
Vážení členové 
Alexandria bonus klubu,

letní sezóna pomalu začíná a vy se jistě již těšíte na dovolenou. 
Věřím, že i letos jste si z nabídky cestovní kanceláře Alexandria 
vybrali svůj ideální zájezd a přeji Vám, abyste si svou dovolenou 
užili co nejlépe. 
Jednou z věcí, kterou Vám k tomu chceme přispět, jsou slevy 
v dovolenkových destinacích, které jsme pro členy ABK na místě 
zajistili. Přinášíme Vám jejich základní přehled. Přestože jich je již 
nyní poměrně dost, věříme, že se nám pro Vás podaří zajistit ješ-
tě další, o kterých vás budeme informovat v dalších vydáních na-
šeho Zpravodaje. Naopak je nutné také počítat s tím, že v průbě-
hu sezóny může dojít ke změnám, zejména v okrajových termí-
nech nemusejí být všechny obchody, půjčovny a restaurace ote-
vřené. Na aktuální nabídky slev pro členy ABK se tedy vždy radě-
ji přeptejte svých delegátů na místě, ti budou mít vždy aktuální in-
formace. 

Obchody, restaurace, půj-
čovny a další podniky, které 
Vám nabízejí slevu, poznáte 
také podle této samolepky 
na dveřích či výloze.

Nezapomeňte tedy vzít svou 
členskou kartu na dovole-
nou s sebou. Po jejím před-
ložení získáte možnost uplatnit tyto slevy.

BULHARSKO
PRIMORSKO

Restaurace Jalp (ulice Ropotamo 38) sleva 10 % na jídlo – neza-
hrnuje konzumaci nápojů

Restaurace LAMBRINO (ulice Ivan Vazov 14) sleva 15 % z celko-
vé konzumace od 08:00 do 17:00 hod.

Potraviny (ulice Ropotamo 46) sleva 5 % na všechny produkty 
kromě cigaret

Potraviny (ulice Perla vedle banky UBB) sleva 5 % na všechny 
produkty kromě cigaret

Obchod s koženými oděvy (ulice Černo more) sleva 10 % 
na všechny produkty

Butik MODISA (na náměstí naproti Českému informačnímu cent-
ru) sleva 10 % na všechno
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Obchod s dětskými oděvy (na náměstí naproti Českému infor-
mačnímu centru) sleva 10 % na všechno

Obchod s dámskými a pánskými oděvy (na náměstí naproti Čes-
kému informačnímu centru) sleva 10 % na všechno

Obchod pod penzionem EFTIMOV (ulice Treti mart 39) sleva 5 % 
na oděvy a prádlo 

Různé slevy pro držitele stříbrné, zlaté a diamantové karty na vý-
lety do Varny, Nesebru (autobusem a lodí), Sozopolu, Přírodní re-
zervace ROPOTAMO, etnografi ckého komplexu ČIFLIKA, do pří-
rodní rezervace STRANDŽA spojený s plavbou po řece Veleka, 
aquaparku AQUAPLANET v Primorsku; na výlety na kolech do bo-
tanické zahrady ve vesnici Velika, do trácké svatyně Beglik Taš 
u Primorska, na rybolov s piknikem, večerní plavbu jachtou, po-
tápění. 

Slevy pro členy Alexandria bonus klubu 
v jednotlivých pobytových místech a destinacích
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ŘECKO 
KRÉTA

Restaurace „Seven Brothers” sleva: 10 %

Old Venetian Port – Rethymno | 0030 2831 028956

Restaurace „Apostolis” sleva: 10 %

10, Akti Enosseos Str. – Chania Old Town
| 0030 2821 043470

Restaurace „Tara” sleva: 5%

Aghia Roumeli | 0030 2825 91231 

Restaurace „Zafi ria” sleva: 5 %

Matala | 0030 2892 045112

Restaurace „Gorgona” sleva: 10 %

Bali | 0030 2834 094216

Restaurace „Akrogiali” sleva: 5 %

Bali – Evita | (poslední pláž v letovisku)

Restaurace „Kapetan Nikolas” sleva: 5 %

Elounda – Plaka | 0030 2841 041838

Restaurace „Poulis” sleva: 5 %

Elounda | 0030 2841 041451

Restaurace „Kalidon” sleva: 5 %

Elounda | 0030 2841 041304

Zlatnictví „Agora Center” sleva: 5 %

15, 1866 Str., Heraklion | 0030 2810 240447

CHIOS

výlety – zvýhodněné ceny – severní výlet 37 EUR
   – jižní výlet 37 EUR
   – oba výlety 68 EUR

Taverna Delfi nia u přístavu ve městě Chios  sleva 10 %

– nezahrnuje konzumaci nápojů 

Sleva 10 % na oblečení a doplňky na tržišti ve městě Chios 

Slevy v obchodech na hlavní nákupní třídě ve městě Chios
5 % kosmetické výrobky a parfémy

15 % doplňky
10 % kožené zboží
15 % spodní prádlo, plavky
10 % suvenýry

Aeriko Bar na vrcholu kopce Karfas  sleva 20 % 
Talimi Taverna ve vesnici Thimiana  sleva 10 % 
– nezahrnuje  konzumaci nápojů

SAMOS
Výlety: 
OKRUH OKOLO OSTROVA: sleva 10 % stříbrná karta
 15 % zlatá karta
 20 % diamantová karta 

Taverny a restaurace, kavárny a bary:
  sleva 10 % všechny druhy karet
ESPERIDES restaurace – Pythagorio
KARIATIDA restaurace – Kokkari
VOTSALAKIA restaurace, bar – Votsalakia
VANGELIS restaurace – Votsalakia
NICK THE GREEK rybí taverna – Votsalakia
VENETIA restaurace – Ireon
LA LOUNA kavárna – Ireon
EUROPA café bar – Samos hl. město
BEER GARDEN pivnice – Samos hl. město
Obchody: sleva 10 % MEANDROS zlatnictví – Votsalakia
 MARIAS SOUVENIR – suvenýry – Ormos
 NIKI’s GALLERY – suvenýry – Pythagorio
 MENI STORE – suvenýry – Votsalakia

KOS

stříbrná karta sleva   5 % – půjčovna aut, fakultativní výlety
zlatá karta sleva 10 % – půjčovna aut, fakultativní výlety
diamantová karta sleva 15 % – půjčovna aut, fakultativní výlety

KORFU

Kokari Taverna v centru města Korfu  sleva 15 % 
(Pargas 18 Street, tel.: +30 26610 35002) 

Dimitris Taverna v centru města Korfu  sleva 15 % 
(část Anemomylos, 1000 m od centra města, tel.: +30 26610 28040)

Sirines bazén, snack-bar - restaurant v městečku Moraitika
(tel.: +30 2661076394 ) sleva 10 %

THASSOS
stříbrná karta sleva   5 %
zlatá karta sleva   7 %
diamantová karta sleva 10 %
V těchto podnicích: 
– Navagio restaurace / kavárna (Limenaria)
– Asterias restaurace / kavárna – (Limenaria)
– Travellers Rest Pub (Limenas)
– Mythos restaurace (Limenas)
– Blue City Tours – půjčovna aut (Limenas)
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RHODOS

Pro držitele všech typů karet sleva 10 % ve vybraných tavernách

Výlety:

zlatá karta  sleva 5 %  
diamantová karta  sleva 10 %  
slevu nelze uplatnit na výlet do Turecka

ITÁLIE 
ISCHIA 

RENT A CAR CALISE – Via G. Mazzella, 116 Forio (200 m od hotelu 
Albatros)
sleva 30 % na půjčení auta

L´ENOTECA DEI SAPORI „ME GUSTA“ (typické ischijské produk-
ty) – Via Erasmo di lustro, 6 Forio (hist. centrum Forio)  sleva 10 %

SNACK BAR LA CAMBUSA – Via Marina, 23 Forio (přístav Forio, 
obsluha v č. jazyce) sleva 10 %

RENT A SCOOTER „YOU AND ME“ – Via Iasolino Ischia (přístav 
Ischia) sleva 15 %

WEST COAST (půjčovna člunů) – přístav Forio sleva 10 %

RISTORANTE/PIZZERIA LA PAGODA – Via Iasolino (přístav 
Ischia) sleva 10 % (kromě nápojů)

RISTORANTE/PIZZERIA LA MARTINA – Via Marina (přístav Forio)
 sleva 10 % (kromě nápojů)

RISTORANTE MEZZANOTTE – Riva Destra (pravý břeh Ischia 
Porto) sleva 10 % (kromě nápojů)

BIBIONE

Restaurace Apollo (každý večer živá hudba) sleva 10 %

Lunapark (platí pouze ve středu) sleva 50 %

Sleva 1,- EUR na osobu do Aquasplashe (při zakoupení vstupe-
nek u delegáta)

Sleva 1,- EUR na osobu do Gulliverlandie (při zakoupení vstupe-
nek u delegáta)

SICÍLIE

10% SLEVA:

LIDO SAYONARA – Restaurace – Bar – Pizzeria  Via Naxos
LIDO (kabiny – lehátka – slunečníky) Giardini/Naxos

Ristorante ISOLA DEL PESCATORE
Typické Italské mořské speciality    
Via Nazionale 196/A – SS114
Taormina – Isola Bella

Trattoria Siciliana „Pizzeria” Da Enrico e Enza
Typické Italské mořské speciality | Via Zara 10
Giardini/Naxos

Restuarace a Pizzeria RENDEZ VOUS
Via Naxos 2 | Giardini/Naxos

CAFÈ CHANTAL – Bar – Cukrárna – Kavárna 
Via Tysandros 114/116 | Giardini Naxos 

CAFÈ SIKELIA – Kavárna – Vinárna – Snack 
Via Jannuzzo 14 | Giardini Naxos – Recanati

N.O. SURF STORE – Oblečení – Sport, Street, Surf 
Via Sileno 4 | Giardini/Naxos – Recanati

MODA SPORT – Pánské oblečení       
Lungomare Tysandros 90 | Giardini/Naxos

BULLI & PUBE – Pánské a dámské oblečení   
Via Zara 4 | Giardini/Naxos

IDA’S – Suvenýry  
Via Recanati 15/17 | Via Januzzo | Giardini/Naxos

BAZAR NAXOS – Módní doplňky, Suvenýry
Via Naxos 217 | Giardini/Naxos

ETNA RENT – Půjčovna aut a skůtrů
Via Casarsa 27 | Giardini/Naxos

CENTRO BENESSERE ESTETIKA – Tělocvična, Solárium, Bazén, 
Sauna, Masáže | Via Naxos 6 | Giardini/Naxos

MALTA
Europcar – 10% sleva na pronájem auta

Alpine Sterling Excursions Programme – 10% sleva na exkurze
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White Horses Restaurant (RIU Seabank Hotel) – 10% sleva na jíd-
lo (ne nápoje), jestliže klient objedná  bufetovou večeři

Le Mar Pizzeria (v Mellieha Bay) – 10% sleva na jídlo (ne nápoje)

Jungle Grill (v Mellieha Bay) – 10% sleva na jídlo (ne nápoje)

Café Latina Punta Rena (v Mellieha Bay) – 10% sleva na jídlo (ne 
nápoje)

Trattoria De Buono (v Mellieha Bay) – 10% sleva na jídlo (ne ná-
poje)

Bonaparte Restaurant (v St. Paul’s Bay) – 10% sleva na jídlo i pití  

CHORVATSKO
OSTROV PAG - NOVALJA  

výlety
agentura Sunturist, ulice Kranjčevićeva bez čp. sleva 10 %

restaurace Reful – Novalja, ulice Slatinska 18 sleva 10 %

restaurace Žal – Caska, na pláži Caska sleva 10 %

  

GRADAC  

pizzerie Stella, 50 m od hotelu Laguna sleva 10 %

kavárny Obala 1 a Obala 2, 
v centru na promenádě sleva 5 %–10 %

zlatnictví Mario v centru na promenádě sleva 5 %–10 %

EGYPT

Všichni klienti, kteří v době pobytu oslaví své narozeniny, výročí 
svatby či budou na svatební cestě, obdrží jako dárek papyrus.

stříbrná karta sleva 2 % na fakultativní výlety

zlatá karta sleva 3 %  na fakultativní výlety

diamantová karta sleva 5 %  na fakultativní výlety, sleva 
20 USD / osoba / zpáteční na 
privátní transfer, sleva 5 USD 
na loď s proskleným dnem.

Za celý kolektiv CK Alexandria Vám přeji krásnou dovolenou 
plnou slunce, moře a odpočinku. Budeme rádi, pokud se s námi 
o své zážitky z dovolené podělíte a pošlete nám je spolu se svými 
připomínkami, podněty či případnými dotazy na adresu 
Alexandria bonus klub, Španělská 2, 120 00 Praha 2 či na e-mail 
abk@alexandria.cz., příp. zavoláte na tel. č. 776 470 902 
(po-st-pá, 9-12 h). 
Děkujeme

Petr Šatný
marketingový ředitel CK Alexandria


