
 

 
 

Kategorie „Hodnocení hotelu a služeb na facebokovém profilu CK Alexandria“ 

1.místo -  Lucie Čambálová - Valvis, Santorini, Řecko 

Ostrov, kde je na 80% silničních ukazatelů nápis Sunset nebo Caldera View. Ostrov, kde se západu 
slunce tleská a při východu se ještě spí, protože vám tamnější malebná městečka nedovolí jít brzy do 
postele. Na pláži Vlychada je to jako na pobřeží Austrálie, v Perisse a Kamari jako na La Palmě. 
Ostrůvek Nea Kameni zavání nádhernou národního parku Montaňas del Fuego na Lanzarote. Pláž Red 
Beach ani k žádnému jinému místu světa přirovnat nelze. Oia, Imerovigli a Fira se perou o malebnější 
západ slunce nad kalderou, kopule typických kostelíků o modřejší modř. Santorini je jeden věčný boj 
místních krás, na který nelze zapomenout. Děkujeme Alexandrii za perfektní dovolenou, jejíž zázemí 
nám poskytla útulná a stylová studia Valvis, kde nás kromě vířivky s parádním bazénem mile 
překvapily i pohodlné polštáře, pro Řecko zrovna netypické :-) Tak za rok hurá na Skopelos, v Oie 
jsme Angelinu Jolie s Bradem, kteří tam mají letní sídlo, nepotkali, tak třeba narazíme na Skopelosu 
na Pierce Brosnana při natáčení Mamma Mia 2? :-) Děkujeme za vše.   
 

2.místo - Ivana Kolbabová - Vladimirov, Primorsko, Bulharsko 

S dovolenou jsme byli velmi spokojeni. Primorsko byla dobrá volba -využívali jsme více jižní pláž, kde 
jsme si užívali komfortu lehátek a slunečníků, hospůdek a kavárniček. Jídlo v restauracích velice 
chutné a za dobrou cenu. Manžel nejvíc oceňoval možnost popíjet vychlazené české pivo - mě 
chutnalo i to bulharské! V noci bylo v ulicích rušno, plno stánků a obchůdků, ale nijak nás noční život 
Primorska neomezoval v odpočinku a spánku. Ubytování bylo super- všude čisto, vybavení na úrovni, 
estetické prostředí v pokoji i na chodbách. Před hotelem kouzelné posezení v květinové zahradě. 
Večeře v Alexandria restaurantu byly rozmanité a bohaté. Velké množství zeleninových pokrmů a 
velký výběr masa a příloh. Co se týče služeb CK Alexandria - vše na jedničku až s podivem jsme 
konstatovali, že jsme dosud necestovali s takovou CK, která má vše tak dobře zorganizované. Žádné 
dlouhé čekací doby při příletu a odjezdu. Zařízení kompenzačního obědu místo večeře, kterou jsme 
nestihli - no prostě super!! Vysoce hodnotíme i snahu o maximální informovanost turistů v 
informačním centru, možnost výpůjčky knihy na čtení a v neposlední řadě milý přístup všech 
zaměstnanců CK. Zdaří-li se, pojedeme příští rok zase a určitě na více dní. 
 

3.místo - Jiřina Doubravská - Sailor´s Beach, Kemer, Turecko 

Ber a nebo neber, letos pojedem´ směr Kemer. Prý pěkné jsou tam hotely, mnozí už je viděli. Snad 
nezkrachujem´ Ježíš Maria, neboj jedem´ přece s CK Alexandria. My jsme z Hradce, tak co si přáti víc, 
než super odlet přímo z Pardubic. Travel Servis dovezl nás tam i zpátky a jak tam bylo, objasní Vám 
tyto řádky: Jídlo bylo přímo mňamkové, vážně umí vařit tito Turkové. Denně pokoje tu uklízejí, 
příjemní jsou, jen se smějí. Na recepci poradí, vlídné slovo pohladí. Bazén je tu krásný, čistý, voda se v 
něm jenom blyští. Moře přímo u nosánku a dokola plno stánků, jídlo pití, žádný div, opravdový 
inclusiv. Fit- centrum si všichni chválí, přebytečná kila spálí. Než si půjdeš lehnout na pláž, můžeš si 
dát prima masáž, tureckou či klasiku, to záleží na zvyku. Ať si starší nebo mlád, do Saylor´s Beach 
pojedeš rád. Nikdo se tu nenudí, animátoři Vás probudí. Zahrada tu krásně kvete, jižní plody tady 
zrají, fakt se cítíš jako v ráji. Termessos a vodopády, na výlet jsme jeli na delegáta rady. Jeďte také, 
fakt to stojí za to, lepší než koupit tady "ňáké" zlato. Nebudete vůbec litovat, hodně dlouho bude na 
co vzpomínat. Krásně bylo v Saylor´s Beach, škoda, že museli jsme za dvanáct dní pryč. Jestli chcete 
prožít krásné chvíle, doporučujem´ všem tyto cíle. Příště už nemusíte nikde surfovat, ani po nocích se 
tiše strachovat, zvolte Alexandria cestovní kancelář, zaručí Vám slunce v duši a v očích zář. My držet 
se jí budem´ jako klíště, na sto procent pojedem´ s ní příště. 
 


