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Uprchlíci - Aktuální situace na řeckém ostrově Kos 

V minulých dnech se v médiích objevily informace o stoupajícím počtu uprchlíků připlouvajících do 

Itálie a Řecka. Výrazně větší počet jich podle našich informací připlouvá především na jih Itálie, a 

přestože někteří připlouvají i k břehům řeckých ostrovů, situace je zde klidná a bez vlivu na turistický 

ruch. Média však píší o poměrně závažné situaci na řeckém ostrově Kos, proto jsme na tento ostrov 

vyslali naše kolegy. 

Situaci na Kosu opravdu pečlivě sledujeme, a přestože máme na místě místní partnery i naši delegátku, 

kteří nám dodávají aktuální informace, poslali jsme včera na Kos tým našich zaměstnanců, aby se o 

aktuální situaci na ostrově i v jednotlivých námi nabízených hotelích přesvědčili sami na vlastní oči. 

Máme od nich dobré zprávy. Podle našich kolegů, kteří včera na Kos odletěli, je situace s uprchlíky 

některými médii zbytečně zveličována.  

„Aktuální situace na Kosu je zcela klidná a vše je v pořádku. Jsem tady a vůbec nic se zde neděje. 

Uprchlíci jsou soustředěni na jednom místě a pod dohledem místních orgánů, které je neustále sledují, 

protože ani ony nemají zájem, aby si nechaly jakkoli narušit další úspěšnou turistickou sezonu. 

Destinace naprosto bezproblémově funguje. Situace s uprchlíky na Kosu je úplně stejná jako ve všech 

ostatních středomořských lokalitách a neopodstatněný mediální poprask není důvodem pro strach z 

ovlivnění zájezdu. Na Kosu je krásně, svítí slunce a moře láká ke koupání. Turisté se rozhodně nemusí 

bát, že by se s uprchlíky potkávali na každém kroku a ti jim kazili dovolenou tak, jak se to snažila 

vylíčit média citující britské turisty. Ti totiž uprchlíky často sami vyhledávají a chtějí si s nimi o jejich 

situaci povídat. O to ovšem zase nemají zájem uprchlíci, pro které je Kos jen přestupní stanicí na cestě 

do Evropy. Chtějí se sem dostat, rychle vyřídit potřebné papíry a co nejrychleji pokračovat dále na 

západ. Pokud je ale turisté nevyhledávají, nejspíš je potkají pouze, pokud vyrazí na výlet do hlavního 

města, před úřadem, kde se tyto formality vyřizují. Nebo je nepotkají vůbec. Příběhy o tom, jak se 

rodina v hotelovém resortu koupe na pláži a vedle ní se koupou uprchlíci, jsou opravdu hodně mimo 

realitu,“ uvádí produkt manažerka CK Alexandria Edita Doležalová, která je aktuálně přímo na Kosu. 

 

V případě zájmu o další informace mne prosím neváhejte kontaktovat. Velmi rád pro Vás připravím 

také cestovatelské informace, které zajímají speciálně Vás a Vaše čtenáře. 

Petr Šatný, marketingový ředitel, e-mail: petr.satny@alexandria.cz, tel.: 776 470 912 

Cestovní kancelář Alexandria působí na českém trhu od roku 1991 a v současné době již 
patří mezi největší české cestovní kanceláře. Alexandria je největším českým 
touroperátorem na Bulharsko a její nabídka zájezdů do Řecka patří k nejširším na trhu. 
Kromě těchto zemí nabízí Alexandria zájezdy také do Turecka, Egypta, Tuniska, 

Španělska, na Kypr, Maltu, do Chorvatska a Itálie. Alexandria je také průkopníkem na trhu aktivních 
dovolených. Profesionální české animační týmy, které na trh přivedla jako první a které působí 
v klubových hotelích Alexandria, připravují české animační programy nejen pro děti, ale i pro 
dospělé. Samozřejmostí jsou u CK Alexandria i lyžařské zájezdy a nechybí ani zájezdy do exotických 
zemí. 


