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Letovisko je stranou dopravního ruchu, s dostatečnou sítí služeb 

a obchodů.

Krátká vzdálenost Olympské riviéry od ČR znamená snadnou 

dostupnost pro leteckou, autobusovou, ale i vlastní dopravu.

Letovisko Nei Pori je vhodné i jako klimatické lázně pro osoby 

s onemocněním dýchacích cest. 

Dlouhé písečné pláže s velmi dobrým přístupem do vody a minerální 

složení vody Egejského moře umožňují léčebné pobyty i pro klienty 

s onemocněním pohybového aparátu.

Je zde kvalitní pitná voda z pohoří Olympu.

Letovisko Nei Pori se nachází na 

nejjižnějším cípu Olympské rivi-

éry v Řecku. 

Najdete zde  široké písečné plá-

že, které jsou oceněny Modrou 

vlajkou. 

Egejské moře je průzračně čisté 

a teplé po celou sezónu, je tedy 

vhodné pro děti i dospělé. 

Ideální poloha letoviska Vám 

umožní vydat se po stopách pří-

rodních krás, pověstí a historie 

starého Řecka. 

Náš TIP
• široké pláže s mělkou, teplou a čistou vodou

• ideální rodinná dovolená 

• klimatické lázně 

• vodní sporty

• cvičení s rehabilitační pracovnicí

FAKULTATIVNÍ VÝLETY: 
• Soluň 

• Waterland 

• kláštery Meteora 

• pohoří Olympu, Dion 

• ostrov Skiathos



Stravování
Snídaně, obědy, večeře 
– bufet nebo servírované menu.

Hotel Iro
Moderní hotel IRO se nachází přímo u pláže. Pokoje 2 a 3 lůžkové se 
sociálním zařízením jsou vybaveny klimatizací a ledničkou. Každý pokoj 
má balkón s výhledem na moře. 
V hotelu se nachází vnitřní a romantická venkovní restaurace s výhle-
dem na moře. 

Náš TIP
• hotelová pláž se slunečníky, 

 lehátky a barovým servisem

• rodinná atmosféra

• denní bar

Sotiria
Apartdům Sotiria se nachází cca 20 m od pláže. K dispozici je zde
apartmán pro 4 – 6 osob, 2 samostatné ložnice, kuchyň, sociální zařízení 
(koupelna s vanou + WC), balkon, výhled na moře. Klimatizace za příplatek.

Nei  Pori



Apartdům Grekas
Nachází se cca 50 m od pláže. Dvoulůžková studia s možností přistýlky jsou 
vybavena kuchyňkou (lednička, vařič, nádobí), koupelnou (sprchový kout 
+ WC) a balkónem. 4 – 6 lůžkové apartmány sestávají ze dvou ložnic, samo-
statné kuchyňky, sociálního zařízení (sprchový kout + WC) a balkónu. Ve vět-
šině pokojů možnost klimatizace za příplatek. 

Studia Rosa
Apartdům ROSA se nachází cca 200 m od pláže. Nabízíme 2 lůžková studia 
v horním patře domu s možností přistýlky, vybavené kuchyňským koutem 
(lednička, vařič, nádobí), sociálním zařízením (sprchový kout + WC) a balkó-
nem. 
Klimatizace za příplatek.



Váš prodejce:

CESTOVNÍ KANCELÁŘ EKOBRNO, spol. s r. o.
Dominikánské náměstí 3, Brno

tel.: +420 / 542 217 478
mob.: +420 / 739 318 775

IČO: 15530663
e-mail: eko-prodejna@seznam.cz

www.ekobrno.cz

Náš TIP
• oblíbené letovisko

• letecky z Brna

• slevy za včasný nákup

• slevy na děti

• program pro seniory


