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RODOS Hotel BLUE SKY CITY BEACH 4*

782 € (junij)  844 € (julij)  925 € (avgust)  898 € (september)
let iz Ljubljane, 7 x polpenzion po osebi od:
Znan mestni hotel v neposredni bližini prodnate plaže.

TT na recepciji. Cena vključuje prevoz od letališča do hotela in nazaj.

RODOS Hotel MEDITARRANEAN 4*

947 € (junij)  1140 € (julij)  1172 € (avgust)  1140 € (sept.)  
let iz Ljubljane, 7 x polpenzion po osebi od:
Udoben hotel z najboljšo lokacijo v mestu Rodos.

TT na recepciji. Cena vključuje prevoz od letališča do hotela in nazaj.

RODOS - Faliraki Hotel FALIRAKI BAY 3*

599 € (junij)  712 € (julij)  719 € (avgust)  673 € (september)
let iz Ljubljane, 7 x polpenzion po osebi od:
Priljubljen družinsko voden hotel 100 metrov od plaže.

TT na recepciji. Cena vključuje prevoz od letališča do hotela in nazaj.

RODOS - Kolymbia Hotel IRENE PALACE 4*

956 € (junij)  1049 € (julij)  1091 € (avgust)  956 € (sept.)  
let iz Ljubljane, 7 x all inclusive po osebi od:
Priznan hotel ob peščeno prodnati plaži.

TT na recepciji. Cena vključuje prevoz od letališča do hotela in nazaj.

RODOS - Lindos Hotel LINDOS WHITE 4* 

855 € (junij)  929 € (julij)  1149 € (avgust)  929 € (sept.)  
let iz Ljubljane, 7 x all inclusive po osebi od:
Hotel višje kategorije blizu lepe prodnate plaže.

TT na recepciji. Cena vključuje prevoz od letališča do hotela in nazaj.

GRČIJA - Rodos
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Kreta - Rethimno H. RETHYMNO VILLAGE 3*

677 € (junij)  677 € (julij)  758 € (avgust)  677 € (september)
let iz Ljubljane, 7 x all inclusive po osebi od:
Prijeten hotel le 150 metrov od lepe prodnate plaže.

TT na recepciji. Cena vključuje prevoz od letališča do hotela in nazaj.

H. SOLIMAR EMERALD 4*

729 € (junij)  936 € (julij)  988 € (avgust)  914 € (sept.)  
let iz Ljubljane, 7 x all inclusive po osebi od:
Družinam prijazne hotel le 150 metrov od peščene plaže.

TT na recepciji. Cena vključuje prevoz od letališča do hotela in nazaj.

KRETA - Bali Hotel XIDAS GARDEN 3*

719 € (junij)  875 € (julij)  888 € (avgust)  719 € (september)
let iz Ljubljane, 7 x all inclusive po osebi od:
Prijeten butični hotel v mirni vasici Bali.

TT na recepciji. Cena vključuje prevoz od letališča do hotela in nazaj.

KRETA - Analipsi Hotel STELLA VILLAGE 4*

936 € (junij)  1088 € (julij)  1191 € (avgust)  936 € (sept.)  
let iz Ljubljane, 7 x all inclusive po osebi od:
Prijeten hotel v manjšem kraju v bližini zasebne plaže.

TT na recepciji. Cena vključuje prevoz od letališča do hotela in nazaj.

KRETA - Kokkini Chani H. THEMIS BEACH 3*+ 

758 € (junij)  920 € (julij)  1009 € (avgust)  840 € (september)  
let iz Ljubljane, 7 x polpenzion po osebi od:
Udoben hotel neposredno ob peščeni plaži.

TT na recepciji. Cena vključuje prevoz od letališča do hotela in nazaj.

GRČIJA - Kreta

Kreta - Rethimno
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Zakintos - Kalamaki H. CRONULLA 3*

569 € (junij)  639 € (julij)  639 € (avgust)  569 € (september)
let iz Ljubljane, 7 x nočitev z zajtrkom po osebi od:
Manjši, lepo urejen hotel 800 metrov od peščene plaže.

TT na recepciji. Cena vključuje prevoz od letališča do hotela in nazaj.

H. DENISE BEACH 4*

764 € (junij)  814 € (julij)  814 € (avgust)  784 € (sept.)  
let iz Ljubljane, 7 x polpenzion po osebi od:
Hotel z odlično lego tik ob peščeni plaži - odlična izbira za družine.

TT na recepciji. Cena vključuje prevoz od letališča do hotela in nazaj.

Zakintos - Tsilivi Hotel PLAZA PALAS 3*

829 € (junij)  925 € (julij)  869 € (avgust)  829 € (september)
let iz Ljubljane, 7 x polpenzion po osebi od:
Lepo urejen, družinsko voden hotel za vse, ki si želijo bližino mesta.

TT na recepciji. Cena vključuje prevoz od letališča do hotela in nazaj.

Hotel TSILIVI BEACH 4*

939 € (junij)  1149 € (julij)  1269 € (avgust)  909 € (sept.)  
let iz Ljubljane, 7 x all inclusive po osebi od:
Hotel neposredno ob peščeni plaži v bližini središča Tsilivija. 

TT na recepciji. Cena vključuje prevoz od letališča do hotela in nazaj.

ZAKINTOS - Argassi H. ZAKANTHA BEACH 4* 

669 € (junij)  799 € (julij)  799 € (avgust)  749 € (september)  
let iz Ljubljane, 7 x nočitev z zajtrkom po osebi od:
Prenovljen hotel z moderno in elegantno opremo.

TT na recepciji. Cena vključuje prevoz od letališča do hotela in nazaj.

GRČIJA - Zakintos

Zakintos - Laganas

Zakintos - Tsilivi
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H. PORTO LIGIA 3*

824 € (julij)  849 € (avgust)  599 € (september)
let iz Ljubljane, 7 x nočitev z zajtrkom po osebi od:
Priljubljen družinsko voden hotel z idealno lego tik ob plaži.

TT na recepciji. Cena vključuje prevoz od letališča do hotela in nazaj.

H. IONIAN BLUE 5*

959 € (julij)  959 € (avgust)  759 € (september)  
let iz Ljubljane, 7 x polpenzion po osebi od:
Moderen, razkošen hotel, ki zagotavlja storitve na visokem nivoju.

TT na recepciji. Cena vključuje prevoz od letališča do hotela in nazaj.

Lefkas - Nikiana H. PORTO GALINI R. & S. 5*

1019 € (junij)  1219 € (julij)  1219 € (avgust)  729 € (sept.)
let iz Ljubljane, 7 x nočitev z zajtrkom po osebi od:
Razloženo hotelsko naselje na manjši vzpetini nad Jonskim morjem.

TT na recepciji. Cena vključuje prevoz od letališča do hotela in nazaj.

Hotel EVA BEACH 3*

939 € (junij)  799 € (julij)  774 € (avgust)  599 € (sept.)  
let iz Ljubljane, 7 x nočitev z zajtrkom po osebi od:
Priljubljen hotel neposredno na plaži v senci borovcev.

TT na recepciji. Cena vključuje prevoz od letališča do hotela in nazaj.

LEFKAS - Agios Nikitas H. SANTA MARINA 3* 

729 € (junij)  754 € (julij)  754 € (avgust)  659 € (september)  
let iz Ljubljane, 7 x polpenzion po osebi od:
Manjši hotel na hribu nad slikovito vasico Agios Nikitas.

TT na recepciji. Cena vključuje prevoz od letališča do hotela in nazaj.

GRČIJA - Lefkas

Lefkas - Nikiana

Lefkas - Nidri

LEFKAS - Ligia
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H. AMOOPI BAY 3*

769 € (junij)  789 € (julij)  789 € (avgust)  679 € (september)
let iz Ljubljane, 7 x nočitev z zajtrkom po osebi od:
Hotelsko naselje, sestavljeno iz belih bungalovov tik nad plažo.

TT na recepciji. Cena vključuje prevoz od letališča do hotela in nazaj.

H. OLYMPIC 2*

599 € (junij)  679 € (julij)  639 € (avgust)  599 € (september)  
let iz Ljubljane, 7 x nočitev z zajtrkom po osebi od:
Prijeten, družinsko voden hotel na vzpetini nad Pigado.

TT na recepciji. Cena vključuje prevoz od letališča do hotela in nazaj.

H. ALIMOUNDA MARE 5*

999 € (junij)  1219 € (julij)  1329 € (avgust)  1049 € (sept.)
let iz Ljubljane, 7 x polpenzion po osebi od:
Prestižni hotel, ki očara in ponese v svet razkošja.

TT na recepciji. Cena vključuje prevoz od letališča do hotela in nazaj.

Hotel IRINI BEACH 3*

979 € (junij)  1079 € (julij)  1179 € (avgust)  949 € (sept.)  
let iz Ljubljane, 7 x polpenzion po osebi od:
Hotel Irini Beach se nahaja ob plaži, v bližini surfarskega centra.

TT na recepciji. Cena vključuje prevoz od letališča do hotela in nazaj.

H. SEVEN STARS 3* 

629 € (junij)  629 € (julij)  669 € (avgust)  584 € (september)  
let iz Ljubljane, 7 x nočitev z zajtrkom po osebi od:
Pristne in sproščujoče počitnice v družinsko vodenem hotelu.

TT na recepciji. Cena vključuje prevoz od letališča do hotela in nazaj.

GRČIJA - Karpatos

Karpatos - Pigadia

Karpatos - Afiartis

KARPATOS - Amoopi

Karpatos - Pigadia

Karpatos - Pigadia
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H. MEDITERANEE 5*

1099 € (junij)  1059 € (julij)  1039 € (avgust)  1019 € (sept.)
let iz Ljubljane, 7 x nočitev z zajtrkom po osebi od:
V senci borovcev in s pogledom na turkizni zaliv.

TT na recepciji. Cena vključuje prevoz od letališča do hotela in nazaj.

APP KEKATOS STUDIOS 3*

699 € (junij)  749 € (julij)  729 € (avgust)  699 € (september)  
let iz Ljubljane, 7 x najem apartmaja od:
Priljubljeni apartmaji, ki ponujajo dobro izhodišče za izlete.

TT na recepciji. Cena vključuje prevoz od letališča do hotela in nazaj.

H. XI VILLAGE 3*

784 € (avgust)  579 € (sept.)
let iz Ljubljane, 7 x nočitev z zajtrkom po osebi od:
Popoln hotel za počitek in sprostitev ob peščeni plaži.

TT na recepciji. Cena vključuje prevoz od letališča do hotela in nazaj.

Hotel TARA BEACH 3*

729 € (junij)  789 € (julij)  764 € (avgust)  729 € (sept.)  
let iz Ljubljane, 7 x nočitev z zajtrkom po osebi od:
Družinsko voden in preprost hotel tik on plaži.

TT na recepciji. Cena vključuje prevoz od letališča do hotela in nazaj.

H. APOLLONION - AST. 5* 

1259 € (julij)  1259 € (avgust)  799 € (sept.)  
let iz Ljubljane, 7 x polpenzion po osebi od:
Stilno dovršeni hotelski kompleks za zahtevne goste.

TT na recepciji. Cena vključuje prevoz od letališča do hotela in nazaj.

GRČIJA - Kefalonija

Kefalonija - Lassi

Kefalonija - Skala

Kefalonija - Lassi

Kefalonija - Lixouri

Kefalonija - Lixouri
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H. ZEFIROS BEACH 3*

719 € (junij)  799 € (julij)  759 € (avgust)  719 € (sept.)
let iz Ljubljane, 7 x polpenzion po osebi od:
Prijeten, manjši hotel ob prodnati plaži.

TT na recepciji. Cena vključuje prevoz od letališča do hotela in nazaj.

H. ARION 3*

829 € (junij)  889 € (julij)  899 € (avgust)  799 € (september)  
let iz Ljubljane, 7 x polpenzion po osebi od:
Počitnice v objemu grškega gostoljubja.

TT na recepciji. Cena vključuje prevoz od letališča do hotela in nazaj.

H. MYKALI 3*

599 € (junij)  659 € (julij)  639 € (avgust)  599 € (sept.)
let iz Ljubljane, 7 x nočitev z zajtrkom po osebi od:
Hotel Mykali se nahaja na vzpetini s čudovitim pogledom na morje.

TT na recepciji. Cena vključuje prevoz od letališča do hotela in nazaj.

H. DORYSSA RESORT 5*

1110 € (junij)  1259 € (julij)  1259 € (avgust)  949 € (sept.)  
let iz Ljubljane, 7 x nočitev z zajtrkom po osebi od:
Pravi grški oddih - kombinacija uživanja in počitka.

TT na recepciji. Cena vključuje prevoz od letališča do hotela in nazaj.

H. GLICORISA BEACH 3* 

659 € (junij)  699 € (julij)  719 € (avgust)  659 € (september)  
let iz Ljubljane, 7 x nočitev z zajtrkom po osebi od:
Priljubljen družinsko voden hotel blizu plaže.

TT na recepciji. Cena vključuje prevoz od letališča do hotela in nazaj.

GRČIJA - Samos

Samos - KokkariSamos - Mykali

Samos - Pythagorion

Samos - Mykali Samos - Pythagorion
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H. KIPRIOTIS VILLAGE 4* 

814 € (junij)  1099 € (julij)  1159 € (avgust)  919 € (sept.)  
let iz Ljubljane, 7 x all inclusive po osebi od:
Pravi raj za čudovit in brezskrben družinski dopust.

TT na recepciji. Cena vključuje prevoz od letališča do hotela in nazaj.

GRČIJA - Kos
Kos - Psalidi

Limnos

Leros

Patmos

Tilos

Simi

Kalimnos


