
Cestovní kancelář Blue Style, k.s. se sídlem v Praze působí na trhu cestovního ruchu již od roku 1997. V současné době se řadí mezi nejvýznamnější 
tuzemské touroperátory. Nabízí zájezdy do Egypta, Tuniska, Turecka, Řecka, Španělska, Itálie a Maroka. Dále nabízí prodej Eurovíkendů. Pobočky má 
v Praze 1, Praze 6, Letiště Václava Havla Praha, Mostě, Brně, Českých Budějovicích, Zlíně, Olomouci, Karlových Varech, Ostravě, Jihlavě, Mladé 
Boleslavi, Teplicích, Hradci Králové, Plzni, Kladně a Liberci. Každoročně pro své klienty připravuje zájezdy za atraktivní ceny a snaží se své již tradičně 
kvalitní služby neustále zdokonalovat. Kromě zavedeného Blue Clubu neustále rozšiřuje počet hotelů s již zavedeným dětským Croco Clubem, po 
nichž se poptávka stále zvyšuje. V obou typech zábavných programů mají nejen ti nejmenší klienti možnost využít služeb česky mluvících animátorů. 
CK Blue Style nabízí jedinečnou cestovní mobilní aplikací (k dispozici pro iPhone i Android). Ke stažení na Apps Store nebo Google Play 

 

VYJÁDŘENÍ K SITUACI NA OSTROVĚ KOS 

 

V reakci na uveřejněné informace v médiích o stoupajícím počtu uprchlíků a imigrantů 

mířících na ostrov Kos, cestovní kancelář Blue Style do těchto destinací vyslala několik svých 

zaměstnanců, aby danou situaci prověřili. Ti potvrzují slova našich delegátů a  zahraničních 

partnerů z  minulého týdne, tedy že život na ostrově probíhá zcela standardním způsobem, 

turisté nejsou nijak omezováni či konfrontováni s uprchlíky, a to ani v samotném hlavním 

městě či na plážích. Jejich dovolená probíhá bez jakéhokoliv omezení.  V hlavním městě Kos 

je samozřejmé možné skupinky uprchlíků spatřit u budovy úřadu, který zpracovává žádosti 

na vyřízení potřebných dokladů, nicméně se jedná řádově o desítky takovýchto čekatelů. 

„Situace je klidná a nijak nevybočuje a neliší se od situací v jiných středomořských 

destinacích. Dle sdělení našich delegátů tráví klienti svou dovolenou dle svých představ. 

Tímto bychom chtěli všechny naše  klienty uklidnit před obavami z ovlivnění jejich dovolené,“ 

dodává Lenka Berberi, obchodní ředitelka Blue Style. 

 

 

V Praze dne 1.6.2015 

 

Lenka Berberi, obchodní ředitelka 

CK Blue Style, k.s. 

  


