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Co letos čeká české turisty v Řecku 

Čeští turisté se letos v Řecku nemusejí bát, že by je personál hotelů a restaurací přehlížel, aby se 
mohl více věnovat Němcům. Těch bude podle Řecké asociace cestovního ruchu na plážích až o 30 
procent méně.  

Nahradí je například Rusové, v hlavní sezóně se do země chystá i nezvykle mnoho Poláků. Už od 
poloviny května přijíždějí do země Francouzi, kteří tradičně patří k prvním hostům řeckých 
turistických letovisek, a to především na Krétě a Dodekanéských ostrovech. 

Ti prozíravější z řeckých hoteliérů se snažili vytvořit před sezónou co nejpestřejší „národnostní 
mix“. Díky tomu už nyní mají ubytovací kapacity vyprodané i z 85 %. 

Některé hotely orientované výhradně nebo převážně na německou klientelu naopak v letošní letní 
sezóně nechají jejich majitelé raději uzavřené, než aby snížili ceny. Ceny snižují především hotely, 
které jsou dále od pláže nebo mají jinou vadu na kráse. 

Přesto jsou lidé působící v řeckém cestovním ruchu optimisty. Věří, že ani letos nedojde 
k zásadnímu propadu a do země nepřicestuje méně turistů, než loňských zhruba 17 milionů. 

Na projevy krize v řeckých letoviscích nenarazíte. Pokud se nezeptáte, domorodci o ní nemluví 
a kromě televizního zpravodajství na ni ani nic neukazuje. Ceny potravin a dalšího běžného zboží, 
které turisté obvykle nakupují, se proti loňsku nijak výrazně nezvýšily. Za jedno euro koupíte 
v minimarketu poblíž pláže 1,5 litru balené vody nebo půllitr coly, sedmička vína přijde na čtyři 
eura a v restauraci se dá navečeřet už od sedmi eur na osobu. Proti loňsku tak vzrostly významně 
jen ceny pohonných hmot – litr naturalu stojí 1,75 – 1,85 eura oproti loňským průměrným 1,6 €. 

Přesto je patrný jistý posun v chování a jednání řeckých hoteliérů. Jsou vstřícnější, když s nimi 
cestovní kancelář domlouvá například podmínky pro fungování dětských klubů a dalších 
animačních programů. Oproti dřívějšku se s nimi dá snáz domluvit, aby tyto aktivity dostaly více 
prostoru či aby výbava jednotlivých hřišť, dětských klubů a amfiteátrů byla bohatší.  

Celkově je více než dřív vidět, jak si váží cestovních kanceláří jako partnerů, od kterých dostávají 
platby předem. 

Manažeři působící v Řecku v oblasti cestovního ruchu – zejména ti, kteří přijeli ze zahraničí – ale 
jednu podstatnou změnu přeci jen zaznamenali. Místní jsou letos mnohem ochotnější pracovat 
s nasazením, které začíná připomínat ostatní evropské země. Za všechny to vyjádřila zástupkyně 
jednoho touroperátora, dáma původem z Maďarska: „Řekové si konečně začínají uvědomovat, že 
čtyřhodinová siesta by se přeci jen možná dala zkrátit na polovinu.“ 

Petr Šatný, 

marketingový ředitel cestovní kanceláře ALEXANDRIA 
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Některé ceny v Řecku 

Zboží Cena/EUR 
Balená voda 1,5l 1,0 
Balená voda 6x 1,5l 2,0-2,5 
Pivo 0,5l lahev 1,4-1,7 
Cola 0,5l 1,0 
Víno 0,7l Od 4,0 
Benzin natural 1l 1,75-1,85 
Večeře v restauraci Od 7,0 

Cestovní kancelář ALEXANDRIA 

CK ALEXANDRIA byla založena začátkem roku 1993, kdy navázala na předchozí podnikání svého 
jednatele, Ing. Alexandra Pavlova. Ten se se svými kolegy začal cestovnímu ruchu věnovat již 
v roce 1991. 

V současné době patří CK ALEXANDRIA mezi největší české cestovní kanceláře. Je největším 
touroperátorem v ČR pro Bulharsko a Maltu, nabídka řeckých ostrovů patří také k nejširším 
na českém trhu.  

Páteř nabídky tvoří klubové hotely ALEXANDRIA s českými animačními programy pro děti i pro 
dospělé. Alexandria Group a.s. je majitelem hotelu Belvedere ***+ v Primorsku, hotelu 
Merlin**** v Lozenci a **** komplexu Hermes Hotel & Apartments v Carevu. Ten byl slavnostně 
uveden do provozu dne 28. 6. 2008, tato investice je vůbec největší českou zahraniční investicí 
v oblasti cestovního ruchu. Alexandria group dále provozuje několik dalších hotelů v Bulharsku 
a Řecku. 


