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Češi se přibližují Francouzům a Italům, na letní dovolenou odlétají čím dál dříve 

Stále víc zájezdů se prodává v předprodejích, čím dál dřívější jsou i termíny odletů prvních turistů na 

dovolenou. CK ALEXANDRIA vypraví letos první klienty do destinací, jež byly dříve chápány jako typicky 

prázdninové, už v polovině května. 

„Na základě poptávky zákazníků jsme se letos rozhodli otevřít sezónu ve vybraných destinacích dříve,“ 

potvrzuje šéf marketingu CK ALEXANDRIA Petr Šatný. „První letecký zájezd na Rhodos vypravíme už 17. 

května, další dva – na Krétu a do Turecka – 19. května,“ upřesňuje. 

Šatný ví z vlastní cestovatelské zkušenosti, že právě v těchto třech destinacích bývá krásné, slunečné a 

téměř letní počasí už od začátku května. „Všechno je zelené a co může kvést, tak kvete,“ popisuje a 

dodává: „Je sice teplo, ale ne vedro na padnutí, dá se sportovat, podnikat výlety za historií i přírodními 

krásami. Zároveň je ale všude méně lidí než o prázdninách.“ 

Upozorňuje také, že tímto se Češi pomalu přibližují některým dalším evropským národům. Takoví 

Francouzi či Italové podle něj začínají už mnoho let sezónu ještě dříve. K velmi oblíbeným termínům 

patří podle Šatného Velikonoce. 

Jen o něco později, než na řecké ostrovy či do Turecka, odcestují letos s Alexandrií turisté i na další 

místa. Například do španělské oblasti Costa de Almería nacházející se na jihovýchodě Pyrenejského 

poloostrova, kam směřuje první zájezd 30. 5. Tato provincie je nejvýchodnější částí regionu Andalusie a 

patří k letošním novinkám v katalogu této cestovní kanceláře, stejně jako Albánie. 

„V Albánii, kde začne sezóna 10. června, turisté ocení obrovsky výhodný poměr cena/výkon, zbrusu 

nové hotely, krásné pláže a úžasné moře. Výhodou je navíc krátký let, který trvá pouze cca dvě hodiny,“ 

dodává Petr Šatný. 

 

 

 

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, Španělska, Albánie, Egypta, Tuniska 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.  


