
Vážení členové 
Alexandria bonus klubu,

Prázdniny nekončí, léto je v plném proudu a mnozí 
z vás se na svou dovolenou teprve chystají.
Proto přinášíme další informace z našich letních poby-
tových míst.
Těší nás váš zájem o členství v našem klubu, každý den 
nám přibývají noví členové a tak i pro ně jsou určeny 
tyto řádky.

V polovině července jsme rozesílali poštou šeky na 
slevy našim členům, kteří je nedostali  při odbavení 
zájezdu či cestovali vlastní dopravou nebo autobusem. 
V případě, že jste šeky neobdrželi, napište nám na 
e-mail abk@alexandria.cz či na adresu Alexandria bo-
nus klub, Španělská 2, Praha 2, PSČ 120 00, abychom 
mohli dohledat ty, které se nám na poště zatoulají či 
případně nebyly doručeny.
Současně jsme rozesílali karty našim novým členům 
a rovněž i těm, kteří do května splnili podmínku počtu 
účastí na zájezdech a získali tak kartu vyšší kategorie.
Další hromadné rozesílání karet nových členů a výmě-
na pro stávající členy proběhne koncem srpna a sou-
časně budeme rozesílat šeky těm, kteří je nedostali při 
odbavení, resp. cestují s vlastní či autobusovou dopra-
vou.

Nyní ještě několik odpovědí na vaše dotazy:

1.  Jakou formou se poskytují slevy na karty Alexandria bonus 

klubu při nákupu zájezdu?

Na základě členské karty našeho klubu můžete uplatnit slevu 
při koupi zájezdu ve výši 10 % ze základní ceny zájezdu uvedené 
v katalogu (tj. tato možnost se nevztahuje na akční nabídky a zá-

jezdy prodávané v rámci last minute) nebo členové ABK mohou 
při koupi svého dalšího zájezdu část ceny uhradit formou šeku. 
Tyto šeky jsou nepřenosné a jsou evidovány u jednotlivých členů 
klubu. Nelze uplatnit slevu a zároveň hradit část zájezdu šeky.

2. Kdy obdrží členskou kartu našeho klubu nový člen?

Ti členové našeho klubu, kteří s námi cestují poprvé, obdrží svoji 
kartu až po návratu ze své dovolené, tedy poté co jim započteme 
první účast na zájezdech pořádaných cestovními kancelářemi  
Alexandria group. 
Ti, kteří se již v minulosti zájezdů zúčastnili, obdrží karty přibližně 
během dvou měsíců po přihlášení.

3.  V případě, že své šeky neuplatníte při koupi zájezdu, je mož-

né je vyměnit za peníze?

Bonusový šek na slevu při koupi dalšího zájezdu nelze v žádném 
případě proplatit v hotovosti.
V případě, že nebude uplatněn do konce doby jeho platnosti, 
která je uvedena šeku, tento šek propadá.
V případě ztráty šeku nový nevystavujeme.
  
Vážení přátelé, mnozí z vás se na dovolenou teprve chystají a  
rozhodují se na poslední chvíli.
Pro vás máme příjemnou zprávu, že stále platí naše slevy ve výši 
500 Kč pro členy klubu při koupi zájezdu na srpen.
Na našich webových stránkách www.alexandria.cz  se 
seznámíte s nejaktuálnější nabídkou zájezdů za akční ceny do 
nejoblíbenějších letovisek  v Bulharsku, Řecku i ostatních desti-
nacích.

Všem členům našeho klubu přejeme šťastnou ruku při výběru 
dovolené a léto plné krásných a příjemných zážitků s cestovní 
kanceláří Alexandria, Family way a Levné zájezdy.
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S pozdravem
Jana Pavlovová,

manažerka Alexandria bonus klubu
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KRÉTA
Restaurace “Seven Brothers” výše slevy : 10%

Old Venetian Port – Rethymno | 0030 2831 028956

Restaurace “Apostolis” výše slevy : 10%

10, Akti Enosseos Str. – Chania old town | 0030 2821 043470

Restaurace “Tara” výše slevy : 5%

Aghia Roumeli | 0030 2825 91231

Restaurace “Zafi ria” výše slevy : 5%

Matala | 0030 2892 045112

Restaurace “Gorgona” výše slevy : 10%
Bali | 0030 2834 094216

Restaurace “Akrogiali” výše slevy : 5%

Bali – Evita | (poslední pláž v letovisku)

Restaurace “Kapetan Nikolas” výše slevy : 5%

Elounda – Plaka | 0030 2841 041838

Restaurace “Poulis” výše slevy : 5%

Elounda | 0030 2841 041451

Restaurace “Kalidon” výše slevy : 5%

Elounda | 0030 2841 041304

Zlatnictví “Agora Center” výše slevy : 5%

15, 1866 Str., Heraklion | 0030 2810 240447

ZAKYNTHOS
slevy v obchodech ve výši 10 % 
nebo v restauracích při konzumaci vína 0,5 l zdarma
 
AGIOS SOSTIS supermarket Agios sostis, restaurace Syrtaki

KALAMAKI  restaurace Olive Tree

TSILIVI   beach cafe Moby Dick, restaurace Drosia, 
supermarket Olympia, obchod s oblečením 
Elegant 

ZAKYNTHOS  kafeteria La Strada, Wooden Art 
– dárkové předměty z olivového dřeva

KERI restaurace Apelati

VASILIKOS pláž Agios Nikolaos  restaurace Koukis 

COSTA DEL SOL - Španělsko
FLAMENCO  

Pepe Lopez – 20 euro vstupné po slevě
Los Tarantos – hned vedle hotelu Tarik – 19 euro vstupné po slevě

Projížďka na lodi z Benalmadeny do Fuengiroly a zpět

+ k tomu vstup do Zoo ve Fuengirole
+ k tomu vstup do  mořského akvária SEA LIFE v Benalmadeně 
po slevě pro členy klubu za 34 euro pro dosp. a pro dítě 21,50, děti 
do 4 let zdarma

Krokodýlí park v Torremolinos – vstupné pro členy klubu po 
slevě – dosp. 10 euro, děti 7,50 euro, senioři 8 euro

Projížďka na lodi za delfíny z přístavu v Benalmadena 
– dosp 15 a děti 7,50 euro po slevě

Večerní projížďka na lodi – od 19.00 podél pobřeží Torremolinos
– dosp. 8 euro a děti 5 euro po slevě

BULHARSKO
Ve všech našich přímořských letoviscích máme pro členy klubu 
připraveny výlety, jejichž ceny jsou  zvýhodněny v závislosti na 
druhu členské karty.

Jejich nabídka je široká a jejich ceny se liší v závislosti na místě 
pobytu.

V každém z našich pobytových mist vás delegati seznámí s nabíd-
kou výletů na informačních koktejlech či v době svých delegát-
ských schůzek v jednotlivých hotelech.

V Primorsku jsme pro naše členy, kteří mají zlaté či diamantové 
karty ,rezervovali na severní pláži slunečníky, které jsou určeny 
výhradně pro ně.

Nejen pro členy klubu pak máme v našich klubových hotelech 
Roza v Černomorci, Belvedere v Primorsku a Hermes v Carevu 
připravenu novinku.

Náš nový animační tým připravuje nyní zábavu každý den nejen 
pro vaše děti, ale zpestřuje svými vystoupeními odpoledne u ba-
zénu či večerní posezení u baru.

Dětský klub, tak jak si ho mnozí pamatujete z předcházejících 
let, nabízí pro děti ve věku od 3 do 14 let zábavu po celý den od 
9 do 21 hodin, a to jak v hotelu Belvedere v Primorsku, nově také 
v našem  hotelu Hermes v Carevu.

Samozřejmostí jsou též cvičení aquaaerobiku v bazénech, spor-
tovní turnaje v nohejbalu, stolním tenise, plážový volejbal a další 
sportovní aktivity, které pro váš připravují sportovní instruktoři.

V našem novém hotelovém komplexu v Carevu též můžete využít 
služeb kosmetického salonu, sauny a masáže, které zde v tomto 
roce provádí Bobi Čongov, náš osvědčený a všemi uznávaný 
fyzioterapeut.

Přejeme vám všem krásnou a klidnou dovolenou 
a léto plné sluníčka, pohody a dobré nálady.

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


