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ZÁKLADNÍ INFORMACE O CHORVATSKU
Co všechno byste měli vědět před odjezdem do Chorvatska. Prosíme, prostudujte, protože dobrá příprava je
zárukou příjemné dovolené bez problémů.

PASOVÉ A VÍZOVÉ FORMALITY:
Pro cestu do Chorvatska potřebujete platný cestovní pas nebo občanský průkaz.

Pokud je
návštěva v této zemi kratší než 3 měsíce, vízum nepotřebujete. Při pobytu delším než 3 měsíce je třeba si vyřídit
vízum. Bližší podrobnosti Vám sdělíme a vízum vystaví chorvatský zastupitelský úřad v České republice.

Každá osoba včetně všech dětí musí mít od 26.6.2012 svůj cestovní doklad nebo občanský
průkaz.
Dnem 1. července 2013 se Chorvatsko stalo novým členským státem Evropské unie. Přistoupení k EU však neznamená
zrušení pohraničních kontrol cestovních dokladů jak při vstupu do Chorvatska tak při výstupu ze země. Cestovat do
Chorvatska je možno s platným cestovním pasem nebo občanským průkazem ČR.

Adresa Velvyslanectví Chorvatské republiky v ČR:
V Průhledu 9, Praha 6 – tel. 235090801, fax 233343464
Adresa velvyslanectví ČR v Chorvatsku:
Radnička cesta 47 – 6. patro, administrativní budova Romeo a Julie, Zagreb, tel.: +385 1
6177246, 6176894 nebo +385 91 6121533 (konzulární pohotovost)
Při návštěvě Chorvatska autem si nezapomeňte vyřídit zelenou mezinárodní pojišťovací
kartu, kterou Vám vystaví v pojišťovně. Jinak se vystavujete riziku, že na rakouské, slovinské
nebo chorvatské hranici budete muset tuto pojistku zaplatit ve valutách.
Zkontrolujte si řádně svůj pas nebo občanský průkaz, zda je platný. Při neplatném cestovním
dokladu Vás nekompromisně vrátí zpět a peníze vynaložené na dovolenou Vám nikdo nevrátí.
Děti musí mít svůj platný cestovní pas nebo občanský průkaz. Do Chorvatska, Slovinska a
Rakouska je povolen bezcelní dovoz předmětů osobní spotřeby a spotřeby odpovídající délce
pobytu a ročnímu období nikoliv však k dalšímu prodeji. Informace o množství možného
dovozu tabákových výrobků a alkoholu do Chorvatska se dočtete na stránkách www.mzv.cz.
Kočky a psi mohou být do Chorvatska a Rakouska dovezeni (v případě, že to dovoluje
ubytovací zařízení), pokud jim necháte vystavit evropský cestovní pas pro zvířata. Pas musí
obsahovat údaje o platném očkování proti vzteklině a vystavit si ho můžete nechat u
zvěrolékaře.

PLATEBNÍ PROSTŘEDKY
Od 1. 6. 1994 je v Chorvatsku platební jednotkou chorvatská kuna.
Kurz pro prodej kun (HRK) za Kč (dle informací z internetu ke dni 6.6.2017): 1 kuna (HRK) = cca 3,681 Kč.
Doporučujeme vzít s sebou kapesné v EUR. Peníze směníte v bankách, směnárnách i na poštách. Za směnu se
účtují poplatky od 1 – 4 %. Ve větších pobytových místech je možno platit v Chorvatsku platebními kartami:
VISA, EUROCARD, MASTERCARD, DINNERS, AMERICAN EXPRESS.

MOTORISTŮM
Pokud pojedete na dovolenou autem, stačí Vám řidičský průkaz a zelená mezinárodní pojišťovací karta.
Upozorňujeme, že musí motoristé k jízdě na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla v Rakousku zakoupit pro
své vozidlo dálniční známku. Cena pro osobní vozidlo na 10 dní činí 8,90 EURO. Známky jsou k dispozici na
hraničních přechodech, u benzínových čerpadel. Pro průjezd Rakouskem platí také nařízení, podle kterého dítě
do 14 let a menší než 150 cm musí být zajištěno bezpečnostním zařízením (autosedačky, bezpečnostní pásy). Na
rakouských dálnicích je nejvyšší povolená rychlost 130 km/hod., silnicích v uzavřené obci 50 km/hod. Pokuty za
přestupky se pohybují v rozmezí od 50 EURO do 6000 EURO. Nejvyšší povolené množství alkoholu v krvi je

0,049 promile. Pokud vozidlo neodpovídá svým technickým stavem rakouským technickým normám, může dojít
ze strany policie k odevzdání SPZ a technického průkazu vozidla. Rakouská silniční služba OAMTC funguje
nonstop na telefonním čísle 120. Na dálnici ve Slovinsku platí od 1.7.2008 dálniční známky, od 1.7.2009 - 7
denní dálniční známka 15 € (pozor při pobytu sobota-sobota 7 denní známka nestačí).Měsíční známka 30 €, při
průjezdu Chorvatskem se platí mýtné - přesné poplatky za úseky najdete na www.chorvatsko.cz . Nejvyšší
povolená rychlost pro osobní automobil na slovinských dálnicích je 130 km/hod. a v obci 50 km/hod. Silnice
v Chorvatsku jsou vcelku v dobrém stavu. Ve velmi dobrém stavu je nově otevřená silnice do Dalmácie
z Karlovace přes Plitvická jezera, Knin a Sinj do Splitu. Na vedlejších silnicích si budete muset zvyknout na to,
že jsou užší než u nás a bývá na nich hodně serpentin. Místní řidiči mají razantnější způsob jízdy. Maximální
rychlost na dálnicích 130 km, na silnicích 90 km, v osadách a ve městech 50 km v hodině. Nejvyšší povolené
množství alkoholu v krvi je 0,0 promile. Na chorvatských silnicích bývají velmi časté kontroly dopravní policie.
Všechny nehody musí být hlášeny policii. Jestliže je při nehodě poškozeno vozidlo jiné země, jeho majitel musí od
policie obdržet zprávu o nehodě, aby mohl vozidlo vyvézt.
Parkoviště u ubytovacích zařízení nebývají speciálně hlídána a za parkování se zde většinou neplatí.
Benzínové pumpy jsou ve většině turistických center a bývají otevřeny od 8 do 20 hod. Ceny pohonných hmot
najdete na www.chorvatsko.cz!

KLIMATICKĚ PODMÍNKY
Pro oblast Jadranského pobřeží je typické mírně středomořské podnebí. Jsou zde příznivé
klimatické podmínky pro léčení horních cest dýchacích (astma, bronchitida, tuberkulóza).
Je charakteristické deštivou zimou s teplotami, které málokdy klesají pod bod mrazu. V létě
tady teplé a suché počasí s průměrnými teplotami kolem 30 stupňů C.
V červenci a srpnu mohou denní maxima v Dalmácii dosahovat až 35-40 stupňů Celsia. V noci teplota klesá na
příjemných 18 stupňů. Průměrná teplota moře v letních měsících dosahuje 23 stupňů Celsia. Pro Jaderské moře
je typický vysoký obsah soli a neuvěřitelná průzračnost vody. Slanost moře dosahuje výše kolem 40 gramů na litr
vody. V živočišné říši moře jsou nejvíce zastoupeny ryby, chobotnice, mořští raci, ústřice, škeble, ježci a korály.

TELEFONOVÁNÍ
Ve většině pobytových míst najdete telefonní automaty na mince nebo na telefonní karty. Dále
máte možnost telefonovat z pošty nebo hotelové recepce.
Směrové číslo z ČR do Chorvatska:
00385
Směrové číslo z Chorvatska do ČR:
00420
Jednotná nouzová linka
112
Policie v Chorvatsku
192
První pomoc v Chorvatsku
194
Hasiči v Chorvatku
193
Pomoc motoristům v Chorvatsku
1987
1.1.0.1Ve většině pobytových míst je dobré pokrytí signálem GSM. Kvalitně zde funguje
roamingová služba systému GSM T-MOBILE.

FAKULTATIVNÍ VÝLETY
Vrbnik – jedná se o celodenní lodní výlet, nejprve prohlídka městečka Vrbnik s ochutnávkou
vína, volno a potom následuje oběd na lodi a cesta na Sv. Marak za koupáním na písečné
pláži. Drobné občerstvení po cestě tam i zpět (cca 230 KN).
Fish picnick – jedná se o panoramatickou plavbu kolem pobřeží, spojenou s koupáním. V ceně
výletu je oběd na lodi (cca 220 KN).
Plitvická jezera – autobusový zájezd, nachází se zde 140 vodopádů, 20 jeskyň a zřídel.
Rozloha parku je 29 482 hektarů. Dolní jezera vznikla zřícením stropů podzemních jeskyň a
jejich naplněním vodou. Barva jezer se neustále mění od azurové přes jasně zelenou po tmavě
modrou nebo šedou (cca 390 KN).
Pěknou dovolenou přeje kolektiv pracovníků cestovní kanceláře
LIKIDIS TRAVEL s.r.o.
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Všeobecné informace k pobytu v Řecku – Paralii a Olympic beach
Před Vaším odjezdem si prosím prostudujte několik rad a užitečných informací na cestu:
Ubytování:
Naše cestovní kancelář vybrala všechny ubytovací kapacity tak, aby cena odpovídala jejich kvalitě a
požadavkům klientů.
vDvoulůžkový pokoj znamená pokoj se dvěma lůžky či jednou velkou postelí pro 2 osoby.
vTří a více lůžkové pokoje jsou většinou větší dvoulůžkové pokoje s dodatečnými přistýlkami,
proto je cena na 3 – 4 lůžku v porovnání s dvoulůžkovým pokojem nižší. Přistýlka může být
normální lůžko a stejně tak i skládací lehátko nebo gauč. V případě, že požadujete pokoj s více
lůžky, počítejte s tím, že se pokoj může v některých případech stát poněkud stěsnaným.
vStudia a apartmány – jsou samostatné letní byty s jednou, či více ložnicemi a kuchyňkou nebo
kuchyňským koutem, sprchou a WC. Kuchyně je vždy vybavena elektrickým nebo plynovým
vařičem, ledničkou a základním nádobím podle počtu osob, kolik jich zde má být ubytováno. Pokud
předpokládáte náročnější vaření, je lépe si s sebou vzít Vaše vlastní nádobí, jako je cedník,
struhadlo, naběračka atd. Studia a apartmány nejsou rovněž vybavena mycími prostředky,
houbičkami na mytí nádobí a utěrkami. Upozorňujeme také na to, že v apartmánech není k dispozici
toaletní papír. Vezměte prosím na vědomí, že vzhledem k jinému typu kanalizace (užší potrubí) se
v Řecku toaletní papír nesmí vhazovat do záchodové mísy, jelikož hrozí ucpání odpadu. Toaletní
papír se vhazuje do odpadkových košů, umístěných vždy vedle WC.
vUbytování v centru – ubytovací zařízení nacházející se blízko centra: musíte počítat s tím, že
v jeho blízkém okolí bude rušný a hlučný provoz a výhled z pokojů bude směřovat do městské
zástavby. S Vaší volbou tohoto ubytování berete tyto skutečnosti na vědomí a tedy hluk, vzhled
okolí hotelu a výhled z pokoje nemohou být předmětem Vaší případné stížnosti. Ubytovací zařízení
tohoto typu doporučujeme zejména klientům, kteří chtějí strávit dovolenou na rušném místě a
budou plně využívat rušného nočního života a chtějí mít vše na dosah ruky.
vKatalogové obrázky ubytovacího zařízení – jelikož každé ubytovací zařízení má několik typů
pokojů, které se mohou lišit velikostí, vybavením, nebo obrázky které hotel poskytuje jsou staršího
data, tedy mohou mít jiný design, barvu atd., a není možné Vám v našem katalogu představit
všechny, považujte obrázky v našem katalogu za orientační. Nemusí přesně odpovídat tomu, jak Váš
pokoj bude vypadat, případně jak bude vypadat interiér, či exteriér ubytovacího zařízení a případné
rozdíly nemohou být předmětem Vaší případné stížnosti.
vZvláštní požadavky – jsou Vámi požadovaná přání, která nejsou za poplatek. Ve Vaší cestovní
smlouvě můžete v příslušné kolonce vyplnit Váš zvláštní požadavek, jako je například ubytování
s balkonem, s výhledem na moře nebo bazén, ubytování vedle známých či příbuzných cestujících
s Vámi. Naše cestovní kancelář se tyto Vaše požadavky bude snažit splnit. Tyto požadavky nemohou
být závazně potvrzeny před Vaším odjezdem na zájezd a jestliže se je nepodaří zajistit, nemůže Vám
být poskytnuta kompenzace ani sleva, jelikož na tyto požadavky není právní nárok.
vKlimatizace – pokud si zakoupíte ubytování, u kterého je uvedena klimatizace, počítejte s tím, že
tato klimatizace je za příplatek na místě, pokud není uvedeno jinak.
vPeníze a cennosti – Vaše cennosti a peníze si máte možnost uschovat v trezoru, který je umístěn
v kanceláři Likidis Travel Agency Paralii – informace u delegáta. Všechny cennější věci a peníze,

které se rozhodnete ponechat ve Vašem pokoji vždy uzamykejte do Vašich zavazadel, či do skříně a
nenechávejte je volně položené. V žádném případě nenechávejte při odchodu z Vašeho pokoje
otevřená okna, či balkónové dveře, zabezpečte je také v noci, během Vašeho spánku. V případě, že
by zloděj vnikl do Vašeho pokoje a nepřekonal by při tom žádnou překážku (vylomení dveří, rozbití
okna apod.), zaniká Vám u pojišťovny nárok na pojistné plnění. Za ztracené věci, které nebudou
uschovány v trezoru ubytovací zařízení neručí a naše cestovní kancelář nenese odpovědnost za
ztrátu, případně krádež.
vUkončení pobytu – podle mezinárodních pravidel musíte ubytovací zařízení opustit v den
odjezdu mezi 10. – 12. hod. (u každého ubytovacího zařízení platí jiná pravidla o ukončení pobytu),
a to nehledě na čas Vašeho zpátečního odjezdu nebo odletu.
Hluk:
Za hezkých teplých večerů a nocí se v prázdninových letoviscích odehrává rušný noční život, který může způsobit i
hluk. Počítejte s tím, že v živém prázdninovém letovisku, a to zejména během hlavní sezóny může vznikat intenzivnější
hluk, který nemůžeme ovlivnit. Tento hluk však nesnižuje kvalitu Vám poskytovaných služeb a nemůže být předmětem
Vaší případné stížnosti. Nejlépe je se přizpůsobit místním tradicím, odpočinou t si v období siesty a vychutnat si hezké a
teplé večery při posezení v tavernách a barech.

Hmyz:
V přímořských letoviscích, kde je vlhký vzduch a plno zeleně se může vyskytovat také nepříjemný létající i lezoucí
hmyz, a to i přes intenzivní snahy hoteliérů a místních úřadů. Počítejte s tím, že bohužel i toto patří k exotice jižních
zemí. Na Vaši cestu je lépe se vybavit repelentními přípravky a pro klidný spánek také elektrickými strojky
s výměnnými tabletami proti hmyzu, které lze samozřejmě zakoupit i na místě. Naše cestovní kancelář nenese
zodpovědnost za případně se vyskytující hmyz a tato záležitost nemůže být předmětem Vaší případné stížnosti.

·Klimatické podmínky
Teplota vzduchu dosahuje v červenci a srpnu až 35 stupňů Celsia při vlhkosti vzduchu 55%. V červnu a září se denní
teploty pohybují kolem 32 stupňů Celsia. Teplota vody v Egejském moři dosahuje v letních měsících až 26 stupňů
Celsia. Intenzita slunečního záření je vyšší, a proto je nutné používat opalovací krémy s vyššími ochrannými faktory a
v době mezi 11. – 14. hod. doporučujeme pobyt na přímém slunci co nejvíce omezit.

·Časové pásmo
V Řecku je o jednu hodinu více jako v ČR. Všechny časy odjezdů na fakultativní výlety, doby podávání jídla, odjezdy
autobusů na letiště, odjezd autobusů zpět do ČR a otevírací doby v obchodech jsou uváděny v místním čase.

·Vybavení apartmánů
Pokoje jsou budovány tak, aby poskytovaly maximum pohodlí při ubytování dvou osob. Tam, kde jsou prostory větší je
umístěno více lůžek, na které poskytuje naše kancelář slevy (3. a 4. lůžko). Všechny apartmány jsou vybaveny sprchou,
která nemá vždy tzv. vaničku a závěs, který vytváří sprchový kout. Dále je u každého apartmánu WC, balkon nebo
terasa. Na každém lůžku je povlečený polštář, dvě prostěradla a deka. Ručník a utěrku na nádobí si musíte vzít sebou.
Kuchyně nebo kuchyňské kouty jsou vybaveny ledničkou, vařičem a základním vybavením pro přípravu jednoduchých
jídel.

Vezměte s sebou: ručníky, toaletní papír, mýdlo, čistící prostředky, utěrku, doporučujeme ostrý nůž
na krájení chleba.
·Zásuvky na elektrické spotřebiče
Nejsou vždy uzpůsobeny pro všechny typy koncovek u nás používaných spotřebičů. V místních minimarketech je možné
zakoupit redukce. Napětí je 220 V.

·Voda
V oblasti Paralie a Olympic beach nejsou problémy s dodávkou vody. K jejímu ohřevu je využívána sluneční energie,
může se tedy stát, že při velké oblačnosti je voda nedostatečně teplá a výpomocné elektrické bojlery nestačí větší
množství vody ohřát do požadované teploty.

·Klíče – uzamykání apartmánů
Na každém pokoji jsou k dispozici klíče od pokoje a u většiny apartmánů i klíče od budovy.

O tyto se stará host po dobu svého pobytu sám, nikam je neodevzdává. Při odjezdu je nechává ve
dveřích svého pokoje.

·Pláže
Vstup na pláže je bezplatný, je možné používat sprchu. Některá restaurační zařízení mají na pláži
zabudovány rákosové deštníky se zahradním nábytkem, které jsou volně k dispozici. Zvykem je, že
si host objedná lehké občerstvení. Pláže jsou písčité (jemný písek), městskou správou uklízeny.
·Jídlo
Pokud jste se rozhodli stravovat v restauraci, musíte počítat s velmi jednoduchou snídaní. Řekové jsou zvyklí na hlavní
jídlo až ve večerních hodinách, kdy je večeře spojena mnohdy i s hlučnou diskusí. Oproti našim restauracím je
v řeckých tavernách daleko větší hluk. Každý zákazník dostává na stůl nový ubrus, na který se odkládá vše, co již
nepatří na talíř. Některé taverny nemají licenci na prodej tvrdého alkoholu a v žádném restauračním zařízení nedostanete
koupit cigarety. Restaurace jsou otevřeny dlouho do noci, některé taverny mají povolení k provozu až do 6 hodin ráno.
Opravdová zábava na diskotékách se rozjíždí až po 23. hod.

·Obchody
V Paralii a Olympic beach jsou dobře zásobeny obchody, které mají v sezóně otevřeno dlouho do noci i v sobotu a
v neděli. Zvláštností Paralie je asi stovka kožešnictví a zhruba šedesát zlatnictví. Obchody v 7 km vzdáleném krajském
městě Katerini (70 tis.obyvatel) jsou otevřeny dopoledne každý den a po polední pauze se otvírají až po 17. hod. a jsou
v provozu do 21.00 hod. V pondělí, středu a sobotu je otevřeno jen do 14.00 hod.

V Řecku se platí evropským platidlem eurem (EUR), které má 100 centů. Současný kurz eura ke
koruně je (dle internetu k datu 6.6.2016) 1 EUR = cca 27,15 Kč.
V letoviscích najdete směnárny prakticky na každém rohu. Peníze můžete vyměnit i v hotelu nebo v
bance (bez poplatku). Banky jsou otevřeny ve všední dny většinou od 8 do 14 hodin.
Většina hotelů, obchodů, cestovních kanceláří, restaurací, ale i půjčoven aut běžně přijímají platební
karty (Dinners Club, Visa, American Express, EuroCard, MasterCard). Bankomaty jsou poměrně
dobře dostupné a přijímají všechny mezinárodní platební karty.
Při cestě do Řecka a po zemi samotné nezapomeňte počítat s dostatečnou finanční rezervou na
drobné výdaje, zakoupení výletů po okolí, pořízení případných léků a případně lékařské ošetření. A
ptáte se jaká je tak přiměřená doporučená finanční rezerva pro týdenní pobyt v Řecku? Přibližně je
to 150 EUR na osobu, ovšem samozřejmě záleží na vašich individuálních potřebách.
Nákupy
Zejména v turistických letoviscích se vám otevírají bezmezné možnosti nákupů. Otevírací doba se
tu moc nedodržuje, bývá otevřeno i dlouho do večera, soboty i neděle. Na tržištích se smlouvá, i
když zdaleka ne tak dramaticky, jako v afrických či arabských destinacích.
Pokud budete hledat typický řecký suvenýr, pak se podívejte například po ručně tkaných přehozech,
koberečcích, tradičních vyšívaných dečkách a ubrusech, keramice (vázy, misky, květníky), kožených
kabelkách, páscích, peněženkách, netradičních šperkách nebo si z Řecka můžete přivézt dřevořezby,
a to zejména předměty z olivového dřeva. Oblíbené jsou také olivová mýdla, mořské mycí houby,
různé druhy koření, vína a likéry, mandlové cukroví, želé, chalva, sýry, med s příchutí tymiánu, med
s ořechy či mandlemi.
Z jídla jsou vyhlášené řecké džemy z třešní, švestek, fíků a dalšího ovoce. Turisté si oblíbili i CD s
řeckou hudbou nebo suvenýry z mušlí.
Řecko je zemí, kde na dovolené příliš neušetříte - ať už se vydáte na pobyt se zajištěnou stravou
nebo se rozhodnete ochutnat speciality místní kuchyně někde v restauraci. I když ceny potravin v
obchodech se od českých poměrů tolik neliší. Opět platí, podobně jako i v ostatních zemích, že čím

blíž letovisku a centru, tím dráž.
Měna1 EURO (EUR)Počet obyvatel10 300 000Rozloha131 957 km2Hlavní městoAthény
Úřední jazyk: řečtina, domluvíte se i anglicky a německy
Adresa velvyslanectví ČR:
Embasy of the Czech, Georgiou Seferi 6, 154 52 Palaio Psychiko-Athens
Tel: 0030-210-67 13 755, 210-67 25 332
mimo pracovní dobu lze zavolat na nouzovou linku: 0030-6944733769
Konzulát v Thessaloniki: tel. +30-2310-222-376
Náboženství: pravoslavné
Celní předpisy: zákaz vyvážení i dovážení alkoholických a tabákových výrobků
Zdravotní péče: nemocnice v každém větším městě se zařízením na dobré úrovni, léky v lékárnách,
prodej na lékařský předpis i bez předpisu, očkování není nutné
Pošta/telefon: předčíslí z Řecka do ČR 00420, do Řecka 0030
Pošty mají otevřeno: 8 – 11 hod. a 13 – 17 hod. v pondělí až pátek
Telefonní čísla: první pomoc – tel. 166, policie: tel. 100, lékařská pohotovost: tel. 105,
autonehody: tel. 104
Řecko patří k nejvyhledávanějším oblastem turistického ruchu v Evropě a je známo pro velkou
pohostinnost svého národa. Letovisko Paralia leží na Olympské riviéře 7 km od města Katerini,
které leží v turistickém a dopravním centru a je dnes největší město v prefektuře Pieria se 70 tisíci
obyvateli. Tento kraj je známý svou přírodní krásou a příjemným klimatem. V této oblasti se
nachází 2 pohoří – bájný Olymp s nejvyšší horou Mytikas (2917 m n. m.) a menší pohoří Pieria.
Thessaloniki, které jsou 2. největším městem v Řecku, s jedním milionem obyvatel, jsou od Paralie
vzdáleny 70 km. Paralia v překladu znamená pobřeží, a proto se spojuje s názvem města nedaleko
ležícího, Katerini. Katerini – Paralia se rozkládá u Egejského moře a její pláže jsou
písčité. Tyto pláže byly pro svou čistotu oceněny modrou vlajkou EU, která je vizitkou absolutně
čistého ekologického prostředí. Letovisko je velmi oblíbené turisty z celé Evropy, tak i Řeky, kteří
se sem sjíždějí z celého vnitrozemí, protože je to jedno z nejkrásnějších řeckých letovisek, ležících
v Thermijském zálivu. V létě se ulice a pěší zóna naplní turisty, kteří korzují po městě, nakupují u
pouličních prodejců, ve stáncích, v obchodech a v buticích, kterých je v Paralii opravdu velký výběr
(potraviny, spotřební zboží, zlatnictví, kožešnictví, obchody s výrobky řeckého umění atd.). Pro ty,
kteří si večer rádi zajdou na dobré jídlo, zákusek, a nebo posedí u sklenky vína, nabízí Paralia nejen
velký výběr restaurací, ale i cukráren, taveren, barů a pizzerií.
O zábavu v tomto letovisku není opravdu nouze pro jakoukoli generaci. Pro ty, kteří rádi chodí na
diskotéky, je jich v Paralii 10 a dále několik klubů.

·Stručný řecký slovník
dobrý den
dobrý večer
dobrou noc
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autobus
leoforío
teplý
zestó
studený
krío
nazdraví
jámas
samozřejmě sígura
kolik stojí? póso kány
kolik je hodin?ty óra íne
zítra
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1-éna
2-dio
3-tría
4-tésera
5-pénde
6-éksi
7-eftá
8-ochtó
9-enia

10-déka
11-endeka
12-dodeka
13-dekatria
20-íkosi
30-tránda
100-ékató
200-diakósia
1000-chilia

Pěknou dovolenou přeje kolektiv pracovníků cestovní kanceláře
LIKIDIS TRAVEL s.r.o.

