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Koere venner og samarbejdspartnere Hermed kunne vi 
toenke os at presentere Jer for John & George Group, et kent 
selskab indenfor turist markedet.

Vor service tilbyder hotel reservation, transport til og fra 
hoteller, samrbejde med rejseselskaber i unlandet og varier-
ende udflugts-programmer.

Derudover giver vi mulighed for congress- arrangementer 
og arbejdsmøder. Vores mangeårige samarbejde med det 
groeske marked, giver os muligheden at tilbyde Jer fordelag-
tige priser plus et profesionelt samt personligt samarbejde.

Inden vi afslutter vort korte indslag vil vi gerne takke vores 
samarbejdspartnere som har beoeret os med deres tillid ig-
ennem årene og derudover forsikre vores fremtidige samar-
bejdspartnere at det vil voere en stor gloede for os at tilbyde 
vor assiastance.

Yiannis & Giorgos Georgidakis

Med få ord

John & George 
Hotel

Dolfin Hotel

Tolo



Peloponnés er den sydligste del af den balkanske halvø og hang tid-
ligere sammen med det øvrige græske fastland ved hjælp af et meget 
smalt stykke land, nemlig Korinth Isthmus, men på nuværene tidspunkt 
adskilles via Korinth Kanalen.

Området er bjergrigt men der findes mange frådige marker tæt på flod-
er og langs kysten. Det er netop dette landskab samt den gode geograf-
iske position, der har spillet en stor rolle i områdets historie eftersom 
det tiltrak mange forskellige folkefærd. Mange af de nuværene byer var 
meget kendte og betydningsfulde i oldtiden.

I dag er Peloponnés inddelt i 7 egne som stadig bevarer de samme 
navne som de bar i antikken og stadig har næsten de samme grænser 
imellem dem: Argolída, Korinthía, Achaía, Ilía, Messinía og Arkadía. Hver 
af egnene tilbyder den besøgene mange muligheder, både på grund af 
de smukke omgivelser men selvfølgelig også på grund af de mange 
arkeologiske områder.

Peloponnés er et eventyrligt område, hvor hvert et hjørne bringer 
en spændene græsk myte til minde. Det er sat sammen af billeder og 
musik, duft af bjerge og hav, druer, oliven og citrusfrugter.

Epidaurus & Mycenae

Ancient Nemea & Wine Tasting

Ancient Korinth & Korinth’s Canal

Nafplio & Palamidi Castle

Hydra & Spetses Islands

“Agia Moni” & “Loukous” Monastries

Poros & Hermioni

Epidaurus Festival

Mystras

Peloponnese

excursions

Olympia

Mycenae

Nafplio

Mystras

Epidaurus Theatre



Toló er en lille gammel fiskerby som er 
bygget op langs en dejlig sandstrand. Be-
folkningen er imødekommende og kendt for 
sin gæstfrihed. Byen tilbyder rent og klart 
vand at bade eller fiske i samt forskellige 
slags vandsport. Toló giver gode mulighed-
er for ophold på hoteller eller møblerede 
lejligheder, og der findes selvfølgelig også 
et stort udvalg af barer, diskoteker, tavern-
aer, caféer samt natklubber med bouzouki 
musik.

Tolo

View from the hill

View from the hill

The golden beach



Cruises to Hydra - Spetses

Diving in the bayWater sports

Wedding destination, Tolo

Sunset in the bay

The beach is waiting...

Playing with the sand

“Koronisi” Island



John & George Hotel

John & George Hotel

John & George hotellet ligger i den ældre bydel 
lige over Toló bugt. Beliggenheden giver en fan-
tastisk udsigt over bugten og småøerne Romvi og 
Koronisi. Hotellet ligger tæt på stranden og den 
lille maleriske fiskehavn som stadig er aktiv.

Dette bekvemme familiedrevne hotel består af 
58 værelser og 4 lejligheder med eget bad, køle-
skab, telefon, T.V., WiFi, hårtørrer, aircondition og 
balkon.

Baren og spisesalen er let tilgængelige fra swim-
mingpoolen. Elevatoren til alle etager er placeret 
nært receptionen.

Hotellet tilbyder arrangement af grillfester, samt 
forslag til dagsudflugter til blandt andet Epidau-
rus, Mykéne, Athen, Mystras og nærliggende øer.

Pool view

Triple room



John & George Hotel

Superior room

View from the balconyDouble room

Single roomRoom for people with 
special needs



John & George Hotel

Pool & bar view

Breakfast

BarSitting room

Pool view



John & George Hotel

Da vi altid prøver at tilbyde vore gæster hvad der er bedst 
muligt, opfylder dette center de ønsker De har omkring 
konferancer, møder, speciele begivenhedder osv. Center-
et er forsynet med de mest moderne audio visuelle 
hjælpemidler. Det ville være en glæde at tale sammen og 
tilbyde Dem mere information. Under tiden er centeret un-
der sidste fuldførelsesstadie.

Conference Center

Night pool & bar view Night general view

Night view of the terrace

View from the balcony



Dolfin Hotel

Dolfin Hotel

Hotel Dolfin ligger lige ved vandet i den 
ældre del af Toló. Hotellet, som blev ren-
overet i 2012, tilbyder værelser med eget 
bad, aircondition, T.V., WiFi, telefon, køle-
skab, hårtørrer, pengebox og balkon. De 
fleste af de 33 værelser har havudsigt, 
og nogle af dem er udstyret med køkken 
(studios). Både spisesalen og den vel-
forsynede bar ligger ca. 10m fra vand-
kanten og ved siden af terrasen. Eleva-
toren til alle værelser ligger placeret lige 
ved receptionen.

Udover badeferie kan man benytte ho-
tellet som udgangspunkt for sejlture eller 
endagsudflugter til de kendte historiske 
områder på Peloponnés.

Beach view

Suite



Dolfin Hotel

Hotel’s entrance

Hotel’s terrace

Breakfast

Breakfast by the beach

Dining on the terrace



Dolfin Hotel

View from the balcony

View from the balconyDouble room

Double room Triple room



Dolfin Hotel

Reception

Bar & Sitting room

Breakfast

Terrace



BBQ Boat

Hotel John & George og hotel Dolfin tilbyder Barbe-
cue-ture. Turbåden afgår fra havnen i Toló og du bliver 
transporteret til en ubeboet ø eller en øde strand. Her 
kan solen og vandet nydes, mens kaptajnen sørger 
for et lækkert måltid, bestående af græske special-
iteter, bl. a souvlaki, græsk salat, tzatziki og frugt. Alt 
sammen serveret med kolde drikke, vand, øl og vin. 
Drikkevarer er inkluderet i prisen. Barbecue-turene vil 
blive arrangeret såfremt vejret tillader det.

BARBEQUE-BÅD



Maps Peloponnese / Tolo
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