ŘECKO ostrov KEFALONIE OSADA XI
11denní pobyt se cvičením se Zdenou Vitákovou
1.6. – 11.6. 2020 11 denní 15 450,- vily SOFIA + LITO 3*
1 X denně cvičení Power Jóga Zádová jóga Jógová terapie Relaxační jóga

Xi je malá osada, která vznikla u stejnojmenné krásné pláže s červeným pískem. Bílé skalní útvary a červený saharský písek
vytváří ojedinělý přírodní celek. Mezi jemným pískem jsou ostrůvky šedého jílu, který se používá i ke kosmetickým a
lázeňským účelům. Také Vy můžete využít blahodárných účinků zábalů. Tato pláž získává každým rokem modrou vlajku EU.
Na Xi naleznete především malé soukromé vilky a dva hotely. Tato oblast ostrova Kefalonie je proslavena vynikajícími
podmínkami pro vodní sporty a úchvatnými západy slunce.
V osadě je několik dobrých taveren a barů, kterých každý rok přibývá. Je zde také jeden malý obchod, který provozuje majitel
vilek Sofia a Lito. Zde si můžete potraviny i objednat. Další potraviny si můžete zakoupit v sousední vesnici Mandzavinata
(cca 2 km), kam jezdí pojízdná prodejna (je zde i výrobna vynikajících vín), nebo ve městě Lixouri (cca 8 km). Do Lixouri,
druhého největšího města ostrova Kefalonie, se můžete dostat v pronajatém dopravním prostředku, místní dopravou nebo
taxikem. Určitě stojí za to navštívit toto pozoruhodné provinční městečko, kde si místní obyvatelé stále zachovávají svůj
tradiční způsob života a nepodléhají zvýšenému tlaku agresivního turismu.
Okolí osady Xi se může pochlubit dalšími krásnými plážemi např. Megas Lakos. Nedaleko je i Kounopetra, místo s malým
přístavem.

UBYTOVÁNÍ Moderní vilky SOFIA A LITO leží v osadě Xi nedaleko vyhlášené pláže Xi, s dalšími dvěmi vilkami
vytváří společně s bazénem harmonický celek Xi Village. Vilky jsou od sebe v dostatečné vzdálenosti, takže si
můžete užít opravdové soukromí. Nedaleko je i taverna s příjemným posezením a výhledem na moře a bar s
celodenním provozem. Součástí každého studia a apartmánu je sprcha, WC, prostorný balkón nebo terasa, kuchyňský
kout (včetně vařiče, základního nádobí a ledničky), TV a klimatizace. Vyhlášená pláž Xi s červeným

pískem a pozvolným vstupem do moře je 60 – 100 metrů.
CENA 15200 zahrnuje: leteckou přepravu+transfery v místě, ubytování, služby delegáta CK, cvičení 1X
denně Cena nezahrnuje: pojištění, možno přiobjednat komplexní pojištění včetně storna zájezdu cena
264,- /osoba/pobyt Bližší informace a rezervace : ZDENA VITÁKOVÁ 602 226 089 E -mail :
zdena.vitakova@post

1.Zaloha 3200,- při rezervaci zájezdu 2.Zaloha 4400,- do 26.1.2020 Doplatek do 20.4.2020
PLATBY NA ČÍSLO ÚČTU FIO BANKA :

2300414984/2010 VS 1111

Transfer z letiště (12 km po pevnině, 20 minut lodí a dále do ubytování) potrvá asi 1 h. 20 minut (v závislosti
na provozu).

ODLET PRG- PREVEZA 1.6.12:20-15:35

ODLET PREVEZA – PRG 11.6. 16:25 -17:35

POHLED Z Lita na SOFII

.

