompasova ocena: ###

primer sobe

Faliraki
grčija

rodos

Ekskluzivno

Ekskluzivno

priporočamo družinam

priporočamo družinam

že od 

519 €

že od 

491 €

do 14 let od 

199 €

do 7 let od 

249 €

prihrani do 

68 €
do 30. 4. 2016

prihrani do 

35 €
do 30. 4. 2016

http://www.kompas.si/
http://www.orionfaliraki.com/
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• dolgoletni Kompasov partner

• Visoka kvaliteta storitev

• Odlična lokacija (plaža)

• Kompasova ocena: #####

• Najugodnejše razmerje med kvaliteto in ceno

• Kompasova ocena: ##+

Prenovljeni studii se nahajajo n a mirnem delu Falirakija 
in so iealna izbira za vse, ki želijo biti povsem neodvisno 
od hotelskega reda in želijo raziskovati otok.

Lega: približno 700 m od plaže in centra mesta, 15 km 
od letališča. Hotelska ponudba: sobe v 3 stavbah, 
recepcija, sefi na recepciji za doplačilo, internetni 
kotiček za doplačilo, bar ob bazenu/bar s prigrizki, 

bazen s teraso za sončenje, otroški bazen. Na vpraša-
nje in ob predhodni potrditvi hotel sprejme domače 
ljubljenčke (manjši pes do 5 kg).  
Studii: prenovljeni, v vseh kuhinjska niša, satelitska 
TV, klimatska naprava za doplačilo, kopalnica, balkon.   
Športna ponudba (za doplačilo): vodni športi na 
plaži. Prehrana: kontinentalni zajtrk za doplačilo.

Cenik: stran 60.

studio sevastos 2*

primer sobe

Novejši hotel, odprt leta 2009, zgrajen v obliki 
amfiteatra, s čudovitim pogledom na zaliv, se nahaja 
na področju Kolymbie. Priporočamo ga starejšim 
gostom, parom, mladoporočencem in vsem, ki si 
želijo udobja in odlične ponudbe. Od leta 2013 je hotel 
namenjen samo gostom nad 16 let.

Lega: ob plaži, v centru Kolymbie, 25 km od mesta 
Rodos in 25 km od Lindosa.   
Hotelska ponudba: hotel bungalovskega tipa z glav-
no zgradbo (2 nadstropji) in 25 anexov s 6-8 sobami, 
recepcija, Wi-Fi za doplačilo, dve restavraciji, bar, bar 
s prigrizki, spa center (notranji bazen, savna, hamam, 
masaže, fitnes, hidromasaže …), kongresna dvorana, 
dva bazena, bar ob bazenu, ležalniki in senčniki ob 
bazenu in na plaži brezplačni, kopalne brisače ob 

bazenu (varščina), trgovina s spominki.   
Bungalovi: moderno opremljeni, velikosti 30 m², 
telefon, sat TV, klimatska naprava, kabelski in Wi-Fi 
internet (za doplačilo), hladilnik, aparat za pripravo 
kave in čaja, sef, kopalnica s hidromasažno kadjo, 
sušilnik za lase, kopalni plašč, copati, kopalne bri-
sače, balkon.  Bungalov direktno ob morju: enako 
opremljene kot bungalovi, dodatno CD/DVD pred-
vajalnik.  Prehrana: ameriški samopostrežni zajtrk in 
samopostrežna večerja. Na vprašanje dietna prehrana 
(za diabetike in brezglutenska prehrana). Za doplačilo 
all inclusive. Športna ponudba: namizni tenis, tenis, 
fitnes; za doplačilo: biljard, video igre, izposoja koles, 
storitve Spa centra, vodni športi na plaži.   
Spletna stran: www.portroyal.gr

Cenik: stran 61.

hotel sentido port royal villas & spa 5*

primer sobe

Faliraki, Kolymbia

grčija

rodos

all inclusive (za doplačilo)
Prehrana: samopostrežni zajtrk 07.00–10.00, samo-
postrežno kosilo 12.30–14.00 in samopostrežna večer-
ja 18.30–21.00, prigrizki v baru ob bazenu&restavraciji 
10.00–12.00 in 14.00–18.00, čaj in kava 17.00–18.00 
v Lounge baru ter v baru ob bazenu&restavraciji 
21.00–23.00. V več barih na voljo razne pijače med 
10.00 in 23.00 uro, v glavni restavraciji v času kosila in 
večerje prav tako na voljo izbor pijač.
Dodatna ponudba: Wi-Fi, v hladilniku v sobah na voljo 
voda, za vse Spa storitve popust 10%.
Športna ponudba: teniško igrišče, igrišče za mini 
golf in namizni tenis ter izposoja opreme – za vse 
potrebna rezervacija.
Natančen program all inclusive prejmete ob prihodu 
v hotel.

ob plaži že od 

917 €

že od 

370 €

prihrani do 

116 €
do 31. 3. 2016

prihrani do 

32 €
do 31. 1. 2016

http://www.kompas.si/
http://www.portroyal.gr/
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Hotel je zgrajen na vzpetini nad zalivom Vliha Bay, 
s čudovitim razgledom na celoten zaliv. Hotelski 
kompleks je s plažo povezan z več dvigali in kabinsko 
žičnico. Nedavno prenovljeni hotel nudi odlične storitve, 
diskretno razkošje in mir za resnično sprostitev.

Lega: 50 m od peščene plaže, nahaja se na hribčku nad 
plažo, približno 2,5 km od slikovite vasice Lindos, 50 
km od mesta Rodos in letališča.   
Hotelska ponudba: recepcija, TV salon, Wi-Fi, internetni 
kotiček za doplačilo, glavna restavracija Estia, a la carte 
restavracija pri bazenu Pelagos in bar ob bazenu s ču-
dovitim razgledom na morje, bar na plaži in restavracija 
Meltemi, lounge bar Vergina s panoramskim razgledom, 
2 zunanja bazena, otroški bazen, terasa za sončenje, 
ležalniki in senčniki ob bazenu in na plaži brezplačni, ko-
palne brisače, mini market, trgovina s spominki. V sklopu 
hotela SPA&Health Club, kjer so za doplačilo na voljo 
razni tretmaji, hidroterapija, lepotne terapije, masaže, 

fitnes, savna, parna kopel, frizerski salon.   
Sobe: moderno opremljene, v vseh telefon, satelitska 
TV, radio, sef, aparat za pripravo kave in čaja, hladilnik, 
individualna klimatska naprava, kopalnica, sušilnik za 
lase, balkon ali terasa.  
Junior suite: enako opremljene kot dvoposteljne sobe, 
prostornejše, spalni prostor in sedežni kotiček.  
Superior sobe: prostorne, enako opremljene kot dvop-
osteljne sobe, nahajajo se bližje plaži.  
Prehrana: bogat samopostrežni zajtrk in samopostre-
žna večerja. . Na vprašanje dietna prehrana (za diabeti-
ke in brezglutenska prehrana).  
Športna ponudba: namizni tenis, teniško igrišče 
(osvetlitev za doplačilo), za doplačilo storitve v Spa 
centru – razne terapije, masaže, kopeli, fitness, savna 
frizerski salon, parna kopel …, biljard, vodni športi na 
plaži (500 m). 
Spletna stran: www.lindosmare.gr

Cenik: stran 61.

hotel lindos mare 4*

Hotel se nahaja v mirnem zalivu Vlicha Bay, v letu 2011 
je bil prenovljen in povečan, novi del hotela s suitami 
se nahaja na vzpetini in je z ostalim delom hotela 
povezan s kabinsko žičnico. Je odlična izbira za mirne in 
sproščujoče počitnice.

Lega: 200 m od morja, približno 3,5 km od Lindosa, 
48 km od mesta Rodosa in 45 km od letališča.  
Hotelska ponudba: recepcija, TV salon, internetni 
kotiček za doplačilo, Wi-Fi, restavracija, bar, 2 bara ob 
bazenu, 2 zunanja bazena, 2 bazena za otroke, terasa 
za sončenje, ležalniki in senčniki ob bazenu brezplač-
ni, na plaži za doplačilo, kopalne brisače (varščina), 2 x 
tedensko večerni animacijski program.  

Sobe: v vseh telefon, satelitska TV, glasbeni kanal, sef 
za doplačilo, hladilnik, klimatska naprava, kopalnica, 
sušilnik za lase, balkon, velikost 25 m².   
Družinske sobe: enako opremljene kot dvoposteljne 
sobe, dodatno spalnica, ki je od dnevnega dela ločena 
s steklenimi drsnimi vrati, velikost 40 m².   
Ponudba za najmlajše: otroško igrišče, 2 otroška 
bazena, stolčki v restavraciji, otroške posteljice, mini 
disko. Prehrana: all inclusive. Na vprašanje dietna 
prehrana (za diabetike in brezglutenska prehrana).  
Športna ponudba (za doplačilo): teniško igrišče, 
biljard, košarka, na plaži kanuji, pedalini, banana…  
Spletna stran: www.lindoswhite.gr

Cenik: stran 61.

lindos white hotel & suites 4*

• Visoka kvaliteta storitev

• Odlična lokacija (plaža)

• Kompasova ocena: ####

primer sobe

all inclusive
Prehrana: ssamopostrežni zajtrk (7.30–10.00), kosilo 
(13.00–14.30) in večerja (19.00–21.30), V baru ob 
bazenu na voljo 10.30–23.00 razni prigrizki, sladoled, 
lokalne alkoholne in brezalkoholne pijače, kava in čaj, 
17.00–17.30 na voljo čaj, kava in pecivo.
Bar pri recepciji je odprt 24 ur za doplačilo.
Športna ponudba: aerobika, vodna aerobika, odbojka 
na plaži, vaterpolo, pikado, namizni tenis, balinanje.
Natančen program all inclusive prejmete ob prihodu 
v hotel.

• Dolgoletni Kompasov partner

• Najugodnejše razmerje med kakovostjo in ceno

• Odlična lokacija (plaža)

• Kompasova ocena: ####

primer sobe

Lindos
grčija

rodos

priporočamo družinam že od 

550 €

že od 

765 €

do 12 let od 

199 €
prihrani do 

129 €
do 31. 3. 2016

prihrani do 

92 €
do 29. 2. 2016

http://www.kompas.si/
http://www.lindosmare.gr/
http://www.lindoswhite.gr/


Samos
Biser Egejskega morja, ki vas bo prevzel 
in očaral s prelepimi plažami, neštetimi 
vinogradi, bujnim zelenim rastlinjem in 
številnimi legendami o slavnih grških 
mislecih.
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Otok ima kar nekaj adutov, s katerimi vedno znova privlači turiste: lepa pokrajina, prijetna majhna mesteca, 
restavracije, v katerih ponujajo domačo hrano in vino, peščene in prodnate plaže, ugodno sredozemsko podnebje ... 

Če si želite nekaj več od klasičnega oddiha, si privoščite izlet na otok Patmos in odkrijte skrite lepote otoka. To je tudi 
otok slavnega matematika Pitagore. Tipičen spominek, ki vas bo spominjal na prelepe počitnice na Samosu, je npr. 
Pitagorova čaša. 

Vreden ogleda je tudi Pythagorion na jugu otoka, ki je priljubljena destinacija navtikov, obenem pa so tukaj tudi 
številne taverne, restavracije in lokali, lahko pa si ogledate tudi ruševine Pitagorove šole. 

Če ste morda ljubitelj surfanja in vam prija malce hladnejša klima, vsekakor obiščite  
vetrovno ribiško vasico Kokkario.

Pythagorion

Kokkari

Ireon
Potokakki

Samos

Nič ni lepšega  
od uživanja hrane v Grčiji

Razvajajte se v preverjenih restavracijah – več na strani 159

Okušamo

http://www.kompas.si/
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zakaj na Samos?
• ker je eden od najbolj zelenih grških otokov s številnimi oljčnimi nasadi in vinogradi,
• ker ni masovnega turizma, temveč ponuja možnost mirnega oddiha tekom dneva ter mirne nočne užitke 

v zanimivih manjših barih in restavracijah,
• ker vas bodo očarale številne peščene in prodnate plaže,
• zaradi gastronomskih užitkov: uživajte v odlični tradicionalni kuhinji v številnih družinskih restavracijah 

ob ponudbi odličnih vin.

Povprečna temperatura v ºC Maj Junij Julij Avgust September Oktober

Dnevna temperatura 23 25 30 35 27 24

Temperatura morja 20 22 24 25 22 21

http://www.kompas.si/
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izlet po otoku
Na tem izletu bomo obiskali najbolj značilne 
kraje na otoku. Izlet bomo začeli z ogledom 
Efpalinijevega tunela, ki je bil zgrajen v 6. 
stoletju pred Kristusom, skozi katerega so 
oskrbovali z vodo takratno glavno mes-
to (vstopnina v tunel ni vključena v ceno 
izleta). Glede na to, da so za otok značilni 
številni samostani, bomo tudi mi obiskali 
samostan Timios Stavros in Vam na ta način 
poskusili približati pravoslavno cerkev. Sve-
tujemo, da imate s seboj primerna oblačila 
(moški in ženske morajo imeti pokrita rame-
na in kolena). 
Med drugim je Samos poznan tudi po pro-
izvodnji medu, oljčnega olja in začimb. Na 
poti se bomo ustavili, da boste lahko posku-
sili med, spoznali začimbe in različne čaje, 
ki jih pridelujejo na otoku. V Karlovassiju si 
bomo ogledali keramično delavnico, kjer 
boste lahko videli tudi tipičen spominek s 
Samosa - Pitagorovo čašo. Ustavili se bomo 
tudi v vinotoču, kjer lahko degustirate odlič-
na vina, ki jih pridelujejo samo na tem otoku. 
Prepričali se boste, da je Samos resnično 
eden od najbolj zelenih otokov Egejskega 
morja. Vozili se bomo po severnem delu 
otoka, kjer boste lahko opazovali prekrasno 
naravo in plaže ter prispeli do Kokkarija, ki 
slovi kot  eno od najlepših mest na otoku. 
Izlet bomo zaključili z vožnjo skozi glavno 
mesto, Samos.
Informativna cena: 40 €

patmos
Otok Patmos je od Samosa oddaljen 2 in 
pol uri ter je znan po tem, da je tukaj Sv. 
Ivan napisal zadnjo knjigo Biblije. Obiskali 
bomo pečino, v kateri je Sv. Ivan slišal božji 
glas, samostan Sv. Ivana ter se peljali sko-
zi mestece Choru. V sklopu samostana si 
bomo ogledali cerkev in samostanski muzej, 
v katerem hranijo različne spise, kelihe in 

ikone iz srednjega veka (obisk muzeja ni 
vključen v ceno izleta). Za obisk samostana 
so obvezna primerna oblačila - moški in 
ženske morajo imeti pokrita ramena in ko-
lena (dovoljena je majica s kratkimi rokavi 
in malce daljše hlače ali suknjič, ogrnete pa 
se lahko tudi z malce večjo ruto). Sprehodili 
se bomo po ozkih ulicah med 400 in 500 
let starimi hišami mesteca Hora, ki leži pod 
mogočno trdnjavo. Belomodro popleskane 
hišice, številne cerkvice in majhno turistično 
mesto Skala, dajejo otoku poseben grški čar 
in romantičnost.
Popoldan prosto, nazaj grede pa boste mor-
da imeli srečo in videli delfine, ki se približajo 
ladji in jo spremljajo. Grki pravijo, da to pri-
naša srečo v življenju. 
Informativna cena: 66 €

pic nic na otoku samiopula
Otok Samos s svojimi malimi otočki je znan 
po kristalno čistem morju in čudovitih oba-
lah, zato se je do sanjskih deviških plaž  in 
nedotaknjenih otočkov vsekakor vredno 
peljati z ladjico in odkrivati najlepše kotičke.
Naš kapitan nas bo v dopoldanskih urah 
popeljal do čudovite plaže Kokerema, katera 
se nahaja na otočku Samiopula kjer nam bo 
pripravil tudi okusno kosilo s souvlakijem, 
ribami, grško solato ter svežim lokanim 
sadjem.
V odtenkih zelene, razgibana obala, mir, 
svežina in modrina morja ... vse je tako kot 
v pravljici. Prepustite se ji in preživite dan v 
spremstvu Heliosa – boga sonca, Poseidona 
– boga morja in Eola – boga vetra. Oča-
rani nad lepoto narave se bomo 
v popoldanskih urah 
vrnili v Pythagorio. 
Informativna 
cena: 40 €

turčija
Samo uro in pol od Samosa  si boste lahko 
ogledali popolnoma drugačena svet - svet 
Orienta! Prehod iz Evrope v Malo Azijo, ven-
dar so tudi na tej obali nekoč živeli stari Grki. 
To lahko vidimo v antičnem mestu Efesus, 
ki ga bomo najprej obiskali. Peljali se bomo 
mimo nekoč enega izmed sedmih čudes 
antike-svetišča boginje Artemide in prišli 
v Efez, ki je eno od najpogosteje obiskanih 
in nabolje ohranjenih arheoloških najdišč 
v Turčiji, katero je obstajalo že v mikenski 
dobi. Ostanki ruševin, ki si jih bomo ogledali 
ob spremstvu vodiča, nam bodo v popolnos-
ti pričarali življenje starih Grkov. Od agore, 
svetišč, takratnega vodovoda, javnih toalet, 
knjižnice,...do gledališča, v katerem se še da-
nes odvijajo številne prireditve.
 Po ogledu Efeza se vrnemo v pristaniško 
mesto Kusadasi, kjer vas bo očaral svet 
tutških bazarjev, obiskali bomo tudi proda-
jalno preprog in se prepričali, kako zelo dobri 
so turški trgovci in kako čudovite preproge 
se tkejo v tej deželi. Na bazarju boste lahko 
potešili nakupovalne strasti. Skrivnostni svet 
Orienta se vam ponuja razen v preprogah 
še v usnju, zlatu in srebru, dragih kamnih,...V 
popoldanskih urah, vrnitev na Samos.
Informativna cena: 80 €

Odkrivamo
Samos

Za popestritev vaših počitnic.

pythagorion
Nekoč staro ribiško naselje, danes lepo majhno 
turistično mesto na jugu otoka; 3 km od letališča, 
14 km od mesta Samosa, znano zbirališče mnogih 
lastnikov jaht; v mestu je veliko tavern, restavracij 
in lokalov, tu je plaža Potokkaki, kjer so ruševine 
Pitagorove šole.

Letoviški kraji

Kokkari Patmos Turčija

Marathokampos

Ireon

Pythagorion

Samos
Kokkari

13-15

11-12

8-10

4-7
1-3

Potokakki

SAMOS - lokacije hotelov
1 Akrogiali • 2 Nikos • 3 Doryssa Seaside Resort • 4 Mykali • 5 Penelope • 6 Naftilos •  

7 Glicorissa Beach • 8 Samos Bay • 9 Mirini • 10 Ino Village • 11 Athena Beach • 12 Arion • 
13 Arion • 13 Votsalakia • 14 Kampos Village • 15 Pelagos 

grčija

samos

http://www.kompas.si/


www.kompas.si  159

Okušamo
na Samosu

kokkari
Majhna ribiška vas, ki se nahaja na severu otoka; 
od mesta Samosa je oddaljena 10 km, znana je po 
dolgi prodnati plaži. V okolici vasi je veliko manjših 
družinskih hotelov in tradicionalnih grških tavern. 
V Kokkariju pogosto piha, zato preživljanje počitnic 
na tem območju priporočamo tistim, ki jim prija 
za spoznanje hladnejša klima, ter vsem, ki radi 
deskajo.

samos
Glavno mesto otoka v obliki amfiteatra ponuja 
čudovit razgled na zaliv. Sprehodite se lahko 
po čudoviti sprehajalni promenadi in uživate 
ob odlični grški hrani. Glavna znamenitost je 
Pitagorov trg, Bizantinski in arheološki muzej 
v središču mesta,  Mesto se nahaja od letališča 
22km. 

kampos
Prijetno turistično letovišče se nahaja ob čudoviti, 
tri kilometre dolgi peščeni in prodnati plaži. Za 
vse ljubitelje umirjenih počitnic in za družine z 
majhnimi otroki. V kraju se nahaja nekaj tavern in 
trgovin.

Za sladokusce.

Nič ni lepšega od uživanja hrane v Grčiji – ker je intimno. Leseni stoli, barvit pogrinjek 
in prijeten ambient; na lokalnem radiu nepogrešljivi aktualni grški hiti, rahel piš vetra, 
občasni pljusk morja. Vpogled v grško kulturo in tradicijo nam pričara mama lastnika; izza 
ovinka nas ujame vonj olivnega olja in ščepca origana; v kozarec si nalijemo ohlajenega 
vina iz trt, ki se vijejo po goratih sušnih pobočjih ... Čas je za užitek.
 
Vsem Kompasovim oboževalcem Grčije, smo za prihajajoče poletje pripravili poseben pro-
gram, v katerem boste lahko z nami odkrivali nove recepte ali uživali v že preverjenih.

• Preverjene taverne in restavracije
• Kakovostna lokalna hrana, tradicionalna kuhinja
• Fleksibilnost izbire (kosilo ali večerja) in po želji vsak dan v drugi restavraciji

Na Samosu se bomo razvajali v preverjenih restavracijah:
Letovišče Pitagorion: Ambrosia, Esperides, Irodion, Remataki
Mesto Samos: Pizza Napoli
Letovišče Kokkari: Kokkoras
Letovišče Votsalakia: Votsalakia
*Natančen seznam restavracij z odpiralnimi časi, kontakti za možnost prehodne rezervacije in jedilnimi listi boste prejeli pri Kom-
pasovem predstavniku ob prihodu na destinacijo. Ob naročilu dodatnih à la carte jedi, imajo gostje poseben popust.

Čar poletja na novih 
destinacijah je odkrivanje 

novih okusov, vonjev, barv, 
melodij. Z vsemi čutili se 

prepuščamo domačnosti 
in drugačnosti, ki je tako 

zelo privlačna in zanimiva. 
In tisti trenutek, ko nas pot 

s plaže ponese v bližnjo 
taverno, kjer še oviti v 

brisače, v objemu sence 
figovcev in oleandrov, 

izberemo mizo, ob kateri se 
bomo predajali gurmanskim 

užitkom …

grčija
samos

V ceno vključeno:

• 7x kosilo ali večerja v restavraciji iz seznama

• predjed, glavna jed, sladica ter kozarec 

rdečega ali belega namiznega vina, voda

Cena: 79 € na osebo

http://www.kompas.si/
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primer sobe

Potokaki

grčija

samos

priporočamo družinam

ob plaži

V stilu tradicionalne grške arhitekture in modernega 
stila vas hotel Doryssa, ki se nahaja ob čudoviti plaži, 
z veliko naravne sence preprosto vabi, da preživite 
sproščujoče počitnice. Prepričal vas bo prekrasen 
razgled na Egejsko morje in čudovito urejeno okolico. 

Lega: 50 m od plaže, 500 m od središča mesta Pyt-
hagoriona, 2 km od letališča.  
Hotelska ponudba: recepcija, na voljo brezplačen 
Wi-Fi v recepciji in v sobah, TV soba, restavracija, a 
la carte restavracija, kavarna, prodajalna spominkov, 
frizerski salon, mini market, Spa center, zunanji bazen, 
otroški bazen, bar ob bazenu, bar s prigrizki, senčniki 

in ležalniki ob bazenu brezplačni, na plaži za doplači-
lo, jacuzzi, savna, nočni bar.  
Sobe: telefon, sat TV, sef, klimatska naprava, kopalni-
ca, sušilnik za lase, balkon ali terasa, dodatno ležišče 
je primerno le za otroke stare do 12 let.  
Prehrana: ameriški samopostrežni zajtrk in večerja. 
Ponudba za najmlajše: otroški bazen, otroško igri-
šče, otroška posteljica, varstvo otrok na vprašanje in 
z doplačilom.  
Športna ponudba (za doplačilo): tenis, namizni 
tenis, mini golf, telovadnica, vodni športi ob plaži. 
Spletna stran: www.doryssa.gr

Cenik: stran 62.

hotel doryssa seaside resort 5*

• Odlična lokacija (plaža)

• Kompasova ocena: ####+

že od 

824 €
do 12 let od 

199 €
prihrani do 

95 €
do 30. 4. 2016

http://www.kompas.si/
http://www.doryssa.gr/
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Manjši, družinsko vodeni hotel se nahaja ob eni najlepših 
plaž na otoku Samos, na plaži Potokaki. Priporočamo ga 
tako posameznikom kot parom. Ponuja odlično izhodišče 
za raziskovanje otoka ali obisk mesta Pytagorion. 

Lega: na plaži, 1 km od centra mesta, 1 km od letališča. 

Hotelska ponudba: recepcija, restavracija, senčniki in 
ležalniki na plaži brezplačno. 
Sobe: telefon, hladilnik, sef (za doplačilo), klimatska 
naprava (za doplačilo 6 €/dan), kopalnica, balkon. 
Prehrana: samopostrežni kontinentalni zajtrk.

Cenik: stran 62.

hotel akrogiali 2*

primer sobe

Prijeten, družinsko vodeni hotel, zgrajen v 
tradicionalnem grškem stilu se nahaja na vzpetini 
s čudovitim pogledom na morje. Do plaže in mesta 
Pythagorion redno vozi brezplačen shuttle bus vsak 
dan, razen nedelje.

Lega: 800 m do plaže, 1,5 km do mesta, 3,5 km od 
letališča. 
Hotelska ponudba: recepcija, restavracija, internet, 

TV soba, bar z prigrizki, bar ob bazenu, nočni bar, vrt, 
zunanji bazen, otroški bazen, ležalniki in senčniki ob 
bazenu brezplačni. 
Sobe: telefon, TV, hladilnik, sef (doplačilo), klimatska 
naprava, kopalnica, sušilnik za lase, balkon. 
Ponudba za najmlajše: otroški bazen, otroško igrišče. 
Prehrana: samopostrežni obogaten kontinentalni 
zajtrk, na voljo doplačilo za večerjo (meniji).
Spletna stran: www.mykalihotel.com

Cenik: stran 62

hotel mykali 3*
primer sobe

• Najugodnejše razmerje med kvaliteto in ceno

• Kompasova ocena: ##+

že od 

451 €
do 13 let od 

249 €
prihrani do 

28 €
do 29. 2. 2016

Pythagorion, Potokaki
grčija

samos

ob plaži

• Odlična lokacija (plaža)

• Kompasova ocena: ##+

• Veliko povratnih gostov

• Najboljše razmerje med kvaliteto in ceno

že od 

424 €
prihrani do 

28 €
do 30. 4. 2016

http://www.kompas.si/
http://www.mykalihotel.com/
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primer sobe

Pythagorion

grčija

samos

V letu 2014 prenovljeni aparthotel, se nahaja ob čudoviti 
prodnati plaži, s kristalno čistim morjem, ki je označena 
z modro zastavo. Bližina slikovitega mesta Pytagorion je 
odlično izhodišče za obisk tamkajšnjih tavern, trgovin s 
spominki ali za raziskovanje otoka Samos. 

Lega: le nekaj korakov od lastne hotelske plaže (loči 
ga le lokalna cesta), 2 km oddaljen od letališča in 
mesta Pytagorion. Hotelska ponudba: zunanji bazen 
obdan s čudovitim vrtom in naravno senco, kjer se 
lahko s knjigo v roki sprostite v viseči mreži. Na voljo 
brezplačni ležalniki in senčniki ob bazenu in na plaži. 

Bar in Lounge bar na plaži, kjer lahko dnevno okušate 
sveže pripravljene prigrizke. Studii: moderno in stilno 
opremljeni, kuhinjska niša, koplanica (tuš, sušilnik za 
lase), TV, hladilnik, sef (doplačilo 16€/ teden), klimat-
ska naprava (8€/ dan), balkon ali terasa.  
Studii Family: enaka oprema kot v studiih, na voljo 
eno dodatno ležišče. Storitev: najem.  
Ponudba za najmlajše: manjše igrišče z igrali v na-
ravni senci. Športna ponudba: igrišče za odbojko na 
mivki, vodni športi na plaži (doplačilo). Spletna stran:  
www.bvpotokaki-gr/studionikos_en.htm

Cenik: stran 63.

aparthotel nikos 3*

• Najugodnejše razmerje med kakovostjo in ceno

• Odlična lokacija (plaža)

• Kompasova ocena: ###+

Ekskluzivno

ob plaži že od 

371 €
do 12 let od 

249 €
prihrani do 

35 €
do 29. 2. 2016

http://www.kompas.si/
http://www.bvpotokaki-gr/studionikos_en.htm
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primer sobe

Pythagorion
grčija

samos

aparthotel penelope 3* sup 
Čudovit družinsko vodeni hotel, sestavljen iz dveh 
zgradb in lepo urejenim vrtom, s pogledom na Egejsko 
morje, se nahaja v bližini mesta Pytagorion.

Lega: 800m od manjše plaže, 800m od mesta Pyta-
gorion, 4 km od letališča.  
Hotelska ponudba: sprejemnica, zunanji bazen, 
ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno, bar ob 

bazenu, bar z prigrizki, zelo lepo urejen vrt in okoli-
ca. Na voljo brezplačen Wi-Fi ob bazenu in v sobah. 
Apartmaji: lepo opremljeni, s 4 ločenimi ležišči, TV, 
kuhinjska niša, sef (doplačilo 10€/ teden), klimatska 
naprava (doplačilo 8€/ dan), balkon.  
Storitev: najem, možnost doplačila za zajtrk.  
Ponudba za najmlajše: otroški bazen.  
Spletna stran: www.penelopehotel.com

Cenik: stran 63.

• Odlična lokacija (mesto)

• Kompasova ocena: ###+

Ekskluzivno

priporočamo družinam že od 

431 €
do 14 let od 

199 €
prihrani do 

35 €
do 29. 2. 2016

http://www.kompas.si/
http://www.penelopehotel.com/
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Čudovit butični hotel, ki se ponaša z enim najlepših 
razgledov na Egejsko morje in izraža stil grške 
arhitekture. Prijazno in ustrežljivo osebje vam po 
pričaralo nepozabne počitnice. Hotel je namenjen 
starejšim od 18 let.

Lega: 500m od plaže, hotel se nahaja na manjši vzpe-
tini, 2 km od centra mesta Pytagorion, 5 km od leta-
lišča. Hotelska ponudba: recepcija, brezplačen Wi-Fi 
na recepciji in omejen dostop v sobah, restavracija, 

bazen, ležalniki in senčniki ob bazenu, bar ob bazenu 
z prigrizki, na voljo kopalne brisače, frizer, postrežba v 
sobi (doplačilo), bar, TV soba.  
Sobe: lepo in prostorno opremljene sobe, vse s pog-
ledom na morje, klimatska naprava, SAT-TV, telefon, 
hladilnik, tuš, wc, v kopalnici sušilec za lase.  
Prehrana: samopostrežni zajtrk (možnost doplačila 
za večerjo/meniji).  
Spletna stran: www.hotelnaftilos.gr

Cenik: stran 63.

naftilos boutique hotel 4*

• Kompasova ocena: ####

primer sobe

Pythagorion

grčija

samos

že od 

537 €
prihrani do 

60 €
do 31. 1. 2016

http://www.kompas.si/
http://www.hotelnaftilos.gr/
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Prijeten družinsko vodeni hotel, obdan z bujnim 
zelenjem in s čudovitim pogledom na Glicorissa zaliv 
in sosednjo Turčijo. Zaradi naravne sence, 
lepe prodnate plaže, kristalno čistega morja ga 
priporočamo družinam, parom in posameznikom.

Lega: hotelska zgradba se nahaja na manjši vzpetini; 
je na plaži, od mesta Pytagorion je hotel oddaljen 
2,5km, od letališča 6 km; avtobusna postaja je odda-
ljena 400m, glavno mesto Samos je oddaljeno 12 km. 
Hotelska ponudba: recepcija, glavna restavracija, 
brezplačni WI-FI v recepciji hotela, internetni kotiček, 

TV soba, bar, bar ob bazenu, zunanji bazen, otroški 
bazen, senčniki in ležalniki ob bazenu brezplačno, na 
plaži za doplačilo (3€/dan), na voljo so kopalne brisa-
če (varščina), zelo lepo urejen vrt,  
Sobe: preprosto opremljene, TV, hladilnik, klimatska 
naprava (1.7.-31.8.), možnost najema sefa (doplačilo 
16€/dan), 
Prehrana: kontinentalni samopostrežni zajtrk in večerja. 
Ponudba za najmlajše: otroško igrišče, otroški ba-
zen, soba z video igrami. 
Športna ponudba: biljard, najem koles (doplačilo).

Cenik: stran 63.

hotel glicorissa beach 3*

primer sobe

hotel samos bay 3*
Hotel z odlično lego, le 30 m oddaljen od peščeno-
prodnate plaže Gagou, ločene le z majhno obalno cesto.

Lega: 30 m od plaže, cca. 1 km od centra mesta Sa-
mos, 24 km od letališča. 
Hotelska ponudba: recepcija, TV soba, internet, 

restavracija, bar, bar s prigrizki, nočni bar, senčniki in 
ležalniki na plaži za doplačilo, možnost najema koles. 
Sobe: prijetno in udobno opremljene, sat TV, telefon, 
sef, hladilnik klimatska naprava kopalnica, balkon. 
Prehrana: samopostrežni zajtrk in večerja. 
Spletna stran: www.samosbay.gr

Cenik: stran 64.

primer sobe

Pythagorion, Samos
grčija

samos

• Odlična lokacija (plaža)

• Najugodnejše razmerje med kvaliteto in ceno

• Kompasova ocena: ###

• Odlična lokacija (plaža)

• Kompasova ocena: ###

priporočamo družinam

ob plaži

ob plaži

že od 

437 €

že od 

449 €

do 7 let od 

249 €

do 12 let od 

249 €

prihrani do 

30 €
do 30. 4. 2016

prihrani do 

64 €
do 31. 3. 2016

http://www.kompas.si/
http://www.samosbay.gr/
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Lepo urejen in prijeten hotel, s čudovitim pogledom na 
Egejsko morje in glavno mesto Samos, se nahaja na 
mirni lokaciji. Primeren je za vse, ki si želijo preživeti 
počitnice v mirnem in sproščujočem okolju. 

Lega: na vzpetini, 500m od plaže in 1 km od središča 
mesta Samos, od letališča je hotel oddaljen 15 km.
Hotelska ponudba: recepcija s sprejemnico, resta-
vracija Elea ponuja čudovit razgled na zaliv in mesto 
Samos, kjer lahko ob večerih uživate v prijetnem 
vzdušju in odlični hrani, bar in bar s prigrizki, TV soba, 
zunanji bazen, ločen del za otroke, senčniki in ležal-
niki ob bazenu brezplačno, na voljo kopalne prisače 
(doplačilo).

Sobe Standard: preprosto opremljene, telefon, TV, 
hladilnik, sef (doplačilo 1,5€/ dan), v kopalnici sušil-
nik za lase, klimatska naprava (doplačilo 6€/ dan), 
balkon.
Sobe Superior in Deluxe: so prenovljene in zelo lepo 
opremljene, telefon, LCD TV, I-Pod postaja, sef, v 
kopalnici sušilnik za lase, klimatska naprava, aparat za 
pripravo kave in čaja, kopalni plašči in brisače, copati, 
balkon in pogled na morje.
Prehrana: ameriški samopostrežni zajtrk, na voljo 
doplačilo za večerjo (samopostrežna).
Ponudba za najmlajše: otroški bazen.
Spletna stran: www.inovillagehotel.gr

Cenik: stran 64.

hotel ino village 3*

Manjši in zelo prijeten hotel, z odlično lego, tik ob morju, 
s prekrasnim razgledom na morje in mesto Samos.

Lega: 100m od prodnate plaže, 800m od cestra mes-
ta Samos, od letališča je hotel oddaljen 15 km.
Hotelska ponudba: hotel je zgrajen v tradicionalnem 
stilu v treh nadstropjih, in ima recepcijo s sprejemni-
co, dvigalo, restavracijo s teraso in čudovitim razgle-

dom, TV sobo, navoljo brezplačen Wi-fi na recepciji, 
bar s prigrizki in bar.
Sobe: prijetno opremljene, telefon, Sat TV, hladilnik, 
brezplačen Wi-Fi, klimatska naprava (doplačilo 5€/ 
dan), sef na recepciji (doplačilo 7€/ teden), balkon in 
vse s pogledom na morje.
Prehrana: ameriški samopostrežni zajtrk.
Spletna stran: www.mirini.com

Cenik: stran 64.

hotel mirini 3*primer sobe

Samos

grčija

samos

ob plaži

primer sobe

primer sobe  deluxe

• Odlična lokacija (mesto)

• Kompasova ocena: ###+

• Odlična lokacija (mesto in plaža)

• Kompasova ocena: ###

že od 

444 €

že od 

415 €

do 12 let od 

249 €

do 12 let od 

249 €

prihrani do 

42 €
do 31. 1. 2016

prihrani do 

115 €
do 31. 3. 2016

http://www.kompas.si/
http://www.inovillagehotel.gr/
http://www.mirini.com/
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Kokkari
grčija

samos

primer sobe

• Veliko povratnih gostov

• Najboljše razmerje med kakovostjo in ceno

• Kompasova ocena: ####

hotel arion 4*
Čudovit hotel bungalovskega tipa se nahaja na vzpetini 
s prekrasnim razgledom na morje in čudovito mestece 
Kokkari. Hotel so poimenovali po znanem pesniku iz 
grške mitologije, ki je živel na otoku Samos. Hotel se 
pohvali z veliko povratnimi gosti in je primeren tako za 
posameznike, pare in družine.

Lega: 600 m od plaže, 600 m od mesta, 24 km od 
letališča. Hotelska ponudba: recepcija, na voljo 
brezplačen Wi-Fi na recepciji, TV soba, restavraci-
ja, bar, bar s prigrizki, bar ob bazenu, zunanji ba-
zen, otroški bazen, senčniki in ležalniki ob bazenu 
brezplačni, masaže, savna, Sobe: v glavni stavbi, 
prijetno opremljene, telefon, sat TV, hladilnik, sef (za 

doplačilo 1,5 €/dan), klimatska naprava, kopalnica, 
sušilnik za lase, balkon ali terasa. (Promo soba s pog-
ledom na parkirišče).  
Družinske sobe: v bungalovih, prijetno opremljene, 
ena spalnica z zakonsko posteljo in pograd, telefon, 
sat TV, hladilnik, sef (za doplačilo 1,5 €/dan), klimatska 
naprava, kopalnica, sušilnik za lase, balkon ali tera-
sa. Ponudba za najmlajše: otroško igrišče, bazen z 
ločenim delom za otroke.  
Prehrana: ameriški samopostrežni zajtrk in večerja. 
Športna ponudba (za doplačilo): biljard, namizni 
tenis, pikado, masaža, savna.  
Spletna stran: www.arion-hotel.com

Cenik: stran 65

priporočamo družinam

Hotel se nahaja v slikoviti vasici Kokkari, za mnoge 
obiskovalce ena najlepših na otoku Samos. Je manjši 
družinsko vodeni hotel, z odlično lokacijo in izhodiščem 
za raziskovanje otoka.

Lega: 30m od plaže, 300 m od centra mesta Kokkari, 
8 km od mesta Samos, 25 km od letališča.  
Hotelska ponudba: recepcija s sprejemnico, brezpla-
čen Wi-fi na recepciji in v sobah, bar s  prigrizki, TV 
soba, zunanji bazen, otroški bazen, senčniki in ležal-
niki ob bazenu brezplačno, na plaži za doplačilo, na 

voljo so kopalne brisače (varščina).  
Sobe: prijetno opremljene, TV, hladilnik (doplačilo), 
internet, sef (doplačilo 12€/ teden), klimatska naprava 
(doplačilo 7€/ dan).  
Družinske sobe: enaka oprema kot v dvoposteljnih 
sobah, z dvema dodatnima ležiščema.  
Prehrana: obogaten kontinentalni zajtrk.  
Ponudba za najmlajše: otroški bazen.  
Športna ponudba: vodni športi na plaži (doplačilo). 
Spletna stran: www.hotelathena-samos.gr

Cenik: stran 64.

hotel athena beach 3*

primer sobe

• Odlična lokacija (mesto, plaža)

• Kompasova ocena: ###

priporočamo družinam že od 

434 €

že od 

654 €

do 13 let od 

199 €

do 14 let od 

199 €

prihrani do 

43 €
do 29. 2. 2016

prihrani do 

155 €
do 29. 2. 2016

http://www.kompas.si/
http://www.arion-hotel.com/
http://www.hotelathena-samos.gr/
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Marathokampos Bay

grčija

samos

Hotel nudi obilo gostoljubnosti in omogoča svojim 
gostom brezskrbne in sproščene počitnice.

Lega: 80 m od plaže, 400 m od centra mesta, 40 km 
od letališča. 
Hotelska ponudba: recepcija, restavracija, bar, bar s 
prigrizki, bar ob bazenu, TV soba, internet, vrt, zunanji 
bazen, otroški bazen, senčniki in ležalniki ob bazenu 
brezplačni, na plaži za doplačilo, kopalne brisače za 

doplačilo, mini market. 
Sobe: telefon, sat TV, sef (za doplačilo 15 €/teden), 
klimatska naprava (za doplačilo 4 €/dan), kopalnica, 
sušilnik za lase. Prehrana: All inclusive. 
Ponudba za najmlajše: otroško igrišče, igralna soba. 
Športna ponudba (za doplačilo): namizni tenis, 
biljard, fitnes, možnost najema koles. 
Spletna stran: www.kamposvillage.gr

Cenik: stran 65.

hotel kampos village 3*

primer sobe

all inclusive
Prehrana: samopostrežni zajtrk (7.00–10.00), kosilo 
(12.45–14.15) in večerja (19.30–21.15) v glavni restavra-
ciji, pozni zajtrk (10.00–11.00), kava in pecivo (15.30–
17.00), popoldanski prigrizki (17.00–18.00) in večerni 
prigrizki (22.30–23.00) v baru Anthemis; lokalne 
brezalkoholne in alkoholne pijače (10.00–23.00).
Športna ponudba: odbojka.
Natančen program ponudbe all inclusive prejmete ob 
prihodu v hotel.

• Odlična lokacija (plaža)

• Kompasova ocena: ###priporočamo družinam

Simpatičen in družinsko voden hotel se nahaja ob lepi 
plaži, s prijaznim osebjem in je primeren predvsem za 
tiste, ki si želijo mirnih počitnic.

Lega: 20 m od plaže, v centru mesta, 44 km od le-
tališča. 
Hotelska ponudba: recepcija, TV soba, restavracija, 
bar, internet, bar s prigrizki, bar ob bazenu, vrt, zu-
nanji bazen, otroški bazen, senčniki in ležalniki ob 

bazenu brezplačni, na plaži za doplačilo, trgovina s 
spominki, mini market. 
Sobe: TV, telefon, klimatska naprava (doplačilo 6€/ 
dan), hladilnik, sef (za doplačilo 2 €/dan), kopalnica. 
Prehrana: samopostrežni zajtrk, strežena kosilo in 
večerja. 
Spletna stran: www.votsalakia.net

Cenik: stran 65.

hotel votsalakia 3*

primer sobe

• Odlična lokacija (plaža, mesto)

• Kompasova ocena: ###

že od 

539 €

že od 

639 €
do 12 let od 

249 €

prihrani do 

56 €
do 29. 2. 2016

prihrani do 

90 €
do 29. 2. 2016

http://www.kompas.si/
http://www.kamposvillage.gr/
http://www.votsalakia.net/
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Apartmaji so sestavljeni iz več manjših zgradb in se 
nahajajo v objemu nasada oljk s prelepim pogledom 
na Egejsko morje. So idealno izhodišče za raziskovanje 
otoka, priporočamo vsem, ki si želijo tako sporščujočih 
kot aktivnih počitnic.

Lega: 20m od plaže, plažo in apartmaje loči le obalna 
cesta, 500m od letoviškega kraja Kampos, 44 km od 
letališča, supermarket je oddaljen 50 m.  
Hotelska ponudba: sprejemnica, zunanji bazen, 
senčniki in ležalniki ob bazenu brezplačno, na plaži za 
doplačilo (5€), otroški bazen, bar ob bazenu, TV soba 

v sprejemnici, internet. 
Studii: prijetno opremjeni, kuhinjska niša, hladilnik, 
balkon ali terasa, klimatska naprava (doplačilo 6€/ 
dan), sef (doplačilo 1€/ dan), internet, poleg dveh 
postelj je na voljo dodatno raztegljivo ležišče, na 
vpogled na vrt. Apartma: enaka oprema kot v studiih, 
z razliko dveh dodatnih ležišč. Dodatna ležišča so pri-
merna za otroke do 12 let. Na voljo pogled na morje 
ali vrt. Storitev: najem.
Ponudba za najmlajše: otroški bazen. 
Spletna stran: www.pelagosapartments.gr

Cenik: stran 65.

apartmaji pelagos 3*

primer sobe

Podarite doživetje

Izberite Kompasovo potovanje ali počitnice  
in podarite nepozabno darilo svojim najbližjim, prijateljem ali 
poslovnim partnerjem.

Podarite bone različnih vrednosti ali darilno čestitko, 
kjer vsebino oblikujete sami.

Nakup vrednostnih bonov
Pokličite Kompasov klicni center 01 2006 111 
ali nas obiščite v poslovalnicah Kompas d.d.

Kompas d.d., Pražakova 4, 1514 Ljubljana, Slovenija

www.kompas.si

oglas DARILNI BON A5 new 23.8.2011.indd   1 25/01/12   14:05

Marathokampos Bay
grčija

samos

• Odlična lokacija (plaža)

• Kompasova ocena: ###+

priporočamo družinam

ob plaži

že od 

415 €
do 12 let od 

249 €
prihrani do 

42 €
do 15. 2. 2016

http://www.kompas.si/
http://www.pelagosapartments.gr/
http://www.kompas.si/


Lesbos
Otok, kjer se starodavne legende 
prepletajo s spomeniki preteklih 
časov, lirično ljubezensko poezijo 
pesnice Sapfo in neizmerno 
strastjo do življenja.
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Mitilini

Anaxos

Skala Kallonis

Petra

Molivos

http://www.kompas.si/
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Otok Lesbos vas bo očaral s svojo neokrnjeno naravo, čudovitimi 
in nepreglednimi nasadi oljk in z dolgimi peščenimi plažami. Ker 
otok še ni “preplavljen” z velikimi turističnimi naselji vas pričaka 
mir in pristno gostoljubje domačinov. Glavno mesto otoka Mitilini 
ima 30.000 prebivalcev, kar je približno tretjina celotne otoške 
populacije. Mesto je zgrajeno v obliki amfiteatra okoli izvrstno 
ohranjenega bizantinskega gradu. Nedaleč stran se nahajajo tudi 
ruševine starogrškega teatra za 10.000 obiskovalcev, katerega 
odlično akustiko so v antiki poznali daleč naokoli. Ladijski prevozi iz 
mestnega pristanišča otok povezujejo z grško celino, drugimi otoki in 
Turčijo.

zakaj na Lesbos?
• zaradi večernih sprehodov po romantičnem mestu Molivos,
• ker morate poskusiti sardele in oljčno olje, po katerih je otok znan,
• ker morate srečati in spoznati izredno prijazne domačine,
• ker se lahko udeležite zelo zanimivih izletov in občutite, zakaj je otok tako edinstven,
• ker vam naravni termalni izviri, poznani še iz časa antike, nudijo obilo sprostitve in užitkov.

Povprečna temperatura v ºC Junij Julij Avgust September sep

Dnevna temperatura 26 29 28 25 27

Temperatura morja 20 23 23 21 24

http://www.kompas.si/
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divji zahod
Občudujte osupljivo pokrajino zahodnega 
dela Lesbosa. Najprej se bomo ustavili v 
samostanu Limonos in si ogledali majhno 
kapelico, okolico in Bizantinske ostanke iz 14 
st. hranjene v muzeju. Izlet bomo nadalje-
vali do vasice Vatoussa, kjer bomo naredili 
postanek na slikovitem trgu za dopoldansko 
kavico ali zajtrk. Sledi ogled Okamenelega 
gozda, naravni spomenik, kjer se nahajajo 
ostanki 20 milijonov let starega tropskega 
gozda, ki ga je prelila lava. Zadnji postanek 
bo v mestecu Skala Eressos, kjer se bomo 
lahko spočili in osvežili na dolgi peščeni pla-
ži. Po kosilu se bomo vrnili v Molivos.
Informativna cena: 37 € (vstopnine in pre-
hrana niso vključeni v ceno)
 
grški večer
Pridružite se nam v tipični taverni v mestecu 
Petra ob tradicionalnih jedeh pripravljenih 
na »stari« način in večer spremenite v ne-
pozabno doživetje. Medtem ko vam bodo 
postregli z izvrstno hrano, boste za začetek 
lahko poslušali grško glasbo, kasneje vas 
bodo pa zabavali plesalci. Več kot dobrodošli 
boste, da se jim pridružite. Še pred polnočjo 
se bomo vrnili v hotele.
Informativna cena: 21 €

izlet v turčijo 
Ko smo že dodobra spoznali in okusili Grčijo 
vas vabimo, da se za en dan prepustimo 
vonjem in okusom bolj orientalne Turčije. Ko 
skozi okno pokukajo prvi sončni žarki, pre-
voz do Mitilinija, od koder nas bo ladja od-
peljala skrivnostnemu orientu naproti. Pol-
drugo uro vožnje prek morskega preliva, ki 
loči grško in turško ozemlje. Po opravljenih 
mejnih formalnostih se bomo za nekoliko 
bolj zgodovinski vpogled v Turčijo zapeljali 
v notranjost in si ogledali slovito antično 
naselbino - akropolis Pergamon. Sledi še 
ogled enega izmed prvih zdraviliških centrov 
v antiki – Asklipion (vstopnina je vključena 
v ceno) in kosilo (samopostrežno) z vrsto 
tipičnih turških jedi v eni izmed tamkajšnjih 
restavracij (kosilo brez pijače vključeno v 
ceno). Na poti nazaj v Ayvalik oz. Dikeli se 
bomo ustavili še v obratu, kjer izdelujejo 
pristne turške preproge. Nekaj prostega 
časa bo tudi za nakupe, turški kebab ali 
pravo turško kavico, potem se pa vrnemo 
na Lesbos.
Informativna cena: 45 € (doplačilo za ogled 
Pergamona 20 €)

izlet z oslički
V popoldanskih urah se bomo podali na ne-
navadno doživetje. Do plaže v vasici Eftalou 
bomo prijahali na hrbtih osličkov. Tam se 
bomo lahko skopali, sprostili in občudovali 
sončni zahod. Medtem bodo za nas pripravili 
žar. Zatem se bomo z oslički vrnili v Molivos.
Informativna cena: 25 € (večerja 8 €) 
 
izlet z ladjico
Dan bomo preživeli na ladjici, ki bo plula ob 
severni obali otoka. Občudovali bomo po-
krajino in uživali na soncu. Zasidrali se bomo 
nedaleč od peščene plaže. Medtem ko se 
bomo kopali, nam bodo kapitan in njegova 
posadka pripravili kosilo.
Informativna cena: 42 €

Odkrivamo
Lesbos

Za popestritev vaših počitnic.

molivos
Molivos je po nekaterih virih eno najbolj slikovitih mest v Grčiji, danes znano tudi kot priljubljeno letovišče. 
Kamnito grajene hiše s pisanimi polkni so posejane po manjši vzpetinici, ki se kot nekakšen polotok steguje 
v Egejsko morje proti turški obali. Nad vasjo kraljuje mogočen bizantinski grad, ki v večernih urah pričara 
romantičen pogled. Nahaja se na severu otoka in približno 65 km od letališča.

petra
Petra, slikovita vasica s tradicionalnimi hiškami in tlakovanimi ulicami se nahaja na ravnini, nad katero je na 
skali zgrajena znamenita cerkev Device Marije. V zadnjih letih se je Petra razvila v moderno turistično središče 
s čudovito peščeno plažo in pestro ponudbo tavern, restavracij, barov, kavarn, trgovin. Raziskovalci bodo lahko 
poleg znamenitosti obiskali tudi katerega od otočkov, ki se nahajajo v zalivu pred vasico. Petra je oddaljena le  
4 km od mesta Molivos in približno 60 km glavnega mesta Mitilini ter letališča.

Letoviški kraji

Turčija, Pergamon Divji zahod Oslički

LESBOS - lokacije hotelov
1 Alma Beach • 2 Clara • 3 Panorama •  

4 Apartmaji Stella • 5 Eftalou • 6 Viva Mare •  
7 Sunrise Resort • 8 Delfinia • 9 Olive Press

Mitilini

Anaxos

Skala Kallonis

Petra

Molivos
Eftalou

8-9 5-7

1-4

grčija

lesbos

http://www.kompas.si/
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Hotel na manjši vzpetini, obdan s parkom, nudi gostom 
sproščujoče počitnice in čudovit pogled na morje.

Lega: 30 m do plaže, na manjši vzpetini, 3 km od 
kraja Petra, 65 km od letališča. 
Hotelska ponudba: recepcija, restavracija, bar s 
prigrizki in bar ob bazenu, TV soba, internet, bazen 

z morsko vodo, otroški bazen, brezplačni senčniki 
in ležalniki ob bazenu in na plaži, kopalne brisače za 
doplačilo. 
Sobe: TV, telefon, hladilnik, sef, klimatska naprava, 
kopalnica, sušilnik za lase, balkon. 
Prehrana: ameriški zajtrk in samopostrežna večerja. 
Spletna stran: www.clarahotel.gr

Cenik: stran 66.

hotel clara 4*

primer sobe

primer sobe

• Odlična lokacija (plaža)

• Kompasova ocena: ###+

• Odlična lokacija (plaža)

• Kompasova ocena: ###+

hotel alma beach 4*
Hotel višje kategorije s 120 sobami se nahaja v 
urejenem vrtu, na manjšem pobočju področja Avlaki, s 
pogledom na Petro in Molivos. Priporočamo ga gostom, 
ki želijo preživeti počitnice v prijateljskem in prijetnem 
vzdušju.

Lega: le 50 m od plaže in 800 m od centra Petre. 
Hotelska ponudba: recepcija, restavracija, bar, bar s 
prigrizki, TV soba, dostop do interneta, zunanji bazen 
s teraso za sončenje z brezplačnimi ležalniki in senč-

niki (na plaži za doplačilo), kopalne brisače za doplači-
lo, otroški bazen. 
Sobe: sat TV, telefon, hladilnik, sef (za doplačilo), 
klimatska naprava, kopalnica, balkon ali terasa. 
Ponudba za najmlajše: otroški bazen, igrišče za 
otroke. 
Prehrana: obogaten kontinentalni zajtrk in večerja. 
Športna ponudba (za doplačilo): tenis, vodni športi 
na plaži. 
Spletna stran: www.almahotel.gr

Cenik: stran 66.

že od 

591 €

že od 

484 €

do 7 let od 

249 €

do 12 let od 

239 €

prihrani do 

88 €
do 31. 1. 2016

prihrani do 

58 €
do 29. 2. 2016

Petra
grčija

lesbos

priporočamo družinam

priporočamo družinam

http://www.kompas.si/
http://www.clarahotel.gr/
http://www.almahotel.gr/
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Družinsko voden hotel, ki stoji na vzpetini med 
mestoma Molivos in Petro, s prelepim razgledom na 
kristalno čisto morje ter zaliv.

Lega: 200 m od dolge peščene plaže v Petri, 800 m 
od Petre in 4 km od Molivosa, 5 minut od avtobusne 
postaje. 
Hotelska ponudba: recepcija, restavracija, bar ob 
bazenu in bar s prigrizki, TV soba, Wi-Fi, zunanji ba-

zen, otroški bazen, brezplačni senčniki in ležalniki 
ob bazenu (na plaži za doplačilo), kopalne brisače za 
doplačilo. 
Sobe: sat TV, telefon, hladilnik, sef (za doplačilo 2 € 
na dan), klimatska naprava (za doplačilo 5 € na dan), 
kopalnica, balkon ali terasa. 
Prehrana: ameriški zajtrk. 
Spletna stran: www.panoramahotel-lesvos.com

Cenik: stran 66.

hotel panorama 3* primer sobe

Petra / Molivos

grčija

lesbos

• Najugodnejše razmerje med kvaliteto in ceno

• Kompasova ocena: ###

primer sobe

že od 

425 €
do 12 let od 

249 €
prihrani do 

39 €
do 31. 3. 2016

že od 

496 €
do 12 let od 

239 €
prihrani do 

58 €
do 29. 2. 2016

• Odlična lokacija (plaža)

• Kompasova ocena: ###

hotel delfinia 3*
Prijeten hotel, leži ob eni najlepših plaž na otoku. 
Ponaša se s čudovitim pogledom na vasico Molyvos. 
S svojo prijaznostojo in idiličnim okoljem, bujnim 
zelenjem, oljkami in borovci, vabi goste, da preživiji 
sproščene in umirjene počitnice.

Lega: 130 m od peščene plaže Molyvos, 1,2 km od 
centra mesta, 70 km od letališča. 
Hotelska ponudba: recepcija, restavracija, bar ob 
bazenu in bar s prigrizki, TV soba, internet, zunanji 

bazen, ležalniki in senčniki ob bazenu in na plaži brez-
plačno, kopalne brisače za doplačilo. Sobe/bungalovi: 
preprosto opremljene, v bungalovih možnost dveh 
dodatnih ležišč, klimatska naprava, sat TV, mini bar, 
sef, hladilnik, kopalnica. 
Prehrana: ameriški samopostrežni zajtrk, doplačilo 
za polpenzion. 
Športna ponudba (za doplačilo): namizni tenis, 
košarka, 3 tenis igrišča, možnost izposoje koles. 
Spletna stran hotela: www.hoteldelfinia.com

Cenik: stran 67.

priporočamo družinam

ob plaži

http://www.kompas.si/
http://www.panoramahotel-lesvos.com/
http://www.hoteldelfinia.com/
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Molivos / Eftalau
grčija

lesbos

Hotel se nahaja na manjši vzpetini in se ponaša z 
najlepšim razgledom na Egejsko morje in sosednjo 
Turčijo. V urejenem okolju in manjšo zasebno plažo 
ponuja sporščujoče počitnice.

Lega: ob manjši prodnati plaži, 1,5 km oddaljen od 
mesta Molyvos in 1,3 km oddaljen od znamenitih 
vrelcev Eftalou; od letališča je oddaljen 65 km. 
Hotelska ponudba: recepcija s sprejemnico, dvigalo, 
brezplačni Wi-Fi, bar s prigrizki, notranji bazen, 5 zu-
nanjih bazenov, od tega 2 otroška, senčniki in ležalniki 

ob bazenih in na plaži brezplačno, na voljo kopalne 
brisače (doplačilo 3€ / teden), manjši SPA center (za 
doplačilo: sauna - turška in švedska, fitness, joga, pi-
lates, masaže), hotelski mini bus, vozi večkrat dnevno 
do mesta Molyvos. 
Sobe: prijetno opremljene, TV, brezplačni Wi-Fi, hla-
dilnik, klimatska naprava, sef (doplačilo 1€/ dan). 
Prehrana: ameriški samopostrežni zajtrk in večerja. 
Ponudba za najmlajše: otroški bazen. 
Športna ponudba: biljard. 
Spletna stran: www.vivamare.gr 

Cenik: stran 67.

Leta 2008 prenovljen hotel sestavlja več bungalovov in 
se razprostira v obliki amfiteatra na hribčku s prelepim 
razgledom na modro Egejsko morje in Malo Azijo. 
Slikovit bungalovski hotel priporočamo gostom, ki si 
želijo preživeti počitnice v mirnem okolju.

Lega: na pobočju vzpetinice, 450 m od prodnate 
plaže in 1,5 km od mesta Molivos, 50 m od avtobusne 
postaje. 
Hotelska ponudba: recepcija, restavracija, bar, bar ob 
bazenu, TV soba, zunanji bazen s sladko vodo, otroški 
bazen, brezplačni senčniki in ležalniki ob bazenu, ko-

palne brisače (varščina), dostop do interneta, fitnes, 
savna, brezplačni shuttle bus do mesta Molyvos. 
Sobe: TV, telefon, minibar, Wi-Fi, sef (za doplačilo), 
klimatska naprava, kopalnica, sušilnik za lase, balkon 
ali terasa, vse s pogledom na morje, z izjemo sob, ki 
se nahajajo v pritličju. 
Ponudba za najmlajše: otroški bazen in igrišče. 
Prehrana: samopostrežni zajtrk in večerja. 
Športna ponudba (za doplačilo): namizni tenis, 
teniško igrišče, fitnes, savna. 
Spletna stran: www.sunrisehotel-lesvos.com

Cenik: stran 67.

hotel viva mare 3* sup

hotel sunrise resort 4*

primer sobe

primer sobe

• Odlična lokacija (plaža)

• Kompasova ocena: ###+

• Kompasova ocena: ###+

že od 

516 €

že od 

480 €

do 13 let od 

249 €

do 12 let od 

239 €

prihrani do 

82 €
do 31. 3. 2016

prihrani do 

26 €
do 30. 4. 2016

ob plaži

http://www.kompas.si/
http://www.vivamare.gr/
http://www.sunrisehotel-lesvos.com/
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primer sobe

primer superior sobe

Molivos

grčija

lesbos

Prijeten hotel s 30 sobami je bil nekoč stiskalnica 
oliv, ki ga sestavljajo osrednja stavba, v kateri je 
recepcija, dvonadstropne stavbe, v katerih so sobe 
ter restavracija s teraso. Hotel priporočamo parom, 
družinam in vsem, ki želijo bivati v neposredni bližini 
centra mesta.

Lega: hotel se nahaja v centru mesta Molivos in ne-
posredno ob mestni peščeno/prodnati plaži. Taverne 

in lokali so oddaljeni le nekaj minut hoje. 
Hotelska ponudba: recepcija, restavracija, bar, zuna-
nji bazen z morsko vodo, brezplačni senčniki in ležal-
niki ob bazenu (na plaži za doplačilo), vrt. 
Sobe: sat TV, hladilnik, telefon, klimatska naprava, 
kopalnica; večina sob brez balkona. 
Ponudba za najmlajše: otroško igrišče. 
Prehrana: kontinentalni zajtrk. 
Spletna stran: www.olivepress-hotel.com

Cenik: stran 67.

hotel olive press 3*

Je manjši, družinsko vodeni hotel, ki s svojo prijaznostjo 
in sproščenim vzdušjem razvaja svoje goste. Hotel se 
nahaja v neposredni bližini znamenitih vrelcev Eftalou.

Lega: 50 m od plaže, hotel in plažo loči le obalna 
cesta, 2 km oddaljen od mesta Molyvos. 
Hotelska ponudba: recepcija, zajtrkovalnica, bar z 
prigrizki/ Pizzerija, brezplačni Wi-Fi, zunanji bazen, 
otroški bazen, senčniki in ležalniki ob bazenu brez-
plačno, na plaži za doplačilo, brezplačni hotelski mi-
nibus do znamenitih vrelcev 2 x dnevno in do mesta 

Molyvos 4 x dnevno. 
Sobe: prijetno opremljene, kopalnica (sušilnik za lase), 
TV, brezplačni Wi-Fi, sef (doplačilo 10€/ teden), kli-
matska naprava, hladilnik. 
Prehrana: ameriški samopostrežni zajtrk. 
Ponudba za najmlajše: otroški bazen, manjše otro-
ško igrišče. 
Športna ponudba: brezplačni najem koles, namizni 
tenis. 
Spletna stran: www.eftalouhotel.com

Cenik: stran 68.

hotel eftalou 2*
primer sobe

• Kompasova ocena: ##+

• Odlična lokacija (plaža)

• Najugodnejše razmerje med kvaliteto in ceno

• Kompasova ocena: ##+

ob plaži

• Odlična lokacija (plaža, mesto) 

• Kompasova ocena: ##

apartmaji stella 2*
Preprosti družinsko vodeni apartmaji, se nahajajo na 
odlični lokaciji, le nekaj korakov stran od priljubljenega 
letoviškega kraja Petra in dolge peščene plaže. V bližini 
številne taverne, bari in trgovine.

Lega: 30 m od plaže, 50 m od mesta Petra, 5 km od 
mesta Molyvos, 55 km od letališča. 

Hotelska ponudba: zunanji bazen, senčniki in ležal-
niki, manjši vrt. 
Studio: preprosto opremljeni, kuhinjska niša, hla-
dilnik, TV, brezplačni Wi-Fi, sef, klimatska naprava 
(doplačilo 5€/ dan).
Storitev: najem 
Spletna stran: www.petra-apartments.com

Cenik: stran 68.

že od 

376 €

že od 

395 €

že od 

365 €

do 15 let od 

239 €

do 12 let od 

239 €

prihrani do 

43 €
do 29. 2. 2016

prihrani do 

34 €
do 31. 3. 2016

prihrani do 

25 €
do 30. 4. 2016

http://www.kompas.si/
http://www.olivepress-hotel.com/
http://www.eftalouhotel.com/
http://www.petra-apartments.com/


Surfajte in rezervirajte na
www.kompas.si

• on-line rezervacije: varno in pregledno iz domačega naslonjača, 24 ur na dan, 7 dni v tednu

•  ponudba turističnih aranžmajev: enostavno iskanje, izračun končne cene in prikaz razpoložljivosti 
prostih mest

• letalske vozovnice: on-line rezervacije 95 klasičnih in 72 nizkocenovnih prevoznikov

• informacije o destinacijah: koristne informacije (fotografije, zemljevidi, vreme,…)

• spletni klub: enkrat tedensko prejmete najboljšo turistično ponudbo

oglas WWW.KOMPAS.SI A4 new 23.8.2011.indd   1 20/12/11   11:29

http://www.kompas.si/


Turčija
Velika dežela še večjih nasprotij, 
prepletena z vonjem po začimbah in 
usnju, svetlikajoča se od svile, zlata in 
srebra, kjer nas navduši sožitje sodobnega 
življenja in bogate, več tisoč let dolge 
kulturne dediščine.

178  www.kompas.si

Antalija Lara

Belek

Side

Alanya

Pamukale

http://www.kompas.si/
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Turčija je prostrana dežela, ki leži na stičišču Evrope in Azije in predstavlja most med obema celinama. 
Očarala vas bo z bogato zgodovino, arheološkimi znamenitostmi in raznoliko kulturno dediščino. 

Mogočno gorovje Taurus uokvirja najlepšo obalo Turčije, znano kot turška riviera, katere biser je Antalijski 
zaliv, ki je s priljubljenimi obmorskimi letovišči in z dolgimi sončnimi poletji prvovrsten počitniški cilj. 

Idilične vasice, nešteti spomeniki preteklih civilizacij, romantični zalivi in več kilometrov dolge peščene in 
prodnate plaže s kristalno čistim morjem bodo očarale tudi vas. Kakovostni turistični objekti, kulinarični 
užitki, ugodni nakupi izdelkov iz zlata, usnja in tekstila ter gostoljubnost in prijaznost domačinov še 
potrjujejo, zakaj je Turčija ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij.

zakaj v Turčijo?
• ker povsod srečate gostoljubne in prijazne domačine in se na počitnicah počutite kot pri prijateljih
• ker morate okusiti tradicionalne turške kulinarične dobrote,
• ker se morate preizkusiti v barantanju na turških bazarjih,
• ker se morate pustiti razvajati v hammamu – čudovitih turških kopelih,
• ker je idealna destinacija za ljubitelje kulturnih znamenitosti in naravnih lepot,
• ker smo pripravili bogat izbor kakovostnih hotelov in je hotelska animacija ena izmed najboljših in najpestrejših na 

Mediteranu.

Povprečna temperatura v ºC maj jun jul avg sep okt

Dnevna temperatura 27 30 34 35 31 27

Temperatura morja 22 24 26 28 26 24

DRUŽINSKI DRUŽINSKI KLUB 
2. 6. - 22. 9. 2016

Hotel Eftalia Splash Resort 5*
*več o klubski vsebini na strani 12

Na počitnicah v Paloma  
hotelih doživite VEČ! 

2. 6. – 3. 11. 2016
Ne spreglejte ugodnosti v hotelih:

• Paloma Oceana Resort 5* na strani 186
• Paloma Perissia 5* na strani 187
• Paloma Grida Village 5*na strani 188

KOMPASOVA NOČ V ALANYI 
2. 6. - 29. 9. 2016

Ugodnost za Kompasove goste, ki boste izbrali 
počitnice v hotelih:

• White City Resort 5* na strani 198
• Alaiye Resort 5* na strani 199
• Kleopatra Ada Beach 4* na strani 201
• Kleopatra Royal Palm 4* na strani 201

http://www.kompas.si/
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pamukkale
Odhod iz hotela zgodaj zjutraj, sledi vožnja 
prek gorovja Taurus proti »bombažnemu 
gradu« Pamukkalam, ki je ena največjih tur-
ških in svetovnih znamenitosti in je tudi pod 
Unescovo zaščito. Na poti v Pamukkale se 
bomo ustavili tudi v mestu Denizli, ki slovi 
po najkvalitetnejšem bombažu v Turčiji. V 
Pamukkalah bo najprej kosilo, nato pa sledi 
obisk antičnega mesta Hierapolis z največ-
jim pokopališčem – nekropolo, ki se ponaša 
z več kot dva tisoč grobnicami in sarkofagi, 
rimskim teatrom in agoro.
Možnost kopanja bo v Kleopatrinem na-
ravnem bazenu, ki naj bi bil »vrelec večne 
mladosti« (doplačilo 15 €). Potem se bomo 
sprehodili po znamenitih belih apnenčas-
tih terasah z visečimi kapniki, kotanjami 
in koriti, v katerih se svetlika belo-modra 
barva – idealno ozadje za pravljične poči-
tniške fotografije. Prosti čas za namakanje 
v bazenih, ki so na apnenčastih terasah. Na 
poti bo še večerja; vrnitev v hotel v pozno 
večernih urah.
Informativna cena: 74 €

ogled alanye
Izlet bomo pričeli z ogledom znamenitih te-
ras nad mestom Alanyo, kjer si bomo ogle-
dali tudi nasade banan. Obiskali bomo veliko 
trgovino z usnjem, nato pa se zapeljali proti 
gorovju Taurus, kjer se ustavimo ob reki 
Dimcay. Tu imamo kosilo, lahko pa se tudi 
okopate v reki. Po kosilu si bomo ogledali 
impresivno otomansko trdnjavo in obzidje 
iz 13. stoletja s čudovito panoramo za nepo-
zabne počitniške fotografije. Znotraj citadele 
so ohranjene slikovite hiše, mošeje ter bi-
zantinska cerkev, okrašena s freskami. Pod 
obzidjem na vzhodni strani si bomo ogledali 
znameniti osmerokotni rdeči stolp Kizil Kule, 
visok 45 m. Sledi sprehod po čudoviti pro-
menadi ob morju s slikovito marino, kjer si 
bomo privoščili počitek v eni izmed številnih 
tavern. Nato sledi še ogled mošeje v centru 
Alanye. Nikakor ne sme manjkati nakup spo-
minkov na bazarju z barvitimi trgovinami, 
kjer spretni trgovci mamijo mimoidoče z 
izdelki iz keramike, tekstila, usnja in zlatim 
ter srebrnim nakitom.
Informativna cena: 39 €

manavgat, aspendos
Izlet bomo začeli z ogledom najbolj ohra-
njenega rimskkega teatra na Mediteranu 
– Aspendosa. Nato se bomo zapeljali do 
mesteca Manavgat, kjer bomo obiskali eno 
izmed največjih usnjaren. Manavgat je me-
stece, ki je znano predvsem po nasadih sad-
ja in zelenjave. To si bomo iz avtobusa tudi 
lahko ogledali na poti do vasice Daphne, ki 
se nahaja na Taurusu. Tam si bomo privoščili 
tradicionalno kosilo. Po kosilu se bomo za-
peljali do Zelenega jezera kjer se bomo vkr-
cali na katamaran in z njim zapluli po jezeru. 
Zadnji postanek tega prelepega izleta pa je 
v centru Manavgata kjer se v ponedeljekih 
odvija lokalni bazar. Na njem se lahko pre-
izkusite v baratanju s spretnimi prodajalci 
sadja, zelenjave, oreščkov ter začimb ali pa 
prodajalci tekstila ter spominkov.
Informativna cena: 44 €

Turčijo

lara
Lara je na novo razvit letoviški kraj neposredno 
ob dolgi in široki peščeno-prodnati plaži. Ponaša 
se z luksuznimi objekti, ki so v večjem delu grajeni 
v tematskem slogu z odlično »all inclusive« po-
nudbo, kjer svoje počitniške sanje lahko uresničijo 
tako posamezniki kot družine. Leži 15 km južno 
od Antalye, ki je pravi nakupovalni raj in kjer kljub 
hitremu razvoju v zadnjih letih še vedno najdete 
ostanke tradicionalnega utripa in gostoljubne 
domačine.
Čas prevoza: približno 20 minut.

belek
Belek je novejše turistično središče ob lepo urejenih prostranih peščenih plažah s prvovrstnimi hotelski-
mi naselji, ki jih obdajajo pinijevi in evkaliptusovi gaji. Hotelska naselja so zgrajena v skladu z najno-
vejšimi spoznanji o potrebah in navadah gostov in v sožitju z naravo. Hoteli ponujajo tudi raznovrstne 
rekreacijske aktivnosti in zabavo. V Beleku je še posebej dobro poskrbljeno za vse ljubitelje golfa, saj so 
v neposredni bližini hotelov prvovrstna golf igrišča. Bogazkent, manjši turistični kraj povezan z bližnjim 
središčem Belek odlikuje ga urejena in prostrana peščeno-prodnata plaža, na kateri lahko najdete tudi 
gnezdišča želv Careta Careta. Povezava z dolmoši ali taksiji do bližnjega Beleka (5 km).
Čas prevoza: približno 40 minut.

Letoviški kraji

Odkrivamo Za popestritev vaših počitnic.

Bogazkent 10 km

5 km

1 2

3

1 2 3

4

Lara Belek

turčija

LARA - lokacije hotelov
1 Concorde • 2 Limak Lara • 3 Sherwood Breezes • 

4 Aska Lara Resort

BELEK - lokacije hotelov
1 Paloma Grida Village • 2 Güral Club Premier Belek • 
3 Sherwood Dreams Beach

http://www.kompas.si/
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zeleni kanjon
Z odprtim avtobusom se bomo zapeljali 
proti gorovju Taurus. Obiskali bomo tipično 
vas, kjer si bomo ogledali tipično turško hišo 
“konak” in mošejo. Ogledali si bomo ostanke 
najdaljšega rimskega akvadukta zgrajenega 
v Mali Aziji. Sprehodili se bomo po ostankih 
antičnega mesta Lyrbe. Nato se bomo zape-
ljali do nacionalnega parka Oymapinar, kjer se 
bomo z ladjico zapeljali po čudovitem Zele-
nem jezeru. Postanek za kopanje v jezeru. Ko-
silo bomo imeli v krasni restavraciji ob jezeru. 
Sledi še vožnja z ladjico po Zelenem kanjonu.
Informativna cena: 69 €

jeep safari
Z jeepi se v dopoldanskih urah odpravimo proti 
gorovju Taurus. Očarala nas bo neokrnjena 
narava s številnimi potoki in rekami. Dvakrat 
se bomo ob reki tudi ustavili, možnost kopanja. 
Obiskali bomo dve tipične vasice, kjer prebivalci 
še vedno živijo tradicionalno življenje, ki so ga 
poznali nekoč. V eni izmed vasi si bomo ogledali 
mošejo. Kosilo je vključeno v ceno izleta. Za vse 
tiste, ki imate radi tudi malo adrenalina.
Informativna cena: 45 €

trdnjava alaadin 
keykubat-dimcay
Izlet bomo pričeli z ogledom impresivne 
otomanske trdnjave in obzidja z 13. Stoletja 
s čudovito panoramo za nepozabne foto-
grafije Kleopatrine plaže. Znotraj citadele 
so ohranjene slikovite hiše, mošeja ter bi-
zantinska cerkev, okrašene s freskami. Pod 
obzidjem na vzhodni strani si bomo ogledali 
tudi znameniti osmerokotni rdeči stolp Kizil 
Kule. Obiskali bomo tudi veliko trgovino z 
usnjem ter se nato zapeljali proti gorovju 
Taurus kjer se ustavimo na reki Dimcay. 
Tam imamo kosilo ter prosti čas, ki ga lahko 
izkoristite za kopanje v reki. Po kosilu se 
bomo odpravili do prečudovite promenade 
ob morju s slikovito marino, kjer si bomo 
privoščili počitek v eni izmed tavern. Nikakor 
pa ne sme manjkati nakup spominkov na 
prečudovitem bazarju kjer spretni trgovci 
mamijo mimoidoče turiste z izdelki iz kera-
mike, tekstila, usnja ter zlata in srebra.
Informativna cena:  49 €

Pamukkale

Alanya

Zeleni kanjon

side
Na polotoku Side leži nekdanja ribiška vasica, ki se je razvila v priljubljen turistični kraj s svetovljanskim 
pridihom. Slikovito staro mestno jedro bo z antičnimi in bizantinskimi antičnimi ostanki ter Apolonovim 
templjem prevzelo vse ljubitelje kulture, nič manj ni zanimiv sprehod po glavni promenadi s številnimi 
trgovinicami, kjer vam bodo spretni turški trgovci ponudili izdelke iz usnja, zlata, tekstila ... Sprostitev 
najdete v majhnih restavracijah in barih ob morju ali na več kilometrov dolgih peščenih plažah, ki kar 
vabijo na sprehode ob sončnem zahodu. Poskrbljeno je tudi za večerno zabavo v številnih barih, taver-
nah in diskotekah. Side je tudi idealno izhodišče za izlete v bližnjo okolico in oglede znamenitosti, kot so 
Aspendos, Perge in Manavgat.
Čas prevoza: približno 1 ura.

alanya
Alanya je najstarejše turistično mesto turške rivie-
re, ki se razprostira na vzhodni strani južne obale. 
Poznana je po plantažah banan, trdnjavi z rdečim 
stolpom Kizil Kule, obzidju ter po Kleopatrini plaži. 
Živahno mestno središče s številnimi trgovinami, 
bari in restavracijami kar vabi na potep. Zaradi 
živahnega nočnega življenja in številnih diskotek je 
ta kraj predvsem priljubljen pri mladih.
Čas prevoza: približno 2 uri

1-2

3 4

5
6

7 8 9

7/12 km

1 2 3 4

5
6-7

Side Alanya

turčija

SIDE - lokacije hotelov
1 Seher Sun Beach • 2 Seher Resort • 3 Paloma Oceana Resort • 4 Sentido Paloma Perissia • 
5 Sun Beach Park • 6 Otium Eco Club • 7 Sea World Resort

ALANYA - lokacije hotelov
1 Alaiye Resort •  

2 White City Resort •  
3 Eftalia Resort • 4 Eftalia Splash •  

5 Kleopatra Ada Beach •  
6 Kleopatra Royal Palm •  

7 Alaiye Kleopatra • 8 Diamond •  
9 Eftalia Aytur

http://www.kompas.si/
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Novo zgrajeni hotel v modernem stilu, s kakovostnimi 
storitvami in veliko povratnih gostov vas bo navdušil z 
velikim aquaparkom ob hotelskem bazenu in največjim 
aquaparkom Eftalia Island na področju Alanye na lastni 
hotelski plaži. Kompasov družinski klub, tobogani, 
gusarska ladja, bogat animacijski program so zagotovilo 
za nepozabne počitniške dni polne smeha in zabave.

Lega: 500 m do peščeno prodnate plaže z velikim 
aquaparkom Eftalia Island (brezplačni hotelski mini 
bus in brezplačni vstop za goste hotela Eftalia Spla-
sh), 4 km od letovišča Konakli, središče mesta Alanya 
17 km. Hotelska ponudba: recepcija s sprejemnico, 
glavna restavracija, 2 à la carte restavraciji (italijanska 
in Per Quarry), 6 barov (lobby bar, bar ob bazenu, 
disco bar, aqua bar, bar s prigrizki, Ottoman bar s 

prigrizki), Burgerland, slaščičarna, TV soba, Wi-Fi 
internet, savna, aquapark z 8 tobogani, 4 otroški 
bazeni z otroškimi tobogani, zunanji bazen, brezplač-
ni ležalniki in senčniki ob bazenu in na plaži, bar na 
plaži, kopalne brisače, dnevni in večerni animacijski 
program, diskoteka in amfiteater. Sobe: moderno in 
stilno opremljene, klimatizirane, Wi-Fi, telefon, sat. 
LCD TV, sef (doplačilo), mini bar, kopalnica, sušilnik za 
lase, balkon. Družinske sobe: enaka oprema kot pri 
standardnih sobah, dnevno bivalni prostor z dodatno 
spalnico. Ponudba za najmlajše: otroški bazeni in 
tobogani, mini klub za otroke od 4-12 let, otroško igri-
šče. Kompasov klub: Kompasov predstavnik, otroške 
delavnice, družabne in rekreativne igre.  
Spletna stran: www.eftaliahotels.com

Cenik: stran 70.

hotel eftalia splash resort 5*

primer sobe

all inclusive
Prehrana: samopostrežni obroki v glavni restavraciji; 
zajtrk (7.00–10.00), kosilo (12.30–14.00), večerja 
(19.00–21.00); snack bar (12.00–17.00), kava, čaj, sla-
dice (11.00–17.00), polnočni prigrizek (23.30–00.30), 
Burgerland snack; lokalne alkoholne in brezalkoholne 
pijače (10.00–24.00).
Športna ponudba: fitnes, teniško igrišče, košarka, 
odbojka na plaži, lokostrelstvo, vodna aerobika, 
vaterpolo, namizni tenis, nogomet, turška kopel – 
hammam.
Natančen program all inclusiva prejmete ob prihodu 
v hotel.

do 15 let od

199 €**

    1. in 2. otrok

priporočamo družinam

Ekskluzivno

* Najvišji popust velja za štiričlansko družino (2 odrasla + 2 otroka do 15 let).
** Cena 199 €/otroka velja za prvega in drugega otroka v družini. 

že od 

574 €
prihrani do 

400 €*

do 31. 1. 2016

• Najugodnejše razmerje med kakovostjo in ceno

• Veliko povratnih gostov

• Kompasova ocena: #####

Natančnejši opis na strani: 12-13.

2. 6. - 22. 9. 2016

KOMPASOVturčija
Alanya

http://www.kompas.si/
http://www.eftaliahotels.com/
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eftalia island
Ponudba: zasebna plaža se razprostira na po-
dročju 80.000 m² z lepo urejenimi in med seboj 
povezanimi tematskimi sklopi, ki ustrezajo željam 
in potrebam vseh gostov. Odprto vsak dan med 
10.00 – 03.00 z all inclusive ponudbo po programu 
(hrana in lokalna alkoholna in brezalkoholna pija-
ča) med 10.00 – 24.00. Vodni park z 13 tobogani, 
več zunanjih bazenov, relax bazen (brez anima-
cije), brezplačni senčniki in ležalniki ob bazenih in 
na plaži, kopalna brisača (menjava za doplačilo), 
zasebni paviljoni, silence beach (predel plaže samo 
za odrasle); ponudba za otoke: 4 otroški bazeni, 
otroška igrala v bazenu, otroško igrišče, mini vodni 
park, mini klub; glavna restavracija, večerja v 3 a la 
carte restavracijah (predhodna rezervacija oto-
manska, italijanska, azijska), steak house (doplači-
lo), 12 barov (različni obratovalni čas), slaščičarna, 
3 snack bari, polnočni prigrizki; dnevni in večerni 

animacijski program, predstave v amfiteatru, živa 
glasba, open air diskoteka. Trgovine s spominki, 
market, butiki, bar z vodno pipo.  
Wellnes center (doplačilo): savna, hammam, 
masaže, solna soba, bazen z morsko vodo, Bali 
paviljoni.   
Športna ponudba na plaži (doplačilo): kanu, surf, 
jet ski, parasailing, katamaran, bananaboat.
Kompasov družinski klub na Eftalia Island: V 
obdobju med 2.6. – 22.9.2016 dnevno v Kompaso-
vem mini klubu (ob določenih urah po programu) 
na predelu Eftalia Island namenjenem za otroke. 
Mini & Cici & Maksi klub s Kompasovim anima-
torjem v slovenskem jeziku: tematsko obarvane 
ustvarjalne delavnice, gradnja peščenih gradov, 
iskanje gusarskega zaklada, dnevna športna 
animacija. 
Eftalia Island: za zunanje goste dnevna vstopnina z All Inclusive ponudbo 40€/dan.

Eftalia Island

* Najvišji popust velja za štiričlansko družino (2 odrasla + 2 otroka do 15 let).
** Cena 199 €/otroka velja za prvega in drugega otroka v družini. 

Za goste hotela Eftalia Splash je 
vključen brezplačen vstop na zasebno 

plažo z največjim vodnim parkom in all 
inclusive ponudbo na področju Alanye. 

turčija

Alanya
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Paloma
Organska hrana in vino Otroški Polly Kids Club Novo 2016

Postanite član družine Paloma! Bodite gostje hotelov Paloma in se pripravite na nepozabne počitnice.
Odkrijte eleganco, udobje in lepoto hotelske verige Paloma. Spočijte se s pomirjujočimi sprehodi skozi čudovito 
barvite in dišeče parke, prepustite se objemu čistih mediteranskih voda ob Egejskih obalah ter se prepustite 
razvajanju brbončic v razkošni turški kuhinji, na festivalih hrane in prav posebnih dogodkih samo za vas.
Servis, kakovost in doslednost so vrhunska prednost – v hotele Paloma pridete kot gost, ko boste odhajali, se 
boste počutili kot del družine Paloma.

hoteli

Neskončna pozornost je namenjena 
naravi, na jedilnikih hotelov Paloma je 
hrana iz njihove lastne proizvodnje. Pri 
pridelavi hrane sledijo vsem kriterijem 
trajnostne pridelave, uporabljajo 
tradicionalne postopke, kar omogoča, 
da gostom lahko ponudijo zdravo 
organsko hrano znanega porekla in 
visokih hranilnih vrednosti, lastno olivno 
olje in izjemen vinski izbor. V povezavi 
s tradicionalno turško gostoljubnostjo 
je edinstvena kulinarična izkušnja 
zagotovljena. 

Glavni smisel otroškega kluba KIDS 
CLUBS je pričarati nasmeh na lica otrok. 
Za vsakega starša je najpomembnejše 
vedeti, da njegovi otroci varno uživajo 
počitniške dni. To možnost lahko 
izkoristite v hotelih Paloma, saj bodo 
vaši otroci v KIDS CLUBS pod skrbnim 
varstvom hotelskih animatorjev 
preživljali pestre počitniške dneve, polne 
igrivosti in otroške nagajivosti. Tako 
boste brezskrbno svoje dopustniške dni 
lahko uživali tudi vi.

V Paloma hotelih so otroci najbolj 
dobrodošli gostje. Prav za njih v 
letošnjem letu uvajajo Kids' Chefs, 
inovativno ponudbo hrane, ki je polna 
najboljših sestavin, sveža, pa tudi vabljivo 
smešna in prilagojena otroškemu okusu.

http://www.kompas.si/
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Spa & Wellness A' La Carte Restaurants Lesmills tm
V edinstvenem SPA & WELLNESS centru 
boste dosegli popolno sprostitev telesa 
in duha. Dovolite si, da vas razvajajo, ko 
se boste razvajali.

Tradicionalno šarmantno, sveže, 
nepozabno kulinarično doživetje 
modernih trendov, turške kulinarične 
dediščine in pestrih jedilnikov. Miza s 
pogledom na Egejsko morje, ledeno 
hladen kozarček rakije, prijazna 
postrežba. Če pa se želite pocrkljati z 
mednarodno kuhinjo, tudi ne boste 
razočarani.

V več kot 16.000 športnih centrih 
LESMILLSTM v 102 državah sveta skrbi 
za svojo fizično kondicijo na milijone 
ljudi. Poslanstvo LESMILLS programov 
je v celovitem pristopu do telesa, do 
zdrave vadbe, ki prinaša zadovoljstvo 
porabnikov. Vsak dan svojih počitnic 
se lahko prepustite izkušenim fitnes 
trenerjem LESMILLS, ki bodo poskrbeli, 
da bodo vaši počitniški dnevi minili 
aktivno. Skupinske vadbe po programih 
LESMILLS: CXWORKSTM, BODYBALANCETM, 
BODYCOMBATTM, SH'BAMTM in 

BODYPUMPTM so na voljo gostom 
hotelov Paloma.

turčija
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Prvovrsten novozgrajen hotel iz več stavb vas bo 
prevzel z moderno in elegantno notranjo opremo, 
obdan s prelepim vrtom, idealno lego ob široki peščeni 
plaži, ponuja vso ugodje verige Paloma in zagotavlja 
gostom odličnost in storitve na visokem nivoju. Idealno 
okolje za sprostitev in uživanje za zahtevnejše goste, 
mladoporočence in družine.

Lega: ob dolgi široki peščeni plaži, 7 km od mesta 
Side, 60 km od letališča Antalye.
Hotelska ponudba: recepcija s sprejemnico, Wi-Fi, 
WLAN v sprejemnici brezplačno, glavna restavracija 
Paloma, 6 a la carte restavracij (suši, orientalska, BBQ, 
mednarodna, ribja, turška), 7 barov (Piano, Sports, bar 
ob bazenu, bar ob plaži, Vila bar, disco bar, Vitamin 
bar), notranji bazen, frizerski salon, spa&wellness, 

mini market, butiki, lepo urejen vrt z 2 zunanjima 
bazenoma, Aqua park 6 toboganov, otroški bazen, 
brezplačni ležalniki in senčniki ob bazenu in na plaži, 
animacija. 
Sobe: moderno in stilno opremljene, klimatizirane, 
Wi-Fi, telefon, sat LCD TV, sef, mini bar, aparat za 
pripravo kave in čaja, internet (doplačilo), kopalnica, 
sušilnik za lase, balkon. 
Ponudba za najmlajše: otroški meniji, otroški stoli, 
otroški bazen, otroško igrišče, mini klub (4-12 let), 
club za najstnike (12 -16 let), mini disco, play station, 
Wii igre. 
Športna ponudba (doplačilo): vodni športi na plaži. 
Spletna stran: www.palomahotels.com

Cenik: stran 70.

hotel paloma oceana resort 5*

all inclusive
Prehrana: samopostrežni obroki v glavni restavra-
ciji; zajtrk (7.00–10.00), pozni zajtrk (10.00–11.00), 
kosilo (12.30–14.30), večerja (19.00–21.30); prigrizki 
(11.30–18.00), topli napitki in sladice (12.30–17.30), 
nočni prigrizki (21.30–6.00), 3 a la carte restavracije 
(ribja, mednarodna, turška), lokalne in nekatere uvo-
žene alkoholne in brezalkoholne pijače (10.00–2.00) 
v različnih restavracijah in barih, Piano bar odprt 24 
ur, mini bar napolnijo z brezalkoholnimi pijačami in 
pivom vsa dan. Opombe: restavracije in bari imajo 
različne obratovalne čase. Dodatna ponudba: brisače, 
ležalniki in senčniki na plaži in ob bazenu, dnevna in 
večerna animacija, živa glasba.
Športna ponudba: Lesmills TM programi; odbojka 
na plaži, košarka, namizni tenis, namizni nogomet, 
teniško igrišče, fitnes, gimnastika v vodi, aerobika, 
vaje za raztezanje, turška kopel hammam, balinanje, 
pikado, različne družabne igre. Natančen program all 
inclusiva prejmete ob prihodu v hotel.

• Visoka kvaliteta storitev

• Odlična lega (plaža)

• Kompasova ocena #####

že od 

859 €
do 13 let od 

299 €
prihrani do 

145 €
do 31. 1. 2016

Na počitnicah v Paloma hotelih doživite VEČ:

Brezplačno za Kompasove goste: 1 x večerja v à la carte restavraciji Steakhouse
*Ugodnost velja na rezervacijo, izbrani dan določite ob rezervaciji počitnic.

turčija
Side

priporočamo družinam

ob plaži

primer sobe
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Prvovrsten hotel z moderno notranjo opremo, obdan 
s prelepim vrtom z bazenskim kompleksom in idealno 
lego tik ob široki peščeni plaži in promenadi, ponuja 
vso ugodje verige Sentido - Paloma in vas razvaja na 
vsakem koraku. Dolgoletna tradicija storitev najvišje 
kvalitete, prijeten ambient, odlična kulinarika so 
zagotovilo za popolno sprostitev in užitek.

Lega: ob dolgi peščeni plaži (modra zastava) in 
promenadi, približno 4 km iz središča mesta Side, 
letališče Antalya 65 km. Hotelska ponudba: recep-
cija, restavracija, à la carte restavracije z raznovrstno 
prehrano, več barov, sobna strežba (doplačilo), kino, 
dostop do interneta, Wi-Fi, frizerski salon, zdravnik, 
wellness, mini market, butiki, 2 zunanja bazena, 

tobogani, bar ob bazenu, notranji bazen, bar na plaži, 
diskoteka na plaži. 
Sobe: moderno in stilno opremljene, klimatizirane, 
Wi-Fi, sat TV, kopalnica, sušilnik za lase, telefon, mini 
bar, sef, francoski balkon. Možnost posebnih sob za 
invalidne osebe. Superior sobe: večje in prostornejše, 
enako kot standardna soba, z dodatnim raztegljivim 
dvosedom, balkon. Ponudba za najmlajše: zunanji 
bazeni s predelom za otroke in tobogani, otroško 
igrišče, mini klub za otroke starejše od 4 let, otroški 
stoli v restavracijah in posteljice v sobah. 
Športna ponudba (doplačilo): savna, biljard, masaža, 
vodni športi (parasailing, banana boat, jet ski), opre-
ma za tenis in osvetlitev igrišča. 
Spletna stran: www.palomahotels.com

Cenik: stran 71.

hotel sentido paloma perissia 5*

all inclusive
Prehrana: samopostrežni obroki v restavraciji 
Paloma: zajtrk (7.00–10.00), pozen zajtrk (10.00–
11.00), kosilo (12.30–14.30) večerja (19.00–21.30), 
Hot&Crusty (fast food 14.00–17.00) in Sandy Beach 
restavraciji (12.30–14.30), večerje (19.30–21.30) v a la 
carte restavracijah (potrebna predhodna rezervacija) 
Grappa (italijanska), Mikado (kitajska), A la Turca (tur-
ška) in Blue (ribja), polnočni prigrizek (23.00–24.00), 
popoldanska kava in sladice, vse lokalne in nekatere 
uvožene alkoholne in brezalkoholne pijače v različnih 
restavracijah in barih, mini bar napolnijo z brezalko-
holnimi pijačami vsak drugi dan. Opombe: restavracije 
in bari imajo različne obratovalne čase. Dodatna 
ponudba: brisače, ležalniki in senčniki na plaži in ob 
bazenu, dnevna in večerna animacija, živa glasba.
Športna ponudba: turška kopel, tenis, balinanje, 
odbojka na plaži, fitnes, aerobika, pikado.
Natančen program all inclusiva prejmete ob prihodu 
v hotel.

že od 

809 €
do 13 let od 

259 €
prihrani do 

150 €
do 29. 2. 2016

Na počitnicah v Paloma hotelih doživite VEČ:

Brezplačno za Kompasove goste: 1 x celodnevni najem zasebnega paviljona na plaži
(vključena postrežba hrane, brezalkoholnih in alkoholnih pijač, od 10.00 do 18.00)

*Ugodnost velja na rezervacijo, izbrani dan določite ob rezervaciji počitnic.

turčija

Side

• Dolgoletni Kompasov partner

• Visoka kvaliteta storitev

• Odlična lokacija (plaža)

• Kompasova ocena: #####

priporočamo družinam

ob plaži

primer sobe
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Počitniško naselje ob lastni plaži s hiškami zgrajenimi 
v osmanskem stilu, kvalitetnimi storitvami, čudovitim 
vrtom in bogatim animacijskim programom je idealen 
kraj za družinske počitnice.

Lega: ob 1 km dolgi peščeni plaži (ob vhodu v vodo 
delno prodnata, pomol), do središča Beleka 800 m, 
letališče v Antalyi 35 km. Hotelska ponudba: recep-
cija, glavna restavracija, 6 à la carte restavracij, bari in 
snack bari, v lepo urejenem vrtu velik zunanji bazen 
(1.800 m²), otroški bazen, 3 tobogani, notranji bazen, 
spa center s prvovrstno ponudbo storitev: različne 
masaže in terapije, kopeli, lepotilni center za nego 
obraza in telesa, jacuzzi, hammam, savna, lepotilni 
salon, masažni salon, frizerski salon, profesionalni 
dnevni in večerni animacijski program, večerne pred-
stave, diskoteka, mini market, internetni kotiček, Wi-
-Fi, trgovina s spominki, zlatarna. Sobe: klimatizirane, 
lepo in moderno opremljene, telefon, Wi-Fi, sat TV, 

radio, mini bar, sef, kopalnica, sušilnik za lase, balkon; 
možnost posebnih sob za invalidne osebe. 
Superior sobe: enaka oprema kot standardna soba z 
dodatnim dvosedom, v kopalnici dodatno prha.
Lake Suite: stilsko opremljene in prostorne sobe z ne-
posrednim dostopom do bazena iz terase oz. balkona, 
namenjenega izključno gostom v lake suitah; spalnica 
s sat TV, dnevni prostor z dvosedom in sat TV, radio, 
Wi-Fi, klimatska naprava, kopalnica (jacuzzi, sušilnik 
za lase), sef, mini bar. Ponudba na vprašanje.
Ponudba za najmlajše: otroški bazen, vodni park, 
otroško igrišče, mini klub, na vprašanje varstvo za 
otroke, igralnica, otroški stolčki v restavracijah in 
otroške posteljice. Športna ponudba (doplačilo): 
motorizirani vodni športi (katamaran, jet ski, para-
sailing, water ski), video igre, šola tenisa, oprema in 
osvetlitev igrišča, najem koles. 
Spletna stran: www.palomahotels.com

Cenik: stran 71.

hotel paloma grida village 5*

all inclusive
Prehrana: samopostrežni obroki; zajtrk, kosilo in 
večerja v glavni restavraciji, pozen zajtrk v glavni 
restavraciji, prigrizki v Kebab House, 6 à la carte 
restavracij; ob predhodni rezervaciji 1 x tedensko ve-
čerja (ribja, kitajska, italijanska, grška, turška, francos-
ka), polnočni prigrizek, popoldanska kava, čaj, sladice, 
sladoled; vse lokalne in nekatere uvožene alkoholne 
ter brezalkoholne pijače v različnih barih, brezalko-
holne pijače v mini baru. Opomba: restavracije in bari 
imajo različne obratovalne čase. Bianco bar odprt 24 
ur (all inclusive).
Dodatna ponudba: ležalniki, senčniki in brisače na 
plaži in ob bazenu, turška kopel in finska savna.
Športna ponudba: Lesmills TM programi; vodni športi 
(ne motorizirani), uporaba teniških igrišč, mini golf, 
odbojka na plaži, fitnes, aerobika, mali nogomet, 
fitnes, košarka, namizni tenis.
Natančen program all inclusiva prejmete ob prihodu 
v hotel.

• Dolgoletni Kompasov partner

• Veliko povratnih gostov

• Odlična lokacija (plaža in mesto)

• Kompasova ocena: #####

že od 

854 €
do 12 let od 

259 €
prihrani do 

415 €
do 29. 2. 2016

Na počitnicah v Paloma hotelih doživite VEČ:

Brezplačno za Kompasove goste: 1 x večerja v à la carte restavraciji Steakhouse
*Ugodnost velja na rezervacijo, izbrani dan določite ob rezervaciji počitnic.

turčija
Belek

priporočamo družinam

ob plaži

primer sobe
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Odkrijte zadovoljstvo in sprostitev v očarljivem hotelu, 
ki vas bo osvojil z edinstveno azijsko arhitekturo, 
gostoljubnostjo, visokim nivojem storitev, sproščenim 
vzdušjem ter čudovitim, z zelenjem obdanim okoljem. 
Primeren za družinske počitnice ter romantične 
počitnice v dvoje ali poročna potovanja.

Lega: ob lastni peščeni plaži na področju Lare, do 
središča Antalye 18 km (možnost povezave z minibu-
si, taksiji) in letališča v Antalyi 13 km. 
Hotelska ponudba: recepcija s sprejemnico, glavna 
restavracija, 6 à la carte restavracij (italijanska, turška, 
mehiška, ribja, indijska, tajska & sushi, nekatere za 
doplačilo), 5 barov, internet cafe, Wi-Fi v sprejemnici, 
butiki, trgovina s spominki, mini market, konferenčna 
dvorana, frizerski salon, zdravniška služba, v lepo 
urejenem vrtu 3 zunanji bazeni in 2 otroška bazena, 6 

toboganov, bar ob bazenu in na plaži, notranji bazen, 
spa center s pestro ponudbo storitev, masažni salon; 
profesionalni dnevni in večerni animacijski program, 
večerne predstave, diskoteka. 
Sobe: prostorne in moderno opremljene, klimatizira-
ne (ob določenih urah), Wi-Fi, telefon, sat TV (LCD), 
radio, mini bar, sef, kopalnica, sušilnik za lase, balkon. 
Ponudba za najmlajše: otroški bazen, otroško 
igrišče, mini klub 4-12 let, klub za najstnike (13–16 
let), varstvo za otroke (za doplačilo in s predhodno 
rezervacijo), otroški stolčki v restavracijah in otroške 
posteljice. 
Športna ponudba (doplačilo): motorizirani vodni 
športi (jet ski, parasailing, water ski), video igre, biljard, 
kegljanje, masaža, storitve wellness centra, osvetlitev 
teniškega igrišča, oprema za tenis in squash. 
Spletna stran: www.limakhotels.com

Cenik: stran 71.

hotel limak lara 5* de luxe

all inclusive
Prehrana: samopostrežni obroki v glavni restavra-
ciji, zajtrk (7.00–10.00), pozni zajtrk (10.00–11.00), 
prigrizki (11.00–16.00), kosilo (12.30–14.30), večerja 
(19.00–21.30), in polnočni prigrizek v glavni restavraci-
ji (22.30–3.00), 3 à la carte restavracije; ob predhodni 
rezervaciji 1 x tedensko večerja (turška, indijska, ribja), 
popoldanska kava, čaj, sladice; vse lokalne in nekatere 
uvožene alkoholne ter brezalkoholne pijače v različnih 
barih (10.00–24.00), lobby bar odprt 24 ur, brezalko-
holne pijače in pivo v mini baru.
Dodatna ponudba: ležalniki, senčniki in brisače na 
plaži in ob bazenu.
Športna ponudba: teniška igrišča, odbojka na plaži, 
fitnes, aerobika, mali nogomet, namizni tenis, košarka, 
vodna gimnastika. Natančen program all inclusiva 
prejmete ob prihodu v hotel.

že od 

824 €
do 15 let od 

299 €
prihrani do 

220 €
do 31. 1. 2016

turčija

Lara

• Visoka kvaliteta storitev

• Odlična lokacija (mesto in plaža)

• Kompasova ocena: #####+

ob plaži

primer sobe
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hotel concorde de luxe resort & spa 5*
Pripravljeni na polet v brezskrbne počitniške dni? 
Prvovrsten tematski hotel v obliki legendarnega letala 
Concorde, ki se odraža v vseh detajlih hotela, vam 
to s svojimi prvovrstnimi kulinaričnimi in wellness 
storitvami omogoča.

Lega: ob lastni peščeni plaži na področju Lare, do 
središča Antalye 18 km (možnost povezave z minibu-
si, taksiji) in letališča v Antalyi 13 km. 
Hotelska ponudba: recepcija s sprejemnico, 4 pano-
ramna dvigala, glavna restavracija s teraso s poseb-
nim predelom za nekadilce, 6 à la carte restavracij, 
bari, vinoteka, cigarnica, internet cafe, Wi-Fi v spreje-
mnici, butiki, trgovina s spominki, mini market, konfe-
renčna dvorana, igralni center (biljard, kegljanje, video 
igre), frizerski salon, v lepo urejenem in prostornem 
vrtu velik zunanji bazen z otroškim bazenom, relax 
bazen, 3 bazeni s 6 jacuzziji, activity bazen, bazen s 
3 tobogani, otroški bazen, bar ob bazenu in na plaži, 

notranji bazen. Najmodernejši wellnes in spa center 
Carpe Diem s prvovrstno ponudbo storitev, masažni 
salon, profesionalni dnevni in večerni animacijski 
program, večerne predstave, diskoteka. 
Sobe: prostorne in moderno opremljene, klimatizira-
ne, Wi-Fi, telefon, sat TV, priključek za internet, radio, 
mini bar, sef, kopalnica, sušilnik za lase, balkon; mož-
nost posebnih sob za invalidne osebe. 
Družinske sobe: enaka oprema kot standardne sobe; 
spalnica in dnevno bivalni prostor z dvosedom. 
Ponudba za najmlajše: otroški bazen, otroško igri-
šče, mini klub 4-12 let, varstvo za otroke (za doplačilo 
in predhodno rezervacijo), otroški stolčki v restavraci-
jah in otroške posteljice. 
Športna ponudba (doplačilo): motorizirani vodni 
športi (jet ski, parasailing, water ski), video igre, 
biljard, kegljanje, masaža, turška kopel, storitve wel-
lnes centra. 
Spletna stran: www.concordehotel.com.tr

Cenik: stran 72.

all inclusive
Prehrana: samopostrežni obroki v glavni restavraciji, 
zajtrk (7.00–11.00), prigrizki (12.00–16.00), kosilo 
(12.30–14.30), večerja (19.00–21.30), in polnočni 
prigrizek v glavni restavraciji, 6 à la carte restavracij; 
a la carte restavracije se lahko koristi proti doplačilu, 
popoldanska kava, čaj, sladice, sendviči v pubu; vse 
lokalne in nekatere uvožene alkoholne ter brezalko-
holne pijače v različnih barih, brezalkoholne pijače v 
mini baru.
Dodatna ponudba: ležalniki, senčniki in brisače na 
plaži in ob bazenu.
Športna ponudba: teniška igrišča, odbojka na plaži, 
fitnes, aerobika, mali nogomet, namizni tenis, košarka, 
vodna gimnastika.Natančen program all inclusiva 
prejmete ob prihodu v hotel.

Nov modern hotel z velikim bazenskim kompleksom, ki 
gostom nudi »popoln oddih«. Hotel se lahko pohvali z 
bogato izbiro »all inclusive« programa, ki bo zadovoljil 
željne zabave in dodatnih aktivnosti in vse tiste, ki bi 
si radi spočili svoje telo in duha ter si nabrali novih 
življenjskih moči.

Lega: 350 m do lastne plaže (brezplačni hotelski 
minibus), 12 km od Antalye. 
Hotelska ponudba: 24 urna recepcija s sprejemnico 
in TV, samopostrežna restavracija, 4 a-la- carte re-
stavracije (turška, italijanska, ribja, orientalska), bari, 
brezplačen brezžični internet je dostopen na vseh 
javnih prostorih, spa & wellness center, notranji ba-
zen, fitness, turška kopel, savne, solarij, masaže; aqua 
park, številni zunanji bazeni tako ob hotelu kot na 
plaži, 2 otroška bazena, brezplačni ležalniki in senčniki 

na plaži, brezplačni najem kopalnih brisač, dnevna in 
večerna animacija za odrasle in otroke, nočni klub/
DJ, konferenčne sobe, pralnica, frizerski /kozmetični 
salon, kino, gledališče, trgovinice, menjalnica; storitve 
prilagojene invalidnim osebam. 
Sobe: moderne in stilno opremljene, klimatska napra-
va, sat TV HD, telefon, aparat za pripravo kave in čaja, 
mini bar, Wi-Fi, kopalnica, sušilnik za lase, balkon. 
Ponudba za najmlajše: otroški klub z animacijo, 
možnost varstva otok, otroški bazen, otroško igrišče. 
Prehrana: all inclusive 
Športna ponudba : namizni tenis, teniška igrišča, 
košarkaško igrišče, igrišče za odbojko na mivki, manj-
še nogometno igrišče, biljard, aeorobika, možnost 
najema koles, bowling, številni vodni športi. 
Spletna stran: www.askahotels.com

Cenik: stran 72.

hotel aska lara resort & spa 5*

primer sobe

že od 

754 €
do 10 let od 

299 €
prihrani do 

435 €
do 31. 3. 2016

že od 

769 €
do 12 let od 

299 €
prihrani do 

585 €
do 29. 2. 2016

turčija
Lara

all inclusive
Prehrana: samopostrežni obroki v glavni restavra-
ciji; zajtrk (7.00–10.30), kosilo (12.30–14.30), večerja 
(19.00–21.30); prigrizki v 2 snack barih (12.30–16.30), 
lokalne alkoholne (in nekatere uvožene) in brezalko-
holne pijače, sladice (10.00–23.00). 
Natančen program all inclusiva prejmete ob prihodu 
v hotel.

• Dolgoletni Kompasov partner

• Visoka kvaliteta storitev

• Odlična lokacija (plaža in mesto)

• Kompasova ocena: #####

• Odlična lokacija (plaža)

• Kompasova ocena: #####

priporočamo družinam

ob plaži

ob plaži

http://www.kompas.si/
http://www.concordehotel.com.tr/
http://www.askahotels.com/


www.kompas.si  191

Odkrijte zadovoljstvo in sprostitev v očarljivem 
tematskem hotelu, katerega glavno vodilo je legenda 
o Robin Hoodu. Hotel priporočamo vsem gostom, ki bi 
radi uživali ob lepi peščeni plaži, kulinaričnih dobrotah 
in različnih aktivnostih.

Lega: ob lastni peščeni plaži na področju Lare, do 
središča Antalye 18 km (možnost povezave z minibusi 
in dolmuši), letališče v Antalyi 13 km.  
Hotelska ponudba: recepcija s sprejemnico, glavna 
restavracija, 4 à la carte restavracije, 6 barov, internet 
cafe, Wi-Fi, butiki, trgovina s spominki, mini market, 
konferenčne dvorane, kino, frizerski salon, zdravniška 
služba, vrt z 2 zunanjima bazenoma, 2 otroška baze-
na, 6 toboganov za odrasle in 3 tobogani za otroke, 
bar ob bazenu in na plaži, notranji bazen, spa center: 
različne masaže in terapije, kopeli, lepotilni center 
za nego obraza in telesa, jacuzzi, hammam, savna; 

dnevni in večerni animacijski program, večerne pred-
stave, diskoteka.  
Sobe: lepo opremljene, klimatska naprava, telefon, 
Wi-Fi, sat TV, mini bar, sef, kopalnica, sušilnik za lase, 
balkon. Družinske sobe: lepo opremljene, večje in 
prostornejše, enaka oprema kot standardne sobe; 
dodatno 2 ležišči, kopalnica, balkon.  
Ponudba za najmlajše: otroški bazen, otroško igri-
šče, mini klub 5-12 let, junior klub 13 -17 let, varstvo za 
otroke (za doplačilo in predhodno rezervacijo), otro-
ški stoli v restavracijah in otroške posteljice, otroška 
animacija in mini disco.  
Športna ponudba (doplačilo): motorizirani vodni 
športi (jet ski, parasailing, water ski), video igre, 
biljard, kegljanje, storitve spa centra, osvetlitev teni-
škega igrišča, oprema za tenis.  
Spletna stran: www.sherwoodresort.com.tr

Cenik: stran 72.

hotel sherwood breezes 5*

• Odlična lokacija (plaža)

• Kompasova ocena: #####

all inclusive
Prehrana: samopostrežni obroki v glavni restavraciji, 
zajtrk (7.00–10.00), prigrizki (11.30–16.30), kosilo 
(12.30–14.30), večerja (19.00–21.30), in polnočni 
prigrizek v glavni restavraciji (23.30–00.30), 2 à la 
carte restavracije (potrebna predhodna rezervacija) 
popoldanska kava, čaj, sladice, sladoled; vse lokalne in 
nekatere uvožene alkoholne ter brezalkoholne pijače 
v različnih barih (10.00–24.00). Dodatna ponudba: 
ležalniki, senčniki na plaži in ob bazenu. 
Športna ponudba: teniško igrišče, odbojka na 
plaži, fitnes, aerobika, namizni tenis, pikado, vodna 
gimnastika, turška kopel – hammam, savna. Natančen 
program all inclusiva prejmete ob prihodu v hotel.

že od 

839 €

primer sobe

do 12 let od 

259 €
prihrani do 

215 €
do 31. 1. 2016

turčija

Lara

hotel sherwood dreams beach 5*
Moderno hotelsko naselje priznane verige Sherwood, s 
kvalitetnimi storitvami, gostoljubnostjo in odlično lego 
ob plaži. 

Lega: ob lastni peščeno prodnati plaži na področju 
Bogazkenta, 100 m od avtobusne postaje, do središča 
Beleka 5 km (možnost povezave dolmus in taksi za 
doplačilo), letališče v Antaliji 40 km. 
Hotelska ponudba: recepcija, samopostrežna 
restavracije, a la carte restavracija (mednarodna, 
italijanska), slaščičarna, bar, notranji bazen z ločenim 
delom za otroke; trgovinice, dvigalo, internetni kotiček 
(doplačilo), brezžični internet pri recepciji (brezplačno), 
otroški bazen s tremi tobogani, bazen s petimi tobo-

gani, ležalniki in senčniki ob bazenih in na plaži brez-
plačno. Sobe: lepo in moderno opremljene, klimatska 
naprava, telefon, sat. TV, mini bar, Wi-Fi, grelnik vode 
za kavo ali čaj, kopalnica (sušilnik za lase), balkon. 
Ponudba za najmlajše: otroški bazen, otroško igrišče, 
mini klub, junior club, varstvo za otroke (za doplačilo in 
predhodno rezervacijo), otroški stoli v restavracijah in 
otroške posteljice, otroška animacija in mini disco. 
Športna ponudba: fitnes, tenis, košarka, namizni tenis, 
biljard, odbojka na plaži, fitnes, aerobika, gimnastika, 
vodna gimnastika, pikado, lokostrelstvo, mini nogom-
et, na plaži možnost vodnih športov.
Spletna stran: www.sherwoodhotels.com.tr/

Cenik: stran 73.

• Odlična lokacija (plaža in mesto)

• Kompasova ocena: #####

priporočamo družinam

priporočamo družinam

ob plaži

ob plaži

all inclusive
Prehrana: samopostrežni obroki v glavni restavra-
ciji, zajtrk (7.00–10.00), pozni zajtrk (10.00–11.00), 
prigrizki ob bazenu in plaži (12.00–17.00), prigrizki 
v snack baru 24 ur, kosilo (12.30–14.30), večerja 
(19.00–21.30), in polnočni prigrizek v glavni restavra-
ciji (23.00–2.00), popoldanska kava, čaj, sladice; vse 
lokalne in nekatere uvožene alkoholne ter brezalko-
holne pijače v različnih barih (10.00–23.30), Tower bar 
odprt 24 ur, brezalkoholne pijače in pivo v mini baru.
Dodatna ponudba: ležalniki, senčniki in brisače na 
plaži in ob bazenu.
Športna ponudba: 2 teniški igrišči, odbojka na plaži, 
fitnes, aerobika, namizni tenis, balinanje, košarka, 
vodna gimnastika, turška kopel – hammam, savna.
Natančen program all inclusiva prejmete ob prihodu 
v hotel.

primer sobe

že od 

689 €
do 12 let od 

299 €
prihrani do 

185 €
do 31. 1. 2016

http://www.kompas.si/
http://www.sherwoodresort.com.tr/
http://www.sherwoodhotels.com.tr/
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Moderen dizajn in orientalski pridih se prepletata v 
tem priljubljenem počitniškem naselju, ki se nahaja 
se ob lastni plaži s čudovitim botaničnim vrtom in 
aquaparkom. Kot v pravljici iz tisoč in ene noči je s svojo 
pestro in raznoliko ponudbo kraj, kjer lahko vsakdo 
uresniči svoje počitniške sanje. 

Lega: ob lastni široki peščeno prodnati plaži, do sre-
dišča Beleka 800 m (možnost povezave z dolmuši), 
letališče v Antalyi 35 km.
Hotelska ponudba: recepcija, glavna restavracija s 
predelom za nekadilce in teraso, bari in snack bar, 
TV soba, internet kotiček, wi-fi, turška kavarna, mini 
market, različne trgovine, zlatarna, frizerski salon, 
kozmetični studio, lepotilni salon, v lepo urejenem 
vrtu 2 velika zunanja bazena s teraso za sončenje, 
profesionalni dnevni in večerni animacijski program, 
večerne predstave, diskoteka, open air diskoteka, 
enkrat tedensko gala večerja z zabavo v črno/belih 
oblačilih. Aquapark (odprt med 10.30 – 17.45) se 
razprostira na 15.000 m2 in je pravi raj za majhne in 
velike; 5 bazenov s površino 1.650 m2, 8 toboganov 

(odrasli in otroci nad 12 let), 3 bazeni z 10 različni-
mi tobogani za najmlajše, piratska ladja, bazen z 3 
whirlpooli in podvodnimi masažami. Profesionalna 
šola za katamaran. Moderni wellnes & spa center; 
del ponudbe je posebna balijska masaža v masažnih 
hiškah ob plaži.
Sobe: prostorne in moderno opremljene, klimatizi-
rane, wi-fi, telefon, sat TV, mini bar, sef, kopalnica, 
sušilnik za lase, balkon.
Družinske sobe: enaka oprema kot standardne sobe; 
spalnica in dnevno bivalni prostor z dvosedom. 
Ponudba za najmlajše: otroški bazen, vodni park, 
otroško igrišče, mini klub 4-12 let, klub za najstnike 
13-17 let, igralnica, v aquaparku piratska ladja, otroški 
stolčki v restavracijah in otroške posteljice v skladu z 
razpoložljivostjo. 
Športna ponudba (doplačilo): motorizirani vodni 
športi (katamaran, jet ski, parasailing, water ski, 
banana boat), šola tenisa, osvetlitev teniškega igrišča, 
oprema za tenis, storitve wellnes centra, masaže.
Spletna stran: www.guralpremier.com

Cenik: stran 73.

hotel gÜral club premier belek 5*

all inclusive
Prehrana: samopostrežni obroki z veliko izbiro 
nacionalnih in internacionalnih jedi; zajtrk (7.00 – 
10.00), pozni zajtrk, kosilo (12.30 – 14.00) in večerja 
(19.00 – 21.00), popoldanska kava, čaj, sladice; lokalne 
alkoholne ter brezalkoholne pijače v različnih barih, 
brezalkoholne pijače v mini baru. 
Dodatna ponudba: ležalniki, senčniki in brisače na 
plaži in ob bazenu. 
Športna ponudba: uporaba teniških igrišč, odbojka 
na plaži, fitnes, aerobika, namizni tenis, mali nogomet, 
košarka, pikado, balinanje, lokostrelstvo.
Natančen program all inclusiva prejmete ob prihodu 
v hotel.

• dolgoletni Kompasov partner

• veliko povratnih gostov

• odlična lokacija (plaža in mesto)

• Kompasova ocena: #####

turčija
Belek

priporočamo družinam

ob plaži

primer sobe

že od 

854 €
do 12 let od 

259 €
prihrani do 

415 €
do 29. 2. 2016

http://www.kompas.si/
http://www.guralpremier.com/
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Novo zgrajen moderen in udoben hotel s čudovitim 
vrtom in odlično lego ob široki peščeni plaži  nudi 
kakovostne storitve in veliko priložnosti za nepozabne 
in zabavne počitnice tako  za družine kot posameznike.

Lega: ob peščeni plaži, od centra Manavgat je odda-
ljen 10 km (možnost povezave z dolmuši), od mesta 
Side 15 km;  
Hotelska ponudba: recepcija s sprejemnico, interne-
tni kotiček, Wi-Fi, 2 samopostrežni restavraciji, 3 a la 
carte restavraciji, več različnih barov, bar s prigrizki, 
notranji bazen z ločenim delom za otroke, dva zu-
nanja bazena, bazen s tobogani, velik otroški bazen 
z različnimi vodnimi rekviziti, senčniki in ležalniki ob 
bazenih in na plaži brezplačno, na voljo so kopalne 
brisače, spa in wellness center z različnimi terapijami 

in masažami, lepotilni salon in frizer, savna, turška ko-
pel; dnevna in večerna animacija za otroke in odrasle. 
Sobe: moderno in stilno opremljene, klimatska na-
prava, Wi-Fi, sef (doplačilo), telefon, Sat TV, mini bar, 
v kopalnici sušilnik za lase, balkon.  
Družinske sobe: so enako opremljene kot sobe, z 
dvema ločenima spalnicama, dva balkona, ena ko-
palnica.  
Ponudba za najmlajše: ločen otroški bazen, aqua-
park z vodnimi tobogani, otroško igrišče, mini klub. 
Športna ponudba: tenis, namizni tenis, balinanje, 
aerobika, odbojka na mivki, mali nogomet, lokostrel-
stvo, fitnes, biljard, računalniške igrice, keglanje.  
Spletna stran: www.seadenhotels.com

Cenik: stran 73.

hotel sea world resort & spa 5*

turčija

Side

• Najugodnejše razmerje med kakovostjo in ceno

• Odlična lokacija (plaža)

• Kompasova ocena: #####

priporočamo družinam

ob plaži

all inclusive
Prehrana: samopostrežni obroki v glavni restavraciji, 
zajtrk (7.00–10.00), prigrizki (12.00–16.00), kosilo 
(12.30–14.30), večerja (19.00–21.30), in polnočni 
prigrizek v glavni restavraciji (23.30–2.00), 3 à la carte 
restavracije; popoldanska kava, čaj, sladice; vse lokal-
ne in nekatere uvožene alkoholne ter brezalkoholne 
pijače v različnih barih (10.00–24.00), lobby bar odprt 
24 ur. Dodatna ponudba: ležalniki, senčniki in brisače 
na plaži in ob bazenu. Športna ponudba: 3 teniška 
igrišča, odbojka na plaži, fitnes, aerobika, mali nogo-
met, namizni tenis, košarka, vodna gimnastika.
Natančen program all inclusiva prejmete ob prihodu 
v hotel.

primer sobe

že od 

645 €
do 14 let od 

259 €
prihrani do 

225 €
do 31. 1. 2016

http://www.kompas.si/
http://www.seadenhotels.com/
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primer sobe

primer sobe

turčija
Side

• Odlična lokacija (plaža)

• Kompasova ocena: #####

• Odlična lokacija (plaža)

• Kompasova ocena: ####

hotel seher resort 5*
Prijeten in lepo urejen hotel z idealno lokacijo ob prelepi 
peščeni plaži. Zanimiva arhitektura, kvalitetne storitve 
in prijetno vzdušje, pravi izbor za počitniške dni tako za 
posameznike kot za družine.

Lega: ob dolgi peščeni plaži, približno 8 km iz središča 
mesta Side, letališče Antalya 60 km. 
Hotelska ponudba: recepcija, restavracija, 2 à la car-
te restavraciji (turška, ribja), več barov, internet cafe, 
Wi-Fi internet v preddverju, zunanji bazen s teraso 
za sončenje, tobogani, bar ob bazenu, bar na plaži, 
diskoteka, spa center, dnevna in večerna animacija. 

Sobe: moderno opremljene, klimatizirane, sat TV 
(LCD), telefon, mini bar, sef (za doplačilo), kopalnica, 
sušilnik za lase, balkon. Družinske sobe: enaka opre-
ma kot pri standardnih sobah, z dodatnim pogradom. 
Ponudba za najmlajše: zunanji bazeni s predelom 
za otroke in tobogani, otroško igrišče, mini klub za 
otroke starejše od 6 let, otroške posteljice v sobah (na 
vprašanje). 
Športna ponudba za doplačilo: savna, biljard, keglja-
nje, masaža, vodni športi (parasailing, banana boat, 
jet ski), oprema za tenis in osvetlitev igrišča. 
Spletna stran: www.seherhotels.com

Cenik: stran 74.

all inclusive
Prehrana: samopostrežni obroki v glavni restavraciji 
zajtrk (7.00–10.00), pozni zajtrk (10.00–10.30), kosilo 
(12.30–14.00) in večerja (19.00–21.00), popoldanski 
prigrizki (12.00–17.00), 2 à la carte restavraciji (po-
trebna predhodna rezervacija) italijanska, turška; vse 
lokalne alkoholne in brezalkoholne pijače (10.00–
24.00). Dodatna ponudba: brisače, ležalniki in senčniki 
na plaži in ob bazenu.
Športna ponudba: fitnes, tenis, namizni tenis, odboj-
ka, pikado, aerobika, vodna gimnastika.
Natančen program all inclusiva prejmete ob prihodu 
v hotel.

Priljubljen počitniški hotel s kvalitetnimi storitvami in 
idealno lego ob lepi peščeni plaži, s pestro ponudbo 
storitev All Inclusive.

Lega: ob dolgi peščeni plaži, približno 8 km iz središča 
mesta Side, letališče Antalya 60 km. 
Hotelska ponudba: recepcija, restavracija, 2 à la 
carte restavraciji (turška, ribja), več barov, internet 
cafe, Wi-Fi, zunanji bazen s teraso za sončenje, bar ob 
bazenu, bar na plaži, dnevna in večerna animacija. 

Sobe: prijetno opremljene, klimatska naprava, sat TV, 
telefon, mini bar, sef (za doplačilo), kopalnica, sušilnik 
za lase, balkon. Družinske sobe: enaka oprema kot 
pri standardnih sobah, z dodatnim pogradom.
Ponudba za najmlajše: otroško igrišče, mini klub za 
otroke starejše od 6 let. 
Športna ponudba (doplačilo): savna, biljard, masaža, 
vodni športi (parasailing, banana boat, jet ski), opre-
ma za tenis in osvetlitev igrišča. 
Spletna stran: www.seherhotels.com

Cenik: stran 74.

hotel seher sun beach 4*
all inclusive
Prehrana: samopostrežni obroki v glavni restavraciji; 
zajtrk (7.00–10.00), pozni zajtrk (10.00–10.30), kosilo 
(12.30–14.00), večerja (19.00–21.00); prigrizki (12.00–
17.00), kava, sladice (16.00–17.00), polnočni prigrizek 
(23.30–00.00); lokalne alkoholne in brezalkoholne 
pijače (10.00–24.00), na plaži (10.00–17.00).
Športna ponudba: namizni tenis, odbojka na plaži, 
turška kopel – hammam, pikado, balinanje.
Natančen program all inclusiva prejmete ob prihodu 
v hotel.

ob plaži

ob plaži že od 

594 €

že od 

499 €

do 13 let od 

299 €

do 13 let od 

299 €

prihrani do 

225 €
do 31. 1. 2016

prihrani do 

185 €
do 31. 3. 2016

http://www.kompas.si/
http://www.seherhotels.com/
http://www.seherhotels.com/
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hotel otium eco club 5*

• Visoka kakovost storitev

• Kompasova ocena: #####

Lepo in stilsko urejeno hotelsko naselje zgrajeno iz 
več zgradb, povezanih s stezami in lepo urejenim 
vrtom, borovci in dehtečimi rožami, vas popelje nazaj 
k naravi. Kakovostne storitve, prijetno vzdušje s 
prisluhom za varstvo okolja in odlična lega nudijo obilo 
možnosti za aktivno preživljanje počitniških dni tako za 
posameznike kot družine.

Lega: 450 m do peščeno prodnate plaže (hotelski 
shuttle bus), ob prelepem jezeru z obilo možnosti 
za kolesarjenja, sprehode; približno 7 km iz središča 
mesta Side.  
Hotelska ponudba: recepcija s sprejemnico, resta-
vracija, restavracija na plaži, 2 à la carte restavraciji, 5 
barov, internet cafe, WLAN, Wi-Fi, mini market, zdrav-
niška služba, prostran in lepo urejen vrt z 8 zunanjimi 
bazeni, aquapark s 3 tobogani, bar ob bazenu in na 
plaži, notranji bazen, spa center: različne masaže, 
kopeli, jacuzi, hammam, savna; dnevni in večerni 
animacijski program, večerne predstave, diskoteka. 
Sobe: moderno opremljene, klimatizirane, sat TV LCD, 
telefon, mini bar, sef, WLAN, Wi-Fi, kopalnica, sušilnik 
za lase, balkon.  
Družinska vila A: moderno in stilno opremljene, v 

predelu naselja z vilami, večje in prostornejše dnevno 
bivalni del z dodatno spalnico, enaka oprema kot 
standardna soba, balkon.  
Družinska vila B: moderno in stilno opremljene, v 
predelu naselja z vilami, prostornejše, z dnevno bival-
nim delom in 2 spalnicama, enaka oprema kot stan-
dardna soba, balkon.  
Ponudba za najmlajše: 5 otroških bazenov, otroško 
igrišče, ki vašim najmlajšim nudi senco, trampolin, 
peskovnik, lutkovno gledališče, mini kino, mini klub 
4-12 let, go-kart (doplačilo), varstvo za otroke (za 
doplačilo in s predhodno rezervacijo), otroški stoli v 
otroški restavraciji, otroške posteljice, otroška ani-
macija in mini disco. Otroci lahko tudi obiskujejo in 
skrbijo za bio zelenjavni vrt in hranijo živali v mini 
živalskem vrtu.  
Ponudba za najstnike: športna animacija in turnirji, 
karaoke, kino, disco; za doplačilo: kolesarske ture, 
play station, video igre.  
Športna ponudba (doplačilo): izposoja koles, ma-
saža, vodni športi (parasailing, banana boat,  jet ski), 
oprema za tenis in osvetlitev igrišča.  
Spletna stran: www.otiumhotels.com

Cenik: stran 75.

all inclusive
Prehrana: samopostrežni obroki v glavni restavra-
ciji, zajtrk (7.00–10.00), pozni zajtrk (10.00–11.00), 
prigrizki (12.00–16.00), kosilo (12.30–14.30), 
restavracija na plaži snack (12.00–16.00), večerja 
(19.00–21.30), in polnočni prigrizek v glavni restavra-
ciji (23.00–24.00), 2 à la carte restavraciji (potrebna 
predhodna rezervacija) popoldanska kava, čaj, sladice, 
sladoled ob določenih urah v otroški restavraciji; vse 
lokalne in nekatere uvožene alkoholne ter brezalko-
holne pijače v različnih barih (10.00–24.00), v mini 
baru brezalkoholne pijače.
Dodatna ponudba: ležalniki in senčniki na plaži in ob 
bazenu, brisače (kavcija).
Športna ponudba: 2 teniški igrišči, odbojka na plaži, 
fitnes, aerobika, namizni tenis, mini golf, mali nogo-
met, pikado, lokostrelstvo, balinanje, košarka, vodna 
gimnastika, turška kopel – hammam, savna.
Natančen program all inclusiva prejmete ob prihodu 
v hotel.

primer sobe

turčija

Side

priporočamo družinam že od 

624 €
do 13 let od 

199 €
prihrani do 

370 €
do 29. 2. 2016

http://www.kompas.si/
http://www.otiumhotels.com/
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hotel eftalia aytur 4  *
Lepo in stilno urejen družinsko voden hotel,v glavni 
in dveh stranskih zgradbah, s čudovito teraso in 
pogledom na morje ter v bližini središča Alanye s 
številnimi tavernami, trgovinami in bari.

Lega: od peščeno-prodnate plaže ga loči obalna ces-
ta, 800 m do središča mesta z obilo možnosti nočne 
zabave (možnost povezave z dolmuši in taksiji).
Hotelska ponudba: recepcija, restavracija, à la car-
te restavracija, bari, TV soba, wi –fi, notranji bazen, 
zunanji bazen, otroški bazen, bar ob bazenu, terasa za 

sončenje, otroško igrišče, brezplačni ležalniki in senč-
niki ob bazenu, na plaži za doplačilo.
Sobe: lepo opremljene, klimatizirane, wi –fi, sat TV, 
telefon, mini bar in sef (doplačilo), kopalnica, sušilnik za 
lase, balkon; možnost posebnih sob za invalidne osebe.
Prehrana: samopostrežni zajtrk in večerja.
Športna ponudba: fitnes in odbojka na plaži, za 
doplačilo: savna, masaža, turška kopel, namizni tenis, 
vodni športi na plaži.
Spletna stran: www.eftaliahotels.co

Cenik: stran 75.

primer sobe

Prijeten, delno prenovljen družinsko voden hotel s 
prijaznimi gostitelji že vrsto let zelo priljubljen pri naših 
gostih, z odlično lego v neposredni bližini živahnega 
turističnega središča Alanye z obilo možnosti nakupov 
in večerne zabave.

Lega: v središču mesta, 100 m do peščene mestne 
plaže. 
Hotelska ponudba: recepcija, dvigalo, restavracija, 

bar, TV soba, Wi-Fi, manjši zunanji bazen, bar ob 
bazenu, terasa za sončenje, brezplačni ležalniki in 
senčniki ob bazenu, na plaži za doplačilo. 
Sobe: moderno in novo opremljene, klimatizirane, sat 
TV, telefon, sef (doplačilo), kopalnica, sušilnik za lase, 
balkon. 
Prehrana: samopostrežni zajtrk in večerja. 
Športna ponudba (doplačilo): vodni športi na plaži. 
Spletna stran: www.hoteldiamond.net

Cenik: stran 76.

hotel diamond 3*

• Dolgoletni Kompasov partner

• Veliko povratnih gostov

• Odlična lokacija (mesto in plaža)

• Kompasova ocena: ###

turčija
Alanya

• Dolgoletni Kompasov partner

• Veliko povratnih gostov

• Odlična lokacija (mesto in plaža)

• Kompasova ocena: ####

ob plaži že od 

444 €

že od 

419 €

do 13 let od 

279 €

do 13 let od 

299 €

prihrani do 

60 €
do 29. 2. 2016

prihrani do 

35 €
do 31. 1. 2016

http://www.kompas.si/
http://www.eftaliahotels.co/
http://www.hoteldiamond.net/
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Moderen in udoben hotel s prijetnim vzdušjem in 
pridihom domačnosti je bil popolnoma prenovljen 
v letu 2014 in je prava izbira za počitniške dni tako 
za posameznike, družine in vse, ki si želijo bližino 
mestnega središča Side.

Lega: 150 m od dolge peščene plaže, 1 km do mes-
ta Side (urejena promenada 10 minut hoje), 65 km 
od letališča Antalya. Hotelska ponudba: recepcija, 
restavracija, bar, irski pub, internet Wi-Fi v preddverju, 
TV kotiček, spa & wellness center, 2 zunanja bazena, 
otroški bazen, bar ob bazenu, brezplačna uporaba 
senčnikov in ležalnikov ob bazenu in na plaži, ki je 

skupna s hotelom iste verige Sun Beach.
Sobe : moderno in stilno opremljene, klimatska na-
prava, sat TV, telefon, mini bar, sef, kopalnica (sušilnik 
za lase), balkon.
Družinska soba : spalnica in dnevni prostor (ločena z 
vrati), klimatska naprava, sat TV, telefon, mini bar, sef, 
kopalnica (sušilnik za lase), balkon. 
Ponudba za najmlajše: igralna soba s številnimi 
kreativnimi igrami, plezalne naprave in tobogani. 
Prehrana: all inclusive.
Športna ponudba : fitness, namizni tenis, pikado, 
vodni športi (za doplačilo) 
Spletna stran: www.sunbeachside.com

Cenik: stran 76.

hotel sun beach park 4*

• Veliko povratnih gostov

• Najugodnejše razmerje med kvaliteto in ceno

• Odlična lokacija (mesto in plaža)

• Kompasova ocena: ####+

all inclusive (doplačilo)
Prehrana: samopostrežni obroki zajtrk (7.00–10.00), 
kosilo (12.30–14.00) in večerja (19.00–21.00), bar s 
prigrizki(12.00–16.00) kava, čaj, piškoti (16.00–17.00), 
lokalne alkoholne in brezalkoholne pijače (10.00–
23.00).
Natančen program all inclusiva prejmete ob prihodu 
v hotel.

hotel alaiye kleopatra 4*
Priljubljen in popolnoma prenovljen hotel leta 2013 z 
odlično lokacijo ob znameniti Kleopatrini plaži, ki vabi 
na sprehode ali počitek ob morju, ter ob promenadni 
ulici s pestro izbiro restavracij, trgovin, barov. Primeren 
tako za tiste, ki si želijo bližino mesta kot tiste, ki se 
želijo razvajati s ponudbo “vse vključeno v ceno”.

Lega: od peščene Kleopatrine plaže ga loči obalna ces-
ta, 800m do središča Alanye z obilo možnosti nakupo-
vanja in nočne zabave. Hotelska ponudba: recepcija, 
restavracija, bar, TV soba, dvigalo, internetni kotiček, 
Wi-Fi, zunanji bazen z ločenim predelom za otroke, bar 

ob bazenu. Ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačni, 
na plaži za doplačilo, dnevna animacija ob bazenu. 
Sobe: lepo in moderno opremljene, klimatska napra-
va, sat TV, mini bar, sef (doplačilo), telefon, kopalnica, 
sušilnik za lase, balkon.
Družinske sobe: enaka oprema kot pri standardnih 
sobah, dnevno bivalni prostor z dodatno spalnico. 
Prehrana: samopostrežni zajtrk in večerja. 
Športna ponudba (doplačilo): namizni tenis, biljard, 
masaža, savna, turška kopel - hammam, fitness (brez-
plačno), vodni športi na plaži. 
Spletna stran: www.alaiye.com.tr

Cenik: stran 76.

ob plaži

all inclusive
Prehrana: samopostrežni obroki v glavni restavra-
ciji; zajtrk (7.00–9.30), pozni zajtrk (9.30–10.00), 
kosilo (12.00–14.00) večerja (19.00–21.00); snack bar 
(15.30–16.30), kava, čaj, piškoti; polnočni prigrizek 
(22.30–24.00); lokalne alkoholne in brezalkoholne 
pijače (10.00–23.00). Natančen program all inclusiva 
prejmete ob prihodu v hotel.

primer sobe

primer sobe

turčija

Alanya

• Najugodnejše razmerje med kvaliteto in ceno

• Odlična lokacija (plaža in mesto)

• Kompasova ocena: ####

že od 

519 €

že od 

529 €

do 7 let od 

279 €

do 7 let od 

259 €

prihrani do 

100 €
do 31. 1. 2016

prihrani do 

210 €
do 31. 1. 2016

http://www.kompas.si/
http://www.sunbeachside.com/
http://www.alaiye.com.tr/
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hotel white city resort 5* 

all inclusive
Prehrana: samopostrežni obroki v glavni restavraciji, 
zajtrk (07.00-10.00), pozni zajtrk (10.00 – 11.00), 
prigrizki, slaščičarna (10.00 – 18.00), kosilo (12.30-
14.00), večerja (19.00-21.00), polnočni prigrizki 
(00.00-01.00), 2 à la carte restavraciji; vse lokalne in 
nekatere uvožene alkoholne ter brezalkoholne pijače 
v različnih barih (10.00 – 24.00), lobby bar odprt 24 ur 
(doplačilo od 00.00-10.00). Dodatna ponudba: ležal-
niki, senčniki in brisače na plaži in ob bazenu. Športna 
ponudba: odbojka na plaži, fitnes, aerobika, pikado, 
namizni tenis, vodna gimnastika, savna, turška kopel. 
Natančen program all inclusiva prejmete ob prihodu 
v hotel.

Visoka kakovost storitev

• Veliko povratnih gostov

• Najugodnejše razmerje med kakovostjo in ceno

• Kompasova ocena: #####

Novo zgrajen hotel vas bo prevzel z moderno in 
elegantno notranjo opremo, kakovostnimi storitvami, 
sproščenim vzdušjem ter čudovitim z zelenjem 
obdanim okoljem. 

Lega: ob lastni plaži, v mirnem predelu letovišča Turk-
ler v bližini nekaj trgovin, restavracij; 22 km od Alanye 
(redne povezave z minibusi). 
Hotelska ponudba: recepcija s sprejemnico, 4 bari, 
glavna restavracija, a la carte restavracija, restavracija 
s prigrizki, brezžični internet v preddverju in skupnih 
prostorih, kavarna, slaščičarna, frizer, trgovina, kino 
na prostem, paviljoni na plaži; terasa z zunanjim 
bazenom, 3 tobogani, otroški bazen s toboganom; 

brezplačni ležalniki in senčniki brezplačni ob bazenu 
ter na plaži, kopalne brisače brezplačno; dnevna in 
večerna animacija, diskoteka. 
Sobe: moderne in elegantne , klimatska naprava, LCD 
Sat-Tv, wi-fi, telefon, mini bar (brezplačno ob prihodu), 
kopalnica (sušilec za lase), sef, balkon. 
Družinske sobe: enaka oprema kot pri standardnih 
sobah, dnevno bivalni prostor z dodatno spalnico.  
Ponudba za najmlajše: mini klub (4-12 let), otroško 
igrišče, mini disko. 
Športna ponudba: (doplačilo): masaže, storitve Spa 
centra, biljard, vodni športi na plaži. Spletna stran: 
www.whitecityhotels.com

Cenik: stran 77.

primer sobe

Kompasova noč v Alanyi
Brezplačni organiziran prevoz do središča mesta, ogled starega mestnega jedra,  
zabava v izbranih barih s pijačo dobrodošlice & 15 % popust na izbrano pijačo. 

turčija
Alanya

Ekskluzivno

ob plaži
že od 

664 €
do 13 let od 

229 €
prihrani do 

95 €
do 30. 4. 2016

http://www.kompas.si/
http://www.whitecityhotels.com/
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Moderen hotel s 443 sobami v glavni in dveh sosednjih 
zgradbah, ki obkrožajo velik bazenski kompleks in teraso 
za sončenje. Ponaša se s kakovostnimi storitvami, 
prijaznim osebjem in veliko povratnih gostov.

Lega: po urejeni hotelski poti pribl. 120 m do peščeno 
prodnate plaže, v mirnem predelu letovišča Turkler, 
središče mesta Alanya 22 km (možnost povezave z 
minibusi). 
Hotelska ponudba: recepcija s sprejemnico, glavna 
restavracija, 3 à la carte restavracije (turška, kitajska 
in mediteranska), dvigalo, bar s prigrizki, bar s pogle-
dom na sončni zahod, TV soba, zdravnik, internet ko-
tiček, Wi-Fi, Spa center, 2 manjša zunanja bazena ter 

večji bazen s štirimi tobogani, otroški bazen, pralnica, 
brezplačni ležalniki in senčniki ob bazenu in na plaži; 
kopalne brisače brezplačno, dnevni in večerni anima-
cijski program, diskoteka. Sobe: moderno opremljene, 
klimatizirane, Wi-Fi, sat TV, sef (doplačilo 2 € na dan), 
mini bar, telefon, kopalnica, sušilnik za lase, balkon. 
Družinske sobe: enaka oprema kot pri standardnih 
sobah, dnevno bivalni prostor z dodatno spalnico. 
Ponudba za najmlajše: otroški bazen, igralnica, mini 
klub 4-12 let. 
Športna ponudba (doplačilo): masaža, ponudba spa 
centra, biljard, air hockey, namizni nogomet, vodni 
športi na plaži. Spletna stran: www.alaiye.com.tr

Cenik: stran 77.

hotel alaiye resort 5*

• Visoka kakovost storitev

• Veliko povratnih gostov

• Najugodnejše razmerje med kakovostjo in ceno

• Kompasova ocena: #####

primer sobeprimer sobe

Kompasova noč v Alanyi
Brezplačni organiziran prevoz do središča mesta, ogled starega mestnega jedra,  
zabava v izbranih barih s pijačo dobrodošlice & 15 % popust na izbrano pijačo. 

turčija

Alanya

all inclusive
Prehrana: samopostrežni obroki v glavni restavra-
ciji; zajtrk (7.00–10.00), pozni zajtrk (10.00–11.00), 
kosilo (12.30–14.00) večerja (19.00–21.00); snack 
bar (12.00–17.00), kava, čaj, sladice (17.00–18.00), 
polnočni prigrizek (23.30.–00.30.); lokalne alkoholne 
in brezalkoholne pijače (10.00–1.00), v diskoteki za 
plačilo. Športna ponudba: turška kopel - hammam, 
savna, aerobika, fitnes, namizni tenis, odbojka na plaži.
Natančen program all inclusiva prejmete ob prihodu 
v hotel.

Ekskluzivnože od 

674 €
do 14 let od 

199 €
prihrani do 

160 €
do 30. 4. 2016

priporočamo družinam

ob plaži

http://www.kompas.si/
http://www.alaiye.com.tr/
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hotel eftalia resort 4*

all inclusive
Prehrana: samopostrežni obroki v glavni restavra-
ciji; zajtrk (7.30–10.00), pozni zajtrk (10.00–11.00), 
kosilo (12.30–14.00), večerja (19.00–21.00); snack bar 
(12.30–16.30), kava, čaj, sladice (16.30–17.30), sladoled 
(14.00–16.00), bar na plaži (10.00–17.00), polnočni 
prigrizek (23.30–00.30); lokalne alkoholne in brezal-
koholne pijače (10.30–24.00).
Natančen program all inclusiva prejmete ob prihodu 
v hotel.

• Najugodnejše razmerje med kakovostjo in ceno

• Odlična lokacija (plaža)

• Kompasova ocena: ####

Udoben družinsko voden hotel priznane verige Eftalia 
se ponaša s kakovostnimi storitvami in velikim številom 
povratnih gostov. Gostoljubje, prijetno vzdušje ter 
pestra športno animacijska ponudba zagotavljajo 
sproščeno uživanje počitniških dni družinam in 
posameznikom.

Lega: 100m do peščeno prodnate plaže, v mirnem 
predelu letovišča Konakli, središče mesta Alanya 12 
km (možnost povezave z dolmuši). 
Hotelska ponudba: recepcija s sprejemnico, glavna 
restavracija, à la carte restavracija, dvigalo, 4 bari, bar 
s prigrizki, TV soba, zdravnik, internet kotiček, Wi-Fi 
internet, spa center, teraso za sončenje s 3 zuna-
njimi bazeni, otroški bazen, aquapark s 3 tobogani, 

brezplačni ležalniki in senčniki ob bazenu in na plaži, 
dnevni in večerni animacijski program, diskoteka.  
Sobe: prostorne in lepo opremljene, klimatizirane, 
Wi-Fi, sat TV, sef (doplačilo), mini bar, telefon, kopal-
nica, sušilnik za lase, balkon. 
Družinske sobe: prostorne in lepo opremljene, do-
datno spalnica, klimatizirane, sat TV, sef (doplačilo), 
mini bar, telefon, kopalnica, sušilnik za lase, balkon. 
Ponudba za najmlajše: otroški bazen, mini klub za 
otroke od 4-12 let, otroško igrišče, mini disco, otroški 
stolčki v restavracijah. 
Športna ponudba (doplačilo): masaža, ponudba spa 
centra, biljard, vodni športi na plaži.  
Spletna stran: www.eftaliahotels.com

Cenik: stran 78.

primer sobe

turčija
Alanya

Ekskluzivno

že od 

564 €
do 15 let od 

199 €
prihrani do 

90 €
do 30. 4. 2016

priporočamo družinam

ob plaži

http://www.kompas.si/
http://www.eftaliahotels.com/
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Odkrijte zadovoljstvo v popolnoma prenovljenem 
in modernem hotelu. Ponaša se s kakovostnimi 
storitvami, prijaznim osebjem, odlično lego ob 
znameniti Kleopatrini plaži, ki vabi na sprehode ali 
počitek ob morju. Priporočamo tako gostom, ki si želijo 
bližino mesta, kot tistim, ki se želijo razvajati s ponudbo 
“vse vključeno”.

Lega: od peščene Kleopatrine plaže ga loči le obalna 
cesta, 1 km od središča Alanye z obilo možnosti naku-
povanja in nočne zabave. 

Hotelska ponudba: recepcija, restavracija, bar, a la 
carte restavracija, Wi-Fi, internet kotiček (doplačilo), 
dvigalo, TV soba, zunanji bazen, otroški bazen, bar ob 
bazenu, ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačni na 
plaži za doplačilo. Sobe: moderne in stilno opremlje-
ne, klimatizirane, Wi-Fi, sat TV, mini bar, sef (doplači-
lo), telefon, kopalnica, (sušilnik za lase), balkon.
Športna ponudba: namizni tenis, fitnes, pikado, od-
bojka na mivki, turška savna- hammam; za doplačilo: 
masaža, savna, biljard, vodni športi na plaži.
Spletna stran: www.feriahotels.com

Cenik: stran 78.

hotel kleopatra ada beach 4*

primer sobe

• Visoka kakovost storitev

• Najugodnejše razmerje med kakovostjo in ceno

• Odlična lokacija (plaža in mesto)

• Kompasova ocena: ####+ 

• Dolgoletni Kompasov partner

• Veliko povratnih gostov

• Odlična lokacija (mesto in plaža)

• Kompasova ocena: ####

all inclusive
Prehrana: samopostrežni obroki: zajtrk (8.00–10.00), 
kosilo (12.30–14.00) in večerja (19.00–21.00), 
prigrizki (10.00–12.00, 14.00–16.00), kava, čaj, piškoti 
(17.00–18.00), lokalne alkoholne in brezalkoholne 
pijače (10.00–23.00).
Športna ponudba: namizni tenis, fitnes, pikado, tur-
ška kopel – hammam. Brezalkoholne pijače in prigrizki 
na plaži. Natančen program all inclusiva prejmete ob 
prihodu v hotel.

hotel kleopatra royal palm 4*
Priljubljen hotel z manjšim vrtom, palmami in bazenom, 
prijazno osebje zagotavlja pridih domačnosti in 
sproščenosti tako za družine kot posameznike. Njegova 
odlika je tudi odlična lokacija ob Kleopatrini plaži in 
bližina središča Alanye s pestro ponudbo trgovinic in 
barov.

Lega: 50 m do peščene Kleopatrine plaže, 1 km do 
središča Alanye z obilo možnosti nakupovanja in nočne 
zabave. 
Hotelska ponudba: recepcija, restavracija, bar, TV 

soba, dvigalo, Wi-Fi, internetni kotiček, 2 zunanja baze-
na, otroški bazen, 2 tobogana, bar ob bazenu, ležalniki 
in senčniki ob bazenu brezplačni, na plaži za doplačilo, 
2 x tedensko animacija in večerni program. 
Sobe: lepo opremljene in prostorne, klimatska napra-
va, sat TV, mini bar (doplačilo), sef (doplačilo), telefon, 
kopalnica, sušilnik za lase, balkon. 
Športna ponudba (doplačilo): biljard, masaža, savna, 
vodni športi na plaži (doplačilo). 
Spletna stran: www.feriahotels.com

Cenik: stran 78.

primer sobe

Kompasova noč v Alanyi
Brezplačni organiziran prevoz do središča mesta, ogled starega mestnega jedra,  
zabava v izbranih barih s pijačo dobrodošlice & 15 % popust na izbrano pijačo. 

Kompasova noč v Alanyi
Brezplačni organiziran prevoz do središča mesta, ogled starega mestnega jedra,  
zabava v izbranih barih s pijačo dobrodošlice & 15 % popust na izbrano pijačo. 

turčija

Alanya

all inclusive
Prehrana: samopostrežni obroki: zajtrk (8.00–10.00), 
kosilo (12.30–14.00), večerja (19.00–21.00), kava, čaj, 
piškoti (17.00–18.00), prigrizki (10.00–12.00, 14.00–
16.00), lokalne alkoholne in brezalkoholne pijače 
(10.00–23.00). Bar na plaži z brezalkoholnimi pijačami 
in prigrizki na plaži med (10.00–17.00). Natančen 
program all inclusiva prejmete ob prihodu v hotel.

Ekskluzivno

ob plaži že od 

539 €

že od 

479 €

do 13 let od 

259 €

do 13 let od 

259 €

prihrani do 

80 €
do 30. 4. 2016

prihrani do 

80 €
do 30. 4. 2016

http://www.kompas.si/
http://www.feriahotels.com/
http://www.feriahotels.com/
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Hurgada leži približno 430 km južno od Sueza, na območju, kjer 
se morska ožina prelije v Rdeče morje; je počitniški kraj z lepimi 
peščenimi plažami, toplim morjem in kakovostnimi hoteli, ki se je v 
zadnjem času izjemno razvil, hkrati pa mu je uspelo ohraniti svojo 
pristnost. 

Tako se lahko odpravite v središče mesta, kjer ne manjka tipičnega 
arabskega živžava, in se spustite v neskončna pogajanja za ceno 
spominkov ali vse skupaj opazujete iz bližnje kavarne. 

Hurgada je idealen kraj za dopustovanje tako za družine kot za vse 
tiste, ki se radi potapljajo ter odkrivajo prečudovit podvodni svet, ki 
je poln barvnih koral in eksotičnih rib. Morje v Hurgadi ima celo leto 
kopalno temperaturo. Za strnjenim naseljem se svetijo mehke sipine. 

Sončni zahodi in spogledovanje z zvezdnatim nebom bodo poskrbeli 
za nepozabna puščavska doživetja.

Taba

Dahab

Sharm el 
Sheikh

Hurgada

Marsa Alam

http://www.kompas.si/
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zakaj v Egipt?
• zaradi toplega morja skozi vse leto in čudovitega podvodnega sveta,  

250 koralnih grebenov in 1000 vrst rib,
• ker lahko uživate v igranju golfa na igriščih na območju Hurgade  

(El Gouna, Makadi Bay in Soma Bay) in Sharm El Sheikha,
• zaradi kombinacije razkošnega udobja hotelov in arabskega živžava, vključno z vodno pipo (»šišo«) in 

neskončnimi pogajanji za ceno spominkov,
• ker je blizu Evrope in hkrati blizu zgodovinskih znamenitosti, ki popestrijo počitnice,
• ker lahko uživate v jezdenju kamel v spremstvu beduinov,
• ker lahko takoj zunaj turističnih poti doživimo tudi t. i. pravi Egipt.

Povprečna temperatura v ºC maj junij julij avgust september oktober november

Dnevna temperatura 29 31 32 33 31 27 23

Temperatura morja 24 25 23 26 25 24 23

KAJTANJE S SLOVENSKO ŠOLO

*več na strani 11

http://www.kompas.si/
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kairo
Ogledali si boste Gizo, kjer stojijo veličastne 
piramide iz daljnega leta 2680 p.n.š. Naj-
večja je Keopsova piramida (146m), ki jo je 
gradilo približno 100.000 ljudi, za izgradnjo 
pa naj bi porabili več kot 2 milijona kamnitih 
kvadrov. Sledita ji Kefrenova, ki je srednja 
po velikosti, in Mikerinova, najmanjša. Ogled 
4500 let stare Sfinge in bližnjega templja 
pa bo gotovo nepozabno doživetje. Sfinga 
predstavlja božansko zver na straži in ima 
80 metrov dolgo levje telo s človeških obra-
zom. Giza in Sfinga predstavljata enega iz-
med sedmih čudes sveta. Sledi kosilo, potem 
pa postanek za ogled narodnega muzeja, ki 
je najbogatejši egiptološki muzej na svetu. 
V njem hranijo tudi več kot 3000 let staro 
Tut-Ank-Amonovo bogastvo. Spoznajte 
zgodovino faraonov in doživite večmili-
jonsko prestolnico Kairo.
Informativna cena: 96 € (avtobus)
Informativna cena: 250 € (letalo)

dan za družino 
Z avtobusom se boste odpeljali do Makadi 
Bay-a, kjer si boste v Dolphin World ogledali 
predstavo z delfini in tjulnji. Sledi vožnja do 
Hurgade, kjer si boste ogledali Muzej peska 
(Sand City) na prostem, z različnimi skulptu-
rami narejenimi iz peska, videli boste Sfingo, 
egipčanske bogove in boginje, grške bogove, 
skarabej, nekatere filmske in risane like, kot 
so Jack Sparrow, Jurassic Park, Peter Pan, 
Superman, Spiderman, King Kong,.. Nato 
se boste odpravili do enega izmed desetih 
največjih akvarijev na svetu (Grand Hurgha-
da Aquarium), kjer se boste sprehodili skozi 
deževni gozd, si ogledali mini živalski vrt, 
akvarij s čudovitim, pisanim podvodnim 
svetom, 42 milijonov staro okostje kita, 
sprehodili skozi predore in na koncu obiskali 
beduinsko hiško. 
Informativna cena: 55 €  
(priporočljivo za družine z otroki)

Odkrivamo
Hurgado

Za popestritev vaših počitnic.

hurgada
Hurgada leži približno 430 km južno od Sueza, na 
območju, kjer se morska ožina prelije v Rdeče mor-
je; je počitniški kraj z lepimi peščenimi plažami, to-
plim morjem in kakovostnimi hoteli, ki se je v zad-
njem času izjemno razvil, hkrati pa mu je uspelo 
ohraniti svojo pristnost. Tako se lahko odpravite v 
središče mesta, kjer ne manjka tipičnega arabske-
ga živžava, in se spustite v neskončna pogajanja za 
ceno spominkov ali vse skupaj opazujete iz bližnje 
kavarne. Hurgada je idealen kraj za dopustovanje 
tako za družine kot za vse tiste, ki se radi pota-

pljajo ter odkrivajo prečudovit podvodni svet, ki je 
poln barvnih koral in eksotičnih rib. Morje v Hurga-
di ima celo leto kopalno temperaturo. Za strnjenim 
naseljem se svetijo mehke sipine. Sončni zahodi in 
spogledovanje z zvezdnatim nebom bodo poskr-
beli za nepozabna puščavska doživetja.

makadi bay
Zelo urejen počitniški paradiž ob Rdečem morju 
s koralnim grebenom, kakovostnimi turističnimi 
objekti, pestrim izborom športnih aktivnosti in 
kulinaričnimi užitki v številnih restavracijah je za-

gotovilo za brezskrbne počitniške dni. Osrednji del 
predstavlja Souk Makadi z restavracijami, wellness 
ponudbo, zabavišči, lekarno, banko in trgovinicami. 
Morsko mesto v malem vas vabi, da ga odkrijete.

el gouna
Začetki razvoja tega letoviškega kraja so povezani 
z iskanjem najlepšega kraja pod soncem, kjer si je 
pred približno dvema desetletjema Samih Sawiris, 
eden najbogatejših Egipčanov, želel zgraditi hišo in 
pomol za privez čolna. Našel ga je severno od Hur-
gade, v predelu, kjer je azurna barva morja  

Letoviški kraji

Kairo Dolphin World

L uksor

luksor 
Z avtobusom se boste odpeljali do Luksorja, kjer si boste ogledali kompleks templjev v Kar-
naku. Sprehodili se boste mimo čudovitih pilonov, aleje sfing, mogočnega kipa Ramzesa II, 
velikega skarabeja in svetega jezera. Po kosilu boste z ladjico prečkali reko Nil in se z avto-
busom odpeljali proti  Dolini kraljev, ter si boste na poti ogledali Memnova kolosa. V Dolini 
kraljev so pokopavali faraone novega kraljestva. Vstopili boste v tri različne grobnice, kjer 
boste lahko občudovali čudovito poslikane stene. Za doplačilo (100 EGP-cca. 12€) boste lah-
ko vstopili tudi v grobnico faraona Tut-Ank-Amona. Sledi vožnja do templja Hatshepsut, ki 
je bila edina faraonka, si ogledali njen tempelj ter spoznali zgodovino faraonov. 
Informativna cena: 87 €

Makadi 
Bay

Soma 
Bay

Hurgada

El Gouna

Madinat Coraya

Marsa Alam

Sharm El 
Sheikh

1-5

6-10

11-13

14-16

egipt

hurgada

HURGADA - lokacije hotelov
1 Steigenberger Aqua Magic • 2 Stei-

genberger Al Dau • 3 Grand Plaza • 4 Jaz 
Aquamarine • 5 Sea Star Beau Rivage

MAKADI BAY - lokacije hotelov
6 Iberotel Makadi Beach • 7 Jaz Makadi-
na • 8 Iberotel Makadi Club Oasis • 9 Jaz 
Aquaviva • 10 Jaz Makadi Soraya Resort

SOMA BAY - lokacije hotelov
11 Sheraton • 12 Kempinski • 13 Sentido 

Pam Royale

MADINAT CORAYA - lokacije hotelov
14 Iberotel Coraya Beach Resort • 15 Jaz 

Lamaya Resort • 16 Jaz Dar Solaya Resort

http://www.kompas.si/
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biseri rdečega morja 
Z avtobusom se boste odpeljali do marine, 
kjer se boste vkrcali na polpodmornico Sea 
Scope in se odpeljali do koralnih grebenov, 
kateri so pravi biser Rdečega morja.  Po 
stopnicah se boste spustili 5m globoko v 
stekleni del polpodmornice in eno uro uživa-
li v panoramski vožnji ter občudovali pisani 
podvodni svet ob koralnih grebenih. 
Informativna cena: 37 €

safari po sahari 
Vse ki bi radi doživeli čar puščave, vabimo, 
da se nam pridružite na atraktivni vožnji z 
džipi. Z džipi se boste odpeljali do točke, kjer 
vas čakajo štirikolesniki, sledi vožnja po pu-
ščavi s štirikolesniki. Po vrnitvi iz štirikolesni-
kov boste nadaljevali vožnjo z džipi do be-
duinske vasice, kjer se boste lahko preizkusili 
v ježi kamel, si ogledali beduinsko lekarno z 
raznimi zdravili in kremami, katere pridelajo 
iz rastlinja, ki raste v puščavi, si ogledali 
način peke kruha, katerega vam bo spekla 
beduinka in boste ga lahko poizkusili tudi 
sami, obiskali majhen terarij ter se popeljali 
z »buggy-ji« ob sončnem zahodu v puščavi. 
Sledi samopostrežna večerja in večerni show 
pri beduinih, kjer bodo nastopili trebušna 
plesalka, derviš, poskusili boste lahko vodno 
pipo- »shiso« in njihov čaj (vključena je tudi 
brezalkoholna pijača). Posebno doživetje bo 
zagotovo opazovanje planetov s telesko-
pom (Venera in Luna se vidita vsakokrat, če 
bomo imeli srečo bomo videli še Saturn).
Informativna cena: 55 €

otok mahmya
Zjutraj se boste z avtobusom boste odpeljali 
do Nove Marine v Hurgadi in se vkrcali na 
ladjo. Na poti do otoka se boste ustavili na 
koralnih grebenih in se odpravili snorkljat 
ter občudovat podvodni svet Rdečega morja 
(maska, plavutke in rešilni jopič vključeni v 
ceno). Sledi vožnja do otoka Mahmya, kateri 
je v celoti neposeljen in kosilo na otoku, kjer 
boste našli samopostrežni bife z vključeno 
brezalkoholno pijačo. V popoldanskem času 
sledi povratek ladje nazaj do marine in vo-
žnja do hotelov (senčniki in ležalniki so na 
otoku, vključeni v ceno).
Informativna cena: 72 €

Giftun

Giza

Safari

posebna ponudba
•  za najmanj en vplačan izlet iz Kompasove ponudbe vam izlet »CITY TOUR HURGADA« PODARIMO. 
•  v kolikor izberete izlet »SEA SCOPE«, imajo otroci do 12. let izlet BREZPLAČNO.

obdana z gorovjem očarala tudi njegovega prija-
telja. Egipčanske Benetke, ki so le 22 km oddaljene 
od Hurgade, so se razvile v eno najbolj ekskluziv-
nih in mondenih turističnih mest na obali Rdečega 
morja, kjer imajo svoja počitniška stanovanja in 
razkošne vile najbogatejši Egipčani. Svoje hotele 
pa so zgradile tudi priznane svetovne verige. 
Združuje široko paleto športnih aktivnosti, živah-
nega nočnega življenja in možnost raziskovanja 
zgodovinskih, arheoloških in kulturnih zakladov 
Egipta. 

soma bay
Letoviški kraj z morda najlepšimi peščenimi pla-
žami ob Rdečem morju, se nahaja 40 km južno 
od Hurgade. Tu najdete luksuzne hotele, igrišče 
za golf z 18 luknjami, enega največjih spa in tha-
lasso centrov, potapljaški in kitesurfing center, ki 
omogočajo kombinacijo sprostitve, razvajanja in 
rekreacije.

marsa alam
Se ponaša z neokrnjenimi koralnimi grebeni, 
čudovitimi peščenimi plažami, kristalno čistim 

morjem in otočki, ki so zanimivi za vse ljubitelje 
potapljanja in opazovanja prelepega morskega 
sveta. Področje Marsa Alama je bilo še nedolgo 
nazaj odmaknjeno in nedostopno, vendar se je 
v zadnjih letih začelo razvijati in tako vsako leto 
nudi več novim potnikom. Priporočamo ga tako 
družinam, potapljačem, kot tudi vsem, ki si želijo 
sproščenih počitnic.
Turistična zanimivost je največja kamelja tržnici v 
Afriki (El Shalateen), vsekakor priporočamo obisk 
enega najlepših koralnih grebenov Abu Dababb.

egipt

hurgada

http://www.kompas.si/
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Večje hotelsko naselje zgrajeno v maroško nubijskem 
stilu, se nahaja ob lastni peščeni plaži. Hotel ponuja 
sprostitev za družine, pare in posameznike. 

Lega: na južnem delu Hurgade ob lastni peščeni plaži 
(obala se počasi spušča-plavanje v bližini obale je 
odvisno od plimovanja morja), od letališča oddalje-
no 5 km. Hotelska ponudba: recepcija, aquapark, 
14 bazenov (13 ogrevanih v zimskem času), sedem 
restavracij (egipčanska, orientalska, z morsko hrano, 
mediteranska, italijanska, hrana iz žara, mednarodna 
kuhinja in a-la-carte), senčniki, ležalniki in kopalne 
brisače ob bazenu in na plaži brezplačno, hotelski bar, 
snack bar ob bazenu, kompleks trgovinic Mercato, 

wi-fi (v sobah za doplačilo), wellness (savna, jacuzzi, 
masaže …), animacija, soba z igricami. 
Sobe: udobne in klimatizirane, sat TV, telefon, mini 
bar, kopalnica, sušilnik za lase, sef, prostoren balkon 
ali terasa. Družinske sobe: sobe primerne za dva 
odrasla in dva otroka; oprema podobna kot v stan-
dardnih sobah le da so večje in imajo dve dodatni 
ležišči v ločenem prostoru. Prehrana: All inclusive
Ponudba za najmlajše: 4 otroški bazeni (pozimi 
ogrevani), otroški klub, otroški menu, 7 tobo-
ganov, otroško igrišče. Športna ponudba: fitnes, 
tenis, odbojka, namizni tenis, balinanje, pikado; za 
doplačilo: potapljanje, surfanje, tenis (večerna igra). 
Spletna stran: www.jaz.travel

Cenik: stran 80.

hotel jaz aquamarine 5*

all inclusive
Prehrana: samopostrežni zajtrk (7.00-10.30), kosilo 
(12.30-14.30) in večerja (18.30-22.00), kontinentalni 
pozni zajtrk (10.30 – 11:30), prigrizki (12.00-17.00), 
popoldanski čaj, kava, sladice (16.30-17.30), lokalne 
alkoholne in brezalkoholne pijače (10.30-24.00).
Športna ponudba: namizni tenis, fitnes (07.30-17.00), 
tenis (zvečer z razsvetljavo za doplačilo), aqua park 
(10.00-13.00 & 14.30-16.30).
Natančen program ponudbe all inclusive prejmete ob 
prihodu v hotel.

• Kompasov dolgoletni partner

• Najugodnješe razmerje med kakovostjo in ceno

• Kompasova ocena: hotel #####, plaža ####

primer sobe

primer družinske sobe

Hurgada

egipt

hurgada

Ekskluzivno

priporočamo družinampriporočamo družinam

ob plaži

že od 

590 €
do 13 let od 

199 €
prihrani do 

150 €
do 29. 2. 2016

http://www.kompas.si/
http://www.jaz.travel/
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Hotel priznane svetovne hotelske verige, bo s svojim 
aqua parkom navdušil družine, z lego ob lastni peščeni 
plaži pa bo navdušil tako posameznike in pare. 

Lega: med hotelom in plažo je manjša promenada, 
na plažo vozi hotelski shuttle bus, večkrat dnevno; 
približno 6km od letališča in 5km od centra mesta; 
v neposredni bližini promenadne ulice Esplanade. 
Hotelska ponudba: skupno 388 sob; dve restavraciji 
(glavna in »a la carte«), okrepčevalnica ob bazenu in 
na plaži, kavarna, več barov, orientalski kotiček z vod-
no pipo; bazenski kompleks: bazen (ogrevan pozimi), 
otroški bazen, lena reka, slap; Fitness & Thalasso SPA 
center (savne, turška kopel, jacuzzi, ogrevani notranji 
in zunanji bazen z morsko vodo, masažni in lepotni 
salon, frizer); trgovinice, tv salon, pralnica, zdravniška 
oskrba 24 ur, internetni kotiček, brezžični internet 
(vsepovsod v naselju), trgovinice, banka, konferenčne 
dvorane. Ležalniki in senčniki na plaži in ob bazenu 
ter kopalne brisače brezplačno. V hotelskem naselju 
velja posebni »Dress Code«, ki prepoveduje nošenje 

kratkih hlač in krila v restavracijah, srajc brez rokavov 
ter natikačev, prav tako ni dovoljeno v restavracije 
vstopati v mokrih oblačilih ali kopalkah.  
Sobe superior: klimatska naprava, kopalnica z wc-
-jem, sušilec za lase, telefon, brezžični internet (plači-
lo), SAT-TV, minibar (za plačilo), sef, balkon ali terasa. 
Možnost enega dodatnega ležišča.  
Sobe de luxe: enako opremljene, vendar večje, name-
stitev je možna za 3 odrasle osebe.  
Družinske sobe: enako opremljene, spalnica in 
otroška soba z dvema dodatnima ležiščema, ločena. 
Prehrana: All inclusive
Ponudba za najmlajše: otroško igrišče in bazen, mini 
klub 4- 12 let, posebni otroški meniji.  
Športna ponudba: potapljaški center in center z 
vodnimi športi, tenis, steza za tek, telovadba, biljard, 
balinanje; golf igrišče z 9 igralnimi polji in možnostjo 
izposoje rekvizitov (potrebna rezervacija).  
Spletna stran: http://en.steigenberger.com/Hurgha-
da/Steigenberger-Aqua-Magic

Cenik: stran 80.

hotel steigenberger aqua magic 5*

all inclusive
Prehrana: samopostrežni zajtrk v restavraciji Magic 
Flavors (07:00-10:30), kosilo (13:00-15:00), večerja 
(18:00 – 22:30), restavracija na plaži (prigrizki, slado-
led, 12:00 – 17:00), lokalne brezalkoholne in alkoholne 
pijače v različnih barih, pozni zajtrk v restavraciji 
Magic Palappa (Italijanska restavracija)
Športna ponudba: padalini, kanuji, osnove surfanja, 
osnove golfa, namizni tenis, biljard, fitnes; brezplačni 
shuttle bus do mesta Hurgada (obvezna predhodna 
rezervacija).
Natančen program ponudbe all inclusiva prejmete ob 
prihodu v hotel.

• Veliko povratnih gostov

• Odlična lokacija (plaža, mesto)

• Kompasova ocena: #####

primer družinske sobe primer sobe

Hurgada
egipt

hurgada

priporočamo družinam že od 

715 €
do 13 let od 

339 €
prihrani do 

110 €
do 30. 4. 2016

http://www.kompas.si/
http://en.steigenberger.com/Hurgha-
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Je hotel, ki poskrbi za popoln oddih in sproščujoče 
počitnice. Zaradi svoje lege je odlično izhodišče za 
odkrivanje podvodnega sveta ob enem najlepših 
koralnih grebenov. 

Lega: ob 400 m dolgi peščeni plaži, v neposredni 
bližini promenadne ulice Esplanade, 5 km od centra 
mesta in 6 km od letališča. 
Hotelska ponudba: glavna restavracija, »a-la-car-
te« restavracija, kavarna, orientalski kotiček, bar pri 
recepciji, bar ob bazenu, bar na plaži; zunanji bazen 
(ogrevan v zimskem času), otroški bazen, reka, slap, 
senčniki in ležalniki ob bazenu in na plaži brezplačno, 
na voljo kopalne brisače, manjše trgovine, menjalnica; 
internetni kotiček (doplačilo), Wi-Fi brezplačno, na 
voljo tv kotiček. 
Wellness: notranji bazen (ogrevan) z morsko vodo, 

jacuzzi,savna, turška kopel, masaže, lepotilni salon, 
frizer. V hotelu je prepoved nošenja kratkih hlač in 
krila v restavracijah, natikači, kopalke in srajce brez 
rokavov niso dovoljene. 
Deluxe Sobe: lepo opremljene, klimatska naprava, 
telefon, sat-tv, mini bar (plačilo), sef, v kopalnici suši-
lec za lase, Wi-Fi (brezplačno), na voljo eno dodatno 
ležišče, balkon ali terasa. 
Družinske sobe: enaka oprema kot v deluxe sobah 
vendar večje, na voljo dve dodatni ležišči.  
Prehrana: All inclusive. Ponudba za najmlajše: otro-
ški bazen, otroško igrišče, mini klub (4-12 let). 
Športna ponudba: fitnes, tenis, steza za tek, telo-
vadba, biljard, balinanje, potapljaški center in center z 
vodnimi športi na plaži, golf igrišče.
Spletna stran: www.steigenbergeraldaubeach.com

Cenik: stran 80.

hotel steigenberger al dau 5*

primer sobe

all inclusive
Prehrana: samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja; 
prigrizki, sladice, sladoled; lokalne alkoholne in brezal-
koholne pijače, mini bar v sobi;
Športne aktivnosti: fitnes, steza za tek, namizni te-
nis, biljard, najem koles, neomejeno igranje golfa med 
07:30 - 18:00 (izposoja golf palic brezplačno, žogice 
so za plačilo); vstop v vodni park sosednjega hotela 
Steigenberger Aquamagic; 
Natančen program all inclusiva prejmete ob prihodu 
v hotel.

priporočamo družinam

ob plaži

• Visoka kvaliteta storitev

• Odlična lokacija (plaža, mesto)

• Kompasova ocena: #####

Hurgada

egipt

hurgada

hotel grand plaza 4*+
Prijeten hotel z odlično lokacijo ob prelepi peščeni plaži, 
s kristalno čistim morjem, vabi vse ki si želijo sproščenih 
počitnic. Priporočamo ga družinam in posameznikom.

Lega: hotel se nahaja na južnem delu Hurgade, ob 
lastni peščeni plaži, od letališča je oddaljen 7 km. 
Hotelska ponudba: glavna restavracija La Palma, 
Italijanska Casa Mia (A la Carte, za doplačilo) in re-
stavracija Catamaran na plaži, 4 bari, dva zunanja 
bazena, ločeno za otroke, v zimskem času ogrevani, 
senčniki in ležalniki ob bazenu in na plaži brezplačno, 
na voljo kopalne brisače, bar s prigrizki, manjši bazar 
s trgovinami s spominki, Wi-Fi za doplačilo, Wellnes 
in frizerski salon (za doplačilo), večerna animacija za 

odrasle, na voljo zdravnik (na klic). 
Sobe standard: udobno opremljene, klimatska na-
prava, LCDTV, telefon, sef, mini bar (za doplačilo), v 
kopalnici sušilnik za lase, balkon ali terasa. 
Družinske sobe: enako opremljene kot sobe stan-
dard, le da je nastanitev možna za dve odrasli osebi in 
dva otroka (king size postelja + sofa).   
Prehrana: All inclusive. Ponudba za najmlajše: otroški 
bazen, mini club, mini disco. Športna ponudba: fitnes, 
vodna aerobika, namizni tenis, pikado, odbojka na mivki, 
pedalini, snorklanje, izposoja kanujev, tenis (lastna 
oprema). Vodni športi na plaži in potapljaški center (za 
doplačilo). Spletna stran: www.grand-plaza.net

Cenik: stran 81.

• Najugodnejše razmerje med kakovostjo in ceno

• Odlična lokacija (plaža)

• Kompasova ocena: ####

primer sobe

all inclusive
Prehrana: samopostrežni zajtrk (7.00 -10.30), 
samopostrežno kosilo (13.00 – 15.30), samopostrežna 
večerja (18.30 – 22.30), pozna večerja (23.00 – 01.00), 
lokalna alkoholna in brezalkoholna pijača, 
Športna ponudba: fitnes, vodna aerobika, namizni 
tenis, pikado, odbojka na mivki, pedalini, snorklanje, 
izposoja kanujev, tenis (lastna oprema)
Natančen program all inclusiva prejmete ob prihodu 
v hotel.

ob plaži

že od 

829 €

že od 

499 €

do 13 let od 

349 €

do 13 let od 

339 €

prihrani do 

225 €
do 30. 4. 2016

prihrani do 

120 €
do 29. 2. 2016

http://www.kompas.si/
http://www.steigenbergeraldaubeach.com/
http://www.grand-plaza.net/
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• Veliko povratnih gostov

• Najugodnejše razmerje med kakovostjo in ceno

• Odlična lokacija (plaža, mesto)

• Kompasova ocena: ####

all inclusive
Prehrana: vsi samopostrežni obroki (zajtrk, kosilo in 
večerja) v glavni restavraciji, vmesni prigrizki in pijača 
v izbranih barih tekom dneva oziroma ob določenih 
urah, animacijski program, izbrana športna ponudba 
za odrasle in otroke. Obvezno je nošenje zapestnice. 
Alkoholne pijače strežejo le gostom, starejšim od 18 
let. Opozarjamo, da so nekatere hotelske storitve na 
voljo ob doplačilu (uvožene alkoholne pijače, vodni in 
drugi izbrani športi ipd.)
Natančen program ponudbe all inclusive prejmete ob 
prihodu v hotel.

Hurgada
egipt

hurgada

hotel sea star beau rivage 5*
Prijeten hotelski kompleks z lastno plažo se nahaja v bližini 
starega dela mesta Hurgada. Priporočamo vsem, ki si 
želijo sproščene in aktivne počitnice ob Rdečem morju.

Lega: se nahaja ob lepi peščeni plaži, le 2 km od središča 
Hurgade, v predelu Dahar, 17 km od centra mesta.  
Hotelska ponudba: Ima recepcijo, tri zunanje bazene 
(od tega eden ogrevan), otroški bazen, brezplačne 
kopalne brisače ter brezplačni senčniki in ležalniki ob 
bazenu in na plaži, bar ob bazenu in na terasi, kavar-
nica, pub, diskoteka wellness (fitnes, savna, jacuzzi, 
turška kopel, masaže); glavna restavracija, italijanska 
restavracija, pizzerij trgovinice s spominki, dostop do 
brezžičnega interneta na območju recepcije (doplači-

lo), animacija. Nekatere hotelske storitve zahtevajo 
doplačilo oziroma depozit, ki je ob koncu bivanja 
povrnjen.  
Sobe: klimatizirane, sat TV, mini bar, wi-fi (doplačilo),
kopalnica (sušilnik za lase), telefon, balkon ali terasa.
Prehrana: All inclusive  
Ponudba za najmlajše: otroško igrišče, otroški bazen.  
Športna ponudba: Fitnes, mini golf, squash, biljard, 
pikado, namizni tenis, aerobika, učenje plesa, odbojka, 
aqua center, potapljaški center, snorkljanje. Nekatere 
športne aktivnosti zahtevajo predhodno rezervacijo 
ali doplačilo.  
Spletna stran hotela: www.seastar-beaurivage-hrg.com

Cenik: stran 81.

ob plaži

Manjši hotel v neposredni bližini nove marine z bari, 
restavracijami in diskotekami. Primeren za nezahtevne 
goste.

Lega: hotel se nahaja 100 m od plaže (potrebno je 
prečkati cesto, namenjena hotelskim gostom), 200 m 
od nove marine in 7 km od letališča. 
Hotelska ponudba: glavna restavracija, bar pri re-
cepciji, bar ob bazenu; bazen z ločenim delom za 
otroke (pozimi ogrevan); masaže, frizer, lepotilni sa-
lon; možnost najema sefa na recepciji (za doplačilo); 
internetni kotiček (za doplačilo), ležalniki in senčniki 

ob bazenu in na plaži brezplačno na voljo kopalne 
brisače, prevzamejo jih v hotelu. 
Sobe: preprosto opremljene, klimatska naprava, 
telefon, sat-tv, mini bar (za doplačilo), večina z balko-
nom ali teraso. 
Ponudba za najmlajše: otroško igrišče, mini klub 
(3-12 let).  
Prehrana: sampostrežna zajtrk in večerja. 
Športna ponudba: aerobika, biljard, igrišče za igre z 
žogo.   
Spletna stran: www.seagarden.com.eg

Cenik: stran 81.

hotel sea garden 3*

ob plaži

primer sobe

• Najugodnejše razmerje med kvaliteto in ceno

• Odlična lokacija (plaža, mesto)

• Kompasova ocena: ###

že od 

619 €

že od 

459 €

do 12 let od 

339 €

do 14 let od 

349 €

prihrani do 

110 €
do 30. 4. 2016

prihrani do 

70 €
do 29. 2. 2016

http://www.kompas.si/
http://www.seastar-beaurivage-hrg.com/
http://www.seagarden.com.eg/
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Makadi Bay

egipt

hurgada

• Kompasov dolgoletni partner

• Kompasova ocena: ####+

all inclusive
Prehrana: zajtrk (7.00-10.00), kosilo (12.30-14.30), 
večerja (18.00-21.30); pozni zajtrk (10.15-11.20), čas za 
prigrizek (bar ob bazenu, 12.00-17.00), kava in čaj; lo-
kalne alkoholne in brezalkoholne pijače (10.30-24.00). 
Športna ponudba: tenis, squash, namizni tenis, 
biljard, različne športne aktivnosti (aerobika, vodna 
aerobika, jutranja aerobika, odbojka na plaži, vaterpo-
lo), balinanje, pikado, vstop v diskoteko 22.00-2.00 
(pijača doplačilo), vstopnina in prevoz do Aquaparka 
Makadi World.
Natančen program ponudbe all inclusive prejmete ob 
prihodu v hotelu!

primer družinske sobe

hotel iberotel makadi oasis club 4*
Oaza za družine na orientu. Hotel, ki ponuja popolno 
sprostitev v prijetni atmosferi za starše in otroke.

Lega: znotraj naselja Madinat Makadi, direktno v 
prelepem zalivu Makadi, 35 km od Hurgade, 250 m od 
plaže. Hotelska ponudba: recepcija, 3 bari (ob baze-
nu, na plaži, lobby bar), glavna restavracija, trgovine, 
diskoteka La Loca, zunanji bazen s posebnim delom 
za otroke (v zimskem času je ogrevan), sef na recep-
ciji (brezplačno), spa center in wellness (za doplačilo), 
internetni kotiček, a la carte restavracije znotraj 
Madinat Makadi naselja: indijska Amaya, orijentalska 
Sofra, žar restavracija le Grill, azijska Makai Tukai; 

brezplačne kopalne brisače ter brezplačni senčniki in 
ležalniki ob bazenu in na plaži. 
Sobe: sat TV, telefon, klima, mini bar, kopalnica, sušil-
nik za lase, balkon ali terasa. 
Prehrana: All inclusive 
Ponudba za najmlajše: otroška animacija, ogrevan 
otroški bazen, otroško igrišče, brezplačna otroška 
posteljica (ob predhodni najavi, odvisno od razpoložl-
jivosti), otroški klub, mali otroški tobogan ob bazenu 
(za otroke do 4 let). 
Športna ponudba (za doplačilo): vodni športi, tenis 
pod reflektorji, jahanje na plaži, golf, jacuzzi, savna, 
fitnes. Spletna stran: www.jaz.travel

Cenik: stran 82.

priporočamo družinam

Ekskluzivno

že od 

575 €
do 13 let od 

349 €
prihrani do 

100 €
do 30. 4. 2015

http://www.kompas.si/
http://www.jaz.travel/


www.kompas.si  211

Čudovit hotel, v maroško-nubijskem stilu, se nahaja 
na eni najlepših peščenih plaž, ki se ponaša s svojim 
koralnim grebenom in mirnim morjem zaliva Makadi. 
Priporočamo ga vsem, ki si želijo tako sproščenih kot 
aktivnih počitnic.

Lega: znotraj naselja Madinat Makadi, v prelepem 
zalivu Makadi, 32 km od Hurgade, ob plaži.  
Hotelska ponudba: recepcija, 2 bara (na plaži in ob 
bazenu), restavracija, 2 ogrevana zunanja bazena, 
sef na recepciji (brezplačno), spa center in wellness 
(za doplačilo), trgovine v hotelu, brezplačen Wi-FI na 

recepciji in ob bazenu, brezplačni senčniki in ležalniki 
ob bazenu in na plaži, na voljo kopalne brisače, su-
permarket v Makadi centru. Sobe: sat TV-lcd, telefon, 
klima, mini bar, sef; kopalnica, sušilnik za lase, balkon 
ali terasa. Družinske sobe: enaka oprema kot v so-
bah, splanica in prostor z dvema ležiščema sta ločena 
z drsnimi vrati. Prehrana: All inclusive
Ponudba za najmlajše: otroška animacija, otroški 
bazen, igrišče, soba z igrami, mini disko. Športna 
ponudba (za doplačilo): tenis pod reflektorji, squash, 
vodni športi, štirikolesniki.  
Spletna stran: www.jaz.travel

Cenik: stran 82.

hotel jaz makadina 5* 

all inclusive
V sobi: 1 x dnevno steklenica vode, v družinskih sobah 
2 x steklenica vode, aparat za pripravo kave in čaja, 
ob prihodu brezalkoholna pijača; Prehrana: Zajtrk 
(7.00 - 10.00), kosilo (12.30 - 14.30), večerja (18.00-
21.00); pozen zajtrk (10.30 – 11.30); prigrizek, kava in 
čaj, sladoled (15.00-16.00); v baru ob bazenu: lokalne 
alkoholne in brezalkoholne pijače (10.00-24.00); 
bar na plaži (kava in čaj, lokalne brezalkoholne in 
alkoholne pijače).
Športna ponudba: odbojka, vaterpolo, tenis (nočna 
razsvetlitev za doplačilo), nogomet, lokostrelstvo, 
biljard, šah, namizni tenis, fitnes, vstopnina in prevoz 
do Aquaparka Makadi World.
Natančen program all inclusiva prejmete ob prihodu 
v hotel.

• Veliko povratnih gostov

• Odlična lokacija (plaža)

• Kompasova ocena: #####

primer sobe

Makadi Bay
egipt

hurgada
Ekskluzivno

ob plaži

že od 

714 €
do 12 let od 

199 €
prihrani do 

150 €
do 30. 4. 2016

priporočamo družinam

http://www.kompas.si/
http://www.jaz.travel/
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hotel jaz aquaviva 5* 
Čudovit nov hotel zgrajen v letu 2015. Hotel 
priporočamo družinam in vsem, ki si želijo aktivnih 
počitnic.

Lega: v središču naselja Madinat Makadi, zraven Aqua 
parka Makadi World, 1 km od peščene plaže (na voljo 
shuttle bus brezplačno). 
Hotelska ponudba: glavna restavracija, različni bari, 
bar z prigrizki, trije zunanji bazeni (v zimskem času 
ogrevani), otroški bazen, senčniki in ležalniki ob baze-
nu in na plaži brezplačno, Wellness center Mividaspa 
(lepotni tretmaji, savne, mazaše za doplačilo). 
Standardne sobe (34 m2): lepo opremljene, sat 
TV-lcd, telefon, klimatska naprava, mini bar, sef; v 

kopalnici sušilnik za lase, Wi-Fi (brezplačno), na voljo 
dve ločeni ležišči ali eno veliko; možnost enega doda-
tnega ležišča, balkon ali terasa. 
Družinske sobe (43 m2): enaka oprema kot v stan-
dardnih sobah, na voljo dva dodatna ležišča, spalnica 
je ločena z vrati, na voljo tudi sobe s privatnim baze-
nom. Prehrana: All inclusive
Ponudba za najmlajše in najstnike: otroški bazen, 
igrišče, mini klubi – različne starosti (4-5 let, 6-7 let, 
8-12 let, 13-17 let). 
Športna ponudba: tenis, košarka, mini nogomet, 
Makadi World Aqua Park, vodni športi na plaži.
Spletna stran: www.jaz.travel

Cenik: stran 82.

primer sobe

• Kompasov dolgoletni partner

• Odlična lokacija (aqua park)

• Kompasova ocena: #####

all inclusive
Prehrana: Zajtrk (7.00 - 10.30), kosilo (12.30 - 15.00), 
večerja (18.30-21.30); prigrizki (12.00-16.00); v baru 
ob bazenu: lokalne alkoholne in brezalkoholne pijače 
(10.00-24.00); bar na plaži (kava in čaj, lokalne brezal-
koholne in alkoholne pijače).
Športna ponudba: namizni tenis, fitnes, vstopnina in 
prevoz do Aquaparka Makadi World.
Natančen program all inclusiva prejmete ob prihodu 
v hotel.

Sprostite se v stilu orienta in lepo urejeni okolici hotela. 
Vabimo vas na sproščujoče počitnice in skok v morje na 
ogled čudovitega podvodnega sveta.

Lega: v samem središču naselja Madinat Makadi, 
700m od peščene plaže, od letališča je oddaljen 35 km. 
Hotelska ponudba: glavna restavracija Sunflower, 
restvracija Al Nakhil, bar z prigrizki in osvežilnimi 
pijačami, bar na plaži in ob bazenu, trije zunanji baze-
ni, dva otroška bazena (v zimskem času vsi ogrevani), 
ležalniki in senčniki ob bazenu in na plaži brezplačno, 
na voljo kopalne brisače; dnevna animacija za odrasle, 
učenje trebušnega plesa, različne a la carte restavra-
cije znotraj naselja Madinat Makadi. V hotelu je na 
voljo zdravnik 24 na dan. Wellness center Mividaspa 

(lepotni tretmaji, savne, masaže za doplačilo). 
Sobe superior (34 m2): lepo opremljene, sat TV-lcd, 
telefon, klimatska naprava, mini bar, sef; v kopalnici 
sušilnik za lase, Wi-Fi (brezplačno), na voljo dve lo-
čeni ležišči ali eno veliko; možnost enega dodatnega 
ležišča, balkon ali terasa, pogled na vrt ali bazen. 
Družinske sobe superior (45 m2): enaka oprema kot 
v standardnih sobah, na voljo dva dodatna ležišča, 
spalnica je ločena z zaveso. Prehrana: All inclusive
Ponudba za najmlajše: otroški bazen, mini klub (4-15 
let), otroško igrišče. 
Športna ponudba: pikado, odbojka na mivki, košarka, 
fitness, kriket, biljard; Za doplačilo: squash, tenis, 
golf, savna, turška kopel, masaže. 
Spletna stran: www.jaz.travel

Cenik: stran 83.

hotel jaz makadi saraya resort 5* 

primer družinske sobe

Makadi Bay

egipt

hurgada

all inclusive
Prehrana: Zajtrk (7.00 - 10.30), pozni zajtrk (10.30 
– 12.00), kosilo (12.30 - 14.30), večerja (18.00-22.00); 
prigrizki, sladoled in vaflji (12.00-16.00); v baru ob 
bazenu: lokalne alkoholne in brezalkoholne pijače 
(10.00-24.00); bar na plaži (kava in čaj, lokalne brezal-
koholne in alkoholne pijače).
Športna ponudba: namizni tenis, fitnes, vstopnina in 
prevoz do Aquaparka Makadi World.
Natančen program all inclusiva prejmete ob prihodu 
v hotel.

• Ikona kompas priporoča

• Kompasov dolgoletni partner

• Kompasova ocena: #####

priporočamo družinam

priporočamo družinam

Ekskluzivno

Ekskluzivno

že od 

699 €

že od 

664 €

do 13 let od 

349 €

do 13 let od 

349 €

prihrani do 

70 €
do 30. 4. 2016

prihrani do 

125 €
do 30. 4. 2016

http://www.kompas.si/
http://www.jaz.travel/
http://www.jaz.travel/
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Priljubljen počitniški hotel s številnimi stalnimi gosti je 
del priznane verige Iberotel, ki se ponaša s kvalitetnimi 
storitvami, sproščenim vzdušjem ter čudovitim z 
zelenjem obdanim okoljem. Gostje so navdušeni nad 
njegovo lego saj se nahaja ob eni najlepših peščenih 
plaž, ki omogoča tudi snorklanje in potapljanje ob 
koralnem grebenu. Gostje lahko uživajo v pestri 
ponudbi storitev Madinat Makadi resorta, ki je pravi 
počitniški raj tako za posameznike kot za družine.

Lega: ob dolgi peščeni plaži s položnim vhodom v 
vodo in z lastnim koralnim grebenom, v sklopu na-
selja Madinat Makadi različne trgovine, restavracije, 
bari; do letališča 30 km. Hotelska ponudba: recep-
cija s sprejemnico, wi-fi (doplačilo), glavna samo-

postrežna restavracija, 2 à la carte restavraciji, bari, 
v lepo urejenem vrtu velik zunanji bazen z ločenim 
predelom za otroke, terasa za sončenje; brezplačne 
kopalne brisače ter brezplačni senčniki in ležalniki ob 
bazenu in na plaži, bar ob bazenu, orientalska kavar-
na, pivnica, internet cafe, različne trgovinice, dnevna 
in večerna animacija, folklorni večeri. Sobe: udobno 
in prijetno opremljene, klimatizirane, sat TV, telefon, 
mini bar, sef, kopalnica, sušilnik za lase, balkon ali 
terasa. Prehrana: All inclusive 
Ponudba za najmlajše: otroški bazen, mini klub s pro-
grami primernimi za otroke 4-14 let, otroško igrišče.  
Športna ponudba: odbojka na plaži, tenis, snorklanje, 
vodna aerobika.  
Spletna stran: www.jaz.travel

Cenik: stran 83.

hotel iberotel makadi beach 5*

primer sobe

Makadi Bay
egipt

hurgada
Ekskluzivno

• Odlična lokacija (plaža)

• Kompasov dolgoletni partner

• Kompasova ocena: #####

all inclusive
Prehrana: samopostrežni obroki v glavni restavra-
ciji: zajtrk (7.00-10.30), kosilo (12.30-14.30), večerja 
(18.30-22.00); možnost kosila (12.00-16.00) ali večerje 
(18.30-22.00) v a la carte restavraciji na plaži (ob 
predhodni rezervaciji, odvisno od razpoložljivosti); bar 
ob bazenu (9.00-16.00), kava, čaj, pecivo in prigrizki; 
sladoled (12.00-17.00); lokalne brezalkoholne in 
alkoholne pijače (10.00-24.00). Športna ponudba: 
začetni tečaj potapljanja v bazenu, namizni tenis, 
pikado, biljard, tenis, padalini, kanuji, squash, namizni 
nogomet, v sestrskem hotelu Makadi Oasis ob pred-
hodni rezervaciji: jacuzzi, savna, parna kopel; oprema 
za snorkljanje, 30 minut interneta v internet kotičku; 
vstopnina in prevoz do Aquaparka Makadi World.
Natančen program ponudbe all inclusive prejmete ob 
prihodu v hotelu!

ob plaži že od 

844 €
prihrani do 

100 €
do 30. 4. 2016

http://www.kompas.si/
http://www.jaz.travel/
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primer sobe

El Gouna

egipt

hurgada

primer sobe

Novejši hotel, z odlično lego v centru marine Abu 
Tig, zgrajen v arabskem stilu. V bližini hotela se 
nahajajo trgovine, bari in različne restavracije. Hotel 
priporočamo vsem, ki si želijo aktivnih počitnic.

Lega: v centru mesta El Gouna, v Marini Abu Tig.
Hotelska ponudba: glavna restavracija Manara, Naf-
aga bar, bar ob bazenu Fanara, brezplačni Wi-Fi na 
javnih površinah hotela, zunanji bazen in otroški bazen 
(oba v zimskem času ogrevana), senčniki in ležalniki ob 
bazenu brezplačno; gostje hotela lahko uživajo v “Ma-

rina Beach Clubu”, ta je od hotela oddaljen 400m (na 
voljo brezplačni senčniki, ležalniki in kopalne brisače). 
Sobe: lepo opremljene, Sat TV, telefon, sef, klimatska 
naprava, v kopalnici sušilnik za lase, mini bar (za do-
plačilo), balkon ali terasa, Wi-Fi v sobi za doplačilo. 
Prehrana: samopostrežni zajtrk in večerja. 
Športna ponudba: namizni tenis, fitness (za doplači-
lo), vodni športi na plaži za doplačilo, golf igrišče v 
bližini (za doplačilo).
Spletna stran: www.hotels.elgouna.com/mo-
saique-hotel-el-gouna

Cenik: stran 83.

hotel mosaique el gouna 4* 

ob plaži že od 

579 €
do 12 let od 

349 €

• Odlična lokacija (plaža, mesto)

• Kompasova ocena: ####

http://www.kompas.si/
http://www.hotels.elgouna.com/mo-
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Prijeten hotel, z odlično lego v živahnem mestu El 
Gouna. V bližini trgovine, bari in različne restavracije. 
Hotel priporočamo vsem, ki si želijo aktivnih počitnic.

Lega: v centru mesta El Gouna, v Marini. 
Hotelska ponudba: glavna restavracija, bar v recep-
ciji, dva bara ob bazenih, bar na plaži, dva zunanja ba-
zena (v zimskem času ogrevana), senčniki in ležalniki 

ob bazenu in na plaži brezplačno, na voljo kopalne 
brisače; Wellness center. Sobe: prijetno opremljene, s 
pogledom na morje, bazen, vrt, marino ali lagune; Sat 
TV, telefon, sef, klimatska naprava, balkon, terasa ali 
francoski balkon. Prehrana: All inclusive. 
Športna ponudba: fitnes, vodna aerobika, namizni 
tenis, vodni športi na plaži za doplačilo. 
Spletna stran: www.threecorners.com

Cenik: stran 84.

hotel three corners rihana ocean view 4* +

primer sobe

Prijeten hotel, zgrajen v egipčanskem stilu, ki ponuja 
sprostitev za družine, pare in posameznike. 

Lega: na plaži, 25 km oddaljeno od letališča Hurgada 
le nekaj korakov od središča El Goune. 
Hotelska ponudba: recepcija, glavna restavracija, 
dve a la carte restavraciji, 7 različnih barov, baru, 
internet za doplačilo, izjema je brezplačen wi-fi v 
Sunset Lounge baru, trije zunanji bazeni (ogrevani v 
zimskem času), ležalniki in senčniki ob bazenu brez-

plačno, na voljo kopalne brisače, wellness center. 
Sobe: sobe so prijetno opremljene, s pogledom na 
laguno ali bazen, ponujajo balkon ali teraso, SAT TV, 
sef, prostorna kopalnica. Prehrana: All inclusive
Ponudba za najmlajše: trije otroški bazeni (ogrevani 
v zimskem času), otroško igrišče, mini klub. 
Športna ponudba: namizni tenis, biljard, fitnes, od-
bojka, vodni športi na plaži, potapljaški center, center 
za jadranje na deskah, golf igrišče v bližini.
Spletna stran: www.threecorners.com

Cenik: stran 83.

hotel three corners rihana resort 4* 

primer sobe

El Gouna
egipt

hurgada

• Odlična lokacija (plaža, mesto)

• Kompasova ocena: ####

all inclusive
Prehrana: samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja v 
glavni restavraciji, vmesni prigrizki in pijača v izbranih 
barih tekom dneva ob določenih urah.
Natančen program ponudbe all inclusive prejmete ob 
prihodu v hotel.

all inclusive
Prehrana: samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja v 
glavni restavraciji, vmesni prigrizki in pijača v izbranih 
barih tekom dneva ob določenih urah.
Natančen program ponudbe all inclusive prejmete ob 
prihodu v hotel.

• Odlična lokacija (plaža, mesto)

• Kompasova ocena: ####

ob plaži že od 

594 €
do 14 let od 

349 €
prihrani do 

140 €
do 31. 1. 2016

že od 

699 €
prihrani do 

130 €
do 30. 4. 2016

http://www.kompas.si/
http://www.threecorners.com/
http://www.threecorners.com/
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Neokrnjeni raj na obali Rdečega morja, lepo urejena 
okolica, idilična lokacija neposredno ob plaži, zlato 
rumen pesek, turkizno morje in na stotine palm vzdolž 
zaliva je le nekaj razlogov, zakaj izbrati počitnice v 
hotelu Palm Royale Soma Bay. V bližini se nahaja 
svetovno znani kajt center in zaradi ugodnih vetrov 
ter mirnega morja velja za idealno lokacijo za surfanje 
in kajtanje. Primerno tako za učenje kot mojstre tega 
športa.

Lega: ob zasebni peščeni plaži dolgi 1,2 km, 45 km 
južno od Hurgade.  
Hotelska ponudba: recepcija, dva zunanja bazena 
ogrevana v zimskem času, senčniki, ležalniki in ko-
palne brisače brezplačno ob bazenu in na plaži, fitnes, 

wellness (savna, whirlpool, masaže, različni tretmaji), 
lepotni salon, trgovinica s spominki, brezplačen Wi-FI 
v hotelu in sobah.  
Sobe: klimatizirane, mini bar, sat TV, sef, kopalni 
plašč, aparat za pripravo kave in čaja, kopalnica, sušil-
nik za lase. Prehrana: All inclusive 
Družinske sobe: enaka oprema kot v sobah, spalnica 
je ločena od bivalnega prostora, kjer sta dve dodatni 
ležišči.  
Ponudba za najmlajše: otroški bazen, otroški klub. 
Športna ponudba: fitnes, biljard; za doplačilo: 
potapljanja, surfanje, aqua center, jahanje, golf, tenis, 
masaže, lepotni tretmaji.  
Spletna stran: www.palmroyaleresort.com

Cenik: stran 84.

hotel sentido palm royale soma bay 5*

• Veliko povratnih gostov

• Kompasov dolgoletni partner

• Odlična lokacija (plaža)

• Kompasova ocena: #####

all inclusive
Prehrana: zajtrk (6.30-10.30), pozni zajtrk (10.30-
11.30), kosilo (12.00-15.00 v Café Stella in od 12.00 do 
sončnega zahoda v baru Azur), večerja (18.00-21.30 v 
Café Stella ali 18.00-23.00 v kolikor gre za italijansko, 
libanonsko ali grško restavracijo, v slednjem primeru je 
potrebna predhodna rezervacija); popoldanski čas (bar 
Atrium, 15.00-18.00), sladoled (bar Azur, od 12.00 do 
sončnega zahoda). Pijača: na voljo lokalne brezalko-
holne pijače 10.00-24.00, lokalno pivo in vino, domači 
čaj, filter kava. Brezalkoholna pijača v mini baru je 
brezplačna (v tem primeru se mini bar napolni s pijačo 1 
x na dan). Vse ostale alkoholne pijače so za doplačilo.
Wellness (8.00-20.00): ogrevan notranji bazen, fitnes, 
savna, jacuzzi, parna kopel.
Športna ponudba: namizni tenis, odbojka, vodna 
aerobika, biljard, 1 h igranja tenisa na sobo.
Natančen program ponudbe all inclusive prejmete ob 
prihodu v hotel!

primer sobe

Soma Bay

egipt

hurgada

priporočamo družinam

ob plaži

že od 

627 €
do 14 let od 

339 €
prihrani do 

110 €
do 30. 4. 2016

http://www.kompas.si/
http://www.palmroyaleresort.com/
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hotel sheraton soma bay 5*
Hotel, ki spominja na Karnaški tempelj v Luksorju ima 
prelepo 800 m dolgo plažo primerno za snorkljanje in 
potapljanje.

Lega: ob peščeni plaži, 45 km od letališča, 48 km od 
centra Hurgade. Hotelska ponudba: recepcija, glav-
na restavracija, a la carte restavracija, konferenčne 
dvorane, 3 zunanji bazeni (eden z ločenim delom 
za otroke), potapljaški center, bari, internet kotiček 
(doplačilo), brezplačne brisače, ležalniki in senčniki ob 
bazenu in na plaži. 

Prehrana: samopostrežni zajtrk in večerja. 
Sobe: lepo opremljene; klimatizirane, kopalnica, su-
šilnik za lase, sat TV, telefon, wi-fi (za doplačilo), sef, 
mini bar, balkon ali terasa. Ponudba za najmlajše: 
mini klub (4-12 let), otroški bazen, otroško igrišče. 
Športna ponudba (za doplačilo): tenis, squash, na-
mizni tenis, pikado, balinanje, biljard, surfanje, jadra-
nje, masaža, fitnes, golf, thalasso & wellness center, 
savna, jacuzzi.
Spletna stran: www.sheraton-somabay.com

Cenik: stran 84.

primer sobe

• Odlična lokacija (plaža)

• Kompasova ocena: ####+

Hotel z dolgo tradicijo, svetovno priznane verige in 
v stilu egipčanske vasice, potniku ponuja luksuzne 
počitnice, v zalivu Soma bay, s kristalno čistim morjem.

Lega: na plaži; 45km oddaljen od letališča Hurgada. 
Hotelska ponudba: recepcija, 3 restavracije (azijska, 
mednarodna in egipčanska, prigrizki, pice, sendviči), 
hotelski bar in bar na plaži, sobna postrežba za dopla-
čilo, večji bazenski kompleks s počasno reko, posebej 
predel za družine, ogrevan zunanji bazen v zimskem 
času, Cascades Spa in Wellness center, različni lepo-
tilni programi. 

Sobe (lagoon view): prijetno opremljene, klimatska 
naprava, telefon, sat TV, mini bar, sef, kopalnica, 
sušilnik za lase, terasa ali balkon; drugi tipi sob na 
vprašanje. Ponudba za najmlajše: »Kimo Kids Club« 
(4-12 let), otroško igrišče, predel bazenskega komple-
ksa namenjen otrokom. 
Športna ponudba: fitnes, Cascades golf igrišče, sur-
fanje, potapljanje, snorkanje (za doplačilo). 
Prehrana: samopostrežni zajtrk (doplačilo kosilo - 
izbor med tremi meniji in samopostrežna večerja).
Spletna stran: www.kempinski.com

Cenik: stran 84.

hotel kempinski soma bay 5*
primer sobe

Soma Bay
egipt

hurgada

priporočamo družinam

priporočamo družinam

ob plaži

ob plaži

• Visoka kvaliteta storitev

• Kompasov dolgoletni partner

• Odlična lokacija (plaža)

• Kompasova ocena: #####

že od 

880 €

že od 

739 €

do 13 let od 

349 €

do 6 let od 

349 €

prihrani do 

90 €
do 30. 4. 2016

prihrani do 

120 €
do 31. 3. 2016

http://www.kompas.si/
http://www.sheraton-somabay.com/
http://www.kempinski.com/
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primer sobe

Počitniški hotel priznane verige Iberotel, zgrajen 
v tradicionalnem nubijskem stilu, se ponaša z eno 
najlepših peščenih plaž in nudi visoko kvaliteto storitev. 
Gostje lahko uživajo v raznoliki ponudbi Madinat 
Coraya resorta.

Lega: na peščeni plaži, znotraj naselja Madinat Coraya. 
Hotelska ponudba: glavna restavracija, bari, trije 
zunanji bazeni (eden ogrevan), senčniki in ležalniki ob 
bazenu in na plaži, na voljo kopalne brisače; zdravnik. 

Sobe superior (34m2): lepo opremljene, s pogledom 
na bazen, vrt ali morje; mini bar (za doplačilo), SAT-
-TV, brezplačen Wi-Fi (do 150MB na sobo), klimatska 
naprava, sef, telefon, aparat za pripravo kave in čaja, v 
kopalnici sušilnik za lase; balkon ali terasa.
Prehrana: samopostrežni zajtrk in večerja.
Športna ponudba: fitnes, biljard, tenis, namizni tenis, 
odbojka na mivki in vodni športi na plaži.
Spletna stran hotela: www.jaz.travel

Cenik: stran 85.

hotel iberotel coraya beach resort 5*

Marsa Alam / Madinat Coraya

egipt

hurgada

• Visoka kvaliteta storitev

• Odlična lokacija (plaža)

• Kompasova ocena: #####

Ekskluzivno

ob plaži že od 

599 €
prihrani do 

110 €
do 30. 4. 2016

http://www.kompas.si/
http://www.jaz.travel/
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hotel jaz lamaya resort 5*
Je čudovit hotel v Madinat Coraya resortu, namenjen 
družinam in se nahaja ob prelepi peščeni plaži.
Priporočamo ga vsem navdušencem potapljanja, saj 
se v samem hotelu nahaja eden najboljših potapljaških 
centrov.

Lega: znotraj naselja Madinat Coraya; 150m od 
peščene plaže. Hotelska ponudba: glavna resta-
vracija, bari, kotiček s prigrizki, trije zunanji bazeni 
(dva ogrevana), otroški bazen (ogrevan), senčniki in 
ležalniki ob bazenu in na plaži, na voljo kopalne bri-
sače; brezplačen Wi-fi v recepciji in lobby baru. Spa in 
wellness center (vsi tretmaji za doplačilo). 
Sobe standard (37 m2): lepo opremljene, s pogle-
dom na bazen ali vrt; mini bar (za doplačilo), SAT-TV, 
brezplačen Wi-Fi (do 150MB na sobo), klimatska napra-
va, sef, telefon, aparat za pripravo kave in čaja, v kopal-

nici sušilnik za lase; na voljo dva ločena ležišča ali “king 
size”, največ dve odrasli osebi, balkon ali terasa.  
Družinske superior sobe (45 m2): enaka oprema kot 
v standardnih sobah, poleg dodatni dve ležišči, ki sta 
od spalnice ločeni z zaveso; največ dve odrasli osebi 
in dva otroka. Prehrana: All inclusive
Ponudba za najmlajše: otroški klub (od 4 do 12 let), 
otroški bazen, igrala, mini disko, varstvo otrok (za 
doplačilo).  
Športna ponudba: fitnes, prostor za jogo, tenis, od-
bojka na mivki, vodni športi na plaži. Madinat Coraya 
Aqua park (od 10.00 in 17.00 ure) nudi vodno aerobi-
ko, plesne urice, tobogani za odrasle in otroke – na-
haja se v sklopu hotela Jaz Dar El Madina. Potapljaški 
center Coraya www.coraya-divers.com
Spletna stran hotela: www.jaz.travel

Cenik: stran 85.

primer sobe

• Odlična lokacija (plaža)

• Kompasova ocena: #####

all inclusive
Prehrana: Al Diwan restavracija - samopostrežni 
zajtrk (06:30 - 10:30), kosilo (12:30 – 14:30) in večerja 
(18:00 – 21:00), Morgana restavracija na plaži – 
prigrizki in pijača (12.00 -17.00), Nesma bar ob bazenu 
nudi brezalkoholne in lokalne alkoholne pijače, vse 
uvožene so za doplačilo. V sklopu Madinat Coraya 
lahko 1x v tednu koristijo A la carte restavracije, ob-
vezna predhodna rezervacija (italijanska in orientalska 
prehrana). Natančen program all inclusiva prejmete 
ob prihodu v hotel.

Priljubljen manjši hotel, s pogledom na čudovit zaliv 
Coraya. Odličen izbor tako za posameznike kot družine.

Lega: znotraj naselja Madinat Coraya, na peščeni 
plaži. Hotelska ponudba: glavna restavracija, različni 
bari, trije zunanji bazeni (dva ogrevana), otroški bazen 
(ogrevan), senčniki in ležalniki ob bazenu in na plaži, 
na voljo kopalne brisače; brezplačen Wi-fi v recepciji 
in lobby baru. 
Sobe: lepo opremljene, s pogledom na bazen ali vrt; 

mini bar (za doplačilo), SAT-TV, brezplačen Wi-Fi 
(do 150MB na sobo), klimatska naprava, sef, telefon, 
aparat za pripravo kave in čaja, v kopalnici sušilnik za 
lase; Prehrana: All inclusive
Športna ponudba: fitnes, tenis, namizni tenis, vodni 
športi na plaži, Madinat Coraya Aqua park (od 10.00 
in 17.00 ure). 
Ponudba za najmlajše: otroški bazen, igrišče, 
Spletna stran hotela: www.jaz.travel

Cenik: stran XX.

hotel jaz dar solaya 4*+

primer sobe

Madinat Coraya / Marsa Alam
egipt

hurgada

ob plaži

all inclusive
Prehrana: Safari glavna restavracija - samopostrežni 
zajtrk (07:00 - 10:30), kosilo (12:30 – 14:30) in večerja 
(19:00 – 21:00), Tropicana bar na plaži – prigrizki 
in pijača (12.00 -17.00), vključene brezalkoholne in 
lokalne alkoholne pijače, vse uvožene so za doplačilo. 
V sklopu Madinat Coraya lahko 1x v tednu koristijo A 
la carte restavracije, obvezna predhodna rezervacija 
(italijanska in orientalska prehrana).
Natančen program all inclusiva prejmete ob prihodu 
v hotel.

• Odlična lokacija (plaža)

• Kompasova ocena: ####

priporočamo družinam

priporočamo družinam

Ekskluzivno

Ekskluzivno

že od 

620 €

že od 

615 €

do 14 let od 

349 €

do 14 let od 

349 €

prihrani do 

105 €
do 30. 4. 2016

prihrani do 

120 €
do 30. 4. 2016

http://www.kompas.si/
http://www.coraya-divers.com/
http://www.jaz.travel/
http://www.jaz.travel/


Taba

Dahab

Sharm el 
Sheikh

Hurgada

Sharm
El Sheikh

Sharm el Sheikh je idealen kraj za čisto prave potapljače, za tiste, ki jim zadostujeta le maska in plavuti, za 
igralce golfa, za družine, ki si želijo počitnic ob peščenih plažah in pod toplim soncem. Za tiste, ki si enostavno 
želijo razvajanja v odličnih hotelih, saj jih v Sharmu res ne manjka. Nekateri mu pravijo tudi »biser Sinaja«. 
Podvodna čudesa Sharm el Sheikha slovijo po vsem svetu in izkušeni potapljači opisujejo koralne grebene samo 
s presežniki. Obala Rdečega morja si z avstralskim Velikim koralnim grebenom deli sloves najboljšega območja za 
potapljanje na svetu.
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Opozorilo: vsi programi so pripravljeni na osnovi podatkov, ki smo jih 
prejeli do izdaje kataloga; natančen program storitev (storitve v hotelih 
za doplačilo) prejmete ob prihodu na destinacijo v vašem hotelu.

Letoviški kraji
nabq bay
Nabq Bay eno bolj mondenih in novejših 
središč na področju Sharm el Sheikha. Nahaja 
se v nasprotni smeri od letališča kot Naama 
Bay in na koncu hotelskih kompleksov preide 
v istoimenski zaščiten obalni naravni park. 
V predelu se nahajajo prvovrstna hotelska 
naselja po večini s ponudbo “vse vključeno” 
ob lepo urejenih peščenih plažah in pestro 
ponudbo trgovin, restavracij in barov v 
nakupovalni ulici imenovani La Strada.  

naama bay
Naama Bay je priljubljen letoviški kraj s ču-
dovito promenado, polno trgovinic, barov, 
restavracij, tradicionalnih coffee shopov iz 
katerih se glasba širi daleč naokrog. Za vse, 
ki si želijo zabave in plesa v diskotekah so 
prava imena Budha Bar, Pasha, Hard Rock 
Caffe. Še zanimivost: Naama Bay v heb-
rejščini pomeni »prijazen«.

old sharm
Old Sharm (Sharm El Maya) je kraj, ki je oh-
ranil svojo pristnost, kar lahko začutite ob 
obisku bazarja in barantanju z domačini ob 
nakupu spominkov. Lahko pa se samo use-
dete v eno izmed tipičnih kavarn, poskusite 
tradicionalno vodno pipo »shisho« in se 
prepustite ležernosti Old Sharma.

http://www.kompas.si/
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samostan sv. katarine in 
dahab 
Na izletu boste obiskali znamenit grški pravoslavni 
samostan, ki leži v slikovitem puščavskem okolju 
Wadi Deir, v bližini gore Sinaj/Musa – Mojzesove 
gore. Po ogledu sledita kosilo in vožnja do Dahaba, 
potem pa prosti čas za nakupe in vrnitev v hotele.

Informativna cena: 55 $ 

ras mohamed 
Izlet (v spremstvu profesionalnih potapljačev) je 
namenjen potapljanju na dah in kopanju, kjer se 
boste lahko prepustili občudovanju lepot pod-
vodnega sveta v nacionalnem parku. V ceno sta 
vključena kosilo in brezalkoholna pijača.

Informativna cena: 53 $

puščavska doživetja s 
štirikolesniki
Izlet se začne približno med 14. in 15. uro. Vsak 
gost v puščavskem centru dobi svoj quad motor. 
Sledi 30 minut postanka, kjer je ježa kamel, nato 
10 minut vožnje s štirikolesniki do beduinskega šo-
tora, kjer vam postrežejo čaj in vodno pipo. Sledita 
ogled sončnega zahoda in afriški spektakel z ve-
čerjo. Povratek s štirikolesniki nazaj proti letovišču, 
izlet se konča okoli 22. ure.

Informativna cena: 70 $

kairo
Do Kaira vožnja z avtobusom sicer res traja 
več ur, vendar pa je nagrada na cilju veli-
častna in nepozabna. v Gizi si boste ogledali 
piramide ter znamenito Sfingo. Vaš naslednji 
postanek bo ogled narodnega kairskega mu-
zeja, kjer hranijo tudi več kot 3000 let staro 
Tut-Ank-Amonovo bogastvo. Sledi ogled Sa-
ladinove citadele in trgovine s papirusom. 
Informativna cena: 98 $ 

mojzesova gora
Da boste lahko doživeli sončni vzhod na Mojzesovi 
gori, se boste podali na pot že v poznih večernih 
urah. Po prihodu pod vznožje gore Sinaj se poda-
te na cca 3 urni vzpon proti vrhu 2260 m visoke 
puščavske gore. Spust do samostana svete Kata-
rine in po krajšem postanku in ogledu samostana 
vrnitev v Sharm El Sheikh. Za izlet priporočamo 
primerno, udobno obutev in topla oblačila.

Informativna cena: 55 $ 

zvezdno nebo in beduinska 
večerja 
Izlet, ki vam bo v soju zvezdnatega neba ponudil 
nekaj nepozabnih trenutkov v družbi najstarejšega 
ljudstva Egipta, beduinov, ki vas bodo pogostili 
na tradicionalen način. Večerja, glasba ter ples ob 
ognju ter ogled zvezdnatega neba skozi teleskope 
z razlago. V ceno izleta je že vključena možnost 
jahanja kamel.

Informativna cena: 55 $ 

safari z džipom
Za vse obiskovalce, ki si želijo kombinacije vožnje 
z džipi, deloma po puščavi, deloma po asfaltirani 
cesti. Lažji treking oz. hoja skozi Beli kanjon. Izlet 
vključuje tudi postanek v puščavski oazi in krajšo 
ježo na kamelah (20 min) ter preprosto kosilo pri 
beduinih, s snorkljanjem v modri luknji.

Informativna cena: 75 $

sea scope
Že samo prevod imena omenjenega izleta vam 
lahko pove, da boste čas preživeli na podmornici. 
Izlet se začne opoldne (odvisno od tega, v kate-
rem hotelu ste nastanjeni) in traja približno eno 
uro. Izlet je sestavljen iz dveh delov, prvi del izleta 
preživite na krovu podmornice in lahko opazujete 
letovišče in obalo zaliva Sharm El Maya (priporo-
čamo pokrivalo), drugi del izleta pa je namenjen 
opazovanju podvodnega sveta.

Informativna cena: 50 $

Odkrivamo
Sharm El Sheikh

Za popestritev vaših počitnic.

ras om el seid
Ras Om El Seid (Hadaba) se je z razvojem 
turizma v zadnjih letih spremenil v večje 
turistično letovišče, ki ponuja mnogo doda-
tne ponudbe za preživljanje prostega časa 
v številnih kavarnah, trgovinah, barih in 
možnostjo ogleda predstav z delfini.

dahab
Je majhno naselje v arabskem zalivu na 
jugovzhodni strani Sinajskega polotoka, 
obdano s sinajskimi gorami in čudovito 
plažo. Dahab je idealna eksotična oaza miru 
in vodnih, ter drugih aktivnosti, kot so po-
tapljanje, windsurfing, kiting, snorkljanje, 
puščavski safariji. Mestece Dahab kljub svo-
jemu bohemskemu pridihu premore prome-
nado ob kateri so restavracije in trgovinice z 
raznovrstnim blagom in spominki.

Letoviški kraji

Samostan sv. Katarine Giza Ras Mohamed

Možnost izbire dodatnih izletov: ogled 
doline Kraljev, templja Hačepsut in 
templjev v Karnaku v Luxorju z letalom, 
plavanje z delfini (priporočamo predhodno 
rezervacijo).

Dahab
88 km

Sharm el Maya

Ras Umm Sid

Naama Bay

Sharks Bay

Nabq Bay

7

8

5

6

4
9

1-3
2 km10

egipt

sharm el sheikh

SHARM - lokacije hotelov
1 Mirabel Beach • 2 Park • 3 Club • 4 Jaz Belvedere •  
5 Maritim Jolie Ville Golf • 6 Jaz Bautique Lido •  
7 Jaz Fanara & Residence • 8 Sensimar Palace • 9 Rixos

http://www.kompas.si/
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hotel jaz mirabel park 5*
Zanimiva toskanska arhitektura, idilična kamnita 
puščava, bazenski kompleks s tobogani, All Inclusive 
storitve, prijazno osebje, obilo možnosti nakupovanja 
so razlogi za prijetne počitnice.
Lega: 500 m od peščene plaže s koralnim grebenom, 
do katerega je potrebno hoditi po nizki vodi (snorklja-
nje na koralnem grebenu je odvisno od plimovanja 
morja). Za kopanje v laguni med plažo in koralnim gre-
benom priporočamo čevlje za v vodo; letališče 11 km. 
Hotelska ponudba: recepcija, samopostrežna re-
stavracija Al Flooka; 4je bari; velik zunanji bazen 
(ogrevan v zimskem času), otroški bazen, brezplačne 
kopalne brisače ter brezplačni senčniki in ležalniki ob 
bazenu in plaži; wireless internet (doplačilo), amfitea-

ter, dnevna in večerna animacija. 
Sobe: superior - prostorne in moderno opremljene; 
sat TV, telefon, sef, mini bar, klimatska naprava, 
kopalnica, sušilnik za lase, balkon ali terasa; družinske 
- primerne za dva odrasla in dva otroka; oprema po-
dobna kot v superior sobah le da so večje in imajo dve 
dodatni ležišči v prostoru, ki je ločen z drsnimi vrati. 
Prehrana: All inclusive.
Ponudba za najmlajše: otroško igrišče, mini klub za 
otroke, otroško varstvo 4-12 let (doplačilo), otroški 
bazen, aquapark s 5 tobogani. 
Š portna ponudba (doplačilo): lokostrelstvo, biljard, 
potapljanje, najem koles in vodni športi. 
Spletna stran: www.jaz.travel

Cenik: stran 86.

• Dolgoletni Kompasov partner

• Veliko povratnih gostov

• Najugodnejše razmerje med kvaliteto in ceno

• Kompasova ocena: Hotel #####, plaža ####

primer sobe

all inclusive
Prehrana: samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja; 
popoldanski prigrizki, kava in piškoti; točene lokalne 
brezalkoholne in alkoholne pijače (10.00–24.00 v 
barih). Ustekleničena voda; pijača (za doplačilo) na 
voljo tudi med 24.00 in 10.00.
Športna ponudba: tenis (doplačilo za večerno 
razsvetljavo), namizni tenis, odbojka, balinanje, fitnes, 
savna, aerobika, mini nogomet na plaži. Natančen 
program ponudbe all inclusive prejmete ob prihodu 
v hotelu!

Hotel ob peščeni plaži tvori več zgradb v treh 
nadstropjih, grajenih v toskanski arhitekturi. Ponaša 
se z veliko povratnih gostov, visokim nivojem storitev, 
lepo urejeni okolici ter prijetnim vzdušjem. Kulinarična 
in športna animacijska ponudba vam zagotavlja 
sproščeno uživanje počitniških dni.

Lega: v zalivu Nabq, ob lastni peščeni plaži s koralnim 
grebenom, do katerega je potrebno hoditi po nizki 
vodi (snorkljanje na koralnem grebenu je odvisno od 
plimovanja morja). Za kopanje v laguni med plažo in 
koralnim grebenom priporočamo čevlje za v vodo; 
letališče 11 km. Od Naama Baya je oddaljen približno 
25km, hotel ima organiziran shuttle bus (ob predho-
dni rezervaciji z doplačilom). 
Hotelska ponudba: recepcija, dve samopostrežni 
restavraciji El Nakheel (samo za odrasle, dress code) 
& Al Zaytoun (družinska restavracija), italijanska à la 
carte restavracija La Piazza, kitajska à la carte resta-
vracija Zen, orientalska à la carte restavracija Tarbo-
ush; bar ob bazenu; 2 lobi bara, snack bar, 2 bara ob 
plaži; 2 velika zunanja bazena (eden ogrevan v zim-

skem času), brezplačne kopalne brisače ter brezplačni 
senčniki in ležalniki ob bazenu in na plaži; wireless 
internet (doplačilo), amfiteater, dnevna in večerna 
animacija; wellness center, whirlpool, savna, lepotilni 
salon, masaže, trgovine, fitnes center v sklopu hotel-
skega naselja: diskoteka Glow, Mirabel market. 
Sobe: sat TV, telefon, sef, mini bar; klimatska napra-
va; kopalnica, sušilnik za lase, balkon ali terasa. 
Superior sobe: nekoliko večje in prostornejše z enako 
opremo kot standardne sobe.  
Družinske sobe: sobe primerne za dva odrasla in dva 
otroka; oprema podobna kot v standardnih sobah le 
da so večje in imajo dve dodatni ležišči v prostoru, ki 
je ločen z drsnimi vrati. Prehrana: All inclusive.  
Ponudba za najmlajše: otroško igrišče, mini klub za 
otroke, 2 otroška bazena (pozimi ogrevana), otroško 
varstvo 4-12 let (za doplačilo), aquapark s 5 tobogani 
ob hotelu Mirabel Park. 
Športna ponudba (za doplačilo): lokostrelstvo, pi-
kado, biljard, potapljanje, najem koles in vodni športi, 
masaža. Spletna stran: www.jaz.travel

Cenik: stran 86.

hotel jaz mirabel beach 5*

primer sobe

all inclusive
Prehrana: samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja; 
popoldanski prigrizki, kava in piškoti; točene lokalne 
brezalkoholne in alkoholne pijače (10.00–24.00 v 
barih). Ustekleničena voda in pijača (za doplačilo) na 
voljo tudi med 24.00 in 10.00. 
Športna ponudba: 2 teniški igrišči (doplačilo za ve-
černo razsvetljavo), namizni tenis, odbojka, balinanje, 
fitnes, aerobika, mini nogomet na plaži.
Natančen program ponudbe all inclusive prejmete ob 
prihodu v hotel.

priporočamo družinam

• Kompasov dolgoletni partner

• Veliko povratnih gostov

• Najugodnejše razmerje med kvaliteto in ceno

• Kompasova ocena: Hotel #####, plaža ####

Hotelska veriga JAZ Resorts je ena iz med priznanih hotelskih verig v Egiptu. Hoteli zagotavljajo storitve na visokem nivoju in omogočajo gostu, da preživi počitnice v 
čistem, urejenem, prijaznem in zabavnem okolju. Poskrbeli bodo za vaše želje, da boste preživeli brezskrbne počitniške dni.

hotelsko naselje jaz mirabel resort

Sharm el Sheikh

egipt

sharm el s
heikh

Ekskluzivno

Ekskluzivno

ob plaži že od 

709 €

že od 

684 €

do 12 let od 

349 €

do 12 let od 

349 €

prihrani do 

120 €
do 30. 4. 2016

prihrani do 

115 €
do 30. 4. 2016

http://www.kompas.si/
http://www.jaz.travel/
http://www.jaz.travel/
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Manjši hotel znotraj hotelskega naselja Mirabel Resort, 
moderne toskanske arhitekture nudi obilo možnosti za 
aktivnosti kot tudi za prijeten oddih.

Lega: 500 m do peščene plaže s koralnim grebenom, 
do katerega je potrebno hoditi po nizki vodi (snorklja-
nje na koralnem grebenu je odvisno od plimovanja 
morja). Za kopanje v laguni med plažo in koralnim gre-
benom priporočamo čevlje za v vodo; letališče 11 km. 
Hotelska ponudba: recepcija, samopostrežna re-
stavracija; 3 bari; zunanji bazen (ogrevan v zimskem 
času), otroški bazen (ogrevan v zimskem času), 

brezplačne kopalne brisače ter brezplačni senčniki in 
ležalniki ob bazenu in plaži; wireless internet (dopla-
čilo), amfiteater, dnevna in večerna animacija. 
Sobe: sat TV, telefon, sef, mini bar; klimatska naprava, 
kopalnica, sušilnik za lase, balkon ali terasa. 
Prehrana: All inclusive. Ponudba za najmlajše: mini 
klub za otroke, otroški bazen, aquapark s 5 tobogani v 
hotelu Jaz Mirabel Park.
Športna ponudba (za doplačilo): lokostrelstvo, 
biljard, potapljanje, najem koles in vodni športi. 
Spletna stran: www.jaz.travel

Cenik: stran 86.

hotel jaz mirabel club 5*

primer sobe

• Veliko povratnih gostov

• Odlična lokacija (plaža)

• Kompasova ocena: ####+

all inclusive
Prehrana: samopostrežni zajtrk (7.00–10.30), kosilo 
(12.30–14.30) in večerja (19.00–21.30) v glavni resta-
vraciji Rihana, v dopoldanskem in popoldanskem času 
kava, čaj, sladice in prigrizki; ponudba točenih brezal-
koholnih in lokalnih alkoholnih pijač (10.00–24.00), 
enkrat v času bivanja večerja v a la carte restavraciji, 
ustekleničena voda za doplačilo.
Športna ponudba: odbojka na plaži, nogomet na pla-
ži, 2 teniški igrišči (doplačilo za večerno razsvetljavo), 
namizni tenis, fitnes, balinanje, jacuzzi, savna, košarka, 
pikado.
Natančen program ponudbe all inclusive prejmete ob 
prihodu v hotelu!

primer sobe

Sharm el Sheikh
egipt

sharm el sheikh

priporočamo družinam

Ekskluzivno

hotel jaz belvedere resort 5*
Prijeten hotel, kjer vas na vsakem koraku prevzameta 
eleganca in stilska urejenost. Glavna prednost hotela 
je njegova idealna lega na znameniti plaži Montaza 
Beach.

Lega: ob lastni peščeni plaži s koralnim grebenom, do 
katerega je potrebno hoditi po nizki vodi (snorkljanje 
na koralnem grebenu je odvisno od plimovanja morja, 
primeren za ljubitelje potapljanja), 10 km od letališča in 
20 km do Naama Bay-a (shuttle bus z doplačilom). 
Hotelska ponudba: sprejemnica z recepcijo, glavna 
restavracija Rihana, à la carte restavracija El Sayadeya s 
ponudbo morskih in mediteranskih specialitet, Mamluk 
bar, Sakkia Bar, Tamrhenna Bar, diskoteka Mazazik, 2 
bazena (eden ogrevan v zimskem času), otroški bazen 
(ogrevan v zimskem času), kopalne brisače ter senčniki 
in ležalniki ob bazenu in na plaži brezplačno, inter-

net kotiček, trgovina s spominki, dnevni animacijski 
rekreativni in zabavni programi (v italijanskem jeziku), 
živa glasba, plesni in folklorni nastopi ob večerih. 
Superior sobe: udobne in prijetno opremljene; kli-
matska naprava, telefon, sat TV, mini bar, sef, kopalni-
ca, sušilnik za lase, balkon ali terasa. 
Družinske sobe: večje in prostornejše, primerne za 
dva odrasla in dva otroka; oprema podobna kot v su-
perior sobah, le da imajo dve dodatni ležišči v prostoru, 
ki je ločen s posebno zaveso. Prehrana: All inclusive.
Ponudba za najmlajše: mini klub za otroke v italijan-
skem jeziku (4-12 let), otroško igrišče, otroški bazen, 
otroško igrišče. Športna ponudba (za doplačilo): 
2 masažni sobi, spa, možnost potapljanja in orga-
niziranih potapljaških izletov, vodni športi (pedalini, 
banana). Spletna stran: www.jaz.travel

Cenik: stran 87.

• Kompasov dolgoletni partner

• Veliko povratnih gostov

• Najugodnejše razmerje med kvaliteto in ceno

• Kompasova ocena: Hotel #####, plaža 
####

all inclusive
Prehrana: samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja; 
popoldanski prigrizki, kava in piškoti; točene lokalne 
brezalkoholne in alkoholne pijače (10.00–24.00 v 
barih). Ustekleničena voda; pijača (za doplačilo) na 
voljo tudi med 24.00 in 10.00. 
Športna ponudba: tenis (doplačilo za večerno 
razsvetljavo), namizni tenis, odbojka, balinanje, fitnes, 
savna, aerobika, mini nogomet na plaži. Natančen 
program ponudbe all inclusive prejmete ob prihodu 
v hotelu!

Ekskluzivno

ob plaži

že od 

634 €

že od 

659 €

do 13 let od 

349 €

do 12 let od 

349 €

prihrani do 

98 €
do 30. 4. 2016

prihrani do 

95 €
do 29. 2. 2016

http://www.kompas.si/
http://www.jaz.travel/
http://www.jaz.travel/
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primer sobe

Sharm el Sheikh

egipt

sharm el s
heikh

hotel jaz boutique lido 4*
Manjši hotel, izredno stilsko urejen, ima odlično lego, 
saj se nahaja v osrčju Naama Bay-a. Zgrajen je v 
obliki ladje, ki je “zasidrana” v zalivu Rdečega morja. 
Kdorkoli gre na “krov” gotovo uživa v dobri postrežbi, 
nepozabnem kopanju in v vsakem najmanjšem detajlu, 
ki razvaja še tako izbirčnega gosta. Hotel priporočamo 
vsem, ki želijo biti blizu središča dogajanja živahnega 
kraja Naama Bay.

Lega: Naama Bay, ob lastni peščeni plaži, 300 m do 
mestnega središča; 18 km od letališča. 
Hotelska ponudba: samopostrežna restavracija 
Dolphino, à la carte restavracija La Folie, bar ob 
bazenu, bar na plaži, kavarna Lido, restavracija »Na 

krovu«; na strehi hotela terasa za sončenje s čudo-
vitim razgledom, zunanji bazen (ogrevan v zimskem 
času), otroški bazen, bar s prigrizki ob bazenu, kopal-
ne brisače, senčniki in ležalniki ob bazenu in na plaži 
brezplačno; dnevna animacija, 2x tedensko večerna 
predstava. 
Sobe superior: udobno opremljene, klimatska napra-
va, sat TV, telefon, sef, mini bar, kopalnica, sušilnik za 
lase, balkon ali terasa.
Prehrana: All inclusive.
športna ponudba (za doplačilo): namizni tenis, biljard, 
pikado, možnost šole potapljanja in vodnih športov. 
Spletna stran: www.jaz.travel

Cenik: stran 87.

• Kompasov dolgoletni partner

• Veliko povratnih gostov

• Odlična lokacija (mesto, plaža)

• Kompasova ocena: ####

primer sobe

all inclusive
Prehrana: vsi obroki v glavni restavraciji samopost-
režni; zajtrk (7.00–10.00), kosilo (13.00–15.00), večer-
ja (19.30–22.00); bar ob bazenu: prigrizki (11.00–12.00 
in 16.00–17.00), točena brezalkoholna pijača, lokalno 
pivo in vino, točena lokalna alkoholna pijača, alkoholni 
in brezalkoholni koktajli, kava in čaj (10.00–17.00), 
ustekleničena voda za doplačilo. Bar na plaži: brezal-
koholna pijača, lokalno pivo in vino, lokalna alkoholna 
pijača, alkoholni in brezalkoholni koktajli, kava in čaj 
(10.00–17.00).
Natančen program ponudbe all inclusive prejmete ob 
prihodu v hotelu!

ob plaži

Priljubljen počitniški hotel zgrajen v stilu tipične 
mavrske vasice in obdan s čudoviti zelenjem ter 
dehtečimi buganvilijami. Hotel omogoča snorkljanje 
in potapljanje ob enem najlepših koralnih grebenov z 
bogatim podvodnim svetom in leži ob eni najlepših plaž 
na celotnem področju Sharm el Sheikha.

Lega: neposredno ob lepi, počasi padajoči plaži El 
Fanara, 5 km od središča Old Sharma, 8 km do Naa-
ma Bay-a, 22 km do letališča. Do Naama Bay-a vozi 
večkrat dnevno hotelski avtobus (z doplačilom).
Hotelska ponudba: recepcija, 3 restavracije, italijan-
ska à la carte restavracija, bar, bar s prigrizki, diskote-
ka, pub, amfiteater, 2 bazena (eden ogrevan v zim-
skem času), 2 otroška bazena, bar ob bazenu; kopalne 
brisače, senčniki in ležalniki ob bazenu in na plaži 
brezplačno; beduinski kotiček, trgovine, internetni 

kotiček, lepotilni salon, dnevna in večerna animacija 
za odrasle in otroke. 
Sobe: klimatska naprava, telefon, sat TV, mini bar, sef, 
kopalnica, sušilnik za lase, balkon. 
Družinske sobe (v predelu »Residence«): spalnica in 
dnevno spalni prostor z dvema dodatnima ležiščema, 
oprema enaka kot v standardnih sobah. 
Prehrana: All inclusive.
Ponudba za najmlajše: 2 bazena, otroško igrišče, 
mini klub (4-12 let). Varstvo otrok na vprašanje in 
proti doplačilu. 
Športna ponudba (za doplačilo): razsvetljava te-
niških igrišč, masaža, potapljanje. Možnost izposoje 
opreme za snorkljanje, vodene ture snorklanja ob 
obali, potapljanje za začetnike v bazenu. 
Spletna stran: www.jaz.travel

Cenik: stran 87.

hotel jaz fanara & residence 4*

all inclusive
Prehrana: samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja v 
glavni restavraciji, v popoldanskem času kava, čaj, 
sladice in prigrizki; ponudba brezalkoholnih in lokalnih 
alkoholnih pijač (10.00–24.00), brezplačni senčniki, 
ležalniki in kopalne brisače ob bazenu in na plaži.
Športna ponudba: tenis, aerobika, namizni tenis, 
odbojka, biljard, balinanje, fitnes.
Opomba: Za vse uvožene in ustekleničene pijače, 
ter vse pijače po 24.00 uri ter prehrano a la carte je 
potrebno doplačilo.
Natančen program ponudbe all inclusive prejmete ob 
prihodu v hotelu!

ob plaži
• Kompasov dolgoletni partner

• Veliko povratnih gostov

• Najugodnejše razmerje med kvaliteto in ceno

• Odlična lokacija (plaža)

• Kompasova ocena: Hotel ####, plaža #####

Ekskluzivno

Ekskluzivno

že od 

630 €

že od 

795 €

do 15 let od 

349 €

do 12 let od 

349 €

prihrani do 

115 €
do 29. 2. 2016

http://www.kompas.si/
http://www.jaz.travel/
http://www.jaz.travel/
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• Kompasov dolgoletni partner

• Veliko povratnih gostov

• Najugodnejše razmerje med kvaliteto in ceno

• Kompasova ocena: ##### 

all inclusive
Prehrana: vsi obroki v glavni restavraciji samopostre-
žni; zajtrk (zgodnji 6.00–7.00, in 7.00–10.30), kosilo 
(12.00–14.30), večerja (18.30–22.00 in pozna večerja 
23.00–1.00); bar ob bazenu; (11.00–12.30 pozni zajtrk 
in 12.00–16.30 prigrizki), točena brezalkoholna pijača, 
lokalno pivo in vino, točena lokalna alkoholna pijača, 
kava in čaj (16.30–18.30), sladoled (14.30–16.30) uste-
kleničena voda za doplačilo.
Natančen program ponudbe all inclusive prejmete ob 
prihodu v hotelu!

primer sobe

Sharm el Sheikh
egipt

sharm el sheikh

hotel maritim jolie ville golf & resort 5*
Prvovrsten hotel priznane hotelske verige Maritim, leži 
v zalivu Um Marakah (na manjši pečini). Priporočamo 
ga tudi ljubiteljem golfa, saj ima lastno golf igrišče 
z 18 luknjami. Hotel ima lepo urejen vrt z bazenskim 
kompleksom, vodnim parkom in je primeren tudi za 
družine z otroki. 

Lega: na manjši vzpetini, ob lastni plaži, pred katero 
je koralni greben; golf igrišče 600 m; 5 km od letališča 
in 7 km od Naama Baya (brezplačen hotelski prevoz). 
Hotelska ponudba: recepcija, skupaj 16 restavracij 
in barov: glavna samopostrežna restavracija Les 
Palmiers, 2 bara. Velik bazenski kompleks z lagunami, 
slapovi in tobogani (eden ogrevan v zimskem času), 
počasno reko in lepo urejenim vrtom (brisače, ležal-

niki ter senčniki ob bazenu in na plaži brezplačno), 
dnevna in večerna animacija, konferenčne dvorane. 
Sobe: prostorne in lepo urejene; klimatska naprava, 
sat TV, telefon, mini bar, sef, kopalnica, sušilnik za 
lase, balkon ali terasa; Sobe Royal Wing - se nahajajo 
v novem predelu hotela ob bazenskem kompleksu. 
Prehrana: All inclusive.
Ponudba za najmlajše: otroški bazen, otroško ig-
rišče, mini klub Snoopy (4-12 let). 
Športna ponudba (za doplačilo): 4 teniška igrišča, 
masaže, lepotilni salon, biljard, namizni tenis, igranje 
golfa (golf igrišče PGA 18 lukenj), potapljaški center, 
potapljanje in snorkljanje (drugi vodni športi niso 
dovoljeni zaradi zaščite koral). 
Spletna stran: www.jolieville-hotels.com

Cenik: stran 87.

priporočamo družinam

ob plaži

že od 

683 €
do 14 let od 

349 €
prihrani do 

45 €
do 30. 4. 2016

Kompas_1215_OGL_210x148_MyWay.indd   1 16. 12. 15   11:10
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Odkrijte zadovoljstvo in sprostitev v očarljivem hotelu, 
ki leži neposredno ob peščeni plaži. Ima položen 
vstop v morje, nahaja se v čudovitem zalivu in je od 
tržnice starega dela Sharm el Sheikha oddaljen le 
nekaj korakov. Hotel slovi po izjemni gostoljubnosti in 
visokem nivoju servisa. Je primeren tako za romantične 
počitnice v dvoje ali poročna potovanja. Hotel 
namenjen samo gostom starejšim od 18 let.

Lega: ob lastni peščeni plaži in zatišni legi v nepo-
sredni bližini Starega dela Sharm el Sheikha, v zalivu 
Sharm El Maya, 20 km od letališča in 8 km od Nama 
Baya (shuttle bus z doplačilom). Do plaže s koralnim 
grebenom brezplačno vozi ladjica. 
Hotelska ponudba: samopostrežna restavracija La 
Coupole, à la carte restavracija Blue Marine z morsko 

hrano, à la carte restavracija La Toscana, ki ponuja 
italijanske specialitete, bar na plaži, bar ob bazenu, 
bar v avli, Borsalino pub; 2 zunanja bazena (eden 
ogrevan v zimskem času), senčniki in ležalniki ob 
bazenu in na plaži brezplačno, brisače brezplačno, 
notranji bazen; večerna animacija; wellness center. 
Superior sobe: lepo in udobno opremljene; sat TV, 
telefon, sef, mini bar, klimatska naprava, kopalnica, 
sušilnik za lase, balkon ali terasa. 
Prehrana: samopostrežna zajtrk in večerja. 
Športna ponudba: odbojka, tenis (večerna razsvet-
ljava za doplačilo), balinanje, namizni tenis; za dopla-
čilo: smučanje na vodi, surfanje, biljard. 
Spletna stran: www.jaz.travel

Cenik: stran 88.

hotel sensimar palace 5*

all inclusive (za doplačilo)
PHARAOH CLUB
Prehrana: samopostrežni zajtrk (7.00–10.30), 
kosilo (12.30–15.00) in večerja (19.00–22.00) v glavni 
restavraciji, v popoldanskem času kava, čaj, sladice in 
prigrizki. Ponudba točenih brezalkoholnih in lokalnih 
alkoholnih pijač (10.00–24.00), ustekleničena voda 
za doplačilo, mini bar (brezalkoholna pijača). Kopalne 
brisače, senčniki in ležalniki ob bazenu in na plaži 
brezplačno; 1x tedensko brezplačna večerja v italijans-
ki a la carte restavraciji, 30 minut masaže.
Natančen program ponudbe all inclusive prejmete ob 
prihodu v hotelu!

• Kompasov dolgoletni partner

• Veliko povratnih gostov

• Odlična lokacija (mesto, plaža)

• Kompasova ocena: ##### primer sobe

Sharm el Sheikh

egipt

sharm el s
heikh

Ekskluzivno

ob plaži že od 

684 €
prihrani do 

75 €
do 30. 4. 2016

http://www.kompas.si/
http://www.jaz.travel/
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Preživite nepozabne počitnice v hotelu, ki se nahaja na 
lastni peščeni plaži, z čudovitim koralnim grebenom. 
Lep vrt in urejena okolica je razlog za nepozabne 
počitnice, tako za družine kot pare.

Lega: Nabq Bay, ob lastni plaži, 400m od središča 
letovišča Nabq Bay, 22 km od Nama Bay, 8km od 
letališča. Hotelska ponudba: recepcija, mini market, 
glavna restavracija, 7 a la carte restavracij, 5 različnih 
barov, brezplačen Wi-Fi na skupnih prostorih, 7 zuna-
njih bazenov, eden ogrevan v zimkem času, 4 otroški 
bazeni, mini aqua park s tobogani, ležalniki in senčniki 
ob bazenu in na plaži brezpačno, na voljo so kopalne 
brisače, tako ob bazenih kot na plaži, priporočamo 
obutev za v morje, na plaži pomol, kjer je možen 
dostop v vodo in do koralnega grebena, Royal Spa 

center, na voljo zdravnik, ambulanta.  
Sobe superior: (37 m2), elegantno opremljene, sef, 
klimatska naprava, LCD SAT-TV, telefon, mini bar, v 
kopalnici sušilnik za lase, aparat za pripravo kave in 
čaja, balkon ali terasa.  
Sobe Deluxe: (50 m2) enaka oprema, razlika je le v 
velikosti. Družinske sobe: (58 m2) enaka oprema, 
dve ločeni sobi, 2 osnovna ležišča, v spalnici king 
size postelja. Prehrana: All inclusive. Ponudba za 
najmlajše: otroški bazeni, tobogani na vodi, otroško 
igrišče, Rixi Mini Club (4-12 let), animacija, Rixi disko, 
otroški stolčki v restavracijah, otroški meniji. Športna 
ponudba: odbojka, biljard, snorkljanje, aerobika, tenis, 
pikado košarkaško igišče, nogometno igrišče, fitnes.  
Spletna stran: www.rixos.com

Cenik: stran 88.

hotel rixos sharm el sheikh 5* de luxe

all inclusive
Prehrana: zajtrk (7.00–10.00), kosilo (12.30–14.30), 
večerja (19.00–21.30), pozni zajtrk (10.00–11.00), poz-
na večerja (23.00–2.00), v vseh a la carte restavraci-
jah (italijanska, azijska, morska, japonska, indijska, 
orientalska) je potrebna prehodna rezervacija, vsa 
lokalna in uvožena brezalkoholna in alkoholna pijača, 
popoldanski čaj in prigrizki, sladoled (ob določenem 
času).
Natančen program all inclusiva prejmete ob prihodu 
v hotel.

• Kompasov dolgoletni partner

• Veliko povratnih gostov

• Odlična lokacija (plaža)

• Kompasova ocena: #####primer sobe

Sharm el Sheikh
egipt

sharm el sheikh

priporočamo družinam

ob plaži

že od 

907 €
do 13 let od 

349 €
prihrani do 

195 €
do 29. 2. 2016

http://www.kompas.si/
http://www.rixos.com/
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V ozadju magično gorovje Sinaj s kamnito puščavo, 
nasproti naravna laguna s kristalno čistim morjem 
in čudovito peščeno plažo in na sredi kot oaza z lepo 
urejenim vrtom, moderno in stilno urejen hotel. 

Lega: neposredno ob lepi dolgi peščeni plaži z narav-
no laguno (položen vstop v vodo, brez koral), 3 km od 
središča letoviškega kraja Dahab/Masbat z bazarjem, 
trgovinicami, manjšimi bari, kamor 3 x dnevno vozi 
hotelski shuttle bus; do letališča v Sharm el Sheikhu 
90 km, čas transferja 1,5 h. 
Hotelska ponudba: bar, glavna samopostrežna 
restavracija Le Palmier, à la carte restavracija Sea 
Pearl, internet cafe (doplačilo), Wi-Fi (doplačilo), bar 
ob bazenu in na plaži, zunanji bazen (v zimskem času 
ogrevan) in otroški bazen, terasa za sončenje; kopal-

ne brisače, senčniki in ležalniki ob bazenu in na plaži 
brezplačno; beduinski šotor, kjer vam pričarajo pravo 
orientalsko vzdušje, dnevna animacija. 
Sobe: prijetno in stilno opremljene, klimatizirane, sat 
TV, sef, telefon, mini bar, kopalnica, sušilnik za lase, 
balkon ali terasa. Družinske sobe: prostornejše z 
ločenim predelom z 2 dodatnima ležiščema. 
Ponudba za najmlajše: otroški bazen, mini klub 
s programi primernimi za otroke 4-12 let, otroško 
varstvo na vprašanje in za doplačilo. 
Prehrana: samopostrežni zajtrk in večerja. 
Športna ponudba: namizni tenis, balinanje, odbojka 
na plaži, fitnes; za doplačilo: biljard, masaža, savna, 
surfanje, jadranje, potapljanje. 
Spletna stran: www.jaz.travel

Cenik: stran 88.

hotel jaz dahabeya 4*

primer sobe

• Odlična lokacija (plaža)

• Kompasova ocena ####+

primer sobe

Dahab

egipt

sharm el s
heikh

hotel ibis styles dahab lagoon 4*
Stilno urejen hotel, v ozadju s pogledom na mogočne 
Sinajske gore, vam ponuja sproščene in aktivne 
počitnice. Priporočamo ga tako posameznikom kot 
družinam.

Lega: hotel se nahaja ob čudoviti peščeni plaži, le 3 km 
stran od centra mesta Dahab. 
Hotelska ponudba: recepcija, zunanji bazen, ležalniki 
in senčniki ob bazenu in na plaži brezplačno, trije bari, 
glavna restavracija, kavarna, picerija. 

Sobe: prijetno opremljene in barvite, zakonska postelja 
ali dve ločeni postelji, pogled na vrt (za doplačilo po-
gled na morje), klimatska naprava, mini bar, telefon, 
LCD TV, sef, v kopalnici sušilnik za lase. 
Ponudba za najmlajše: mini club, otroško igrišče. 
Prehrana: samopostrežni zajtrk in večerja. 
Športna ponudba: košarka, odbojka, tenis, fitnes, 
vodni športi na plaži (za doplačilo). 
Spletna stran: www.ibis.com

Cenik: stran 88.

• Dolgoletni kompasov partner

• Veliko povratnih gostov

• Odlična lokacija (plaža)

• Kompasova ocena: ####

all inclusive (za doplačilo)
Prehrana: samopostrežni zajtrk (6.30–10.00), kosilo 
(12.30–15.00) in večerja (18.30–22.00); lokalne brezal-
koholne in alkoholne pijače (10.30–24.00. Natančen 
program ponudbe all inclusive prejmete ob prihodu 
v hotel.

Ekskluzivno

ob plaži

priporočamo družinam

ob plaži

že od 

619 €

že od 

555 €

do 15 let od 

349 €

do 12 let od 

349 €

prihrani do 

85 €
do 29. 2. 2016

prihrani do 

40 €
do 30. 4. 2016

http://www.kompas.si/
http://www.jaz.travel/
http://www.ibis.com/
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Sharm El Sheikh El Gouna

El Gouna ponuja privlačno golf igrišče z 18 luknjami, obdano z 
morjem, lagunami in čudovitim pogledom na gore. Sestavljeno 
je iz treh teejev in oblikovano, da izzove sposobnosti vsakega 
posameznika. Po igri se lahko sprostite v klubski hiši, ki ponuja 
fitnes, tri bazene, savno, turško kopel in različne masaže; na 
voljo so tudi bar, restavracija in trgovina.

Informativni cenik v EUR/os. - EL GOUNA

Handicap: 45
Igrišče si pridržuje pravico do spremembe cenika.
18 lukenj 90 €
(3 x 18) lukenj paket 250 €
(5 x 18) lukenj paket 390 €
CENE VKLJUČUJEJO: green fee-je na igrišču, shrambo za opremo, vse davke in lokalne pristojbine. 
Štartne čase vam rezerviramo glede na želje in razpoložljivost. Cene so informativne.

Ponudba: bistro bar in a la carte restavracija, profesionalna trgovina 
z vrhunsko opremo za golf, izposoja palic, najem opreme, električni 
vozički za golf. Poleg izurjenih igralcev golfa lahko igrajo tudi začetniki.
Članstvo: golfisti morajo imeti s seboj člansko izkaznico mednarodno 
priznanega golf kluba.

Poleg že uveljavljenega PGA (6.021 m) golf igrišča v Sharm el 
Sheikhu odprtega leta 1998 z 18 luknjami in parom 72, lahko 
od pomladi 2012 uživate tudi na novem igrišču z 9 luknjami v 
predelu Nabq Bay (15 min od letališča). 

Na obeh igriščih poleg izurjenih igralcev golfa lahko igrajo tudi 
začetniki.

Informativni cenik v EUR/os. - MARITIM JOLIE VILLE GOLF

Informativni cenik v EUR   
Igrišče si pridržuje pravico do spremembe cenika.

gostje hotela MARITIM JOLIE VILE GOLF gostje ostalih hotelov

18 lukenj 85 € 130 €
(3 x 18) lukenj paket 235 € 390 €
(5 x 18) lukenj paket 335 € 650 €
CENE VKLJUČUJEJO: green fee-je na igrišču, prevoz hotel – igrišče – hotel (samo za goste 
Moevenpick Golf hotela), shrambo za opremo, vse davke In lokalne pristojbine. Štartne čase vam 
rezerviramo glede na želje in razpoložljivost. Otroci do 16 leta imajo na omenjene pakete 50 % 
popusta. Cene so informativne.

Informativni cenik v EUR/os. - SINAI HEIGHTS GOLF

Igrišče si pridržuje pravico do spremembe cenika.
9 lukenj 40 €
CENE VKLJUČUJEJO: green fee-je na igrišču, shrambo za opremo, vse davke In lokalne pristojbine. 
Štartne čase vam rezerviramo glede na želje in razpoložljivost. Cene so informativne.

http://www.kompas.si/
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Madinat Makadi je primerna destinacija za vse golfiste, tako 
začetnike kot profesionalce, ki si lahko privoščijo zanimivo igro 
na enem najdaljših golf igrišč z 18 luknjami. Na vsakem koraku 
vas spremljajo čudovit pogled na Rdeče morje, gore, lepo 
pokrajino in topli sončni žarki.

Informativni cenik v EUR/os. - MADINAT MAKADI

Championship Course (par 72)
Handicap: 36. 
Igrišče si pridržuje pravico do spremembe cenika.
18 lukenj 85 €
(3 x 18) lukenj paket 235 €
(5 x 18) lukenj paket 335 €

Informativni cenik v EUR/os. - MADINAT MAKADI

9 hole (par 3) Executive course
Handicap: tu so vabljeni gostje s HC višjim od 36. 
Igrišče si pridržuje pravico do spremembe cenika.
18 lukenj 30 €
(3 x 9) lukenj paket 80 €
(5 x 9) lukenj paket 135  €
CENE VKLJUČUJEJO: green fee-je na igrišču, shrambo za opremo, vse davke in lokalne pristojbine. 
Štartne čase vam rezerviramo glede na želje in razpoložljivost. Otroci do 16. leta starosti imajo 50% 
popust. Cene so informativne. 

Golf
Makadi Bay Soma BayEl Gouna

Golf igrišče Cascades z bujnimi zelenimi travnatimi površinami, 
prostrano puščavo in čudovitim razgledom na morje 
predstavlja pomemben športni in družabni center v Soma 
Bay-u. Sestavljeno je iz igrišča z 18 luknjami in klubske hiše La 
Residence des Cascades. 

Informativni cenik v EUR/os. - SOMA BAY

Handicap: 36
Igrišče si pridržuje pravico do spremembe cenika. The Cascades Gary Player 
Championship Course

ZA GOSTE HOTELOV V SOMA BAY-U
18 lukenj 90 €
(3 x 18) lukenj paket 230 €
(5 x 18) lukenj paket 360 €
CENE VKLJUČUJEJO: green fee-je na igrišču, shrambo za opremo, vse davke in lokalne pristojbine. 
Štartne čase vam rezerviramo glede na želje in razpoložljivost. Otroci do 16. leta imajo 50 % popust. 
Cene so informativne. Cene ne veljajo za goste hotela Palm Royale Soma Bay. 

Ponudba: klubska hiša, bistro bar in a la carte restavracija, profesionalna 
trgovina z vrhunsko golf opremo, izposoja palic, najem opreme, 
električni golf vozički. Poleg izurjenih igralcev golfa lahko igrajo tudi 
začetniki. Na voljo je brezplačni prevoz (t.i. shuttle bus) od vseh hotelov 
v Soma Bay-u do golf igrišča.
Članstvo: golfisti morajo imeti s seboj člansko izkaznico mednarodno 
priznanega golf kluba.

Prvi začetki golfa izvirajo iz Škotske. Kasneje se je razširil po Veliki Britaniji, v ZDA 
in v Britanske kolonije po vsem svetu. Odlična igrišča se nahajajo tudi v Egiptu. 
Zato ne zamudite priložnosti in preizkusite vrhunska in svetovno znana golf 
igrišča v različnih letoviških krajih. Uredimo vam vse potrebno za brezskrbno 
igranje golfa: rezervacijo green feejev,  najem golf opreme, prevoz opreme in za 
vse začetnike tudi tečaj golfa (z angleško govorečim inštruktorjem).

v Egiptu
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Križarjenje po Nilu / Kairo, Giza in Rdeče morje · 8 dni
1. dan: LJUBLJANA—HURGADA
DOBRODOŠLI NA OBALI RDEČEGA MORJA
Zbirališče potnikov na Letališču Jožeta Pučnika 
Ljubljana in let s posebnim letalom v Hurgado. 
Po pristanku in ureditvi carinskih ter mejnih 
formalnosti prevoz do hotela, večerja in 
prenočevanje.

2. dan: HURGADA—LUKSOR (286 km)
SKOZI KAMNITO PUŠČAVO V DOLINO KRALJEV IN 
ZNAMENITI DEIR EL BAHRI
Zgodaj zjutraj prevoz s klimatiziranim avtobusom v 
Luksor. Po poti občudovanje fenomena t. i. kamnite 
puščave in postanek za fotografiranje. Po prihodu 
ogled zahodnega brega, mesta mrtvih–Doline 
kraljev, znane po mogočnih grobnicah faraonov 
18., 19. in 20. dinastije, vklesanih v puščavsko skalo, 
bogato poslikanih s hieroglifi za posmrtno življenje 
vladarjev. 
V Dolini kraljev je tudi slovita grobnica mladega 
faraona Tutankamona, ki jo je l. 1922 odkril Carter. 
Seveda se boste tudi vi spustili v osrčje nekaterih 
grobnic in občudovali poslikave, ki krasijo njihove 
stene. Iz Doline kraljev se boste odpeljali do Deir 
el Bahrija in si ogledali terasast tempelj kraljice 
Hatšepsut, ene redkih ženskih faraonk. Tempelj stoji 
pod “živo” skalo in zdi se, kot da bi narava sama 
ustvarila ta izjemen spomenik. Na poti nazaj se 
boste na kratko ustavili pri Memnovih kolosih, ki sta 
edini ostanek nekdaj veličastnega templja faraona 
Amenofisa III. Nato boste obiskali vzhodni breg, kjer 
si boste ogledali Karnaški tempelj. Vmes vkrcanje na 
ladjo 5*.  Kosilo, večerja in prenočevanje na ladji.

3. dan: LUKSOR—ESNA—EDFU 
ŽIVLJENJE OB NILU...
Zajtrk in uživanje na sončni palubi ladje z 
opazovanjem življenja ob bregovih in na veličastni 
reki Nil. Med plovbo skozi rečno zapornico v Esni 
boste nadaljevali pot proti Edfuju. Kosilo, večerja in 
prenočevanje na ladji.

4. dan: EDFU—KOM OMBO—ASUAN 
DAN LEGEND IN ZANIMIVIH ZGODB Z OGLEDI 
TEMPLJEV
Po zajtrku  obisk enega najbolj ohranjenih templjev, 
ki so ga gradili celih 200 let. Posvečen je bogu 
Horusu. Zidovi “pripovedujejo” zgodbo o Horusovi 
bitki z bogom zla-Sethom. Plovba proti Kom ombu, 
kjer si boste ogledali tempelj, posvečen bogu 
krokodilu–Sobeku in bogu s sokoljo glavo Horusu. 
Kosilo, večerja in prenočevanje na ladji. Plovba proti 
Asuanu.

5. dan: ASUAN—(ABU SIMBEL) ( 282 km)
VELIČASTNI VELIKI JEZ IN Z VLAKOM DO KAIRA
V zgodnjih urah možnost ogleda čudovitega Abu 
Simbla, ki je pod zaščito UNESC-a, dveh znamenitih 
templjev faraona Ramzesa II. Zajtrk. V Asuanu si 
boste ogledali znameniti Visoki jez, enega največjih 
tehničnih dosežkov dvajsetega stoletja. Zgrajen 
je bil zato, da prepreči poplavljanje Nila. Vodo, 
ki je shranjena v velikem, skoraj 500 km dolgem 
Naserjevem jezeru, pa s pridom uporabljajo za 
namakanje in pridobivanje nove rodovitne zemlje. 
Pot boste nadaljevali do kraja, kjer so v faraonskih 
časih izdelovali obeliske in jih nato po Nilu prevažali 
na stotine kilometrov do templjev v sedanjem 
Luksorju. Ogledali si boste še “nedokončan obelisk”, 
ki že nekaj tisočletij opuščen sameva v nekdanjem 
kamnolomu granita. Dan boste zaključili z nočno 
vožnjo na vlaku/spalniku na poti v Kairo (v kabini 
največ 2 ležišči). Večerja na vlaku.

6. dan: KAIRO
VELIKI KAIRO IN ČUDESA: PIRAMIDE, SFINGA IN 
TUTANKAMONOVA ZAPUŠČINA
Prihod v Kairo v jutranjih urah (zajtrk na vlaku). V 
Kairu boste zaznali utrip večmilijonske prestolnice, 
ki ni samo središče Egipta, temveč tudi arabskega 
sveta. Ogledali si boste Gizo z veličastnimi in najbolj 
znanimi piramidami: največja Keopsova, Kefrenova 
in Mikerinova. Piramide v Gizi so že v starem veku 

veljale za eno izmed sedmih čudes sveta. Danes so 
edino “čudo”, ki se je kljub zobu časa ohranilo skoraj 
nedotaknjeno. Za doplačilo si boste lahko ogledali 
eno izmed piramid tudi od znotraj. Obilo možnosti 
bo za fotografiranje. Ogled bližnjega templja 
in Sfinge, nenavadne figure z levjim telesom in 
človeškim obrazom ter kraljevsko brado, ki je še 
vedno uganka v pesku, bosta gotovo nepozabno 
doživetje. V manufakturi, kjer papiruse še vedno 
izdelujejo po tradicionalni staroegipčanski metodi, 
boste opazovali starodavni način dela, lahko pa 
boste papirus tudi kupili. V delavnici za izdelovanje 
eteričnih olj boste spoznali esence najboljših 
dišav. Vaš naslednji postanek bo namenjen ogledu 
Narodnega muzeja, ki je najbogatejši egiptološki 
muzej na svetu. V njem poleg 250.000 predmetov, 
med katerimi so tudi mumije, hranijo tudi več kot 
3.000 let staro Tutankamonovo bogastvo. Mnoge 
dragocene zlate predmete je shranil za življenje v 
onostranstvu. Pravijo, da bi, če bi vsak eksponat 
ogledovali le minuto, za ogled vsega muzeja 
porabili devet mesecev. Prevoz v hotel, večerja in 
prenočevanje. 

7. dan: KAIRO—HURGADA (548 km)
ŠE NAKUPI NA BAZARJU IN PREVOZ PROTI 
VALOVOM  RDEČEGA MORJA
Po zajtrku obisk največjega bazarja Egipta, Khan 
el Khalilija, kjer lahko kupite čaj, papirus, usnje 
ali orientalske spominke. Vožnja s klimatiziranim 
avtobusom na obalo Rdečega morja. Po prihodu 
nastanitev v hotelu, večerja in prenočevanje.

8. dan: HURGADA—LJUBLJANA 
MASSALAMA … SREČNO POT
Po zajtrku prosto do odhoda na letališče in odhod 
posebnega letala v Ljubljano.

Največje znamenitosti 
           Egipta in Rdeče morje
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Križarjenje

CENA VKLJUČUJE: prevoz v ekonomskem razredu s posebnim letalom Ljubljana - Hurgada - Ljubljana; letališke pristojbine, varnostne pristojbine, 
dodatek za gorivo; vse prevoze in oglede ter vstopnine po programu, prevoz z vlakom / spalnikom Asuan - Kairo z nastanitvijo v dvoposteljnih 
kabinah, 1 polpenzion na vlaku, 3 polpenzione v hotelih 5* lokalne kategorije z nastanitvijo v dvoposteljnih sobah in 3 polne penzione na 
križarjenju z ladnjo 5* de luxe, z nastanitvijo v dvoposteljnih kabinah, državne pristojbine, organizacijo potovanja. Ves čas potovanja vas bo 
spremljal slovensko govoreči vodnik in angleško govoreči lokalni vodnik. • DOPLAČILA VODNIKU NA POTI: osnovne napitnine 40€, v Egiptu so 
običajne in jih pričakujejo nosači prtljage, vozniki, receptorji, ..te poravna vodnik na poti. • MOŽNA DOPLAČILA OB PRIJAVI: vizum 30€/ osebo, 
enoposteljna soba/ kabina 150€/ osebo; enoposteljni kupe 70€/ osebo; ABU SIMBEL z avtobusom 100€/ osebo, NUBIJSKA VAS 35€/ osebo; 
ISLAMSKI KAIRO 50€/ osebo. • POMEMBNO: pridružujemo si pravico do spremembe vrstnega reda poteka programa, tudi v obratnem vrstnem 
redu, ki pa ne vpliva na vsebino programa. Vrstni red ogled (tudi po dnevih), dan ter kraj vkrcanja na ladjo (Luxor, Asuan)se lahko spremeni. Zaradi 
velikega števila ladij na reki Nil, so pri prečkanju zapornice na Esni, možni zastoji. Pravica letalskega prevoznika je, da lahko brez predhodne 
napovedi zaradi višje sile, tehnično servisnih razlogov ali nerentabilnosti ukine let, spremeni vozni red ali ponudi nadomestni let.

KRIŽARJENJE PO NILU,  
KAIRO, GIZA IN RDEČE MORJE                    
PRODUKT: 84307

ODHODI: 28.5., 29.6., 14.9. 29. 10.
Cena na osebo 

pri udeležbi najmanj 
25 oseb 829 € 849 €
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Skrivnostni Egipt  / za potovalne sladokusce • 8 dni
1. dan: LJUBLJANA–HURGADA | večerja
IZ LJUBLJANE NARAVNOST DO OBALE RDEČEGA 
MORJA
Zbirališče potnikov na letališču Jožeta Pučnika 
Ljubljana in odhod posebnega letala proti Hurgadi. 
Po pristanku pridobivanje prvih informacij o 
Egiptu. Prevoz do hotela, večerja in prenočevanje.

2. dan: HURGADA–LUKSOR 
(286 km) | zajtrk, kosilo, večerja
SKOZI KAMNITO PUŠČAVO V NEKDANJO 
PRESTOLNICO TEBE
Zajtrk. Zgodaj zjutraj prevoz s klimatiziranim 
avtobusom v Luksor. Po poti občudovanje 
fenomena t. i. kamnite puščave in postanek za 
fotografiranje. Po prihodu nastanitev v hotelu. 
Za doplačilo možnost ogleda zahodnega brega, 
mesta mrtvih –Doline kraljev, znane po mogočnih 
grobnicah 18,19 in 20 dinastije, vklesanih v 
puščavsko skalo, bogato poslikanih s hieroglifi za 
posmrtno življenje vladarjev. Iz Doline kraljev se 
boste odpeljali do Deir el- Bahrija in si ogledali 
terasast tempelj kraljice Hathepsut, ene redkih 
žensk faraonk. Ob vrnitvi se boste ustavili pri 
Memnovih kolosih, ki sta edina ostanka nekdaj 
veličastnega templja Amenofisa III. Obiskali boste 
še vzhodni breg, kjer si boste ogledali tempelj 
Karnak. Vrnitev v hotel, večerja. Nočni ogled 
veličastnega Luxor templja. Prenočevanje v hotelu.

3. dan: LUKSOR–ABIDOS–OAZA KHARGA 
(600 km) | zajtrk, kosilo, večerja
NA POTI PROTI OAZI OGLED ROMARSKEGA 
KRAJA, KJER JE DOMOVANJE BOGA OZIRISA
Po zajtrku odhod proti Abidosu, edemu izmed 
najbolj svetih mest Egipta, ki slovi po tem, da je 
tam pokopan bog Oziris. Zato je bil to romarski 
kraj čez celo egipčansko zgodovino. Ogledali si 
boste tempelj Setija I, ki ga je posvetil sedmim 
božanstvom, ter skrivnostni Osireion, ki verjetno 
datira v staro kraljestvo. Odhod proti oazi Kharga, 

nekoč skrajni meji rimskega cesarstva. Večerja in 
prenočevanje v hotelu.

4. dan: OAZA KHARGA–OAZA DAKHLA 
(200 km) | zajtrk, kosilo, večerja
OD ZNAMENITE KARAVANSKE POTI „40 DNI“ 
DO DAKHLE, ZNANE POD STARODAVNIM 
IMENOM „KRAJ DVEH MEČEV“
Zajtrk. Spoznavanje Berbere Beja, prebivalstva 
oaze Kharga. Njihove korenine segajo v čas, ko 
je bila oaza znana zaradi trgovanja s sužnji med 
Sudanom in Egiptom. Ogledali si boste najbolj 
ohranjeno krščansko pokopališče v antičnega sveta 
Al-Bagawat, iz 7 st. Pot do trdnjave Qasr al-Guaita, 
ki dominira na vrhu hriba in je nekoč služila kot 
sedež garnizona rimskih vojakov, znotraj trdnjave 
pa je prekrasen Ptolomejski tempelj, posvečen 
Tebanski triadi; Amonu, Mutu in Khonsu. V Khargi 
je na stotine termalnih izvirov in vodnjakov, večina 
deluje neprekinjeno noč in dan že tisoče let. Vsi ti 
vrelci vsebujejo pline in minerale, ki imajo na naše 
počutje zdravilne učinke. Zato se boste razvajali 
v enem izmed mnogoterih izvirov. Vožnjo boste 
nadaljevali proti oazi Dakhla. Nastanitev, večerja in 
prenočevanje v hotelu.

5. dan: OAZA DAKHLA–OAZA FARAFRA–BELA 
PUŠČAVA–ČRNA PUŠČAVA–OAZA BAHARIYA 
(500 km ) | zajtrk, kosilo, večerja
PRAVLJIČNE PUŠČAVE IN KRISTALNA GORA
Zajtrk. Obisk zapuščenega srednjeveškega 
islamskega mesta Al Qasr (Unesco) zgrajenega 
v 12 st. nad ostanki prejšnjega rimskega mesta. 
Vožnjo boste nadaljujevali proti Farafra oazi, kjer 
boste obiskali priznanega domačega umetnika 
Badra v njegovem muzeju. S pomočjo umetnosti 
se boste seznanili z življenjem ljudi te oaze. 
Potovanje boste nadaljevali z džipi proti Beli 
puščavi, ki očara prav vsakega s svojo lunearno 
podobo. Fantastične skulpture, ki jih je izklesal 
veter, čistost in nedotaknjena belina, vas bodo 

dobesedno popeljali v pravljični svet. Pot po 
peščenih sipinah in sredi ničesar pred vami 
vzklikne čudež narave – Kristalna gora. Bogata 
paleta barv se poigrava v soju sončnih žarkov 
in zopet sipine – peščene, zlate, orjaške, male, 
ki počasi izginjajo. Prispeli boste v presenetljivi 
svet Črne puščave. Tam bodo domačini (beduini) 
pripravili večerjo, vi pa boste prisluhnili njihovim 
zgodbam in zvokom afriških bobnov. Čarobno. 
Nastanitev in nočitev v oazi.

6. dan: OAZA BAHARIYA–KAIRO 
(360 km) | zajtrk, kosilo, večerja
PO NEPOZABNEM DNEVU SLOVO OD 
ZAHODNEGA EGIPTA
Zajtrk. Jutra so v oazi Bahariya pravljična, sanjska; 
ko vas prebudijo prvi jutranji sončni žarki in petje 
ptic ter vonj božanske amrite … Ko se v jutranjih 
urah razvajate v termalnem izviru in pijete 
opojno črno tekočino – kavo seveda. Dopoldan 
obisk grobnice Qasr Salim, vzpon na črno goro, 
kjer stojijo ostanki obzidja iz I sv. vojne in od 
kod je čudovit pogled na oazo. Potepanje med 
riževimi polji, vrtovi in starim delom mesta. V 
popoldanskih urah odhod proti Kairu. Nastanitev, 
večerja in prenočevanje.

7. dan: KAIRO–HURGADA | zajtrk, kosilo, večerja
IZ “ZMAGOVITEGA MESTA” PROTI VALOVOM 
RDEČEGA MORJA
Po zajtrku možnost ogleda islamskega Kaira 
(območja Al-Azhar stari del in park, Roda 
otok Nilomer). V popoldanskih urah vožnja s 
klimatiziranim avtobusom na obalo Rdečega 
morja. Po prihodu nastanitev v hotelu, večerja in 
prenočevanje.

8. dan: HURGADA–LJUBLJANA | zajtrk
MASSALAMA ... SREČNO POT
Po zajtrku prosto do odhoda na letališče in odhod 
posebnega letala v Ljubljano.

Posebno letalo iz Ljubljane • Odlično slovensko vodenje
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ČAS POTOVANJA: 8 dni | 7 noči • ČAS ZA PRIJAVO: do 35 dni pred odhodom oz. do zasedbe prostih mest • 
NAJMANJŠE ŠT. POTNIKOV: 130 na letalu in 25 za posamezno skupino • VIZUM: egiptovski  

CENA VKLJUČUJE: prevoz v ekonomskem razredu s posebnim letalom Ljubljana - Hurgada - Ljubljana; letališke pristojbine, varnostne pristojbine, 
dodatek za gorivo; vse prevoze v Egiptu z klimatiziranimi avtobusi, ter džipi,  oglede ter vstopnine po programu, nastanitev v dvoposteljnih 
sobah v hotelih 4/ 5* lokalne kategorije, polni penzion, državne pristojbine, organizacijo potovanja, ves čas potovanja vas bo spremljal slovensko 
govoreči vodnik in angleško govoreči lokalni vodnik. • DOPLAČILA VODNIKU NA POTI: osnovne napitnine 45€, v Egiptu so običajne in jih 
pričakujejo nosači prtljage, vozniki, receptorji, ..te poravna vodnik na poti. • MOŽNA DOPLAČILA OB PRIJAVI: vizum 30€/ osebo, enoposteljna 
soba 180€/ osebo; Ogled ZAHODNEGA BREGA in KARNAŠKI TEMPLEJ v Luxorju 60€/ osebo, ISLAMSKI KAIRO 50€/ osebo. • POMEMBNO: 
pridružujemo si pravico do spremembe vrstnega reda poteka programa, tudi v obratnem vrstnem redu, ki pa ne vpliva na vsebino programa. 
Vrstni red ogled (tudi po dnevih), dan ter kraj vkrcanja na ladjo (Luxor, Asuan)se lahko spremeni. Zaradi velikega števila ladij na reki Nil, so 
pri prečkanju zapornice na Esni, možni zastoji. Pravica letalskega prevoznika je, da lahko brez predhodne napovedi zaradi višje sile, tehnično 
servisnih razlogov ali nerentabilnosti ukine let, spremeni vozni red ali ponudi nadomestni let.

SKRIVNOSTNI EGIPT –  
ZA POTOVALNE SLADOKUSCE                    
PRODUKT: 84308

ODHODI: 14. 5., 11. 6., 21. 9., 15. 10.
Cena na osebo 

pri udeležbi najmanj 
25 oseb 1.190 €
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Albanija
Skrivnostna dežela orlov,  
ki čaka, da odkrijete njeno lepoto.
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Albanija je država, kjer lahko še vedno doživimo drugačnost in zanimivosti, ki jih drugje ne vidimo. 
Albanci svojo državo imenujejo Shqipëria ali dežela orlov. Po legendi naj bi starodavni mitični kralj rešil 
mladega orla, v zahvalo pa dobil večno varstvo orlov nad narodom. Simbol orla je na državni zastavi 
in v grbu oblikovanem po pečatu narodnega heroja Skenderbega. Albanija, država na jugovzhodu 
Evrope je bogata s peščenimi in skalnatimi plažami, mogočnimi gorami, divjimi rekami, bogatim 
rastlinstvom in veliko jezeri. Na severu meji na Črno goro, na severovzhodu na Kosovo, na vzhodu 
na Makedonijo, na jugu na Grčijo, na zahodu na Jadransko morje in na jugozahodu na Jonsko morje. 
S svojim mediteranskim podnebjem, neokrnjeno naravo, neštetimi spomeniki preteklih civilizacij, 
odlično kulinariko ter gostoljubnostjo domačinov se v zadnjih letih skokovito razvija in privablja vse 
več turistov. Počitnice v tej deželi orlov še vedno navdaja pridih pustolovščine, kjer še vedno doživimo 
drugačnost in pristnost in prav zaradi tega je sedaj pravi čas, da odkrijete njeno lepoto.

zakaj v Albanijo? 
• ker povsod srečate gostoljubne in prijazne domačine,
• ker morate okusiti tradicionalne kulinarične dobrote, izvrstno mešanico balkanske, grške in turške kuhinje,
• ker je idealna destinacija za ljubitelje kulturnih znamenitosti in neokrnjenih naravnih lepot,
• ker morate obiskati prestolnico Tirano, kjer se srečujejo tradicija, sodobna arhitektura in neverjetni nočni 

utrip z mondenimi restavracijami in bari, 
• ker še lahko vidite znamenite bunkerje iz obdobja Enverja Hoxhe
• ker morate obiskati Berat, muzej na prostem in edinstveno slikovito srednjeveško mesto tisočerih oken 
• ker morate obiskati mesto Apolonija, nekoč veličastno kulturno in umetniško središče, ki so ga ustanovili Grki 

Povprečna temperatura v ºC Maj Junij Julij Avgust September Oktober

Dnevna temperatura 24 28 31 32 27 25

Temperatura morja 20 24 26 28 24 20
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znameniti 
prestolnici tirana 
in kruje
Eden izmed najbolj priljubljenih 
izletov, ki bo očaral vse ljubitelje 
zgodovine, saj si boste ogledali 
zdajšnjo in nekdanjo prestolnico 
Albanije. Najprej si boste ogle-
dali relativno mlado prestolnico 
Tirano, ki je polna kontrastov 
ter mešanica tradicije, sodobne 
arhitekture in kozmopolitanske-
ga utripa. V glavnem mestu vas 
bo navdušil Skenderbegov trg z 
impozantnim kipom narodnega 
heroja Skenderbega, Urni stolp, 
opera, nacionalna knjižnica, 
Ethem Begova mošeja, od zunaj 
si boste ogledali tudi rezidenco 
Enverja Hodže. Sledi vožnja do 
bližnjega mesta Kruje, ki je bilo 
v 15. stol. glavno mesto Albanije 
in se razprostira na pobočju 
vzpetine Sari Salltiku. Mesto 
je bilo tesno povezano z naro-
dnim herojem Skenderbegom, 
ki se je 25 let uspešno bojeval 
proti Turkom. Nekaj prostega 
časa za kosilo, nato sledi ogled 
Skenderbegovega muzeja, ki se 
nahaja v veličastni trdnjavi na 
skalnem pobočju in Skenderbe-
gov mavzolej. Nikakor ne sme 
manjkati nakup spominkov na 
bazarju z barvitimi trgovinami, 
kjer spretni trgovci mamijo mi-
moidoče s spominki in z izdelki 
domače obrti. 
Informativna cena: 45 €

berat, mesto 
tisočerih oken
Pot vas bo vodila proti jugu v 
srednjeveški Berat »mesto tiso-
čerih oken«, ki je biser osmanske 
arhitekture, danes muzej na 
prostem in najslikovitejše mesto 
v Albaniji, ki je pod Unescovo 
zaščito. Večji del mesta je zgra-
jen na terasah v strmih hribih 
nad reko Osum s čudovitimi 
stavbami in značilno otomansko 
arhitekturo. Ogledali si boste 
impresivno otomansko trdnjavo 
in obzidje iz 13. stoletja, obramb-
ni zid, vrata in stolp ter ortodo-
ksno cerkev. Sledi sprehod do 
znamenitega muzeja Onufri s 
številnimi ikonam, artefakti iz 
kamna in lesa. Prosto za kosilo. 
Sledi ogled starega mestnega 
jedra Mangalem z veliko zgo-
dovinskih spomenikov, vključno 
z mošejo iz 15. – 19. stoletja in 
obokanim mostom iz 18. stole-
tja. Mošeje so lep primer napre-
dovanja v arhitekturi, predvsem 
stropov in obarvanih stekel. Izlet 
boste zaključili s panoramo ob 
reki in ogledom mostu Gorica.
Informativna cena: 48 €

ogled mesta drač - 
durres 
Mesto so osnovali korintski 
Grki l. 627 pr. n. št. in ga poime-
novali Epidamnus. Postalo je 
pomembno trgovsko središče 
na trgovski poti Via Egnatia, ki 
je povezovala Rim in Bizanc, kjer 
lahko še dandanes občudujete 
ostanke iz preteklosti. Sprehodili 
se boste po ostankih antičnega 
mesta, ogledali beneški stolp ter 
se sprehodili ob bizantinskem 
obzidju iz 4. in 5. stoletja. Poseb-
nost mesta je največji amfiteater 
iz 2. stoletja, ki je povezan z 
dvema največjima rimskima 
cesarjema Trajanom in Hadrija-
nom. Znotraj amfiteatra si lahko 
ogledate čudovito bizantinsko 
cerkev okrašeno z mozaiki. Sledi 
obisk arheološkega muzeja, kjer 
lahko pobliže spoznate zgodovi-
no starega mesta Epidamnus in 
ogledate številne grške in rimske 
artefakte. Prosto za kosilo. Nato 
sledi sprehod po čudoviti pro-
menadi ob morju do znamenite 
stavbe »Sky« s katere boste 
lahko ob skodelici kave ali čaja 
občudovali prekrasno panoramo 
obmorskega mesta Drač.
Informativna cena: 35 €

ohrid
Odhod iz hotela zgodaj zjutraj, 
sledi vožnja ob obalni cesti do 
Makedonije, do znamenitega 
mesta Ohrid, ki se zaradi svoje 
bogate kulturne dediščine na-
haja na Unescovem seznamu. 
Ogled kulturnozgodovinskih 
znamenitosti Ohrida: pristani-
šče, stara čaršija, sv. Kliment, 
Klimentova univerza, Plavšnik, 
Samuelova trdnjava, antični 
amfiteater, galerijo ikon ter 
znamenite cerkve sv. Sofije, ki 
predstavlja najuglednejši spo-
menik Makedonije s čudovitimi 
bizantinskimi freskami. Izlet 
boste zaključili z ogledom cerkve 
sv. Jovan Kaneo, ki je zgrajena 
na skali ob ohridskem jezeru in 
se ponaša s čudovito panoramo, 
idealno ozadje za fotografije, ki 
vas bodo še dolgo spominjale na 
počitniške dni.  
Informativna cena: 55 €

Odkrivamo
Albanijo

Za popestritev vaših počitnic.

drač
Drugo največje mesto in glavno pristanišče, ki predstavlja okno v svet in se širi v predmestje prestol-
nice Tirane. Albanija je dobila ime po plemenu Albanoi, ki je nekoč živelo prav v okolici mesta Drač 
(Durres). Slikovito staro mestno jedro z ostanki amfiteatra, bizantinskega obzidja in Fatihove mošeje 
na eni ter modernimi stavbami, nakupovalnimi središči ter obmorsko promenado na drugi, je že vrsto 
let priljubljeno tako pri domačinih in vedno bolj številčnih turistih. Zaliv Drač ob jadranskem morju se 
ponaša s 6 km dolgo peščeno plažo, ob kateri se razprostirajo hoteli. Sprostitev najdete v restavracijah 
in barih ob morju ali na več kilometrov dolgi peščeni plaži, ki kar vabi na sprehode ob sončnem zahodu. 
Poskrbljeno je tudi za večerno zabavo v številnih barih, tavernah in diskotekah. 
Čas prevoza: 30 km od Tirane, približno 35 minut.

Letoviški kraji

Berat OhridTirana

Drač

Drač

Tirana

1-5

albanija

DRAČ - lokacije hotelov
1 Palace  & spa  • 2 Harmonia - AS •  

3 Bel Conti • 4 Premier • 5 Fa-Fa Ii.
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Prvovrsten hotel z moderno in elegantno notranjo 
opremo, obdan z bazenskim kompleksom in idealno 
lego tik ob široki peščeni plaži in promenadi, ponuja 
vse ugodje in vas razvaja na vsakem koraku. Kvalitetne 
storitve,  prijeten ambient, odlična kulinarika so 
zagotovilo za popolno sprostitev in užitek.

Lega: promenada ob morju, ki vodi do mestnega 
središča Drač  2 km,  20 m do hotelske peščene plaže,  
30 km do letališča Tirana.
Hotelska ponudba: recepcija s sprejemnico , TV soba, 
samopostrežna restavracija, a la carte restavracija, 
loby bar, brezplačen brezžični internet je dostopen 

na vseh javnih prostorih, konferenčna dvorana, 
dvigalo, piano bar, spa & wellness center, notranji 
bazen, jacuzzi, fitness, savna, masaže; zunanji bazen, 
brezplačni ležalniki in senčniki ob bazenu in na plaži, 
bar ob bazenu, glasbeni večeri.
Sobe: elegantno  in stilno opremljene, klimatska na-
prava, LCD sat TV, telefon, mini bar, Wi-Fi, kopalnica, 
sušilnik za lase, balkon. 
Prehrana: samopostrežni zajtrk in večerja; možnost 
doplačila za polni penzion.
Športna ponudba : (doplačilo) vodni športi na plaži. 
Spletna stran: www.palacehotel.al

Cenik: stran 90.

hotel palace  & spa 5*

primer sobe

Tirana

Drač
albanija

ob plaži

• Kompasova ocena: #####

že od 

664 €
do 3 let od 

299 €
prihrani do 

30 €
do 31. 1. 2016

http://www.kompas.si/
http://www.palacehotel.al/
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Udoben družinsko voden hotel iz verige Harmonia, 
z naravno senco borovcev, ki se razprostira tik ob 
dolgi peščeni plaži. Gostoljubje in prijetno vzdušje 
zagotavljajo sproščeno uživanje počitniških dni.

Lega: ob peščeni plaži, 11 km od mesta Drač, 41 km do 
letališča Tirana.
Hotelska ponudba: recepcija s sprejemnico, re-
stavracija, TV soba, loby bar, brezplačen brezžični 
internet je dostopen na vseh javnih prostorih, dvigalo, 

terasa z manjšim zunanjim bazenom, brezplačni 
ležalniki in senčniki ob bazenu in na plaži, bar ob 
bazenu.
Sobe: lepo opremljene, klimatska naprava, LCD  sat 
TV, telefon, mini bar, Wi-Fi, kopalnica, sušilnik za lase, 
balkon. 
Prehrana: samopostrežni zajtrk in večerja.
Športna ponudba: (doplačilo) vodni športi na plaži. 
Spletna stran: www.harmonia-hotels.com

Cenik: stran 90.

hotel harmonia - as 4 *

primer sobe

Drač

albanija

• Kompasova ocena: ####

ob plaži

Manjši družinsko voden hotel s prijetnim vzdušjem 
združeno s kvalitetnimi storitvami. Gostoljubnost, 
sprostitev na terasi s pogledom na morje, za vse, ki si 
želijo sproščenih in umirjenih počitnic ob plaži in bližino 
mesta.

Lega: ob peščeni plaži, 9 km od mesta Drač, 40 km do 
letališča Tirana.
Hotelska ponudba: recepcija s sprejemnico , re-
stavracija, TV soba, loby bar, brezplačen brezžični 

internet je dostopen na vseh javnih prostorih, dvigalo, 
terasa z naravno senco borovcev, brezplačni ležalniki 
in senčniki na plaži, bar na terasi.
Sobe: lepo opremljene, klimatska naprava, LCD  sat 
TV, telefon, mini bar, Wi-Fi, kopalnica, sušilnik za lase, 
balkon. 
Prehrana: samopostrežni zajtrk in večerja.
Športna ponudba : (doplačilo) vodni športi na plaži. 
Spletna stran: www.belcontihotel.com

Cenik: stran 90.

hotel bel conti 4 *

primer sobe

• Kompasova ocena: ####

ob plaži že od 

584 €
do 7 let od 

299 €
prihrani do 

30 €
do 31. 3. 2016

že od 

554 €
do 6 let od 

299 €
prihrani do 

30 €
do 31. 3. 2016

http://www.kompas.si/
http://www.harmonia-hotels.com/
http://www.belcontihotel.com/
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Odkrijte zadovoljstvo v  modernem hotelu, odprt 
2015. Ponaša se s kvalitetnimi storitvami, prijaznim 
osebjem, odlično lego ob morju in znameniti promenadi 
z drevoredom borovcev. Priporočamo tako gostom, ki 
si želijo bližino mesta, kot tistim, ki se želijo razvajati s 
ponudbo “vse vključeno”.

Lega: ob peščeni plaži, ob promenadi z naravno 
senco borovcev priljubljenega letovišča Golem,  s 
številnimi restavracijami, bari, živo glasbo; 15 km od 
mesta Drač, 45 km do letališča Tirana.
Hotelska ponudba: recepcija s sprejemnico , TV soba, 
2 restavraciji, loby bar, brezplačen brezžični internet 
je dostopen na vseh javnih prostorih, dvigalo, terasa z 
zunanjim bazenom, otroški bazen, brezplačni ležalniki 

in senčniki ob bazenu in na plaži, bar ob bazenu in na 
plaži, otroško igrišče, dnevna in večerna animacija za 
odrasle in otroke, glasbeni večeri.
Sobe: moderne in stilno opremljene, klimatska na-
prava, LCD  sat TV, telefon, mini bar, Wi-Fi, kopalnica, 
sušilnik za lase, balkon. 
Ponudba za najmlajše: otroški bazen, otroško igri-
šče. 
Prehrana: light all inclusive (samopostrežni zajtrk, 
kosilo in večerja; v času obrokov so na voljo brezalko-
holne pijače in lokalne alkoholne pijače v različnih ba-
rih med 10h in 23h; popoldanska kava, čaj in piškoti).
Športna ponudba : (doplačilo) vodni športi na plaži. 
Spletna stran: www.fafa.al

Cenik: stran 91.

hotel fafa resort 4 * sup

primer sobe

primer sobe

• Kompasova ocena: ####+

hotel premier resort & spa 4 * sup

Novo zgrajen hotel vas bo prevzel z moderno in 
elegantno notranjo opremo, odprt za sezono 2016. 
Gostoljubnost, odlična kulinarika, zabava, tobogani, 
sprehod ali počitek ob morju, odkrijte čarobne in 
nepozabne počitniške dni ter idealno okolje za 
sprostitev in uživanje za posameznike in družine.

Lega: ob peščeni plaži, do letovišča Golem s števil-
nimi restavracijami, bari, živo glasbo 1 km; 12 km od 
mesta Drač, 43 km do letališča Tirana.
Hotelska ponudba: recepcija s sprejemnico , TV soba, 
samopostrežna restavracija, loby bar, brezplačen 
brezžični internet je dostopen na vseh javnih pro-

storih, konferenčna dvorana, dvigalo, spa & wellness 
center, notranji bazen, fitness, savna, masaže; zuna-
nji bazen, otroški bazen, zunanji bazen s tobogani, 
brezplačni ležalniki in senčniki ob bazenu in na plaži, 
bar ob bazenu in na plaži, dnevna in večerna animaci-
ja za odrasle in otroke.
Sobe: moderne, elegantno  in stilno opremljene, kli-
matska naprava, LCD sat TV, telefon, mini bar, Wi-Fi, 
kopalnica, sušilnik za lase, balkon. 
Ponudba za najmlajše: otroški bazen, otroško igri-
šče. 
Prehrana: samopostrežni zajtrk in večerja. 
Športna ponudba : (doplačilo) vodni športi na plaži. 

Cenik: stran 90.

Ekskluzivno

Drač
albanija

• Kompasova ocena: ####

priporočamo družinam

priporočamo družinam

ob plaži

ob plaži

že od 

664 €

že od 

624 €

do 6 let od 

299 €

do 6 let od 

299 €

prihrani do 

30 €
do 31. 3. 2016

prihrani do 

30 €
do 31. 3. 2016

http://www.kompas.si/
http://www.fafa.al/


Malta
Malta je otok neverjetnih plaž, zalivov in 
naravnih lepot.  Lahko izbirate med peščenimi, 
kamnitimi plažami, kamor se lahko odpravijo 
vsi, ki si želijo miru ali med tistimi turističnimi 
plažami, kjer je zmeraj zelo živahno. Glavno 
mesto Valletta vas bo navdušila s svojim 
mogočnim obzidjem in zgradbami, ki so po 
zaščito UNESC-a. Lahko najamete kolesa, našli 
boste raznoliko pokrajino, kjer se boste znašli 
sami tudi v vrhuncu sezone. In ne skrbite, tukaj 
se gotovo ne boste izgubili, saj vas bodo prijazni 
domačini usmerili na pravo pot.

240  www.kompas.si

Valletta
Birkirkara

St. Paul's Bay

Mosta

Nadur
Rabat

GOZO

COMINO

Rabat

Zejtun

Marsaskala
Fruga

Delimara Point

http://www.kompas.si/


www.kompas.si  241

V času vašega bivanja na Malti bi bilo zares škoda, da ne bi obiskali otočkov Gozo in Comino. Gozo je neverjetno 
priljubljen med domačini in turisti, imenujejo ga tudi kraj, kjer se je čas ustavil. Otok Comino je bilo nekoč 
skrivališče gusarjev in tihotapcev, danes je priljubljen kraj, kamor obiskovalci iz celega sveta, ki letujejo na Malti, 
prihajajo, da doživijo naravne lepote in kopanje v turkiznem morju priljubljene Plave lagune.

Malta je poznana tudi po tem, da so tukaj posneli mnogo filmov in televizijskih serij, London Times pa je Malto 
imenoval »Sredozemski filmski Holywood«. Ljubitelji zgodovine pa bodo lahko obiskali številne ohranjene templje, 
stare tudi 7000 let, iz časov pred egipčanskimi piramidami.

Malteška kulinarika je rezultat odnosa med otočani in mnogimi, ki so ta otok stoletja okupirali. Malteška hrana 
je odlična, mnogo je testenin, mesnih in ribjih specialitet, solat in odličnih sladic, ki se jim je teško upreti. Malta je 
dobro poznana tudi po odličnih vinih, ki jih domačini pridelujejo odkar je otok poseljen.

zakaj na Malto?
• ker boste lahko obiskali zgodovinske znamenitosti in sosednje otoke
• ker boste lahko uživali v raznoliki gastronomski ponudbi
• zaradi zanimive in posebne pokrajine
• ker se na Malti lahko zabavate celo noč
• ker morate poskusiti poseben liker »Bajtra«, ki ga pripravljajo iz kaktusov

Povprečna temperatura v ºC Junij Julij Avgust September sep

Dnevna temperatura 25 28 31 28 24

Temperatura morja 22 25 26 25 23
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čarobna valletta
Odhod izpred hotelov do glavne-
ga mesta otoka Vallette. Najprej 
si bomo ogledali prelepe vrtove 
Baracca Gardens. Nahajajo se 
na vrhu mogočenga obzidja, ki 
obkroža to veličastno mesto 
in odkoder se ponuja čudovit 
razgled na pristanišče Grand Har-
bour in Tri mesta. Sledil bo ogled 
katedrale sv. Janeza in Cerkveni 
muzej s prekrasno zbirko flam-
skih tapiserij. Sprehod bomo 
nadaljevali po živahnih ulicah 
Vallette, med mogočnimi stavba-
mi, med katerimi je tudi Viteška 
palača. Izlet bomo zaključili z 
multivizijo Malta Experience, ki 
nam bo zanimivo in nenavadno 
prikazala zgodovino otoka skozi 
stoletja. Povratek v hotel.
Informativna cena: 32 €  
(vstopnine niso ključene v ceni)
 
marsaxlokk in 
modra jama 
Izlet po otoku bomo začeli z 
vožnjo po severozahodni obali,  
ogledom slikovite Modre jame, 
pravim draguljem Malte. Če bodo 
vremenske razmere dopuščale 
se bomo z ladjico popeljali okrog 
jame in pečine (doplačilo). Nato 
se bomo odpravili do mirnega 
zaliva Marsaxlokk, ki je najbolj 
znana ribiška vasice na otoku, 
kjer bomo videli “luzzu” – tipične 
malteške ribiške čolne, zasidrane 
po celotnem zalivu in katerih 
živahne barve se ponavljajo na 
stojnicah popularne tržnice ob 
promenadi. Povratek v hotel.
Informativna cena: 27 €. 

odkrijte gozo 
Gozo je eden od treh naseljenih 
otokov v malteškem arhipelagu, 
ki je povezan z Malto s trajektimi 
linijami,  vožnja pribl. 20 min. Po 
pristanku v luki Mgarr sledi vo-
žnja z avtobusom, ogled najbolj 
poznanih točk na otoku: glav-
no mesto Victoria in trdnjava, 
znamenito Modro oko v Dwejri, 
pečina v zalivu Xlendi. Nato 
sledi kosilo  v lokalni restavraciji 
(vključen v ceno izleta), ter nato 
nadaljevanje ogleda prazgodo-
vinskega templja Gganti. Gozo 
je poznan po ročnih izdelkih iz 
volne, čipkah, medu in siru, iz-
delke si boste lahko tudi ogledali 
in kupili. Povratek s trajektom na 
Malto in prevoz do hotela.
Informativna cena: 57 €  
(vstopnine in kosilo vključeni 
v ceni) 
 
stara prestolnica 
mdina 
Sprehodili se bomo po stari 
prestolnici Malte in spoznali 
zanimive zgodbe iz davne zgo-
dovine otoka. Povzpeli se bomo 
na mestno obzidje, odkoder se 
odpira čudovit panoramski raz-
gled na cel otok. Izlet bomo na-
daljevali z vožnjo do pečin Dingli 
Cliffs s pogledom na otoček Fil-
fla. Zadnji postanek bomo imeli 
v botaničnem vrtu San Anton. 
Povratek v hotel.
Informativna cena: 24 € 

comino in plava  
laguna 
Pridružite se nam in prav 
gotovo boste uživali na tem 
sproščujočem izletu z ladjico. 
Pot bomo začeli v Sliemi, pluli 
proti severu Malte, mimo St. 
Julian's-a, zalivov St. Andrews in 
St. Paul's. Malteška mesta, zani-
mivo razgibano obalo in otočke 
pa boste lahko občudovali z 
morja. Plovbo bomo nadaljevali 
do otočka Comino, ki se nahaja 
med otokoma Gozo in Malto. 
Na ladji bo postreženo kosilo, 
ostanek dneva pa je namenjen 
kopanju in uživanju v znameniti 
Plavi Laguni s turkiznim morjem 
in peščeno plažo. Ne pozabite 
na kremo za sončenje z visokim 
zaščitnim faktorjem. V popol-
danskih urah povratek v Sliemo.
Informativna cena: 40 €  
(kosilo je vključeno v ceni)

sicilija 
V zgodnjih jutranjih urah se 
bomo odpeljali do pristanišča in 
se vkrcali na katamaran, vožnja 
bo trajala približno 90 minut. Po 
pristanku v Pozzallu se bomo 
odpeljali na panoramski ogled 
Catanie. Sledi vožnja do vulkana 
Etna, prosto za kosilo in uživanje 
v veličastnem pogledu na vulkan. 
Sledi obisk slikovitega mesteca 
Taormina, povratek v pristanišče, 
vožnja s katamaranom na Malto 
in povratek v hotel. Opozorilo: za 
izlet na Siciljo je obvezen velja-
ven osebni dokument.
Informativna cena: 134 €  
(kosilo ni vključeno v ceni) 

Odkrivamo
Malto

Za popestritev vaših počitnic.

st. julian's
Je največje in najbolj obiskano turistično 
središče Malte, ki ga krasijo zanimive 
zgradbe in palače iz časa britanske 
vladavine. V mestu je nekaj zalivov, 
peščenih in kamnitih plaž, izjemno pa 
je bogato nočno življenje, ki se odvija 
v predelu Paceville. Tukaj najdete obilo 
različnih klubov z raznovrstno ponudbo 
in glasbo. Do glavnega mesta Vallette, 
ki je del svetovne kulturne in naravne 
dediščine UNESCO, so redne avtobusne 
povezave, oddaljeno je 10 km.

sliema
Približno 7 km od glavnega mesta Vallette 
se nahaja slikovito turistično mestece 
Sliema, ki je z glavnim mestom povezana 
z lokalnimi avtobusnimi linijami. V Sliemi 
boste prav gotovo vsi našli nekaj zase – na-
kupovanje, kafeterije, restavracije in razno-
liko športno ponudbo. Sliema se ponaša z 
lepo, 3 km dolgo promenado s prekrasnimi 
zgradbami in palačami iz časov britanske 
vladavine. Spustite se po stopnicah in že 
ste na urejeni kamniti plaži, kjer lahko za-
plavate v kristalno čistem modrem morju

buggibba
V zalivu St. Paul's  na severu Malte se 
nahaja turistično središče Buggibba, z 
osrednjim trgom in slikovito promenado, 
ki Buggibbo povezuje z bližno Qawro. V 
primerjavi s St. Julian's-om in Sliemo je 
mirnejša, vendar boste tudi tukaj našli 
vse, od številnih restavracij, kafeterij, tr-
govin s spominki ... Prav tako je tukaj ne-
kaj lepih plaž, od glavnega mesta Valletta, 
s katero so redne avtobusne povezave, 
pa je oddaljena 17 km.

qawra
Je mirno počitniško središče, ki je s pro-
menado povezano s sosednjo Buggibbo. 
Sprehodite se po promenadi in kmalu se 
boste znašli na osrednjem trgu Buggibbe, 
kjer so bari, kafeterije in restavracije. Tudi 
v Qawri bo vsak našel nekaj zase, z lokal-
nim avtobusnim prevozom pa se lahko 
odpravite do 17 km oddaljene Vallette ali 
ostalih malteških mest.

Letoviški kraji

Comino Blue Lagoon Malta, Modro okno malteški vitezi 

SLIEMA - lokacije hotelov
1 Bay View • 2 Imperial • 3 Plaza 

Regency •
ST. JULIAN'S - lokacije hotelov

4 Golden Tulip Vivaldi • 5 Cavalieri 
• 6 Le Meridien St. Julian's 

BUGGIBBA - lokacije hotelov  
7 Topaz

QAWRA - lokacije hotelov  
8 Dolmen • 9 Santana •  

10 Db San Antonio

Bugibba Qaura

VallettaRabat

Mgarr

Mosta St. Julian's
Sliema

COMINO

GOZO

Marsaxlokk

Rabat

4-6
1-3 

8-107

malta
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Tradicionalno urejen hotel se ponaša z bogato 
zgodovino. Stavba je bila prvotno zgrajena kot vila za 
plemiško družino iz 18. stoletja, še danes pa se ponaša z 
eleganco Vitkorijanskeg sloga.

Lega: v središču Slieme, največjega turističnega sre-
dišča na Malti, 5 minut peš od nakupovalnega predela 
in popularne promenade. Na promenadi se nahajajo 
številne kafeterije in restavracije. Poleg hotela se 

nahaja tudi avtobusna postaja.
Hotelska ponudba: recepcija, 2 bara, wi-fi,bar ob 
bazenu zunanji bazen, ležalniki in senčniki ob bazenu.
Sobe: telefon, TV sprejemnik, aparat za pripravo kave 
in čaja, klimatska naprava, kopalnica.
Storitev: samopostrežni zajtrk, možnost doplačila za 
polpenzion – večerja samopostrežna.
Spletna stran: www.imperialhotelmalta.com

Cenik: stran 93.

hotel imperial 3*

primer sobe

primer sobe

• Odlična lokacija (mesto)

• Odlična lokacija (mesto)

hotel bayview 3*
Hotel z odlično lokacijo ob promenadi je primerna izbira 
za goste, ki si želijo raziskovati lepote otoka ter bivati v 
bližini živahnega mestnega utripa.

Lega: v mestu Sliema, v bližini številnih trgovinic, 
barov, restavracij, 200 m do avtobusne postaje.
Hotelska ponudba: recepcija, TV kotiček, internet, 
restavracija, kafeterija, bar, bar ob bazenu, zunanji in 
notranji bazen, ležalniki in senčniki ob bazenu, wel-
lness z notranjim bazenom in jacuzzijem, fitnes, za 

doplačilo: savna, masaže, lepotni salon, soba z igrali, 
biljard. Zunanji bazen s čudovitim razgledom na glav-
no mesto Valletta, se nahaja na strehi hotela.
Sobe: telefon, sef (varščina), wi-fi za doplačilo, kli-
matska naprava, kopalnica.
Prehrana: samopostrežni zajtrk, za doplačilo samo-
postrežna večerja.
Spletna stran: www.bayviewmalta.com

Cenik: stran 93.

že od 

630 €

že od 

565 €

prihrani do 

83 €
do 31. 1. 2016

Sliema

malta

http://www.kompas.si/
http://www.imperialhotelmalta.com/
http://www.bayviewmalta.com/
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Značilen malteški mestni hotel, obnovljen 2014, z 
čudovitim pogledom na zaliv St. Julian's sestavljata 2 
zgradbi, ki sta med seboj v višini šestega nadstropja 
povezani.

Lega: na znani promenadi ki povezuje Sliemo s St. Ju-
lian's-om, nasproti hotela se nahajajo številne resta-
vracije, bari, kamnita in manjša peščena plaža. Pred 
hotelom je tudi avtobusna postaja, središče nočnega 
življenja Paceville pa je oddaljeno 15 minut hoje.
Hotelska ponudba: recepcija, Internet Cafe za do-
plačilo, wi-if za doplačilo,  bar ob bazenu, zunanji 

bazen v 7. nadstropju, na voljo ležalniki in senčniki ob 
bazenu, 
Sobe standard: TV sprejemnik, sef za doplačilo, 
telefon, wi-fi za doplačilo, klimatska naprava, kopal-
nica, sušilnik za lase. Standardne sobe nimajo balkona 
in gledajo na notranjost hotela, sobe s stranskim in 
direktnim pogledom na morje imajo balkon.
Storitev: samopostrežni zajtrk; možnost doplačila za 
polpenzion – večerja samopostrežna.
Spletna stran: www.plazahotelsmalta.com

Cenik: stran 93.

hotel plaza regency 3*

primer sobe

Sliema / St. Julian's

malta

• Najugodnejše razmerje med kvaliteto in ceno

• Odlična lokacija (mesto, plaža)

primer sobe

že od 

569 €

že od 

750 €
do 12 let od 

345 €

• Odlična lokacija (plaža in mesto)

• Visoka kvaliteta storitev

hotel golden tulip vivaldi 4*
Hotel je del ene največjih svetovnih hotelskih verig, 
ki ga odlikuje visoka kvaliteta storitev, eleganca, in 
odlična gastronomska ponudba.

Hotel: nahaja se v centru mesta St. Julian's, pribl. 100 
m od prodnate plaže, v neposredni bližini Pacevilla 
– centra nočnega življenja, kjer se nahajajo številne 
kafeterije, bari in nočni klubi. V neposredni bližini ho-
tela je tudi avtobusna postaja in številne trgovinice.
Hotelska ponudba: recepcija, wi-fi v skupnih prosto-

rih, lobby bar, dve restavraciji, bar na terasi v 7.nad-
stropju, Newtones Leisure Club z notranjim bazenom, 
savno, jacuzzijem in fitnesom, zunanji bazen, ležalniki 
in senčniki ob zunanjem bazenu.
Sobe:klimatska naprava, telefon, satelitska TV, radio, 
mini hladilnik, kopalnica, sušilnik za lase,  balkon ali 
francoski balkon.
Storitev: samopostrežni zajtrk, možnost doplačila za 
polpenzion – večerja samopostrežna.
Spletna stran: www.goldentulipvivaldi.com

Cenik: stran 93.

http://www.kompas.si/
http://www.plazahotelsmalta.com/
http://www.goldentulipvivaldi.com/
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primer sobe

primer sobe

 St. Julian's

malta

Hotel z odlično lokacijo je del mednarodne verige 
hotelov Le Meridien in je pribljubljen pri gostih iz celega 
sveta.

Lega: v zalivu Bellutta, ki povezuje Sliemo in St. Ju-
lian's, pred hotelom peščena plaža, ki se nahaja pod 
obalno cesto, v bližini nakupovalni centri restavracije, 
bari in nočno življenje.
Hotel: recepcija, wi-fi v skupnih prostorih,  restavra-

cije, bari, notranji bazen, zunanji bazen s senčniki in 
ležalniki, zdravstveni in spa center s storitvami za 
doplačilo, .
Sobe: telefon, TV, wi-fi za doplačilo, aparat za pripra-
vo kave in čaja, mini bar (polnjenje za doplačilo), sef, 
kopalnica, sušilnik za lase, balkon.
Storitev: samopostrežni zajtrk, možnost doplačila za 
polpenzion – večerja samopostrežna.
Spletna stran: www.lemeridienmalta.com

Cenik: stran 94.

Hotel se nahaja na mirni in edinstveni lokaciji,  s 
čudovitim pogledom na slikoviti zaliv St. Julian’s, v 
bližini casinoja, številnih restavracij in trgovinic. Hotel 
je primeren za družine in pare, ki si želijo udobno 
namestitev in mirno lokacijo kot tudi za tiste, ki jim je 
pomembna bližina večerne zabave.

Lega: ob morju, približno 8 km od letališča, 1 km od 
Vallette, center St. Julian’s 200 m, le nekaj minut 
oddaljen od nakupovalnega centra in najbližje avto-
busne postaje, 300 m oddaljen od živahnega nočnega 

središča Paceville, casino 400 m.
Hotelska ponudba: recepcija, bar, restavracija, 
ogrevan notranji bazen z jacuzzijem, zunanji bazen, 
terasa za sončenje z ležalniki, otroški bazen, trgovina 
s spominki, fitnes.
Sobe: lepo opremljene, satelitska TV, telefon, sef, 
minibar, aparat za pripravo kave in čaja, dostop do 
interneta za doplačilo, kopalnica, sušilnik za lase, 
balkon.
Prehrana: samopostrežna zajtrk in večerja.
Spletna stran: www.cavalierihotel.com.mt

Cenik: stran 93.

le meridien st. julians hotel & spa 5*

hotel cavalieri 4*

• Odlična lokacija (plaža in mesto)

• Odlična lokacija (plaža in mesto)

že od 

790 €

že od 

840 €

do 12 let od 

395 €

do 12 let od 

345 €
prihrani do 

270 €
do 31. 1. 2016

http://www.kompas.si/
http://www.lemeridienmalta.com/
http://www.cavalierihotel.com.mt/
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primer sobe

Buggibba /Qawra

malta

Prijeten hotel z bogato ponudbo je poznan po 
ljubeznivosti in uslužnosti hotelskega osebja in po 
izvrstnih sladicah, ki jih pripravljajo ob večerji.

Lega: v mirnem delu St. Paul's Bay-a, 700 m od glav-
nega trga mesta Buggibba, 800 m od skalnate plaže 
in promenade s trgovinami, restavracijami in bari. 
Avtobusna postaja se nahaja 300 m od hotela, do 
znane, čudovite plaže Melieha Bay pa večkrat dnevno 
vozi hotelski mini bus. 

Hotelska ponudba: recepcija, wi-fi v skupnih prosto-
rih, restavracija, picerija, velik zunanji bazen z ležalniki 
in senčniki, manjši notranji bazen.
Sobe: TV sprejemnik telefon, sef, klimatska naprava, 
kopalnica, sušilnik za lase, večina sob z balkonom.
Storitev: samopostrežni zajtrk, možnost doplačila za 
polpenzion – večerja samopostrežna.
Spletna stran: www.topazmaltahotel.com

Cenik: stran 94.

hotel topaz 3*

primer sobe

že od 

685 €

že od 

830 €

• Odlična lokacija (plaža)

• Najugodnejše razmerje med kvaliteto in ceno

dolmen resort hotel & spa 4*
Odličen hotel se ponaša z odlično lego v bližini morja, 
z lastno plažo in vsekakor z arheološkim najdiščem 
– ostanki neolitskega templja, ki se nahajajo na 
hotelskem dvorišču.

Lega: v mestu Quawra, ob morju, z lastno skalnato 
plažo, približno 100 m od hotela se nahajajo številne 
trgovine, center mesta je oddaljen 1 km, peščena 
plaža 500 m, avtobusna postaja 50 m.
Hotelska ponudba: recepcija, 2 restavraciji, Casino, 

Piano Coctail bar, kafeterija, 4 zunanji bazeni, klub 
na plaži,  bar in restavracija ob bazenu, telovadnica, 
notranji bazen s hidromasažo in savno (doplačilo), 
dnevna in večerna animacija.
Sobe: telefon, TV sprejemnik, radio, wi-fi, mini bar, sef 
za doplačilo, klimatska naprava, kopalnica, sušilnik za 
lase, večina sob ima balkon ali teraso.
Storitev: samopostrežni zajtrk, možnost doplačila za 
polpenzion – večerja samopostrežna.
Spletna stran: www.dolmen.com.mt

Cenik: stran 94.

priporočamo družinam

ob plaži

http://www.kompas.si/
http://www.topazmaltahotel.com/
http://www.dolmen.com.mt/
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primer sobe

primer sobe

Qawra

malta

Eden največjih hotelov na Malti je bil nedavno 
prenovljen v modernem orientalskem slogu in se 
ponaša s čudovitim razgledom na slikovi zaliv St. Paul's.

Lega: v centru Qawre, 150 m od peščene plaže, Casi-
noja in številnih barov in restavracij. V bližini hotela se 
nahaja tudi avtobusna postaja.
Hotelska ponudba: recepcija, več restavracij, 2 zuna-
nja bazena, wellness center s storitvami za doplačilo, 

animacijski program.
Sobe: telefon, mini bar,  aparat za pripravo kave in 
čaja, sef, wi-fi, TV sprejemnik, klimatska naprava, 
kopalnica, sušilnik za lase.
Storitev: all inclusive, samopostrežni zajtrk, kosilo in 
večerja, popoldanski prigrizki ter neomejena pijača 
cel dan.
Spletna stran: www.dbhotelresorts.com/dbsanan-
tonio

Cenik: stran 94.

Hotel se lahko pohvali z odlično lokacijo in 
individualnim pristopom do svojih gostov.

Lega: v centru letovišča Qawra, v bližini promenade, 
ki povezuje dve znani letovišči Qawra in Buggibba. Na 
promenadi so številne restavracije, kafeterije in trgo-
vine. V bližini hotela je tudi avtobusna postaja.
Hotelska ponudba: recepcija, 2 restavraciji, pub, bar 
ob bazenu, kafeterija, zunanji bazen z ločenim delom 
za otroke, terasa z ležalniki in senčniki, notranji ba-

zen, telovadnica, wellness center (masaže, savna za 
doplačilo).
Sobe: telefon, radio, TV sprejemnik, mini bar, sef za 
doplačilo, klimatska naprava, kopalnica, sušilnik za 
lase. Superior sobe: enako opremljene kot standar-
dne soba, prostornejše, v superior sobah dodatno 
aparat za pripravo kave in čaja.
Storitev: samopostrežni zajtrk, možnost doplačila za 
polpenzion – večerja samopostrežna.
Spletna stran: www.hotelsantana.com

Cenik: stran 94.

db san antonio hotel & spa 4*

hotel santana 4*

• Visoka kvaliteta storitev

• Odlična lokacija (mesto in plaža)

• Odlična lokacija (mesto)

že od 

695 €

že od 

1008 €
do 6 let od 

355 €
prihrani do 

123 €
do 31. 3. 2016

ob plaži

http://www.kompas.si/
http://www.dbhotelresorts.com/dbsanan-
http://www.hotelsantana.com/
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www.adria.siOdkrivajte Evropo z nami.
Spoznajte vznemirljive ulice in utrip evropskih 
velemest, doživite prostrane širjave, čarovnije 
narave in skrivnostne trdnjave. Poletite na več kot 
22 destinacij, s 23 + 8 kg prtljage in z možnostjo 
ugodnega parkiranja na našem parkirišču.

Ste pripravljeni 
na nova doživetja?
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flyljubljana

Program flyljubljana omogoča udobnejša in ugodnejša potovanja z 
Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana. 

 

 Brezplačno članstvo
 Ugodnejši letališki nakupi
 Udobnejša in ugodnejša letalska potovanja
 Posebne ponudbe izbranih partnerjev
 Nepozabna doživetja

Pridružite se nam!
Izpolnite spletno pristopnico na www.flyljubljana.si ali s telefonom poskenirajte spodnjo kodo. 
Pristopnice so na voljo tudi na okencih za prijavo na let v odhodni avli na letališču. 
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