
Tato parta se rozhodla 
prožít  

společnou dovolenou  
pod Olympským pohořím  

v hotelu Atroditi  
v oblasti Neos Panteleimon 
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Nově opravený Hotel  AFRIDITY 
nám poskytl maximální pohodlí 
a komfort 



Všude okolo květiny  
a rozkvetlé keře.  
Na jedné straně pohled na 
Olymp a na druhé úchvatný 
pohled na starý hrad 



A pak už nás čekalo moře. 
Někdy klidné jako rybník  
v Jižních Čechách  
a jindy plný vln ale i chaluh. 
 
 
A pohoda  
a opalovačka 



A pak došlo na žrací orgie.  
Každý večer jsme se úžasně „ojedli“  
v blízké taverně  
s velmi pohledným a milým vrchním. 



Hned první večer  a pak denně byl řecký salát. 
A k tomu buď tzatziky, lilková či jogurtová pomazánka.  

První večer byla grilovaná kuřecí stehna, 
pro každého 3 kusy, hranolky  
a jako moučník 6 meruněk 



A takto to šlo další večery: 

20.6.  plody moře v pikantní omáčce 
           grilované chobotnice 
           kalamáry 
           grundle 
           nektarinky  



21. 6.  
Smažený řecký sýr 
Krůtí stehno s rýží 
Coketové hranolky s česnekovo-sýrovým dresingem 
Musaka 
Meloun galia s jahodami 
 
22. 6. 
Zapečený balkánský sýr na rajských a paprikách 
Zapečený plněný lilek a masem a bešamelem 
Souvlaki, kebaby, hranolky 
Zmrzlina s višněmi v piškotovém těstíčku 
 
23. 6. 
K řeckému salátu ještě zelný 
„Pětichlapový“ řízek z krůty, hranolky 
Zmrzlina v piškotovém těstíčku 
 
24. 6.  
Tzatziky 
Tvarohová pomazánka s bílým pepřem a česnekem 
Grilovaná kotleta se žebrem, hranolky a pečený brambor 
Meloun 
 
 



25. 6. 
Tzatziki a dost dobrý chléb 
Špagety s mletým masem a sýrem na každého asi ½ kg, 
snědl Míra a Jarka a poměli se místní psi. 
Úžasný moučník - perník v sirupu 
Ochutnávka sýra z Kréty od pána s čepičkou s uzlíky, 
nejvíc „chutnal“ Aničce 
Procházka byla víc než nutná!!! 
 
26. 6.  
Opět zapečený sýr 
Grundličky a pan vrchní prohlásil: „it´s all“,  
ale pak p iplavaly chobotnice v něčem jako magi 
Meloun cukrový a galia – nebe v hubě 
 
27. 6. 
Oba saláty, řecký i zelný 
Lilková pomazánka 
Grilovaný bůček a vepřové plátky 
Jogurt s malinovou polevou 
 
 
 



A poslední večeře úžasného obžersví byla následující: 
Samozřejmě řecký salát tentokrát s opečeným chlebem 
Ku ecí maso ve smetanové omáčce  se žampionyva s hranolky a rýží 
Melon galia a nektarina 
 
A každý večer po skeničce vína 
5x bílé, 1x červené 

A i večery byly skvělé, bolelo nás břicho nejen od jídla ale také od smíchu. 
Jistě tomu pomohlo i výborné vínko. Za těch deset dnů „padlo“30 litránků 
 
 



Povedly se i výlety.  
První cesta vedla do kláštera, kde jsme se napili z Diova pramene, který prý 
omlazuje, pak jsme jeli pod Olymp a nakonec  k raritě, kde se kutálí lahve nahoru  
a autobus jede sám do kopce .  

íkal průvodce, Lukáš že jsou taková místa 3 na světě???  



A místní trh je také neuvěřitelný 



Byla to krásná  
a pohodová dovolená  
a takto se s námi  
Olymp rozloučil.  

     Nashledanou….. 


