
POJĎME strávit 11 dnů v místě, kde duše 
vnímá šíři a srdce cítí volnost.

[ÉLA PÁME]  by se dalo z řeckého jazyka volně přeložit jako pobídka POJĎME.

Je naší pozvánkou ke společně strávenému času na překrásném místě.

Dash a Lucii spojuje láska k tanci, józe a Řecku. Rozhodly se sdílet své zážitky s Vámi a zvou Vás ke společ-

ným jedenácti dnům stráveným u moře v krásném městečku Neos Marmaras. Zveme Vás do míst s mořem 

a horami v dohledu. Zveme Vás na krásné místo na lekce jógy, tance, relaxace a k meditačním pozastave-

ním na rozličných místech tamější krajiny.

16. - 27. 6. 2016



Ubytování Neos Marmaras
Pro náš pobyt jsme vybraly jeden z nejkrásnějších penzionů na-

cházejících se na pláži zvané „Paradisos“ (ráj). Je situován v pře-

krásné a rozlehlé zahradě plné květin, zeleně, kvetoucích ibišků 

a omamně vonícího jasmínu. Stromy zde poskytují přirozený 

stín pro odpočinek ve slunečných dnech. Místo je jako stvořené  

k józe, tanci, relaxaci a meditacím.

Všechny dvou až třílůžkové pokoje jsou vybaveny sprchovým 

koutem, toaletou, balkónem, televizí, klimatizací a kuchyňkou.

Dům se nachází pouhých pár kroků od písčité pláže. Pláž „Pa-

radisos“ patří mezi nejkrásnější řecké pláže s nejprůzračnější  

a nejčistší vodou. Výhled na  západ slunce z této pláže patří  

k zážitkům, které zůstávají na celý život a které vzbuzují touhu 

se vracet.   

V těsném sousedství této pláže se nachází typická řecká taver-

na, kde budete mít zajištěné stravování po celou dobu pobytu. 

Těšit se můžete na skvělou řeckou kuchyni a pohostinnost. Veš-

keré jídlo je zde připravováno jen z těch nejčerstvějších surovin  

od místních farmářů a veškeré plody moře a ryby jsou každo-

denně odebírány z ranních lovů místními rybáři. Těšit se též mů-

žete na typickou řeckou trojici produktů,   jimiž jsou víno, olivy  

a právem vyhlášený a oblíbený med. Vzdálenost do centra  měs-

tečka je přibližně 800 metrů.

Městečko Neos Marmaras se nachází na západním pobře-

ží Sithonie. Sithonie je prostředním „prstem“ vybíhajícím mezi 

sousedící Kassandrou a Athosem. Tato nádherná hornatá oblast 

zvaná Chalkidiki,   plná úžasných zálivů a překrásného pobřeží 

leží 125 km východně od města Soluň. Již samotná jízda ze So-

luně přes tento poloostrov je velice příjemným zážitkem, který 

dává tušit, že přijíždíte na výjimečné místo.

Neos Marmaras se rozprostírá na třech kopcích, což dává měs-

tečku osobitý ráz, a přestože je město turisticky živé, díky své 

zajímavé poloze působí vždy poklidným dojmem a zachovalo si 

svůj autentický ráz. Rybáři stále vyplouvají ze stejného přístavu 

jako před sty lety, dnes se však vrací s čerstvým úlovkem, aby jej 

prodali do místních taveren. Přístav se tak stal přirozeným cent-

rem dění a je zde mnoho míst k příjemnému posezení v některé 

z kaváren nebo pod palmami na místním molu. Městečko Neos 

Marmaras tak poskytuje kombinaci skvělého turistického zázemí 

s autentickým zážitkem skutečného Řecka, jeho přírodními krá-

sami a pohostinnosti a vlídnosti místních lidí.

Chalkidiki

Neos Marmaras

Parthenonas

POJĎME si dopřát skvělé jídlo připravované s laskavou péčí a podávané vlídnou rukou.

http://www.visit-halkidiki.gr/
https://www.google.cz/search?q=neos+marmaras++about&biw=1920&bih=920&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwi5_a2UkvLKAhXDSBQKHXHmC-wQsAQIKA#imgrc=xOckryTvQ-SGQM%3A
http://parthenonas.org/photo-gallery/


O Lucii

POJĎME se nechat hýčkat vlídným podnebím, vůní tymiánu a zvukem cikád.

O Dash
Jmenuji se Lucie (Chovanečková) Ampatzi. Již jako malá hol-

čička jsem se věnovala sportovní gymnastice a poté dlouhá léta 

společenskému tanci. Po dokončení vysoké školy jsem praco-

vala v cestovním ruchu, kde jsem také několik let působila jako 

delegátka v Řecku. Řecko mě doslova okouzlilo jeho nezamě-

nitelnou atmosférou, otevřeností, vůní moře, všudypřítomného 

oregana a hlavně dobrosrdečností místních obyvatel. Zkrátka, 

nechala jsem zde své srdce. Zde jsem se také poprvé setkala 

s jógou. Na pláži, naprosto vyčerpaná po dlouhém pracovním 

dni, jsem uviděla manželský pár v nejlepších letech, který cvičil 

jógu. Naprosto uchvácená jsem sledovala ladné pohyby, sou-

středěnost a flexibilitu onoho páru. Vyzařovala z nich harmonie 

a až nakažlivá spokojenost. O několik měsíců později, kdy mi 

mé pracovní povinnosti začaly přerůstat přes hlavu a přidaly se 

zdravotní problémy, jsem si pomyslela, že je třeba něco změnit, 

přestat investovat čas do věcí, které pro můj život ve skutečnosti 

nebyly důležité. Vzpomněla jsem si na onen pár a poprvé slyšela 

„volání“ a touhu po józe.

 

Je tomu již devět let, kdy mne jóga „postavila“ na nohy a našla si 

pevné místo v mém životě. Dnes jsem certifikovanou lektorkou 

hatha jógy, vyučuji také vinyása flow jógu a gravid jógu, neboli 

jógu pro těhotné. 

 

S mým řeckým manželem a dvěma českořeckými dětmi žijeme 

střídavě v Řecku a Ostravě. Na obou místech se naplno věnuji 

józe a vedu několik lekcí včetně kurzů jógy pro nastávající ma-

minky.

 

Jóga je pro mě životní styl, způsob života, nalézání vnitřní síly  

a seberealizace. Jde o plnění vlastních snů a schopnost ne-

vzdávat se i přes nepřízeň osudu. Na józe je navíc krásné, že sílu  

a odolnost mysli, kterou postupně jógovou praxí získáváme, 

pak můžeme uplatňovat v běžném životě. Řecko a jóga se pro 

mě staly vášní. Bude mým velkým potěšením se o tuto vášeň  

s Vámi podělit a to se vším krásným i opravdovým co nabízí. Tak...  

Ela Pame a Namaste.

Jmenuji se Dagmar Voudouragkaki. Když jsem se svým mužem 

poprvé navštívila Řecko, bylo to na ostrově Thassos. Dodnes si 

vybavuji zážitek, kdy jsem se procházela po kamenech z bílého 

mramoru, které byly z poloviny zality mořskou vodou. Moře bylo 

všude okolo a já si uvědomovala, jak silný je pocit štěstí a jaké-

hosi uvolnění, když je člověk obklopen tak nádhernou přírodou. 

Řecko jsem si zamilovala pro jeho srdečnost v lidech, pro neu-

stálé slunce a teplé dny a především pro jeho pestrou krajinu.

 

Tanci se věnuji odmala, navštívila jsem řadu kurzů, tanečních 

workshopů, tancovala jsem v několika představeních, vytvořila  

i řadu vlastních sólových, a v tanci pokračuji i nadále. Vedu kurzy 

současného tance /contemporary dance/ pro širokou veřejnost, 

pořádám taneční workshopy a speciální taneční večery Pod mě-

sícem. Učím lidi tančit, fyzicky se vnímat, přirozeně se hýbat, 

emotivně se projevovat bez zbytečných obav a stresu. Když tvo-

řím choreografie, je mi příroda a její dynamické projevy inspirací. 

Řecko, jeho hory, moře, olivovníky, vůně nocenek a tymiánu, 

to vše v člověku zanechává velmi silný pocit, který se nevytrá-

cí. Nehledě na to, zda sedím u samotné hladiny moře či vysoko  

v horách, pocit zklidnění nádherná řecká příroda umocňuje.

 

Jógu vyučuji devět let, jsem certifikovanou lektorkou hatha jógy. 

Mé lekce vycházejí z hatha jógy, s respektem k tradičním přístu-

pům v józe však ráda kreativně využívám zkušenosti a inspirace 

také z vinyása jógy, přístupu Dynamic Yogy a ze setkání s mými 

učiteli jógy a meditace Godfreym Devereuxem a Robem Pree-

cem. Jóga mě učí, jak odpočívat, jak být vnímavá ke svému tělu, 

což využívám i v tanci. Obě tyto aktivity mi pomáhají uchovávat 

zdravé tělo a klidnou mysl, jsou pro mne zdrojem radosti a vita-

lity v životě. Bylo dlouho mým přáním zprostředkovat lidem tyto 

zážitky spojené s tancem a jógou právě v Řecku, v jeho nád-

herné krajině, s lidmi, kteří překypují laskavostí, úsměvem, vášní  

k životu, dobrému jídlu a svobodě. Jsem šťastná, že s Vámi tyto 

okamžiky můžu sdílet. Těším se na společný tanec na pláži, na 

tichá usednutí pod olivovými stromy a na pohledy do širého ne-

konečného prostoru.

 

www.dashdance.com



Výlety

POJĎME spočinout na tichých místech, kde šumí jen moře.

Plavba lodí

Výlet lodí z malebného přístavu v Neos Marmaras, kdy popluje-

me kolem známého, leč neobydleného ostrova „Xelona“ (Želva), 

který je znám svými obdivuhodnými skalisky, pěstování bylinek 

a chovem koz. Zde zastavíme k potápění a plavání v průzrač-

né vodě, poté budeme pokračovat v plavbě na jeden z malých 

poloostrovů, kde bude zastávka s příjemným koupáním, relaxací  

a výborným jídlem z domácí kuchyně.

Návštěva Parthenonas

Návštěva původního osídlení Parthenonas, které se nachází při-

bližně 10 km od městečka Neos Marmaras ve výšce 350m nad 

mořem. Vesnička byla postavena v horách a teprve o několik let 

později, v roce 1960, se tamní obyvatelé začali stěhovat blíže  

k moři a zakládat tam  městečko v podobě, jaké ho známe dnes. 

V současné době je velice vyhledávaným místem nejen pro své 

malebné domečky, které zachovávají původní kamennou ar-

chitekturu, ale především díky svému nepopsatelnému výhledu  

na okolní krajinu, moře, městečko a dechberoucí západ slunce.

Jízda po Sithonii

Neos Marmaras se nachází na jednom z nejkrásnějších míst 

Chalkidiki a tím je poloostrov Sithonie, která je známá pro svou 

okouzlující přírodu, krásu pláží s nejrůznějšími zátokami a lagu-

nami, pro své olivové háje, vinnou révu a azurově modré moře. 

Navštívíme několik pláží, kde si při koupání v moři budete připa-

dat jako v romantickém filmu. Užijeme si příjemný oběd v jedné 

z místních taveren a řeckou siestu (mesimeri) můžeme strávit re-

laxací či se sklenkou dobré retsiny či místního tsipoura.

Řecký večer

Nezapomenutelný večer při řecké hudbě, tanci, dobrém jídle  

a pití.  Užijeme si pravý řecký folklór za doprovodu profesionál-

ních tanečníků při zvuku buzuki a dalších tradičních hudebních 

nástrojů.

Cena výletů se pohybuje od 15 do 25 Eur. Výlety si lze objednat 

první den pobytu, kdy bude upřesněna i jeho cena, závazná při-

hláška výletu je stvrzena platbou.

V Neos Marmaras si také můžete pronajmout auto, kolo či mo-

tocykl, můžete se tak sami vydat například na opuštěné pláže či 

jiná odlehlá místa.



Informace o cenách

Osoba ve 3-lůžkovém pokoji 

24.800,- Kč
Osoba ve 2-lůžkovém pokoji 

25.700,- Kč
Osoba v samostatném pokoji 

29.600,- Kč

Cena při přihlášení a zaplacení zálohy do 20. 3. 2016 

Cena zahrnuje

Ubytování:
jedenáct nocí ve 2 - 3 lůžkových pokojích vybavených sprcho-

vým koutem, WC, balkónem, TV, klimatizací a kuchyňkou. Pro 

osoby se zájmem o samostatný pokoj je ubytování zajištěno ve 

vile Savvas, která přímo sousedí s penzionem Itamos. 

 

Penzion Itamos: 

www.halkidikinet.gr/studios-itamos

Vila Savvas:

nikana.gr/en/accommodation/sithonia/paradissos-
-neos-marmaras/1516/savvas-house
 

Strava:
polopenze v místní řecké taverně, snídaně, 

večeře formou výběru z aktuální denní nabídky

 

Transfer: 
zajištěn tam i zpět z letiště v Soluňi (Thessaloniki) 

do Neos Marmaras

Letenky: 
s odletem z Ostravy, omezený počet letenek je možné zpro-

středkovat také z Brna. (V případě zájmu o odlet z Brna doporu-

čujeme přihlásit se co nejdříve). Leteckou dopravu zprostředko-

vává cestovní kancelář Nikolas Tours. 

 

Lekce: 
celkem 18 - 20 lekcí hatha jógy, vinyása jógy, taneční lekce con-

temporary dance, meditace, relaxační techniky, dechové techni-

ky, pránájáma, ranní pozdravy slunci. Lekce budou probíhat vždy 

ráno a večer na pláži nebo pod stromy na zahradě penzionu. Při 

výletech si lekce užijeme také během dne na odlehlých místech 

v přírodě. Lekce budou vedeny tak, aby je bez problémů zvládli  

i ti, kteří se s jógou či tancem setkají poprvé.

 

Cena nezahrnuje: 
cestovní pojištění, výlety

Storno podmínky:
Při zrušení rezervace od 1. 4. do 20. 4. 2016 včetně je účtován 

storno poplatek 75% z celkové ceny pobytu. Při zrušení rezerva-

ce od 21.4.2016 do dne zahájení pobytu je účtován storno po-

platek 100 % z celkové ceny pobytu.

Pro závaznou rezervaci místa je nutné uhradit zálohu 7.000,- Kč 

do 5 dnů od dne přihlášení. Záloha není vratná. Konečná cena 

zájezdu musí být uhrazena nejpozději 60 dní před začátkem po-

bytu. Při přihlášení ve lhůtě kratší než 60 dnů před zahájením 

pobytu je nutné uhradit konečnou cenu pobytu již při přihlášení.

Chcete jet s námi?
Pošlete svou přihlášku se jménem, e-mailem a telefonním kontaktem na elapameinfo@gmail.com
Po obdržení přihlášky Vám zašleme další informace a pokyny k pobytu.

Za osobu v 2 - 3 lůžkovém pokoji

23.600,- Kč
Za osobu v samostatném pokoji

28.500,- Kč

http://www.halkidikinet.gr/studios-itamos
http://nikana.gr/en/accommodation/sithonia/paradissos-neos-marmaras/1516/savvas-house
http://nikana.gr/en/accommodation/sithonia/paradissos-neos-marmaras/1516/savvas-house


Těšíme se na Vás

Dagmar Voudouragkaki 

(+420) 736 538 870

 

Lucie Ampatzi 

(+420) 777 242 064

elapameinfo@gmail.com

www.elapame.cz www.dashdance.com


