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Vážení členové 
Alexandria bonus klubu,

prázdniny začaly a přestože tomu počasí u nás naroz-
díl od přímořských letovisek příliš neodpovídá, letní 
sezóna je v plném proudu. V minulém Zpravodaji jsme 
Vám slíbili přinést přehled dalších slev, které jsme pro 
Vás v dovolenkových destinacích zajistili. Sliby plníme 
a přehled je tu.
Ještě než se k němu ale dostanete, chtěl bych Vám 
poděkovat za přízeň, kterou nám i v letošním složitém 
roce zachováváte. Víme, že volba silného a stabilního 
partnera, se kterým máte jistotu kvalitní dovolené, je 
pro Vás maximálně důležitá a jsme rádi, že stále více 
z Vás volí naši cestovní kancelář opakovaně a vstu-
puje do našeho Alexandria bonus klubu. Pro všechny 
klienty se snažíme dělat maximum, pro Vás, členy 
našeho Bonus klubu však budeme chtít vždy přidat 
ještě něco navíc. Ať už jsou to slevy v destinacích, 
bonusové šeky za nákup Vaší dovolené či speciální 
nabídky zájezdů, vždy chceme, abyste byli s členstvím 
spokojeni a přinášelo Vám výhody a bonusy tak, jak 
název klubu slibuje.
Rádi uvítáme také Vaše návrhy na zlepšení, připomín-
ky a komentáře, stejně jako zodpovíme veškeré Vaše 
dotazy týkající se Bonus klubu a Vaší dovolené. Psát 
či volat nám můžete na adresu Alexandria bonus klub, 
Španělská 2, 120 00 Praha 2 nebo na e-mail abk@ale-
xandria.cz., příp. na tel. č. 776 470 902 (po–pá 9–17.30).

Slevy pro členy Alexandria bonus klubu 
v jednotlivých pobytových místech a destinacích
BULHARSKO
Obzor:

V restauraci rodinného hotelu Kalina Garden – 5% sleva na jídlo.
V restauraci Panorama 
blízko hotelu PARAISO BEACH – 5% sleva na jídlo.
 

Sozopol:

V restauraci rodinného hotelu RUSALKA 
ve Starém městě – 10% sleva.

Různé slevy pro držitele stříbrné, zlaté a diamantové karty na fa-
kultativní výlety v jednotlivých pobytových místech a destinacích, 
více informaci obdržíte od delegátů na místě.

TURECKO 
Slevy na výlety ve výši:  zlatá karta 5 %

 diamantová karta 8 %

TUNISKO 
Slevy na výlety ve výši: zlatá karta 5 %

 diamantová karta 8 %

ŘECKO 
CHIOS:

Slevy na výlety ve výši: zlatá karta 3 %

 diamantová karta 7 %

CHIOS MĚSTO: 
Delfi nia Taverna sleva 10 % Nevztahuje se na nápoje 
Hondos Center sleva 15 % Doplňky
 sleva  5 % Kosmetika, parfemy
 sleva 10 % Výrobky z kůže 
 sleva 15 % Spodní prádlo, plavky 
 sleva 10 % Dárky, upomínkové předm.
KARFAS: 
Aeriko Bar  sleva 20 %
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THIMIANA: 
Talimi Taverna sleva 10 % Nevztahuje se na nápoje

KEFALONIA:
Slevy na výlety ve výši: zlatá karta 3 %
 diamantová karta 7 %
Vatsa taverna v Kounopetře – 0,5 l vína zdarma při zakoupení 

dvou obědů nebo večeří
The Jolly Fisherman Café Bar u Xi – sleva na minigolf
Obchod Afi  Vallianos v Lixouri – sleva na domácí víno (moschato, 

vostilidi 2,70; robolla 3,50)
Oasis taverna v Lixouri – 0,5 l vína zdarma při zakoupení dvou 

obědů nebo večeří + 10% sleva na veškeré jídlo
Novita restaurace v Lixouri – předkrm zdarma („Riganada“), 

příloha k jídlu zdarma (salát + rýže + brambory), 2 koktejly 
a desert dle aktuální nabídky zdarma při zakoupení dvou 
obědů nebo večeří 

Meltemi taverna v Kounopetře – 0,5 l vína a ovoce jako desert 
zdarma při zakoupení dvou jídel

Půjčovna aut Mercury – sleva 20 % na jeden den při zapůjční 
auta na více než 3 dny

Delfi ns tavern na pláži Xi – 0,5 l vína zdarma při zakoupení dvou 
jídel

Art Digital Photography Studio v Lixouri – 10% sleva na všechno 

zboží a na vyvolaní fotek z digitálních i klasických fotoapará-
tů, včetně vytvoření alba

KORFU

Slevy na výlety ve výši: zlatá karta 3 %

 diamantová karta 7 %

MORAITIKA:
diskotéka / bar Very Coco:  ouzo/osoba zdarma

zábavní bar Golden Beach:  sleva 10 %

Fondas, ochod se suvenýry:  sleva 5 %

Sirines swimming pool, 
snack-bar-restaurant:  sleva 10 %

KERKYRA:
Kokoria Taverna: sleva 15 %

Taverna Dimitris: sleva 15 %

AGIOS GEORGIOS ARGYRADON:
BISTRO RESTAURANT: sleva 10 % na jídlo

SAMOS

SLEVA NA VÝLETY: 

OKRUŽNÍ VÝLET: diamantová karta sleva 20 %

 zlatá karta sleva 15 %

 stříbrná karta sleva 10 %

TURECKO EFEZ: diamantová karta sleva 7 %

 zlatá karta sleva 5 %

PATMOS loď: diamantová karta sleva 10 %

 zlatá karta sleva 10 %

TAVERNY, RESTAURACE, KAVÁRNY, BARY A OBCHODY: 

ESPERIDES, restaurace – Pythagorio
KARIATIDA, restaurace – Kokkari
VOTSALAKIA, restaurace, bar – Votsalakia
VROSY, restaurace – Votsalakia
NICK THE GREEK, rybí taverna – Votsalakia
VENETIA, restaurace – Ireon – všechny druhy karet sleva 10 %
LA LOUNA, kavárna – Ireon
EUROPA, café bar – Samos hl. město
BEER GARDEN, pivnice – Samos hl. město
MEANDROS, zlatnictví – Votsalakia 
MENI STORE – suvenýry – Votsalakia
PAVLIS – suvenýry, oblečení – Votsalakia
MARIAS SOUVENIR – suvenýry – Ormos
NIKI’S GALLERY – suvenýry – Pythagorio

RHODOS

Slevy na výlety ve výši: zlatá karta 3 %

 diamantová karta 7 %

RHODOS-STARÉ MĚSTO: 
Apollo (kožená galanterie) sleva 15 %

Meandros (zlatnictví) sleva 15 %

FALIRAKI :
Mist (oblečení, boty, kabelky)  sleva 5 %

Cannon bar sleva 5 %

Aquarius (taverna) sleva 10 %

KOLYMBIA:
Natasa (bižuterie)  nákup za 20 Eur – sleva 5 %

 nákup za 30 Eur – sleva 10 %

 nákup za 40 Eur – sleva 15 %

 nákup za 50 Eur – sleva 20 %

Max Gold (zlatnictví) sleva 10 %

STEGNA :
Kozas (rybí taverna) sleva 5 %
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KOS

Půjčovna aut a fakultativní výlety:  stříbrná karta – sleva 5 %

 zlatá karta – sleva 10%

 diamantová karta – sleva 15 %

LESBOS

fakultativní výlety:  zlatá karta – sleva 5 % 

 diamantová karta – sleva 10 % 

Půjčovna aut BEST zlatá karta – sleva 5 %

 diamantová karta– sleva 10 %

SLEVY V BARECH A RESTAURACÍCH: 
MOLYVOS: bar a restaurace Hotelu Olive
PETRA: restaurace Women‘s Cooperative

SKIATHOS

Slevy na výlety ve výši: zlatá karta 3 %

 diamantová karta 7 %

Restaurace EL GRECO (na rohu hl. turistické třídy Papadiamantis 
a starého přístavu)  sleva 30 %

Restaurace SOLLEVANTE

ANAXOS: restaurace hotelu Anaxos 
SKALA KALLONI: plážový bar Clo-Clo 
 stříbrná karta – sleva 5 %

 zlatá karta – sleva 10 %

 diamantová karta – sleva 15 % 

(na ulici Ethnarhou Makariou – East harbour)  sleva 10 %

FISH TAVERN (na ulici Ethnarhou Makariou – East harbour) 
– slevové ceny uvedeny na jídelním lístku ve spodním řádku

LA TORRE (v uličce rovnoběžné s Paralia, kousek od El Greco) 
– K VEČEŘI PRO 2 OSOBY LAHEV VÍNA ZDARMA

SANTORINI

Slevy na výlety ve výši: zlatá karta 3 %

 diamantová karta 7 %

SLEVY PRO ZLATÉ A DIAMANTOVÉ KARTY: 

Perissa Bay – sleva 1 £ na koktejl, lehátka zdarma
Taverna Alexis – sleva 15 % z konzumace
Taverna Dimitris – vstupné zdarma na řecký večer
Taverna Meteora – sleva 10 % z konzumace
– barbecue s řeckou hudbou za 12,- £ 

Zlatnictví v Oia – sleva 10 %

LIMNOS

Sleva při zapůjčení auta:

5 % pro držitele zlaté karty, 10 % pro držitele diamantové karty

Sleva na celodenní autobusový výlet po ostrově:

5 % pro držitele zlaté karty, 10 % pro držitele diamantové karty

Sleva 5 % v těchto obchodech:

KATAKOUZINOS sluneční brýle – MYRINA
TOXOTIS obchod s dárkovým zbožím – MYRINA
POTTERY SHOP tradiční keramika – KONTOPOULI
REZERVA obchod s dárkovým zbožím – MYRINA
AMERICANOS obchod s dárkovým zbožím – MYRINA
IRIDA restaurace – MYRINA
ART COIFFURE dámské kadeřnictví – MYRINA
BIG BLUE oblečení – MYRINA
RICH oblečení – MYRINA
GOLD & SILVER COSMETICS zlato, stříbro, kosmetika – MYRINA
TRADITIONAL LEMNIAN SWEETS, WINES  tradiční cukrovinky, 
víno – AGIOS DIMITRIOS
KYVOS knihkupectví, dětské hračky – MYRINA
VALERIE’S módní doplňky – MYRINA
VALERIE’S nehtové studio – MYRINA
THERMA SPA termální lázně – THERMA
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Na závěr bych rád připomněl, že na nabídky slev pro členy ABK 
se můžete informovat také přímo v destinacích u našich delegá-
tů, kteří budou mít vždy aktuální informace.  Obchody, restaurace, 
půjčovny a další podniky poskytující po předložení karty člena 
ABK slevu navíc vždy poznáte podle této samolepky.
 

 
Přeji Vám krásnou dovolenou a těším se na shledání s Vámi na 
některém ze zájezdů cestovní kanceláře Alexandria

Petr Šatný
marketingový ředitel CK Alexandria


