
 
 
 

Hranice 5.6.2012 
Vyjádření k situaci v Řecku 
 
 
Vážené kolegyně, kolegové, vážení klienti,  
 
naše cestovní kancelář BON TON s.r.o. pořádala ve dnech 29.5.-4.6.2012 
inspekční cestu spojenou s FAM TRIPEM a poznávacím zájezdem do Řecka. 
Cesty se účastnilo 40 zástupců cestovních kanceláří a agentur (Daen International, 
Kovotour plus, Galaxy, Aia, Garant, Zlíntour trips, Kompas tour, Trio, Anet, 
PanEurope, CA Kučatý, Štefi tour, CA Palma…). V průběhu této cesty jsme navštívili 
letoviska na Chalkidikách – Metamorfosi, Toroni, Sarti, Fourka, na Olympské 
riviéře – Paralia Katarini, Olympic Beach, na ostrově Thassos – Limenaria, Thassos, 
Potos, Astris a Skala Potamia. Navštívili jsme také druhé největší řecké město 
Thessaloniki (Soluň), včetně samotného centra města. V průběhu této cesty jsme se 
zaměřili na srovnání informací, které podávají již několik týdnů a měsíců naše 
sdělovací prostředky a reálnou situaci v Řecku. Aktuální dění jsme prodiskutovali také 
s řadou majitelů místních restaurací, hotelů, dopravců a lokálních cestovních kanceláří. 
Kontaktovali jsme také naše partnery na ostrovech Lesbos, Rhodos, Zakynthos, Korfu 
a Kréta.  
 
Letní sezónu naše CK zahájila v Řecku již 21.5.2012 a v tomto okamžiku máme 
v Řecku cca 300 klientů včetně školních kolektivů na pevnině i ostrovech.  
 
Ve všech navštívených destinacích probíhá dovolená klientů v naprosté pohodě, 
při krásném počasí (cca 30 °C vzduch a 23 °C voda) a ke spokojenosti klient ů 
(ověřili jsme osobně). Žádný, (byť sebemenší) detail, nenasvědčuje tomu,                  
že by mohla být dovolená klientů jakkoli omezena či znepříjemněna.                
Všechny služby poskytované ve všech destinacích probíhají zcela normálně, 
v plném rozsahu a zcela ke spokojenosti klientů.  
 
Je pravdou, že řecká vláda se potýká s ekonomickými problémy, které jsou z velké 
části způsobeny špatným hospodařením země v minulých letech. V zemi stoupla 
nezaměstnanost, některé daně (zejména týkající se nemovitostí) a státní organizace 
pečlivěji dohlížejí na výběr daní a dodržování fiskálních předpisů. Vyjádření médií 
však vytváří u klientů nejen v naší zemi obraz, který může navodit nepříjemný dojem 
z cesty do Řecka. Situace v Řecku pro turisty je však zcela opačná – řečtí hoteliéři, 
majitelé a zaměstnanci restaurací, místní cestovní kanceláře a poskytovatelé 
dalších služeb si více než kdy jindy váží přijíždějících turistů, snaží se poskytovat 
své služby co nejkvalitněji a v nejlepších možných cenových relacích. Řada 
restaurací, barů i obchodů nabízí zajímavé slevy (ceny jídla v obchodech                      
i některých restauracích je dokonce o něco nižší než v předchozím roce).  
 
 
 
 
 



 
 
 
V průběhu minulého týdne obletěla svět informace, že řecké restaurace nepřijímají 
euro. Jedná se o ZCELA NEPRAVDIVOU INFORMACI, zavánějící spíše 
hloupým vtipem. Všechny restaurace a obchody normálně přijímají eura a tak tomu 
bude po celou tuto letní sezónu. Řecko se chystá k novým volbám, které proběhnou 
v polovině tohoto měsíce. S vysokou pravděpodobností získá většinu koalice, která 
bude následovat dohody s Evropskou unií a země bude pokračovat sice 
v nepopulárních, ale potřebných ekonomických opatřeních, které povedou ke 
znovuzískání makroekonomické a fiskální stability. I kdyby došlo k jakýmkoli 
alternativám ve vývoji, letošní sezóna proběhne v řeckých letoviscích (ať už na 
pevnině nebo na ostrovech) zcela normálně.  Klienti si budou i nadále užívat krásné 
přírody, nádherných pláží, typické řecké pohostinnosti, kultury a historických skvostů, 
které tato úžasná země nabízí.  
 
Zájezdy do Řecka jsou více než kdy jindy v letošní sezóně nabízeny za velmi 
lukrativní ceny a byla by velká škoda nevyužít těchto nabídek.  
NENÍ ŽÁDNÝ D ŮVOD K OBAVÁM CESTOVAT DO ŘECKA !  
 
Jsme připraveni zodpovědět veškeré Vaše případné dotazy, poskytnou Vám reference 
přímo z lokalit, kde budou klienti trávit svou dovolenou apod… 
 
S úctou a přáním krásné dovolené v Řecku 
 
 
 
 
 
 

Ing. Petr Kraus 
ředitel  
BON TON s.r.o. 
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