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Oslavte s námi 25 let VIAMARE! 
Kupte si zájezd z naší nabídky a

5x sleva

50x sleva ve výši 25 %

Ú žasné výhry pro Vás

Soutěž je časově omezená do 31.3.2017.
Podmínky soutěže naleznete na www.viamare.cz

VYHRAJTE
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na zakoupený zájezd

na zakoupený zájezd



Vážení a milí klienti !

Váš tým cestovní kanceláře VIAMARE

Rok 2017 je výjimečným rokem pro cestovní kancelář VIAMARE. Oslavíme 25. narozeniny našeho 
úspěšného působení na českém trhu. Za tuto dobu s námi jelo na dovolenou přes 300 tisíc 
klientů. Z dotazníků spokojenosti klientů plyne, že 99,86% z Vás je s námi spokojená a proto 
s námi opakovaně vyráží rok co rok na dovolenou. Nesmírně si toho vážíme a proto jsme pro Vás, 
jako vyjádření našeho poděkování, připravili výjimečnou nabídku pro tuto sezónu. 

Výjimečná sleva 25% a zájezdy zdarma v hodnotě 25 000 Kč.

Včasný nákup zájezdu a věrnost se vyplatí! Jezdíte-li s námi pravidelně a zaregistrujete se do našeho věrnostního programu 
klubu Moje Viamare, získáte od nás další extra slevu ve výši až 3%.

Výhodná a rozšířená nabídka zájezdů pro rodiny s dětmi. Nová a zajímavá letoviska v Bulharsku s ubytováním 
v prostorných apartmánech na pláži s vlastními bazény jsou ideální pro dovolenou rodin s dětmi. 

I v roce 2017 přinášíme výhodné slevy pro klienty 55+. 

Nová letoviska v Bulharsku umožňují rovněž strávit dovolenou aktivně. Rozšířili jsme stávající nabídky i pro větší skupiny.

Věříme, že společně s námi oslavíte kulaté výročí a že si jej náramně užijete.

Děkujeme Vám za Vaši důvěru a přejeme krásnou a pohodovou dovolenou.

Na www.viamare.cz naleznete širokou nabídku dalších zajímavy ́ch zájezdů, které v tištěném katalogu 
Viamare nejsou a kterou stále doplňujeme a rozšiřujeme. Na našich webovy ́ch stránkách si můžete 
zájezdy objednat i zaplatit on-line. Rádi Vám poradíme i na on-line chatu.

KOMPLETNÍ NABÍDKU NALEZNETE POUZE na www.viamare.cz
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Novinky 2017

Pro sezónu 2017 jsme pro Vás připravili celou řadu novinek ve formě nové destinace, 
produktů a ubytování. Věříme, že Vás rozšířená nabídka zaujme a že uspokojí i ty nejná-
ročnější představy o krásné, pohodové a klidné dovolené.
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Vyhrajte výjimečné slevy 25% a zájezdy v hodnotě Rozšířená nabídka pro rodiny s dětmi
25 000 Kč

Odlety nově i z Ostravy
Bulharsko - krásná leto viska s bydlením přímo
na písečných plážích 

Větší nabídka stravování 

Extra sleva za věrnost ve výši až 3% Rozšíření nabídky o krátkodobé zájezdy 

Strava na palubě letadla
Moje Viamare = dovolená za nejlepší cenu

Nová prodejní místa

Nádherné písečné pláže v bulharských letoviscích s ubytováním ve větších 
a prostornějších apartmánech až pro 5 osob s možností využití bazénu 

Vyhrajte v soutěži výjimečné slevy a výhry při příležitosti 25 let Viamare 
jistě ocenění rodiny s dětmi všech věkových kategorií. Na výběr budou 

jako naše poděkování, že jste s našimi službami spokojení a každý rok zájezdy se snídaní, s polopenzí a all inclusive.
s námi opakovaně trávíte dovolenou.  

Nově nabízíme možnost odletů na nejoblíbenější řecké ostrovy i z Ostravy. 
V sezóně 2017 Vám nabídneme odlety z Ostravy na Korfu, Zakynthos, 
Krétu a Kos.

Objevte krásy Černého moře s nádhernými písečnými plážemi, bydlení 
v menších letoviscích, v hotelech a apartmánových domech ležících přímo 
na písečných plážích. V sezóně 2017 Vám nabídneme nádherná letoviska 

Ubytování zejména v nově otevřených letoviscích v Bulharku Vám přinese 
na jihu Bulharska - Lozenec, Carevo a Sozopol, která jsou snadno širší nabídku zájezdů se snídaní, s polopenzí či all inclusive . To určitě 
dostupná z letiště v Burgasu. Více informací naleznete na str. 15. ocení rodiny s dětmi. 

Vyhovuje Vám kratší doba dovolené? Právě pro Vás je zde nabídka Jezdíte-li s námi pravidelně na dovolenou, máme pro Vás extra slevy 
krátkodobých (až 5 denních) pobytových zájezdů. Můžete tak jezdit za věrnost. Zaregistrujte se do věrnostního programu klubu Viamare 
častěji. Nabídka bude k dispozici na našich webových stránkách před nazvaného Moje Viamare a získejte řadu dalších výhod a slev, např. 
zahájením sezóny.věrnostní slevu ve výši až 3%. 

Přinášíme Vám možnost objednání stravy (tzv. catering) na palubě letadla 
S věrnostním programem Moje Viamare získáte dovolenou za nejvý- (více na str. 16).
hodnější možné podmínky. Na webových stránkách Viamare je sekce 
Moje Viamare. Po registraci budete mít možnost kdykoli po přihlášení 
do Vaší osobní sekce vstoupit. Ta Vám umožní snadněji objednávat Rádi bychom Vám nabídli možnost zakoupit si zájezd od Viamare ve více 
zájezdy, přístup k historii Vašich objednávek, dokumentům k odbavení prodejnách. Proto jsme v jednání s naší partnerskou cestovní kanceláří 

a věříme, že Vás brzy budeme informovat o nových prodejních místech. zájezdu a řadu dalších výhod a benefitů. Více informací o programu 
Jejich seznam naleznete na našich webových stránkách www.viamare.cz.naleznete na str. 9. 
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Seznam ubytování pro Vaši rychlou orientaci
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Hotel/Kategorie Stravování Pobyt ZDARMA* Str.

* 
Pobyt zdarma mohou získat až 3 Vaše děti. Dítě nesmí v den návratu ze zájezdu dovršit stanovený věk a musí být ubytováno nejméně 
se 2 dospělými osobami na pevném lůžku. Tato nabídka platí po celou sezónu.

Dítě pobyt zdarma: 7 990 Kč/7 nocí, 8 990 Kč/10-11 nocí, 9 990 Kč/14 nocí. Více naleznete v tabulkách u ceníků.

  Korfu 7/14 nocí
Thea**+ (apartmány) 2 děti do 15 let 27 Porto Plakias***+ (pokoje) dítě do 12 let 121
Evinos** (studia, apartmány) 2 děti do 18 let 29 Myrtis*** (pokoje) dítě do 12 let 122
Paralia I** (studia, apartmány) 2 děti do 18 let 30 Lena** (pokoje) 124
Paralia II** (studia) dítě do 10 let 30 Santa Maria**+ (studia, apartmány) 2 děti do 15 let 125
Spiros a Maria **+ (studia) 32 Nikos** (studia, apartmány) 2 děti do 18 let 126
Moros**+ (studia) 2 děti do 12 let 33 Aretousa**+ (studia) dítě do 15 let 127
Argyris** (studia, apartmány) 2 děti do 12 let 34 Creta Mare**+ (studia) dítě do 12 let 128

Apollo** (studia) 128
  Parga 7/14 nocí Alianthos Beach*** (pokoje) dítě do 12 let 130
Olive Tree**+ (studia) dítě do 18 let 40 Corali** (studia) 131
Kitsos** (studia, apartmány) 2 děti do 15 let 41 Alianthos Garden***+ (pokoje) dítě do 12 let 132
Kitsos** (pokoje) 41 Lofos** (pokoje) 133
Elena***+ (apartmány)  2 děti do 15 let 42 Livadi*** (apartmány) dítě do 15 let 134
Achilleas**+ (pokoje) 44 Lamon**+ (pokoje) 135
Garden House**+ (studia) 2 děti do 15 let 47 Ikaros**+ (studia, apartmány) 3 děti do 15 let 136

Plakias Bay*** (pokoje) 136  Lefkada 7/14 nocí
Damnoni Bay**+ (pokoje) dítě do 7 let 139

Rania**+ (studia, apartmány) 2 děti do 18 let 51 Damnoni Paradise** (studia, apartmány) 2 děti do 15 let 140
Leonidas**+ (studia) dítě do 18 let 51 Kalypso Village***+ (pokoje)           2 děti do 5 let 142
Phoenix*** (pokoje) 52
Katerina**+ (studia) dítě do 12 let 54   Skiathos 10/11 nocí
Altina*** (studia, apartmány) 2 děti do 18 let 55

Pandora*** (studia, apartmány) 2 děti do 15 let 149Aiolos*** (studia, apartmány) 2 děti do 18 let 56
Telis*** (studia) dítě do 15 let 150Odeon**** (studia, apartmány) 2 děti do 18 let 56
Paschalis** (studia) dítě do 18 let 152Agios Nikitas Hotel*** (studia, apartmány) 2 děti do 15 let 59
Maria** (apartmán) 2 děti do 18 let + 1 dítě do 12 let 154Agios Nikitas Hotel*** (pokoje) 59
Maria** (studio) dítě do 12 let 154Odyssey*** (pokoje) 60
Plaza*** (pokoje) dítě do 6 let 156Santa Marina***+ (pokoje) 62
Cape Kanapitsa*** (pokoje) dítě do 12 let 158Euridikis**** (vily) 63
Skiathos Palace**** (pokoje) dítě do 12 let 160Eagles Nest*** (vila) 2 děti do 18 let 64
Skiathos Princess***** (pokoje) dítě do 12 let 162

  Kefalonie 10/11 nocí
  Samos 7/14 nocíApolafsi*** (studia) 2 děti do 10 let/1 dítě do 18 let 69
Maria I*** (studia, apartmány) dítě do 18 let 167Nana*** (studia) dítě do 18 let 70
Maria II** (studia) 167Sea Breeze**+ (studia) dítě do 18 let 70

Summery*** (pokoje) 71 Christina** (pokoje) 168
Sofia*** (studia) 2 děti do 18 let 73 Marin*** (studia, apartmány) 2 děti do 18 let 170
Lito*** (studia, apartmány) 2 děti do 18 let 73 Kokkari Beach*** (pokoje) dítě do 6 let 171
Apollonion Resort & Spa***** (pokoje) dítě do 12 let 74 Alekos** (studia, apartmány) 2 děti do 18 let + 1 dítě do 15 let 172
Chloe*** (studia, apartmány) dítě do 12 let 76 Athena*** (pokoje) dítě do 12 let 174
Anna**+ (studia) 2 děti do 15 let 79 Gregory House** (studia) 176
Poseidon*** (studia, apartmány) 3 děti do 15 let 80 Platanaki***+ (vily) až 3 děti do 10 let 178
Porto Skala***+ (pokoje)                             dítě do 12 let 82

  Kos 7/14 nocí
  Zakynthos 7/14 nocí Zafira*** (studia, apartmány) 2 děti do 18 let + 1 dítě do 10 let 183
Lithari**+ (studia) 87 Pantheon** (studia) 184
Dionysia*** (studia) 2 děti do 18 let 87 Ionikos** (pokoje) dítě do 12 let 185
Achillion*** (studia) dítě do 12 let a 10 let 88 Kordistos** (pokoje) 186
Panorama (AM)**+ (studia, apartmány) 2 děti do 15 let 89 Kontessa**+ (apartmány)  dítě do 15 let a 12 let 187
Amoudi*** (studia) dítě do 4 let 90 Andreas**+ (studia, apartmány) 2 děti do 18 let 188
Panorama (LK)**+ (studia) dítě do 15 let 93 Anastasia**+ (studia, apartmány) 2 děti do 18 let 190
Dakis**+ (studia) dítě do 15 let 93 Caravia Beach**** (pokoje) dítě do 12 let 192
Miranda**+ (apartmán) 2 děti do 18 let 94 Atlantis**** (pokoje) dítě do 6 let 194
Miranda**+ (studio) dítě do 15 let 94
Bratis*** (studia, apartmány) 3 děti do 12 let 94   Rhodos 7/14 nocí
Argastares*** (vily) 2 děti do 6 let 96

Antuan-Matina*** (studia) dítě do 12 let 201Joanna**+ (studia, apartmány) 3 děti do 15 let 96
Stegna Star**+ (apartmány) 2 děti do 15 let 202Yannis*** (vily) 3 děti do 12 let 98
Stegna Bay*** (studia, apartmány) 3 děti do 15 let 203Poseidon Beach*** (pokoje) 2 děti do 6 let 100
El Vita*** (studia) dítě do 15 let 205Leonidas**+ (studia) dítě do 15 let 102
Karpathios*** (studia) dítě do 15 let 207
Coliseum**+ (studia, apartmány) 2 dítě do 15 let 208  Kréta - Paleochora 10/11 nocí
Stafilia*** (pokoje) 2 děti do 7 let 210Sifis**+ (studia, apartmány) 2 děti do 18 let 107

Sandy Beach*** (pokoje) 108   Karpathos 10/11 nocíPal Beach*** (pokoje) 108
Lefkos Village***+ (studia) 2 děti do 15 let 215Zafiri** (studia, apartmány) 2 děti do 14 let 110
Neraida***+ (vily) 2 děti do 15 let 216Lithi** (studia) 111
Sea Melody**+ (studia) 216Europa*** (studia, apartmány) 2 děti do 15 let 112
White Castle** (studia) dítě do 10 let 218Marise*** (studia, apartmány) 3 děti do 15 let 113
Pliades** (apartmány) 3 děti do 15 let 219Lito*** (studia, apartmány) 3 děti do 15 let 114
Galini**+ (studia) dítě do 15 let 220Michalis**+ (studia) dítě do 15 let 116
Blue Swan** (studia) 220Candia*** (studia, pokoje) dítě do 15 let 117
White Sands*** (pokoje) 2 děti do 6 let 221Vily Paleochora***+ (vily) 2 děti do 15 let 118
Krinos**+ (pokoje) 222Iasmos***+ (studia) 2 děti do 15 let 118

vlastní soft all inclusive
vlastní soft all inclusive
vlastní snídaně/polopenze
vlastní vlastní
vlastní vlastní
vlastní vlastní
vlastní vlastní

snídaně
polopenze

vlastní vlastní
vlastní polopenze
snídaně snídaně
vlastní vlastní
snídaně snídaně
vlastní vlastní

snídaně
polopenze

vlastní vlastní
vlastní polopenze/soft all inclusive
snídaně
vlastní
vlastní

vlastnívlastní
vlastnívlastní
vlastnívlastní
vlastní       snídaně
vlastnísnídaně
snídaněpolopenze
snídaněvlastní
polopenzevlastní
snídaně

vlastní        
vlastnívlastní
vlastnívlastní

snídaně snídaně
vlastní vlastní
vlastní snídaně
polopenze vlastní       
vlastní snídaně
vlastní vlastní
vlastní vlastní

polopenze/all inclusive

vlastní       
vlastní polopenze
vlastní snídaně
vlastní polopenze
vlastní vlastní
polopenze vlastní
vlastní vlastní
vlastní all inclusive
vlastní all inclusive
vlastní
vlastní
vlastní

vlastnívlastní
vlastnívlastní
vlastníall inclusive
vlastnívlastní
vlastní
vlastní
polopenzevlastní

snídaně
snídaně

vlastní/snídaněvlastní
vlastnívlastní
vlastnívlastní
vlastnísnídaně
vlastnívlastní
vlastnívlastní
vlastnívlastní
snídaněvlastní
polopenzevlastní

  Kréta - Plakias 7/10/11/14 nocí

Nepropásněte opravdu výhodné ceny pro rodiny s dětmi, které platí jen do 31.3.2017! Jsou uvedeny v tabulkách u ceníků. 

Hotel/Kategorie Stravování Pobyt ZDARMA* Str.



Přehled kapacit s možností ubytování 4 až 6 osob
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  Korfu 7/14 nocí   Kréta - Paleochora 10/11 nocí 

Sifis**+ (apartmány) vlastní 18 let 107Thea**+ (apartmány) vlastní 15 let 27

Zafiri** (apartmány) vlastní 14 let 110Evinos** (apartmány) vlastní 18 let 29
Europa*** (apartmány) vlastní 15 let 112Paralia I** (apartmány) vlastní 18 let 30
Marise*** (apartmány) snídaně         15 let 113

Moros**+ (studia) vlastní 12 let 33
Lito*** (apartmány) vlastní           15 let 114

Argyris** (apartmány) vlastní 12 let 34
Vily Paleochora***+ (vily) vlastní        15 let 118

Iasmos***+ (mezonetová studia)   vlastní 15 let 118  Parga  7/14 nocí

  Kréta - Plakias 7/10/11/14 nocíKitsos** (apartmány) vlastní 15 let 41

Elena***+ (apartmány) vlastní 15 let 42 Santa Maria**+ (apartmány) vlastní 15 let 125

Nikos** (apartmány) vlastní 18 let 126Garden House**+ (studia) vlastní 15 let 47

Livadi*** (apartmány) vlastní 15 let 134

  Lefkada  7/14 nocí Ikaros**+ (apartmány) vlastní               15 let 136

Damnoni Paradise** (apartmány) vlastní 15 let 140Rania**+ (apartmán) vlastní 18 let 51
Kalypso Village***+ (pokoje) polopenze/soft all inclusive     5 let 142Altina*** (apartmány) vlastní 18 let 55

Aiolos*** (apartmány) vlastní 18 let 56   Skiathos 10/11 nocí
Odeon**** (apartmány) vlastní 18 let 56 Pandora*** (apartmány) vlastní 15 let 149
Agios Nikitas Hotel*** (apartmány)   vlastní 15 let 59 Maria** (apartmán) vlastní   18 let/12 let 154

Agios Nikitas Hotel*** (studia)   vlastní 15 let 59 Cape Kanapitsa*** (suity) snídaně 12 let 158

Santa Marina***+ (pokoje) polopenze 15 let 62 Skiathos Palace**** (pokoje) polopenze 12 let 160

Skiathos Princess***** (pokoje)    snídaně/polopenze     12 let 162Euridikis**** (vily) vlastní      63

Eagles Nest*** (vila) vlastní       18 let 64
  Samos  7/14 nocí

Maria I*** (apartmány) vlastní 167  Kefalonie 10/11 nocí
Marin*** (apartmány) vlastní 18 let 170

Apolafsi*** (studia) vlastní 18 let/10 let 69
Alekos** (apartmány) vlastní    18 let/15 let 172

Sofia*** (mezonetové studio) vlastní 18 let 73
Platanaki***+ (vily) vlastní    10 let 178

Lito*** (mezonetové studio) vlastní 18 let 73

  Kos  7/14 nocíLito*** (apartmány) vlastní 18 let 73

Zafira*** (apartmány) vlastní    18 let/10 let 183Apollonion Resort & Spa***** (pokoje)   polopenze 74

Kontessa**+ (apartmány) vlastní 15 let/12 let 187Chloe*** (apartmán) vlastní 12 let 76
Andreas**+ (apartmány vlastní 18 let 188Chloe*** (studia) vlastní 12 let 76
Anastasia**+ (menší apartmány)   vlastní 15 let 190

Anna**+ (mezonetová studia) vlastní 15 let 79
Anastasia**+ (větší apartmány)   vlastní 18 let 190

Poseidon*** (apartmány) vlastní           15 let 80
Caravia Beach**** (pokoje) all inclusive 12 let 192

Porto Skala***+ (pokoje) polopenze/all inclusive   12 let 82
Atlantis**** (pokoje) all inclusive 6 let 194

  Zakynthos  7/14 nocí   Rhodos  7/14 nocí

Dionysia*** (studia) vlastní 18 let 87 Stegna Star**+ (apartmány) vlastní 15 let 202

Stegna Bay*** (apartmány) vlastní 15 let 203Achillion*** (studia) vlastní 12 let/10 let 88

Coliseum**+ (apartmány) vlastní 15 let 208Panorama (AM)**+ (apartmán)   vlastní 15 let 89
Stafilia*** (pokoje) polopenze 7 let 210Miranda**+ (apartmány) vlastní 18 let 94

Bratis*** (apartmány) vlastní            12 let 94   Karpathos 10/11 nocí
Argastares*** (vily) vlastní       6 let 96

Lefkos Village***+ (studia) vlastní/snídaně 15 let 215
Joanna**+ (apartmány) vlastní         15 let 96 Neraida***+ (vily) vlastní 15 let 216

Yannis*** (apartmány) vlastní         12 let 98 Pliades** (apartmány) vlastní      15 let 219

Poseidon Beach*** (pokoje) all inclusive 6 let/12 let 100 White Sands*** (pokoje) snídaně 6 let 221
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Hotel/Kategorie Stravování Věk * Str.Maximální obsazenost

Tuto tabulku jsme pro Vás připravili, abyste se rychle zorientovali v naší nabídce vícelůžkových studií, apartmánů, hotelových pokojů a vilek, 
které jsou uvedeny v tomto katalogu. Rádi pro Vás připravíme přesnou kalkulaci. Přesnou kalkulaci si můžete udělat i sami na www.viamare.cz 
v ceníku ubytování. Použijte tlačítko rezervovat.  
Doporučujeme Vám, abyste využili našich slev za včasnou rezervaci, kdy Vaše děti mohou letět opravdu výhodně. Jen do 31.3.2017.

*Maximální věk dítěte (v době návratu) znamená, že od Viamare dostanete výhodnou cenu pro Vaše dítě (jen do 31.3.2017) nebo pro Vaše dítě pobyt 
zdarma (více na str. 8). Viamare zná dobře ubytování, které nabízí svým klientům. Má přesné informace o kvalitě 3. a 4. lůžek a přistýlek v ubytování. Žádejte 
přesné informace. Rádi Vám je poskytneme.

Hotel/Kategorie Stravování Věk * Str.Maximální obsazenost



Skupina 10 - 15 osob
Skupina nad 15 osob

Moje Viamare Ostatní klienti
7% 5%

Individuální sleva Individuální sleva
Pro individuální slevu kontaktujte Viamare. Sleva se nevztahuje na zájezdy 
s kombinovanou dopravou.

Skupinové slevy platné od 1.4.2017

Slevy za včasný nákup - FIRST MINUTE

Uzavření smlouvy do 31.12.2016
Uzavření smlouvy do 28.2.2017
Uzavření smlouvy do 31.3.2017

Moje Viamare Ostatní klienti
14% 12%
12% 10%
11% 9%

Slevy za včasný nákup - FIRST MINUTE
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Super sleva za včasný nákup až 15%

Uzavření smlouvy do 31.12.2016
Uzavření smlouvy do 31.3.2017

5%
3%

Slevy se poskytují vždy z katalogové ceny zájezdu bez veškerých příplatků 
a platí pro všechny klienty.

Slevy pro zájezdy s kombinovanou
a vlastní dopravou

Slevy Moje Viamare platí pro všechny klienty, kteří cestovali alespoň 1x s Viamare 
za posledních 5 let , tj. od 1.12.2011. Slevu je možné uplatnit jednoduše přes 
on-line registraci v sekci Moje Viamare na www.viamare.cz nebo osobně 
na prodejnách Viamare. Slevy se vztahují na všechny plně platící účastníky uvedené
ve smlouvě o zájezdu (kromě zvýhodněných cen na třetím a dalších lůžkách). 
Po registraci a následném on-line objednání zájezdu se Vám zvýhodněná sleva 
zobrazí v rezervačním formuláři automaticky.

U vybraných zájezdů nabízíme zvýhodněné ceny pro klienty 55+.
Ty jsou již po slevě až 20% z katalogové ceny. Objednávka zájezdu 
nejpozději do 31.3.2017 (více na str. 11). 

Zvýhodněné ceny zájezdů pro 
klienty 55+ (včetně slevy až 20%)

Nejvyšší slevy za včasný nákup zájezdu pro rodiny s dětmi při objednávce do 31.3.2017. 
Kromě slevy pro dospělé účastníky zájezdu mohou až 2 Vaše děti cestovat za výhodnou cenu! 

Viamare rodinám - výhodné slevy pro děti až do 18 let

Až 2 děti do 18 let
za výhodnou cenu!

V označeném ubytování máme pro Vaše děti až do 18 let pobyt včet-
ně letenky, někdy i včetně stravování, za výhodnou cenu! Výhodnou 
cenu mohou čerpat maximálně 2 děti. Dítě nesmí v den návratu ze zá-
jezdu dovršit stanovený věk a musí být ubytováno nejméně se 2 dospě-
lými osobami na pevném lůžku! 

Platí pro pobyty na 7/10/11/14 nocí. Více informací naleznete u jednotli-
vých ceníků. Počet míst je omezen! Platí jen do vyčerpání přidělených 
kapacit. Příklady zájezdů pro rodiny s dětmi na straně 10. 

Výhodná cena pro dítě: 3990 Kč/7 nocí
4990 Kč/10-11 nocí
5990 Kč/14 nocí

Ve vybraných studiích a pokojích máme pro Vaše dítě pobyt zdarma. 
Dítě nesmí v den návratu ze zájezdu dovršit stanovený věk a musí být 
ubytováno s 1 dospělým na pevném lůžku. 
Splníte-li tuto podmínku, může být dovolená s Viamare pro Vás tak výhod-
ná, že za Vaše dítě zaplatíte pouze: 

Více informací naleznete u jednotlivých ceníků. Počet míst je omezen! 
Platí jen do vyčerpání přidělených kapacit. 

do 7 nocí 7990 Kč
do 11 nocí 8990 Kč
do 14 nocí 9990 Kč

Dítě až do 18 let pobyt zdarma 
s 1 dospělým na pevném lůžku

Slevy Moje Viamare 

Pokud splníte podmínky pro získání slevy za včasný nákup v rámci programu klubu 
Moje Viamare a cestovali jste alespoň 3x s Viamare v období od 1.12.2011, 
zvýšíme Vám poskytnutou slevu za včasný nákup o další 1%, tj. až na 15%. Tato 
super sleva platí pro zájezdy zakoupené nejpozději do 31.3.2017.

Super slevy Moje Viamare až 15%

Poskytují se z katalogové ceny zájezdu bez veškerých příplatků při složení zálohy 
ve výši 50% z celkové ceny zájezdu. Vztahují se na všechny plně platící účastníky 
uvedené ve smlouvě o zájezdu (kromě zvýhodněných cen na třetím a dalších 
lůžkách). Slevy platí jen pro letecké zájezdy a nedají se uplatnit zpětně po uzavření 
smlouvy o zájezdu. Nedají se sčítat ani kombinovat s jinými slevami (použít 
současně) a nevztahují se na last minute zájezdy, speciální nabídky a nabídky HIT 
Viamare. 

Podmínky slev za včasný nákup

n

n

n

n

parkování u letiště Praha nebo Ostrava ZDARMA
cestovní pojištění pro děti do 12 let ZDARMA při zakoupení 
pojištění Viamare k zájezdu 
garance největšího a nejširšího výběru ubytovacích kapacit
garance ceny zájezdu

A navíc získáte za rezervaci do 31.3.2017

Objednávky nejpozději do 31.3.2017
Slevu dostanete jak pro dospělou osobu, tak i pro děti až do 18 let!

2. dítě Dítě
+ 1 dospělý
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Klub Moje Viamare

Klub Moje Viamare slevy za věrnost až 15%

Hotel Kivos Skiathos

Je to jednoduché! Stačí pouze zakoupit zájezd slevu čerpat již při zakoupení dalšího zájezdu. 
z nabídky cestovní kancelá ře Viamare Podrobné informace a podmínky týkající se klubu 

Moje Viamare získáte na našich internetových a zaregistrovat se na webových stránkách 
stránkách www.viamare.cz, na klientské Viamare v sekci Moje Viamare nebo osobně 

na prodejnách Viamare. Klienti, kteří s cestovní telefonní lince 242 489 351, či na prodejnách 
kanceláří Viamare jedou poprvé, mohou atraktivní cestovní kanceláře Viamare. 

Věrnostní program Moje Viamare je určen našim klientům, 
kteří jsou členy klubu Moje Viamare. Tito klienti mohou v rám-
ci věrnostního programu čerpat další extra slevy a výhody. 

+2% sleva za včasný nákup zájezdu do 31.3.2017, celkem až 14%

+3% super sleva za včasný nákup zájezdu do 31.3.2017, celkem až 15% 

+2% skupinová sleva na nákup zájezdu od 1.4.2017, celkem 7% 

  7% sleva na nákup zájezdu od 1.4.2017 

(týká se zájezdů s leteckou dopravou, více na str. 8)

(týká se zájezdů s leteckou dopravou, více na str. 8)

(týká se zájezdů s leteckou dopravou, více na str. 8)

(netýká se zvýhodněných zájezdů např. last minute, HIT a dalších akcí)

Parkování u letiště ZDARMA
Členové klubu Moje Viamare mohou získat 
ke každé smlouvě o zájezdu na letecký 
zájezd uzavřené do 31.3.2017 jedno par-
kovací místo ZDARMA (více na str. 18).

Cestovní pojištění pro děti 
do 12 let ZDARMA
Pokud si zakoupíte cestovní pojištění Viama-
re k zájezdu, jako člen klubu Moje Viamare, 
můžete dostat pro svoje děti do 12 let ces-
tovní pojištění ZDARMA. Platí jen do 
31.3.2017. 

Při zakoupení zájezdu každý člen klubu Moje Viamare může čerpat věrnostní slevu, 
která je minimálně o 2% vyšší, než sleva pro ostatní klienty. 

Viamare je partnerem různých benefitních 
a věrnostních programů, přijímá různé druhy 
poukázek a poskytuje slevy na věrnostní programy 
klientů. Slevy nelze slučovat s žádnými dalšími 
slevami. Konkrétní informace naleznete na našich 
webových stránkách www.viamare.cz.

Karty

Poukázky

Benefity

Slevy poskytujeme držitelům věrnostního program 
SPHERE (Karta VIP, Karta Standard), karet Pražské 
plynárenské, Lady karty Komerční banky, karet 
České pošty, Unicredit Bank a Klubu Dvojka Praha 2.

Přijímáme poukázky splečnosti SODEXO 
- HolidayPASS, DárkovýPASS, FlexiPASS, FokusPASS, 
BonusPASS, EDENRED - Ticket Holiday, Multi, 
Dárkový Ticket Benefits a Chéque déjeuner. 

Přijmáme benefity identifikační karty BENEFITY a.s., 
objednávky v rámci programu Software cafeteria 
- Benefity café a programu BENEFIT PLUS.

Karty, poukázky, benefity 

Nejste ještě členy klubu Moje Viamare? 
Neváhejte, přidejte se a využívejte extra slevy! 

Věrnostní sleva



Výhodné zájezdy pro rodiny s dětmi
Objednávky nejpozději do 31.3.2017
Vyberte si z naší široké nabídky výhodných pobytů pro rodiny s dětmi.
Čím dříve se rozhodnete, tím výhodnější cenu od nás dostanete (více na straně 8).
Zájezdy pro rodiny s dětmi od Viamare patří mezi nejvýhodnější z nabídky cestovních kanceláří u nás. Posuďte sami a obraťte se 
na nás, rádi Vám poradíme. V uvedeném doporučení je pouze zlomek z naší široké nabídky, kterou jsme pro Vás připravili.

Ceny uvedené v této tabulce jsou platné, pokud si tento zájezd objednáte do 31.12.2016 a pokud jste s námi již v minulosti 
cestovali. Pokud nestihnete objednat zájezd do 31.12.2016, obraťte se na nás, velmi rádi Vám připravíme aktuální výpočet ceny 
zájezdu. Další výhodné nabídky pro rodiny s dětmi hledejte v tomto katalogu u jednotlivých destinací nebo na straně 7 a 8.

Slevy pro rodiny s dětmi
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2. dítě

Další výhodné nabídky pro rodiny s dětmi najdete v tomto katalogu u jednotlivých destinací nebo na straně 7 a 8.

Foto z fotosoutěže

Zájezd pro rodinu 2 dospělí + 2 děti do 15 let Zájezd pro rodinu 2 dospělí + 2 děti do 18 let Zájezd pro rodinu 2 dospělí + 2 děti do 18 let

Zájezd pro rodinu 2 dospělí + 2 děti do 18 let Zájezd pro rodinu 2 dospělí + 2 děti do 18 let
Zájezd pro rodinu 2 dospělí + 2 děti do 15 let

Zájezd pro rodinu 2 dospělí + 2 děti do 15 let Zájezd pro rodinu 2 dospělí + 2 děti do 15 letZájezd pro rodinu 2 dospělí + 2 děti do 18 let

Zájezd pro rodinu 2 dospělí + 2 děti do 18 let Zájezd pro rodinu 2 dospělí + 2 děti do 15 letZájezd pro rodinu 2 dospělí + 2 děti do 18 let

 4.6. - 11.6. (7 nocí), odlet Praha 4.6. - 11.6. (7 nocí)  25.9. - 2.10. (7 nocí)
8.6. - 15.6. (7 nocí), odlet Ostrava Miranda (str. 94) Zafira (str. 183)

Thea (str. 27) vlastní stravování vlastní stravování
vlastní stravování Rezervace do 31.12.2016 Rezervace do 31.12.2016
Rezervace do 31.12.2016

   

27.5. - 3.6. (7 nocí)  19.9. - 26.9. (7 nocí), odlet Ostrava
6.6. - 13.6. (7 nocí) Nikos (str. 126) Anastasia (str. 190)

Garden House (str. 47) vlastní stravování vlastní stravování
vlastní stravování Rezervace do 31.12.2016 Rezervace do 31.12.2016
Rezervace do 31.12.2016

13.6. - 23.6. (10 nocí)  29.5. - 5.6. (7 nocí)2.6. - 9.6. (7 nocí)
Pandora (str. 149) Stegna Star (str. 202)Aiolos (str. 56)
vlastní stravování vlastní stravovánívlastní stravování
rezervace do 31.12.2016 Rezervace do 31.12.2016Rezervace do 31.12.2016

 8.6. - 15.6. (7 nocí)  6.6. - 16.6. (10 nocí)14.9. - 25.9. (11 nocí)
Marin (str. 170) Lefkos Village (str. 215)Lito (str. 73)
vlastní stravování vlastní stravovánívlastní stravování
Rezervace do 31.12.2016 Rezervace do 31.12.2016Rezervace do 31.12.2016

KORFU ZAKYNTHOS KOS

Cena: 30 839 Kč Cena: 34 108 Kč
Cena: 28 088 Kč

KRÉTA KOS
PARGA

Cena: 32 042 Kč Cena: 37 076 Kč
Cena: 28 603 Kč

SKIATHOS RHODOSLEFKADA

Cena: 43 030 Kč Cena: 32 042 KčCena: 30 667 Kč

SAMOS KARPATHOSKEFALONIE

Cena: 31 528 Kč Cena: 44 406 KčCena: 38 344 Kč



Výhodné ceny pro klienty 55+

Výhodné zájezdy pro klienty 55+
Objednávky nejpozději do 31.3.2017
Vyberte si z naší nabídky zvýhodněných pobytů se slevou až 20%
Zvýhodněné ceny jsou již po slevě (až 20%) a vztahují se na každou osobu, která dosáhla věku 55 let. Zájezdu se mohou zúčastnit za stejných 
podmínek i osoby mladší 55 let, pokud cestují alespoň s jednou osobou, která dosáhla věku 55 let.
Pro děti na 3. a 4. lůžkách platí dětské ceny uvedené v katalogu a to včetně výhodné ceny v označeném ubytování.
Ceny jsou uvedeny na jednu osobu ve 2lůžkovém pokoji/studiu.
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ODLET PRAHA ODLET PRAHA ODLET PRAHA

9 432 Kč 12 632 Kč12 232 Kč
10 679 Kč 9 752 Kč

ODLET PRAHA15 752 Kč
ODLET OSTRAVA 12 072 Kč

13 112 Kč9 432 Kč ODLET PRAHA 10 152 Kč10 679 Kč

ODLET OSTRAVA11 892 KčODLET PRAHA

11 892 Kč 
13 112 Kč9 752 Kč

10 152 Kč 10 472 Kč
ODLET PRAHA

ODLET PRAHA ODLET PRAHA
9 512 Kč
9 767 Kč

10 952 Kč 11 467 Kč
9 192 Kč 11 892 Kč 11 892 Kč

ODLET PRAHA
ODLET PRAHAODLET PRAHA

9 192 Kč
12 657 Kč12 072 Kč
13 082 Kč9 912 Kč9 652 Kč

KORFU (str. 32, 33) KEFALONIE (str. 71, 73) SKIATHOS (str. 152)

KOS (str. 186, 188)KORFU (str. 32, 33)

KRÉTA - PALEOCHORA (str. 111, 116)

KOS (str. 186, 190)PARGA (str. 40, 42)

KRÉTA - PLAKIAS (str. 126, 127, 133)

LEFKADA (str. 52, 54) RHODOS (str. 201, 205)

ZAKYNTHOS (str. 89, 93)
KARPATHOS (str. 218, 220)SAMOS (str. 168, 170)

4.6. - 11.6., 17.9. - 24.9. (7 nocí) 5.6. - 12.6. (7 nocí) 13.6. - 23.6., 15.9. - 26.9. (10/11 nocí)
Moros, bez stravy Paschalis, bez stravySummery, se snídaní
Spiros a Maria, bez stravy Sofia, bez stravy 

14.9. - 25.9. (11 nocí)
Summery, se snídaní
Sofia, bez stravy 

5.6. - 12.6., 25.9. - 2.10. (7 nocí)8.6. - 15.6., 21.9. - 28.9. (7 nocí)
Kordistos, s polopenzíMoros, bez stravy
Andreas, bez stravySpiros a Maria, bez stravy 

31.5. - 10.6., 4.10. - 14.10. (10 nocí)
Lithi, bez stravy
3.6. - 14.6., 7.10. - 18.10. (11 nocí)
Michalis, bez stravy 6.6. - 13.6., 19.9. - 26.9. (7 nocí)6.6. - 13.6., 19.9. - 26.9. (7 nocí)

Kordistos, s polopenzíOlive Tree, bez stravy
Elena, bez stravy Anastasia, bez stravy

27.5. - 3.6., 7.10. - 14.10. (7 nocí)
Nikos (studia), bez stravy

2.6. - 9.6., 22.9. - 29.9. (7 nocí) Aretousa, bez stravy 29.5. - 5.6., 25.9. - 2.10., (7 nocí)
Phoenix, se snídaní 7.6. - 17.6., 18.10. - 28.10. (10 nocí) Antuan - Matina, bez stravy
Katerina, bez stravy Lofos, se snídaní El Vita, bez stravy

4.6. - 11.6., 17.9. - 24.9. (7 nocí)
6.6. - 16.6., 19.9. - 29.9. (10 nocí)8.6. - 15.6., 21.9. - 28.9. (7 nocí)Dakis, bez stravy
White Castle, bez stravyChristina, se snídaní7.6. - 14.6., 20.9. - 27.9. (7 nocí)
Galini, bez stravyMarin, bez stravyPanorama (Amoudi), bez stravy 
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Zájezdy s kombinovanou dopravou

11 - 19 nocí v Řecku za neuvěřitelné ceny
Využijte velmi výhodné pobyty na začátku a na konci sezóny. Právě v tuto dobu je počasí v Řecku skvělé, pláže jsou poloprázdné 
a místní ceny výrazně výhodnější. Koupání v této době je velmi příjemné (zvlášť koncem léta a začátkem podzimu) a jistě oceníte
i další výhody začátku či konce sezóny.

KOMBINOVANÁ DOPRAVA NA KORFU KOMBINOVANÁ DOPRAVA NA ZAKYNTHOS 
XEHORIATI  - AMOUDI

KOMBINOVANÁ DOPRAVA DO PARGY 

KOMBINOVANÁ DOPRAVA NA ZAKYNTHOS - LIMNI KERI

KOMBINOVANÁ DOPRAVA NA LEFKADU

KOMBINOVANÁ DOPRAVA NA KEFALONII 

Termín Cena Počet nocí
01.10. - 18.10.  8 890 Kč Termín Cena Počet nocí
Doprava: cesta tam letecky  /  Zpět: lodí a autokarem 20.05. - 07.06. 9 590 Kč

Doprava: cesta tam autokarem a lodí  /  Zpět: letecky
27.09. - 14.10. 8 890 Kč
Doprava: cesta tam letecky  /  Zpět: lodí a autokarem

Termín Cena Počet nocí
16.05. - 06.06 9 790 Kč
Doprava: cesta tam autokarem a lodí   /  Zpět: letecky
26.09. - 14.10. 8 990 Kč

Termín Cena Počet nocíDoprava: cesta tam letecky  /  Zpět: lodí a autokarem 
01.10. - 14.10. 8 390 Kč
Doprava: cesta tam letecky  /  Zpět: lodí a autokarem

 
Termín Cena Počet nocí
16.05. - 02.06. 9 490 Kč
Doprava: cesta tam autokarem a lodí  /  Zpět: letecky
29.09. - 18.10. 8 990 Kč
Doprava: cesta tam letecky  /  Zpět: lodí a autokarem 

Termín Cena Počet nocí
20.05. - 05.06. 9 390 Kč
Doprava: cesta tam autokarem a lodí
Zpět: letecky
25.09. - 14.10. 8 990 Kč
Doprava: cesta tam letecky  /  Zpět: lodí a autokarem

15 + 2

16 + 2

15 + 2

19 + 2

16 + 2

11 + 2

15 + 2

17 + 2

14 + 2

16 + 2

Ubytování: Thea, Evinos, Paralia I, Paralia II, Spiros a Maria, Moros

Ubytování: Lithari, Dionysia, Achillion, Panorama

Ubytování: Olive Tree, Elena, Garden House

Ubytování: Panorama, Dakis, Miranda

Ubytování: Rania, Leonidas, Katerina, Aiolos

Ubytování: Apolafsi, Sea Breeze, Nana, Sofia, Lito, Anna, Poseidon

Ceny obsahují: 11x - 19x ubytování ve studiu nebo v apartmánu, dopravu 
autokarem, lodní lístek do 4lůžkové kajuty na trajektu, jednosměrnou le-
tenku včetně poplatků spojených s leteckou dopravou (poplatky: 1000 Kč), 
transfery, služby zástupce Viamare.

Příplatky: 
1lůžkové studio: 100 Kč/noc/neobsazené lůžko
2lůžková kajuta: 1300 Kč/os.
3lůžková kajuta: 1000 Kč/os.
Omezená kapacita - doporučujeme rezervovat včas!

Dětské ceny a slevy na 3. a 4. lůžku se u kombinované dopravy 
neposkytují.
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Naše tipy - vily

Vily a ubytování s vlastní dopravou
V tomto katalogu naleznete i řadu ubytování s vlastní dopravou. Pronajměte si vilu a užijte si maximální soukromí. Sledujte stránky 
www.viamare.cz, které denně aktualizujeme včetně cen.

Lefkada - Captain Fotis

Skiatos - vily Golden King

Kefalonie - vily Apolafsi

Parga, studia a apartmány Kitsos
Parga, studia Tassos najdete na www.viamare.cz
Ostrov Lefkada, vily Euridikis ... str. 63 
Ostrov Lefkada, vila Captain Fotis najdete na www.viamare.cz
Ostrov Kefalonie, vily Apolafsi najdete na www.viamare.cz
Ostrov Zakynthos, vily Argastares ... str. 96
Ostrov Zakynthos, vily Yannis ... str. 98
Ostrov Kréta, vily Artemi a Alkisti najdete na www.viamare.cz
Ostrov Kréta, vila Istron Collection najdete na www.viamare.cz
Ostrov Kréta, Afrodite Cretan House najdete na www.viamare.cz
Ostrov Kréta, vila Iasmos ... str. 118
Ostrov Skiathos, vily Golden King najdete na www.viamare.cz
Ostrov Samos, vily Platanaki ... str. 178 
Ostrov Andros, studia Erotiki najdete na www.viamare.cz 

... str. 41

Viamare Vám zajistí na vlastní dopravu i lodní lístky.

Naše tipy
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Dovolená s pohybem
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Bulharsko

Krásná letoviska přímo na písečných plážích
Lozenec Carevo  Sozopoln n 
n n

n

n

n

n

n n

Menší letoviska s nádhernými Nabídka stravování od snídaně 
až po all inclusivepísečnými plážemi

Hotelové pokoje, studia a apartmány 
s kuchyní - vše ve vysoké kvalitě

Široká a zajímavá nabídka výletů 
a služeb

Výhodné ubytování pro rodiny s dětmi

Profesionální služby Viamare

Velký výběr pláží Odlety v poledním čase

Hotely umožňují programy od snídaní, přes polo-Viamare se vyhýbá velkým letoviskům s masovou 
penzi až po all inclusive stravování. Zvolte si, turistikou. I v Bulharsku nabízíme menší a nád-
co Vám nejvíce vyhovuje. Bulharsko je cenově herná letoviska, která mají svoje kouzlo.
dostupnější a má výbornou tradiční kuchyni. Naše 
ubytování v apartmánech a studiích s kuchyněmi 
Vám umožnuje možnost volby a flexibility.

Bulharsko je tradiční zemí pro letní dovolenou 
s vysokou kvalitou služeb. Tu můžete očekávat 
i u námi nabízených ubytování, stejně jako jste 

Bulharsko má bohatou historii a jako pobřežní 
u nás standardně zvyklí z Řecka. Nabízíme 

stát i nabídku zajímavých přírodních krás. Nabízí 
ubytování se třemi a čtyřmi hvězdami. možnosti pasivní a aktivní dovolené, včetně 

rybolovu a široké nabídky vodních sportů.

Hotely s bazény a prostornějšími apartmány 
s kuchyní (až pro 5 osob) ležící přímo na plážích Stejně jako v Řecku, tak i v Bulharsku můžete 
společně s možností stravování (snídaně, polo- očekávat kvalitní servis našeho zástupce, který 
penze, all inclusive) jsou vhodné i pro rodiny pochází z místního prostředí, mluví česky a bude 
s dětmi všech věkových kategorií. Vaším průvodcem na dovolené.

Pláže na jihu Bulharska patří k těm nejhezčím.  V případě zájmu se pokusíme zajistit s našimi 
Kromě pláží v jednotlivých letoviscích jsou v jejich partnery cenově zvýhodněnou dopravu z Vašeho 

domova do Prahy a zpět. okolí snadno dostupné další nádherné pláže.
Aktuální nabídku i s ceníky zájezdů do 
Bulharska naleznete na www.viamare.cz.

Tištěný katalog Bulharsko 2017 naleznete 
na prodejnách Viamare nebo si jej vyžádejte 
a ZDARMA Vám jej zašleme.

Elektronickou podobu katalogu Vám 
zašleme obratem emailem. Napište si o ni 
na rezervace@viamare.cz nebo si ji prohléd-
něte na www.viamare.cz. 

NOVĚ

Lozenec - pláž

Carevo - Arapya Sun Resort

Pláž Vela Luka



Služby Viamare
kontinentální rozšířené snídaně
Anglická snídaně - rozšířená snídaně doplněná 
dalšími horkými a studenými pokrmy. V Řecku je Velmi rádi Vám k zájezdu s vlastní dopravou Vybrali jsme pro Vás pouze kvalitní ubytování 
uváděna i jako americká snídaně. Může být serví- zajistíme i lodní lístky (Itálie-Řecko).od standardních až po velmi luxusní ubytovací 
rovaná nebo podávaná formou bufetu.kapacity. Pro Vaši rychlou orientaci používáme 

následující členění: 
ubytování jednoduchého typu 

Komplexní cestovní pojištění není zahrnuto v ce-vhodné pro nenáročné klienty
Po dobu Vaší dovolené se o Vás budou starat  ně zájezdu. Doporučujeme Vám si pojištění 
zástupci Viamare. Jedná se vždy o kvalifikované u Viamare připlatit (více na str. 20). Cestovní ubytování střední kategorie s dob-
profesionály, kteří jsou připraveni řešit na místě pojištění pro děti do 12 let ZDARMA při zakou-rým standardem služeb a vyba-
všechny Vaše připomínky a problémy a poskytnou pení pojištění Viamare k zájezdu. Platí jen do vením

31.3.2017.Vám potřebnou pomoc. Rozsah služeb zástupců 
VIAMARE je uveden v katalogu u jednotlivých ubytování s vyšším standardem 
pobytových míst, prosím čtěte pozorně. služeb
U individuálních cest Vám na Vaše přání zajistíme 
asistenci VIAMARE při příletu i odletu (letiště VIAMARE Vám garantuje katalogové ceny i v přípa-ubytování s vysokým standardem 
v Athénách). dě, že kurz koruny klesne o 10%! Do 10% VIAMARE služeb, vhodné i pro náročné 

kompenzuje případné ztráty z vlastních zdrojů. klienty
Klesne-li kurz koruny vůči Euru o více než 10%, 
je VIAMARE oprávněno přikročit k přehodnocení Důležité upozornění: hodnocení, která uvádíme, 
ceníků.nejsou oficiální kategorie ubytování! V Řecku není 

povinné uvádět kategorie ubytování, u studií Při spojení 10 a 11 nocí se odečítá z katalogové 
a apartmánů není klasifikace stanovena vůbec. ceny zájezdu 3500 Kč/osoba.

Při spojení 14 a 7 nocí se odečítá z katalogové 
Typy  ubytovacích  jednotek: ceny zájezdu 3500 Kč/osoba.

V základní ceně zájezdu jsou zahrnuty poplatky Jednolůžkový pokoj: pokoj s lůžkem pro jednu Při spojení kombinovaného a leteckého zájezdu 
spojené s leteckou dopravou: 2000 Kč. Tato osobu (je určený pro ubytování 1 osoby) se cena zájezdů sčítá (bez odečtu).
výše je garantována pouze při objednávce Dvoulůžkový pokoj: pokoj se 2 lůžky, a to ve for- Dětské ceny při spojených turnusech 
do 31.3.2017. Po tomto termínu může dojít ke mě dvoulůžka nebo ve formě 2 lůžek umístěných (do 21 nocí): 12990 Kč. změně výše palivového příplatku nebo k zavedení podélně vedle sebe U pobytů delších než 21 nocí Vám zpracujeme další taxy. Případné navýšení cen bude upřesněno 

Vícelůžkový pokoj: pokoj se 3 nebo více lůžky individuální kalkulaci. nejpozději 21 dnů před odletem. Palivový 
Rodinný pokoj: pokoj se 3 nebo více lůžky, 

příplatek musí zaplatit všichni, kteří mají vlastní 
z nichž alespoň 2 lůžka jsou určena pro dospělé sedačku v letadle, včetně všech dětí nad 2 roky.
osoby
Junior suite: ubytování se zvláštním prostorem V pobytových místech nabízí náš zahraniční 
pro sezení v jednom pokoji partner zajímavé autokarové a lodní výlety, při 
Suite: ubytování poskytované ve vzájemně oddě- kterých Vás v některých destinacích  doprovází 
lených propojených místnostech s lůžkem (ložni- zástupce VIAMARE. Uskutečnění výletu je závislé Za poplatek Vám přednostně rezervujeme místo ce) a sedací soupravou (obývací pokoj) na počtu účastníků. Viamare je zprostředko- v letadle a v autobuse:Apartmán: ubytování poskytující oddělené vatelem této služby a negarantuje uskutečnění Letadlo: 350 Kč/osoba/1 směr
místnosti pro spaní, zpravidla s dalším lůžkem zájezdu. Pro milovníky individuálních cest jsme Letadlo premium: 580 Kč/osoba/1 směr
nebo lůžky v obytné kuchyni (může mít 1 a více připravili řadu zajímavých podnětů, které nalez- Autobus: 300 Kč/osoba/1 cesta
ložnic) nete u každé destinace.
Studio: pokoj s kuchyňským koutem (1 místnost)
Propojené pokoje: pokoje propojené spojo-
vacími dveřmi
Mezonetové studio, mezonetový apartmán: 

V ceně leteckých zájezdů je zahrnuta hmotnost ubytování na více podlažích propojené scho-
Prostřednictvím našeho zástupce si můžete v po- zavazadla do 15 kg na osobu. Pokud Vám tento dištěm - není uzavřené dveřmi. bytových místech objednat u místní smluvní půj- váhový limit nestačí, máte možnost si připlatit 
čovny zapůjčení široké škály dopravních prostřed- nadváhu. Můžete tak učinit ve Viamare, kde je to 
ků. Pronájem automobilu Vám zprostředkujeme cenově výhodnější. Nadváhu zavazadla si lze při-
u nás již před odletem. Automobil může být přista- platit i na letišti přímo při odbavení.
ven přímo na letišti, kde ho můžete při odletu V některých ubytovacích zařízeních jsou podá-
i vrátit. Více na str. 19 a u jednotlivých destinací.vané snídaně. Pro Vaši představu uvádíme 

oficiální klasifikaci snídaní: 
Kontinentální snídaně - snídaně obsahující ales-
poň chléb, máslo (margarin), marmeládu nebo Občerstvení na palubě letadla není zahrnuto 
džem a horký a studený nápoj v ceně. Za poplatek Vám rádi občerstvení objed-

náme.Rozšířená kontinentální snídaně - kontinentální Na našich internetových stránkách www.viama-
Teplé jídlo: 400 Kč/1 směrsnídaně doplněná o větší výběr pečiva, marme- re.cz můžete zjistit, zda je Vámi vybrané ubytování 
Dětské jídlo: 230 Kč/1 směrlády nebo džemu, studených nápojů a sýrů nebo volné a přímo si jej přes internet objednat. 
Kuřecí řízek (0,5 kg): 350 Kč/1 směrstudených masných výrobků Na našich stránkách naleznete mnoho dalších 
Sekt : 350 Kč/1 směrSnídaně formou švédských stolů (bufet) - sa- možností ubytování pro Vaši dovolenou, které 
Bílé nebo červené víno: 300 Kč/1 směrnejsou uvedeny v tomto katalogu.moobslužný volný výběr přinejmenším v rozsahu 

PRODEJ  LODNÍCH  LÍSTKŮUBYTOVÁNÍ  VIAMARE

CESTOVNÍ  POJIŠTĚNÍ
ZÁSTUPCI  VIAMARE

GARANCE  CENY

CENY  SPOJENÝCH  TURNUSŮ
LETECKÝCH  ZÁJEZDŮ

POPLATKY  SPOJENÉ  S  LETECKOU 
DOPRAVOU

VÝLETY  V  DESTINACÍCH

REZERVACE  MÍST  V  LETADLE  
A  AUTOBUSE

VÁHOVÝ  LIMIT  ZAVAZADEL  
PRONÁJMY  DOPRAVNÍCH PŘ I  LETECKÉ  DOPRAVĚ
PROSTŘEDKŮ

SNÍDANĚ

STRAVA NA PALUBĚ LETADLA 
- TZV. CATERING

REZERVACE  PŘES  INTERNET  
-  ON-LINE  PRODEJ
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Přehled ikon a vybavenost pobytových míst

Dítě až do 18 let pobyt Výhled na moře Výhodná nabídka Vhodné pro rodiny 
Pokud je cena nižší než zdarma Z ubytování je výhled s dětmi
je kvalita nabízených Vaše dítě poletí na do- na moře buď ze všech 
služebvolenou pouze za cenu nebo z některých poko-

letenky (viz ceník ubyto- jů V místě se provozují 
vání) na pláži vodní sporty

Do 100 m od pláže Tyto služby jsou často 
Ubytování je velmi závislé na klimatických 
blízko pláže (viz popis U ubytování nebo vel- V ubytování je počítač podmínkách, nemusí 
ubytování)mi blízko ubytování s internetem nebo platit pro začátek a ko-

je bazén síťové připojení nec sezóny. 
Může se používat zdar- Zdarma nebo za přípla-

Ubytování je oblíbenéma nebo v případě kon- tek (viz popis ubytování)
Klienti Viamare se do zumace v baru u bazé- V místě jsou sportovní 
ubytování rádi vracínu - viz popis ubytování možnosti

Viz popis ubytování
WiFi Doporučujeme včas-
Bezdrátové připojení Klimatizace na pokoji nou rezervaci

Buď v ceně nebo za pří- zdarma nebo za přípla- Možnosti potápění Jedná se o ubytování, 
tek (viz popis ubytování)platek (viz popis ubyto- V místě jsou potápěčská které majitel nabízí i ji-

vání) centraným CK

Ikony používané u popisů ubytová ní

popis pobytových míst a podrobný popis ubytování.
Ikony - rychle Vás upozorní na možnosti, které Vám jednotlivá místa nebo jednotlivá ubytování nabízejí. Přesto si přečtěte podrobný 

Ikony k dětským slevám

Vybavenost
pobytových
míst 

Písečná pláž

Oblázková pláž

Nudistická pláž (i neoficiální)

Vodní sporty

Klidné místo (dle výběru ubytování)

Snadno dostupný noční život

Snadno přístupný bazén

Plážový servis/lehátka

Taverny

Pronájem kol

Pronájem aut

Pronájem lodí/člunů

Bankomat

Internet (kavárna nebo Wi-Fi)
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Dítě až do 18 let
ubytované s 1 dospělým
Při včasné rezervaci může mít 

Vaše dítě až do 18 let ubytování zdarma 
(viz str. 8).

Dítě až do 18 let
VÝHODNÁ CENA
Při včasné rezervaci může letět 

Vaše dítě až do 18 let za výhodnou cenu 
(viz ceník ubytování a str. 8).

2. dítě až do 18 let
VÝHODNÁ CENA
Při včasné rezervaci může letět 

Vaše 2. dítě až do 18 let za výhodnou cenu 
(viz ceník ubytování a str. 8).

2. dítě Dítě
+ 1 dospělý

nabídka
Výhodná
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Parkování u letiště ZDARMA

Získejte za včasný nákup parkování 
u letiště v Praze a v Ostravě ZDARMA.

Od 1.4.2017 nabízíme parkování 
u letiště v Praze a v Ostravě za 
ZVÝHODNĚNÉ CENY.

Na jednu smlouvu o zájezdu je možné čerpat 
pouze 1 parkování.
Nabídka platí do 31.3.2017.

Rezervujte přímo při nákupu zájezdu v cestovní 
kanceláři Viamare nebo na stránkách 
www.viamare.cz.

Praha
Na stránkách www.viamare.cz najdete banner 
pro vstup do rezervačního systému GO parking. 

Ostrava
V případě Vašeho odletu z Ostravy se informujte 
ve Viamare.

Počet parkovacích míst je omezen, 
neotálejte s objednávkou.

Rezervujte v
parkování u letiště v Praze a v Ostravě ZDARMA

čas a dostanete od Viamare 

Počet parkovacích míst je omezen, neotálejte s objednávkou.
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Pronájem aut

Pronajměte si auto! 
Vaše cesta k moři dostane jiný rozměr.

Abyste si mohli udělat lepší představu 
o velikostech námi nabízených ostrovů, 
uvádíme jejich rozlohu:

2Skiathos 50 km
2Kos 290 km
2Karpathos 324 km
2Lefkada 325 km
2Zakynthos 406 km
2Samos 476 km
2Korfu 592 km
2Kefalonie 906 km
2Rhodos 1400 km
2Kréta 8260 km

Z některých ostrovů a pobytových míst můžete 
uskutečnit hezké výlety i na řeckou pevninu. Náš 
výčet nezahrnuje půvabné letovisko Parga, odkud 
se můžete vydat na dobrodružné výpravy 
do rozlehlého Epiru. 

Pobyt na řeckých ostrovech neznamená jen místní půjčovna dopravních prostředků. Auto si mů-
žete vyzvednout na letišti nebo Vám bude přis-koupání a slunění u nejkrásnějšího a nejčistšího 
taveno k Vašemu ubytování.moře Evropy, ale také možnost poznávání his-
Vždy se snažíme vybírat spolehlivou půjčovnu aut, torických a kulturních pamětihodností ostrovů, 
přesto však prosím věnujte při přebírání vozidla přírodních krás a mnohdy ještě tradičního 
pozornost technickému stavu vozidla, porovnejte způsobu života místních obyvatel. Výborným 
skutečný stav tachometru s tím, co máte napsáno prostředkem k tomuto poznávání je pronájem 
v nájemní smlouvě vozidla, překontrolujte si také auta.
množství pohonných hmot v nádrži. Věnujte 
zvýšenou pozornost pojištění a spoluúčasti v pří-Pronájem auta můžete objednat a platit přímo 
padě nehody. Kontaktujte zástupce Viamare, který v naší kanceláři!
Vám bude nápomocen.Podle Vašeho přání Vám tuto službu zajistíme. 

Viamare je jenom zprostředkovatel, provozovatel je 

Více informací o pronájmech aut najdete 
u jednotlivých destinací:
Korfu ... str. 25
Parga ... str. 39
Lefkada ... str. 49
Kefalonie ... str. 67 
Zakynthos ... str. 85 
Kréta - Paleochora ... str. 105
Kréta - Plakias ... str. 105 
Skiathos ... str. 147
Samos ... str. 165
Kos ... str. 181
Rhodos ... str. 199
Karpathos ... str. 213

Foto z fotosoutěže



Rozsah pojištění, pojistná rizika a výše pojistných seznámil a souhlasí s rozsahem a podmínkami cestovní kanceláře Viamare. Zákazník bere na vědomí, 
částek jsou uvedeny v katalogu Viamare a na sjednaného cestovního pojištění, zejména s výší že pokud nevyužije možnosti jejím prostřednictvím 
www.viamare.cz. Případné pojistné události řeší pojistných částek a se zněním všeobecných pojistných uzavřít cestovní pojištění, nese sám veškerá rizika 
zákazník přímo se společností UNIQA pojišťovna, a.s. podmínek. V případě, že zákazník VIAMARE uzavřel a náklady s tím související. Pokud dojde k poškození 
Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami smlouvu o zájezdu pro více pojištěných osob, potvr- či ztrátě zavazadla při přepravě, je zákazník povinen 
pro cestovní pojištění UCZ/Ces/16 a Pokyny pro případ zuje, že je oprávněn uvedené prohlášení učinit sepsat protokol na příslušném cílovém letišti. Tento 
pojistné události, které jsou součástí cestovních i jménem těchto osob. Viamare doporučuje klientovi, protokol je nezbytný při následném jednání zákazníka 
dokladů. Pojištěný zákazník tímto prohlašuje, že se aby si sjednal cestovní pojištění prostřednictvím a dopravce. 

Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb - max. plnění 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč

Součástí pojištění asistenčních služeb jsou:

• náklady na repatriaci pojištěného do max. plnění do max. plnění

• náklady na repatriaci tělesných ostatků pojištěného do max. plnění do max. plnění

• náklady na vyslání opatrovníka 100 000 Kč 100 000 Kč

• náklady na předčasný návrat z pojištěné cesty 100 000 Kč 100 000 Kč

• náklady na právní pomoc v zahraničí vč. jejího zprostředkování 100 000 Kč 100 000 Kč

• náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů 100 000 Kč 100 000 Kč

• zachraňovací náklady 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč

• odškodnění v případě zadržení pojištěného při únosu letadla nebo autobusu 100 000 Kč 100 000 Kč

• zprostředkování finanční pomoci pojištěnému 100 000 Kč 100 000 Kč

• náklady vzniklé zpožděním zavazadel (netýká se charterových letů) 5 000 Kč 5 000 Kč

• náklady vzniklé zpožděním letu (netýká se charterových letů) 5 000 Kč 5 000 Kč

Ú razové pojištění - smrt následkem úrazu 150 000 Kč 150 000 Kč

Ú razové pojištění - trvalé následky úrazu 300 000 Kč 300 000 Kč

Ú razové pojištění - nemocniční odškodné (hospitalizace následkem úrazu, nemoci) 300 Kč/den 300 Kč/den

Připojištění odpovědnosti za újmu na zdraví a věci třetí osoby 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč

Připojištění zavazadel 15 000 Kč 15 000 Kč

5 000 Kč/ks 5 000 Kč/ks

Pojištění stornovacích poplatků (80% z nich), max. do výše 15 000 Kč 30 000 Kč
cena zájezdu do výše 18 750 Kč

Pojištění náhrady dovolené (80% z nich), max. do výše 15 000 Kč 30 000 Kč
cena zájezdu do výše 18 750 Kč cena zájezdu do výše 37 500 Kč

Cena pojistného za osobu a den 35 Kč 50 Kč

cena zájezdu do výše 37 500 Kč

Výhodné pojištění

Tabulka tarifů a pojistných částek

Komplexní cestovní pojištění Viamare
Viamare Standard Viamare Exclusive

Pojištění stornovacích poplatků z důvodu terorismu (80% z nich), max. do výše 25 000 Kč NOVĚ  Cena pojistného: 250 Kč/osoba/pobyt
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Fotosoutěž

Fotosoutěž „Prázdninové letovisko”
Téma soutěže: „Prázdninové letovisko”

Uzávěrka soutěže: 31.10.2017

Hodně krásných fotografických záběrů 
přeje Vaše cestovní kancelář Viamare

Soutěž je určena jen pro účastníky zájezdů ces-
tovní  kanceláře  Viamare  v  roce  2017. 

Do 31.10.2017 mohou soutěžící posílat 
maximálně 2 fotografie na osobu v elektronické 
podobě na adresu: fotosoutez@viamare.cz. 
K zařazení do soutěže je potřeba v emailu uvést celé 
jméno, číslo smlouvy o zájezdu a název, kde byla 
fotografie pořízena. Jednotlivé fotografie musí být ve 
formátu JPG a do maximální velikosti 2MB.

Zasláním fotografie soutěžící souhlasí s tím, že jeho 
fotografie cestovní kancelář Viamare může využít pro 
reklamní a marketingové účely. Dále soutěžící souhlasí 
s tím, že jeho jméno může být zveřejněno v katalogu 
VIAMARE.

Soutěžící zasláním fotografie zároveň prohlašuje, že je 
autorem, a že zasláním fotografie do soutěže nebudou 
neoprávněně zasažena autorská práva třetích osob, ani 
jiná práva a oprávněné zájmy třetích osob (např. právo 
na ochranu osobnosti fyzických osob) a nebudou 
porušeny obecně závazné právní předpisy. 

1. místo: Pavel Vysloužil
2. místo: Martin Suchánek
3. místo: Josef Brandejs
4. místo: Tomáš Vojtas
5-6. místo: Šárka Nekorancová
5-6. místo: Jana Pechníková 

Porota z pracovníků Viamare a jejich 
přátel vyhodnotí fotografie a vybere 
3 výherce hodnotných cen.

Blahopřejeme vítězům fotosoutěže 2015 
„Místo pobytu na Vaší dovolené”.
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1. cena:
Poukaz na zájezd v hodnotě 15 000 Kč
2. cena:
Poukaz na zájezd v hodnotě 5 000 Kč
3. cena:
Poukaz na zájezd v hodnotě 3 000 Kč

Kefalonie, foto: Pavel Vysloužil

Meganissi, foto: Martin Suchánek 

Plakias Jana Pechníková , foto: 

Kefalonie Šárka Nekorancová, foto: 

Kefalonie Tomáš Vojtas , foto: 

Plakias Josef Brandejs, foto: 



Rezervace na 242 489 351Online rezervace na www.viamare.cz22

Sportovní možnosti na řeckých ostrovech
Foto z fotosoutěže

Potápění
Poznejte podmořský vodní svět a využijte 
nabídky na kurzy pro začátečníky i pokročilé. 
Svěřte se zkušeným profesionálům a užijte si 
tento krásný sport.

V jednotlivých pobytových místech Vám místní 
potápěčská centra nabídnou řadu kurzů pro 
začátečníky, pro pokročilé potápěče, ale i pro velmi 
zkušené vyznavače tohoto sportu. Začátečníci se 
během kurzu naučí základy sportovního potápění, 
budou se potápět v bazénu a na volném moři.
Jedno z nejkrásnějších míst na potápění naleznete 
na Krétě poblíž městečka Plakias ve skalnaté zátoce 
u hotelu Kalypso.
Cestovní kancelář Viamare je pouze zprostřed-
kovatel této služby, pořadatel kurzu je místní potá-
pěčské centrum. Platba na místě. 
Doporučujeme před potápěním absolvovat 
lékařskou prohlídku, nejlépe již v České republice.

Potápět se můžete v těchto destinacích:
Korfu - Kassiopi, Ag. Stefanos
Parga
Lefkada - Vassiliki
Kefalonie - Agia Efimia
Zakynthos - Limni Keri 
Kréta - Plakias - hotel Kalypso Village
Skiathos - pláž Koukounaries
Kos - hlavní město Kos, Kardamena
Rhodos - Lindos, Pefki
Karpathos - hlavní město Karpathos

Vodní a plážové sporty
Vodní a plážové sporty jsou ve většině našich 
letovisek velmi rozšířené. Na ostrovech Korfu, 
Lefkada, Kefalonie, Kréta, Skiathos, Samos či Rho-
dos můžete vyzkoušet netradiční sporty jako je 
například parasailing (plachtění na padáku taže-
ném člunem), jízda na vodním skútru, wakeboar-
ding (jízda na wakeboardovém prkně za tažným 
člunem), vodní lyžování, ale také řadu již zave-
dených sportů jakým je např. windsurfing. Nejlepší 
podmínky pro windsurfing nabízí letovisko Vassiliki 
na Lefkadě, Kokkari na ostrově Samos, Kefalos 
na ostrově Kos nebo oblast Prasonisi na ostrově 
Rhodos.

Surfovat doporučujeme v těchto destinacích:
Lefkada - Vassiliki
Kefalonie - Xi
Zakynthos - Laganas
Kréta - Plakias - Damnoni
Kos - Kefalos
Samos - Kokkari
Rhodos - Prasonisi

Turistika
Celá řada našich letovisek nabízí díky své 
rozmanitosti také zajímavé příležitosti pro pěší 
turistiku. 
Na jižní Krétě lze podniknout celou řadu horských 
túr různého stupně obtížnosti. K největším zážitkům 
patří pochod soutěskami Agia Irini, věhlasnou sou-
těskou Samaria či výstup na dvoutisícové vrcholky
v pohoří Lefka Ori, Ida a Dikti. Zajímavé možnosti 
naleznete i na ostrově Samos a Karpathos, kde 
můžete obdivovat divoké pobřeží a na ostrově 
Samos vystoupat na nejvyšší horu v Egejském moři. 
Při toulkách vnitrozemím všech řeckých ostrovů 
lze navštívit rázovité vesnice, kostelíky i starobylé 
chrámy a seznámit se s opravdovým životem 
místních obyvatel. Značení turistických cest v horách 
převážně neodpovídá našim zvyklostem a turista je 
často odkázán na orientaci pouze prostřednictvím 
kamenných mužíčků (toto se netýká cest ve zná-
mých soutěskách). Doporučujeme používat podrob-
ného průvodce zvolené trasy nebo orientace v ne-
přehledném terénu je často složitá. Nezbytnou 
podmínkou pro túru jsou pevné boty, hezké a stálé 
počasí a dostatek nápojů.  
Po návratu ještě lépe vychutnáte lenošení na pláži 
a relaxaci v teplých mořských vlnách.

Těm, kteří do Řecka nejedou pouze za sluncem a krásnými plážemi, ale také by rádi nalezli 
možnosti sportovního vyžití, poskytují všechny naše destinace velmi širokou nabídku.
Aktivní způsob dovolené můžete kombinovat s odpočinkem na pláži.

Foto z fotosoutěže
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Sportovní možnosti na řeckých ostrovech
Foto z fotosoutěže

Cykloturistika
Na většině ostrovů naleznete půjčovny kol, kde 
si můžete pronajmout různé druhy kol. Jiné kolo 
si pronajmete k projížďkám po letovisku a jiný druh 
kola k výletům po neupravených cestách a do hor. 
Kolo Vám umožní rychlou a levnou dopravu 
k opuštěným plážím v okolí i k případnému výcho-
disku dalšího pěšího výletu. 
V Řecku není pro cyklisty povinné nošení helmy,
ale pokud počítáte s půjčením kola, doporučujeme 
helmu přibalit do Vašeho cestovního zavazadla. 
Pokud nedůvěřujete kolům z půjčovny, Viamare 
Vám za poplatek kolo přepraví do Vašeho letoviska.
Kvalitní kolo si snadno pronajmete v Plakiasu 
a Paleochoře (Kréta) a v hlavním městě ostrova Kos.

Modrá vlajka EU
Modrá vlajka je mezinárodní ocenění za vysoký 
standard ochrany přírody, čistotu moře a jeho okolí, 
upravenost, vybavení, kvalitní sanitární a bezpeč-
nostní podmínky na plážích a v marínách 
(jachtařských přístavech). Modrou vlajku jako 
prestižní ekologické ocenění uděluje od r. 1987 
Nadace pro ekologickou výchovu (The Foundation 
for Environmental Education - FEE) při Radě Evropy 
se sídlem v Kodani. Původně bylo toto ocenění 
výhradně evropskou záležitostí v průběhu doby 
však přešla činnost nadace i do dalších světadílů - 
Afriky, Severní Ameriky a Nového Zélandu.
A právě Řecko se může pyšnit až 412 oceněnými 
plážemi a patří tak mezi země s nejkrásnějším 
pobřežím. V Řecku se tímto programem zabývá 
společnost pro ochranu přírody: Hellenic Society for 
the Protection of Nature (HSPN). Tato nejstarší 
organizace zabývající se ochranou životního 
prostředí v Řecku funguje již  od roku 1951.
Získat modrou vlajku lze na základě splnění 32 kri-
térií, mezi které patří i čistota vody, bezpečnost 
na pláži a poskytování informací o ochraně 
životního prostředí. Modrá vlajka je udělována vždy 
na jednu sezónu, seznam pláží v Evropě je aktua-
lizován každoročně v červnu.
Podobná kritéria jako pro pláže platí i pro maríny. 
Existuje dokonce varianta modrých vlajek pro 
vlastníky lodí, respektive jakýsi kodex chování 
podporující ochranu životního prostředí.
Přehled kritérií a dalších detailních informací
(v angličtině) najdete na www.blueflag.org.
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Korfu

Rezervace na 242 489 351

POVĚSTNÝ OSTROV FAJÁKŮ A POSLEDNÍ ZASTÁV-
KA ODYSSEA NA JEHO POUTI NA RODNOU ITHAKU. 

Ne nadarmo bývá Korfu označováno za věčně zelený
ostrov. Díky vydatnějším srážkám než na ostatních ost-
rovech Vás místo nadchne rozmanitou faunou a florou.
Ostrov se na jaře doslova topí v záplavě květů (roste
zde i několik druhů orchidejí). Hustá zelená vegetace
zajistí i v těch nejteplejších měsících příjemný stín. 
Korfu (řecky Kerkyra) je nejsevernějším ostrovem, 
po Kefalonii 2. největším ostrovem Jónského moře 
a zároveň nejzápadnějším místem řeckého území. 

Ostrovu právem náleží přívlastek smaragdový.
Rozsáhlé úrodné roviny jsou plné kvetoucích sadů,
olivovníků (říká se, že jich je na ostrově přes 4 milio-
ny), mandlovníků, citrónovníků, eukalyptů, cypřišů,
vavřínů či exotické rostliny kumkvat. Jedná se o jakýsi
malý pomerančovník z Asie (dovezený za britské
nadvlády), jenž místní využívají k výrobě marmelády 
a typického oranžového sladkého likéru. 
Na severu se tyčí nejvyšší hora Pantokrator s klášterem,
odkud je překrásný výhled na celý ostrov a na Albánii.
Neuvěřitelný pohled na jílové skály a na vrstvené
kamenné desky, klesající do moře Vás, čeká na mysu
Drastis. Západní skalnaté pobřeží se může pochlubit
nejprůzračnějším tyrkysovým mořem a překrásnými
písečnými plážemi, např. Gardeno, Santa Barbara, ráj
surfařů Issos (s vysokými dunami), Glyfada. Severo-
východ je zase typický malými zátokami s oblázky 
a klidným mořem (pláže Kassiopi, Avlaki). 
K zajímavostem ostrova patří návštěva ruin vesnice
Palea Perithia na svazích Pantokratoru. Z obtížně
dostupné a vysoko položené vsi začali v 60. letech
20. století obyvatelé odcházet do turistických letovi-
sek na pobřeží za snazším výdělkem. V současné
době se vesnička začíná pozvolna zalidňovat. 
Ostrov se v minulosti stal cílem mnoha osobností. Sám
Odysseus zde měl přistát na své desetileté pouti domů
na Ithaku při návratu z Trojské války. Obyvatelé ostrova
tzv. Fajákové (podle Fajáka, syna boha Poseidona 
a nymfy Kerkyry) Odysseovi darovali lo�, díky níž se
mohl bezpečně dostat na Ithaku ke své ženě
Penelopé. Zkamenělou lo� Fajáků připomíná kámen
v moři nedaleko břehů Paleokastritsy.
Korfu si oblíbila i rakouská císařovna Alžběta (Sissi), jež
si nechala postavit jižně od hlavního města velký palác
Achillion (jedno z nejnavštěvovanějších míst na Korfu).
Na ostrově pobývali také bratři Durrellové. S rodinou se
usadili v krásné Bílé vile v Kalami, později v Jahodově
růžové vile, Narcisové vile a nakonec Sněhobílé vile. V Bílé
vile, která je jako jediná přístupná veřejnosti, je taverna.
Hlavní město ostrova, nazývající se též Korfu (Kerkyra),
je plné nejrůznějších architektonických stylů mnoha sto-
letí. Největší vliv na výstavbu měli Benátčané, po nichž
zůstaly úžasné benátské pevnosti. Nenechte si ujít ani
kolonádu Liston, jedno z nejkrásnějších a největších
náměstí na Balkáně, Muzeum asijského umění nebo
nejsvětější kostel sv. Spyridona, patrona ostrova.

Sportovní možnosti naleznete na www.viamare.cz/
korfu/sportovni-moznosti.

Kompletní nabídka a aktuální ceny: 
www.viamare.cz/korfu

Letecké zájezdy
na 7 a 14 nocí

Korfu - pláž

Korfu - zámek AchillionKorfu - taverna

Kerkyra - hlavní město

Zámek Achillion

Paleokastritsa

Odletová 
místa
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Korfu

Pro zpestření Vaší dovolené si můžete vybrat z těch-
to výletů (výlety pořádá místní cestovní kancelář, platí
se přímo na místě a může dojít ke změně programu):

Velký okruh po ostrově: Paleokastritsa, hlavní
město Korfu, Císařský most, Myší ostrov, zámek
Achillion (vstupné: cca 5 €) a miliony olivovníků, 
a to vše za jediný den. Dozvíte se o ostrově opravdu
hodně! (orientační cena: 33 €, dítě do 12 let: 20 €)

Albánie - výlet do odlišného světa a jiného století!
Navštivte jedno z posledních panenských míst
Evropy. Cena neobsahuje přístavní daň (cca 10 €) 
a fakultativní výlet s obědem (cca 20 €, dítě 14 €
- platí se na místě). K tomuto výletu stačí OP. 
(orientační cena: 30 €, dítě do 12 let: 20 €)

Lodní výlet do hlavního města Korfu - vychut-
nejte si dech beroucí pohledy na pobřeží Albánie 
a řeckou pevninu. Po návštěvě hlavního města lo�
zastaví na otevřeném moři a Vás čeká příjemné 
osvěžení v jónských vodách. (orientační cena: 30 €,
dítě do 12 let: 15 € z Agios Stefanos, 20 €, dítě 
do 12 let: 11 € z Kassiopi)

Hlavní město Korfu - procházejte se úzkými ulič-
kami města, vychutnejte si jedinečnou atmosféru
tradičních řeckých taveren nebo se jen tak osvěžte
v místním baru po horkém dni. Možnost návštěvy
lachtaní show (vstupné: cca 8 €, děti: 5,50 €). 
(orientační cena: 17 €)

Modrá laguna - zažijte pohodový den, na který
budete dlouho vzpomínat! Navštívíte kouzelnou
zátoku, Modrou lagunu, kde se natáčel stejno-
jmenný romantický film, mořskou jeskyni, kde se 
za 2. sv. války ukrývaly řecké ponorky, a nádhernou
rybářskou vesničku Sivota (řecká pevnina).
Vykoupejte se v křišťálově čistém moři, užijte si
slunce a odpočinek. Oběd v ceně! (orientační cena:
36 €, dítě do 12 let: 20 €)

Aquapark - 3. největší bazén s umělými vlnami 
na světě, klouzačka Kamikaze, černá díra a spousta
dalších atrakcí, které Vás pobaví v každém věku.
(orientační cena: 39 €, dítě do 12 let: 27 €)

Paxos a Antipaxos - Karibik nebo Řecko? Ostrovy 
s neuvěřitelně průzračným mořem. Budete mít pocit,
že jste daleko, že jste v Karibiku. (orientační cena:
34 €, dítě do 12 let: 20 €)

Výlety:

- rozhodně nevynechejte hlavní město ostrova 
Korfu a především jeho historickou část, na zá-
věr si dejte kávu v jedné z kaváren pod his-
torickými arkádami na Esplanade

- pokud budete v hlavním městě Korfu v době 
konání trhů, navštivte je, konají se v dopo-
ledních hodinách (kromě neděle) blízko Nové
pevnosti

- z města Korfu se vydejte do hor a objevte 
rázovitou vesničku Paleo Perithia pod vrcholem 
Pantokratoru

- vydejte se na jih ostrova, budete překvapeni, 
jezero Korission a písečné duny s krásnou
písečnou pláží Vám poskytnou soukromí a klid

- snažte se objevit některou z vil, kde trávila
pobyt na ostrově rodina Durrellových (Narci-
sová, Sněhobílá a Růžová vila)

Další zajímavosti Vám na místě doporučí 
zástupce Viamare.

Viamare doporučuje:

Kerkyra - hlavní město

Korfu

Pobyt na řeckých ostrovech neznamená jen koupání
a slunění u nejkrásnějšího a nejčistšího moře Evropy,
ale také možnosti poznávání historických a kulturních
pamětihodností ostrovů, přírodních krás a mnohdy
ještě tradičního způsobu života místních obyvatel.
Výborným prostředkem k tomuto poznávání je proná-
jem auta. 
Doporučujeme Vám zajistit si pronájem automobilu 
již nyní. Připravili jsme pro Vás zajímavou cenovou
nabídku. 
Spolupracujeme vždy s renomovanými a vyzkouše-
nými půjčovnami, které mají vozy pojištěny. Přesto
doporučujeme při předávce vozu na letišti nebo
v místě ubytování věnovat pozornost technickému
stavu vozidla a výši spoluúčasti na škodě.

Termín 01.05. - 25.06., 04.09. - 31.10. 26.06. - 03.09.
Skupina Typ auta Cena za 7 dní Každý další den Cena za 7 dní Každý další den
A Daewoo Matiz, Kia Picanto 5790 890 6790 990
B Hyundai Atos, Hyundai i10 A/C 6790 990 8690 1190
C Ford Fiesta, Kia Rio, Kia Ceed, 

9590 1390 9590 1390Hyundai Accent A/C
D Suzuki Jimny 4x4 9890 1490 12490 1790
E Minibus pro 7/9 osob 15390 2190 15390 2190

Ceny jsou platné při objednání minimálně 15 dní před odjezdem.
Přistavení vozu: letiště Korfu, Kassiopi, Agios Stefanos.
Předání vozu: letiště Korfu, Kassiopi, Agios Stefanos.
Spoluúčast na škodě: 250 €.
Připojištění nulové spoluúčasti: cca 5 €/den pro skupinu A, B, cca 10 €/den pro skupinu C, D a E (platba na místě).
Dětská sedačka: cca 3 €/den (platba na místě).
Minimální věk řidiče je 23 let. Nelze garantovat konkrétní typ auta, pouze skupinu.
Cestovní kancelář Viamare je pouze zprostředkovatel této služby, provozovatel je řecká půjčovna dopravních prostředků.

Kerkyra - hlavní město

KORFU - pronájem automobilů

Korfu - pláž
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Korfu - Kassiopi 

Rezervace na 242 489 351

KASSIOPI
Kassiopi bývala malou rybářskou osadou s malebným
přístavem. Dnes je to příjemné prázdninové letovisko
bez velkých hotelových komplexů. Okolo přístavu,
s malým náměstím a s platanem, naleznete řadu
obchodů a taveren. To je malé historické centrum
Kassiopi. Z jedné z kaváren se můžete potěšit pohle-
dem nejen na malebný přístav, ale i na zbytky pevnosti
ze 13. století. V dobách antických měl přístav důležité
poslání, kotvily a zásobovaly se zde lodě před odplutím
do Itálie. 

Současné centrum městečka a jeho četné obchody,
taverny a kafeniony jsou umístěny podél místních
komunikací, které končí v přístavu. Kassiopi má
pozoruhodný kostel s freskami ze 17. století, který 
se jmenuje Panagia Kasopitra. Z přístavu směrem 
na sever vede cesta, která lemuje pobřeží. Půjdete-li
po ní, naskytnou se Vám nádherné výhledy na azu-
rově modré moře a na malé pláže, které jsou kame-
nité nebo oblázkové. Asi po 20 minutách dojdete 
na městskou oblázkovou pláž Kalamionas, kde si
můžete pronajmout lehátka a slunečníky. Okolo
Kassiopi je řada dalších atraktivních pláží např. 
Bataria, Kanoni, Pipitou a Votana. Další krásná pláž 
je oblázková pláž Avlaki. Pláž Avlaki s křiš	álově 
čistým mořem nebývá plná turistů, protože hotelové
komplexy jsou daleko. Sousedí s dalšími zátokami 
s krásnými plážemi jako je Ag. Stefanos a Kerasia. 
Na některých těchto místech si můžete pronajmout
malý motorový člun a prozkoumat tuto nádhernou 
členitou oblast ostrova Korfu. 

Kompletní nabídka a aktuální ceny: 
www.viamare.cz/kassiopi

Kassiopi

Kassiopi - obchod

Kassiopi - pláž

Transfer:
Na letišti Korfu Vás bude očekávat zástupce
Viamare. Cesta do Kassiopi (cca 37 km) může trvat 
i 1 h. 30 min. (záleží na provozu).

Malé oblázkové pláže, na kterých si můžete pro-
najmout lehátka a slunečníky, pronájmy malých

motorových člunů, některé vodní sporty, potápění,
šnorchlování, taverny, restaurace, kafeniony 
i moderní kavárny a bary, internetová kavárna,
lékař, lékárna a bankomat. Možnost pronájmu
dopravních prostředků a zakoupení výletů přes
zástupce Viamare, který do místa pravidelně
dojíždí.

To nejdůležitější o Kassiopi

Kassiopi - pláž Kanoni

Pláž Kassiopi



Thea Thea - terasa

Thea

Panoramatický výhled
apartmány * 2-4 lůžka * vlastní stravováníThea **+

Poloha: vilka je postavena ve svahu nad příjezdovou
cestou a nad oblázkovou pláží Kassiopi, kam se dosta-
nete, sejdete-li po schodech (cca 54 schodů) a po sva-
hu a dále asi 80 m po silnici. V okolí jsou obchody a ta-
verny. Do malebného přístavu Kassiopi a k dalším ma-
lým oblázkovým plážím se dostanete po cestě, která
vede podél pobřeží. Naskytnou se Vám nádherné výhle-
dy na moře a přístav. Do centra Kassiopi se dostanete
velmi rychle i po silnici. Pěšky dojdete i na další atraktiv-
ní, převážně oblázkové pláže, kterých je v okolí několik.
Ubytování: všechny apartmány mají balkóny s krásným
výhledem na moře. Apartmány v 1. a 2. patře mají 
1 ložnici se 2 lůžky a obytnou kuchyň s dalšími 2 lůžky
(široké cca 79 cm). Apartmány jsou vybaveny sprchou,
WC, kuchyňským koutem (včetně vařiče, základního

nádobí a ledničky), TV, sejfem, klimatizací (za příplatek).
V domě je Wi-Fi. Dětská postýlka je na vyžádání (zdarma).
Hodnocení: největší předností domu je krásný panora-
matický výhled na moře a na městečko Kassiopi. Velkou
výhodou je i blízkost centra Kassiopi a dalších krásných
pláží této oblasti. Kdo má rád malé oblázkové pláže,
nebude zklamaný. 
Vzdálenost od pláže: cca 120 m.
Vzdálenost od centra Kassiopi: cca 200 m.
Vzdálenost od přístavu Kassiopi: cca 580 m.

Možnosti obsazenosti:
apartmány  iiii / iiii / iii / iiii / iii / ii

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rkor101
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Korfu - Kassiopi

Ceny obsahují: letenku Praha - Korfu - Praha včetně poplatků spoje-
ných s leteckou dopravou (poplatky: 2000 Kč), transfery, 7x nebo
14x ubytování, stravu dle ceníku, služby zástupce Viamare
Příplatky: klimatizace: cca 5 €/den (platba na místě), komplexní
cestovní pojištění: 35 Kč/osoba/den, minimální obsazenost u apart-
mánů Thea: 2 osoby
Dítě do 2 let: 1000 Kč bez nároku na místo v letadle a služby
*kombinovaná doprava - jedna cesta letecky, druhá autokarem 
a lodí, 15 nocí ubytování + 2 noci cesta - viz str. 12
Děti nesmí v den návratu ze zájezdu dovršit stanovený věk.

Dítě do 15 let VÝHODNÁ CENA 
Thea - na 3. a 4.lůžku
(platí pouze 3990 Kč/7 nocí 
nebo 5990 Kč/14 nocí 
- více na str. 8)

VČASNÁ REZERVACE AŽ DO 31.03.

Dítě do 15 let pobyt ZDARMA
Thea - na 3. a 4.lůžku
7 nocí: 7990 Kč 
14 nocí: 9990 Kč

DĚTSKÉ CENY

Aktuální ceny: www.viamare.cz

KORFU - KASSIOPI: odlety z Prahy každou neděli Ceník: Thea
Cena je uvedena za osobu. Ceny jsou kalkulovány k 1.10.2016. Minimální obsazenost zájezdu je 55 osob

Ubytování THEA
Osoba v apartmánu Osoba

obsazeném 2 osobami na 3. a 4.lůžku
Strava vlastní stravování vlastní stravování
Počet nocí 7 14 7 14
28.05. - 04.06. 11390 15290 9990 11990
04.06. - 11.06. 11690 15990 9990 11990
11.06. - 18.06. 12890 17190 9990 11990
18.06. - 25.06. 14190 18890 9990 11990
25.06. - 02.07. 15590 20390 9990 11990
02.07. - 09.07. 15790 20890 9990 11990
09.07. - 16.07. 15790 20890 9990 11990
16.07. - 23.07. 15790 20890 9990 11990
23.07. - 30.07. 15790 20890 9990 11990
30.07. - 06.08. 15790 20890 9990 11990
06.08. - 13.08. 15790 20890 9990 11990
13.08. - 20.08. 15790 20890 9990 11990
20.08. - 27.08. 15790 20890 9990 11990
27.08. - 03.09. 15290 19890 9990 11990
03.09. - 10.09. 14790 19590 9990 11990
10.09. - 17.09. 12990 17290 9990 11990
17.09. - 24.09. 12290 16290 9990 11990
24.09. - 01.10. 11990 9990
*01.10. - 18.10. 8890 8890

Thea - výhled



28 Online rezervace na www.viamare.cz

Korfu - Agios Stefanos

Rezervace na 242 489 351

AGIOS STEFANOS
Agios Stefanos je malé půvabné letovisko na severo-
západním pobřeží Korfu, které vzniklo na místě malé
rybářské osady. Jeho hlavní předností je okouzlující
písečná pláž v délce asi 2 kilometrů s pozvolným vstu-
pem do moře. Je to ideální místo pro rodiny s dětmi,
seniory, i pro všechny věkové kategorie, které upřed-
nostňují místa dosud nedotčená masovým turismem.
Na pláži si můžete pronajmout lehátka a slunečníky
(cca 7 €/set) a provozovat řadu vodních sportů včetně
paraglidingu. Ani v hlavní sezóně není obtížné najít 
na pláži soukromí. Pobyt v Agios Stefanos Vám zpes-
tří nádherné výhledy na západy slunce a na 4 malé
ostrůvky, z nichž 3 jsou stále obydleny.

Architektura je v souladu s přírodním prostředím bez
velkých a hlučných hotelových komplexů. V centru se
nachází řada útulných taveren, kaváren, cukrárna,
pekárna a obchůdky se suvenýry, s oděvy a zlatnictví.
Stánky s občerstvením a kavárny naleznete i na pláži. 
V okolí Agios Stefanos se nalézají další zajímavá místa,
blízká vesnice Avliotes (cca 4 km) a přímořská osada
Arillas. Pronájem dopravního prostředku Vám umožní
navštívit další krásné pláže v okolí, např. pláž Arillas,
Agios Georgios Pagon nebo pláž v Sidari. Přibližně 
20 minut od centra se nachází přístav. Odtud vyplou-
vají čluny, které zajišťují pravidelnou dopravu na tři
blízké obydlené ostrovy, které jsou součástí sou-
ostroví Dhiapondia.

Kompletní nabídka a aktuální ceny: 
www.viamare.cz/agios-stefanos

Agios Stefanos

Agios Stefanos

Agios Stefanos - kostelík

Agios Stefanos - butik

Agios Stefanos - taverna

Pláž Agios Stefanos 

Transfer:
Na letišti Korfu Vás bude očekávat zástupce
Viamare. Cesta do Agios Stefanos (cca 40 km)
potrvá asi 1 h. a 30 minut.

Taverny, restaurace, bary, obchody, pekárna, inter-
netová kavárna, bankomaty, lékař dojíždí z blízké-
ho Sidari, poštovní schránka, obchody se suve-
nýry, butik, zlatnictví, středisko vodních sportů
včetně pronájmu kajaků, šlapadel, člunů a parag-
lidingu. Pronájem dopravních prostředků a prodej
výletů přes zástupce Viamare. V místě je i půjčov-
na čtyřkolek a kol.
Ve 4 km vzdálené vesnici Avliotes naleznete další
obchody, taverny a lékárnu. 

Přehled ubytování:
Evinos (studio, apartmány) ... str. 29
Paralia I (studia, apartmány) ... str. 30 
Paralia II (studia) ... str. 30 
Spiros a Maria (studia) ... str. 32 
Moros (studia) ... str. 33 
Argyris (studia, apartmány) ... str. 34 

To nejdůležitější o Agios Stefanos



Evinos Evinos

Evinos - výhled z 1. patra

studio a apartmány * 2-4 lůžka
vlastní stravování / možnost dokoupení snídaní a večeříEvinos **

Poloha: budova s 1 studiem a 3 apartmány se nalézá
nad krásnou pláží Agios Stefanos v severní části leto-
viska, na kterou se lze dostat po širokých schodech
(cca 50 schodů) nebo po místní komunikaci a pak 
po chodníčku okolo vilky Paralia I. V nedalekém centru
osady naleznete vše, co k dovolené budete potřebovat.
Vzhledem k dokonalé písečné pláži a pozvolnému
vstupu do moře doporučujeme i pro rodiny s dětmi.
Ubytování: ze všech zastíněných a prostorných balkó-
nů je krásný výhled na moře, to platí i pro 1 apartmán
ve zvýšeném přízemí. V 1. patře jsou další 2 apartmány
a 1 studio (2 lůžka). Apartmány mají 2 ložnice (každá
se 2 lůžky) a menší kuchyňku. Studio i apartmány jsou
jednoduše zařízeny a jsou vybaveny sprchou, WC,
kuchyňským koutem (včetně vařiče, základního nádobí
a ledničky) a klimatizací (za příplatek). Dětská postýlka

je na vyžádání (zdarma). Venku je slabé připojení Wi-Fi. 
Stravování: doporučujeme si připlatit snídaně a večeře
(2 chody a salát) v taverně Spiros a Maria. Majitelům
patří velmi příjemný bar přímo na pláži, kde si lze dopřát
nápoje, saláty a další občerstvení (platba na místě).
Hodnocení: největší předností domu je skvělá poloha,
krásné výhledy na moře a na 4 malé ostrůvky a velmi
rychlá dostupnost skvělé písečné pláže.
Vzdálenost od pláže: cca 30 m + cca 50 schodů.
Vzdálenost od centra Agios Stefanos: cca 150 m.

Možnosti obsazenosti:
studia  ii
apartmány  iiii / iiii / iiii / iii / ii / iii

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rkor102
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Korfu - Agios Stefanos

Ceny obsahují: letenku Praha - Korfu - Praha včetně poplatků spojených s leteckou dopravou
(poplatky: 2000 Kč), transfery, 7x nebo 14x ubytování, stravu dle ceníku, služby zástupce
Viamare 
Příplatky: snídaně: 120 Kč/den, večeře: 320 Kč/den, dítě do 12 let: 180 Kč/den, 1lůžkové 
studio: 400 Kč/noc, klimatizace - studio: cca 5 €/den, apartmán: cca 10 €/den (platba 
na místě), komplexní cestovní pojištění: 35 Kč/osoba/den, minimální obsazenost u apartmánů
Evinos: 2 osoby
Dítě do 2 let: 1000 Kč bez nároku na místo v letadle a služby
*kombinovaná doprava - jedna cesta letecky, druhá autokarem a lodí, 15 nocí ubytování
+ 2 noci cesta - viz str. 12
Děti nesmí v den návratu ze zájezdu dovršit stanovený věk.

Dítě do 18 let VÝHODNÁ CENA 
Evinos - na 3. nebo 4.lůžku
(platí pouze 3990 Kč/7 nocí 
nebo 5990 Kč/14 nocí 
- více na str. 8)

VČASNÁ REZERVACE AŽ DO 31.03.

Aktuální ceny: www.viamare.cz

Dítě do 18 let pobyt ZDARMA 
Evinos - na 3. a 4.lůžku
7 nocí: 7990 Kč 
14 nocí: 9990 Kč

DĚTSKÉ CENY

KORFU - AGIOS STEFANOS: odlety z Prahy každou neděli Ceník: Evinos
Cena je uvedena za osobu. Ceny jsou kalkulovány k 1.10.2016. Minimální obsazenost zájezdu je 55 osob

Ubytování EVINOS
Osoba ve studiu Osoba v apartmánu Osoba

obsazeném 2 osobami obsazeném 2 osobami na 3. a 4.lůžku
Strava vlastní stravování vlastní stravování vlastní stravování
Počet nocí 7 14 7 14 7 14
28.05. - 04.06. 11090 14290 12190 16790 9990 11990
04.06. - 11.06. 11490 14790 12590 17390 9990 11990
11.06. - 18.06. 12290 15890 13790 18990 9990 11990
18.06. - 25.06. 13590 17490 15090 20490 9990 11990
25.06. - 02.07. 14990 18890 16490 21690 9990 11990
02.07. - 09.07. 15190 19190 16690 22090 9990 11990
09.07. - 16.07. 15190 19190 16690 22090 9990 11990
16.07. - 23.07. 15190 19190 16690 22090 9990 11990
23.07. - 30.07. 15190 19190 16690 22090 9990 11990
30.07. - 06.08. 15190 19190 16690 22090 9990 11990
06.08. - 13.08. 15190 19190 16690 22090 9990 11990
13.08. - 20.08. 15190 19190 16690 22090 9990 11990
20.08. - 27.08. 15190 19190 16690 22090 9990 11990
27.08. - 03.09. 14990 18790 16490 21890 9990 11990
03.09. - 10.09. 14490 18090 16290 21390 9990 11990
10.09. - 17.09. 13290 16490 15290 20590 9990 11990
17.09. - 24.09. 12190 15490 13390 17590 9990 11990
24.09. - 01.10. 11590 12890 9990
*01.10. - 18.10. 8890 8890 8890

Evinos - výhled z baru Havana pod Evinosem
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Korfu - Agios Stefanos

Paralia I Paralia I

Paralia I

studia a apartmány * 2-4 lůžka
vlastní stravování / možnost dokoupení snídaní a večeříParalia I **

Rezervace na 242 489 351

Poloha: budova se nachází v klidném prostředí v mír-
ném svahu nad krásnou písečnou pláží Agios Stefanos,
která je díky pozvolnému vstupu do moře vhodná i pro
rodiny s malými dětmi. Na pláž se dostanete velmi rych-
le po betonovém chodníčku, centrum osady je nedaleko. 
Ubytování: studia a apartmány jsou v přízemí. Ze zastí-
něných balkónů je výhled na moře nebo výhled na moře
zastíněný zelení. Studia mají vždy 2 lůžka a apartmán 
2 ložnice a malou kuchyňku. Studia a apartmány mají
sprchu, WC, kuchyňský kout (včetně vařiče, základního
nádobí a ledničky), TV/SAT, stropní ventilátory, klimati-
zaci (za příplatek) a trezor. V domě je Wi-Fi a na vyžádání
dětská postýlka (zdarma). Naleznete zde i suity Paralia
de luxe (ceník naleznete na www.viamare.cz).
Klienti Paralia mají možnost využívat bazén sousedního
hotelu Vicky. Předpokládá se konzumace u bazénu.

Stravování: doporučujeme dokoupení mírně rozšířené
kontinentální snídaně a večeře se 2 chody a salátem pro
2 osoby, které se podávají na zastřešené terase restau-
race a baru Condor v centru Agios Stefanos, které pro-
vozuje majitel Paralia. Taverna je známá svojí dobrou
kuchyní.
Hodnocení: největší předností domu je výborná polo-
ha, skvělá písečná pláž a výhled na moře.
Vzdálenost od pláže: cca 40 m.
Vzdálenost od centra Agios Stefanos: cca 100 m.

Možnosti obsazenosti:
studia  ii
apartmány  iiii / iiii / iiii / iii / ii / iii

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rkor103

Paralia II Paralia II

Paralia II - výhled

studia * 2-3 lůžka
vlastní stravování / možnost dokoupení snídaní a večeříParalia II **

Poloha: budova se studii se nachází v jižní části leto-
viska blízko krásné písečné pláže Agios Stefanos, kam
se dostanete snadno za pár minut po místní komuni-
kaci. Centrum osady je nedaleko a v sousedství jsou
první taverny a obchody. Písečnou pláž a pozvolný
vstup do moře ocení i rodiny s malými dětmi.
Ubytování: studia jsou v 1. patře. Ze všech zastíně-
ných a prostorných balkónů je krásný výhled na moře.
Studia jsou prostorná vždy se 2 lůžky a s možností
vyžádání přistýlky (rozkládací lůžko pro dítě do 10 let)
nebo dětské postýlky (zdarma). Studia jsou vybavena
sprchou, WC, kuchyňským koutem (včetně vařiče,
základního nádobí a ledničky), klimatizací (za přípla-
tek), stropními ventilátory a trezorem. V domě je Wi-Fi
(časté výpadky).

Stravování: doporučujeme dokoupení mírně rozšířené
kontinentální snídaně a večeře se 2 chody a salátem
pro 2 osoby, které se podávají na zastřešené terase
restaurace a baru Condor v centru Agios Stefanos,
které provozuje majitel Paralia. Taverna je známá svojí
dobrou kuchyní.
Hodnocení: největší předností domu je krásný výhled 
na moře a snadná dosažitelnost pláže i centra letoviska.
Vzdálenost od pláže: cca 120 m.
Vzdálenost od centra Agios Stefanos: cca 250 m.

Možnosti obsazenosti:
studia  iii / ii

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rkor104



Agios Stefanos - pláž před Paralia II
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Korfu - Agios Stefanos

Ceny obsahují: letenku Praha - Korfu - Praha včetně poplatků spojených s leteckou
dopravou (poplatky: 2000 Kč), transfery, 7x nebo 14x ubytování, stravu dle ceníku,
služby zástupce Viamare
Příplatky: snídaně: 130 Kč/den, večeře: 340 Kč/den, dítě do 12 let: 170 Kč/den,
1lůžkové studio: 400 Kč/noc, klimatizace - studio: cca 5 €/den, apartmán: cca 10 €/
den (platba na místě), komplexní cestovní pojištění: 35 Kč/osoba/den, minimální
obsazenost u apartmánů: 2 osoby
Dítě do 2 let: 1000 Kč bez nároku na místo v letadle a služby
*kombinovaná doprava - jedna cesta letecky, druhá autokarem a lodí, 15 nocí
ubytování + 2 noci cesta - viz str. 12
Děti nesmí v den návratu ze zájezdu dovršit stanovený věk.

Dítě do 18 let VÝHODNÁ CENA
Paralia I - na 3. nebo 4.lůžku
Dítě do 10 let VÝHODNÁ CENA
Paralia II - na přistýlce (3.lůžko)
(platí pouze 3990 Kč/7 nocí 
nebo 5990 Kč/14 nocí 
- více na str. 8)

VČASNÁ REZERVACE AŽ DO 31.03.

Aktuální ceny: www.viamare.cz

Dítě do 18 let pobyt ZDARMA
Paralia I - na 3. a 4.lůžku
Dítě do 10 let pobyt ZDARMA
Paralia II - na přistýlce (3.lůžko)
7 nocí: 7990 Kč 
14 nocí: 9990 Kč

DĚTSKÉ CENY

KORFU - AGIOS STEFANOS: odlety z Prahy každou neděli Ceník: Paralia I, Paralia II
Cena je uvedena za osobu. Ceny jsou kalkulovány k 1.10.2016. Minimální obsazenost zájezdu je 55 osob

Ubytování PARALIA I PARALIA  II
Osoba ve studiu Osoba v apartmánu Osoba Osoba ve studiu

obsazeném obsazeném na 3. a 4.lůžku obsazeném
2 osobami 2 osobami 2 osobami

Strava vlastní stravování vlastní stravování vlastní stravování vlastní stravování
Počet nocí 7 14 7 14 7 14 7 14
28.05. - 04.06. 11290 15690 13190 18290 9990 11990 11390 14790
04.06. - 11.06. 11890 16090 13690 18890 9990 11990 11590 15890
11.06. - 18.06. 12590 16990 15190 20290 9990 11990 12390 16790
18.06. - 25.06. 13890 18490 16290 21990 9990 11990 13690 18290
25.06. - 02.07. 15490 19890 17190 23390 9990 11990 15290 19690
02.07. - 09.07. 15690 20290 18190 24190 9990 11990 15490 20090
09.07. - 16.07. 15690 20290 18390 24590 9990 11990 15490 20090
16.07. - 23.07. 15690 20290 18390 24590 9990 11990 15490 20090
23.07. - 30.07. 15690 20290 18390 24590 9990 11990 15490 20090
30.07. - 06.08. 15690 20290 18390 24590 9990 11990 15490 20090
06.08. - 13.08. 15690 20290 18390 24590 9990 11990 15490 20090
13.08. - 20.08. 15690 20290 18390 24590 9990 11990 15490 20090
20.08. - 27.08. 15490 20090 18390 24590 9990 11990 15290 19890
27.08. - 03.09. 15290 19890 18190 24390 9990 11990 15090 19690
03.09. - 10.09. 14590 19090 17490 23790 9990 11990 14190 18590
10.09. - 17.09. 14090 18290 17090 22990 9990 11990 12990 17390
17.09. - 24.09. 12990 16690 15490 21290 9990 11990 12290 16390
24.09. - 01.10. 12390 14690 9990 11890
*01.10. - 18.10. 8890 8890 8890 8890

Paralia I - cesta na pláž
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Korfu - Agios Stefanos

Spiros a Maria Spiros a Maria

Spiros a Maria

Spiros a MariaAgios Stefanos - pláž

studia * 2-3 lůžka
vlastní stravování / možnost dokoupení snídaní a večeříSpiros a Maria **+

Rezervace na 242 489 351

Poloha: rodinný apartmánový hotel se 3 budovami 
a s bazénem se nalézá v mírném svahu velmi blízko
krásné písečné pláže Agios Stefanos v severní části
letoviska. Na písečnou pláž se dostanete za pár minut
po místní komunikaci a pak po chodníčku okolo vilky
Paralia I. V jedné budově hotelu je recepce, restaura-
ce a bar a v dalších budovách je ubytování. 
Ubytování: v 1. patře jsou 2lůžková studia s možno-
stí přistýlky (rozkládací gauč pro dítě do 12 let), v příze-
mí pak studia 2lůžková. Všechna studia směřují 
k moři. Ze zastíněných balkónů v 1. patře je výhled 
na moře, ze studií v přízemí je výhled do zahrady.
Prostorná studia jsou vybavena sprchou, WC, kuchyň-
ským koutem (včetně vařiče, základního nádobí a led-
ničky), klimatizací (za příplatek), fénem, trezorem a TV.
Dětská postýlka je na vyžádání (zdarma). U hotelu je
bazén, dětské brouzdaliště, rodinná restaurace a bar,
kde je i Wi-Fi.

Stravování: doporučujeme si připlatit snídaně (mírně
rozšířená kontinentální) a večeře (2 chody a salát pro
2 osoby). Vaří sama majitelka a jídlo se podává 
na zastřešené terase poblíž bazénu. 
Hodnocení: největší předností domu je výborná 
poloha, velmi rychlá dostupnost krásné písečné pláže 
a přívětivý přístup celé rodiny k hostům. Poskytování
komplexních služeb je další předností tohoto hotelu.
Vzdálenost od pláže: cca 130 m.
Vzdálenost od centra Agios Stefanos: cca 150 m.

Možnosti obsazenosti:
studia  iii / ii

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rkor105

Spiros a MariaSpiros a Maria



Moros Moros

Moros

studia * 2-4 lůžka
vlastní stravování / možnost dokoupení snídaní a večeříMoros **+

Poloha: Moros se nachází ve svahu ve středu letovis-
ka blízko krásné písečné pláže Agios Stefanos. Chůze
do svahu Vás odmění pěkným panoramatickým výhle-
dem na moře a na vesničku Agios Stefanos. Na pláž se
dostanete, seběhnete-li ze svahu a vydáte-li se podél
místní zástavby za pár minut. Centrum osady je velmi
blízko, takže první taverny a obchody máte doslova 
na dosah. Naleznete zde vše, co k dovolené budete
potřebovat. Dokonalou písečnou pláž a pozvolný vstup
do moře ocení i rodiny. 
Ubytování: jednoduše vybavená studia jsou ve zvý-
šeném přízemí nebo v 1. patře. Prostorné terasy a bal-
kóny studií jsou zastíněné. Studia jsou 2lůžková nebo
3lůžková. V některých 2lůžkových studiích lze vyžádat
přistýlku (rozkládací lůžko pro dítě do 12 let). V jed-
nom 3lůžkovém studiu je gauč, který může posloužit
jako 4.lůžko (pro dítě do 12 let). Studia jsou vybavena

sprchou, WC, kuchyňským koutem (včetně vařiče, zá-
kladního nádobí a ledničky), klimatizací (za příplatek).
V domě je Wi-Fi a můžete si vyžádat dětskou postýl-
ku a fén.
Stravování: možnost dokoupení snídaní a večeří,
které jsou podávány v nedaleké taverně Condor.
Taverna je známá svojí dobrou kuchyní.
Hodnocení: největší předností domu je panorama-
tický výhled na moře a snadná dosažitelnost pláže 
i centra letoviska. 
Vzdálenost od pláže: cca 260 m.
Vzdálenost od centra Agios Stefanos: cca 100 m.

Možnosti obsazenosti:
studia  iii / iiii / iii / ii

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rkor106
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Korfu - Agios Stefanos

Ceny obsahují: letenku Praha - Korfu - Praha včetně poplatků spojených s leteckou
dopravou (poplatky: 2000 Kč), transfery, 7x nebo 14x ubytování, stravu dle ceníku, 
služby zástupce Viamare
Příplatky: Spiros a Maria - snídaně: 120 Kč/den, večeře: 320 Kč/den, dítě do 12 let:
180 Kč/den, Moros - snídaně: 130 Kč/den, večeře: 340 Kč/den, dítě do 12 let: 170 Kč/
den, 1lůžkové studio: 450 Kč/noc, klimatizace: cca 5 €/den (platba na místě), kom-
plexní cestovní pojištění: 35 Kč/osoba/den
*kombinovaná doprava - jedna cesta letecky, druhá autokarem a lodí, 15 nocí uby-
tování + 2 noci cesta - viz str. 12
Děti nesmí v den návratu ze zájezdu dovršit stanovený věk.

Dítě do 12 let pobyt ZDARMA
Moros -  na přistýlce (3. a 4.lůžko)
7 nocí: 7990 Kč 
14 nocí: 9990 Kč

DĚTSKÉ CENY

Aktuální ceny: www.viamare.cz

KORFU - AGIOS STEFANOS: odlety z Prahy každou neděli Ceník:  Spiros a Maria, Moros

Ubytování SPIROS A MARIA MOROS
Osoba ve studiu Osoba Osoba ve studiu Osoba

obsazeném na přistýlce obsazeném na přistýlce
2 osobami (3.lůžko) 2 osobami (3.lůžko)

Strava vlastní stravování vlastní stravování vlastní stravování vlastní stravování

Cena je uvedena za osobu. Ceny jsou kalkulovány k 1.10.2016. Minimální obsazenost zájezdu je 55 osob

Počet nocí 7 14 7 14 7 14 7 14
28.05. - 04.06. 11890 14390 11190 12890 11290 14590 9990 11990
04.06. - 11.06. 12490 16190 11190 12890 11590 15690 9990 11990
11.06. - 18.06. 13590 17890 11190 12890 12290 16590 9990 11990
18.06. - 25.06. 14790 19090 11190 12990 13590 18090 9990 11990
25.06. - 02.07. 15590 20890 11790 13590 15190 19490 9990 11990
02.07. - 09.07. 15790 21490 11790 13690 15390 19890 9990 11990
09.07. - 16.07. 15790 21490 11890 13890 15390 19890 9990 11990
16.07. - 23.07. 15790 21490 11890 13890 15390 19890 9990 11990
23.07. - 30.07. 15790 21490 11890 13890 15390 19890 9990 11990
30.07. - 06.08. 15790 21490 11890 13890 15390 19890 9990 11990
06.08. - 13.08. 15790 21490 11890 13890 15390 19890 9990 11990
13.08. - 20.08. 15790 21490 11890 13890 15390 19890 9990 11990
20.08. - 27.08. 15790 21490 11890 13890 15190 19690 9990 11990
27.08. - 03.09. 15790 21490 11890 13690 14990 19490 9990 11990
03.09. - 10.09. 14990 20290 11790 13590 14090 18390 9990 11990
10.09. - 17.09. 14590 19490 11790 13490 12690 17090 9990 11990
17.09. - 24.09. 13690 18390 11190 13090 11790 16190 9990 11990
24.09. - 01.10. 13090 11190 11590 9990
*01.10. - 18.10. 8890 8890 8890 8890

Výhled z hotelu Moros

Pláž před Morosem
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Korfu - Agios Stefanos

Argyris Argyris - terasa

Argyris - terasa v přízemí

Výhled na moře
studia a apartmány * 2-4 lůžka * vlastní stravováníArgyris **

Rezervace na 242 489 351

Poloha: Argyris se nachází ve svahu na okraji letovis-
ka Agios Stefanos nedaleko písečné pláže stejného
jména. Právě na severu je pláž Agios Stefanos nej-
krásnější. Na pláž se dostanete po pár minutách,
seběhnete-li ze svahu po zpevněné cestě. Centrum
osady je vzdáleno asi 15 minut chůze po místní
komunikaci. Naleznete zde vše, co k dovolené budete
potřebovat. Dokonalou písečnou pláž a pozvolný
vstup do moře ocení i rodiny s dětmi. 
Ubytování: standardně vybavená studia a apartmány
jsou v přízemí nebo v  patře. Prostorné terasy 
a balkóny studií a apartmánů jsou zastíněné a mají
výhled do zeleně, k bazénu nebo směřují do údolí
nebo k  moři. Studia jsou 2lůžková, některá 
s možností přistýlky (pro dítě do 12 let). Apartmány
jsou prostorné a mají 2 ložnice. Studia a apartmány
jsou vybaveny sprchou, WC, kuchyňským koutem

(včetně vařiče, základního nádobí a ledničky), klimati-
zací (za příplatek). V domě je Wi-Fi a můžete si
vyžádat dětskou postýlku (zdarma) a fén. Součástí
ubytování je i bazén a malá recepce. 
Hodnocení: největší předností tohoto ubytování je
dobrý přístup ke krásné pláži, kde se můžete koupat 
i bez plavek. 
Vzdálenost od pláže: cca 250 m.
Vzdálenost od centra Agios Stefanos: cca 800 m.

Možnosti obsazenosti:
studia  iii / ii
apartmány  iiii / iiii / iiii / iii / ii / iii

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rkor107

Argyris - studio

Argyris 

Argyris

Argyris



Agios Stefanos - nejbližší pláž hotelu Argyris
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Korfu - Agios Stefanos

Ceny obsahují: letenku Praha - Korfu - Praha včetně poplatků spojených s leteckou dopravou
(poplatky: 2000 Kč), transfery, 7x nebo 14x ubytování, stravu dle ceníku, služby zástupce
Viamare
Příplatky: klimatizace - studio: cca 5 €/den, apartmán: cca 10 €/den (platba na místě), kom-
plexní cestovní pojištění: 35 Kč/osoba/den
Dítě do 2 let: 1000 Kč bez nároku na místo v letadle a služby

Děti nesmí v den návratu ze zájezdu dovršit stanovený věk.

Dítě do 12 let pobyt ZDARMA
Argyris -  na 3. a 4.lůžku
7 nocí: 7990 Kč 
14 nocí: 9990 Kč

DĚTSKÉ CENY

Aktuální ceny: www.viamare.cz

KORFU - AGIOS STEFANOS: odlety z Prahy každou neděli Ceník: Argyris
Cena je uvedena za osobu. Ceny jsou kalkulovány k 1.10.2016. Minimální obsazenost zájezdu je 55 osob

Ubytování ARGYRIS
Osoba ve studiu Osoba v apartmánu Osoba 

obsazeném 2 osobami obsazeném 2 osobami na 3. a 4.lůžku
Strava vlastní stravování vlastní stravování vlastní stravování
Počet nocí 7 14 7 14 7 14
28.05. - 04.06. 12390 15990 15190 20690 9990 11990
04.06. - 11.06. 12690 15890 15390 20890 9990 11990
11.06. - 18.06. 12990 16190 15690 21090 9990 11990
18.06. - 25.06. 13090 16790 15690 21790 9990 11990
25.06. - 02.07. 13390 18690 16190 23190 9990 11990
02.07. - 09.07. 15290 20590 17790 24190 9990 11990
09.07. - 16.07. 15290 20590 17790 24190 9990 11990
16.07. - 23.07. 15290 20590 17790 24190 9990 11990
23.07. - 30.07. 15290 20590 17790 24190 9990 11990
30.07. - 06.08. 15290 20590 17790 24190 9990 11990
06.08. - 13.08. 15290 20590 17790 24190 9990 11990
13.08. - 20.08. 15290 20590 17790 24190 9990 11990
20.08. - 27.08. 15290 19990 17790 23990 9990 11990
27.08. - 03.09. 14590 17790 17290 22590 9990 11990
03.09. - 10.09. 13090 16290 16190 21390 9990 11990
10.09. - 17.09. 12990 16190 15890 21190 9990 11990
17.09. - 24.09. 12890 16090 15690 20890 9990 11990
24.09. - 01.10. 12690 15390 9990

Agios Stefanos - pláž

Agios Stefanos - pláž
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Korfu

Rezervace na 242 489 351

Ceny obsahují: letenku Ostrava - Korfu - Ostrava včetně poplatků
spojených s leteckou dopravou (poplatky: 2000 Kč), transfery, 
7x nebo 14x ubytování, stravu dle ceníku, služby zástupce Viamare
Příplatky: klimatizace: cca 5 €/den (platba na místě), komplexní
cestovní pojištění: 35 Kč/osoba/den, minimální obsazenost u apart-
mánů Thea: 2 osoby
Dítě do 2 let: 1000 Kč bez nároku na místo v letadle a služby

Děti nesmí v den návratu ze zájezdu dovršit stanovený věk.
Dítě do 15 let VÝHODNÁ CENA 
Thea - na 3. a 4.lůžku
(platí pouze 3990 Kč/7 nocí 
nebo 5990 Kč/14 nocí 
- více na str. 8)

VČASNÁ REZERVACE AŽ DO 31.03.

Aktuální ceny: www.viamare.cz

Dítě do 15 let pobyt ZDARMA
Thea - na 3. a 4.lůžku
7 nocí: 7990 Kč 
14 nocí: 9990 Kč

DĚTSKÉ CENY

KORFU - KASSIOPI: odlety z Ostravy každý čtvrtek Ceník: Thea, str. 27
Cena je uvedena za osobu. Ceny jsou kalkulovány k 1.10.2016. Minimální obsazenost zájezdu je 40 osob

Ubytování THEA
Osoba v apartmánu Osoba

obsazeném 2 osobami na 3. a 4.lůžku
Strava vlastní stravování vlastní stravování
Počet nocí 7 14 7 14
08.06. - 15.06. 11690 15990 9990 11990
15.06. - 22.06. 12890 17190 9990 11990
22.06. - 29.06. 14190 18890 9990 11990
29.06. - 06.07. 15590 20390 9990 11990
06.07. - 13.07. 15790 20890 9990 11990
13.07. - 20.07. 15790 20890 9990 11990
20.07. - 27.07. 15790 20890 9990 11990
27.07. - 03.08. 15790 20890 9990 11990
03.08. - 10.08. 15790 20890 9990 11990
10.08. - 17.08. 15790 20890 9990 11990
17.08. - 24.08. 15790 20890 9990 11990
24.08. - 31.08. 15790 20890 9990 11990
31.08. - 07.09. 15290 19890 9990 11990
07.09. - 14.09. 14790 19590 9990 11990
14.09. - 21.09. 12690 16890 9990 11990
21.09. - 28.09. 12290 9990

Thea - výhled

Ceny obsahují: letenku Ostrava - Korfu - Ostrava včetně poplatků
spojených s leteckou dopravou (poplatky: 2000 Kč), transfery, 
7x nebo 14x ubytování, stravu dle ceníku, služby zástupce Viamare
Příplatky: snídaně: 120 Kč/den, večeře: 320 Kč/den, dítě do 12 let:
180 Kč/den, 1lůžkové studio: 400 Kč/noc, klimatizace: cca 10 €/den
(platba na místě), komplexní cestovní pojištění: 35 Kč/osoba/den,
minimální obsazenost u apartmánů Evinos: 2 osoby
Dítě do 2 let: 1000 Kč bez nároku na místo v letadle a služby

Děti nesmí v den návratu ze zájezdu dovršit stanovený věk.
Dítě do 18 let VÝHODNÁ CENA 
Evinos - na 3. nebo 4.lůžku
(platí pouze 3990 Kč/7 nocí 
nebo 5990 Kč/14 nocí 
- více na str. 8)

VČASNÁ REZERVACE AŽ DO 31.03.

Aktuální ceny: www.viamare.cz

Dítě do 18 let pobyt ZDARMA
Evinos - na 3. a 4.lůžku
7 nocí: 7990 Kč 
14 nocí: 9990 Kč

DĚTSKÉ CENY

KORFU - AGIOS STEFANOS: odlety z Ostravy každý čtvrtek Ceník: Evinos, str. 29
Cena je uvedena za osobu. Ceny jsou kalkulovány k 1.10.2016. Minimální obsazenost zájezdu je 40 osob

Ubytování EVINOS
Osoba v apartmánu Osoba

obsazeném 2 osobami na 3. a 4.lůžku
Strava vlastní stravování vlastní stravování
Počet nocí 7 14 7 14
08.06. - 15.06. 12590 17390 9990 11990
15.06. - 22.06. 13790 18990 9990 11990
22.06. - 29.06. 15090 20490 9990 11990
29.06. - 06.07. 16490 21690 9990 11990
06.07. - 13.07. 16690 22090 9990 11990
13.07. - 20.07. 16690 22090 9990 11990
20.07. - 27.07. 16690 22090 9990 11990
27.07. - 03.08. 16690 22090 9990 11990
03.08. - 10.08. 16690 22090 9990 11990
10.08. - 17.08. 16690 22090 9990 11990
17.08. - 24.08. 16690 22090 9990 11990
24.08. - 31.08. 16690 22090 9990 11990
31.08. - 07.09. 16490 21890 9990 11990
07.09. - 14.09. 16290 21390 9990 11990
14.09. - 21.09. 14990 20090 9990 11990
21.09. - 28.09. 13390 9990

Evinos - výhled z baru Havana pod Evinosem
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Korfu

Ceny obsahují: letenku Ostrava - Korfu - Ostrava včetně poplatků
spojených s leteckou dopravou (poplatky: 2000 Kč), transfery, 
7x nebo 14x ubytování, stravu dle ceníku, služby zástupce Viamare
Příplatky: snídaně: 120 Kč/den, večeře: 320 Kč/den, dítě do 12 let:
180 Kč/den, 1lůžkové studio: 450 Kč/noc, klimatizace: cca 5 €/den
(platba na místě), komplexní cestovní pojištění: 35 Kč/osoba/den
Dítě do 2 let: 1000 Kč bez nároku na místo v letadle a služby

Děti nesmí v den návratu ze zájezdu dovršit stanovený věk.

Aktuální ceny: www.viamare.cz

KORFU - AGIOS STEFANOS: odlety z Ostravy každý čtvrtek Ceník: Spiros a Maria, str. 32
Cena je uvedena za osobu. Ceny jsou kalkulovány k 1.10.2016. Minimální obsazenost zájezdu je 40 osob

Ubytování SPIROS A MARIA
Osoba ve studiu Osoba na přistýlce

obsazeném 2 osobami (3.lůžko)
Strava vlastní stravování vlastní stravování
Počet nocí 7 14 7 14
08.06. - 15.06. 12490 16190 11190 12890
15.06. - 22.06. 13590 17890 11190 12890
22.06. - 29.06. 14790 19090 11190 12990
29.06. - 06.07. 15590 20890 11790 13590
06.07. - 13.07. 15790 21490 11790 13690
13.07. - 20.07. 15790 21490 11890 13890
20.07. - 27.07. 15790 21490 11890 13890
27.07. - 03.08. 15790 21490 11890 13890
03.08. - 10.08. 15790 21490 11890 13890
10.08. - 17.08. 15790 21490 11890 13890
17.08. - 24.08. 15790 21490 11890 13890
24.08. - 31.08. 15790 21490 11890 13890
31.08. - 07.09. 15790 21490 11890 13690
07.09. - 14.09. 14990 20290 11790 13590
14.09. - 21.09. 14090 18890 11390 13090
21.09. - 28.09. 13690 11190

Spiros a Maria

Pláž Agios Stefanos

Ceny obsahují: letenku Ostrava - Korfu - Ostrava včetně poplatků
spojených s leteckou dopravou (poplatky: 2000 Kč), transfery, 
7x nebo 14x ubytování, stravu dle ceníku, služby zástupce Viamare
Příplatky: snídaně: 130 Kč/den, večeře: 340 Kč/den, dítě do 12 let:
170 Kč/den, 1lůžkové studio: 450 Kč/noc, klimatizace: cca 5 €/den
(platba na místě), komplexní cestovní pojištění: 35 Kč/osoba/den
Dítě do 2 let: 1000 Kč bez nároku na místo v letadle a služby

Děti nesmí v den návratu ze zájezdu dovršit stanovený věk.

Aktuální ceny: www.viamare.cz

Dítě do 12 let pobyt ZDARMA
Moros - na přistýlce (3.lůžko)
7 nocí: 7990 Kč 
14 nocí: 9990 Kč

DĚTSKÉ CENY

KORFU - AGIOS STEFANOS: odlety z Ostravy každý čtvrtek Ceník: Moros, str. 33
Cena je uvedena za osobu. Ceny jsou kalkulovány k 1.10.2016. Minimální obsazenost zájezdu je 40 osob

Ubytování MOROS
Osoba ve studiu Osoba na přistýlce

obsazeném 2 osobami (3.lůžko)
Strava vlastní stravování vlastní stravování
Počet nocí 7 14 7 14
08.06. - 15.06. 11590 15690 9990 11990
15.06. - 22.06. 12290 16590 9990 11990
22.06. - 29.06. 13590 18090 9990 11990
29.06. - 06.07. 15190 19490 9990 11990
06.07. - 13.07. 15390 19890 9990 11990
13.07. - 20.07. 15390 19890 9990 11990
20.07. - 27.07. 15390 19890 9990 11990
27.07. - 03.08. 15390 19890 9990 11990
03.08. - 10.08. 15390 19890 9990 11990
10.08. - 17.08. 15390 19890 9990 11990
17.08. - 24.08. 15390 19890 9990 11990
24.08. - 31.08. 15190 19690 9990 11990
31.08. - 07.09. 14990 19490 9990 11990
07.09. - 14.09. 14090 18390 9990 11990
14.09. - 21.09. 12290 16590 9990 11990
21.09. - 28.09. 11790 9990

Agios Stefanos - písečná pláž

Moros
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Parga

Rezervace na 242 489 351

Odletové 
místo

MĚSTEČKO PARGA SE NACHÁZÍ NA ZÁPADNÍM
POBŘEŽÍ ŘECKA NAPROTI JÓNSKÝM OSTROVŮM
KORFU, PAXOS A ANTIPAXOS. 

Parga je jedno z nejnavštěvovanějších míst pevnin-
ského Řecka. Starobylé městečko a místo s okouz-
lujícím výhledem na benátský hrad a na překrásnou
pláž Valtos poskytuje vše, co k romantické dovolené
patří. Fascinující okolí s horami a se záplavou zeleně
doslova vybízí k toulkám do přírody, k objevování
nádherných pláží a k setkáním s bohatou historií
Řecka.

PARGA leží na břehu Jónského moře. Okolní kopce
jsou pokryty olivovníky, cypřiši a borovicemi. PARGA
je oblíbené letovisko, které se líbí návštěvníkům všech
věkových kategorií, a to především díky svému 
labyrintu úzkých uliček, malých obchůdků a domků 
s červenými střechami, nad nimiž ční ruiny benátské
pevnosti. Na nábřeží nabízejí taverny typická řecká
jídla spolu s vynikajícími řeckými víny. Tempo života 
je pomalé a odpočinkové, ale večer přístav ožívá kos-
mopolitní atmosférou. PARGA, to nejsou jen pláže, 
ale také okolní krajina stojí rozhodně za prozkoumání. 
V PARZE a jejím okolí jsou nádherné pláže. Nedaleko
malého přístavu je krásná městská pláž a snadno
dostupná další velmi hezká malá městská oblázková
pláž zvaná PISO KRIONERI. Téměř na dosah ruky 
je také rozlehlá písčito-oblázková pláž VALTOS. 
Je schovaná za benátským hradem a cesta k ní vede
po kamenném chodníčku, odkud se Vám naskytnou
úžasné výhledy. Pláž VALTOS je také přístupná lodním
taxíkem z PARGY. Provozují se zde vodní sporty,
můžete si pronajmout lehátka a slunečníky. Poblíž
pláže jsou taverny a minimarkety. Pohled na pláž
VALTOS, hrad a PARGU je velkolepý.
Krásná zátoka Lichnos je vzdálená 4 km jižně 
od PARGY. Pláž je přístupná lodním taxíkem nebo
pěšky procházkou olivovými háji. Na pláži jsou 
taverny, lehátka a slunečníky k pronajmutí a možnost
vodních sportů. 
Na sever od PARGY se pláže mění v oblázkové zátoky 
s křiš�álově čistou vodou. Pláže na jih od PARGY jsou
většinou dlouhé, písčito-oblázkové a i ve vrcholném
létě zcela opuštěné.
K nejkrásnějším plážím patří pláže ARILLAS, REGINA
MARE, KARAVOSTASI nebo ELINA.
Parga je vynikajícím výchozím bodem pro milovníky
individuálních výletů. Ve vzdálenostech dosažitelných 
na skútru se nachází např. bájná řeka Acheron,
byzantský klášter sv. Demetria, starověké město Elina,
tsamidské městečko Margariti s minaretem a jezero
Kalodiki. Autem se dostanete do Ioanniny, krápníkové
jeskyně Perama, do antické věštírny v Dodoni, na kláš-
tery Meteora, do antického města Kassopi, do starově-
kého města Nikopolis, na Lefkadu apod.

Sportovní možnosti naleznete na www.viamare.cz/
parga/sportovni-moznosti.

Kompletní nabídka a aktuální ceny: 
www.viamare.cz/parga

Letecké zájezdy na 7 a 14 nocí
Individuální pobyty

Parga

Parga

Transfer:
Na letišti Aktio Preveza Vás bude očekávat zástupce
VIAMARE. Cesta do Pargy (cca 60 km) potrvá cca 1 h.

Taverny, restaurace, bary, obchody, diskotéky, pošta,
lékárna, lékař, banky, bankomaty, pronájem doprav-
ních prostředků, lodní taxíky směřující na okolní
pláže, vodní sporty, pronájem lehátek a slunečníků.
Doprava z centra Pargy na Valtos lodním taxíkem
(cca 2 €/1 cesta) a na Lichnos (cca 5 €/1 cesta), 

na pláž Sarakoniko (11 €/1 cesta). V místě působí
zástupce Viamare.

Přehled ubytování:
Olive Tree (studia) ... str. 40
Kitsos (studia a apartmány, 
pokoje se snídaní) ... str. 41
Elena (apartmány) ... str. 42
Achilleas (hotel se snídaní) ... str. 44

To nejdůležitější o Parze a okolí
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Parga

Pro zpestření Vaší dovolené si můžete vybrat
z následujících výletů (výlety pořádá místní cestovní
kancelář, platí se přímo na místě a může dojít 
ke změně programu):

Paxos, Antipaxos - lodní výlet na ostrovy Paxos 
a Antipaxos, který má více variant. Při výletu 
k Modrým jeskyním koupání z lodi u plážičky
Antipaxu, u Modrých jeskyní Paxu a několik hodin
strávených v hlavním městě Paxu, Gaiosu. Při okruž-
ní plavbě kolem ostrovů nahlédnete do všech jes-
kyní západního pobřeží Paxu, navštívíte vesnice
Loggos, Lakka a městečko Gaios a budete mít
možnost koupání z lodi  u plážičky ostrova Anti-
paxos. Nádherné přírodní scenérie zdobené tradiční
benátskou architekturou vesnic a koupání v krásně
tyrkysových vodách omývajících ostrovy. (orientační
cena: 27 €, děti do 12 let: 13,50 €)

Meteora - výlet za poznáním řeckých tradic.
Návštěva řeckých ortodoxních klášterů Meteora
včetně prohlídky největšího kláštera Velká Meteora, 
zastávka ve vesničce Metsovo. Výlet je provázen 
anglicky mluvícím průvodcem. (orientační cena: 
50 €, děti do 12 let: 25 €)

Jónské ostrovy - návštěva několika krásných 
Jónských ostrovů během jediného dne: Lefkada -
koupání na Porto Katsiki, nejkrásnější pláži ostrova;
Kefallonia - prohlídka a oběd v malebném městečku
Fiskardo; Ithaka - vesnička Frikes; Meganissi - jes-
kyně Papanikolis; Scorpios - koupání u Onassisova
soukromého ostrova. (orientační cena: 45 €, děti 
do 12 let: 25 €)

Za bájnými mýty - první zastávka je ve starověké
věštírně mrtvých Nekromanteion, svého typu na úze-
mí Řecka zcela ojedinělé. Odtud se pokračuje do hor,
kde se překrásným kaňonem vine bájná řeka Ache-
ron, starými Řeky považovaná za jednu z podsvět-
ních řek. Na jejím břehu budete mít možnost
poobědvat v příjemné taverně a potom se brodit
řekou proti proudu a kochat se krásnou přírodou.
Doporučujeme boty do vody. (orientační cena: 30 €,
děti do 12 let: 15 €)

Korfu - lodní výlet na ostrov Korfu, kde je řada 
kostelů, muzeí a skvělých obchodů nebo možností
procházek po promenádě. (orientační cena: 42 €,
dítě do 12 let: 21 €) 

Zagoria - oblast Zagoria se nachází na území
Národního parku Aoos-Vikos, v srdci pohoří Pindus.
Nabízí pohledy na úchvatné přírodní scenérie, na staré
horské vesnice posazené na strmých svazích hor, 
na staré kamenné obloukové mosty, klenoucí se přes
řeky a údolí. První zastávka je u jednoobloukového
mostu Kokorou a tříobloukového mostu Kalogeriko.
Dále Vás autobus zaveze přes unikátní vápencové 
formace zvané "Kamenný les" k vyhlídce Oxya, odkud
je úžasný výhled na soutěsku Vikos v jedné z jejích
nejhlubších partií (soutěska je zapsána v Guinessově
knize rekordů jako nejhlubší soutěska na světě 
v poměru hloubky a šířky). Z vesnice Monodendri
pokračujete k vyhlídce Agia Paraskevi, na jejímž 
okraji stojí stejnojmenný klášter z počátku 15. století.
Na závěr možnost poobědvat v Monodendri nebo 
se projít  malebnými uličkami této tradiční vesnice.
(orientační cena: 39 €)

Výlety:

- rozhodně si nenechte ujít atmosféru starobylé 
Pargy a návštěvu benátské pevnosti

- lodní taxíky Vám přiblíží další nádherné pláže 
v okolí

- v hlavní sezóně jezdí malý turistický vláček,
který Vás doveze do staré turecké pevnosti, 
kterou nechal postavit Ali Pasha, nebo k vod-
ním mlýnům nad Valtosem

- pronajměte si auto nebo skútr a je	te se po-
dívat do okolí Pargy a užijte si neuvěřitelně 
krásné a zelené krajiny plné panoramatických 
výhledů a nádherných okolních pláží

Další zajímavosti Vám na místě doporučí 
zástupce Viamare.

Viamare doporučuje:

Meteora

Pobyt na řeckých ostrovech neznamená jen koupání
a slunění u nejkrásnějšího a nejčistšího moře Evropy,
ale také možnosti poznávání historických a kulturních
pamětihodností ostrovů, přírodních krás a mnohdy
ještě tradičního způsobu života místních obyvatel.
Výborným prostředkem k tomuto poznávání je proná-
jem auta. 
Doporučujeme Vám zajistit si pronájem automobilu již
nyní. Připravili jsme pro Vás zajímavou cenovou na-
bídku. 
Spolupracujeme vždy s renomovanými a vyzkouše-
nými půjčovnami, které mají vozy pojištěny. Přesto
doporučujeme při předávce vozu na letišti nebo
v místě ubytování věnovat pozornost technickému
stavu vozidla a výši spoluúčasti na škodě.

Termín 01.05. - 26.06., 01.10. - 31.10. 27.06. - 30.09.
Skupina Typ auta Cena za 7 dní Každý další den Cena za 7 dní Každý další den
B Nissan Micra,

6090 890 6590 990Hyundai Atos, Fiat Panda
C Hyundai Accent, Citroen C3,

7690 1090 8490 1190Fiat Grande Punto A/C
D Citroen C4, Nissan Note A/C 7990 1090 9790 1390
Ceny jsou platné při objednání minimálně 15 dní před odjezdem.
Přistavení vozu: letiště Preveza, Parga, Valtos, Lichnos.
Předání vozu: letiště Preveza, Parga, Valtos, Lichnos.
Spoluúčast na škodě: 750 € pro skupiny B, C, 900 € pro skupinu D.
Snížení spoluúčasti na 90 €: cca 10 €/den (platba na místě).
Dětská sedačka: cca 3 €/den (platba na místě).
Minimální věk řidiče je 22 let pro skupinu B, C a 23 let pro skupinu D.
Při předání automobilu půjčovna vyžaduje předložení platné mezinárodní platební karty.
Nelze garantovat konkrétní typ auta, pouze skupinu.
Cestovní kancelář Viamare je pouze zprostředkovatel této služby, provozovatel je řecká půjčovna dopravních prostředků.

Pobřeží v okolí Pargy

Výlet v okolí Pargy

PARGA - pronájem automobilů



Poloha: Olive Tree se skládá ze 7 malých domků, které
jsou postaveny v oblasti Krioneri. Vilky jsou obklopeny
bujnou zelení a zahradou plnou květin, především růží.
Krásná oblázková pláž Piso Krioneri je vzdálena od vilky
asi 12 minut pohodlné chůze. Budete-li pokračovat dál
po pěší zóně, rychle dosáhnete rušného centra Pargy. 
I v oblasti Krioneri jsou vynikající taverny a obchody.
Nejbližší obchod je vzdálen asi 2 minuty.
Ubytování: jednopatrové vilky jsou doslova zahaleny
květinami a působí velmi příjemně. Studia jsou v přízemí
nebo v 1. patře a mají buď 2 lůžka a další lůžko nebo
manželskou postel a další lůžko. Balkóny studií jsou pro-
storné, zastíněné a je z nich výhled do zeleně a k bazé-
nu. Studia jsou vybavena sprchou, WC, kuchyňským kou-
tem (včetně vařiče, ledničky a základního nádobí), klimati-
zací (za příplatek) a sejfem (za příplatek). V domě lze
vyžádat dětskou postýlku (zdarma).
Další vybavení hotelu: bazén s lehátky a slunečníky,
malé dětské hřiště, recepce s biliárem a velkou TV, snack

bar, Wi-Fi ve společných prostorách a místo na parkování.
Stravování: majitelé Olive Tree Vám v malém snack
baru připraví snídani (platba na místě). Můžete si zde
zakoupit nápoje i malé občerstvení.
Hodnocení: kouzelné místo zahalené květinami a zele-
ní, kde se dá předpokládat klidné prostředí. Snadný 
přístup ke krásné pláži Krioneri a k centru starobylé
Pargy je také velkou výhodou.
Vzdálenost od pláže Piso Krioneri: cca 780 m.
Vzdálenost od centra Pargy: cca 980 m.

Možnosti obsazenosti:
studia  iii / iii / ii / i

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rpar101
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Parga 

Olive Tree Nejbližší pláž Piso Krioneri

Olive Tree 

Půvabná pláž Piso Krioneri na dosah / Vhodné pro rodiny s dětmi
studia * 2-3 lůžka * vlastní stravování / možnost dokoupení snídaníOlive Tree **+

Rezervace na 242 489 351

Olive Tree 

Olive Tree 

Olive Tree 



Kitsos Kitsos - studio

Kitsos 

pokoje * 2 lůžka * se snídaní 
studia a apartmány * 2-4 lůžka * vlastní stravování / možnost dokoupení snídaníKitsos **

Poloha: 2 vilky leží v oblasti Krioneri, poblíž sportovního
areálu města a v blízkosti malé půvabné pláže Piso
Krioneri, asi 7 minut od centra starobylé Pargy. 
Ubytování: vstupní vilka je obrostlá bougainvillií.
Vstoupíte-li do venkovních prostor vilky, upoutá Vás
zeleň a příjemné posezení, kde se v dopoledních hodi-
nách podává snídaně. Ubytování je v přízemí nebo 
v 1. patře. Balkóny a terasy směřují ke komunikaci nebo
do vnitřního prostoru. 2lůžkové pokoje mají sprchu, WC,
ledničku, sejf (za příplatek) a klimatizaci (za příplatek). 
V další budově jsou v 1. patře a v přízemí studia a apart-
mány, které jsou navíc vybaveny kuchyňským koutem
(vařič, základní nádobí). Studia jsou 2lůžková a apart-
mány mají 2 ložnice a jsou určeny až pro 4 osoby. 
V ubytování je možnost Wi-Fi.

Stravování: mírně rozšířená kontinentální snídaně for-
mou bufetu je u pokojů v ceně. U studií a apartmánů
doporučujeme si snídaně připlatit (platba na místě). 
Hodnocení: oblíbené ubytování s výhodnou polohou, se
snadným přístupem na pláž a do centra starobylé Pargy.
Vzdálenost od pláže Piso Krioneri: 200 m.
Vzdálenost od centra Pargy: 300 m.

Možnosti obsazenosti:
pokoje  ii
studia  ii
apartmány  iiii / iiii / iii / iiii / iii / ii

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rpar102
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Parga

Cena je uvedena za osobu. Ceny jsou kalkulovány k 1.10.2016.

Ceny obsahují: letenku Praha - Preveza - Praha včetně poplatků
spojených s leteckou dopravou (poplatky: 2000 Kč), transfery, 
7x nebo 14x ubytování, služby zástupce Viamare
Příplatky: 1lůžkové studio Olive Tree: od 500 Kč/noc, Olive Tree,
Kitsos - snídaně: cca 7 €/den (platba na místě), klimatizace: 
cca 6 €/den (platba na místě), Olive Tree - sejf: cca 10 €/týden
(platba na místě), komplexní cestovní pojištění: 35 Kč/osoba/den,
minimální obsazenost studií, pokojů a apartmánů Kitsos: 2 osoby
Dítě do 2 let: 1000 Kč bez nároku na místo v letadle a služby
*kombinovaná doprava - jedna cesta letecky, druhá autokarem
a lodí, 19 nebo 16 nocí ubytování + 2 noci cesta - viz str. 12

Děti nesmí v den návratu ze zájezdu dovršit stanovený věk.

PARGA: odlety z Prahy každé úterý Ceník: Olive Tree, Kitsos

Minimální obsazenost zájezdu je 35 osob

Ubytování OLIVE TREE KITSOS
Osoba ve studiu Osoba Osoba ve studiu Osoba v apartmánu Osoba Osoba v pokoji

obsazeném 2 osobami na 3.lůžku obsazeném 2 osobami obsazeném 2 osobami na 3. a 4.lůžku obsazeném 2 osobami
Strava vlastní stravování vlastní stravování vlastní stravování vlastní stravování vlastní stravování snídaně
Počet nocí 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14
*16.05. - 06.06. 9790 9790
06.06. - 13.06. 12 190 15 790 9990 11990 14 390 19 290 15 990 22 590 9990 11990 14 090 18 790
13.06. - 20.06. 13 490 17 590 9990 11990 14 390 19 290 15 990 22 590 9990 11990 14 090 18 790
20.06. - 27.06. 14 490 18 990 9990 11990 14 390 19 690 15 990 22 790 9990 11990 14 090 19 090
27.06. - 04.07. 15 190 19 690 9990 11990 14 690 20 490 16 190 23 190 9990 11990 14 390 19 990
04.07. - 11.07. 15 490 19 990 9990 11990 15 190 21 090 16 390 24 090 9990 11990 14 890 20 590
11.07. - 18.07. 15 490 19 990 9990 11990 15 290 21 490 17 090 26 290 9990 11990 14 990 20 990
18.07. - 25.07. 15 490 19 990 9990 11990 15 590 21 790 18 690 27 890 9990 11990 15 290 21 290
25.07. - 01.08. 15 490 19 990 9990 11990 15 590 23 290 18 690 29 390 9990 11990 15 290 22 790
01.08. - 08.08. 15 490 19 990 9990 11990 17 090 24 790 20 190 30 890 9990 11990 16 790 24 290
08.08. - 15.08. 15 490 19 990 9990 11990 17 090 24 790 20 190 30 890 9990 11990 16 790 24 290
15.08. - 22.08. 15 490 19 490 9990 11990 17 090 24 790 20 190 30 890 9990 11990 16 790 24 290
22.08. - 29.08. 15 090 19 090 9990 11990 17 090 23 290 20 190 28 490 9990 11990 16 790 22 690
29.08. - 05.09. 14 490 18 390 9990 11990 15 490 20 490 17 790 24 390 9990 11990 15 290 19 990
05.09. - 12.09. 14 190 18 190 9990 11990 14 390 19 090 15 990 22 190 9990 11990 14 090 18 590
12.09. - 19.09. 13 590 17 290 9990 11990 14 090 18 290 15 590 20 690 9990 11990 13 790 17 690
19.09. - 26.09. 12 390 9990 13 490 14 490 9990 13 190
*26.09. - 14.10 8990 8990

Aktuální ceny: www.viamare.cz

Dítě do 18 let
VÝHODNÁ CENA 
Olive Tree - na 3.lůžku

(platí pouze 3990 Kč/7 nocí

nebo 5990 Kč/14 nocí 

- více na str. 8)

VČASNÁ REZERVACE 
AŽ DO 31.03. Dítě do 18 let pobyt

ZDARMA
Olive Tree - na 3.lůžku
Dítě do 15 let pobyt
ZDARMA
Kitsos - na 3. a 4.lůžku
7 nocí: 7990 Kč 
14 nocí: 9990 Kč

DĚTSKÉ CENY PARGA - vlastní doprava

Ubytování KITSOS
Stravování vlastní stravování snídaně
Období studio apartmán pokoj
01.06. - 30.06. 1250 1700 1200
01.07. - 15.07. 1450 1800 1400
16.07. - 31.07. 1600 2400 1500
01.08. - 31.08. 2000 2800 1900
01.09. - 19.09. 1250 1700 1200
20.09. - 30.09. 1000 1300 1000

Cena obsahuje: pronájem studia, apartmánu
nebo pokoje na1 noc, povlečení, ručníky, spotřebu
energie a vody, závěrečný úklid
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Parga 

Elena Elena

Elena

Půvabná pláž Piso Krioneri na dosah
apartmány * 2-4 lůžka * vlastní stravováníElena ***+

Rezervace na 242 489 351

Poloha: hotel Elena je postaven v oblasti Krioneri.
Moderní a výstavní domy vytvářejí harmonický celek.
Uprostřed areálu je krásný bazén. Oblázková pláž Piso
Krioneri je vzdálena od vilky asi 10 minut pohodlné
chůze. Budete-li pokračovat dál po pěší zóně, rychle
dosáhnete rušného centra Pargy. I v oblasti Krioneri
jsou vynikající taverny a obchody. Nejbližší obchod je
vzdálen do 2 minut chůze.
Ubytování: menší apartmány jsou buď ve zvýšeném
přízemí nebo v 1. či 2. patře. Apartmány mají 1 ložni-
ci se 2 lůžky a malou obytnou kuchyňku, kde jsou 
1 nebo 2 rozkládací gauče (pro dítě do 15 let). Balkóny
apartmánů jsou prostorné, zastíněné a je z nich
výhled na moře, do zeleně nebo k bazénu. Výhled 
na moře je vzdálený a zastíněný zelení. Apartmány
jsou vybaveny sprchou, WC, kuchyňským koutem
(včetně vařiče, ledničky, základního nádobí a dalších
elektrospotřebičů), klimatizací (za příplatek), sejfem 
(za příplatek), TV a fénem (na vyžádání). V domě lze
vyžádat dětskou postýlku (zdarma).

Další vybavení hotelu: bazén s lehátky a slunečníky,
bazén pro děti, malé dětské hřiště, recepce a bar 
s velkou zastřešenou terasou, kde si můžete dopřát
po celý den nápoje a občerstvení a kde je i Wi-Fi.
Hodnocení: kvalitní a moderní ubytování s výbornými
službami na dobrém místě. Snadný přístup ke krásné
pláži Krioneri a k centru starobylé Pargy je také velkou
výhodou.
Vzdálenost od pláže Piso Krioneri: cca 750 m.
Vzdálenost od centra Pargy: cca 950 m.

Možnosti obsazenosti:
apartmány  iiii / iii / ii / i

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rpar103

Nejbližší pláž Piso KrioneriElena

Elena
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Parga 
Parga

Cena je uvedena za osobu. Ceny jsou kalkulovány k 1.10.2016.

Ceny obsahují: letenku Praha - Preveza - Praha včetně poplat-
ků spojených s leteckou dopravou (poplatky: 2000 Kč), trans-
fery, 7x nebo 14x ubytování, služby zástupce Viamare
Příplatky: 1lůžkový apartmán: od 600 Kč/noc, klimatizace:
cca 42 €/týden (platba na místě), sejf: cca 10 €/týden (plat-
ba na místě), komplexní cestovní pojištění: 35 Kč/osoba/den
Dítě do 2 let: 1000 Kč bez nároku na místo v letadle a služby
*kombinovaná doprava - jedna cesta letecky, druhá auto-
karem a lodí, 19 nocí ubytování + 2 noci cesta - viz str. 12

Děti nesmí v den návratu ze zájezdu dovršit stanovený věk.

PARGA: odlety z Prahy každé úterý Ceník: Elena

Dítě do 15 let VÝHODNÁ CENA
Elena na přistýlce (3. nebo 4.lůžko)
(platí pouze 3990 Kč/7 nocí nebo 
5990 Kč/14 nocí - více na str. 8)

VČASNÁ REZERVACE AŽ DO 31.03.

PargaParga

Minimální obsazenost zájezdu je 35 osob

Ubytování ELENA
Osoba v apartmánu

obsazeném 2 osobami
Strava vlastní stravování
Počet nocí 7 14
*16.05. - 06.06. 9790
06.06. - 13.06. 12 690 16 790
13.06. - 20.06. 13 590 17 690
20.06. - 27.06. 14 490 19 490
27.06. - 04.07. 15 290 20 790
04.07. - 11.07. 15 790 21 090
11.07. - 18.07. 15 790 21 090
18.07. - 25.07. 15 790 21 090
25.07. - 01.08. 15 790 21 090
01.08. - 08.08. 15 790 21 090
08.08. - 15.08. 15 790 21 090
15.08. - 22.08. 15 790 20 890
22.08. - 29.08. 15 290 20 390
29.08. - 05.09. 14 890 20 090
05.09. - 12.09. 14 490 19 390
12.09. - 19.09. 13 790 18 390
19.09. - 26.09. 12 990

Dítě do 15 let pobyt ZDARMA
Elena na přistýlce (3. a 4.lůžko)
7 nocí: 7990 Kč
14 nocí: 9990 Kč

DĚTSKÉ CENY

Aktuální ceny: www.viamare.cz
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Parga 

Achilleas Achilleas

Achilleas

Přímo na pláži / Zábava na dosah
hotel * 2-3 lůžka * se snídaníAchilleas **+

Rezervace na 242 489 351

Poloha: tento malý rodinný hotel je situován přímo
nad krásnou pláží Piso Krioneri. Na tuto pláž s malými
oblázky vede několik schodů přímo z terasy hotelu.
Pohodlnou cestou po nábřeží se dostanete snadno 
za pár minut do centra Pargy.
Ubytování: jednoduché, příjemně zařízené pokoje se
sprchou, WC a balkónem nebo terasou jsou vybaveny
minibarem, TV/SAT, telefonem, klimatizací, sejfem (za pří-
platek), fénem a Wi-Fi. Část pokojů má výhled na moře.
Přízemní pokoje mají prostorné, před sluncem chráněné
soukromé terasy. V přízemí se nachází bar a snídárna. 
Z terasy hotelu je fantastický výhled na pláž a na moře.
Stravování: rozšířenou kontinentální snídani formou
bufetu si můžete dopřát i na terase hotelu.

Hodnocení: jeden z nejvyhledávanějších hotelů v Parze,
který díky své vynikající poloze bude vyhovovat všem,
kteří chtějí bydlet u pláže. 
Vzdálenost od pláže Piso Krioneri: cca 20 m.
Vzdálenost od centra Pargy: cca 250 m.

Možnosti obsazenosti:
pokoje  iii / ii

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rpar104

AchilleasAchilleas

Achilleas
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Parga 

Cena je uvedena za osobu. Ceny jsou kalkulovány k 1.10.2016.

Ceny obsahují: letenku Praha - Preveza - Praha včetně poplatků spo-
jených s leteckou dopravou (poplatky: 2000 Kč), transfery, 7x nebo
14x ubytování, stravu dle ceníku, služby zástupce Viamare
Příplatky: sejf: cca 10 €/týden (platba na místě), komplexní ces-
tovní pojištění: 35 Kč/osoba/den, minimální obsazenost pokoje: 
2 osoby
Slevy: pokoj bez výhledu na moře: 1200 Kč/osoba/týden
Dítě do 2 let: 1000 Kč bez nároku na místo v letadle a služby

Děti nesmí v den návratu ze zájezdu dovršit stanovený věk.

PARGA: odlety z Prahy každé úterý Ceník: Achilleas

Minimální obsazenost zájezdu je 35 osob

Parga - pláž Piso Krioneri

Ubytování ACHILLEAS
Osoba v pokoji Dítě 2-12 let

obsazeném 2 osobami      na přistýlce (3.lůžko)
Strava vlastní stravování vlastní stravování
Počet nocí 7 14 7 14
06.06. - 13.06. 18 390 27 590 12090 15 290
13.06. - 20.06. 18 390 27 590 12090 15 290
20.06. - 27.06. 18 390 27 590 12090 15 290
27.06. - 04.07. 18 390 27 590 12090 15 290
04.07. - 11.07. 18 390 27 990 12090 15 290
11.07. - 18.07. 18 790 29 490 12090 15 290
18.07. - 25.07. 19 890 30 490 12090 15 290
25.07. - 01.08. 19 890 30 490 12090 15 290
01.08. - 08.08. 19 890 30 490 12090 15 290
08.08. - 15.08. 19 890 30 490 12090 15 290
15.08. - 22.08. 19 890 30 490 12090 15 290
22.08. - 29.08. 19 890 29 690 12090 15 290
29.08. - 05.09. 18 990 28 190 12090 15 290
05.09. - 12.09. 18 390 27 590 12090 15 290
12.09. - 19.09. 18 390 27 590 12090 15 290
19.09. - 26.09. 18 390 12090

Aktuální ceny: www.viamare.cz

Achilleas - pláž Piso Krioneri

PARGA - vlastní doprava

Ubytování ACHILLEAS
Stravování snídaně
Období 2lůžkový pokoj bez 2lůžkový pokoj

výhledu na moře s výhledem na moře
01.06. - 15.07. 2100 2450
16.07. - 31.08. 2500 2900
01.09. - 30.09. 2100 2450
Cena obsahuje: pronájem pokoje se snídaní na 1 noc,
povlečení, ručníky, spotřebu energie a vody, závěrečný úklid

Achilleas
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Parga - Valtos

Rezervace na 242 489 351

Valtos - pohled na Pargu

Valtos - pláž Valtos - lodní taxi 

PargaValtos - pláž Valtos - lodní taxi

Valtos - obchod

Transfer:
Na letišti Aktio Preveza Vás bude očekávat 
zástupce VIAMARE. Cesta do Valtosu (cca 60 km)
potrvá cca 1 h. 30 minut.

Taverny, obchody, kavárny, bary, 2 veřejné ba-
zény s bary, pronájem dopravních prostředků 
a možnosti výletů u zástupce Viamare, vodní
sporty, pronájem lehátek a slunečníků (cca 7 €/
set), lodní taxi do starobylé Pargy a na další pláže
(cca 2 €/1 cesta). Zástupce Viamare do místa pra-
videlně dojíždí.

To nejdůležitější o Valtosu

VESNIČKA VALTOS S ÚŽASNOU PLÁŽÍ
Vesnička je postavená v zeleném údolí. V zelinář-
ských a ovocných zahradách jsou malé domky
místních obyvatel a většinou nově postavené vilky
a penziony pro milovníky této oblasti. Celé údolí
doslova hýří zelení. Tato oblast je korunována nád-
hernou písčito-oblázkovou pláží Valtos, která je
vyhledávána nejen místními obyvateli. Z pláže se
Vám naskytne velice krásný pohled na starou
benátskou pevnost městečka Parga. Pláž je ideální
pro vodní sporty a můžete si je zde užívat v nej-
různějších formách včetně vodního lyžování.
Společnosti, které tyto sporty provozují, Vám prona-
jmou veškeré potřebné vybavení. Pláž je pro své
kvality oceněna modrou vlajkou EU. Do starobylé
Pargy se velmi snadno dostanete pěšky po kame-
nem vydlážděném chodníku asi za 20 minut nebo
lodním taxíkem (cca 2 €/1 cesta). Lodní taxi je pro-
vozováno do pozdních hodin.

U pláže Valtos je vše, co potřebujete k Vaší dovolené -
taverny, bary, minimarkety a velký bazén u taverny
Tango, kde oceníte chutnou řeckou kuchyni a kde si
můžete užívat nádherné výhledy na moře a na pevnost.

Kompletní nabídka a aktuální ceny: 
www.viamare.cz/parga

Nádherná písčito-oblázková pláž
Vodní sporty



Garden House Garden House

Garden House - balkón studia

Oblíbené / Zábava na dosah / Vhodné pro rodiny
studia * 2-4 lůžka * vlastní stravováníGarden House **+

Poloha: studia jsou postavena v údolí plném zahrádek
a zeleně. Vilka stojí v zahradě kvetoucích keřů a citro-
novníků. Pohodlnou chůzí po cestě mezi zahradami asi
za 15 min. dojdete na překrásnou pláž Valtos. Po půl-
hodině podél pláže a po kamenném chodníku se dosta-
nete k benátské pevnosti a do starobylé Pargy. Nejbližší
obchod je vzdálen asi 250 m.
Ubytování: prostorná studia jsou v přízemí nebo 
v 1. patře a mají malou kuchyňku oddělenou od ložnice
dveřmi. V každém studiu je kromě 2 postelí ještě roz-
kládací gauč, kde se pohodlně vyspí i další dospělá
osoba nebo až 2 menší děti (maximálně do 6 let). 
K dispozici jsou 2 větší studia, kde jsou 2 pevná lůžka 
a 2 rozkládací gauče (ubytování pro 4člennou rodinu).
Zastíněné balkóny nebo terasy směřují do zeleně nebo
k bazénu. Studia jsou vybavena sprchou, WC, malou

kuchyňkou (včetně vařiče, ledničky a základního nádobí),
kávovarem, varnou konvicí, sítěmi proti komárům, 
klimatizací (za příplatek), TV, sejfem (za příplatek), fénem
a Wi-Fi. Dětská postýlka je na vyžádání (zdarma).
Hodnocení: prostorné ubytování za dobrou cenu bude
vyhovovat především těm, kteří ocení klidné a přírodní
prostředí nedaleko výjimečně krásné pláže a rodinám 
s dětmi. Doporučujeme milovníkům vycházek.
Vzdálenost od pláže Valtos: cca 880 m.
Vzdálenost od nejbližšího obchodu: cca 250 m.
Vzdálenost od centra Pargy: cca 2 km.

Možnosti obsazenosti:
studia  iii / iiii / iii / ii / ii / i

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rpar105
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Parga - Valtos

Cena je uvedena za osobu. Ceny jsou kalkulovány k 1.10.2016.

Ceny obsahují: letenku Praha - Preveza - Praha včetně poplatků
spojených s leteckou dopravou (poplatky: 2000 Kč), transfery,
7x nebo 14x ubytování, stravu dle ceníku, služby zástupce Viamare
Příplatky: 1lůžkové studio: od 400 Kč/noc, klimatizace:
cca 5 €/den (platba na místě), komplexní cestovní pojištění: 
35 Kč/osoba/den
Dítě do 2 let: 1000 Kč bez nároku na místo v letadle a služby
*kombinovaná doprava - jedna cesta letecky, druhá autokarem
a lodí, 19 nebo 16 nocí ubytování + 2 noci cesta - viz str. 12
Děti nesmí v den návratu ze zájezdu dovršit stanovený věk.

PARGA: odlety z Prahy každé úterý Ceník: Garden House

Dítě do 15 let VÝHODNÁ CENA
Garden House na přistýlce (3. a 4.lůžko)
(platí pouze 3990 Kč/7 nocí nebo 
5990 Kč/14 nocí - více na str. 8)

VČASNÁ REZERVACE AŽ DO 31.03.

Garden House - společná terasa

Minimální obsazenost zájezdu je 35 osob

Dítě do 15 let pobyt ZDARMA
Garden House na přistýlce (3. a 4.lůžko)
7 nocí: 7990 Kč
14 nocí: 9990 Kč

DĚTSKÉ CENY

Ubytování GARDEN HOUSE
Osoba ve studiu Osoba na přistýlce

obsazeném 2 osobami      (3.lůžko)
Strava vlastní stravování vlastní stravování
Počet nocí 7 14 7 14
*16.05. - 06.06. 9790 9790
06.06. - 13.06. 11 990 15 590 9990 11990
13.06. - 20.06. 13 290 17 290 9990 11990
20.06. - 27.06. 14 290 18 790 9990 11990
27.06. - 04.07. 15 090 19 490 9990 11990
04.07. - 11.07. 15 390 19 890 9990 11990
11.07. - 18.07. 15 390 19 890 9990 11990
18.07. - 25.07. 15 390 19 890 9990 11990
25.07. - 01.08. 15 390 19 890 9990 11990
01.08. - 08.08. 15 390 19 890 9990 11990
08.08. - 15.08. 15 390 19 890 9990 11990
15.08. - 22.08. 15 390 19 390 9990 11990
22.08. - 29.08. 15 390 18 890 9990 11990
29.08. - 05.09. 14 390 18 190 9990 11990
05.09. - 12.09. 13 990 17 790 9990 11990
12.09. - 19.09. 13 390 16 990 9990 11990
19.09. - 26.09. 12 190 9990
*26.09. - 14.10 8990 8990

Aktuální ceny: www.viamare.cz

Garden House - kuchyňka
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Lefkada - ostrov básnířky Sapfó

Rezervace na 242 489 351

Letecké zájezdy na 7 a 14 nocí
Individuální pobyty

Lefkada - hlavní město
JAKO PRVNÍ ČESKÁ CESTOVNÍ KANCELÁŘ JSME VÁM
PŘEDSTAVILI LEFKADU V ROCE 1994.

- PERLA MEZI JÓNSKÝMI OSTROVY 
- NEJKRÁSNĚJŠÍ PLÁŽE ŘECKA
- NEOPAKOVATELNÝ ŘECKÝ VENKOV

Jste-li milovníky koupání, vyhledáváte-li soukromí ma-
lých, ale i velkolepých divokých pláží a milujete-li bílou
čistotu vápenců a modrozelenou průzračnost moře,
pak právě pro Vás je LEFKADA to pravé místo Vaší do-
volené. Doporučujeme Vám navštívit jedinečné pláže
západního pobřeží ostrova. 

Ostrov LEFKADA, nazývaný též LEFKAS, Vás ohromí
svou nádhernou přírodou. Z azurového moře se zve-
dají strmé vápencové útesy, které jsou díky příznivému
klimatu porostlé bujnou vegetací. V úrodných údolích
se pěstují citrusové plody, olivy, vinná réva a zelenina.
Vápencové svahy jsou přerušovány jedinečnými písči-
tými i oblázkovými plážemi, které jsou omývány
šumícími vlnami křiš�álově modrého moře. Pláže
PORTO KATSIKI, KATHISMA, AVALI, PEFKOULIA, MILOS,
EGREMNI a AGIOFILLI byste rozhodně měli vidět, pro-
tože patří k nejkrásnějším v Řecku. Hornaté vnitrozemí
Vás upoutá svou malebností a typickým řeckým kolo-
ritem. Vesničky LAZARATA, AGIOS PETROS a KARYA
patří k nejmalebnějším. Naleznete zde i řadu dalších
zajímavostí - na severu klášter FANEROMENI a stře-
dověkou pevnost SANTA MAURA, na východní straně
ostrova i malý vodopád. Plovoucí most, dlouhý 50 m,
spojuje ostrov s Akarnánií a umožní Vám snadný pří-
stup na pevninu. Na jihu ostrova je velmi romantické
místo - MYS DUKATO. Při pohledu z výšin útesu 
do hlubin moře se Vám zatočí hlava a rázem pocho-
píte, proč v antice toto místo považovali za jeden 
ze vstupů do Hádovy podzemní říše. K velkým zážit-
kům patří i návštěva řady ostrovů a ostrůvků, které
přiléhají k LEFKADĚ - k nejzajímavějším patří KASTOS,
KALAMOS, MEGANISSI a SCORPIOS. 

Sportovní možnosti naleznete na www.viamare.cz/
lefkada/sportovni-moznosti.

Kompletní nabídka a aktuální ceny: 
www.viamare.cz/lefkada

Lefkada - západní pobřeží ostrova

LefkadaMomentka z mysu Dukatu

Odletové 
místo
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Lefkada

Pro zpestření Vaší dovolené si můžete vybrat z těchto
výletů (výlety pořádá místní cestovní kancelář, platí
se přímo na místě a může dojít ke změně programu): 

Romantická plavba - plavba na překrásné moto-
rové plachetnici jménem M/S Christina. Během 
výletu uvidíte mořskou jeskyni Papanikolis, vykou-
pete se na malém opuštěném ostrůvku Forme-
kula, kde se občas vyskytují středomořští tuleni.
Budete mít možnost procházky či občerstvení 
na ostrovech Kalamos a Kastos, které jsou civili-
zací téměř nedotčené, koupání poblíž opuštěných
pláží v křiš�álově průzračné vodě. Dále uvidíte
Onassisův ostrov Scorpios, na kterém bude též
zastávka na koupání. V ceně je oběd formou bufe-
tu, k obědu bílé či červené víno, nealko nápoje,

ovoce. Zdarma možnost zapůjčení šnorchlů. (orien-
tační cena: 46 €, děti do 12 let: 23 €)

4 ostrovy - plavba výletní lodí k ostrovu Meganissi
(jeskyně Papanikolos), krásné koupání na Onassi-
sově soukromém  ostrově Scorpios, na bájné 
Ithace, možnost oběda či koupání a nakonec káva 
v přístavu Fiskardo, na největším z Jónských 
ostrovů, Kefalonii, cestou zpět koupání na plážích
západního pobřeží Lefkady (Porto Katsiki nebo
Egremni). (orientační cena: 25 €, děti do 12 let: 
13 €)

Koupání na Agiofilli - plavba lodním taxíkem 
cca 10 minut, koupání na nádherné pláži Agiofilli.
(orientační cena: 6 €)

Výlety:

- pronajměte si dopravní prostředek a prozkou-
mejte západní pobřeží ostrova s jeho neuvěři-
telnými a neopakovatelnými plážemi

- navštivte starou vesničku Karya, která dala 
jméno věhlasné krajkářské technice vyšívané 
zlatou nití - naleznete zde mnoho obchůdků 
s ručními výšivkami

- klášter Faneromeni nezklame nikoho, místo 
a vyhlídka z tohoto kláštera jsou nezapome-
nutelné

- návštěvu hl. města Lefkas s pěší zónou, množ-
stvím obchodů, taveren a starobylých staveb 
rozhodně nevynechejte

Další zajímavosti ostrova Vám na místě dopo-
ručí zástupce Viamare.

Viamare doporučuje:

Muzeum olivového oleje

Pláž Porto Katsiki

Pobyt na řeckých ostrovech neznamená jen koupání
a slunění u nejkrásnějšího a nejčistšího moře Evropy,
ale také možnosti poznávání historických a kulturních
pamětihodností ostrovů, přírodních krás a mnohdy
ještě tradičního způsobu života místních obyvatel.
Výborným prostředkem k tomuto poznávání je pro-
nájem auta. 

Spolupracujeme vždy s renomovanými a vyzkouše-
nými půjčovnami, které mají vozy kvalitně pojištěny.
Přesto doporučujeme při předávce vozu na letišti
nebo v místě ubytování věnovat pozornost technické-
mu stavu vozidla a výši spoluúčasti na škodě.

LEFKADA - pronájem automobilů

O cenách za pronájmy dopravních prostředků se informujte v kanceláři Viamare nebo na interne-
tových stránkách www.viamare.cz/lefkada/pujcovna-aut.
V době tisku katalogu nebyly ještě známy ceny dopravních prostředků.

Pláž Porto Katsiki

Pláž Egremni
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Lefkada - Vassiliki

Rezervace na 242 489 351

VASSILIKI
Přímořské městečko Vassiliki leží v zeleném údolí
na jihu ostrova. Oblázkovo-písečná pláž s pozvolným
vstupem do vody je dlouhá více než jeden kilometr.
Můžete si zde pronajmout slunečníky i lehátka. Pro
milovníky soukromí nabízí Vassiliki několik malých
útulných pláží na východním pobřeží hned za městem.
Z malebného přístavu vyplouvají rybářské bárky
a výletní lodě, které míří k sousedním ostrovům
Kefalonie a Ithaka nebo na blízké pláže na východním
i západním pobřeží Lefkady. Velmi oblíbené je lodní
spojení na pláže Agiofilli, Egremni nebo Porto Katsiki.
Nejblíže je překrásná pláž Agiofilli, na kterou trvá plav-
ba asi 10 min. Na tuto pláž se dostanete i pěšky
(asi 45 min.).

Nepostradatelnou součástí přístavu jsou obchody,
bary, cukrárny, ,,kafeniony" a  především pestroba-
revné taverny, které Vás pod pergolami či pod koruna-
mi platanů a eukalyptů lákají k posezení až dlouho
do noci. Můžete tak vychutnat vyhlášenou řeckou
kuchyni v celé její pestrosti i pikantnosti. Předměstím
Vassiliki je Ponti, které je vzdálené 2 km od centra.
I v Ponti naleznete restaurace, taverny, malý supermar-
ket se základními potravinami a pekárnu. Z Vassiliki
do Ponti se dostanete po cestě podél moře. Vassiliki
se v posledních letech mění v příjemně živé letovisko,
kde se scházejí především milovníci vodních sportů.
V roce 2017 bude otevřena nová marina, přístaviště
pro jachty.

Kompletní nabídka a aktuální ceny: 
www.viamare.cz/vassiliki

Transfer:
Na letišti Aktio Preveza Vás bude očekávat zástupce
Viamare. Cesta do Vassiliki (cca 65 km) potrvá asi
1 h. 30 min.

Taverny, restaurace, bary, obchody, butiky, obchody
se suvenýry, bankomat, pošta, internet, poliklinika,
lékárna, vodní sporty, potápění, přístav s lodním
spojením na okolní ostrovy a pláže (na Agiofilli 
cca 6 €). Konají se zde pravidelné informační schůz-

ky se zástupcem Viamare.

Přehled ubytování:
Rania (studia, apartmány) ... str. 51
Leonidas (studia) ... str. 51
Phoenix (hotel se snídaní) ... str. 52
Katerina (studia) ... str. 54
Altina (studia, apartmány) ... str. 55
Aiolos (studia, apartmány) ... str. 56
Odeon (studia, apartmány) ... str. 56

To nejdůležitější o Vassiliki

Vassiliki 

Vassiliki - malá pláž za přístavem 

Kaplička ve Vassiliki

Vassiliki - vodní sporty

Vassiliki - centrum

Krásné pláže na dosah
Windsurfing



Rania Rania - výhled

Rania

Klidné prostředí / Zábava na dosah
studia a apartmán * 2-4 lůžka * vlastní stravováníRania  **+

Poloha: malá jednopatrová vilka po rekonstrukci má
vynikající polohu. Stojí v mírném svahu na okraji
Vassiliki nedaleko malých oblázkových pláží. Do cen-
tra městečka a do malého přístavu se dostanete
pohodlně za pouhých 10 minut. 
Ubytování: spíše menší studia, některá s 3. lůžkem 
a apartmán jsou vybaveny sprchou, WC, kuchyňským
koutem (včetně vařiče, základního nádobí a ledničky),
klimatizací (za příplatek), Wi-Fi (bez záruky) a balkó-
nem. Všechny pokoje jsou v 1. patře, ve zvýšeném
přízemí bydlí majitelé. 
2 studia mají přímý výhled na moře přes střechu sou-
sední vilky, ostatní studia mají částečný boční výhled
na moře nebo výhled do skalnatého svahu. Apartmán
má omezený boční výhled na moře, má 1 ložnici,

kuchyň s palandou (až pro 2 děti), 2 koupelny a 2 WC.
Hodnocení: ubytování s vynikající polohou v klidném
prostředí a v bezprostřední blízkosti oblíbených
malých oblázkových pláží.
Vzdálenost od malých komorních pláží: cca 40 m.
Vzdálenost od pláže Agiofilli: cca 2 km.
Vzdálenost od centra Vassiliki: cca 400 m.

Možnosti obsazenosti:
studia  iii / iii / ii / ii / i
apartmány  iiii / iii / ii 

Další info a aktuální ceny: www.viamare.cz/rlef101

Leonidas Leonidas

Leonidas

Zábava na dosah
studia * 2-3 lůžka * vlastní stravováníLeonidas  **+

Poloha: 2 pěkné bílé vilky stojí v mírném svahu v nej-
krásnější části Vassiliki v blízkosti malých  oblázkových
pláží. Vilky jsou spojeny malým dvorkem s květinami.
Do centra Vassiliki se dostanete ani ne za 7 minut.
Dům s květinami je velice pečlivě udržován a působí
velmi příjemně.
Ubytování: studia lze ve všech případech obsadit 
i 3člennou rodinou. V každém studiu je 1 manželská
postel a 1 další lůžko. Všechna studia kromě 1 mají
výhled nebo alespoň částečný výhled na moře.
Nejkrásnější výhled je ze 2 studií ve zvýšeném příze-
mí v budově v popředí. V 1. patře této budovy bydlí
majitelé. Studia jsou vybavena sprchou, WC, balkónem 
a kuchyňským koutem (včetně vařiče, základního
nádobí a ledničky), klimatizací (za příplatek) a Wi-Fi.

Blízko je bazén, který mohou využívat i hosté Leoni-
dasu, předpokládá se zde konzumace. Dětská postýl-
ka je na vyžádání (zdarma).
Hodnocení: velmi dobrá poloha a vzorné služby 
majitelů bydlících v domě jsou velkou předností toho-
to ubytování.
Vzdálenost od malých komorních pláží: cca 60 m.
Vzdálenost od pláže Agiofilli: cca 2 km.
Vzdálenost od centra Vassiliki: cca 350 m.

Možnosti obsazenosti:
studia  iii / iii / ii / i

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rlef102
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Lefkada - Vassiliki
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Lefkada - Vassiliki

Phoenix

Phoenix - snídaně

Phoenix

Vynikající poloha
hotel * 2 lůžka * se snídaníPhoenix  ***

Rezervace na 242 489 351

Poloha: malý rodinný hotel se nachází velmi blízko 
u městské pláže, asi 10 minut příjemnou procházkou
podél pláže od přístavu Vassiliki. 
Ubytování: 2 budovy společně s bazénem vytvářejí
uzavřený komorní celek. Viamare nabízí standardní
pokoje ve zvýšeném přízemí hotelu. Jednoduše
zařízené 2lůžkové pokoje mají balkóny s výhledem
k bazénu a do zeleně. Pokoje mají buď 2 lůžka nebo
manželskou postel. 
V 1. patře jsou pokoje s výhledem na moře,
do zeleně a do hor (na vyžádání, ceník naleznete
na www.viamare.cz). Pokoje jsou vybaveny WC,
sprchou, malou ledničkou nebo malým chladícím
boxem, klimatizací a sejfem. Jeden z pokojů je bez-
bariérový.
Další vybavení: malá recepce s barem, venkovní
terasa, kde je příjemné posezení s výhledem 
na bazén a do zahrady a bazén s lehátky a sluneč-
níky. Ve společných prostorách hotelu je Wi-Fi. 

U hotelu je místo k zaparkování auta. 
Stravování: bohatá snídaně podávaná formou bufetu.
Během dne si v hotelové restauraci můžete dopřát
snack, oběd či večeři (platba na místě). Vše je čerstvé 
a velmi chutné. Jednou týdně se v hotelu koná grilo-
vání s hudbou. 
Hodnocení: příjemný rodinný hotel s bazénem a výji-
mečnou polohou v bezprostřední blízkosti pláže 
a centra. V okolí jsou možnosti vodních sportů.
Vzdálenost od pláže: cca 60 m.
Vzdálenost od centra: cca 600 m.

Možnosti obsazenosti:
pokoje  ii / i

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rlef103

Phoenix

Phoenix

Phoenix

Phoenix Phoenix
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Ceny obsahují: letenku Praha - Preveza - Praha včetně poplatků spojených s leteckou
dopravou (poplatky: 2000 Kč), transfery, 7x nebo 14x ubytování, stravu dle ceníku, 
služby zástupce Viamare
Příplatky: 1lůžkové studio: od 500 Kč/noc, 1lůžkový pokoj: od 600 Kč/noc, klimatizace
(Rania, Leonidas): cca 5 €/den (platba na místě), komplexní cestovní pojištění: 35 Kč/
osoba/den, minimální obsazenost u apartmánu Rania: 2 osoby
Dítě do 2 let: 1000 Kč bez nároku na místo v letadle a služby
*kombinovaná doprava - jedna cesta letecky, druhá autokarem a lodí, 15 nebo 
17 nocí ubytování + 2 noci cesta - viz str. 12

Děti nesmí v den návratu ze zájezdu dovršit stanovený věk.

LEFKADA - VASSILIKI: odlety z Prahy každý pátek Ceník: Rania, Leonidas, Phoenix

Dítě do 18 let VÝHODNÁ CENA 
Rania - na přistýlce (3. a 4.lůžko)
Leonidas - na 3.lůžku
(platí pouze 3990 Kč/7 nocí nebo 
5990 Kč/14 nocí - více na str. 8)

VČASNÁ REZERVACE AŽ DO 31.03.

Dítě do 18 let pobyt ZDARMA
Rania - na přistýlce (3. a 4.lůžko)
Leonidas - na 3.lůžku
7 nocí: 7990 Kč 
14 nocí: 9990 Kč

DĚTSKÉ CENY

Vassiliki - pláž v blízkosti hotelu Phoenix

Cena je uvedena za osobu. Ceny jsou kalkulovány k 1.10.2016. Minimální obsazenost zájezdu je 90 osob

Počet nocí 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14
*16.05. - 02.06. 9490 9490 9490 9490 9490
02.06. - 09.06. 11 990 15 590 9990 11990 13 090 17 690 11 990 15 590 9990 11990 13 690 18 790
09.06. - 16.06. 12 890 16 790 9990 11990 14 190 19 590 12 790 16 790 9990 11990 14 190 19 490
16.06. - 23.06. 13 990 18 190 9990 11990 15 490 21 190 13 990 18 190 9990 11990 14 890 20 890
23.06. - 30.06. 14 390 19 290 9990 11990 15 790 21 890 14 990 19 590 9990 11990 15 590 21 790
30.06. - 07.07. 15 290 20 290 9990 11990 16 390 22 290 15 290 20 290 9990 11990 16 190 22 390
07.07. - 14.07. 15 290 20 290 9990 11990 16 390 22 290 15 290 20 290 9990 11990 16 190 22 390
14.07. - 21.07. 15 290 20 290 9990 11990 16 390 22 290 15 290 20 290 9990 11990 16 190 22 390
21.07. - 28.07. 15 290 20 290 9990 11990 16 390 22 290 15 290 20 290 9990 11990 16 190 22 390
28.07. - 04.08. 15 290 20 290 9990 11990 16 390 22 290 15 290 20 290 9990 11990 16 190 22 390
04.08. - 11.08. 15 290 20 290 9990 11990 16 390 22 290 15 290 20 290 9990 11990 16 190 22 390
11.08. - 18.08. 15 290 19 690 9990 11990 16 390 21 790 15 290 19 690 9990 11990 16 190 22 390
18.08. - 25.08. 14 790 18 590 9990 11990 15 890 20 890 14 790 18 590 9990 11990 16 190 21 690
25.08. - 01.09. 14 190 17 990 9990 11990 15 490 20 390 14 190 17 990 9990 11990 15 590 21 090
01.09. - 08.09. 14 190 17 590 9990 11990 15 490 20 090 14 190 17 590 9990 11990 15 590 21 090
08.09. - 15.09. 13 790 17 090 9990 11990 14 990 19 290 13 790 17 090 9990 11990 15 590 20 890
15.09. - 22.09. 13 490 16 590 9990 11990 14 690 18 590 13 490 16 590 9990 11990 15 390 20 190
22.09. - 29.09. 12 690 9990 13 590 12 590 9990 14 190
*29.09. - 18.10. 8990 8990 8990 8990 8990

Ubytování RANIA LEONIDAS PHOENIX
Osoba ve studiu Osoba na přistýlce Osoba v apartmánu Osoba ve studiu Osoba Osoba ve 2lůžkovém

obsazeném 2 osobami (3.lůžko) obsazeném 2 osobami obsazeném 2 osobami na 3.lůžku pokoji v přízemí
Strava vlastní stravování vlastní stravování vlastní stravování vlastní stravování vlastní stravování snídaně

Aktuální ceny: www.viamare.cz
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Katerina Katerina

Katerina

Klidné prostředí / Ubytování v zeleni / Vhodné pro rodiny
studia * 2-3 lůžka * vlastní stravováníKaterina  **+

Rezervace na 242 489 351

Poloha: vilka je obklopena zelení a květinami. Toto
velmi příjemné a svěží místo zkrášluje řada vzrostlých
palem. Prostorné terasy ve zvýšeném přízemí jsou
situovány do citrusového sadu. Na městskou pláž 
se pohodlně dostanete asi za 8 minut a do centra
Vassiliki ani ne za 15 minut. Asi 550 m od vily je
samoobsluha.
Ubytování: vilka je po celkové rekonstrukci. Studia
jsou ve zvýšeném přízemí a jsou vždy vybavena
menší manželskou postelí (šířka 130 cm) a dalším
lůžkem, sprchou, WC, kuchyňským koutem (včetně
vařiče, základního nádobí a ledničky). Studia mají
klimatizaci (za příplatek). Interiér studií je řešen origi-
nálně v příjemném domácím řeckém stylu. Terasy

studií jsou zastřešeny a odděleny přepážkami.
Dětská postýlka je na vyžádání (zdarma).
Hodnocení: příjemné ubytování ve velmi klidném 
a krásném prostředí místních zahrad, s milými
domácími.
Vzdálenost od pláže: cca 480 m.
Vzdálenost od centra Vassiliki: cca 1 km.

Možnosti obsazenosti:
studia  iii / ii / ii / i

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rlef104

Katerina

KaterinaVassiliki - pláž

Katerina

Katerina



Altina Altina

Altina

studia a apartmány * 2-4 lůžka * vlastní stravováníAltina ***

Poloha: 2 velmi pěkné na sebe navazující vilky jsou
postaveny v mírném svahu ve starém Vassiliki Ponti.
Pěkně udržovaná zahrádka odděluje vilky od místní
komunikace. Cestu na pláž si můžete zkrátit po scho-
dišti, které spojuje oba domy a dále vede mezi domky
místních obyvatel.
Ubytování: studia a apartmány jsou vybaveny
sprchou, WC, balkónem nebo terasou, kuchyňským
koutem (včetně vařiče, základního nádobí a ledničky),
fénem, TV, klimatizací a Wi-Fi. Studia a apartmány 
mají panoramatický výhled na moře nebo částečný
výhled na moře, některá studia mají terasy s výhledem
do zeleně.

Hodnocení: kvalitní ubytování s velmi dobrým přístu-
pem na pláž.
Vzdálenost od pláže: cca 70 m.
Vzdálenost od centra Vassiliki: cca 1,5 km.

Možnosti obsazenosti:
studia  iii / iii / ii 
apartmány  iiii / iiii / iiii / iii / ii

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rlef105
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LEFKADA - VASSILIKI: odlety z Prahy každý pátek Ceník: Katerina, Altina

Aktuální ceny: www.viamare.cz

Cena je uvedena za osobu. Ceny jsou kalkulovány k 1.10.2016. Minimální obsazenost zájezdu je 90 osob

Počet nocí 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14
*16.05. - 02.06. 9490
02.06. - 09.06. 11 490 14 490 12 590 16 090 10 990 12 590 14 290 19 590 9 990 11 990
09.06. - 16.06. 12 290 15 490 12 790 17 790 10 990 12 590 14 490 22 390 9 990 11 990
16.06. - 23.06. 12 890 16 590 13 790 18 790 10 990 12 590 16 890 25 190 9 990 11 990
23.06. - 30.06. 13 490 17 690 13 790 19 690 10 990 12 590 16 890 25 890 9 990 11 990
30.06. - 07.07. 14 490 18 590 15 190 21 290 11 990 13 990 18 190 27 390 9 990 11 990
07.07. - 14.07. 14 490 18 590 15 190 22 690 11 990 13 990 18 190 29 190 9 990 11 990
14.07. - 21.07. 14 490 18 590 16 390 24 690 11 990 13 990 19 790 31 790 9 990 11 990
21.07. - 28.07. 14 490 18 590 16 990 25 290 11 990 13 990 20 590 32 590 9 990 11 990
28.07. - 04.08. 14 490 18 590 16 990 25 290 11 990 13 990 20 590 32 590 9 990 11 990
04.08. - 11.08. 14 490 18 590 16 990 25 290 11 990 13 990 20 590 32 590 9 990 11 990
11.08. - 18.08. 14 490 18 590 16 990 25 290 11 990 13 990 20 590 32 590 9 990 11 990
18.08. - 25.08. 14 490 18 190 16 990 22 590 11 990 13 990 20 590 29 390 9 990 11 990
25.08. - 01.09. 14 090 17 490 14 790 19 790 10 990 11 990 17 890 26 190 9 990 11 990
01.09. - 08.09. 13 490 16 690 14 290 19 190 10 990 11 990 17 290 25 590 9 990 11 990
08.09. - 15.09. 13 290 16 290 14 090 17 590 10 990 11 990 17 090 22 790 9 990 11 990
15.09. - 22.09. 13 090 15 790 12 990 15 990 10 990 11 990 14 990 20 290 9 990 11 990
22.09. - 29.09. 12 090 12 590 10 990 14 290 9 990
*29.09. - 18.10. 8990

Ubytování                            KATERINA ALTINA
Osoba ve studiu Osoba ve studiu Osoba na přistýlce Osoba v apartmánu Osoba na přistýlce

obsazeném 2 osobami obsazeném 2 osobami (3.lůžko) obsazeném 2 osobami (3. a 4.lůžko)
Strava vlastní stravování vlastní stravování vlastní stravování vlastní stravování vlastní stravování

LEFKADA - vlastní doprava

Ubytování ALTINA
Stravování vlastní stravování
Období 2lůžkové přistýlka 4lůžkový

studio apartmán
01.06. - 15.06. 1000 150 1450
16.06. - 30.06. 1300 200 2200
01.07. - 15.07. 1550 250 2400
16.07. - 25.08. 2200 350 3200
26.08. - 15.09. 1300 200 2200
16.09. - 30.09. 1000 150 1450

Cena obsahuje: pronájem studia nebo apartmánu na 1 noc,
povlečení, ručníky, spotřebu energie a vody, závěrečný úklid

Dítě do 12 let VÝHODNÁ CENA 
Katerina - na přistýlce (3.lůžko)
(platí pouze 3990 Kč/7 nocí
nebo 5990 Kč/14 nocí - více na str. 8)

VČASNÁ REZERVACE AŽ DO 31.03.

Dítě do 18 let pobyt ZDARMA
Altina (apartmán) - na  přistýlce (3. a 4.lůžko)
Dítě do 12 let pobyt ZDARMA
Katerina - na přistýlce (3.lůžko)
7 nocí: 7990 Kč 
14 nocí: 9990 Kč

DĚTSKÉ CENY

Vassiliki - pláž pod Altinou

Ceny obsahují: letenku Praha - Preveza - Praha včetně poplatků
spojených s leteckou dopravou (poplatky: 2000 Kč), transfery,
7x nebo 14x ubytování, stravu dle ceníku, služby zástupce
Viamare
Příplatky: 1lůžkové studio (Katerina): od 400 Kč/noc, klimati-
zace (Katerina): cca 5 €/den (platba na místě), komplexní
cestovní pojištění: 35 Kč/osoba/den, minimální obsazenost 
u studií a apartmánů Altina: 2 osoby
Dítě do 2 let: 1000 Kč bez nároku na místo v letadle a služby
*kombinovaná doprava - jedna cesta letecky, druhá auto-
karem a lodí, 15 nebo 17 nocí ubytování + 2 noci cesta 
- viz str. 12
Děti nesmí v den návratu ze zájezdu dovršit stanovený věk.
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Aiolos Aiolos - výhled z apartmánu ve 2. patře

Aiolos

Oblíbené / Téměř na pláži
studia a apartmány * 2-4 lůžka * vlastní stravováníAiolos  ***

Rezervace na 242 489 351

Poloha: vilka stojí velmi blízko oblázkové pláže, asi
150 m od obchodů a taveren ve Vassiliki Ponti a asi
20 minut od centra vesničky Vassiliki.
Ubytování: vilka prošla celkovou rekonstrukcí. 3lůžko-
vá studia jsou v 1. a ve 2. patře. Z prostorných a
zastíněných balkónů je pěkný boční výhled na moře.
Apartmány s 1 ložnicí a se 2 lůžky v obytné kuchyni
jsou v přízemí, v 1. a ve 2. patře. Apartmány v 1. a 2.
patře mají z prostorných balkónů krásný výhled na
moře. V přízemí je k dispozici i 1 apartmán se 2 ložni-
cemi. Apartmány a studia jsou vybavena kuchyňským
koutem (včetně vařiče, základního nádobí a ledničky),
sprchou, WC, klimatizací (za příplatek) a sejfem (za pří-
platek). Na trávníku u domu je malý dětský koutek a
posezení pod pergolou. Na zahradě a na balkónech je

Wi-Fi (od začátku června do konce září).
Hodnocení: vyhledávané ubytování, především pro
svoji polohu a klid. Pozvolný vstup do moře a snadná
dostupnost vodních sportů, vyhovuje jak sportovně
založeným párům, tak i rodinám s dětmi.
Vzdálenost od pláže: cca 60 m.
Vzdálenost od centra Vassiliki: cca 1,3 km.

Možnosti obsazenosti:
studia  ii / ii
apartmány  iiii / iiii / iiii / iii / iii / ii / ii

Další info o ubytování: www.viamare.cz/lef125

Odeon Odeon

Odeon

Bezbariérové pokoje / I pro náročné
studia a apartmány * 2-4 lůžka * vlastní stravování / možnost dokoupení snídaníOdeon ****

Poloha: nejlepší apartmánový hotel rodinného typu 
ve Vassiliki leží nedaleko městské pláže. Od místní
komunikace je oddělen zahradou s bazénem. 
Ubytování: prostorná luxusní studia a apartmány jsou
vybaveny sprchou, WC, balkónem nebo terasou, 
kuchyňským koutem (včetně vařiče, základního nádobí 
a ledničky), TV/SAT, panelem playstation, trezorem, fénem
a klimatizací. Na recepci je Wi-Fi. V baru si můžete objed-
nat vynikající drinky. Součástí vybavení hotelu je bazén,
parkoviště a úschovna surfů. Lehátka a slunečníky poblíž
pláže jsou pro hotelové hosty zdarma.
Stravování: za příplatek si můžete dopřát kontinen-
tální snídani, která je podávána formou bufetu na tera-
se hotelu. 

Hodnocení: luxusní ubytování s bazénem v bezpro-
střední blízkosti pláže s pozvolným vstupem do moře 
a s vynikajícími podmínkami pro vodní sporty.
Vzdálenost od městské pláže: cca 60 m.
Vzdálenost od centra Vassiliki: cca 1 km.

Možnosti obsazenosti:
studia  iii / iii / ii 
apartmány  iiii / iiii / iii / iiii / iii / ii

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rlef107

Poloha: vilka stojí velmi blízko oblázkové pláže,
asi 150 m od obchodů a taveren ve Vassiliki Ponti
a asi 20 minut od centra vesničky Vassiliki.
Ubytování: 3lůžková studia jsou v 1. a ve 2. patře,
z prostorných a zastíněných balkónů je pěkný boční
výhled na moře. Apartmány s 1 ložnicí a se 2 lůžky
v obytné kuchyni jsou v přízemí, v 1. a ve 2. patře.
Apartmány v 1. a 2. patře mají z prostorných balkónů
krásný výhled na moře. V přízemí je k dispozici 
i 1 apartmán se 2 ložnicemi. Apartmány a studia 
jsou vybavena kuchyňským koutem (včetně vařiče,
základního nádobí a ledničky), sprchou, WC, klimati-
zací (za příplatek) a sejfem (za příplatek). Na trávníku
u domu je malý dětský koutek a posezení pod pergo-
lou. Na zahradě a na balkónech je Wi-Fi (od začátku

června do konce září). Dětská postýlka je na vyžádání
(zdarma).
Hodnocení: vyhledávané ubytování, především pro
svoji polohu. Pozvolný vstup do moře a snadná
dostupnost vodních sportů, vyhovuje jak sportovně
založeným párům, tak i rodinám s dětmi.
Vzdálenost od pláže: cca 60 m.
Vzdálenost od centra Vassiliki: cca 1,3 km.

Možnosti obsazenosti:
studia  iii / iii / ii / i
apartmány  iiii / iiii / iii / iiii / iii / ii

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rlef106
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Cena je uvedena za osobu. Ceny jsou kalkulovány k 1.10.2016.

LEFKADA - VASSILIKI: odlety z Prahy každý pátek Ceník: Aiolos, Odeon

Minimální obsazenost zájezdu je 90 osob

Ubytování AIOLOS ODEON
Osoba ve studiu Osoba v apartmánu Osoba na přistýlce Osoba ve studiu Osoba na přistýlce Osoba v apartmánu Osoba na přistýlce

obsazeném 2 osobami obsazeném 2 osobami (3. a 4.lůžko) obsazeném 2 osobami (3.lůžko) obsazeném 2 osobami (3. a 4.lůžko)
Strava vlastní stravování vlastní stravování vlastní stravování vlastní stravování vlastní stravování vlastní stravování vlastní stravování
Počet nocí 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14
*16.05. - 02.06. 9490 9490 9490
02.06. - 09.06. 11 990 15 590 13 190 17 390 9990 11990 14 890 21 590 10 990 12 490 18 190 28 590 9990 11990
09.06. - 16.06. 12 990 17 090 14 090 19 290 9990 11990 15 290 22 490 11 090 12 690 18 990 30 590 9990 11990
16.06. - 23.06. 13 890 17 990 14 890 19 990 9990 11990 15 790 23 090 11 190 12 790 20 090 31 690 9990 11990
23.06. - 30.06. 14 290 19 090 15 190 20 590 9990 11990 15 790 23 890 11 190 12 990 20 090 33 090 9990 11990
30.06. - 07.07. 15 190 20 090 16 290 21 790 9990 11990 16 690 25 990 11 290 13 390 21 590 36 390 9990 11990
07.07. - 14.07. 15 190 20 090 16 290 21 790 9990 11990 17 890 28 890 11 590 13 990 23 490 41 590 9990 11990
14.07. - 21.07. 15 190 20 090 16 290 21 790 9990 11990 19 590 32 790 11 890 14 790 26 790 49 490 9990 11990
21.07. - 28.07. 15 190 20 090 16 290 21 790 9990 11990 21 890 35 090 12 390 15 190 31 290 53 990 9990 11990
28.07. - 04.08. 15 190 20 090 16 290 21 790 9990 11990 21 890 35 090 12 390 15 190 31 290 53 990 9990 11990
04.08. - 11.08. 15 190 20 090 16 290 21 790 9990 11990 21 890 35 090 12 390 15 190 31 290 53 990 9990 11990
11.08. - 18.08. 15 190 19 490 16 290 21 290 9990 11990 21 890 33 390 12 390 14 890 31 290 50 590 9990 11990
18.08. - 25.08. 14 690 18 390 15 590 20 190 9990 11990 20 190 28 590 11 990 13 890 27 890 41 290 9990 11990
25.08. - 01.09. 14 090 17 790 15 190 19 390 9990 11990 16 990 24 190 11 390 12 990 21 990 33 590 9990 11990
01.09. - 08.09. 14 090 17 390 14 590 18 790 9990 11990 15 790 22 690 11 190 12 690 20 090 30 790 9990 11990
08.09. - 15.09. 13 690 16 890 14 590 18 490 9990 11990 15 390 21 690 11 090 12 490 19 290 28 890 9990 11990
15.09. - 22.09. 13 390 16 390 14 290 17 790 9990 11990 14 890 21 190 10 990 12 390 18 190 27 790 9990 11990
22.09. - 29.09. 12 490 13 390 9990 14 890 10 990 18 190 9990
*29.09. - 18.10. 8990 8990 8990

Ceny obsahují: letenku Praha - Preveza - Praha včetně poplatků
spojených s leteckou dopravou (poplatky: 2000 Kč), transfery,
7x nebo 14x ubytování, stravu dle ceníku, služby zástupce
Viamare
Příplatky: Odeon - snídaně: 260 Kč/den, 1lůžkové studio (Aiolos):
od 500 Kč/noc, klimatizace (Aiolos): cca 6 €/den (platba
na místě), sejf (Aiolos): cca 10 €/týden (platba na místě), 
komplexní cestovní pojištění: 35 Kč/osoba/den, minimální 
obsazenost u studií a apartmánů Odeon: 2 osoby
Dítě do 2 let: 1000 Kč bez nároku na místo v letadle a služby
*kombinovaná doprava - jedna cesta letecky, druhá autoka-
rem a lodí, 15 nebo 17 nocí ubytování + 2 noci cesta
- viz str. 12
Děti nesmí v den návratu ze zájezdu dovršit stanovený věk.

Aktuální ceny: www.viamare.cz

LEFKADA - vlastní doprava

Dítě do 18 let VÝHODNÁ CENA
Aiolos - na přistýlce (3. a 4.lůžko)
(platí pouze 3990 Kč/7 nocí
nebo 5990 Kč/14 nocí - více na str. 8)

VČASNÁ REZERVACE AŽ DO 31.03.

Dítě do 18 let pobyt ZDARMA
Aiolos - na přistýlce (3. a 4.lůžko)
Odeon (apartmán) - na přistýlce (3. a 4.lůžko)
7 nocí: 7990 Kč 
14 nocí: 9990 Kč

DĚTSKÉ CENY

Ubytování ODEON
Stravování vlastní stravování
Období 2lůžkové 4lůžkový

studio apartmán
20.05 - 12.06. 1650 2550
13.06. - 03.07. 1900 3100
04.07. - 17.07. 2450 4000
18.07. - 21.08. 3550 6100
22.08. - 28.08. 2450 4000
29.08. - 11.09. 1900 3100
12.09. - 29.09. 1650 2550
Cena obsahuje: pronájem studia nebo apartmánu
na 1 noc, povlečení, ručníky, spotřebu energie a vody,
závěrečný úklid
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Typická řecká vesnička
Nejhezčí pláže Lefkady v blízkém okolí

AGIOS NIKITAS
Agios Nikitas je půvabná rybářská vesnička choulící
se v zeleni mezi útesy na západním pobřeží ostrova.
Dýchne na Vás kouzlo již zapomenuté romantiky, kte-
rou podtrhuje dochovaná stará část s hlavní třídou.
Najdete zde obchůdky, kavárny, ale i klasické řecké
taverny. Agios Nikitas nabízí koupání v modrozelených
vodách otevřeného moře, které je lemováno obláz-
kovo-písečnými plážemi. K nejkrásnějším plážím této
oblasti patří Pefkoulia a Milos. Dostanete se na ně
pěšky, za dobrých klimatických podmínek i lodním
taxíkem. Agios Nikitas je vyhledávané pro své klidné
prostředí. Avšak v červenci a v srpnu je vesnička hojně
vyhledávaná turisty a stává se tak velmi živým prázd-
ninovým letoviskem. 

Pravidelné autobusové spojení umožňuje návštěvu
hlavního města Lefkas (cca 13 km). V okolí nalez-
nete další úžasnou pláž Kathisma (4 km), klášter
Faneromeni (7 km) a starobylou vesničku Karya
(cca 15 km).

Kompletní nabídka a aktuální ceny: 
www.viamare.cz/agios-nikitas

To nejdůležitější o Agios Nikitas: Agios Nikitas

Agios NikitasPláž Pefkoulia

Agios Nikitas - kavárna

Transfer:
Na letišti Aktio Preveza Vás bude očekávat
zástupce Viamare. Cesta do Agios Nikitas
(cca 32 km) potrvá asi 50 minut.

Taverny, restaurace, bary, obchody, lodní spo-
jení na pláž Milos (cca 3 €/cesta). Zástupce
Viamare do místa pravidelně dojíždí a pomůže
Vám zajistit výlety a pronájmy dopravních
prostředků. Výlety se pořádají z Vassiliki nebo
z Nidri, možnost připlacení transferu Agios
Nikitas - Nidri (Vassiliki) - Agios Nikitas. 

Přehled ubytování:
Agios Nikitas Hotel 
(pokoje se snídaní, studia, apartmány) ... str. 59
Odyssey (hotel se snídaní) ... str. 60
Santa Marina (hotel s polopenzí) ... str. 62   
Euridikis (vila) ... str. 63
Eagles Nest (vila) ... str. 64



Agios Nikitas - apartmán

Agios Nikitas - studio

Nejkrásnější pláže Lefkady na dosah
hotelové pokoje * 2 lůžka * se snídaní 

studia a apartmány * 2-4 lůžka * vlastní stravování / možnost dokoupení snídaní

Agios Nikitas Hotel  ***

Poloha: tradiční hotel je postaven terasovitě na jiho-
západním svahu přímo ve vesničce Agios Nikitas.
Hotelové pokoje jsou v horní části budovy, studia 
a apartmány pak v dolní budově. Do studií a apart-
mánů vcházíte z malého kamenem vydlážděného 
prostranství. I v horní části budovy je vydlážděný 
prostor, kde se podává snídaně a další občerstvení.
Okolo hotelu vede cesta se schody, která Vás zavede
přímo k tavernám, obchodům a na místní krásnou
pláž. Odtud pak můžete pokračovat lodičkou na pláž
Milos (závislé na sezóně). Pokud Vám schody nevyho-
vují, můžete použít delší cestu po místní komunikaci. 
Ubytování: hotelové pokoje jsou pěkně vybavené 
a mají bu
 2 řádná lůžka nebo manželskou postel.
Jsou vybaveny sprchou, WC, ledničkou, TV, telefonem,
balkónem a klimatizací (za příplatek). Pokoje jsou 
v 1. nebo ve 2. patře, výjimečně v přízemí. Z balkónů
nebo z teras je zpravidla výhled do zeleně. 
Studio je až pro 4 osoby, apartmány mají vždy 1 lož-
nici s manželským lůžkem a obývací kuchyň s roz-
kládacím gaučem až pro 2 děti. Studio a apartmán

doporučujeme max. pro 3 dospělé osoby nebo 
pro 4člennou rodinu se 2 menšími dětmi. Jsou vyba-
veny kuchyňským koutem (včetně vařiče, základního 
nádobí a ledničky), sprchou, WC, terasou a klimatizací 
(za příplatek). Na recepci je Wi-Fi.
Stravování: rozšířená kontinentální snídaně podáva-
ná formou bufetu (u pokojů v ceně). 
Hodnocení: příjemné ubytování s vynikající dostup-
ností nejhezčích pláží západního pobřeží, obchodů 
i taveren.
Vzdálenost od městské pláže: cca 200 m.
Vzdálenost od centra Agios Nikitas: cca 150 m.

Možnosti obsazenosti:
pokoje  ii / i 
studia a apartmány  iii / iiii / iii / ii 

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rlef108
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Lefkada - Agios Nikitas

Hotelové pokoje s venkovní terasou

Agios Nikitas - terasy

Agios Nikitas - pláž Agios Nikitas

Agios Nikitas - hotelový pokoj

Agios Nikitas - snídaně
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Lefkada - Agios Nikitas

Odyssey Odyssey

Odyssey

Klid a překrásné panoramatické výhledy na moře a hory
hotel * 2-3 lůžka * se snídaníOdyssey  ***

Rezervace na 242 489 351

Poloha: hotel se nachází v mírném svahu v horní
části letoviska Agios Nikitas, odkud je krásný výhled
na vesničku i Jónské moře. Hotel je obklopený zelení
a je vzdálený pouze 50 m od centra a asi 100 m
od pláže.
Ubytování: třípatrový hotel nabízí ubytování ve 2lůž-
kových pokojích s možností přistýlky s bočním výhle-
dem na moře nebo do zahrady. Pokoje mají koupelnu
se sprchou a WC, telefon, klimatizaci, Wi-Fi, malou
lednici a balkón nebo terasu. Do pokojů lze vyžádat
dětskou postýlku (zdarma). K vybavení hotelu patří
bazén s dětským brouzdalištěm a s malým barem,
jídelna s terasou, odkud je krásný výhled na moře,
stolní tenis, samoobslužná prádelna a recepce.
Stravování: rozšířená kontinentální snídaně je

podávána formou bufetu v hotelovém baru nebo
na venkovní terase. 
Hodnocení: hotel s krásným výhledem na letovisko
a moře umístěný v klidném prostředí nedaleko centra
letoviska a pláže. Předností je i neobvykle umístěný
bazén, odkud je krásný výhled na moře.
Vzdálenost od pláže: cca 100 m.
Vzdálenost od centra: cca 50 m.

Možnosti obsazenosti:
pokoje  iii / iii / ii / i 

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rlef109

Odyssey

Odyssey - výhled Odyssey - pool bar Odyssey

Odyssey
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Lefkada - Agios Nikitas

Cena je uvedena za osobu. Ceny jsou kalkulovány k 1.10.2016.

Ceny obsahují: letenku Praha - Preveza - Praha včetně
poplatků spojených s leteckou dopravou (poplatky: 
2000 Kč), transfery, 7x nebo 14x ubytování, stravu 
dle ceníku, služby zástupce Viamare
Příplatky: studia a apartmány Agios Nikitas - snídaně:
200 Kč/den, 1lůžkové studio/pokoj (Agios Nikitas): 
od 700 Kč/ noc, klimatizace (Agios Nikitas): cca 5 €/den
(platba na místě), komplexní cestovní pojištění: 35 Kč/
osoba/den minimální obsazenost u apartmánů Agios Nikitas
a pokojů Odyssey: 2 osoby 
Dítě do 2 let: 1000 Kč bez nároku na místo v letadle
a služby
Děti nesmí v den návratu ze zájezdu dovršit stanovený věk.

LEFKADA - AGIOS NIKITAS: odlety z Prahy každý pátek Ceník: Agios Nikitas Hotel, Odyssey

Dítě do 15 let VÝHODNÁ CENA
studio a apartmán Agios Nikitas - na přistýlce 
(3. nebo 4.lůžko)
(platí pouze 3990 Kč/7 nocí
nebo 5990 Kč/14 nocí - více na str. 8)

VČASNÁ REZERVACE AŽ DO 31.03.

Minimální obsazenost zájezdu je 90 osob

Dítě do 15 let pobyt ZDARMA
studio a apartmán Agios Nikitas
- na přistýlce (3. a 4.lůžko)
7 nocí: 7990 Kč, 14 nocí: 9990 Kč

DĚTSKÉ CENY

Výhled z hotelu Odyssey

Ubytování AGIOS NIKITAS HOTEL ODYSSEY
Osoba v pokoji Osoba ve studiu Osoba v apartmánu Osoba Osoba v pokoji Osoba Dítě 2-12 let

obsazeném obsazeném obsazeném na přistýlce obsazeném na přistýlce na přistýlce
2 osobami 2 osobami 2 osobami (3.lůžko) 2 osobami (3.lůžko) (3.lůžko)

Strava snídaně vlastní stravování vlastní stravování vlastní stravování snídaně snídaně snídaně
Počet nocí 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14
02.06. - 09.06. 14 590 20 990 14 290 19 890 14 490 20 790 9990 11990 14 390 19 990 12 490 16 490 11 490 14 290
09.06. - 16.06. 15 090 20 990 14 790 20 390 14 990 20 790 9990 11990 14 590 21 590 12 690 17 590 11 590 15 090
16.06. - 23.06. 15 590 21 990 15 290 21 390 15 490 21 790 9990 11990 15 990 22 890 13 590 18 490 12 290 15 790
23.06. - 30.06. 15 990 23 690 15 790 23 190 15 890 23 490 9990 11990 15 990 23 290 13 590 18 790 12 290 15 990
30.06. - 07.07. 17 390 24 790 17 090 24 190 17 290 24 590 9990 11990 16 390 25 990 13 890 20 690 12 490 17 390
07.07. - 14.07. 17 390 24 790 17 090 24 190 17 290 24 590 9990 11990 18 790 28 390 15 590 22 390 13 690 18 490
14.07. - 21.07. 17 390 24 790 17 090 24 190 17 290 24 590 9990 11990 18 790 28 390 15 590 22 390 13 690 18 490
21.07. - 28.07. 17 390 24 790 17 090 24 190 17 290 24 590 9990 11990 18 790 28 390 15 590 22 390 13 690 18 490
28.07. - 04.08. 17 390 24 790 17 090 24 190 17 290 24 590 9990 11990 18 790 28 390 15 590 22 390 13 690 18 490
04.08. - 11.08. 17 390 24 790 17 090 24 190 17 290 24 590 9990 11990 18 790 28 390 15 590 22 390 13 690 18 490
11.08. - 18.08. 17 390 24 790 17 090 24 190 17 290 24 590 9990 11990 18 790 28 390 15 590 22 390 13 690 18 490
18.08. - 25.08. 17 390 24 290 17 090 23 790 17 290 24 090 9990 11990 18 790 27 990 15 590 22 090 13 690 18 290
25.08. - 01.09. 16 890 23 790 16 590 23 290 16 790 23 590 9990 11990 18 390 25 190 15 290 20 190 13 490 16 990
01.09. - 08.09. 16 890 23 390 16 590 22 790 16 790 23 190 9990 11990 15 990 22 890 13 590 18 490 12 290 15 790
08.09. - 15.09. 16 390 22 590 16 190 22 190 16 290 22 390 9990 11990 15 990 22 690 13 590 18 390 12 290 15 690
15.09. - 22.09. 16 190 21 690 15 890 21 190 16 090 21 490 9990 11990 15 790 21 090 13 490 17 290 12 190 14 890
22.09. - 29.09. 15 090 14 790 14 990 9990 14 390 12 490 11 490

Aktuální ceny: www.viamare.cz

LEFKADA - vlastní doprava

Ubytování ODYSSEY
Stravování snídaně
Období 2lůžkový přistýlka dítě 2-12 let

pokoj na přistýlce
20.05. - 14.06. 1450 500 350
15.06. - 05.07. 1900 650 450
06.07. - 30.08. 2650 900 650
31.08. - 20.09. 1900 650 450
21.09. - 10.10. 1450 500 350

Cena obsahuje: pronájem pokoje se snídaní na 1 noc, 
povlečení, ručníky, spotřebu energie a vody, závěrečný
úklid
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Lefkada - Agios Nikitas

Santa Marina Santa Marina

Santa Marina

V nejatraktivnějším místě ostrova
hotel * 2-4 lůžka * s polopenzíSanta Marina  ***+

Rezervace na 242 489 351

Poloha: hotel stojí ve svahu přímo nad starou vesnicí
Agios Nikitas. Velkou předností tohoto místa je klid
a nádherný panoramatický výhled na celé údolí
a na Jónské moře. Písečná pláž je vzdálena asi
15 minut chůze. Do centra staré vesnice se dostanete
ani ne za 15 minut.
Ubytování: hotel s pavilony je postaven převážně
z tradičních materiálů - kamene a dřeva. V hotelu jsou
k dispozici 2lůžkové pokoje s možností až 2 přistýlek
(vhodné pro děti do 15 let). Pokoje jsou vybaveny 
balkónem, sprchou, WC, TV, klimatizací a ledničkou.
V hotelu jsou k dispozici pokoje, které se dají
vzájemně propojit (na vyžádání). Jen některé pokoje
mají výhled na moře, ostatní mají výhled k bazénu
nebo do zeleně. V hotelu jsou restaurace, bary, velký
bazén a kulečník. Na recepci je Wi-Fi a můžete si zde
pronajmout sejf. Z terasy hotelu je překrásný výhled
na moře. Dětská postýlka je na vyžádání (zdarma).

Stravování: rozšířená kontinentální snídaně a večeře
jsou podávané formou bufetu. Můžete si také dopřát
oběd formou jednoduchého občerstvení (platba
na místě). Jídlo se podává i na zastíněné terase, odkud
je okouzlující výhled na moře.
Hodnocení: kvalitní ubytování v atraktivním prostředí.
V dosahu jsou velmi krásné pláže západního pobřeží.
Určitě oceníte i úchvatné panoramatické výhledy 
na Jónské moře a především klid.
Vzdálenost od pláže: cca 450 m.
Vzdálenost od centra vesnice: cca 400 m.

Možnosti obsazenosti:
pokoje  iii / iiii / iii / ii / i 

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rlef110

Santa Marina

Santa Marina Santa Marina Santa Marina

Santa Marina - výhled z terasy restaurace



Euridikis Euridikis

Euridikis

I pro náročné
vily * až 6 lůžek * vlastní stravováníEuridikis  ****

Poloha: 3 vily se nacházejí pouhých 10 minut od cen-
tra vesničky Agios Nikitas a poblíž cesty, která vede 
na vyhlášenou pláž Kathisma. Vily stojí v olivovém
sadu, mají bazén, místo na grilování a parkoviště. 
Ubytování: větší vily mají celkovou plochu 80 m². 
V přízemí je moderně vybavená obytná kuchyň,
TV/SAT, koupelna, krb a rozkládací gauč (až pro
2 osoby). V 1. patře jsou 2 ložnice a koupelny (1 z nich
má jacuzzi). Z balkónu v 1. patře je nádherný výhled
na vesnici a na záliv, z přízemní terasy pak výhled
do zahrady a na bazén. Menší vilka má 40 m².
Je to vlastně dobře vybavené studio s kuchyňským
koutem, koupelnou, manželskou postelí, krbem a roz-
kládacím gaučem (až pro 2 osoby). Vily mají klimati-
zaci a Wi-Fi. Z terasy je výhled do zahrady. 

Hodnocení: luxusní ubytování na báječném místě 
s vynikajícím dosahem skvělých pláží západního
pobřeží ostrova Lefkada i centra romantické vesničky
Agios Nikitas. 
Vzdálenost od pláže v Agios Nikitas: cca 450 m.
Vzdálenost od Agios Nikitas: cca 300 m.
Vzdálenost od letiště: cca 36 km.

Možnosti obsazenosti:
menší vila  iiii / iiii / iii / iiii / iii / ii
větší vila  iiiiii / iiiiii / iiiiii / iiiii / iiii 

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rlef111
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Lefkada - Agios Nikitas

Cena je uvedena za osobu. Ceny jsou kalkulovány k 1.10.2016.

Ceny obsahují: letenku Praha - Preveza - Praha
včetně poplatků spojených s leteckou dopravou
(poplatky: 2000 Kč), transfery, 7x nebo 14x uby-
tování, stravu dle ceníku, služby zástupce
Viamare
Příplatky: 1lůžkový pokoj: od 1000 Kč/noc,
komplexní cestovní pojištění: 35 Kč/osoba/den,
minimální obsazenost větší vilky Euridikis:
4 osoby, menší vilky Euridikis: 2 osoby
Dítě do 2 let: 1000 Kč bez nároku na místo
v letadle a služby
Děti nesmí v den návratu ze zájezdu dovršit
stanovený věk.

LEFKADA - AGIOS NIKITAS: odlety z Prahy každý pátek Ceník: Santa Marina, Euridikis

Minimální obsazenost zájezdu je 90 osob

Ubytování SANTA MARINA EURIDIKIS
Osoba Osoba Dítě 2-15 let Dítě 2-15 let Osoba v menší vile Osoba na přistýlce Osoba ve větší vile Osoba na přistýlce

ve 2lůžkovém pokoji na 3.lůžku na 3.lůžku na 4.lůžku obsazené 2 osobami (3. a 4.lůžko) obsazené 4 osobami (5. a 6.lůžko)
Strava polopenze polopenze polopenze polopenze vlastní stravování vlastní stravování vlastní stravování vlastní stravování
Počet nocí 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14
02.06. - 09.06. 16 890 25 190 14 490 19 590 12 990 16 490 12 290 14 990 17 790 26 890 11990 14990 15 890 23 090 11990 14990
09.06. - 16.06. 17 390 25 890 14 690 19 990 13 190 16 790 12 390 15 190 17 990 29 390 11990 14990 15 890 25 190 11990 14990
16.06. - 23.06. 18 090 26 490 14 890 20 190 13 290 16 890 12 490 15 290 20 290 32 190 11990 14990 18 090 27 590 11990 14990
23.06. - 30.06. 18 090 27 490 14 890 20 790 13 290 17 390 12 490 15 690 20 690 36 090 11990 14990 18 390 30 790 11990 14990
30.06. - 07.07. 18 990 28 190 15 590 21 290 13 790 17 690 12 890 15 890 24 590 40 490 11990 14990 21 490 34 390 11990 14990
07.07. - 14.07. 18 990 28 190 15 590 21 290 13 790 17 690 12 890 15 890 24 590 40 590 11990 14990 21 490 34 390 11990 14990
14.07. - 21.07. 18 990 28 190 15 590 21 290 13 790 17 690 12 890 15 890 24 590 40 590 11990 14990 21 490 34 390 11990 14990
21.07. - 28.07. 18 990 28 190 15 590 21 290 13 790 17 690 12 890 15 890 24 590 40 590 11990 14990 21 490 34 390 11990 14990
28.07. - 04.08. 18 990 28 190 15 590 21 290 13 790 17 690 12 890 15 890 24 590 40 590 11990 14990 21 490 34 390 11990 14990
04.08. - 11.08. 18 990 28 190 15 590 21 290 13 790 17 690 12 890 15 890 24 590 40 590 11990 14990 21 490 34 390 11990 14990
11.08. - 18.08. 18 990 28 190 15 590 21 290 13 790 17 690 12 890 15 890 24 590 40 590 11990 14990 21 490 34 390 11990 14990
18.08. - 25.08. 18 990 27 790 15 590 21 090 13 790 17 590 12 890 15 790 24 590 40 590 11990 14990 21 490 34 390 11990 14990
25.08. - 01.09. 18 690 27 190 15 390 20 690 13 590 17 190 12 790 15 590 24 590 36 990 11990 14990 21 490 31 490 11990 14990
01.09. - 08.09. 18 390 26 890 15 090 20 490 13 490 17 090 12 690 15 490 21 090 32 890 11990 14990 18 590 28 090 11990 14990
08.09. - 15.09. 18 390 26 890 15 090 20 490 13 490 17 090 12 690 15 490 20 690 30 190 11990 14990 18 290 25 790 11990 14990
15.09. - 22.09. 18 390 26 190 15 090 19 990 13 490 16 890 12 690 15 290 18 290 27 490 11990 14990 16 190 23 390 11990 14990
22.09. - 29.09. 17 190 14 490 12 990 12 290 17 990 11990 15 990 11990

Aktuální ceny: www.viamare.cz

LEFKADA - vlastní doprava

Ubytování EURIDIKIS
Stravování vlastní stravování
Období vila pro osoba vila pro osoba

2 osoby na 3.-4.lůžku 4 osoby na 5-6.lůžku
20.05. - 16.06. 2450 450 3750 450
17.06. - 30.06. 3200 450 5050 450
01.07. - 01.09. 4300 450 6900 450
02.09. - 15.09 3200 450 5050 450
16.09. - 10.10. 2450 450 3750 450

Cena obsahuje: pronájem vily na 1 noc, povlečení, ručníky, spotřebu

energie a vody, závěrečný úklid

Agios Nikitas
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Lefkada - Agios Nikitas

Eagles Nest Eagles Nest

Eagles Nest

Panoramatický výhled na moře
vila * až 6 lůžek * vlastní stravováníEagles Nest ***

Rezervace na 242 489 351

Poloha: Vila stojí na skalnatém úbočí vysoko nad
mořem a skutečně připomíná „orlí hnízdo". Z tohoto
místa je nádherný výhled na západní pobřeží ostrova
Lefkada s pláží Kathisma a na moře. Lze odtud pozo-
rovat úžasné západy slunce. Malebná vesnička Agios
Nikitas je vzdálena asi 2,5 km. 
Ubytování: Celková obytná plocha domu je 104 m².
V 1. patře jsou 2 ložnice s balkóny a koupelna s vanou
a WC. Další ložnice a koupelna se sprchou a WC je 
v přízemí. Zde je i obývací část s TV/SAT, CD přehráva-
čem a krbem, a moderně vybavená kuchyň s myčkou,
sporákem, velkou ledničkou s mrazákem a dalšími
elektrospotřebiči. Vila je klimatizovaná. V bezprostřed-
ní blízkosti vily je bazén. K dispozici jsou lehátka a slu-
nečníky. U vily je možné parkovat. 

Hodnocení: Moderně vybavená vila poskytuje veškeré
pohodlí. Romantika horského prostředí s vyhlídkou 
na moře je jedinečná.
Vzdálenost od letoviska Agios Nikitas: cca 2,5 km.
Vzdálenost od pláže Kathisma: cca 3 km.

Možnosti obsazenosti:
vila  iiiiii / iiiiii / iiiii / iiiiii / iiiii / iiii

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rlef112

Eagles Nest - výhledEagles Nest

Eagles Nest
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Lefkada - Agios Nikitas

LEFKADA - AGIOS NIKITAS: odlety z Prahy každý pátek Ceník: Eagles Nest
Cena je uvedena za osobu. Ceny jsou kalkulovány k 1.10.2016. Minimální obsazenost zájezdu je 90 osob

Ubytování EAGLES NEST
Osoba ve vile Osoba

obsazené na přistýlce
4 osobami (5. a 6.lůžko)

Strava vlastní stravování vlastní stravování
Počet nocí 7 14 7 14
02.06. - 09.06. 18 590 28 490 9990 11990
09.06. - 16.06. 18 590 28 490 9990 11990
16.06. - 23.06. 18 590 28 490 9990 11990
23.06. - 30.06. 18 590 30 790 9990 11990
30.06. - 07.07. 20 890 33 590 9990 11990
07.07. - 14.07. 21 290 33 990 9990 11990
14.07. - 21.07. 21 290 33 990 9990 11990
21.07. - 28.07. 21 290 34 290 9990 11990
28.07. - 04.08. 21 590 34 990 9990 11990
04.08. - 11.08. 21 990 35 290 9990 11990
11.08. - 18.08. 21 990 35 290 9990 11990
18.08. - 25.08. 21 990 35 290 9990 11990
25.08. - 01.09. 21 990 30 490 9990 11990
01.09. - 08.09. 17 190 25 690 9990 11990
08.09. - 15.09. 17 190 25 690 9990 11990
15.09. - 22.09. 17 190 25 690 9990 11990
22.09. - 29.09. 17 190 9990

Ceny obsahují: letenku Praha - Preveza - Praha včetně poplatků spojených 
s leteckou dopravou (poplatky: 2000 Kč), 7x nebo 14x ubytování, stravu 
dle ceníku, asistenci na letišti
Příplatky: transfer taxíkem: letiště - Eagles Nest - letiště: 3000 Kč/taxi (max.
4 osoby), komplexní cestovní pojištění: 35 Kč/osoba/den, minimální obsaze-
nost vilky Eagles Nest: 4 osoby
Dítě do 2 let: 1000 Kč bez nároku na místo v letadle a služby

Děti nesmí v den návratu ze zájezdu dovršit stanovený věk.

Dítě do 18 let pobyt 
ZDARMA
Eagles Nest - na přistýlce 
(5. a 6.lůžko)
7 nocí: 7990 Kč 
14 nocí: 9990 Kč

DĚTSKÉ CENY

Aktuální ceny: www.viamare.cz

LEFKADA - vlastní doprava

Ubytování EAGLES NEST
Stravování vlastní stravování
Období vila
20.05. - 31.05. 3900
01.06. - 30.06. 5200
01.07. - 31.07. 6700
01.08. - 31.08. 7100
01.09. - 30.09. 4500
01.10. - 10.10. 3900
Cena obsahuje: pronájem vily na 
1 noc, povlečení, ručníky, spotřebu
energie a vody, závěrečný úklid

Agios Nikitas

Agios Nikitas - pláž Milos



66 Online rezervace na www.viamare.cz

Kefalonie - ostrov básníka Lorda Byrona

Rezervace na 242 489 351

Letecké zájezdy na 10 a 11 nocí
Individuální pobyty

Kefalonie
KEFALONIE JE MALÝ SVĚT SÁM PRO SEBE. JE
NEUVĚŘITELNĚ KRÁSNÁ S NESMÍRNĚ ROZMA-
NITOU A FASCINUJÍCÍ KRAJINOU PŘIPOMÍNAJÍCÍ
PESTROU MOZAIKU. NA KEFALONII POŘÁDÁME
ZÁJEZDY JIŽ OD ROKU 1996. 

Máte-li rádi divokou a nespoutanou přírodu, magická
místa s tichými kláštery nad mořem, objevujete-li rádi
nová zákoutí a přitom upřednostňujete na plážích
soukromí, pak je Kefalonie to pravé místo pro Vaši
dovolenou.

KEFALONIE je největší z Jónských ostrovů a šestý 
největší ostrov Řecka. Její břehy jsou omývány čistým 
a barvami hýřícím mořem. Bujná lesní vegetace 
s jedinečnou jedlí kefalonskou vystupuje údolími až
vysoko k vrcholům pohoří AENOS, jehož nejvyšším
vrcholem je hora MEGA SOROS (1628 m). Na svazích
se pěstuje vinná réva Robola, z níž se lisuje výjimeč-
né suché bílé víno. 
Krajina ostrova je velmi rozmanitá. Západní pobřeží je
lemováno příkrými útesy a půvabnými oblázkovými
plážemi, z nichž zcela jedinečné jsou pláže MIRTOS
a PETANI.
Naopak jih ostrova Vám bude připomínat stále kve-
toucí zahradu. Jižní pláže se zlatým pískem jsou ideál-
ním místem pro odpočinek. Na ostrově jsou vzácné
jeskyně, tiché kláštery dosud obývané mnichy, zbytky
benátských hradů a mnoho dalších neuvěřitelných
přírodních úkazů, pro které je ostrov tak vyhledávaný. 
U hlavního města ARGOSTOLI lze shlédnout geolo-
gickou zvláštnost - mořské mlýny nazývané KATAVOT-
RES. V hlubokých děrách zde neustále mizí spousty
mořských vod, jež se objevují na protilehlé straně 
ostrova v jeskyni MELISSANI a v místě zvaném KARA-
VOMILOS. Nedaleko města LIXOURI vysoko nad
mořem je magické místo s klášterem KIPOURION
(dlouhodobě zavřený). V klášterní kapli naleznete nád-
herné ikony z byzantského období. Ne náhodou si
Lord Byron, velký básník romantismu, zvolil tento
čarovný ostrov za místo svého pobytu. V letech 1823
a 1824 pobýval ve vsi METAXATA.
VIAMARE pro Vás připravilo pobyty především v oblas-
ti poloostrova PALLIKI, který patří turisticky k nejméně
zatíženým oblastem ostrova. Věříme, že oceníte zdejší
atmosféru klidu a pohody.

Kompletní nabídka a aktuální ceny: 
www.viamare.cz/kefalonie

Kefalonie - západní pobřeží s pláží Mirtos

Kefalonie - kostel

Assos

Argostoli - trh

Kefalonie

Odletové 
místo
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Kefalonie

Assos

Ithaka - pláž Filiatro

Pro zpestření Vaší dovolené si můžete vybrat z těch-
to výletů (výlety pořádá místní cestovní kancelář,
platí se přímo na místě a může dojít ke změně pro-
gramu): 

Odysseova Ithaka - navštivte  ostrov protkaný his-
torií s nedotčenými vesničkami a křiš�álovými záto-
kami. V časných ranních hodinách přejezd autobu-
sem do města Sami a odtud lodí na Ithaku, kde je
zastávka na koupání na pláži Gidaki, pak se pokra-
čuje do hlavního města Vathi, kde je volný čas.
Prohlídka klenotu ostrova, malebné vesničky Kioni,
kde je možnost se naobědvat. Poté plavba k pláži
Sarakinako, koupání. Návrat z Ithaky opět kombino-
vanou dopravou lodí a autobusem. (orientační cena:
49 €, děti do 12 let: 33 €) 

Okruh ostrovem - návštěva kláštera Sv. Gerasima,
patrona ostrova, poté ochutnávka místních vín v nej-
větším a tradičním vinařském závodě na ostrově, pro-
hlídka geologických zajímavostí Kefalonie - jeskyně
Melissani (vstupné: cca 7 €) a krápníková jeskyně
Drogarati (vstupné: cca 5 €), možnost oběda a koupá-
ní ve vesničce Agia Efimia, zastávka nad krásnou plá-
ží Mirtos. (orientační cena: 32 €, děti do 12 let: 19 €)

Lodní výlet na ostrovy Scorpios a Lefkada - celo-
denní plavba lodí se zastávkami na ostrovech
Meganissi (jeskyně u ostrova a turistickým ruchem
nedotčená vesnička Spartochori), Scorpios (koupání 
u soukromé pláže) a Lefkada (možnost občerstvení
nebo nákupů ve městě Nidri). (orientační cena: 52 €,
děti do 12 let: 35 €)

Výlety:

- prozkoumejte nádherný a rozmanitý poloos-
trov Palliki s jeho nádhernými plážemi (např. 
Petani, Mirtos a Antisamos) a tradičními ves-
nicemi

- navštivte úžasný tichý klášter Agios Gerasimos,
zasvěcený patronu ostrova, kde Vás seznámí
s dávnou historií ostrova Kefalonie

- za návštěvu stojí hlavní město Argostoli se svojí 
pěší zónou a velkým přístavem a tržištěm

- doslova klenotem Kefalonie je vesnička Assos 
a malý přístav Fiskardo

- koupání na pláži Mirtos je nezapomenutelné, 
místní tvrdí, že je to nejkrásnější pláž světa

Další zajímavosti ostrova Vám na místě dopo-
ručí zástupce Viamare.

Viamare doporučuje:

Argostoli

Jeskyně Melissani Kefalonie - fotosoutěž

Pobyt na řeckých ostrovech neznamená jen koupání
a slunění u nejkrásnějšího a nejčistšího moře Evropy,
ale také možnosti poznávání historických a kulturních
pamětihodností, přírodních krás a mnohdy ještě tra-
dičního způsobu života místních obyvatel. Výborným
prostředkem k tomuto poznávání je pronájem auta.
Doporučujeme Vám zajistit si pronájem automobilu 
již nyní. Připravili jsme pro Vás zajímavou cenovou
nabídku. 
Spolupracujeme vždy s renomovanými a vyzkouše-
nými půjčovnami, které mají vozy kvalitně pojištěny.
Přesto doporučujeme při předávce vozu na letišti
nebo v místě ubytování věnovat pozornost technické-
mu stavu vozidla a výši spoluúčasti na škodě.

Speciální nabídka: sleva 10% pro klienty ubytované:
Sofia, Lito, Chloe, Apollonion Resort & Spa.

Ceny jsou platné při objednání minimálně 15 dní před odjezdem.
Přistavení vozu: letiště Kefalonie, Lixouri, Xi, Lassi, Skala.
Předání vozu: letiště Kefalonie, Lixouri, Xi, Lassi, Skala.
Spoluúčast na škodě: 400 €, na místě lze za cca 10 €/den zakoupit
připojištění snižující spoluúčast na 50 € (týká se pronájmu na 7 dní 
a více).
2. dětská sedačka: cca 3 €/den (platba na místě).
Minimální věk řidiče je 23 let.
Nelze garantovat konkrétní typ auta, pouze skupinu.
Cestovní kancelář Viamare je pouze zprostředkovatel této služby, 
provozovatel je řecká půjčovna dopravních prostředků.

Termín 01.05. - 21.06., 26.09. - 31.10. 22.06. - 25.09.
Skupina Typ auta Cena za 5 dní Cena za 7 dní Cena za 9 dní Cena za 10 dní Cena za 11 dní Cena za 5 dní Cena za 7 dní Cena za 9 dní Cena za 10 dní Cena za 11 dní
B Nissan Micra, Hyundai Atos, Fiat Panda A/C 4490 5990 7690 9190 10090 5090 6890 8890 9490 10490
C Hyundai Accent 1,3, Peugeot 208 A/C 4990 6890 8890 9490 10490 5790 7890 10190 10890 11990
E Suzuki Jimny Convertible 7090 9390 12090 12790 14090 7890 10590 13590 13990 14790
F Nissan Primastar 9 míst A/C 11690 15990 20590 22390 24690 12790 17590 22590 24990 27490
G1 Nissan Note, Hyundai Accent 1,4 A/C 5790 7990 10290 10890 11990 6390 8790 11290 11890 13090
G2 Nissan Primera A/C 8690 11890 15190 16690 18290 9590 13090 16890 18590 20390
H Nissan Primera automat A/C 9990 13790 17690 19490 21490 10890 14690 18890 20790 22890

KEFALONIE - pronájem automobilů

Kipourion
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Kefalonie - Lixouri

Rezervace na 242 489 351

LIXOURI
Lixouri je druhé největší město ostrova (hned po Argo-
stoli) a leží na jednom z kefalonských poloostrovů
zvaném Palliki. Naleznete zde sple� ulic a uliček 
s romantickými zákoutími plnými květin a řadu obcho-
dů, které k čile pulsujícímu městečku patří. V centru je
prostorné čtvercové náměstí lemované platany.
Kavárny, cukrárny a taverny lákají k posezení a široká
třída, vedoucí podél nábřeží, naopak k podvečerním
procházkám. Velmi příjemné je četné lodní spojení 
s Argostoli (plavba trvá cca 25 minut). Můžete tak
snadno navštívit hlavní město a prohlédnout si jeho
přístav s tržištěm, řadu kostelů a velmi zajímavé arche-
ologické a národopisné muzeum. 

2 km od centra Lixouri je písečná pláž Lepeda. Vede 
k ní cesta lemovaná opunciemi, agáve, oleandry 
a ibišky. Pláž s červeným saharským pískem a tyrky-
sově modré moře vytváří neopakovatelný obraz.
Vydáte-li se ještě více na jih, poznáte řadu dalších
pláží s červeným pískem, na kterých můžete nalézt
naprosté soukromí, např. Agios Ioannis, Megas Lakos,
Kounopetra a Agios Nikolaos. Nejkrásnější pláží této
oblasti je však pláž Xi, která je vzdálena od Lixouri 
cca 8 km. Tato pláž má ideální podmínky pro vodní
sporty. 
Po 18 km na severozápad od Lixouri se ocitnete 
v úplně jiném světě - mezi příkrými útesy se rozpíná
nádherná pláž Petani, domorodci nazývaná ,,biblická".
Proslulá pláž Mirtos leží pouhých 30 km severo-
východně od Lixouri.

Kompletní nabídka a aktuální ceny: 
www.viamare.cz/lixouri

Transfer:
Na letišti Kefalonie Vás bude očekávat zástupce
Viamare. Cesta do Lixouri (12 km po pevnině, 
25 minut lodí a dále do ubytování) potrvá asi 1 h. 

Taverny, restaurace, bary, diskotéka, internetové
kavárny, obchody, pošta, banky, bankomaty, lékár-
na, nemocnice, prádelna, půjčovna motorových
vozidel a kol, přístav s lodním spojením do hlavního
města (1x za hodinu, v hlavní sezóně 1x za 30 min., 

cca 2,60 €/os./cesta, cca 4 €/auto/cesta, cca 1,50 €/
motorka/cesta), vodní sporty na pláži Xi (cca 8 km
od Lixouri), sídlo zástupce Viamare. 

Přehled ubytování:
Apolafsi (studia) ... str. 69  
Nana (studia) ... str. 70  
Sea Breeze (studia) ... str. 70  
Summery (hotel se snídaní) ... str. 71

To nejdůležitější o Lixouri

Petani - pláž

Pláž Lepeda

Lixouri - kostel

Lixouri - malé tržiště

Lixouri

Velká nabídka restaurací a obchodů,
zábava na dosah, muzea

Lixouri 



Apolafsi Apolafsi - studia

Apolafsi - taverna

Apolafsi - malá písečná pláž

Apolafsi - bazén

Vyhlášená restaurace / Přátelská rodinná atmosféra
studia * 2-4 lůžka * vlastní stravování / možnost dokoupení snídaníApolafsi  ***

Poloha: hotel je obklopen olivovým sadem a je vzdále-
ný od centra Lixouri asi 1 km. Dostanete se tam pohodl-
ně po cestě vedoucí podél moře a lemované subtropic-
kými rostlinami. Vydáte-li se opačným směrem, dojdete
ke krásné pláži Lepeda. Můžete se k ní dostat i podél
moře. Pod hotelem je malá přírodní písečná pláž, kde 
je malé středisko vodních sportů zaměřené na plachtění. 
V blízkém okolí jsou další divoké písečné pláže.
Ubytování: 2lůžková studia po rekonstrukci směřují 
k moři. Prostornější studia v hlavní budově mají 
2 lůžka a možnost přistýlky, v některých lze vyžádat 
2. přistýlku (rozkládací křeslo pro děti max. do 10 let).
Tato větší studia mají výhled do dvora a do zeleně.
Všechna studia jsou vybavena sprchou, WC, balkónem
a kuchyňským koutem (včetně vařiče, základního
nádobí a ledničky), TV/SAT, klimatizací, fénem a sej-
fem. Dětská postýlka je na vyžádání (zdarma).
Další vybavení hotelu: hotel má restauraci, která je
vyhlášena svojí výbornou tradiční řeckou kuchyní. Bar
je otevřený po celý den. Hostům je k dispozici Wi-Fi,
žehlička a žehlící prkno. U hotelového bazénu s barem
můžete využívat slunečníky a lehátka zdarma. Je zde 
i malé dětské brouzdaliště.

Stravování: rodinná taverna Apolafsi je vyhlášená
vynikající kuchyní a má celodenní provoz. Doporuču-
jeme připlatit si bohatou snídani podávanou formou
bufetu. Obědy a večeře jsou servírované a vybírají se
z jídelního lístku (platba na místě). Jídlo si můžete
vychutnat v restauraci nebo na terase s okouzlujícím
výhledem na moře. 
Hodnocení: příjemná rodinná atmosféra a celoden-
ní servis jsou největší předností tohoto ubytování.
Klidné prostředí v Apolafsi občas naruší pořádání
krátkodobých místních slavností (svateb a křtin),
které mohou být i pro ostatní hosty hotelu velmi
zajímavé. 
Vzdálenost od malé pláže: cca 120 m.
Vzdálenost od pláže Lepeda: cca 1 km.
Vzdálenost od Lixouri: cca 1 km.

Možnosti obsazenosti:
studia  iii / iiii / iii / ii / iii / ii / i

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rkef101
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Kefalonie - Lixouri
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Nana Nana - studio

Výhled z Nany

Výhled na moře / Možnost využívání bazénu v hotelu Apolafsi
studia * 2-3 lůžka * vlastní stravování / možnost dokoupení snídaníNana ***

Rezervace na 242 489 351

Poloha: moderní vilka stojí ve svahu nad mořem. 
Je obklopena olivovými sady a je vzdálena necelých
20 minut od města Lixouri. Vydáte-li se směrem 
k moři, dostanete se k hotelu Apolafsi, kde můžete
používat bazén. Nejbližší malá písečná pláž je před
hotelem Apolafsi. Budete-li pokračovat směrem na jih,
máte řadu dalších možností ke koupání. Nejkrásnější
koupání je však na pláži Lepeda, která je od vilky
vzdálena asi 20 minut chůze. 
Ubytování: prostorná 2lůžková studia (některá 
s možností přístýlky - pevné lůžko nebo rozkládací
gauč) jsou v 1. patře. Studia jsou vybavena sprchou,
WC, širokými zastíněnými balkóny, kuchyňským kou-
tem (včetně vařiče, základního nádobí a ledničky), 
klimatizací, Wi-Fi a TV. Ze všech studií je krásný výhled

na moře. Dětská postýlka je na vyžádání (zdarma).
Stravování: doporučujeme dokoupení snídaní v rodin-
né taverně Apolafsi, vyhlášené vynikající kuchyní.
Hodnocení: kvalitní prostorné ubytování s úžasným
výhledem na moře, v přírodě a přitom opravdu blízko
městečka Lixouri. Velkou předností je možnost využití
bazénu a služeb v hotelu Apolafsi.
Vzdálenost od malé pláže: cca 520 m.
Vzdálenost od pláže Lepeda: cca 1,5 km.
Vzdálenost od města Lixouri: cca 1 km.

Možnosti obsazenosti:
studia  iii / ii / iii / i

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rkef102

Sea Breeze Sea Breeze - studio

Sea Breeze - výhled

Výhodná poloha / Zábava na dosah
studia * 2-3 lůžka * vlastní stravování / možnost dokoupení snídaníSea Breeze **+

Poloha: vilka stojí na oploceném pozemku bezpro-
středně u moře a malé divoké pláže. Po místní komu-
nikaci podél moře se dostanete k hotelu Apolafsi 
a dále na krásnou pláž Lepeda, cestou budete míjet
další divoké písečné pláže. Do centra Lixouri, kde jsou
obchody a taverny, se dostanete pohodlnou chůzí 
za necelých 10 minut. 
Ubytování: studia jsou v 1. a 2. patře. 2lůžková
studia mají z balkónů okouzlující výhled na moře,
2lůžková studia s přistýlkou mají krásný boční výhled 
na moře. Studia jsou vybavena sprchou, WC, TV, bal-
kónem, kuchyňským koutem (včetně vařiče, základ-
ního nádobí a ledničky) a klimatizací (za příplatek). 
Na společné terase před budouvou je Wi-Fi.

Stravování: doporučujeme dokoupení snídaní v rodin-
né taverně Apolafsi, vyhlášené vynikající kuchyní.
Hodnocení: ubytování s malou písečnou pláží, jehož
největší předností je krásný výhled na moře a blízkost
tradičního městečka Lixouri.
Vzdálenost od malé pláže: cca 20 m.
Vzdálenost od pláže Lepeda: cca 1,4 km.
Vzdálenost od města Lixouri: cca 600 m.

Možnosti obsazenosti:
studia  iii / ii / iii / i

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rkef103



Summery Summery - pokoj

Summery - jídelna

Bezbariérové pokoje/ Vynikající poloha
hotel * 2 lůžka * se snídaníSummery  ***

Poloha: příjemný hotel leží přímo u moře u písečné
pláže a přitom pouhých 200 m od centra městečka.
Ubytování: 2lůžkové pokoje mají překrásný výhled 
na moře. Pokoje se sprchou, WC a prostorným balkó-
nem jsou vybaveny ledničkou, TV/SAT, telefonem,
fénem, sejfem, klimatizací, připojením na internet 
a Wi-Fi. Dětská postýlka je na vyžádání (zdarma). 
V hotelu jsou k dispozici i vícelůžkové pokoje bez vý-
hledu na moře. Naleznete zde i bezbariérové pokoje.
Další vybavení hotelu: restaurace s barem, kde Vám
připraví studené i teplé občerstvení, dobře udržovaná 
a příjemná zahrada s bazénem, dětským brouzda-
lištěm a malým dětským hřištěm. V recepci je interne-
tový koutek. V blízkosti hotelu je hřiště na basketbal
(nepatří hotelu). 

Stravování: kontinentální snídaně je podávána for-
mou bufetu na terase hotelu nebo v hotelové res-
tauraci.
Hodnocení: velkou předností tohoto ubytování je bez-
prostřední blízkost moře, písečné pláže a blízkost
centra městečka, která však neubírá nic na klidu 
a pohodě.
Vzdálenost od pláže: cca 50 m.
Vzdálenost od centra Lixouri: cca 200 m.
Vzdálenost od pláže Lepeda: cca 2 km.

Možnosti obsazenosti:
pokoje  ii / i

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rkef104
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Kefalonie - Lixouri

KEFALONIE - LIXOURI: odlety z Prahy v pondělí a ve čtvrtek Ceník: Apolafsi, Nana, Sea Breeze, Summery
Cena je uvedena za osobu. Ceny jsou kalkulovány k 1.10.2016. Minimální obsazenost zájezdu je 95 osob

Ceny obsahují: letenku Praha - Kefalonie - Praha včetně poplatků spojených s letec-
kou dopravou (poplatky: 2000 Kč), transfery, 7x, 10x nebo 11x ubytování, stravu dle
ceníku, služby zástupce Viamare
Příplatky: Apolafsi, Sea Breeze, Nana - snídaně: 170 Kč/den, 1lůžkové studio: 
od 500 Kč/noc, 1lůžkový pokoj: 750 Kč/noc, klimatizace: cca 5 €/den (platba 
na místě), komplexní cestovní pojištění: 35 Kč/osoba/den
Dítě do 2 let: 1000 Kč bez nároku na místo v letadle a služby
*kombinovaná doprava - jedna cesta letecky, druhá autokarem a lodí, 14 nebo 
16 nocí ubytování + 2 noci cesta - viz str. 12

Děti nesmí v den návratu ze zájezdu dovršit stanovený věk.

Dítě do 18 let VÝHODNÁ CENA 
Apolafsi - na přistýlce (3.lůžko)
Nana - na přistýlce (3.lůžko)
Sea Breeze - na 3.lůžku
Dítě do 10 let VÝHODNÁ CENA 
Apolafsi - na přistýlce (3. nebo 4.lůžko)
(platí pouze 3990 Kč/7 nocí  
nebo 4990 Kč/10 a 11 nocí 
- více na str. 8)

VČASNÁ REZERVACE AŽ DO 31.03.

Dítě do 18 let pobyt ZDARMA
Apolafsi - na přistýlce (3.lůžko)
Nana - na přistýlce (3.lůžko)
Sea Breeze - na 3.lůžku
Dítě do 10 let pobyt ZDARMA
Apolafsi - na přistýlce (3. a 4.lůžko)
7 nocí: 7990 Kč 
10 a 11 nocí: 8990 Kč 

DĚTSKÉ CENY

Aktuální ceny: www.viamare.cz

Ubytování APOLAFSI NANA SEA BREEZE SUMMERY
Osoba ve studiu Osoba Osoba ve studiu Osoba Osoba ve studiu Osoba Osoba

obsazeném na přistýlce obsazeném na přistýlce obsazeném na 3.lůžku ve 2lůžkovém
2 osobami (3.lůžko) 2 osobami (3.lůžko) 2 osobami pokoji 

Termín Počet nocí vlastní stravování vlastní stravování vlastní stravování vlastní stravování vlastní stravování vlastní stravování snídaně
*20.05. - 05.06. 14+2 9390 9390 9390 9390 9390 9390
05.06. - 12.06. 7 13090 9990 12090 9990 12190 9990 15290
12.06. - 22.06. 10 15290 10990 14090 10990 14190 10990 18790
22.06. - 03.07. 11 16690 10990 15090 10990 15190 10990 19690
03.07. - 13.07. 10 18690 10990 17090 10990 17190 10990 19190
13.07. - 24.07. 11 19490 10990 17890 10990 18190 10990 19990
24.07. - 03.08. 10 18690 10990 17090 10990 17190 10990 19190
03.08. - 14.08. 11 19490 10990 17890 10990 18190 10990 19990
14.08. - 24.08. 10 18690 10990 17090 10990 17190 10990 19190
24.08. - 04.09. 11 19490 10990 17890 10990 18190 10990 19990
04.09. - 14.09. 10 18690 10990 17090 10990 17190 10990 18090
14.09. - 25.09. 11 16690 10990 15490 10990 15590 10990 18490
*25.09. - 14.10. 16+2 8990 8990 8990 8990 8990 8990
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Kefalonie - osada Xi

Rezervace na 242 489 351

OSADA XI
Xi je malá osada, která vznikla u stejnojmenné krásné
pláže s červeným pískem. Bílé skalní útvary a červený
saharský písek vytváří ojedinělý přírodní celek. Mezi
jemným pískem jsou ostrůvky šedého jílu, který se
používá i ke kosmetickým a lázeňským účelům. Také
Vy můžete využít blahodárných účinků zábalů. Tato
pláž získává každým rokem modrou vlajku EU.  

Na Xi naleznete především malé soukromé vilky 
a 2 hotely. Tato oblast je proslavena vynikajícími pod-
mínkami pro vodní sporty a úchvatnými západy 
slunce. V osadě je několik dobrých taveren a barů, 
kterých každý rok přibývá. Je zde také 1 malý obchod,
který provozuje majitel vilek Sofia a Lito. Zde si může-
te potraviny i objednat. Další potraviny můžete zakou-
pit v sousední vesnici Manzavinata (cca 2 km), kam
jezdí pojízdná prodejna (je zde i výrobna vynikajících
vín), nebo ve městě Lixouri (cca 8 km). Jinak klidná
osada se může v červenci a srpnu proměnit v rušné
prázdninové letovisko. V tomto období doporučujeme
pobyt mladým lidem, kteří si zde užijí noční život. 
Do Lixouri, druhého největšího města ostrova
Kefalonie, se můžete dostat v pronajatém dopravním
prostředku, místní dopravou nebo taxikem. Určitě stojí
za to navštívit toto pozoruhodné provinční městečko,
kde si místní obyvatelé stále zachovávají svůj tradiční
způsob života a nepodléhají zvýšenému tlaku agresiv-
ního turismu.
Okolí osady Xi se může pochlubit dalšími krásnými
plážemi, např. Megas Lakos. Nedaleko je i osada
Kounopetra s malým přístavem. Toto místo řadu let
zaměstnávalo vědce, kteří se snažili rozluštit záhadu
místního „kývajícího se kamene“. Dalším pozoruhod-
ným a velmi romantickým místem je nedaleký klášter
Theotokou Kipourion, který stojí na vysokém skalním
útesu (v současnosti uzavřen).

Kompletní nabídka a aktuální ceny: 
www.viamare.cz/osada-xi Transfer:

Na letišti Vás bude očekávat zástupce Viamare. Cesta na Xi (12 km po pevnině, 25 minut lodí a dále do uby-
tování) potrvá asi 1 h. 20 minut. 

Taverny, restaurace, malý minimarket, bary (v omezené míře závislé na sezóně). Jedna z nejkrásnějších 
pláží na Kefalonii s modrou vlajkou EU, dvě střediska vodních sportů přímo na pláži, skákací plovoucí hrady
(cca 5 €/den), možnost pronájmů slunečníků a lehátek (cca 7 €/set, v případě využití vodních sportů zdar-
ma). Pronájem dopravních prostředků přes zástupce Viamare, který do místa pravidelně dojíždí.

Přehled ubytování: 
Sofia (studia) ... str. 73
Lito (studia, apartmány) ... str. 73 
Apollonion Resort & Spa (hotel s polopenzí)   ... str. 74 
Chloe (studia, apartmán) ... str. 76

To nejdůležitější o Xi:

Pláž Xi

Pláž Xi

Xi Village - taverna

Pláž Xi



Sofia Sofia - výhled z prvního patra

Sofia - mezonet

Ubytování u pláže / Oblíbené
studia * 1-4 lůžka * vlastní stravováníSofia ***

Poloha: moderní vilka leží nedaleko vyhlášené pláže
Xi. V zahradě jsou další 3 vilky, které patří stejnému
majiteli. Jsou rozmístěny v dostatečné vzdálenosti tak,
aby klientům zůstalo zachováno soukromí. V blízkosti
je vynikající taverna a bar s celodenním provozem.
Ubytování: v přízemí vilky jsou 3 příjemná 2lůžková stu-
dia a 1lůžkové studio, které jediné nemá výhled na moře.
V 1. patře jsou 2 třílůžková a 1 čtyřlůžkové mezonetové
studio (s dřevěným vestavěným patrem) s prostornými
balkóny a nádherným výhledem na moře. Nahoře je
ložnice s 1 nebo se 2 lůžky a dole jsou další 2 lůžka 
a kuchyňský kout. Každé studio má sprchau WC, prostor-
ný balkón nebo terasu a kuchyňský kout (včetně vařiče,
základního nádobí a ledničky), TV a klimatizace. Dětská
postýlka je na vyžádání (zdarma). Majitel ubytování pro-
vozuje malý obchod, kde je možné si objednat základní

potraviny. K ubytování patří bazén, kde jsou lehátka a slu-
nečníky (zdarma) a venkovní terasa s příjemným poseze-
ním. Na zahradě je malé dětské hřiště a prostor pro grilo-
vání. V blízkosti obchodu a kanceláře Xi Village je Wi-Fi.
Hodnocení: krásné koupání a kvalitní ubytování bude
vyhovovat všem milovníkům koupání. Velkou před-
ností je klimatizace zdarma.
Pronájem auta: sleva 10% (viz str. 67).
Vzdálenost od pláže: cca 60 m.
Vzdálenost od města Lixouri: cca 8 km.

Možnosti obsazenosti:
studia  ii / i
mezonetová studia  iiii / iiii / iiii / iii / ii / iii / i

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rkef105

Lito Lito - studio 

Lito - bazén

Oblíbené / Ubytování u pláže
studia a apartmány * 2-4 lůžka * vlastní stravováníLito ***

Poloha: moderní vilka leží nedaleko vyhlášené pláže 
Xi a s dalšími 3 vilkami vytváří společně s bazénem
harmonický celek. Vilky jsou od sebe v dostatečné
vzdálenosti, takže si můžete užít opravdové soukromí.
Nedaleko je i taverna s příjemným posezením 
a s výhledem na moře a bar s celodenním provozem.
Ubytování: ve vilce jsou 2 apartmány s obytnou
kuchyní, kde jsou 2 lůžka a ložnice s dalšími 2 lůžky.
Uprostřed domu je také 1 mezonetové studio, které
má 2 lůžka v kuchyni a další 2 lůžka ve vestavěném
dřevěném patře s oknem. Apartmány i mezonetové
studio mají krásný výhled na moře a jsou vybaveny
sprchou, WC, kuchyňským koutem (včetně vařiče,
základního nádobí a ledničky), TV, klimatizací a prostor-
nou zastíněnou terasou, která poskytuje dostatek sou-
kromí. Dětská postýlka je na vyžádání (zdarma). Lze

využívat bazén s lehátky a slunečníky (zdarma). Na za-
hradě je malé dětské hřiště a prostor pro grilování. 
V blízkosti obchodu a kanceláře Xi Village je Wi-Fi.
Hodnocení: krásné koupání a prostorné ubytování
bude vyhovovat především milovníkům koupání.
Můžete si zde vychutnávat nádherné západy slunce.
Velkou předností je klimatizace zdarma.
Pronájem auta: sleva 10% (viz str. 67)
Vzdálenost od pláže: cca 100 m.
Vzdálenost od města Lixouri: cca 8 km.

Možnosti obsazenosti:
mezonetové studio  iiii / iiii / iiii / iii / ii / iii
apartmány  iiii / iiii / iiii / iii / ii / iii

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rkef106
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Kefalonie - osada Xi
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Kefalonie - osada Xi

Apollonion Resort Apollonion Resort

Apollonion Resort

hotel * 2-5 lůžek 
s polopenzí

Rezervace na 242 489 351

Poloha: nový luxusní hotelový komplex je postaven
nedaleko krásné pláže s červeným pískem, která se
nazývá Xi. Na tuto pláž se dostanete pohodlnou chůzí
asi za 15 minut. Na pláži si můžete pronajmout
lehátka a slunečníky. V bezprostředním okolí budov
hotelu jsou staré olivovníky a zeleň. V osadě Xi nalez-
nete taverny, malý obchod a plážové bary. 
Ubytování: hotelové ubytování se nalézá v několika
budovách. Hotel má několik typů luxusních pokojů 
a suit. Jsou zde také prostorné mezonetové suity 
(až pro 5 osob). Deluxe pokoje a prostorné suity 
(2 místnosti) jsou vybaveny luxusní koupelnou s WC,
klimatizací, minibarem, fénem, TV/SAT, sejfem a tele-
fonem. Pokoje mají připojení na internet zdarma.
Dětská postýlka je na vyžádání (zdarma).
Další vybavení hotelu: krásný velký bazén s vodo-
pádem, dětský bazén, vodní atrakce, dětský koutek 
a hřiště, recepce, bary, restaurace se zastřešenými
terasami, fitness, lázeňské služby (za příplatek). Hotel
je zařízen na pořádání konferencí. Dále je zde zlatnic-

tví, obchod se suvenýry, vnitřní bazén, tenisové kurty,
stolní tenis, prádelna, čistírna, kadeřník a služba
hlídání dětí.
Stravování: bohatá americká snídaně je podávána
formou bufetu, večeře je podávána také formou bufe-
tu (nejméně 3 hlavní jídla, bohatý salátový bufet 
a dezerty). Po celý den je otevřen snack bar, kde si
můžete dopřát lehká jídla a nápoje (za příplatek).
Hodnocení: nejlepší hotel v této oblasti je určen 
i pro náročné klienty. Velkou výhodou je vynikající 
servis, blízkost krásného koupání a romantika malé 
přímořské osady.
Pronájem auta: sleva 10% (viz str. 67)
Vzdálenost od pláže Xi: cca 350 m.
Vzdálenost od města Lixouri: cca 8 km.

Možnosti obsazenosti:
pokoje  iiiii / iiiii / iiii / iiii / iii / iiii / iii / ii / iii / ii

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rkef107

Apollonion Resort Apollonion Resort Apollonion Resort

Pláž XiApollonion Resort

Apollonion Resort & Spa *****
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Kefalonie - osada Xi
Pláž Xi s vodními atrakcemi

KEFALONIE - OSADA XI: odlety z Prahy v pondělí a ve čtvrtek Ceník: Sofia, Lito, Apollonion Resort & Spa
Cena je uvedena za osobu. Ceny jsou kalkulovány k 1.10.2016. Minimální obsazenost zájezdu je 95 osob

Ceny obsahují: letenku Praha - Kefalonie - Praha včetně poplatků spojených s letec-
kou dopravou (poplatky: 2000 Kč), transfery, 7x, 10x nebo 11x ubytování, stravu dle
ceníku, služby zástupce Viamare
Příplatky: 1lůžkové studio: od 400 Kč/noc (Sofia - studio č. 7 bez příplatku), mini-
mální obsazenost u mezonetových studií/apartmánů Sofia, Lito: 2 osoby, ve 2lůž-
kovém pokoji v hotelu Apollonion: 2 osoby, komplexní cestovní pojištění: 35 Kč/
osoba/den
Dítě do 2 let: 1000 Kč bez nároku na místo v letadle a služby
*kombinovaná doprava - jedna cesta letecky, druhá autokarem a lodí, 14 nebo
16 nocí ubytování + 2 noci cesta - viz str. 12

Děti nesmí v den návratu ze zájezdu dovršit stanovený věk.

Dítě do 18 let VÝHODNÁ CENA 
Sofia - na  3. a 4.lůžku
Lito - na  3. a 4.lůžku
(platí pouze 3990 Kč/7 nocí  
nebo 4990 Kč/10 a 11 nocí 
- více na str. 8)

VČASNÁ REZERVACE AŽ DO 31.03.

Dítě do 18 let pobyt ZDARMA
Sofia - na  3. a 4.lůžku
Lito - na  3. a 4.lůžku
Dítě do 12 let pobyt s polopenzí
ZDARMA
Apollonion - na přistýlce (3.lůžko) 
ve 2lůžkovém pokoji deluxe 
7 nocí: 7990 Kč 
10 a 11 nocí: 8990 Kč 

DĚTSKÉ CENY

Aktuální ceny: www.viamare.cz

Ubytování SOFIA LITO APOLLONION RESORT & SPA
Osoba ve studiu Osoba Osoba Osoba Osoba Osoba ve 2lůžkovém Osoba na přistýlce

obsazeném v mezonetovém studiu na 3. a 4.lůžku ve studiu/apartmánu na 3. a 4.lůžku pokoji deluxe (3.lůžko) ve 2lůžkovém
2 osobami obsazeném 2 osobami obsazeném 2 osobami obsazeném 2 osobami pokoji deluxe

Termín Počet nocí vlastní stravování vlastní stravování vlastní stravování vlastní stravování vlastní stravování polopenze polopenze
*20.05. - 05.06. 14+2 9390 9390 9390 9390 9390
05.06. - 12.06. 7 12190 13190 9990 13190 9990 26190 17590
12.06. - 22.06. 10 14090 15490 10990 15490 10990 33590 21390
22.06. - 03.07. 11 15990 17190 10990 17190 10990 36490 22790
03.07. - 13.07. 10 18 190 19390 10990 19390 10990 34490 21790
13.07. - 24.07. 11 18 990 20190 10990 20190 10990 42590 25890
24.07. - 03.08. 10 18 190 19390 10990 19390 10990 39490 24290
03.08. - 14.08. 11 18 990 20190 10990 20190 10990 42590 25890
14.08. - 24.08. 10 18 190 19390 10990 19390 10990 39490 24290
24.08. - 04.09. 11 18 990 20190 10990 20190 10990 38790 23990
04.09. - 14.09. 10 18 190 19390 10990 19390 10990 27190 18190
14.09. - 25.09. 11 15 590 16990 10990 16990 10990 28690 18990
*25.09. - 14.10. 16+2 8990 8990 8990 8990 8990
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Chloe Chloe 

Chloe - studio

Chloe - výhled z 1. patra

Chloe

Klidné prostředí
studia a apartmán * 2-4 lůžka * vlastní stravováníChloe***

Rezervace na 242 489 351

Poloha: 2 vilky stojí na samotě u moře. Pod vilkami je
krásná písečná pláž s červeným pískem Mega Lakos.
Asi 350 m po užší komunikaci se dostanete do malé
osady, kde je taverna. Pokud se vydáte po pláži smě-
rem k vesničce a překonáte vodou útes, dostanete se
na pláž Xi, kde jsou další možnosti stravování a kde si
můžete nakoupit. V bezprostřední blízkosti vilek je
malý stylový bar, který v hlavní sezóně nabízí nápoje,
saláty, vařená jídla a další občerstvení.
Ubytování: studia a apartmán jsou vzdušné a prostor-
né s krásným výhledem na moře. 2lůžková studia mají
možnost buď 1 přistýlky (pevné lůžko) nebo 2 přistý-
lek (pro děti do 12 let). Apartmán má 1 ložnici 
se 3 lůžky a obytnou kuchyň s dalším lůžkem. Studia
a apartmán jsou vybaveny koupelnou se sprchou 
a WC, kuchyňským koutem (včetně vařiče, základního
nádobí a ledničky), TV, Wi-Fi a klimatizací. V domě 
jsou moskytiéry a venkovní stahovací rolety. Dětská
postýlka je na vyžádání (zdarma). Na trávníku před

domem i na pláži jsou k dispozici lehátka a slunečníky
(zdarma).
Hodnocení: doporučujeme všem, kteří hledají o dovo-
lené klid, soukromí i na pláži a především romantiku
neobvyklých míst.
Pronájem aut: speciální nabídka na pronájem auta
(viz ceník) nebo sleva 10% (viz str. 67).
Vzdálenost od pláže: cca 20 - 50 m.
Vzdálenost od města Lixouri: cca 6 km.

Možnosti obsazenosti:
studia  iiii / iii / ii / iii
apartmán  iiii / iiii / iii / iiii / iii / ii / iii

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rkef108

Pláž před Chloe
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Kefalonie - osada Xi
Pláž před Chloe

Cena je uvedena za osobu. Ceny jsou kalkulovány k 1.10.2016. Minimální obsazenost zájezdu je 95 osob 
KEFALONIE - vlastní doprava

Ubytování CHLOE
Stravování vlastní stravování
Období studio apartmán
01.05. - 15.07. 1250 1500
16.07. - 31.08. 1850 2050
01.09. - 31.10. 1250 1500
Cena obsahuje: pronájem studia nebo apartmánu na 1 noc, povlečení, ručníky,
spotřebu energie a vody, závěrečný úklid

Ubytování CHLOE
Osoba ve studiu Osoba Osoba

obsazeném v apartmánu na 3. a 4.lůžku
2 osobami obsazeném 2 osobami

Termín Počet nocí vlastní stravování vlastní stravování vlastní stravování
05.06. - 12.06. 7 13490 14290 9990
12.06. - 22.06. 10 15690 16790 10990
22.06. - 03.07. 11 16390 17590 10990
03.07. - 13.07. 10 17490 18390 10990
13.07. - 24.07. 11 19290 20190 10990
24.07. - 03.08. 10 18490 19390 10990
03.08. - 14.08. 11 19290 20190 10990
14.08. - 24.08. 10 18490 19390 10990
24.08. - 04.09. 11 19290 20190 10990
04.09. - 14.09. 10 16790 17690 10990
14.09. - 25.09. 11 16090 17390 10990

KEFALONIE - OSADA XI: odlety z Prahy v pondělí a ve čtvrtek Ceník: Chloe

Pláž před Chloe

Ceny obsahují: letenku Praha - Kefalonie - Praha
včetně poplatků spojených s leteckou dopravou (poplat-
ky: 2000 Kč), transfery, 7x, 10x nebo 11x ubytování,
stravu dle ceníku, služby zástupce Viamare
Příplatky: komplexní cestovní pojištění: 35 Kč/osoba/
den, minimální obsazenost u studií a apartmánu Chloe:
2 osoby
Dítě do 2 let: 1000 Kč bez nároku na místo v letadle 
a služby
Speciální nabídka: pronájem auta s přistavením 
na letišti: skupina B: 7690 Kč/10 dní, 8490 Kč/ 
11 dní, skupina E: 12190 Kč/10 dní, 13390 Kč/ 
11 dní
Děti nesmí v den návratu ze zájezdu dovršit stanovený
věk.

Dítě do 12 let pobyt ZDARMA
Chloe - na přistýlce (3. a 4.lůžko)
7 nocí: 7990 Kč 
10 a 11 nocí: 8990 Kč

DĚTSKÉ CENY

Aktuální ceny: www.viamare.cz
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Kefalonie - Lassi

Rezervace na 242 489 351

LASSI - ARGOSTOLI
Lassi je vlastně živé předměstí hlavního města
Argostoli. Má dvě skvělé pláže s jemným bílým pís-
kem, které se zvolna svažují do tyrkysového moře.
Tyto pláže patří mezi nejkrásnější v Řecku.
Samotné Lassi je dlouhé asi 3 km a jeho domky, vily
a hotely jsou postaveny po obou stranách místní
komunikace nebo na přilehlých svazích. Na této
komunikaci se nalézají také taverny, restaurace, bary,
kavárny a obchody. 

Po půlhodinové pěší procházce dojdete do hlavního
města ostrova Argostoli. Lassi je spojeno s Argostoli
několikrát za den také místní autobusovou dopravou 
(v hlavní sezóně). Dá se použít i taxislužba. Je tak
snadné navštívit toto krásné město s jeho přístavem,
pěší zónou a dalšími pamětihodnostmi. Rozhodně
stojí za to navštívit i Archeologické muzeum a Náro-
dopisné muzeum ostrova Kefalonie. Středem zájmu 
se může stát i poměrně rozsáhlé přístavní tržiště, 
kde snadno nakoupíte ovoce, zeleninu, ryby a další
potraviny.
Severně od Lassi je oblast Fanari. Je pojmenována 
po starobylém majáku, který byl v 19. století zrekon-
struován. Tato oblast nabízí pěkné procházky a neza-
pomenutelné západy slunce. 
V okolí Lassi je velké množství nádherných pláží.
Nejvěhlasnější z nich je překrásná pláž Makris Gialos,
která získává každým rokem modrou vlajku EU. Další
krásné pláže jsou Platis Gialos (modrá vlajka EU),
Kalamnia, Gradakia, Kamarulis a další. Řada těchto
pláží je zastíněna borovicemi a část pobřeží v okolí
Lassi je zalesněné.

Kompletní nabídka a aktuální ceny: 
www.viamare.cz/lassi

Transfer:
Na letišti Kefalonie Vás bude očekávat zástupce
Viamare. Cesta do Lassi (cca 6 km) potrvá asi 
15 minut.

Taverny, restaurace, bary, internetová kavárna,
obchody, bankomat, partnerská cestovní kancelář,
půjčovna dopravních prostředků přes zástupce
Viamare, pronájem slunečníků a lehátek. Lékárna
a nemocnice jsou v Argostoli.
Zástupce Viamare do místa pravidelně dojíždí.

Přehled ubytování: 

Anna (studia) ... str. 79

Poseidon (studia, apartmány) ... str. 80

Argostoli 

Lassi - pláž Mediterrane

Argostoli 

Lassi - pláž Makris Gialos 

Zábava na dosah
Vhodné pro rodiny s dětmi

Lassi - pláž San Antonio

To nejdůležitější o Lassi



Anna Anna - mezonetové studio

Anna - studio

AnnaAnna

AnnaAnna - nejbližší pláž

Výhled na moře
studia * 2-4 lůžka * vlastní stravováníAnna **+

Poloha: vilka stojí ve vilové zástavbě ve svahu v klid-
nější části městečka Lassi. Na překrásnou pláž s bílým
pískem Makris Gialos se dostanete asi za 10 minut,
přejdete-li komunikaci a projdete-li borovým hájkem.
Nedaleko vily je autobusová zastávka, odkud se snad-
no dostanete do hlavního města Argostoli.
Ubytování: vilka je účelně zařízena. V 1. patře jsou 
3 studia se 2 lůžky a prostornými balkóny. Ve 2. patře
jsou 2 mezonetová studia s dřevěným vestavěným
patrem se 4 lůžky (vhodné max. pro 3 dospělé osoby
nebo pro rodinu se 2 menšími dětmi). Studia jsou
vybavena sprchou, WC, kuchyňským koutem (včetně
vařiče, základního nádobí a ledničky), klimatizací 
(za příplatek) a balkónem. Ze všech studií je okouzlu-
jící panoramatický výhled na moře a na protější 
pobřeží s městečkem Lixouri. Hostům jsou k dispozici 

i 2 rozlehlé společné terasy opět s nádherným výhle-
dem.
Hodnocení: ubytování s nádherným výhledem 
na moře, ve velmi atraktivním letovisku s úplnou infra-
strukturou, krásnými plážemi a možností snadné
návštěvy hlavního města ostrova.
Vzdálenost od pláže: cca 400 m.
Vzdálenost od centra Lassi: cca 250 m.

Možnosti obsazenosti:
studia  ii / ii / i
mezonetová studia  iii / iiii / iii / ii / iii / i

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rkef109
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Kefalonie - Lassi
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Kefalonie - Lassi

Poseidon Apollo

Anastasia

Margarita

RosaPoseidon - výhled do zahrady a na moře

Klidné prostředí
studia a apartmány * 2-5 lůžek * vlastní stravováníPoseidon ***

Rezervace na 242 489 351

Poloha: příjemná vilka stojí ve svahu přímo nad
malou zátokou na okraji Lassi. Dům obklopuje
pečlivě udržovaná zahrada s trávníkem, květinami 
a stromy. Příjezdová cesta zde končí a tak se dá
předpokládat klid i v hlavní sezóně. Po dlážděném
chodníku se dostanete k brance a odtud pak 
po schodech k nejbližším plážím. Přímo u branky
pod zahradou jsou útesy ideální pro šnorchlování. 
V blízkém okolí jsou krásné pláže letoviska Lassi,
kde je možné si pronajmout slunečníky a lehátka.
Taverny, kavárny a obchody jsou ve velmi dobrém
dosahu přímo v městečku. Nedaleko je i zastávka
místní dopravy, která Vás za pár minut doveze 
do hlavního města.
Ubytování: ze zastíněných balkónů a teras je okouz-
lující výhled na moře a na poloostrov Palliki. Naleznete
zde komfortně zařízená a útulná studia a apartmány.
Studia a apartmány jsou vybaveny kuchyňským kou-
tem nebo kuchyní (s vařičem, ledničkou, základním
nádobím, opékačem a varnou konvicí), WC, sprchou
nebo vanou, klimatizací a Wi-Fi (v zahradě před vilou).
Dětská postýlka je na vyžádání (zdarma). Každé studio
a apartmán má svoje vlastní jméno.
Apartmán Koukla: má 2 ložnice celkem se 4 lůžky.
Nachází se v přízemí a z vydlážděné, částečně
zastíněné, do svahu vnořené terasy je pěkný výhled
do dobře udržované zahrady a na moře. Ložnice
s obývací kuchyní je průchozí.
Apartmán Rosa: je velmi prostorný a nachází se 
ve 2. patře, má 2 ložnice a velkou kuchyň. Z velkého
rohového balkónu je nádherný výhled na moře. Mezi
terasou dalšího apartmánu (Margarita) je odstrani-

telná přepážka (vhodné pro spřátelené rodiny). Je 
to největší apartmán v domě a v malém obýváku lze
vyžádat 5. lůžko (gauč pro dítě do 15 let).
Apartmán Margarita: je velmi prostorný a nachází se
ve 2. patře, má 2 ložnice a velkou kuchyň. Z velkého
rohového balkónu je nádherný výhled na moře. Mezi
terasou dalšího apartmánu (Rosa) je odstranitelná pře-
pážka (vhodné pro spřátelené rodiny). 
Mezonetové studio Aleca: z vestavěného schodiště,
které vede z kuchyně v přízemí do 1. patra, se dosta-
nete do útulné ložnice. Aleca má 2 terasy, obě
s okouzlujícím výhledem na moře a do zahrady.
Studio Anastasia: menší a roztomilé studio pro 
2 osoby (manželská postel) je v 1. patře a ze zastíně-
ného balkónu je nádherný výhled na moře.
Studio Apollo: je to vlastně malý domeček pro 2 oso-
by (manželská postel), který naleznete ve 3. patře 
na střeše domu. Má prostornou terasu s překrásným
výhledem na moře.
Hodnocení: útulné a pečlivě vedené ubytování 
s okouzlujícími výhledy, prostornými a dobře udržova-
nými pozemky s květinami a blízkost pláží vytvářejí
z tohoto ubytování velmi atraktivní možnost pro Vaši
dovolenou na Kefalonii. 
Vzdálenost od pláže: cca 150 m.
Vzdálenost od centra Lassi: cca 150 m.

Možnosti obsazenosti:
studia  ii / i
apartmány  iiiii / iiii / iiiii / iiii / iii / iiiii / iiii / iii / ii / iii

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rkef110
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Kefalonie - Lassi
Pláž poblíž vily Poseidon

KEFALONIE - LASSI: odlety z Prahy v pondělí a ve čtvrtek Ceník: Anna, Poseidon
Cena je uvedena za osobu. Ceny jsou kalkulovány k 1.10.2016. Minimální obsazenost zájezdu je 95 osob

Ceny obsahují: letenku Praha - Kefalonie - Praha včetně poplatků spojených s leteckou
dopravou (poplatky: 2000 Kč), transfery, 7x, 10x nebo 11x ubytování, stravu dle ceníku,
služby zástupce Viamare
Příplatky: 1lůžkové studio: od 400 Kč/noc, klimatizace: cca 8 €/den (platba na místě),
komplexní cestovní pojištění: 35 Kč/osoba/den, minimální obsazenost u mezonetového
studia Anna, u apartmánů Poseidon: 2 osoby
Dítě do 2 let: 1000 Kč bez nároku na místo v letadle a služby
*kombinovaná doprava - jedna cesta letecky, druhá autokarem a lodí, 14 nebo 
16 nocí ubytování + 2 noci cesta - viz str. 12

Dítě nesmí v den návratu ze zájezdu dovršit stanovený věk.

Dítě do 15 let VÝHODNÁ CENA 
Anna - na 3. a 4.lůžku
Poseidon (apartmán) - na 3. nebo 4.lůžku
nebo na přistýlce (5.lůžko)
(platí pouze 3990 Kč/7 nocí  
nebo 4990 Kč/10 a 11 nocí 
- více na str. 8)

VČASNÁ REZERVACE AŽ DO 31.03.

Dítě do 15 let pobyt ZDARMA
Anna - na 3. a 4.lůžku
Poseidon (apartmán) - na 3. a 4.lůžku 
a na přistýlce (5.lůžko)
7 nocí: 7990 Kč 
10 a 11 nocí: 8990 Kč 

DĚTSKÉ CENY

Aktuální ceny: www.viamare.cz

Ubytování ANNA POSEIDON
Osoba ve studiu Osoba Osoba Osoba ve studiu Osoba v apartmánu Osoba v apartmánu Osoba 

obsazeném v mezonetovém studiu na 3.lůžku obsazeném KOUKLA obsazeném ROSA a MARGARITA na 3. a 4.lůžku 
2 osobami obsazeném 2 osobami 2 osobami 2 osobami obsazeném 2 osobami

Termín Počet nocí vlastní stravování vlastní stravování vlastní stravování vlastní stravování vlastní stravování vlastní stravování vlastní stravování
*20.05. - 05.06. 14+2 9390 9390 9390 9390 9390 9390 9390
05.06. - 12.06. 7 12090 13490 9990 14790 15390 15790 9990
12.06. - 22.06. 10 13890 15890 10990 17490 18690 19190 10990
22.06. - 03.07. 11 14790 17690 10990 18390 19790 20290 10990
03.07. - 13.07. 10 16690 19690 10990 20090 21590 22090 10990
13.07. - 24.07. 11 17390 20690 10990 21190 22690 23290 10990
24.07. - 03.08. 10 16690 19690 10990 20090 21590 22090 10990
03.08. - 14.08. 11 17390 20690 10990 21190 22690 23290 10990
14.08. - 24.08. 10 16690 19690 10990 20090 21590 22090 10990
24.08. - 04.09. 11 17390 20690 10990 21190 22690 23290 10990
04.09. - 14.09. 10 16690 19690 10990 19690 21190 21690 10990
14.09. - 25.09. 11 15190 17290 10990 18890 20090 20590 10990
*25.09. - 14.10. 16+2 8990 8990 8990 8990 8990 8990 8990
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Kefalonie - Skala
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Porto Skala Porto Skala - 2lůžkový pokoj

Porto Skala

hotel * 2-4 lůžka 
* s polopenzí / možnost dokoupení all inclusivePorto Skala ***+

Poloha: hotel Porto Skala je postaven ve stylu tradiční
jónské vesnice. Hlavní budova s recepcí leží cca 50 m
od 2 malých oblázkových pláží, na které se dostanete
po schodech, přejdete-li místní komunikaci vedoucí 
do Porosu. Skala, nejbližší osada s překrásnou pláží, 
je vzdálena cca 2,5 km. Hotelový autobus Vás zdarma
dopraví do Skaly několikrát denně. Veřejná autobuso-
vá linka Vás zase dopraví do Porosu. Vydáte-li se 
od hotelu na sever či na jih, narazíte na řadu hezkých
pláží, které Vám nabídnou soukromí. 
Ubytování: barevné domky hotelu jsou postaveny tak
chytře, že převážná většina pokojů má z balkónů 
a teras výhled na moře nebo částečný výhled na moře
zastíněný zelení. Pokoje jsou vybaveny sprchou, WC,
telefonem, TV/SAT, klimatizací, fénem, sejfem, lednič-
kou a setem na kávu. V pokojích je možné si vyžádat
3. lůžko (rozkládací lůžko) a 4. lůžko (palanda pro 
2 děti). Dětská postýlka je na vyžádání (zdarma).
Další vybavení hotelu: v hotelu je k dispozici bazén 
a dětský bazén, bar u bazénu, restaurace, klubovna
s TV, místnost s internetem (za poplatek), Wi-Fi 
ve veřejných prostorách, herna, obchod se suvenýry,
kino, kulečník, dětské hřiště, minigolf, stolní tenis 
a fitness. U hotelu je dostatečně velké parkoviště. 
Stravování: americká snídaně je podávána formou
bufetu, večeře (nejméně 3 hlavní chody) je podávána
také formou bufetu. Je možné změnit večeři za oběd. 
V hotelu si můžete dopřát i oběd á la carte, který 
je podáván v restauraci u bazénu. U polopenze 
se nápoje hradí. Hotel je známý výbornou kuchyní.
Hodnocení: ubytování v malých domcích Vám poskyt-
ne větší dávku soukromí, velkou výhodou je i výhled
na moře a doprava hotelovým autobusem do živého
letoviska Skala. 

Doporučujeme: pronájem auta již v cestovní kance-
láři s přistavením na letišti nebo u hotelu.
Vzdálenost od pláže: cca 50-150 m.
Vzdálenost od centra Skaly: cca 2,5 km.

Možnosti obsazenosti:
pokoje iiii / iii / ii / iii / ii

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rkef111

SKALA
Skala je přímořské letovisko, které leží na jihovýchodě
ostrova asi 12 km od přístavu Poros. Hezká
oblázkovo-písečná pláž, která v některých místech
nabývá zvláštní oranžový nádech, a která byla v roce
2016 oceněna modrou vlajkou EU. Pláž je lemovaná
piniemi. Pokud máte rádi větší soukromí, naleznete jej
opodál mezi obrovitými balvany, které vytvářejí
kouzelné zátoky a skrýše, nebo v malých zátokách,
které jsou pod úrovní komunikace, která vede 
do Porosu. Na pláži si můžete pronajmout lehátka 
a slunečníky a provozovat nejrůznější vodní sporty. 
Ve Skale naleznete řadu restaurací, taveren, kaváren,
obchodů a barů.

Nedaleko Skaly můžete navštívit ruiny staré románské
vily ze 3. stol. př.n.l. s překrásnou mozaikovou podla-
hou a malými lázněmi. V okolí Skaly se nalézají i zbyt-
ky Apollónova chrámu ze 7. stol. př.n.l. a malý koste-
lík Agios Georgios.

Porto Skala - malá pláž před hotelem

Transfer:
Na letišti Kefalonie Vás bude očekávat zástupce
Viamare. Cesta do Skaly (cca 35 km) potrvá asi 1 h. 

Taverny, restaurace, bary, bankomat, obchody,
internetová kavárna, jedna z nejkrásnějších pláží
na ostrově s možností vodních sportů, pronájem
lehátek a slunečníků, pronájem dopravních 
prostředků. 
Zástupce Viamare do místa dojíždí jen 
na základě telefonické výzvy.

To nejdůležitější o Lassi

Porto Skala - bazén
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Kefalonie - Skala
Porto Skala - malá pláž před hotelem

Cena je uvedena za osobu. Ceny jsou kalkulovány k 1.10.2016. Minimální obsazenost zájezdu je 95 osob 

Ceny obsahují: letenku Praha - Kefalonie - Praha včetně poplat-
ků spojených s leteckou dopravou (poplatky: 2000 Kč), transfery,
7x, 10x nebo 11x ubytování, stravu dle ceníku, asistenci na letišti
Příplatky: Porto Skala - all inclusive: 650 Kč/den, dítě do 12 let:
330 Kč/den, 1lůžkový pokoj: 1300 Kč/noc, komplexní cestovní
pojištění: 35 Kč/osoba/den
Dítě do 2 let: 1000 Kč bez nároku na místo v letadle a služby
Dítě nesmí v den návratu ze zájezdu dovršit stanovený věk.

Ceník: Porto SkalaKEFALONIE - SKALA: odlety z Prahy v pondělí a ve čtvrtek

Ubytování PORTO SKALA
Osoba v pokoji Dítě 2-12 let

obsazeném na přistýlce
2 osobami (4.lůžko) 

Termín Počet polopenze polopenze
nocí

05.06. - 12.06. 7 19290 14390
12.06. - 22.06. 10 23690 16690
22.06. - 03.07. 11 26490 18290
03.07. - 13.07. 10 27090 18990
13.07. - 24.07. 11 28590 19790
24.07. - 03.08. 10 27090 18990
03.08. - 14.08. 11 28590 19790
14.08. - 24.08. 10 27090 18990
24.08. - 04.09. 11 28590 19790
04.09. - 14.09. 10 25490 17890
14.09. - 25.09. 11 26390 18290

Dítě do 12 let VÝHODNÁ CENA 
Porto Skala - na přistýlce 
s polopenzí (3.lůžko)
(platí pouze 3990 Kč/7 nocí  
nebo 4990 Kč/10 a11 nocí - více na str. 8)

VČASNÁ REZERVACE AŽ DO 31.03.

Dítě do 12 let pobyt s polopenzí ZDARMA
Porto Skala - na přistýlce (3.lůžko)
7 nocí: 7990 Kč 
10 a 11 nocí: 8990 Kč 

DĚTSKÉ CENY

Aktuální ceny: www.viamare.cz

Pláž Skala Porto Skala - cesta k pláži

Porto Skala
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Zakynthos - nejmilejší ostrov bohyně Artemis

Rezervace na 242 489 351

Zakynthos
PRO SVOU BUJNOU VEGETACI JE OSTROV NAZÝVÁN
,,KVĚTINOU VÝCHODU” NEBO ,,OSTROVEM VŮNÍ”. 

ZAKYNTHOS vstoupil do povědomí lidí díky skvostné
zelené scenérii, zlatistým plážím a pohostinnosti míst-
ních obyvatel. Velkou atrakcí ostrova je NAVAGIO - pláž
Ztroskotání, kde před lety ztroskotala pašerácká lo�.
ZAKYNTHOS je jedním z mála míst na světě, kde se
rozmnožuje chráněná želva Caretta-Caretta. 

Pro většinu návštěvníků bude nezapomenutelným
zážitkem azurově modré moře s magickými západy
slunce a překrásné scenérie se stovkami jeskyní.
Strmé skály, písčité pláže a divoce rostoucí květiny se
vryjí do paměti společně s vůní jasmínu. Prosluněné
stráně jsou k večeru zdrojem omamné vůně cypřišů,
tymiánu, šalvěje a divokých orchidejí. 

Většina vesnic ve vnitrozemí si zachovala svou tradiční
atmosféru. Lidé jsou známí svou pohostinností a smy-
slem pro zachování svých tradic a kultury. Hlavní
město ZAKYNTHOS se rozkládá na svazích, odkud 
je panoramatický výhled na moře. Ve městě je řada
ulic s arkádami, kde je mnoho malých i větších obcho-
dů. Jednou z nejvýznamnějších pozoruhodností města
je námořnické a historické muzeum.      

Bohatou faunu doplňují želvy Caretta-Caretta, které se
staly neoficiálním symbolem ZAKYNTHOSU. Zátoky
LAGANAS a GERAKAS patří k nejdůležitějším místům
rozmnožování tohoto vzácného druhu. Na přilehlém
nepřístupném ostrůvku PELOUZO žije i malá kolonie
středomořských tuleňů Monachus-Monachus. 

Mnoho míst na ostrově již pohltila masová turistika,
ale Viamare pro Vás připravila komorní půvabná 
místa bez velkých hotelových komplexů: XEHORIATI -
AMOUDI a LIMNI KERI.

Chraňte přírodní krásy ostrova a dodržujte
pravidla, která jsou nutná k přežití želv
Caretta-Caretta. Nezapichujte slunečníky do
písku a po setmění nezůstávejte na plážích!

Sportovní možnosti naleznete na www.viamare.cz/
zakynthos/sportovni-moznosti/

Kompletní nabídka a aktuální ceny: 
www.viamare.cz/zakynthos

Letecké zájezdy na 7 a 14 nocí
Individuální pobyty

Zakynthos - pláž Ztroskotání Navagio

Ostrůvek Cameo

Zakynthos

Zakynthos - želví pláž

Odletová 
místa
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Zakynthos

Pro zpestření Vaší dovolené si můžete vybrat z těchto
výletů (výlety pořádá místní cestovní kancelář, platí 
se přímo na místě a může dojít ke změně programu):

Okruh ostrovem - ochutnávka místního vína v Ag.
Nikolaos, možnost koupání nebo nalodění na malé
čluny - návštěva ,,Modrých jeskyní" (vstupné: 
cca 7 €), úchvatná vyhlídka na proslulou pláž
Ztroskotání s vrakem pirátské lodi, možnost nákupu
tradičních ostrovních produktů a výrobků na trhu 
v horské vesnici Anafonitria, návštěva vesnice
Maries s kostelem, kde kázala Máří Magdalena, 
Exo Chora - nejstarší olivovník na ostrově, návštěva
lisovny olivového oleje v Macheradu. (orientační
cena: 33 €, děti do 12 let: 16,50 €)

Plavba na pláž Ztroskotání - naskytnou 
se Vám nesčetné výhledy na nádherné a členité
pobřeží celého ostrova a budete ohromeni krásou
Modrých jeskyní, v programu je zahrnuto i koupání
na proslulé pláži Ztroskotání a na dalším místě
určeném kapitánem (např. u Modrých jeskyní). 
(orientační cena: 33 €, děti do 12 let: 16,50 €)

Ostrov Kefalonie - autobusem do Agios Nikolaos 
a pak plavba trajektem na Kefalonii, návštěva kláš-

tera Agios Gerasimos, patrona Kefalonie, jeskyně
Drogarati (vstupné: cca 5 €), jezero Melissani - plav-
ba do nitra jeskyně (vstupné: cca 7 €), Agia Efimia,
fotozastávka nad pláží Mirtos. (orientační cena: 
55 €, děti do 12 let: 38 €)

Olympia - plavba trajektem z hlavního města do Kil-
lini, návštěva 1. olympijského stadionu s možností
návštěvy archeologického muzea (vstupné: cca 9 €).
(orientační cena: 66 €, děti do 12 let: 44 €)

Výprava za želvami Caretta-Caretta - malou lodí 
z Limni Keri, prohlídka jeskyní Keri, vyhlížení želv,
zastávka na ostrově Marathonisi, koupání. (orientační
cena: Amoudi + Laganas: 33 €, děti do 12 let: 
16,50 €, Limni Keri: 16,50 €, děti do 12 let: 8,50 €)

Řecký večer - tradiční „řecký večer“ v taverně
Verdsaio v podhorské vesničce Pigadakia s večeří,
programem a neomezenou konzumací vína! Živá
hudba, představení tradičních řeckých tanců, taneční
lekce pro odvážné. (orientační cena: Amoudi: 22 €,
děti do 12 let: 15 €, Limni Keri, Laganas: 33 €, děti
do 12 let: 16,50 €)

Škola potápění - str. 95

Výlety:

- vydejte se do vnitrozemí ostrova Zakynthos 
a budete překvapeni jeho velmi tradičním 
rázem, čeká Vás řada starých vesnic, klášterů, 
zahrad se starobylými olivovníky a další zápla-
vou zeleně

- využijte nabídky malých motorových člunů 
a vydejte se alespoň kousek na západní 
pobřeží ostrova, kde je nejrozsáhlejší systém 
podmořských jeskyní s řadou nádherných 
malých zákoutí, pláží a zálivů

- hlavní město Zakynthos je doslova klenotem 
ostrova, čilý přístav s řadou muzeí, památníků, 
kostelů, náměstí a s obchodní pěší zónou

Další zajímavosti ostrova Vám na místě dopo-
ručí zástupce Viamare.

Viamare doporučuje:

Limni Keri - lodní výlet

Caretta - Caretta Výlet na západní pobřeží

Pobyt na řeckých ostrovech neznamená jen koupání
a slunění u nejkrásnějšího a nejčistšího moře Evropy,
ale také možnosti poznávání historických a kulturních
pamětihodností ostrovů, přírodních krás a mnohdy
ještě tradičního způsobu života místních obyvatel.
Výborným prostředkem k tomuto poznávání je pro-
nájem auta. 
Doporučujeme Vám zajistit si pronájem automobilu již
nyní. Připravili jsme pro Vás zajímavou cenovou
nabídku. 
Spolupracujeme vždy s renomovanými a vyzkouše-
nými půjčovnami, které mají vozy kvalitně pojištěny.
Přesto doporučujeme při předávce vozu na letišti
nebo v místě ubytování věnovat pozornost technické-
mu stavu vozidla a výši spoluúčasti na škodě.

ZAKYNTHOS - pronájem automobilů

Termín 15.05. - 24.06., 07.09. - 16.10. 25.06. - 06.09.
Skupina Typ auta Cena za 7 dní Každý další den Cena za 7 dní Každý další den
A Chevrolet Matiz, Hundai Atos, Suzuki Alto A/C 5590 790 7390 1090
B Fiat Panda, Hyundai Getz, Chevrolet Spark A/C 6290 890 8090 1190
C Chevrolet Aveo, VW Polo, Suzuki Splash  A/C 7190 1090 8990 1290
D Fiat Linea, Suzuki Wagon R, Peugeot 207 A/C 7690 1090 9190 1390
E Suzuki Jimni A/C 8990 1290 10790 1590
Ceny jsou platné při objednání minimálně 15 dní před odjezdem.
Přistavení vozu: letiště Zakynthos, Xehoriati, Limni Keri, Laganas.
Předání vozu: letiště Zakynthos, Xehoriati, Limni Keri, Laganas.
Spoluúčast na škodě: 300 €.
Připojištění nulové spoluúčasti: cca 9 €/den u kategorií A, B, cca 10 €/den u kategorií C, D, E. 
Minimální věk řidiče je 21 let.
Nelze garantovat konkrétní typ auta, pouze skupinu.
Cestovní kancelář Viamare je pouze zprostředkovatel této služby, provozovatel je řecká půjčovna dopravních prostředků.

Klášter Anafonitria 

Limni Keri
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Zakynthos - Xehoriati - Amoudi

Rezervace na 242 489 351

XEHORIATI - AMOUDI 
Xehoriati je malá půvabná vesnička na severním
pobřeží ostrova mezi turistickými středisky Amoudi,
Alikanas a Alikés. Je to jedno z posledních míst 
na pobřeží, kde je zachována stará vesnice se zvyky
místních obyvatel, a kde můžete stále ještě vidět jejich
tradiční způsob života. Mezi starými domky a moder-
ními vilkami je řada políček a zahrad, kde si místní lidé
ještě tradičními způsoby obstarávají živobytí. Země-
dělství, chov koz a ovcí je stále součástí zdejšího živo-
ta, i když v sousedství je již vše podřízeno turistické-
mu ruchu. Toto místo si v minulosti oblíbily významné
osobnosti řecké kultury, malíři, spisovatelé, ale i hu-
dební skladatel Mussakis, který zde rád komponoval.

Srdcem vesničky je maličká náves s obchodem 
a veřejným telefonem. Na pobřeží je taverna a bar. 
I tady je nezbytnou součástí vsi starobylý kostel.  
Pláž je písečná a poměrně úzká, na některých místech
je přerušovaná skalami. Místy se rozšiřuje a vytváří tak
malé písečné pláže s kamennými plotnami. Naleznete
zde i malý přístav s rybářskými lo�kami. Na severu 
i na jihu od tohoto místa naleznete další možnosti
koupání na menších a větších plážích ve střediscích
Amoudi (1,5 km), Alikanas (2 km) a Alikés (4 km). Tato
místa také nabízejí bohatý noční život. 
Ve vesničce Amoudi, která sousedí s vesničkou Xeho-
riati, naleznete taverny, obchody a pláž Amoudi. 
V okolí je také několik divokých pláží a malá pěkná
písečná pláž Psarou, která byla oceněna modrou 
vlajkou EU.
Letovisko Alikanas leží nedaleko Xehoriati a Amoudi.
Vedle Alikanas je ještě rušnější letovisko Alikés, kam
můžete dojít za pár minut po krásné písečné pláži
nebo po místní komunikaci, která je lemovaná obcho-
dy a tavernami. Kdysi zde bývala soliska (odsolovací
nádrže) a právě ty daly oběma osadám jména.
Alikanas je v úrodném údolí plném olivovníků, a tak
Vám doporučujeme využít jeho polohu k příjemným
procházkám do přírody. Pláž v Alikanas je opravdu
výjimečná, je písečná s pozvolným vstupem do vody
a je ideální i pro rodiny s malými dětmi. Voda je zde
čistá a má překrásnou modrou barvu. Na pláži je
možné pronajmout si lehátka a slunečníky.
Z Xehoriati a z Amoudi je možné pouze omezeně 
využít autobusovou dopravu (zpravidla jen 2x denně),  
z Alikanas jezdí pravidelná autobusová linka (četnost
závislá na sezóně), která spojuje tato místa s překrás-
ným hlavním městem ostrova Zakynthos, které 
je vzdáleno cca 15 km. Odtud jezdí mnoho spojů 
do okolních turistických center. 

Kompletní nabídka a aktuální ceny: 
www.viamare.cz/xehoriati-amoudi

Transfer:
Na letišti Zakynthos Vás bude očekávat zástupce
Viamare. Cesta do Xehoriati - Amoudi (cca 20 km)
potrvá asi 30 minut.

Velmi hezké písečné pláže s možností pronájmu
slunečníků a lehátek. Taverny, obchody, kavárny 
s barem, telefon, možnost půjčení motorových vozi-
del přes zástupce Viamare, který místo pravidelně
navštěvuje. Další bary, restaurace, lékař, bankomat,

možnost vodních sportů a pronájem motorových
člunů naleznete v sousedních vesnicích Alikanas 
a Alikés, které jsou vzdáleny cca 20 minut chůze. 

Přehled ubytování:
Lithari (studia) ... str. 87
Dionysia (studia) ... str. 87  
Achillion (studia) ... str. 88  
Panorama (studia, apartmány) ... str. 89  
Amoudi (studia s polopenzí) ... str. 90  

To nejdůležitější o Xehoriati - Amoudi

Amoudi - pláž

Xehoriati - pláž

Xehoriati - cesta na pláž



Lithari Lithari - výhled

Lithari - studio

Klidné prostředí / Výhled na moře
studia * 2 lůžka * vlastní stravováníLithari **+

Poloha: půvabný domek stojí v mírném svahu pár
metrů od malé návsi přímo v srdci vesničky Xehoriati.
Cesta na pláž vede přímo od domu. Projdete-li okolo
malých zahrádek, jste velmi rychle na pěkné menší
písečné pláži. Nejbližší taverny a bary jsou vzdáleny 
5 - 15 minut chůze. 
Ubytování: domek je ukázkou typické vilové výstavby
ostrova Zakynthos. Za domem je ve svahu upravená
malá zahrádka s různými zákoutími. Ubytování
Viamare je v 1. patře. Pěkná romantická studia jsou
příjemně vybavena ve stylu antik, mají kuchyňský kout
(včetně vařiče, základního nádobí a ledničky), sprchu,
WC, klimatizaci (za příplatek) a Wi-Fi. Z balkónů je nád-
herný výhled na moře a vesničku. 
Hodnocení: příjemné ubytování s vynikající polohou, 

s výborným dosahem centra vesničky a pláže. Doporu-
čujeme všem milovníkům klidu a romantiky, výhled 
z balkonů na moře a do zeleně je velmi příjemný.
Vzdálenost od pláže: cca 100 m.
Vzdálenost od centra a pláže Alikanas: cca 2,5 km.

Možnosti obsazenosti:
studia  ii / ii / i

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rzak101

Dionysia Dionysia - venkovní posezení

Dionysia - studio

Klidné prostředí / I pro náročné
studia * 2-4 lůžka * vlastní stravováníDionysia ***

Poloha: pěkná vilka stojí nedaleko cesty, která vede 
z Xehoriati do Amoudi. Je postavená v olivovém sadu.
Pozemek je oplocen a na zahradě před domem 
je příjemné posezení v altánku a venkovní gril.
Nedaleko vilky je malá přírodní oblázková pláž. Pláže
se službami jsou v Amoudi a v Xehoriati., kde jsou
také obchody a taverny. Na obě místa se dostanete
příjemnou procházkou po místní komunikaci, která
vede mezi olivovými sady. 
Ubytování: ve vile jsou 3 krásná a prostorná studia 
s velkými terasami, které směřují k moři. Ve studiích
jsou vždy 2 lůžka částečně oddělená od obývací části
(prostor však není uzavřen). V obývací části je roz-
kládací gauč (další 2 lůžka). Studia jsou vzdušná 
a mají 2 východy na terasu. Jsou vybavena vanou, WC,

kuchyňským koutem (včetně vařiče, základního nádo-
bí a ledničky), TV a klimatizací (za příplatek). Dětská
postýlka je na vyžádání (zdarma).
Hodnocení: krásné ubytování se snadným dosahem
pláží, na půl cesty mezi vesničkami Amoudi a Xehoriati.
Bude vyhovovat i náročnějším klientům a rodinám s dět-
mi, kteří určitě ocení vynikající servis a zahradu majitelky.
Vzdálenost od malé pláže: cca 200 m.
Vzdálenost od pláže v Amoudi: cca 500 m.
Vzdálenost od pláže v Xehoriati: cca 550 m.

Možnosti obsazenosti:
studia  iiii / iiii / iii / iiii / iii / ii

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rzak102
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Zakynthos - Xehoriati
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Zakynthos - Amoudi

Achillion Achillion - výhled ze studií

Achillion

Klidné prostředí / Bezprostředně u pláže
studia * 2-4 lůžka * vlastní stravování / možnost dokoupení snídaní a večeříAchillion ***

Rezervace na 242 489 351

Poloha: malý rodinný hotel je postaven na nízkém
travnatém ochozu přímo nad mořem v centru malé
osady Amoudi, která sousedí s vesničkou Xehoriati. 
Na písečnou pláž se dostanete velmi snadno, vydáte-
li se po cestičce podél moře nebo projdete-li zahradou
a pak budete pokračovat po strmější cestě a po scho-
dech na pláž. Přímo pod hotelem je další malá píseč-
ná pláž s pozvolným vstupem do moře. Ve vzdálenosti
cca 1 km jsou další pláže, které se jmenují Gerakari 
a Psarou. V okolí jsou obchody a taverny.
Ubytování: dobře zařízená a prostorná studia jsou
vybavena 2 lůžky s možností vyžádání až 2 přistýlek
pro děti (rozkládací křeslo nebo rozkládací lůžko), spr-
chou, WC, kuchyňským koutem (včetně vařiče, základ-
ního nádobí a ledničky), klimatizací (za příplatek), TV 
a prostorným zastřešeným balkónem nebo terasou.
Dětská postýlka je na vyžádání (zdarma). Studia jsou 
v přízemí, 1. a  2. patře a všechna mají krásný výhled
na moře, některá mají výhled částečně zastíněný
vegetací. U hotelu je bazén s dětským brouzdalištěm
s lehátky a slunečníky (zdarma), telefon na kartu, bar 

a výborná řecká restaurace, kde si můžete dopřát
snídani, oběd, večeři i zmrzlinu. U hotelu je dobře
udržovaná zahrada s květinami a rozsáhlými trávníky.
V restauraci a u bazénu je Wi-Fi.
Stravování: restaurace má celodenní provoz, kuchyně
je skvělá. Jídlo se podává ve vnitřní restauraci nebo 
na zastřešené terase s krásným výhledem na moře.
Hodnocení: velmi příjemný malý rodinný hotel 
se zahradou v bezprostřední blízkosti pláže a s výbor-
nými službami.
Vzdálenost od pláže: cca 50 m.
Vzdálenost od centra Amoudi: cca 50 m.
Vzdálenost od centra a pláže Xehoriati: cca 1,5 km.

Možnosti obsazenosti:
studia  iiii / iii / ii / i

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rzak103

Achillion - výhled z taverny

Achillion - pláž

Achillion



Panorama Panorama - výhled ze studia

Panorama

Klidné prostředí / Bazén u vedlejšího hotelu       
studia a apartmány * 2-4 lůžka

vlastní stravování / možnost dokoupení snídaní a večeříPanorama **+

Poloha: vilka je umístěna velmi blízko moře, v rozlehlé
pěstěné zahradě, v malé vesničce Amoudi. V blízkosti je
hotel Achillion, kde si můžete dát u bazénu nápoje,
snídani, oběd či večeři. V blízkém okolí jsou další taverny
a obchody. Na písečnou pláž Amoudi je to jen pár minut.
Krásná písečná pláž Psarou je vzdálená cca 1,5 km.
Ubytování: apartmány s 2lůžkovou ložnicí a 2 lůžky
v menší obytné kuchyňce (rozkládací gauč) a 2lůžková
studia jsou v přízemí nebo v 1. patře. Z prostorných 
a zastíněných balkónů nebo teras je výhled na moře,
z přízemí je výhled do zahrady. Studia a apartmány jsou
vybaveny sprchou, WC, kuchyňským koutem (včetně
základního nádobí a ledničky), sejfem (za příplatek), kli-
matizací (za příplatek), TV a Wi-Fi. V ubytování je možné
vyžádat i suitu až pro 5 osob (ceník na www.viamare.cz).

Stravování: za příplatek si můžete dopřát snídani 
a večeři v blízkém hotelu Achillion. Domácí jídlo je
podávané v hotelové restauraci nebo na terase hotelu
s výhledem na moře.
Hodnocení: příjemné a dobře udržované ubytování
obklopené zahradou bude vyhovovat všem, kteří mají
rádi klid a prostředí menší osady. 
Vzdálenost od pláže: cca 150 m.
Vzdálenost od centra Amoudi: cca 30 m.

Možnosti obsazenosti:
studia  ii / i
apartmány  iiii / iii / iiii / iii / ii

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rzak104
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Zakynthos - Amoudi

Ceny obsahují: letenku Praha - Zakynthos - Praha včetně poplatků spojených
s leteckou dopravou (poplatky: 2000 Kč), transfery, 7x nebo 14x ubytování,
stravu dle ceníku, služby zástupce Viamare
Příplatky: snídaně: 190 Kč/den, večeře: 380 Kč/den, 1lůžkové studio: 
400 Kč/noc (Panorama), 500 Kč/noc (Achillion, Dionysia, Lithari), klimatiza-
ce: cca 5 €/den (platba na místě), sejf - Panorama: cca 1 €/den (platba 
na místě), komplexní cestovní pojištění: 35 Kč/osoba/den, minimální obsaze-
nost u apartmánů Panorama: 2 osoby
Dítě do 2 let: 1000 Kč bez nároku na místo v letadle a služby
*kombinovaná doprava - jedna cesta autokarem a lodí, druhá cesta letec-
ky, 16 nebo 15 nocí ubytování + 2 noci cesta - viz katalog str. 12
Děti nesmí v den návratu ze zájezdu dovršit stanovený věk.

Dítě do 18 let VÝHODNÁ CENA 
Dionysia - na přistýlce (3. a 4.lůžko)
Dítě do 15 let VÝHODNÁ CENA 
Panorama (apartmán) 
- na přistýlce (3. a 4.lůžko)
Dítě do 12 let VÝHODNÁ CENA 
Achillion - na přistýlce (3.lůžko)
(platí pouze 3990 Kč/7 nocí 
nebo 5990 Kč/14 nocí 
- více na str. 8)

VČASNÁ REZERVACE AŽ DO 31.03.

Dítě do 18 let pobyt ZDARMA
Dionysia - na přistýlce (3. a 4.lůžko)
Dítě do 15 let pobyt ZDARMA
Panorama (apartmán) - na přistýlce (3. a 4.lůžko)
Dítě do 12 let pobyt ZDARMA
Achillion - na přistýlce (3.lůžko)
Dítě do 10 let pobyt ZDARMA
Achillion - na přistýlce (4.lůžko)
7 nocí: 7990 Kč 

14 nocí: 9990 Kč

DĚTSKÉ CENY

Aktuální ceny: www.viamare.cz

ZAKYNTHOS - XEHORIATI, AMOUDI: odlety z Prahy každou středu Ceník: Lithari, Dionysia, Achillion, Panorama

Ubytování LITHARI DIONYSIA ACHILLION PANORAMA
Osoba ve studiu Osoba ve studiu Osoba na přistýlce Osoba ve studiu Osoba ve studiu Osoba v apartmánu Osoba na přistýlce

obsazeném 2 osobami obsazeném 2 osobami (3. a 4.lůžko) obsazeném 2 osobami obsazeném 2 osobami obsazeném 2 osobami (3.lůžko)
Strava vlastní stravování vlastní stravování vlastní stravování vlastní stravování vlastní stravování vlastní stravování vlastní stravování

Cena je uvedena za osobu. Ceny jsou kalkulovány k 1.10.2016. Minimální obsazenost zájezdu je 30 osob

Počet nocí 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14
*20.05. - 07.06. 9590 9590 9590 9590 9590 9590 9590
07.06. - 14.06. 12 690 15 990 12 990 16 290 9990 11990 13 290 17 190 11 490 14 490 13 490 17 490 9990 11990
14.06. - 21.06. 13 090 16 890 13 790 17 690 9990 11990 13 990 18 190 12 390 15 490 14 290 18 490 9990 11990
21.06. - 28.06. 13 890 18 690 14 390 19 290 9990 11990 14 890 20 390 12 890 16 490 14 990 20 490 9990 11990
28.06. - 05.07. 15 190 19 690 15 490 20 290 9990 11990 16 190 21 490 13 790 17 490 16 290 21 490 9990 11990
05.07. - 12.07. 15 190 19 690 15 490 20 290 9990 11990 16 190 21 490 14 190 17 890 16 290 21 490 9990 11990
12.07. - 19.07. 15 190 19 690 15 490 20 290 9990 11990 16 190 21 490 14 190 17 890 16 290 21 490 9990 11990
19.07. - 26.07. 15 190 19 690 15 490 20 290 9990 11990 16 190 21 490 14 190 17 890 16 290 21 490 9990 11990
26.07. - 02.08. 15 190 19 690 15 490 20 290 9990 11990 16 190 21 490 14 190 17 890 16 290 21 490 9990 11990
02.08. - 09.08. 15 190 19 690 15 490 20 290 9990 11990 16 190 21 490 14 190 17 890 16 290 21 490 9990 11990
09.08. - 16.08. 15 190 19 690 15 490 20 290 9990 11990 16 190 21 490 14 190 17 890 16 290 21 490 9990 11990
16.08. - 23.08. 15 190 19 690 15 490 20 290 9990 11990 16 190 21 490 14 190 17 890 16 290 21 490 9990 11990
23.08. - 30.08. 15 190 18 790 15 490 19 290 9990 11990 16 190 20 790 14 190 17 290 16 290 20 890 9990 11990
30.08. - 06.09. 14 490 18 290 14 690 18 790 9990 11990 15 290 19 790 13 590 16 490 15 290 19 890 9990 11990
06.09. - 13.09. 14 490 17 890 14 690 18 290 9990 11990 15 290 19 290 13 590 16 290 15 290 19 290 9990 11990
13.09. - 20.09. 13 890 17 090 14 090 17 390 9990 11990 14 490 18 190 13 090 15 590 14 490 18 190 9990 11990
20.09. - 27.09. 12 890 13 090 9990 13 490 12 690 13 890 9990
*27.09. - 14.10. 8890 8890 8890 8890 8890 8890 8890
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Zakynthos - Amoudi

Amoudi Amoudi 

Amoudi 

studia * 2-3 lůžka * s polopenzíAmoudi ***

Rezervace na 242 489 351

Poloha: menší hotel se 3 budovami se nalézá
v zahradě nedaleko moře v klidné osadě Amoudi.
Uprostřed je pěkný bazén, malý dětský bazének a bar.
Obchody i taverny jsou nedaleko. Na užší písečnou
pláž Amoudi s pozvolným vstupem do vody se dosta-
nete pohodlně po místní komunikaci za pár minut. 
U pláže je i taverna Kritamo stejného majitele, odkud
je nádherný výhledem na azurové Jónské moře.
Ubytování: 2lůžková studia, některá s  možností 
přistýlky (rozkládací křeslo pro dítě do 10 let), jsou 
prostorná a mají výhled na moře. Studia Viamare jsou 
v 1. a 2. patře. Studia mají sprchu, WC, kuchyňský kout
(včetně vařiče, základního nádobí a ledničky), TV, 
Wi-Fi a klimatizaci (za příplatek). Balkóny a terasy jsou
prostorné a zastíněné. Můžete si zde vyžádat dětskou
postýlku (za příplatek). Na zahradě je malé dětské 
hřiště.
Stravování: v  hotelu se podává mírně rozšířená 
kontinentální snídaně formou bufetu. Večeře se

podává ve vyhlášené taverně nad pláží (cca 300 m).
Večeře je servírovaná a skládá se z předkrmu a salátu,
hlavního jídla a dezertu. Jedná se o dobrou čerstvou
domácí stravu řeckého typu.
Hodnocení: velmi dobře vedený hotel s příjemnou
polohou v malé klidné osadě, odkud je překrásný
výhled na neobyčejně barevné Jónské moře. Vhodné 
i pro rodiny s dětmi.
Vzdálenost od pláže: cca 160 m.
Vzdálenost od centra: cca 50 m.

Možnosti obsazenosti:
studia  iii / ii / i

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rzak105

Amoudi Amoudi 

Amoudi - taverna Kritamo



Amoudi - pláž Psarou
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Zakynthos - Amoudi

Ceny obsahují: letenku Praha - Zakynthos - Praha včetně
poplatků spojených s leteckou dopravou (poplatky: 2000 Kč),
transfery, 7x nebo 14x ubytování, stravu dle ceníku, služby
zástupce Viamare
Příplatky: 1lůžkové studio: od 1000 Kč/noc, klimatizace: 
cca 5 €/den (platba na místě), sejf: 10 €/týden (platba 
na místě), dětská postýlka: 10 €/týden (platba na místě),
komplexní cestovní pojištění: 35 Kč/osoba/den
Dítě do 2 let: 1000 Kč bez nároku na místo v letadle a služby

Děti nesmí v den návratu ze zájezdu dovršit stanovený věk.

Dítě do 4 let VÝHODNÁ CENA 
Amoudi - na přistýlce s polopenzí (3.lůžko)
(platí pouze 3990 Kč/7 nocí 
nebo 5990 Kč/14 nocí 
- více na str. 8)

VČASNÁ REZERVACE AŽ DO 31.03.

Dítě do 4 let pobyt s polopenzí ZDARMA
Amoudi - na přistýlce (3.lůžko)
7 nocí: 7990 Kč 
14 nocí: 9990 Kč

DĚTSKÉ CENY

Aktuální ceny: www.viamare.cz

ZAKYNTHOS - XEHORIATI, AMOUDI: odlety z Prahy každou středu Ceník: Amoudi

Amoudi - taverna Kritamo

Zakynthos - hlavní město

Cena je uvedena za osobu. Ceny jsou kalkulovány k 1.10.2016. Minimální obsazenost zájezdu je 30 osob
Ubytování AMOUDI

Osoba ve studiu Dítě 4-10 let
obsazeném 2 osobami na přistýlce (3.lůžko)

Strava polopenze polopenze
Počet nocí 7 14 7 14
07.06. - 14.06. 16 590 23 890 13 390 17 290
14.06. - 21.06. 16 990 24 590 13 590 17 690
21.06. - 28.06. 17 290 26 290 13 690 18 690
28.06. - 05.07. 18 690 27 490 14 490 19 190
05.07. - 12.07. 18 690 27 490 14 490 19 190
12.07. - 19.07. 18 690 27 490 14 490 19 190
19.07. - 26.07. 18 690 27 490 14 490 19 190
26.07. - 02.08. 18 690 27 490 14 490 19 190
02.08. - 09.08. 18 690 27 490 14 490 19 190
09.08. - 16.08. 18 690 27 490 14 490 19 190
16.08. - 23.08. 18 690 27 490 14 490 18 690
23.08. - 30.08. 18 690 26 290 13 990 18 190
30.08. - 06.09. 17 690 25 390 13 990 18 190
06.09. - 13.09. 17 690 25 090 13 990 17 990
13.09. - 20.09. 17 390 24 390 13 890 17 690
20.09. - 27.09. 16 590 13 390



Transfer:
Na letišti Zakynthos Vás bude očekávat zástupce
Viamare. Cesta do Limni Keri (cca 15 km) potrvá asi
25 minut.

Oblázková a kousek písečné pláže s možností pro-
nájmu slunečníků a lehátek. Sídlo zástupce Viamare,
taverny, cukrárna, obchody, pekárny, kavárny, bary,
telefon, poštovní schránka, bankomat, škola potápě-
ní, možnost pronájmu motorových člunů, možnost
půjčení motorových vozidel a rezervace výletů přes
zástupce Viamare. V přístavu kotví malé čluny, kte-

rými lze plout na okolní pláže a do jeskyní na jihu
ostrova. Další bary, taverny a kavárny jsou v sou-
sední vesnici Keri, která je vzdálena cca 5 km.

Přehled ubytování:
Panorama (studia) ... str. 93
Dakis (studia) ... str. 93
Miranda (studia, apartmány) ... str. 94
Bratis (studia, apartmány) ... str. 94
Argastares (vily) ... str. 96
Joanna (studia, apartmány) ... str. 96
Yannis (vily) ... str. 98

To nejdůležitější o Limni Keri

Limni Keri 

Limni Keri - pláž Marathia

Limni Keri - bar Mithos 

Taverna u pláže Marathia

Limni Keri - přístav
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Rezervace na 242 489 351

LIMNI KERI 
Limni Keri je malá příjemná vesnička, která leží na jihu
ostrova kousek od Národního mořského parku. Výhled
na otevřené moře s ostrovem Marathonisi a fascinu-
jícími východy slunce Vás zcela zaručeně okouzlí.
Vesnička leží v úrodném údolí, kde místní obyvatelé
pěstují zeleninu a olivy a chovají domácí zvířata. Podél
nábřežní promenády a jedné hlavní třídy naleznete
taverny, restaurace, kavárny, bary, obchody, místního
pekaře, kavárnu a cukrárnu. 

Malá část pláže je písečná a pak přechází 
v oblázkovou. Voda je čistá a vstup do moře je pozvol-
ný a vhodný  i pro děti. Můžete si zde pronajmout slu-
nečníky a lehátka. V roce 2016 tato krásná pláž,
zastíněná tamaryšky, získala Modrou vlajku EU. V jed-
nom ze středisek potápění si můžete zaplatit kurz
potápění. Podle mezinárodní klasifikace míst pro
potápění je Zakynthos řazen mezi 4 nejlepší potá-
pěčská místa Evropy. Pronajmout si můžete i malý
motorový člun. Těmito čluny se dostanete na pohád-
kovou pláž na ostrově Marathonisi, na další nádher-
nou pláž Marathia, která je dosažitelná i pěšky (3 km
od přístavu) nebo na jižní mys Keri, kde můžete pro-
zkoumat pozoruhodné mořské jeskyně s neuvěřitelně
průzračnou vodou. Z malého přístavu vyplouvají
výletní lo�ky, které jezdí k jeskyním, jižnímu mysu 
a na okolní pláže (v nabídce Viamare). 
15 minut od Limni Keri je zastávka místní autobusové
dopravy (autobus jezdí zpravidla 2x denně). Můžete
se tak snadno dostat do krásného hlavního města 
ostrova. Na zeleném pahorku, asi 5 km od Limni Keri,
je malebná vesnička Keri se 700 obyvateli. Je posta-
vena v typickém stylu s kamennými domy a úzkými
uličkami. Tato oblast je proslulá i sirnými prameny 
a největší řeckou vlajkou na světě.

Kompletní nabídka a aktuální ceny: 
www.viamare.cz/limni-keri



Panorama Panorama - výhled

Panorama - studia

Zábava na dosah
studia * 2-3 lůžka * vlastní stravování / možnost dokoupení večeříPanorama **+

Poloha: vilka stojí na kopečku přímo nad malým pří-
stavem v Limni Keri. Vilka svou polohou a výstavní
architekturou tvoří nepřehlédnutelnou dominantu
Limni Keri. Za pár minut se dostanete k malému pří-
stavu a na oblázkovou a malou písečnou pláž. V okolí
jsou taverny, cukrárna, pekárna a obchody. 
Ubytování: vilka má krásnou terasu s malým altán-
kem a příjemným posezením, odkud je okouzlující
výhled na moře. Studia jsou prostorná, vždy s 1 man-
želskou postelí a 3. lůžkem. Z balkónů je krásný
výhled na moře, a to i z přízemních studií, z jejichž
teras se dostanete na upravený trávník. Studia mají
sprchu, WC, kuchyňský kout (včetně vařiče, základního
nádobí, rychlovarné konvice a ledničky), klimatizaci 
(za příplatek), telefon, TV, sejf (za příplatek), fén 

a Wi-Fi (v recepci). Dětská postýlka je na vyžádání
(zdarma). Ve vile je také kancelář zástupce Viamare 
a na zahradě vilky malé dětské hřiště.
Stravování: možnost dokoupení večeří v taverně Keri.
Hodnocení: příjemné ubytování se zahradou, s krás-
ným výhledem na moře a na celý záliv je velmi blízko
centra městečka i pláže.
Vzdálenost od pláže: cca 180 m.
Vzdálenost od centra Limni Keri: cca 150 m.

Možnosti obsazenosti:
studia  iii / iii / ii / i

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rzak106

Dakis Výhled z Dakisu

Dakis - studio 2. patro

Klidné prostředí / Zábava na dosah / Výhled na moře
studia * 2-3 lůžka * vlastní stravování / možnost dokoupení večeříDakis **+

Poloha: pěkná vilka se sedlovými stříškami, tak typic-
kými pro Zakynthos, stojí na vršku nad malým přísta-
vem v Limni Keri. K pobřežní promenádě a k pláži 
se dostanete velmi rychle přes olivový háj. V okolí jsou
taverny, cukrárna, pekárna a obchody. 
Ubytování: standardně vybavená studia jsou
v 1. patře a novější studia ve 2. patře. Součástí vyba-
vení je sprcha, WC, kuchyňský kout (včetně vařiče,
základního nádobí, rychlovarné konvice a ledničky),
balkón, klimatizace (za příplatek) nebo stropní větrák 
a Wi-Fi. Dětská postýlka je na vyžádání (zdarma). 
Ze studií ve 2. patře je panoramatický výhled na moře
a z prostorných zastíněných balkónů studií v 1. patře,
které také směřují k moři, je výhled do olivového sadu.
Před domem je velmi příjemné posezení u velkého

stolu mezi květinami a bylinkami. 
Stravování: možnost dokoupení večeří v taverně Keri.
Hodnocení: ubytování obklopené zahradami s výhle-
dem na moře, velmi blízko centra a pláže, v klidném
prostředí a s velmi příjemnými a pohostinnými maji-
teli.
Vzdálenost od pláže: cca 200 m.
Vzdálenost od centra Limni Keri: cca 150 m.

Možnosti obsazenosti:
studia  iii/ iii / ii / ii / i

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rzak107
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Zakynthos - Limni Keri
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Miranda Miranda - výhled z apartmánu

Miranda - studio

studia a apartmány * 2-4 lůžka 
vlastní stravování / možnost dokoupení večeříMiranda **+

Rezervace na 242 489 351

Poloha: vilka stojí v malé vilové čtvrti obklopená zele-
ní. Do centra Limni Keri a na pláž se dostanete velmi
rychle po příjezdové komunikaci. Budete zde míjet
první taverny, cukrárny a obchody.
Ubytování: dobře vybavená 3lůžková studia mají
manželskou postel a 3. lůžko a jsou v 1. patře nebo 
v přízemí. Apartmány jsou prostorné, mají 2 ložnice 
a kuchyň a jsou v 1. patře. Studia a apartmány jsou
vybaveny sprchou, WC, kuchyňským koutem (včetně
vařiče, základního nádobí a ledničky), klimatizací 
(za příplatek), Wi-Fi a TV. Dětská postýlka je 
na vyžádání (zdarma). Balkóny nebo terasy jsou
zastíněné a prostorné, s výhledem do zeleně, která
chrání dům před prudkým sluncem. Rodina majitele
bydlí v přízemí a pečlivě se stará o své hosty.

Stravování: možnost dokoupení večeří v taverně Keri.
Hodnocení: příjemné prostorné ubytování ve ven-
kovském prostředí, se snadným přístupem k pláži 
a do centra vesničky.
Vzdálenost od pláže: cca 300 m.
Vzdálenost od obchodu: cca 50 m.
Vzdálenost od centra Limni Keri: cca 250 m.

Možnosti obsazenosti:
studia  iii / iii / ii / ii / i
apartmány  iiii / iiii / iii / iiii / iii / ii

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rzak108

Bratis Bratis

Bratis

Atraktivní poloha
studia a apartmány * 2-5 lůžek * vlastní stravování / možnost dokoupení večeříBratis ***

Poloha: vilka se studii a apartmány stojí v mírném
svahu porostlém zelení v údolí vesničky, nedaleko
zálivu Limni Keri. Na oblázkovo-písečnou pláž se
dostanete za pár minut, seběhnete-li schodiště 
a dále pokračuje pohodlně po místní komunikaci. 
V okolí domu jsou taverny a nedaleko je půjčovna
motorových člunů.
Ubytování: studia a apartmány jsou prostorné a vzdu-
šné. Studia jsou 2lůžková s přistýlkou (manželské
lůžko a další lůžko). Apartmány mají 2 ložnice, jednu
s manželským lůžkem a druhou se 2 lůžky. Je zde
možné vyžádat přistýlku pro dítě. Studia i apartmány
mají zastíněné balkóny s pěkným výhledem na moře,
jsou vybaveny sprchou či vanou, WC, kuchyňským
koutem (včetně vařiče, základního nádobí a ledničky)

a klimatizací (za příplatek). V přízemí domu bydlí rodi-
na majitele.
Stravování: možnost dokoupení večeří v taverně Keri.
Hodnocení: dobře udržované a prostorné ubytování
zasazené do zeleně má vynikající polohu jen pár
metrů od oblázkové pláže. Další předností domu je
výhled na moře.
Vzdálenost od pláže: cca 80 m.
Vzdálenost od centra Limni Keri: cca 500 m.

Možnosti obsazenosti:
studia  iii / iii / ii
apartmány  iiiii / iiii / iiiii / iiii / iii / iiiii / iiii / iii / ii

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rzak109
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Zakynthos - potápěčská perla

v Jónském mořiPotápění na ostrově Zakynthos
Zakynthos je ostrovem v Jónském moři, který nabízí
rozmanitý středomořský vodní svět. Podle mezi-
národní klasifikace je Zakynthos uváděn mezi 4 nej-
lepšími potápěčskými lokalitami Evropy a je zařazen
mezi 50 nejzajímavějších potápěčských lokalit
světa. 
Podmořský svět ostrova Zakynthos se vyznačuje
mohutnými skalami, rozsáhlými jeskynními systémy,
prohlubněmi a prosvětlenými skalními klenbami.
Potápěčské lokality se zachovalými živočišnými 
a rostlinnými druhy poskytují potápěčům neobyčej-
nou pestrost. Velký dojem ve Vás zanechá potápění
do četných podmořských jeskyní podél pobřeží. Ale

pozor, některé jeskyně vyžadují bezpodmínečně
dobré zkušenosti a profesionalitu. 
Navršené skály vytvářejí mezery a škvíry, ideální úkry-
ty pro murény, chobotnice, ropušnice, mořské �asy,
pražmy, slizouny, cípaly a další pozoruhodné obyva-
tele moře. Raci poustevníci, krabi a langusty obývají
též zdejší potápěčské lokality. Můžete vidět i pře-
krásné sasanky.
Veškeré potápěčské zajímavosti se nacházejí 
v hloubkách do 40 m a se zajištěnou viditelností 
od 30 do 40 m. Téměř všechny potápěčské lokality
jsou vzdáleny do 40 minut lodí, takže je snadné
udělat za den až dvě vyjíž�ky. 

POTÁPĚČSKÉ CENTRUM TURTLE BEACH
provoz květen - říjen
Přehled kurzů PADI

Professional Association of Diving Instructors

PADI OWD (Open Water Diver) cca 345 €
5denní potápěčský kurz pro začátečníky (min. věk 
12 let). Cena zahrnuje kompletní vybavení, ponory 
na pláži, ponory na otevřeném moři, učební materiál,
teoretickou instruktáž, poplatek za zkoušku a diplom.

PADI AOWD (Advanced Open Water Diver) cca 295 €
3denní potápěčský kurz pro pokročilé potápěče. Cena
zahrnuje kompletní vybavení, ponory na otevřeném
moři, učební materiál, teoretickou instruktáž, poplatek
za zkoušku a diplom.

Podmínky účasti:
- účastníci všech kurzů musí předložit 3 ks fotografií 

(velikost jako pro pas)
- účastníci kurzů PADI OWD musí předložit lékařské

potvrzení ne starší jednoho roku (lze jej získat 
rovněž na Zakynthosu).

Pro další informace (v angličtině) navštivte stránky
www.diving-center-turtle-beach.com.

Dítě do 18 let VÝHODNÁ CENA 
Miranda (apartmán) - na 3. a 4.lůžku
Dítě do 15 let VÝHODNÁ CENA 
Panorama, Dakis - na 3.lůžku
Miranda (studio) - na 3.lůžku
(platí pouze 3990 Kč/7 nocí 
nebo 5990 Kč/14 nocí 
- více na str. 8)

VČASNÁ REZERVACE AŽ DO 31.03.

Dítě do 18 let pobyt ZDARMA
Miranda (apartmán) - na 3. a 4.lůžku
Dítě do 15 let pobyt ZDARMA
Panorama, Dakis - na 3.lůžku
Miranda (studio) - na 3.lůžku
Dítě do 12 let pobyt ZDARMA
Bratis - na přistýlce (3., 4. a 5.lůžku)
7 nocí: 7990 Kč 
14 nocí: 9990 Kč

DĚTSKÉ CENY

Aktuální ceny: www.viamare.cz

ZAKYNTHOS - LIMNI KERI: odlety z Prahy každou neděli Ceník: Panorama, Dakis, Miranda, Bratis

Ubytování PANORAMA DAKIS MIRANDA BRATIS
Osoba ve studiu Osoba ve studiu Osoba ve studiu Osoba v apartmánu Osoba ve studiu Osoba Osoba v apartmánu

obsazeném 2 osobami obsazeném 2 osobami obsazeném 2 osobami obsazeném 2 osobami obsazeném 2 osobami na 3.lůžku obsazeném 2 osobami
Strava vlastní stravování vlastní stravování vlastní stravování vlastní stravování vlastní stravování vlastní stravování vlastní stravování

Cena je uvedena za osobu. Ceny jsou kalkulovány k 1.10.2016. Minimální obsazenost zájezdu je 40 osob

Panorama, Dakis, Miranda, Bratis - osoba na 3. a 4. lůžku: 9990 Kč/7 nocí, 
11990 Kč/14 nocí
Ceny obsahují: letenku Praha - Zakynthos - Praha včetně poplatků spojených s leteckou 
dopravou (poplatky: 2000 Kč), transfery, 7x nebo 14x ubytování, stravu dle ceníku, služby
zástupce Viamare
Příplatky: večeře (Panorama, Dakis, Miranda): 360 Kč/den, 1lůžkové studio (Panorama,
Dakis, Miranda): 400 Kč/noc, klimatizace: cca 5 €/den (platba na místě), sejf - Panorama: 
cca 2 €/den (platba na místě), komplexní cestovní pojištění: 35 Kč/osoba/den, minimální
obsazenost u studií a apartmánů Bratis, apartmánů Miranda: 2 osoby
Dítě do 2 let: 1000 Kč bez nároku na místo v letadle a služby
*kombinovaná doprava - jedna cesta autokarem a lodí, druhá cesta letecky, 11 nocí 
ubytování + 2 noci cesta - viz katalog str. 12
Děti nesmí v den návratu ze zájezdu dovršit stanovený věk.

Počet nocí 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14
28.05. - 04.06. 11 090 14 190 10 890 13 490 10 890 13 490 12 890 16 890 14 690 20 190 12 990 16 990 19 890 30 490
04.06. - 11.06. 11 490 14 690 11 290 14 290 11 290 14 290 13 290 17 290 14 690 20 190 12 990 16 990 19 890 30 490
11.06. - 18.06. 12 390 16 090 11 790 14 990 11 790 14 990 13 890 18 390 14 690 20 190 12 990 16 990 19 890 30 490
18.06. - 25.06. 12 990 16 690 12 490 15 690 12 490 15 690 14 890 19 990 14 690 20 290 12 990 16 990 19 890 30 690
25.06. - 02.07. 13 790 18 090 12 690 16 390 12 690 16 390 15 390 20 790 14 790 20 990 13 090 17 490 20 090 31 990
02.07. - 09.07. 14 690 18 890 13 590 16 990 13 590 16 990 16 290 21 590 15 390 21 590 13 490 17 890 21 290 33 190
09.07. - 16.07. 14 690 18 890 13 590 16 990 13 590 16 990 16 290 21 590 15 390 21 590 13 490 17 890 21 290 33 190
16.07. - 23.07. 14 690 18 890 13 590 16 990 13 590 16 990 16 290 21 590 15 390 21 590 13 490 17 890 21 290 33 190
23.07. - 30.07. 14 690 18 890 13 590 16 990 13 590 16 990 16 290 21 590 15 390 22 090 13 490 18 290 21 290 34 190
30.07. - 06.08. 14 690 18 890 13 590 16 990 13 590 16 990 16 290 21 590 15 890 22 790 13 890 18 790 22 290 35 490
06.08. - 13.08. 14 690 18 890 13 590 16 990 13 590 16 990 16 290 21 590 16 090 22 990 13 990 18 890 22 690 35 890
13.08. - 20.08. 14 690 18 890 13 590 16 990 13 590 16 990 16 290 21 590 16 090 22 990 13 990 18 890 22 690 35 890
20.08. - 27.08. 14 690 18 090 13 590 16 590 13 590 16 590 16 290 20 290 16 090 22 590 13 990 18 590 22 690 35 090
27.08. - 03.09. 13 990 17 790 13 190 16 090 13 190 16 090 15 590 19 690 15 690 21 190 13 690 17 690 21 890 32 390
03.09. - 10.09. 13 990 17 590 13 190 15 990 13 190 15 990 15 090 18 890 14 690 20 190 12 990 16 990 19 890 30 490
10.09. - 17.09. 13 390 16 690 12 890 15 690 12 890 15 690 14 790 18 290 14 690 20 190 12 990 16 990 19 890 30 490
17.09. - 24.09. 13 190 16 090 12 490 15 190 12 490 15 190 14 190 17 690 14 690 20 190 12 990 16 990 19 890 30 490
24.09. - 01.10. 12 390 11 490 11 490 13 390 14 690 12 990 19 890
*01.10. - 14.10. 8390 8390 8390 8390

Orientační ceny za ponor: Centrum dále nabízí:

Ceny zahrnující zapůjčení kompletního vybavení,
pronájem lodi:
1 ponor 37 €
2-5 ponorů 34 €
6-10 ponorů 31 €
11-15 ponorů 28 €
více jak 16 ponorů 25 €

Ceny zahrnující pouze závaží, lahve se stlačeným
vzduchem, pronájem lodi:
1 ponor 30 €
2-5 ponorů 28 €
6-10 ponorů 25 €
11-15 ponorů 22 €
více jak 16 ponorů 19 €

ponor pro úplné začátečníky: 48 €
děti: 38 €
vyjíž�ka lodí pro doprovázející osoby nebo další
zájemce: 10 €

- každodenní výlety na různé potápěčské 
lokality (max. 20 účastníků-potápěčů/výlet)

- úschovna vybavení v potápěčském centru

Centrum disponuje následujícím vybave-
ním:
1 potápěčská lo� 12 m

- kapacita 15 lahví (15 litrů)
1 potápěčská lo� 10 m

- kapacita 40 lahví (12 litrů)
2 kompresory
5 lahví (10 litrů)
kompletní potápěčské vybavení pro 20 osob

Na místě si můžete pronajmout i jednotlivé části
vybavení: např. regulátor, vestu, neoprénový oblek,
masku + šnorchl, ploutve, kompas, hloubkoměr,
UV svítilny (ceny od 2 do 4 €).
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Argastares Argastares

Argastes

Klidné prostředí
vily * až 6 lůžek * vlastní stravováníArgastares ***

Rezervace na 242 489 351

Poloha: 2 menší moderní kamenné vilky stojí v oli-
vovém sadu a jsou situovány k moři. Oblast, kde
jsou vilky postaveny, se jmenuje Marathia, a je
vyhlášena svojí krásou a bohatou zelení. Na velmi
pěknou pláž Marathia se dostanete asi za 10 minut.
Nedaleko je další malá oblíbená pláž Vrisi. Nejbližší
taverna je vzdálena necelých 100 m. Vilka je 
v klidném idylickém prostředí a je obklopena pěk-
nou zahradou.
Ubytování: obě vilky jsou spojeny schodištěm, které
vede na veliké terasy. Z terasy vcházíte do prostorné
obývací kuchyně, kde je sporák, lednička s mrazákem
a kuchyňský stůl se židlemi. V obývací kuchyni 
je 1 lůžko, ve 2. vilce pak 1 velké dvoulůžko, dále jsou
zde 2 dvoulůžkové ložnice a dobře vybavená koupel-

na. Ve vilkách je klimatizace. Na zahradě je příjemné
posezení a gril.
Hodnocení: velmi pěkné ubytování na ostrově
Zakynthos, které poskytuje soukromí, prostor a kom-
fort a má vynikající polohu.
Vzdálenost od malé pláže Vrisi: cca 150 m. 
Vzdálenost od pláže Marathia: cca 400 m. 
Vzdálenost od centra Limni Keri: cca 1,8 km.

Možnosti obsazenosti:
vily  iiiiii / iiiiii / iiiii / iiiiii / iiiii / iiii

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rzak110

Joanna Joanna 

Joanna - studio

studia a apartmány * 2-5 lůžek 
vlastní stravování * možnost dokoupení večeříJoanna **+

Poloha: dvě pěkné vilky stojí na severním svahu Limni
Keri a jsou obráceny směrem do hor. Jsou obklopeny
olivovým sadem a zahradami a klidné prostředí zde
může narušit pouze domácí zvířectvo. Od vilek vedou
schody, které Vás rychle dovedou k severnímu vý-
běžku pláže Limni Keri a na začátek promenády, kde
jsou obchody a taverny. 
Ubytování: standardní studia jsou jednoduše zařízena
a jsou v 1. patře nebo ve zvýšeném přízemí. Apart-
mány se 2 ložnicemi (až pro 5 osob) jsou ve vedlejší
vilce. Součástí vybavení je sprcha, WC, kuchyňský kout
(včetně vařiče, základního nádobí a ledničky), balkón
nebo široká terasa a klimatizace (za příplatek). Z bal-
kónů a terasy je výhled do zeleně. Majitelé jsou
pohostinní a budou Vás zásobovat místními domácími

produkty (zelenina, víno, olej) za příznivé ceny. 
Stravování: možnost dokoupení večeří v taverně Keri.
Hodnocení: ubytování s velmi dobrým přístupem 
na pláž. Doporučujeme všem, kteří mají rádi řecký ven-
kov a příjemnou rodinnou atmosféru. 
Vzdálenost od pláže: cca 130 m.
Vzdálenost od obchodu: cca 100 m.
Vzdálenost od centra Limni Keri: cca 500 m.

Možnosti obsazenosti:
studia  iii / iii / ii
apartmány  iiiii / iiii / iiiii / iiii / iii / iiiii / iiii / iii / ii

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rzak111
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Ceny obsahují: letenku Praha - Zakynthos - Praha včetně poplatků spo-
jených s leteckou dopravou (poplatky: 2000 Kč), transfery, 7x nebo 
14x ubytování, stravu dle ceníku, služby zástupce Viamare
Příplatky: klimatizace: cca 5 €/den (platba na místě), komplexní cestov-
ní pojištění: 35 Kč/osoba/den, minimální obsazenost u vil Argastares: 
4 osoby, u studií a apartmánů Joanna: 2 osoby
Dítě do 2 let: 1000 Kč bez nároku na místo v letadle a služby

Děti nesmí v den návratu ze zájezdu dovršit stanovený věk.

Dítě do 15 let pobyt ZDARMA
Joanna - na přistýlce (3., 4., a 5.lůžko)
Dítě do 6 let pobyt ZDARMA
Argastares  - na přistýlce (5. a 6.lůžko)
7 nocí: 7990 Kč 
14 nocí: 9990 Kč

DĚTSKÉ CENY

Aktuální ceny: www.viamare.cz

ZAKYNTHOS - LIMNI KERI: odlety z Prahy každou neděli Ceník: Argastares, Joanna

Ubytování ARGASTARES JOANNA
Osoba ve vile Osoba na přistýlce Osoba ve studiu Osoba v apartmánu Osoba na přistýlce

obsazené 4 osobami (5. a 6.lůžko) obsazeném 2 osobami obsazeném 2 osobami (3. a 4.lůžko)
Strava vlastní stravování vlastní stravování vlastní stravování vlastní stravování vlastní stravování

Cena je uvedena za osobu. Ceny jsou kalkulovány k 1.10.2016. Minimální obsazenost zájezdu je 40 osob

Počet nocí 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14
28.05. - 04.06. 13 490 17 990 11 490 13 990 14 090 19 090 16 190 23 290 9990 11990
04.06. - 11.06. 13 490 17 990 11 490 13 990 14 090 19 090 16 190 23 290 9990 11990
11.06. - 18.06. 13 490 17 990 11 490 13 990 14 090 19 090 16 190 23 290 9990 11990
18.06. - 25.06. 13 490 18 090 11 490 13 990 14 090 19 290 16 190 23 590 9990 11990
25.06. - 02.07. 13 590 19 290 11 590 14 590 14 290 20 690 16 490 25 690 9990 11990
02.07. - 09.07. 14 590 20 190 11 990 15 090 15 490 21 890 18 290 27 490 9990 11990
09.07. - 16.07. 14 590 20 190 11 990 15 090 15 490 21 890 18 290 27 490 9990 11990
16.07. - 23.07. 14 590 20 190 11 990 15 090 15 490 21 890 18 290 27 490 9990 11990
23.07. - 30.07. 14 590 21 790 11 990 16 090 15 490 21 890 18 290 28 490 9990 11990
30.07. - 06.08. 16 190 24 090 12 990 17 490 15 490 21 890 19 290 29 890 9990 11990
06.08. - 13.08. 16 890 24 790 13 390 17 890 15 490 21 890 19 690 30 290 9990 11990
13.08. - 20.08. 16 890 24 790 13 390 17 890 15 490 21 890 19 690 30 290 9990 11990
20.08. - 27.08. 16 890 23 790 13 390 17 290 15 490 21 490 19 690 29 290 9990 11990
27.08. - 03.09. 15 890 20 390 12 890 15 390 15 090 20 090 18 690 25 790 9990 11990
03.09. - 10.09. 13 490 17 990 11 490 13 990 14 090 19 090 16 190 23 290 9990 11990
10.09. - 17.09. 13 490 17 990 11 490 13 990 14 090 19 090 16 190 23 290 9990 11990
17.09. - 24.09. 13 490 17 990 11 490 13 990 14 090 19 090 16 190 23 290 9990 11990
24.09. - 01.10. 13 490 11 490 14 090 16 190 9990

Limni Keri - pláž

Limni Keri
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Yannis Yannis

Yannis

Yannis

Limni Keri - pláž

Yannis

Yannis

Klidné prostředí / Vhodné pro rodiny s dětmi
vily Bougainvillie, Jasmin a Hortensia * 2-5 lůžek * vlastní stravováníYannis ***

Rezervace na 242 489 351

Poloha: vilky stojí na vyvýšenině přímo nad přístavem
Limni Keri. K pobřežní promenádě a k pláži se dosta-
nete snadno přes olivový sad. Vilky jsou v klidném
místě, obklopeny pěknou zahradou se starobylými oli-
vovníky a stojí v sousedství vilky Dakis. 
Ubytování: 3 malé příjemné vilky mají prostorné,
kamenem obložené a zastíněné přední i zadní terasy.
Jsou doslova obklopené kvetoucími stromy a květi-
nami. 2 dvoulůžkové ložnice doplňuje rozkládací 
gauč v obývací části kuchyně. Součástí vybavení je
koupelna se sprchou nebo vanou, WC, kuchyňský 
kout (včetně vařiče, základního nádobí a ledničky), 
fén, sejf, TV/SAT, klimatizace a Wi-Fi. Na zahradě je 
k dispozici gril. Celý prostor je upravený a působí velmi
příjemně. 

Hodnocení: kvalitní ubytování na jihovýchodním
pobřeží ostrova Zakynthos, které Vám poskytne znač-
né soukromí a přitom je velmi blízko centra městečka 
i pláže. 
Vzdálenost od pláže: cca 200 m.
Vzdálenost od centra Limni Keri: cca 150 m.

Možnosti obsazenosti:
vilky  iiiii / iiii / iiiii / iiii / iii / iiiii / iiii / iii / ii

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rzak112
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Zakynthos - Limni Keri

Ceny obsahují: letenku Praha - Zakynthos - Praha včetně poplatků spojených 
s leteckou dopravou (poplatky: 2000 Kč), transfery, 7x nebo 14x ubytování, stra-
vu dle ceníku, služby zástupce Viamare
Příplatky: komplexní cestovní pojištění: 35 Kč/osoba/den, minimální obsazenost
vilek Yannis: 2 osoby
Dítě do 2 let: 1000 Kč bez nároku na místo v letadle a služby
Děti nesmí v den návratu ze zájezdu dovršit stanovený věk.

Dítě do 12 let pobyt ZDARMA
Yannis - na přistýlce (3., 4. a 5.lůžko)
7 nocí: 7990 Kč 
14 nocí: 9990 Kč

DĚTSKÉ CENY

Aktuální ceny: www.viamare.cz

ZAKYNTHOS - LIMNI KERI: odlety z Prahy každou neděli Ceník: Yannis
Cena je uvedena za osobu. Ceny jsou kalkulovány k 1.10.2016. Minimální obsazenost zájezdu je 40 osob

YANNIS
Osoba ve vile Osoba 

obsazené na 3. a 4.lůžku
2 osobami

Strava vlastní stravování vlastní stravování
Počet nocí 7 14 7 14
28.05. - 04.06. 20 590 32 390 9990 11990
04.06. - 11.06. 20 590 32 390 9990 11990
11.06. - 18.06. 20 590 32 390 9990 11990
18.06. - 25.06. 20 590 33 290 9990 11990
25.06. - 02.07. 21 490 39 390 9990 11990
02.07. - 09.07. 26 690 44 590 9990 11990
09.07. - 16.07. 26 690 44 590 9990 11990
16.07. - 23.07. 26 690 44 590 9990 11990
23.07. - 30.07. 26 690 45 690 9990 11990
30.07. - 06.08. 27 790 47 190 9990 11990
06.08. - 13.08. 28 190 47 590 9990 11990
13.08. - 20.08. 28 190 47 590 9990 11990
20.08. - 27.08. 28 190 45 490 9990 11990
27.08. - 03.09. 26 090 38 190 9990 11990
03.09. - 10.09. 20 890 32 890 9990 11990
10.09. - 17.09. 20 890 32 890 9990 11990
17.09. - 24.09. 20 890 32 890 9990 11990
24.09. - 01.10. 20 890 9990

Limni Keri

Fotosoutěž
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Zakynthos - Laganas
Laganas

Rezervace na 242 489 351

Poseidon Beach

Poseidon BeachPoseidon Beach

Poseidon Beach

Poseidon Beach

Poseidon Beach

Zábava na dosah
hotel * 2-4 lůžka * all inclusivePoseidon Beach ***

Poloha: dobře vedený hotel je postaven nedaleko
kouzelné písečné pláže s modrou vlajkou EU v zálivu
Laganas asi půl kilometru od centra stejnojmenného
letoviska. V okolí hotelu je řada obchodů, restaurací 
a kaváren. Na pláži se dají pronajmout šlapadla a ma-
lé motorové čluny.
Ubytování: hlavní budova hotelu je čtyřpatrová 
a depandance dvoupatrové. Pokoje mají boční výhled
na moře nebo výhled do zahrady, v přízemí je výhled
značně omezený. Pokoje jsou 2lůžkové s možností až
2 menších přistýlek (palandy pro děti). Pokoje jsou
vybaveny koupelnou s WC, telefonem, fénem, led-
ničkou, TV, klimatizací (v červenci a srpnu v ceně, 
v červnu a září za příplatek), sejfem (za příplatek) 
a balkónem nebo terasou.
Vybavení a služby hotelu: recepce, výtah, bar, inter-
netový koutek (za příplatek), Wi-Fi (za příplatek),
snídárna, billiard, bazén, dětský bazén, vířivka, snack
bar, kde si můžete dopřát polední menu, dětský kou-
tek, stolní tenis, lehátka a slunečníky u hotelového
bazénu zdarma, na trávníku poblíž pláže za poplatek

(cca 5 € za set), na pláži za poplatek (cca 7 € za set).
Hotel nabízí pro své hosty různé programy.
Stravování: snídaně (včetně teplých jídel), obědy 
i večeře jsou podávány formou bufetu (salátový bufet,
předkrmy, nejméně 3 hlavní jídla, dezerty). Nápoje
jsou v ceně do 23 hodin, poté se hradí. Snack bar 
a bar na pláži nabízí během dne další občerstvení,
kávu a zákusky. Zmrzlina je servírovaná do 19 hodin.
Hodnocení: hotel s vynikající polohou a dobrými služ-
bami, v bezprostřední blízkosti pláže a v dosahu boha-
tého nočního života. Sportovní možnosti a krásná
dobře přístupná pláž bude vyhovovat i rodinám 
s dětmi.
Vzdálenost od pláže: cca 50 m.
Vzdálenost od centra Laganas: cca 500 m.

Možnosti obsazenosti:
pokoje  iii / iiii / iii / ii / i

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rzak113

LAGANAS
Laganas je největší letovisko na ostrově Zakynthos 
a leží u překrásné písečné pláže, která je dlouhá více
než 8 km. Vydáte-li se procházkou z jednoho konce
pláže na druhý, budete potřebovat více než dvě hodi-
ny. Okolo pláže je mnoho taveren, obchodů, plážo-
vých barů, hotelů a apartmánů. Voda je teplá a čistá 
s pozvolným vstupem do moře, vyhovuje tedy i rodi-
nám s dětmi. Velmi snadno si zde pronajmete i lehát-
ka a slunečníky, lodičky a šlapadla. Od června do září
jsou v některých úsecích pláže vyhlášena speciální
opatření na ochranu mláďat želv Caretta-Caretta.

Přestože je Laganas označováno jako nejživější stře-
disko na ostrově Zakynthos, je možné zde najít i klid,
soukromí a pohodu. Můžete také navštěvovat sou-
sední menší letoviska např. Kalamaki nebo Agios
Sostis. Záliv Laganas svírá tři kouzelné ostrůvky
Pelouzo, Marathonisi a Agios Sostis. Další velkou
výhodou místa je dobré spojení do hlavního města
Zakynthos, které je vzdálené pouze 10 km. Můžete
tam dojet buď místní autobusovou linkou nebo ta-
xikem.

Transfer:
Transfer z letiště (cca 8 km) potrvá asi 15 minut 
(v závislosti na provozu).

Taverny, restaurace, bary, diskotéky, obchody 
s potravinami i suvenýry, pošta, banky, bankomat,
lékárna, lékař, stanoviště taxíků, půjčovna lodiček
a šlapadel, možnost pronájmu lehátek a sluneč-
níků, možnost pronájmu dopravních prostředků 
a rezervace výletů přes zástupce Viamare, který
do místa pravidelně dojíždí.

To nejdůležitější o Laganasu



Pláž před hotelem Poseidon
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Zakynthos - Laganas

Ceny obsahují: letenku Praha - Zakynthos - Praha včetně
poplatků spojených s leteckou dopravou (poplatky: 
2000 Kč), transfery, 7x nebo 14x ubytování, stravu dle
ceníku, služby zástupce Viamare
Příplatky: 1lůžkový pokoj: 1700 Kč/noc, Wi-Fi: cca 
20 €/pobyt (platba na místě), komplexní cestovní 
pojištění: 35 Kč/osoba/den
Dítě do 2 let: 1000 Kč bez nároku na místo v letadle 
a služby

Děti nesmí v den návratu ze zájezdu dovršit stanovený věk.

Aktuální ceny: www.viamare.cz

ZAKYNTHOS - LAGANAS: odlety z Prahy každou neděli Ceník: Poseidon Beach

Ubytování POSEIDON BEACH
Osoba v pokoji Osoba na přistýlce Dítě 6-12 let na

obsazené 2 osobami (3.lůžko) přistýlce (3. a 4.lůžko)
Strava all inclusive all inclusive all inclusive

Cena je uvedena za osobu. Ceny jsou kalkulovány k 1.10.2016. Minimální obsazenost zájezdu je 40 osob

Počet nocí 7 14 7 14 7 14
28.05. - 04.06. 21 490 35 290 17 190 26 390 12 790 17 890
04.06. - 11.06. 21 990 35 890 17 590 26 790 13 090 18 190
11.06. - 18.06. 21 990 36 090 17 590 26 990 13 090 18 290
18.06. - 25.06. 22 690 36 090 18 090 26 990 13 490 18 290
25.06. - 02.07. 22 690 36 890 18 090 27 590 13 490 18 690
02.07. - 09.07. 23 290 36 990 18 590 27 790 13 890 18 890
09.07. - 16.07. 23 290 36 990 18 590 27 790 13 890 18 890
16.07. - 23.07. 23 290 36 990 18 590 27 790 13 890 18 890
23.07. - 30.07. 23 290 36 990 18 590 27 790 13 890 18 890
30.07. - 06.08. 23 290 36 990 18 590 27 790 13 890 18 890
06.08. - 13.08. 23 290 36 990 18 590 27 790 13 890 18 890
13.08. - 20.08. 23 290 36 990 18 590 27 790 13 890 18 890
20.08. - 27.08. 23 290 36 490 18 590 27 390 13 890 18 590
27.08. - 03.09. 22 690 36 090 18 090 26 990 13 490 18 290
03.09. - 10.09. 22 690 35 690 18 090 26 790 13 490 18 190
10.09. - 17.09. 22 690 35 490 18 090 26 590 13 490 17 990
17.09. - 24.09. 21 990 35 290 17 590 26 390 13 090 17 890
24.09. - 01.10. 21 490 17 190 12 790

Ostrůvek Cameo

Pláž Laganas - vodní sporty

Dítě do 6 let 
VÝHODNÁ CENA 
Poseidon - na přistýlce 
(3. nebo 4.lůžko) 
s all inclusive
(platí pouze 3990 Kč/7 nocí 
nebo 5990 Kč/14 nocí 
- více na str. 8)

VČASNÁ REZERVACE 
AŽ DO 31.03. Dítě do 6 let pobyt 

s all inclusive ZDARMA
Poseidon Beach 
- na přistýlce (3. a 4.lůžko)
8 denní zájezd: 7990 Kč 
15 denní zájezd: 9990 Kč

DĚTSKÉ CENY
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Leonidas Laganas - vodní sporty

Leonidas

Zábava na dosah
studia * 2-3 lůžka * vlastní stravováníLeonidas **+

Rezervace na 242 489 351

Poloha: dům se nachází velmi blízko krásné a nej-
delší písečné pláže na ostrově. Je i nedaleko centra
Laganas, které je největším prázdninovým letoviskem
na ostrově Zakynthos. K pláži Laganas se dostanete
pohodlně doslova za pár minut. Můžete si zde pronaj-
mout lehátka a slunečníky. Také taverny, kavárny, bary
a obchody jsou velmi blízko. Nedaleko je i autobuso-
vá zastávka, odkud se snadno dostanete až do hlav-
ního města Zakynthos.
Ubytování: standardně vybavená studia se 2 nebo 
3 lůžky jsou v 1. patře a v přízemí. 2lůžková studia
mají 2 lůžka a 3lůžková studia manželskou postel 
a další lůžko. Ze zastíněných balkónů a teras je výhled
do zeleně, do zahrady a do okolní zástavby. Studia
jsou vybavena sprchou, WC a kuchyňským koutem

(včetně vařiče, ledničky, kávovaru a základního nádo-
bí), klimatizací (za příplatek) a TV. Je zde i Wi-Fi.
Hodnocení: nespornou výhodou tohoto ubytování je
vynikající poloha, blízkost nádherné pláže a velmi
snadný přístup do centra Laganas, kde se můžete
bavit i dlouho do noci.
Vzdálenost od pláže Laganas: cca 120 m.
Vzdálenost od centra Laganas: cca 80 m.

Možnosti obsazenosti:
studia  iii / iii / ii / i

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rzak114

Leonidas

Leonidas

Leonidas

Laganas



Laganas
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Ceny obsahují: letenku Ostrava - Zakynthos - Ostrava včetně poplatků spoje-
ných s leteckou dopravou (poplatky: 2000 Kč), transfery, 7x nebo 14x ubytování,
stravu dle ceníku, služby zástupce Viamare
Příplatky: 1lůžkový pokoj: 400 Kč/noc, klimatizace: cca 6 €/den (platba 
na místě), dětská postýlka: cca 3 €/den (platba na místě), komplexní cestovní
pojištění: 35 Kč/osoba/den
Dítě do 2 let: 1000 Kč bez nároku na místo v letadle a služby

Děti nesmí v den návratu ze zájezdu dovršit stanovený věk.

Dítě do 15 let VÝHODNÁ CENA 
Leonidas - na 3.lůžku
(platí pouze 3990 Kč/7 nocí 
nebo 5990 Kč/14 nocí 
- více na str. 8)

VČASNÁ REZERVACE AŽ DO 31.03.

Dítě do 15 let pobyt ZDARMA
Leonidas - na 3.lůžku 
8 denní zájezd: 7990 Kč 
15 denní zájezd: 9990 Kč

DĚTSKÉ CENY

Aktuální ceny: www.viamare.cz

ZAKYNTHOS - LAGANAS: odlety z Ostravy každý pátek Ceník: Leonidas

Laganas

Cena je uvedena za osobu. Ceny jsou kalkulovány k 1.10.2016. Minimální obsazenost zájezdu je 40 osob
Ubytování LEONIDAS

Osoba ve studiu Osoba
obsazeném 2 osobami na 3.lůžku

Strava vlastní stravování vlastní stravování
Počet nocí 7 14 7 14
09.06. - 16.06. 12 490 15 590 11 590 14 090
16.06. - 23.06. 12 890 16 490 11 590 14 090
23.06. - 30.06. 13 690 18 290 11 590 14 090
30.06. - 07.07. 14 990 19 290 11 590 14 090
07.07. - 14.07. 14 990 19 290 11 590 14 090
14.07. - 21.07. 14 990 19 290 11 590 14 090
21.07. - 28.07. 14 990 19 290 11 590 14 090
28.07. - 04.08. 14 990 19 290 11 590 14 090
04.08. - 11.08. 14 990 19 290 11 590 14 090
11.08. - 18.08. 14 990 19 290 11 590 14 090
18.08. - 25.08. 14 990 19 290 11 590 14 090
25.08. - 01.09. 14 990 18 390 11 590 14 090
01.09. - 08.09. 14 290 17 890 11 590 14 090
08.09. - 15.09. 14 290 17 490 11 590 14 090
15.09. - 22.09. 13 690 16 690 11 590 14 090
22.09. - 29.09. 12 690 11 590
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Kréta - ostrov boha Dia

Rezervace na 242 489 351

Letecké zájezdy na 7, 10, 11 a 14 nocí
Lety do Chanie a Heraklia

KDO NAVŠTÍVIL KRÉTU A POZNAL RUŠNÁ
STŘEDISKA SEVERNÍHO POBŘEŽÍ, BUDE MILE
PŘEKVAPEN A OKOUZLEN, AŽ JEJ ZAVEDEME NA JIH
OSTROVA, KDE V LÉTĚ SKORO NIKDY NEPRŠÍ 
A LIBYJSKÉ MOŘE OMÝVÁ MOHUTNÁ ROZEKLANÁ
SKALISKA I FANTASTICKÉ PLÁŽE. PRÁVĚ V TÉTO
ČÁSTI OSTROVA SE PODLE LEGENDY NARODILI BŮH
ZEUS I MÝTICKÝ KRÁL MÍNOS A V RANÝCH DOBÁCH
KŘESŤANSTVÍ ZDE PŮSOBIL SVATÝ PAVEL.  

KRÉTA je ostrov, který Vás bude inspirovat k hledání 
a poznávání nových zajímavých míst. Poznáte vysoké
horské masívy i rokle a zároveň objevíte řadu zajíma-
vých památek z dávné minulosti.

KRÉTA je největším, nejhornatějším a nejrozmanitějším
řeckým ostrovem. Naleznete zde divoké pobřeží,
dlouhé rozlehlé pláže, hory dosahující výšky téměř
2500 m n.m., 16 kilometrů dlouhou a průchodnou
rokli SAMARIA, ale i malé zálivy, úrodné roviny,
malebné rybářské vesničky a těžko dostupné vesnice
vysoko v horách. Z jara jsou vrcholky ještě pokryty
sněhem, zatímco nížiny jsou doslova posety pestroba-
revnou divokou květenou. V létě se Vám často podaří
zahlédnout mořského orla, který se vznáší vysoko nad
skalami vynášen proudem horkého vzduchu.
Historie a mýty z dávné minulosti vyprávějí o velkém
králi Mínoovi, o statečném hrdinovi Théseovi a o hrů-
zostrašném Mínotaurovi. Paláce KNÓSSOS a FESTOS
dosvědčují i dnes slavnou minulost ostrova.
KRÉTA je domovem hrdých, nezávislých a skutečně
pohostinných lidí, kteří se naučili mnohokrát v historii
nalézt úkryt ve svých divokých a krásných horách 
a vzdorovat tak vpádu Benátčanů, ničivých Turků 
nebo německých výsadkářů. Snad právě proto si
Kré�ané zachovali svoji víru, řeč, zvyky, písně a tance
až do dnešních dnů. Mnohé kláštery se staly stře-
diskem vzdělanosti, umění a v neposlední řadě cent-
rem odboje proti vetřelcům. 
Zejména na Krétě Vás překvapí bohatství a hojnost
řecké kuchyně. Zdejší olivy, fíky a jedlé kaštany patří
vedle vynikajících vín, oleje, medu, sýrů, jogurtů a zele-
niny k lahůdkám, které určitě rádi ochutnáte.
Běžnou součástí Kréty jsou biologické čistící stanice.
Uvidíte pravidelné úklidy pláží a velmi pečlivě se sle-
duje čistota mořské vody. Také pláže v našich poby-
tových místech obdržely modrou vlajku EU, která zna-
mená značku nejvyšší čistoty a kvality.
Turistický ruch se soustře�uje především na severním
pobřeží v živých střediscích podél rychlostní komuni-
kace. Jih nabízí více klidu a pohody. Starobylé měs-
tečko jihozápadní Kréty PALEOCHORA a příjemné leto-
visko PLAKIAS Vás jistě okouzlí.

Sportovní možnosti naleznete na: www.viamare.cz/
kreta/sportovni-moznosti.

Kompletní nabídka a aktuální ceny: 
www.viamare.cz/kreta

Samaria Agia Roumeli

Agia Roumeli

Kréta - Balos

Kréta

Odletová 
místa
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Pro zpestření Vaší dovolené si můžete vybrat z těchto
výletů (výlety pořádají místní cestovní kanceláře, platí se
přímo na místě a může dojít ke změně programu): 

PALEOCHORA
Soutěska Samaria - průchod nejdelší soutěskou 
v Evropě (16 km), vyhlášenou národním parkem, po 4-6 
hodinovém sestupu nádhernou horskou scenérií
možnost oběda ve vesnici Agia Roumeli nebo koupání
na krásné pláži s drobnými černými oblázky. Pevná
obuv nutná! (orientační cena: 37 €, děti do 12 let: 25 €)

Soutěska Agia Irini - autobusem do vesnice Agia
Irini, následuje 7 km dlouhá procházka překrásnými
cypřišovými a borovicovými lesy, dále autobusem
do přímořské vesničky Sougia s krásnou oblázkovou
pláží - možnost koupání nebo návštěvy některé 
z místních taveren. Pevná obuv nutná! (orientační
cena: 32 €, děti do 12 let: 20 €)

Krétský karibik - plavba výletní lodí z přístavu
Kissamos podél nádherného pobřeží na ostrov
Gramvoussa s benátskou pevností, dříve obydlenou
piráty, dále lodí do překrásné zátoky Balos, kde
trávili líbánky princ Charles a princezna Diana. 
(orientační cena: 40 €, děti do 12 let: 20 €)

Z přístavu PALEOCHORA odjíždějí každý den lodě do pří-
stavů Sougia, Agia Roumeli, Loutro, Chora Sfakion, 
a několikrát týdně na pláž Elafonissi a na ostrov Gavdos.

PLAKIAS
Soutěska Samaria - průchod nejdelší soutěskou 
v Evropě (16 km), vyhlášenou národním parkem, po 4-6
hodinovém sestupu nádhernou horskou scenérií
možnost oběda ve vesnici Agia Roumeli nebo koupání
na krásné pláži s drobnými černými oblázky. Pevná obuv
nutná! (orientační cena: 54 €, děti do 12 let: 27 €)

Festos, Gortys, Matala - návštěva druhého nej-
významnějšího minojského paláce na Krétě -
Festosu (vstup cca 4 €); dále místa, které bylo kdysi
nejstarším osídlením na Krétě a také hlavním
městem v římské době - Gortysu (vstup cca 4 €);
nakonec zastávka na pláži Matala, populární 
v časech hippies, kde můžete navštívit také neoli-
tické jeskyně; návštěva vodopádů a kostela 
Sv. Nikolase v soutěsce Kourtaliotiko a tradiční 
krétské vesnice Spili, známé díky benátské kašně 
s 25 lvími hlavami. (orientační cena: 35 €, děti 
do 12 let: 17,50 €)

Krétský karibik - plavba výletní lodí z přístavu
Kissamos podél nádherného pobřeží na ostrov
Gramvoussa s benátskou pevností dříve obydlenou
piráty, dále lodí do překrásné zátoky Balos, kde
trávili líbánky princ Charles a princezna Diana. 
(orientační cena: 50 €, děti do 12 let: 25 €)

Santorini - návštěva ostrova s nejkrásnějšími výhle-
dy na moře. Výlet lodí na Santorini, okružní jízda
autobusem po ostrově - vesnice Oia, považovaná 
za jednu z nejpůvabnejších řeckých vesnic, pro-
cházka 1,5 km z Firostefani do Firy (nejkrásnější
výhledy na vulkán), hlavního města Santorini. 
(orientační cena: 150 €, děti do 12 let: 75 €)

Preveli - pěší vycházka soutěskou Kourtaliotiko až 
k nádherné pláži Preveli, návrat lodí do Plakiasu.
(orientační cena: 34 €, děti do 12 let: 17 €)

Jízdárna s koňmi a oslíky - nedaleká jízdárna
nabízí vyjížďky na koních, lekce s trenérem 
a vyjížďky na oslících, např. na pláž Damnoni.
Jízdárna je nedaleko Plakiasu.

Z přístavu PLAKIAS odjíždí každý den lo� na Preveli.

Výlety:

- kombinujte pobyt u moře s pobytem v horách 
a seznamte se s doporučenými trasami 
z jednotlivých letovisek, ale nepodceňujte 
úskalí této klimatické oblasti

- z Paleochory rozhodně navštivte vesničku
Azogires se stejnojmenným klášterem a vesnič-
ku Anidri, odkud můžete sejít roklí na krásnou 
pláž stejného jména

- využijte možnosti lodní dopravy z přístavu Pa-
leochora a navštivte další osady jižního pobřeží

- říká se, že nejkrásnější město Kréty je Chania, 
nevynechejte návštěvu tohoto místa

- pověstný klášter Preveli je přístupný i z nád-
herné pláže Preveli, kam se dostanete lodí 
z letoviska Plakias

- překvapením pro Vás určitě budou horské ves-
ničky nad Plakiasem - Sellia, Myrthios a Mariou,
kde si místní obyvatelé stále zachovávají tradič-
ní způsob života

- navštivte malé lázeňské městečko Spili, kde se
můžete osvěžit vynikající pramenitou vodou 
a kde naleznete řadu obchodů s ručními výšiv-
kami

Další zajímavosti ostrova Vám na místě dopo-
ručí zástupce Viamare.

Viamare doporučuje:

Agio Roumeli

Pobyt na řeckých ostrovech neznamená jen koupání
a slunění u nejkrásnějšího a nejčistšího moře Evropy,
ale také možnosti poznávání historických a kulturních
pamětihodností ostrovů, přírodních krás a mnohdy
ještě tradičního způsobu života místních obyvatel.
Výborným prostředkem k tomuto poznávání je pro-
nájem auta. 
Doporučujeme Vám zajistit si pronájem automobilu 
již nyní. Připravili jsme pro Vás zajímavou cenovou
nabídku. 
Spolupracujeme vždy s renomovanými a vyzkouše-
nými půjčovnami, které mají vozy kvalitně pojištěny.
Přesto doporučujeme při předávce vozu na letišti
nebo v místě ubytování věnovat pozornost technické-
mu stavu vozidla a výši spoluúčasti na škodě.

KRÉTA - PALEOCHORA - pronájem automobilů

Skupina Typ auta Cena za 7 dní Cena za 10 dní Cena za 11 dní Každý další den
A Hyundai Atos, Peugeot 107 A/C 6790 9590 10590 990
B Hyundai Getz, Fiat Panda, Renault Clio A/C 7690 11090 12190 1190
C Hyundai Accent, Citroën C3 A/C 8690 12290 13490 1290
D Fiat Panda Diesel, Toyota Yaris A/C 9590 13690 14990 1390
E Opel Zafira 7 míst, Fiat Scudo 9 míst, Honda FRV 6 míst A/C 12490 17790 19490 1790
JEEP Suzuki Jimmy 4WD 11190 15990 17590 1590
JEEP Suzuki Vitara 4WD 12790 18090 19890 1790
Ceny jsou platné při objednání minimálně 15 dní před odjezdem. 
Přistavení vozu: Paleochora. 
Předání vozu: Paleochora.
Spoluúčast na škodě: 300 €.
Minimální věk řidiče je 21 let. Nelze garantovat konkrétní typ auta, pouze skupinu.
Cestovní kancelář Viamare je pouze zprostředkovatel této služby, provozovatel je řecká půjčovna dopravních prostředků.

KRÉTA - PLAKIAS - pronájem automobilů

Skupina Typ auta Cena za 7 dní Cena za 10 dní Cena za 11 dní Každý další den
A Fiat Seicento A/C 7590 10790 11790 1090
B Daihatsu Cuore, Hyundai Atos (1,0) A/C 8190 11590 12790 1190
C Hyundai Getz, Fiat Panda (1,2) A/C 8490 12190 13390 1290
D VW Polo, Toyota Yaris (1,4) A/C 9390 13490 14790 1390
E Hyundai Accent, Suzuki Liana (1,4) A/C 10590 15090 16590 1590
E1 Peugeot Bipper Tepee (1,4) A/C 12390 17590 19390 1790
E2 Peugeot Partner Tepee (1,6) A/C 15490 22090 24290 2290
F Suzuki Jimny 4x4 (1,3) 12590 17890 19690 1790
F1 Hyundai Tucson 4x4 (1,6) A/C 21090 30090 33090 3090
F2 VW Touran, Fiat Dobló, 7 míst A/C 16590 23690 26090 2390
AUT. Fiat Punto automat (1,3) A/C 12390 17590 19390 1790
G Minibus 9-místný A/C 18790 26890 29590 2690
Ceny jsou platné při objednání minimálně 15 dní před odjezdem.
Přistavení vozu: letiště Chania, letiště Heraklion, Plakias.
Předání vozu: letiště Chania, letiště Heraklion, Plakias.
Spoluúčast na škodě: 300 €.
Připojištění podvozku pneumatik a nulové spoluúčasti: cca 5 €/den (platba na místě).
Minimální věk řidiče je 21 let. Nelze garantovat konkrétní typ auta, pouze skupinu.
Cestovní kancelář Viamare je pouze zprostředkovatel této služby, provozovatel je řecká půjčovna dopravních prostředků.

Paleochora - Sabine Travel

Cesta do Agio Roumeli
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PALEOCHORA
V městečku Paleochora, jehož dominantou je hradní
zřícenina benátského hradu Selino z roku 1279, žije
asi 2000 obyvatel. Nedaleko Paleochory stávalo staro-
bylé město Kalamydi. Hluboký a široký písečný záliv
Paleochory patří k nejlepším plážím na Krétě. Pláž se
nazývá Pachia Ammos a je lemována stromy tama-
ryšků. V okrajové části této pláže je tolerován nudis-
mus. Kdo dává přednost pláži oblázkové, nalezne ji 
na východním pobřeží Paleochory. Tato pláž s velkými
oblázky se jmenuje Chalikia (doporučujeme boty 
do vody). Obě pláže jsou oceňovány modrou vlajkou
EU a jsou od sebe vzdálené cca 10 minut chůze. 
Na obou plážích si můžete pronajmout slunečníky 
a lehátka. Pokud vyhledáváte menší a divoké pláže,
naleznete je za městem, a to jak na západním, tak 
i na východním pobřeží. Centrum nočního života je 
ve středu městečka. Taverny, bary a ,,kafeniony" mají
stolky vybíhající až do silnice, která je večer pro vozid-
la uzavřena. Rozhovory nad stolky vedou brzy 
k navázání nových přátelství. Velmi k tomu přispívá
,,pomalá" a odpočinková atmosféra městečka. Paleo-
chora je střediskem jihozápadní části Kréty a zacho-
vává si stále svůj tradiční krétský ráz.

Z přístavu Paleochora lze podniknout jednodenní 
výlety lodí k vykopávkám Lissos, do přístavů Sougia,
Agia Roumeli, Loutro a Chora Sfakion anebo k  věhlas-
nému písečnému ostrovu s pláží Elafonissi. Z malého
přístavu vyplouvá i lo� k nejjižnějšímu ostrovu Evropy
- k ostrovu Gavdos. Z Paleochory lze dojít pěšky 
do řady zajímavých míst, například do starobylé vesni-
ce Azogires se stejnojmenným klášterem a rozlehlou
hlubokou jeskyní 99 svatých a do vesničky Anidri,
odkud se můžete vydat roklí k nádherné pláži Anidri.
Vydáte-li se na východ od Paleochory, budete okou-
zleni dominantním útesem, který připomíná hlavu
spícího krokodýla. Cestou budete potkávat řadu úžas-
ných míst na koupání a budete-li mít trpělivost, asi tak
po 45 min. dojdete na již zmiňovanou krásnou pláž
Anidri. Paleochora nabízí výbornou příležitost ke zdo-
lání věhlasné rokle Samaria. Doporučujeme návštěvu
Chanie s její tržnicí a archeologickým muzeem.

Kompletní nabídka a aktuální ceny: 
www.viamare.cz/paleochora

Transfer:
Na letišti Chania Vás bude očekávat zástupce
Viamare. Cesta do Paleochory (cca 78 km) potrvá asi
2 h. 

Taverny, bary, kavárny, diskotéka, obchody, kino,
pošta, dostupnost lékaře, partnerská cestovní kan-
celář, půjčovna motorových vozidel a kol, lékárny,
banky, bankomaty, 2 pláže s modrou vlajkou EU,
přístav s pravidelným lodním spojením do okolních
osad, na ostrov Gavdos a na pláž Elafonissi, místní
autobusové nádraží, sídlo zástupce Viamare. 

Přehled ubytování:
Sifis (studia, apartmány) ... str. 107
Sandy Beach (hotel se snídaní) ... str. 108  
Pal Beach (hotel se snídaní) ... str. 108
Zafiri (studia, apartmány) ... str. 110
Lithi (studia) ... str. 111
Europa (studia, apartmány) ... str. 112
Marise 
(studia, apartmány se snídaní) ... str. 113
Lito (studia, apartmány) ... str. 114
Michalis (studia) ... str. 116
Candia (studia, pokoje) ... str. 117
Vily Paleochora (vily) ... str. 118
Iasmos (studia) ... str. 118

To nejdůležitější o Paleochoře

Paleochora

Paleochora

Paleochora

Paleochora

Paleochora



Sifis Sifis

Sifis

Sifis

SifisSifis - výhled

Sifis - pláž

Téměř u pláže
studia a apartmány * 2-4 lůžka * vlastní stravováníSifis **+

Poloha: dvoupatrová vilka je pro svoji vynikající polo-
hu velmi oblíbená. Stojí nedaleko centra městečka a
zároveň velmi blízko krásné písečné pláže, od které ji
odděluje pouze místní komunikace. Vilka s malou
zahrádkou, plnou oleandrů, je oplocena, takže zaru-
čuje soukromí. Obchody a taverny jsou na dosah.
Ubytování: v přízemí jsou prostornější 2lůžková 
a 3lůžková studia, která mají vydlážděné malé terasy.
Studia v 1. patře jsou 2lůžková a 3lůžková a mají 
balkóny s přímým nebo bočním výhledem na moře. 
Ve 2. patře se nachází 2lůžkové studio a 2 apartmány
vždy s 1 ložnicí (manželská postel) a s obývací kuchy-
ní, kde jsou další 2 lůžka. Z apartmánů je přímý nebo
boční výhled na moře. Studia a apartmány jsou vyba-
veny sprchou, WC, terasou nebo balkónem, kuchyň-
ským koutem (včetně vařiče, základního nádobí a led-
ničky) a klimatizací (za příplatek). V domě je dětská

postýlka na vyžádání (zdarma). V zahrádce před
domem je malý altánek s posezením.
Hodnocení: velmi oblíbené ubytování v těsné blíz-
kosti krásné pláže a centra městečka vyhledávají
všichni, kteří chtějí mít skvělé koupání na dosah. 
Vzdálenost od písečné pláže: cca 30 m.
Vzdálenost od centra Paleochory: cca 150 m.

Možnosti obsazenosti:
studia  iii / iii / ii / i
apartmány  iiii / iiii / iiii / iii / ii

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rkre101
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Sandy Beach Sandy Beach 

Sandy Beach - výhled

Zábava na dosah / V bezprostřední blízkosti pláže
hotel * 2-3 lůžka * se snídaníSandy Beach ***

Rezervace na 242 489 351

Poloha: malý hotel má vynikající polohu. Od krásné
písečné pláže jej odděluje pouze místní komunikace.
Do centra městečka se dostanete za pár minut.
Ubytování: pokoje mají z prostorných zastíněných
balkónů krásný přímý nebo boční výhled na písečnou
pláž a na moře. V přízemí je recepce a restaurace, kde
se podává snídaně. 2lůžkové pokoje s možností při-
stýlky jsou v 1. a 2. patře a jsou vybaveny sprchou,
WC, balkónem, ledničkou, telefonem, TV/SAT, fénem,
klimatizací a Wi-Fi. 
Stravování: dobrá rozšířená kontinentální snídaně je
podávána formou bufetu.
Speciální bonus: lehátka a slunečníky na pláži
zdarma.
Hodnocení: malý rodinný hotel s vynikající polohou 

a krásným výhledem na moře, odkud máte dlouhou
písečnou pláž i centrum městečka doslova na dosah. 
Vzdálenost od písečné pláže: cca 20 m.
Vzdálenost od centra Paleochory: cca 300 m.

Možnosti obsazenosti:
pokoje  iii / iii / ii

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rkre102

Pal Beach Pal Beach - pokoj

Pal Beach - boční výhled na moře

Zábava na dosah / Bezprostředně u pláže
hotel * 2-3 lůžka * se snídaníPal Beach ***

Poloha: hotel má vynikající polohu, od krásné písečné
pláže jej odděluje pouze místní komunikace. V okolí
jsou obchody a taverny, do centra se dostanete jen 
za pár minut.
Ubytování: všechny pokoje jsou 2lůžkové s možnos-
tí přistýlky a mají boční výhled na moře. Pokoje jsou
vybaveny sprchou, WC, ledničkou, telefonem, stropním
ventilátorem a klimatizací (v hlavní sezóně v ceně).
V hotelu lze vyžádat dětskou postýlkou (za příplatek).
Na krásné písečné pláži (Pachia Ammos) má hotel
omezený počet slunečníků a lehátek, které jsou pro
hotelové hosty zdarma. V hotelu je recepce, kde jsou
k dispozici sejfy (zdarma), útulná restaurace a venkov-
ní terasa, odkud je krásný výhled na moře. V lobby 
a snack baru je Wi-Fi (zdarma).

Stravování: rozšířená kontinentální snídaně je podá-
vána formou bufetu. 
Hodnocení: velmi příjemné ubytování s dobrou
snídaní a vynikající polohou, kde máte krásnou píseč-
nou pláž přímo na dosah.
Vzdálenost od písečné pláže: cca 20 m.
Vzdálenost od centra Paleochory: cca 280 m.

Možnosti obsazenosti:
pokoje  iii / iii / ii

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rkre103



109Online rezervace na www.viamare.cz Rezervace na 242 489 351

Kréta - Paleochora
Sandy Beach a Pal Beach od moře

KRÉTA - PALEOCHORA: odlety z Prahy ve středu a sobotu Ceník: Sifis, Sandy Beach, Pal Beach

Ceny obsahují: letenku Praha - Chania - Praha včetně
poplatků spojených s leteckou dopravou (poplatky: 
2000 Kč), transfery, 10x nebo 11x ubytování, stravu 
dle ceníku, služby zástupce Viamare
Příplatky: 1lůžkové studio: od 500 Kč/noc, 1lůžkový
pokoj: od 800 Kč/noc (Sandy Beach), od 900 Kč/noc 
(Pal Beach), klimatizace: cca 5 €/den (platba na místě),
komplexní cestovní pojištění: 35 Kč/osoba/den, mini-
mální obsazenost apartmánů Sifis: 2 osoby
Dítě do 2 let: 1000 Kč bez nároku na místo v letadle 
a služby

Děti nesmí v den návratu ze zájezdu dovršit stanovený věk.

Dítě do 18 let VÝHODNÁ CENA 
Sifis (studio) na 3.lůžku
Sifis (apartmán) na 4.lůžku
(platí pouze 4990 Kč 
- více na str. 8)

VČASNÁ REZERVACE AŽ DO 31.03.

Dítě do 18 let pobyt ZDARMA
Sifis - na 3. a 4.lůžku
10 a 11 nocí: 8990 Kč 

DĚTSKÉ CENY

Aktuální ceny: www.viamare.cz

Cena je uvedena za osobu. Ceny jsou kalkulovány k 1.10.2016. Minimální obsazenost zájezdu je 40 osob

Ubytování SIFIS SANDY BEACH PAL BEACH
Osoba Osoba Osoba Osoba Osoba Osoba Dítě 2-12 let

ve studiu v apartmánu na 3. a 4.lůžku v pokoji na 3.lůžku v pokoji na přistýlce
obsazeném obsazeném obsazeném obsazeném (3.lůžko)
2 osobami 2 osobami 2 osobami 2 osobami

Termín Počet vlastní vlastní vlastní snídaně snídaně snídaně snídaně
nocí stravování stravování stravování

03.06. - 14.06. 11 14990 16490 10990 18990 15790 20990 13690
14.06. - 24.06. 10 14990 16490 10990 18990 15790 20990 13690
24.06. - 05.07. 11 16590 18490 10990 21490 16690 22390 14090
05.07. - 15.07. 10 17490 19490 10990 21990 16290 23390 13890
15.07. - 26.07. 11 18090 20390 10990 23190 16890 24190 14390
26.07. - 05.08. 10 17490 19490 10990 21990 16290 23390 13890
05.08. - 16.08. 11 18090 20390 10990 23190 16890 24190 14390
16.08. - 26.08. 10 17490 19490 10990 21990 16290 23390 13890
26.08. - 06.09. 11 18090 20390 10990 22790 16890 24190 14090
06.09. - 16.09. 10 17490 19490 10990 21790 16290 23390 13890
16.09. - 27.09. 11 17490 19490 10990 22490 16690 23390 14090
27.09. - 07.10. 10 16590 18490 10990 18990 15790 20990 13690
07.10. - 18.10. 11 14990 16490 10990 18990 15790 20490 13490

Paleochora - pláž

Paleochora
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Zafiri Zafiri

Zafiri 

Zafiri Paleochora - pláž

Zafiri 

Jen pár metrů od písečné pláže
studia a apartmány * 2-4 lůžka * vlastní stravováníZafiri **

Rezervace na 242 489 351

Poloha: vilka stojí v západní části uvnitř městečka
Paleochora, hned za hotelem Sandy Beach. Na nád-
hernou písečnou pláž, vzdálenou asi 50 m, se dosta-
nete snadno po cestě. Do centra Paleochory, kde
naleznete taverny a obchody, je to také jen pár minut.
Před domem je příjemný prostor, který skýtá posezení
v zeleni. Nad Zafirou se vypínají trosky starého hradu
Selino.
Ubytování: starší budova je postavena v tradičním
krétském stylu a odpovídá tomu i interiér. Studia jsou
ve zvýšeném přízemí a v 1. patře, mají 2 samostatná
lůžka nebo manželskou postel a některá přistýlku
(pevné lůžko nebo rozkládací gauč pro dítě do 10 let).
Apartmány jsou ve zvýšeném přízemí a mají 1 ložnici 
se 2 lůžky nebo s manželským lůžkem a obytnou
kuchyň, kde jsou další 2 pevná lůžka nebo 2 rozklá-
dací gauče (pro děti do 10 let). Studia a apartmány
mají sprchu, WC, kuchyňský kout (včetně vařiče,
základního nádobí, myčky a ledničky), klimatizaci 
(za příplatek), fén, TV, sejf. Dětská postýlka je na vyžá-

dání (zdarma). Některé terasy v přízemí mohou být
doslova vnořeny do zástavby domu, jsou uzavřeny 
a odděleny zděnými přepážkami od ostatních teras.
Tyto terasy poskytují dostatek soukromí a příjemný
chládek. Studia v 1. patře mají výhled do okolní
zástavby a na pevnost Selino. Z přízemních teras je
omezený výhled a budete se dívat do místní zástavby
a do zeleně. Na recepci je Wi-Fi.
Hodnocení: největší předností je blízkost krásné 
písečné pláže a blízkost centra, kde naleznete vše, 
co k dovolené budete potřebovat. Představuje dobrý
standard za výhodnou cenu.
Vzdálenost od pláže: cca 50 m.
Vzdálenost od centra: cca 350 m.

Možnosti obsazenosti:
studia  iii / iii / ii / i
apartmány  iiii / iiii / iiii / iii / ii

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rkre104



Lithi Lithi 

Lithi

Ubytování blízko centra a oblázkové pláže
studia * 2 lůžka * vlastní stravováníLithi **

Poloha: vilka leží na okraji Paleochory v blízkosti
oblázkové pláže, kde končí také pobřežní promenáda
s tavernami a obchody. Je obklopena zelení a květi-
nami. Oblázková pláž je prakticky za rohem a k píseč-
né pláži se dostanete asi za 10 minut. 
Ubytování: 2lůžková studia jsou ve zvýšeném příze-
mí. Prostorné balkóny studií směřují do zahrady nebo
do zástavby městečka. Terasy 2 zadních studií směřu-
jí do dvorku a k hotelu Libyan Princess. Studia jsou
jednoduchá a dobře udržovaná a mají kuchyňský kout
(včetně vařiče, základního nádobí a ledničky), sprchu,
WC, klimatizaci (za příplatek) a Wi-Fi (s občasnými
výpadky). Majitelé bydlí v 1. patře. 
Hodnocení: vilka bude určitě vyhovovat milovníkům
oblázkových pláží (větší oblázky). Ubytování předsta-

vuje dobrý standard za výhodnou cenu.
Vzdálenost od pláže: cca 90 m.
Vzdálenost od centra: cca 200 m.

Možnosti obsazenosti:
studia  ii / ii / i

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rkre105
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Kréta - Paleochora

KRÉTA - PALEOCHORA: odlety z Prahy v sobotu a ve středu Ceník: Zafiri, Lithi

Ceny obsahují: letenku Praha - Chania - Praha
včetně poplatků spojených s leteckou dopra-
vou (poplatky: 2000 Kč), transfery, 10x nebo
11x ubytování, stravu dle ceníku, služby
zástupce Viamare
Příplatky: 1lůžkové studio: od 400 Kč/den, 
klimatizace: cca 5 €/den (platba na místě),
komplexní cestovní pojištění: 35 Kč/osoba/
den, minimální obsazenost apartmánů Zafiri: 
2 osoby
Dítě do 2 let: 1000 Kč bez nároku na místo 
v letadle a služby
Děti nesmí v den návratu ze zájezdu dovršit 
stanovený věk.

Dítě do 14 let VÝHODNÁ CENA 
Zafiri (studio) - na přistýlce (3.lůžko)
Zafiri (apartmán) - na přistýlce 
(3. nebo 4.lůžko)
(platí pouze 4990 Kč
- více na str. 8)

VČASNÁ REZERVACE AŽ DO 31.03.

Dítě do 14 let pobyt ZDARMA
Zafiri - na přistýlce (3. a 4.lůžko)
10 a 11 nocí: 8990 Kč

DĚTSKÉ CENY

Aktuální ceny: www.viamare.cz

Cena je uvedena za osobu. Ceny jsou kalkulovány k 1.10.2016. Minimální obsazenost zájezdu je 40 osob

Paleochora

Paleochora

Ubytování ZAFIRI LITHI
Osoba ve studiu Osoba v apartmánu Osoba Osoba

obsazeném obsazeném na přistýlce ve 2lůžkovém
2 osobami 2 osobami (3. a 4.lůžko) studiu

Termín Počet nocí vlastní vlastní vlastní vlastní
stravování stravování stravování stravování

31.05. - 10.06. 10 13690 15990 10990 13990
10.06. - 21.06. 11 14590 16490 10990 14890
21.06. - 01.07. 10 15490 17990 10990 15790
01.07. - 12.07. 11 16690 19590 10990 16990
12.07. - 22.07. 10 16190 18890 10990 16490
22.07. - 02.08. 11 16690 19590 10990 16990
02.08. - 12.08. 10 16190 18890 10990 16490
12.08. - 23.08. 11 16690 19590 10990 16990
23.08. - 02.09. 10 15990 18590 10990 16290
02.09. - 13.09. 11 15790 18590 10990 16090
13.09. - 23.09. 10 15290 17890 10990 16090
23.09. - 04.10. 11 14590 16490 10990 15090
04.10. - 14.10. 10 13690 15990 10990 13990
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Europa Europa - studia

Europa - pokoj 

Europa - výhled 

Marise - bar a písečná pláž Europa - od moře 

Europa

Přímo na pláži / Klidné prostředí
studia a apartmány * 2-4 lůžka * vlastní stravování / možnost dokoupení snídaníEuropa ***

Rezervace na 242 489 351

Poloha: vilky stojí přímo na písečné pláži a jsou
obklopeny udržovanou zahradou s květinami, tráv-
níkem, stromky a bazénem. Do centra se dostanete
snadno asi po 5-10 minutách pohodlné chůze.
Nejbližší obchod je vzdálen cca 150 m.
Ubytování: apartmánový hotel má pěkně zařízená
studia a apartmány ve zvýšeném přízemí a v 1. patře.
Některá studia a apartmány mají přímý nebo boční
výhled na moře, některá výhled do zahrad. Studia mají
2 lůžka, apartmány pak 1 ložnici se 2 lůžky a obývací
kuchyň s rozkládacím gaučem (až 2 lůžka). Studia 
a apartmány mají sprchu, WC, kuchyňský kout (včetně
vařiče, základního nádobí a ledničky), TV/SAT, klima-
tizaci a sejf (na vyžádání). Dětská postýlka je na vyžá-
dání (zdarma). U bazénu jsou lehátka a slunečníky
(zdarma). Majitelé vilek provozují plážový bar, kde je 
i Wi-Fi. 

Stravování: doporučujeme dokoupení snídaní, které
se podávají v plážovém baru zastíněném zelení.
Hodnocení: velmi příjemné a kvalitní ubytování s vyni-
kající polohou v bezprostřední blízkosti pláže a s velmi
dobrým dosahem centra Paleochory. 
Vzdálenost od písečné pláže: cca 10-15 m.
Vzdálenost od centra městečka: cca 450 m.

Možnosti obsazenosti:
studia  ii
apartmány  iiii / iiii / iiii / iii / ii

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rkre106



Marise Marise

Marise - studio

Marise - studio

MariseMarise - bar a písečná pláž

Marise

Skvělá poloha / Klidné prostředí
studia a apartmány * 2-5 lůžek * se snídaníMarise ***

Poloha: vilka stojí pouze 30 m od písečné pláže 
v klidném prostředí a je obklopena udržovanou
zahradou s květinami a palmami. Do centra městečka
Paleochora se dostanete snadno asi po 5-10 minu-
tách pohodlné chůze. Nejbližší obchod je vzdálen 
cca 60 m. Vilku od pláže odděluje pouze zahrada 
a malý plážový bar, který patří stejnému majiteli. 
Pár metrů od vilky je bazén (u vilek Europa), který
mohou používat i klienti z vilky Marise.
Ubytování: ve vilce naleznete 2-3lůžková studia 
a 3-5lůžkové apartmány s 1 nebo se 2 ložnicemi. 
Ve větších apartmánech je v obytné kuchyni 1 gauč 
(5. lůžko) a v menších apartmánech rozkládací gauč
(až 2 lůžka). Ubytování je buď v přízemí nebo 
v 1. patře. Některá studia a apartmány mají z balkónů
a teras přímý nebo boční výhled na moře částečně
zastíněný zelení, některá mají výhled do zahrady 
a k místní komunikaci, která je od teras a balkónů
oddělena vzrostlou zelení. Studia a apartmány jsou
vybaveny sprchou, WC, kuchyňským koutem (včetně
vařiče, základního nádobí a ledničky), klimatizací 
a sejfem (na vyžádání). Ve vilce jsou také pokoje 

(na vyžádání), které mají místo kuchyňského koutu set
na kávu. V zahradě a na balkónech je Wi-Fi. Dětská
postýlka je na vyžádání (zdarma).
Vybavení hotelu: hostům je k dispozici denní recepce
(do 20 hod.) s internetovým koutem, plážový bar 
s Wi-Fi, kde se podávají snídaně, a bazén u vilek Europa. 
Stravování: kontinentální snídaně je podávaná
formou bufetu v baru na pláži. Přes den si zde můžete
dát salát a menší pokrmy (např. souvlaki, pizza, tousty,
bagety apod. - platba na místě). 
Hodnocení: ubytování s vynikající polohou v bez-
prostřední blízkosti krásné písečné pláže a s velmi
dobrým dosahem centra Paleochory bude vyhovovat
jak párům, tak i rodinám s dětmi.
Vzdálenost od pláže: cca 30 m.
Vzdálenost od centra Paleochory: cca 400 m.

Možnosti obsazenosti:
studia  ii
apartmány  iiiii / iiii / iiiii / iiii / iiiii / iiii / iii / ii

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rkre107
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Lito Lito - apartmán

Lito - studio

Lito - malá recepce

Lito

Lito - výhledLito - apartmán

Lito

V centru města / Blízko na pláže
studia a apartmány * 2-5 lůžek * vlastní stravováníLito ***

Rezervace na 242 489 351

Poloha: dům je postaven v samém srdci městečka
Paleochora v jedné z klidnějších uliček nedaleko malé-
ho náměstí. Na obě krásné pláže Paleochory se dosta-
nete pohodlnou chůzí ani ne za 5 minut.
Ubytování: apartmánový dům je po celkové rekon-
strukci a nabízí pěkné a prostorné ubytování. Studia
pro 2-3 osoby, apartmány pro 3-5 osob a mezone-
tové suity pro 3-4 osoby jsou umístěny v přízemí, 
v 1. a ve 2. patře v několika budovách tvořících uzav-
řený a komorní celek. Uprostřed je dvorek se zelení 
a květinami. Studia, apartmány a mezonetové suity
jsou vybaveny kuchyňským koutem (včetně vařiče,
základního nádobí a ledničky), koupelnou (sprcha, 
toaleta), klimatizací (za příplatek), stropním ventiláto-
rem, TV/SAT, fénem, sejfem a Wi-Fi. Apartmány a suity
mají oddělenou 2lůžkovou ložnici a obývací pokoj 
s dalšími 1-3 lůžky (rozkládací pohovky nebo řádná
lůžka). Balkóny a terasy směřují do dvorku objektu,
ulice nebo na hory (mezonetové suity). Dětská postýl-

ka je na vyžádání (zdarma). Ceník mezonetových suit
naleznete na www.viamare.cz.
Hodnocení: kvalitní ubytování v klasickém krétském
domě s velmi dobrými službami doporučujeme všem,
kteří mají rádi atmosféru starých krétských sídel.
Velkou výhodou je i blízkost obou pláží, centra a skvě-
lý servis majitelů.
Vzdálenost od písčité pláže: cca 150 m.
Vzdálenost od oblázkové pláže: cca 250 m.
Vzdálenost od centra městečka: cca 300 m. 

Možnosti obsazenosti:
studia  iii / ii
apartmány  iiiii / iiii / iiiii / iiii / iii / iiiii / iiii / iii / ii

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rkre108
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Paleochora

KRÉTA - PALEOCHORA: odlety z Prahy v sobotu a ve středu Ceník: Europa, Marise, Lito

Ceny obsahují: letenku Praha - Chania - Praha včetně poplat-
ků spojených s leteckou dopravou (poplatky: 2000 Kč), trans-
fery, 10x nebo 11x ubytování, stravu dle ceníku, služby
zástupce Viamare
Příplatky: Europa - snídaně: 160 Kč/den, 1lůžkové studio/
pokoj: od 600 Kč/den (Lito), od 900 Kč/den (Marise), 
od 1000 Kč/den (Europa), Lito - klimatizace: cca 5 €/den
(platba na místě), komplexní cestovní pojištění: 35 Kč/
osoba/den, minimální obsazenost apartmánů: 2 osoby
Dítě do 2 let: 1000 Kč bez nároku na místo v letadle a služby

Děti nesmí v den návratu ze zájezdu dovršit stanovený věk.

Dítě do 15 let 
pobyt ZDARMA
Europa na přistýlce (3. a 4.lůžko)
Lito na přistýlce (3., 4. a 5.lůžko)
Dítě do 15 let 
pobyt se snídaní ZDARMA
Marise na přistýlce (3.,  4. a 5.lůžko)
10 a 11 nocí: 8990 Kč

DĚTSKÉ CENY

Aktuální ceny: www.viamare.cz

Cena je uvedena za osobu. Ceny jsou kalkulovány k 1.10.2016. Minimální obsazenost zájezdu je 40 osob

Ubytování EUROPA MARISE LITO
Osoba ve studiu Osoba v apartmánu Osoba Osoba ve studiu Osoba v apartmánu Osoba Osoba ve studiu Osoba v apartmánu Osoba 

obsazeném obsazeném na přistýlce obsazeném obsazeném na přistýlce obsazeném obsazeném na přistýlce
2 osobami 2 osobami (3. a 4.lůžko) 2 osobami 2 osobami (3. a 4.lůžko) 2 osobami 2 osobami (3. a 4.lůžko)

(výhled do zahrady) (1 ložnice)
Termín Počet nocí vlastní stravování vlastní stravování vlastní stravování snídaně snídaně snídaně vlastní stravování vlastní stravování vlastní stravování
31.05. - 10.06. 10 22990 27990 10990 20990 27990 10990 16490 17990 10990
10.06. - 21.06. 11 23990 28790 10990 21990 28790 10990 17490 18990 10990
21.06. - 01.07. 10 23490 27990 10990 21690 27990 10990 17990 19690 10990
01.07. - 12.07. 11 24990 30590 10990 22990 30590 10990 20290 22990 10990
12.07. - 22.07. 10 23490 28790 10990 21690 28790 10990 19390 21890 10990
22.07. - 02.08. 11 24990 30590 10990 22990 30590 10990 20290 22990 10990
02.08. - 12.08. 10 23490 28790 10990 21690 28790 10990 19390 21890 10990
12.08. - 23.08. 11 24990 30590 10990 22990 30590 10990 20290 22990 10990
23.08. - 02.09. 10 23490 28790 10990 21690 28790 10990 19090 21390 10990
02.09. - 13.09. 11 23990 29990 10990 21990 29990 10990 19390 21890 10990
13.09. - 23.09. 10 23490 28790 10990 21690 28790 10990 17990 19690 10990
23.09. - 04.10. 11 23990 29990 10990 21990 29990 10990 17490 18990 10990
04.10. - 14.10. 10 22990 27990 10990 20990 27990 10990 16490 17990 10990

Fotosoutěž - oblázková pláž v Paleochoře 
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Michalis Michalis - studio

Michalis - studio

Michalis - studioPláže směrem na západ od Paleochory

Michalis 

Michalis - výhled

Klidné prostředí / Výhled na moře
studia * 2-3 lůžka * vlastní stravováníMichalis **+

Rezervace na 242 489 351

Poloha: moderní vilka stojí na jihozápadním svahu
nad písečnou pláží v nové části Paleochory. Na nej-
bližší písečnou pláž se dostanete do 7 min. chůze 
a do centra městečka asi za 15 min. Nejbližší obchod
je vzdálen asi 10 min. Cesta zpět Vám potrvá déle,
vzhledem k tomu, že dům stojí ve svahu.
Ubytování: studia jsou prostorná a moderně vybavená.
V 1., 2. a 3. patře jsou studia pro 2-3 osoby, některá 
z nich jsou vzájemně propojena dobře izolovanými
dveřmi a mohou se tak využít jako ubytování pro rodi-
ny (až pro 5 osob). Studia jsou vybavena sprchou, WC,
balkónem nebo terasou, kuchyňským koutem (včetně
vařiče, základního nádobí a ledničky), TV/SAT, klima-
tizací (za příplatek) a Wi-Fi. Balkóny jsou zastíněny
pergolami. Ze studií je bu� přímý panoramatický nebo
boční výhled na moře a na Paleochoru. V domě jsou 
i studia s výhledem do hor. Dětská postýlka je na vyžá-
dání (zdarma).

Speciální bonus: pronájem kola pouze za 3 €/den.
Hodnocení: moderní, kvalitní a prostorné ubytování.
Největší předností domu je výhled na moře a na Pa-
leochoru! Doporučujeme všem, kteří ocení kvalitu 
a nevadí jim pohyb na čerstvém, mořem prosyceném
vzduchu.
Vzdálenost od písečné pláže: cca 330 m.
Vzdálenost od centra Paleochory: cca 900 m.

Možnosti obsazenosti:
studia  iii / iii / ii

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rkre109



Candia Candia

Candia

pokoje * 2 lůžka * studia * 2-3 lůžka
vlastní stravování / možnost dokoupení snídaníCandia ***

Poloha: vilka stojí v zahradě se vzrostlými stromy a keři,
jen asi 50 m od písečné pláže. Hosté mohou používat
bazén hotelu Europa, který patří stejnému majiteli.
Komunikace za domem vás po pár metrech zavede 
k obchodu, tavernám a kavárnám. Staré centrum Paleo-
chory s malým přístavem je vzdáleno necelých 10 minut.
Ubytování: 2lůžkové pokoje ve zvýšeném přízemí mají
výhled do zahrady, 2lůžková studia (s možností 1 přistýl-
ky) v 1. patře mají z balkónů částečný výhled na moře
(zastíněný zelení) nebo do zahrady a k bazénu. 
Studia a pokoje mají buď 2 samostatná lůžka nebo man-
želskou postel, studia navíc rozkládací pohovku nebo
další lůžko. Studia mají sprchu, WC, kuchyňský kout
(včetně vařiče, základního nádobí a ledničky), klimatizaci,
sejf (na vyžádání v recepci), TV/SAT, fén (na vyžádání 

v recepci). Pokoje mají místo kuchyňského koutu ledničku
a set na kávu. Ubytování je příjemné a dobře udržované.
Stravování: doporučujeme dokoupení snídaní, které
se podávají v plážovém baru pod stínem tamaryšků.
Hodnocení: komorní vilka obklopená zelení má vyni-
kající polohu. Bezprostřední blízkost nádherné písečné
pláže bude vyhovovat všem milovníkům koupání.
Vzdálenost od pláže: cca 50 m.
Vzdálenost od centra Paleochory: cca 400 m.

Možnosti obsazenosti:
pokoje  ii
studia  iii / ii

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rkre110
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KRÉTA - PALEOCHORA: odlety z Prahy ve středu a sobotu Ceník: Michalis, Candia
Cena je uvedena za osobu. Ceny jsou kalkulovány k 1.10.2016. Minimální obsazenost zájezdu je 40 osob

Ceny obsahují: letenku Praha - Chania - Praha včetně poplatků
spojených s leteckou dopravou (poplatky: 2000 Kč), transfery, 
10x nebo 11x ubytování, stravu dle ceníku, služby zástupce
Viamare
Příplatky: 1lůžkové studio/pokoj: od 400 Kč/den (Michalis),
od 900 Kč/den (Candia), komplexní cestovní pojištění: 35 Kč/
osoba/den
Dítě do 2 let: 1000 Kč bez nároku na místo v letadle a služby

Děti nesmí v den návratu ze zájezdu dovršit stanovený věk.

Ubytování MICHALIS CANDIA
Osoba ve studiu Osoba Osoba v pokoji Osoba ve studiu Osoba

obsazeném na 3.lůžku obsazeném obsazeném na přistýlce
2 osobami 2 osobami 2 osobami (3.lůžko) 

Termín Počet nocí vl. stravování vl. stravování vl. stravování vl. stravování vl. stravování
03.06. - 14.06. 11 13990 10990 20990 22990 10990
14.06. - 24.06. 10 14990 10990 20990 22990 10990
24.06. - 05.07. 11 15990 10990 22790 24790 10990
05.07. - 15.07. 10 16490 10990 21990 23490 10990
15.07. - 26.07. 11 16990 10990 22990 24990 10990
26.07. - 05.08. 10 16490 10990 21990 23490 10990
05.08. - 16.08. 11 16990 10990 22990 24990 10990
16.08. - 26.08. 10 16490 10990 21990 23490 10990
26.08. - 06.09. 11 16490 10990 22790 24490 10990
06.09. - 16.09. 10 15990 10990 21690 23490 10990
16.09. - 27.09. 11 15490 10990 22790 23990 10990
27.09. - 07.10. 10 14990 10990 20990 22990 10990
07.10. - 18.10. 11 13990 10990 20990 22990 10990

Paleochora

Pláž před hotelem Candia

Dítě do 15 let VÝHODNÁ CENA 
Michalis - na 3.lůžku
(platí pouze 4990 Kč 
- více na str. 8)

VČASNÁ REZERVACE AŽ DO 31.03.

Dítě do 15 let pobyt ZDARMA
Michalis - na 3.lůžku
Candia - na 3.lůžku
10 a 11 nocí: 8990 Kč

DĚTSKÉ CENY

Aktuální ceny: www.viamare.cz
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Vily Paleochora Vily Paleochora - pokoj

Vily Paleochora

Klidné prostředí / Přímo u pláže
vily * až 5 lůžek * vlastní stravováníVily Paleochora ***+

Rezervace na 242 489 351

Poloha: komplex 3 vil se nachází přímo u oblázkové
pláže Grameno, mezi vesnicemi Paleochora a Koun-
doura. Nejbližší taverny a mini market jsou vzdáleny
asi 500 m. Na písčitou pláž Grammeno, oceněnou
modrou vlajkou EU, je to pouze 250 m. Letovisko
Paleochora leží asi 4 km od vil.
Ubytování: každá z vil nabízí ubytování až pro 5 osob.
Vily jsou postaveny v klasickém krétském venkovském
stylu v pěkně udržované zahradě, celý komplex je
uzavřen ploty a zídkami. V přízemí vily se nachází
velká obývací místnost s plně vybaveným kuchyňským
koutem, jídelnou, krbem, TV a pohovkou (5. lůžko).
Vedle této místnosti je 2lůžková ložnice s koupelnou
(sprcha, toaleta). Z obývací místnosti se vychází 
na zastíněnou terasu s výhledem směrem na moře. 

V 1. patře vily je druhá 2lůžková ložnice s manželským
lůžkem a koupelnou (sprcha, WC) a terasou s krásným
výhledem na moře. Dětská postýlka je na vyžádání
(zdarma).
Hodnocení: ubytování přímo u pláže, klidná poloha,
dobrá dostupnost taveren a obchodu, výhodná cena.
Vzdálenost od Paleochory: cca 4 km.
Vzdálenost od oblázkové pláže: 20-60 m.
Vzdálenost od písčité pláže: cca 250 m.

Možnosti obsazenosti:
vily  iiiii / iiii / iiiii / iiii / iii / iiiii / iiii / iii / ii

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rkre111

Iasmos Iasmos

Iasmos

Klidné prostředí
studia * 2-4 lůžka * vlastní stravováníIasmos ***+

Poloha: 5 nových vilek je postaveno v zahradě přímo
u krásné písečné pláže v západní části zálivu
Paleochory. Do centra se dostanete snadno asi 
po 10 minutách pohodlné chůze. Nejbližší obchod je
vzdálen cca 180 m.
Ubytování: ve vilkách se nachází dvě 2lůžková studia 
s přistýlkou a tři 2lůžková mezonetová studia až 
se 2 přistýlkami. Studia ve zvýšeném přízemí mají 
2 samostatná lůžka a rozkládací pohovku a terasu
zastíněnou pergolou s přímým nebo s bočním výhle-
dem na moře. Mezonetová studia mají v přízemí obý-
vací pokoj buď se 2 lůžky nebo rozkládací pohovkou,
kuchyňský kout s jídelním stolem. V 1. patře se
nachází prostorná ložnice s manželským lůžkem.
Všechna studia jsou vybavena velkým plně zařízeným

kuchyňským koutem (včetně vařiče, ledničky, základ-
ního nádobí a kuchyňských elektrospotřebičů), koupel-
nou (sprcha, WC, fén) a klimatizací. Dětská postýlka je
na vyžádání (zdarma). V areálu je místo na parkování.
Hodnocení: kvalitní ubytování přímo u pláže, kde je
značné soukromí.
Vzdálenost od písečné pláže: cca 30 m.

Možnosti obsazenosti:
studia  iii / iii / ii
mezonetová studia  iiii / iiii / iii / iiii / iii / ii

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rkre112
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Kréta - Paleochora
Pláž Grammeno

KRÉTA - PALEOCHORA: odlety z Prahy ve středu a sobotu Ceník: Vily Paleochora, Iasmos
Cena je uvedena za osobu. Ceny jsou kalkulovány k 1.10.2016. Minimální obsazenost zájezdu je 40 osob

Ceny obsahují: Ceny obsahují: letenku Praha - Chania - Praha
včetně poplatků spojených s leteckou dopravou (poplatky: 
2000 Kč), transfery, 10x nebo 11x ubytování, stravu dle ceníku,
služby zástupce Viamare
Příplatky: komplexní cestovní pojištění: 35 Kč/osoba/den,
minimální obsazenost vil Paleochora a studií Iasmos: 2 osoby 
Dítě do 2 let: 1000 Kč bez nároku na místo v letadle a služby

Děti nesmí v den návratu ze zájezdu dovršit stanovený věk.

Ubytování VILY PALEOCHORA IASMOS
Osoba ve vile Osoba Osoba ve studiu Osoba v mezonetovém Osoba

obsazené na přistýlce obsazeném studiu obsazeném na přistýlce
2 osobami (3.-5.lůžko) 2 osobami 2 osobami (3.lůžko) 

Termín Počet nocí vl. stravování vl. stravování vl. stravování vl. stravování vl. stravování
03.06. - 14.06. 11 29590 10990 21690 23990 10990
14.06. - 24.06. 10 27890 10990 21690 23990 10990
24.06. - 05.07. 11 32090 10990 23490 26990 10990
05.07. - 15.07. 10 34090 10990 23490 26990 10990
15.07. - 26.07. 11 36390 10990 24990 28690 10990
26.07. - 05.08. 10 34090 10990 23490 26990 10990
05.08. - 16.08. 11 36390 10990 24990 28690 10990
16.08. - 26.08. 10 34090 10990 23490 26990 10990
26.08. - 06.09. 11 36390 10990 23490 26990 10990
06.09. - 16.09. 10 34090 10990 21690 23990 10990
16.09. - 27.09. 11 36390 10990 22990 24990 10990
27.09. - 07.10. 10 30890 10990 20990 22990 10990
07.10. - 18.10. 11 30590 10990 20990 22990 10990

Pláž před vilou Iasmos

Dítě do 15 let pobyt ZDARMA
Vily Paleochora - na přistýlce (3. a 4.lůžko)
Iasmos - na přistýlce 
(3. a 4.lůžko)
10 a 11 nocí: 8990 Kč

DĚTSKÉ CENY Iasmos

Aktuální ceny: www.viamare.cz
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Kréta - Plakias

Rezervace na 242 489 351

PLAKIAS
Příjemné přímořské letovisko se nachází na jihu Kréty
asi 40 km od Rethymna. Vzniklo na místě staré
rybářské vesničky. Je zde mírné středozemské klima. 
V zimě oteplují místo větry z Afriky, v létě pak osvěžu-
jí parné ovzduší severní větry z hor. Až 320 dní v roce
zde hřeje sluníčko. Okolní horské vrcholky skýtají úžas-
ný pohled. 
Někdy, zvláště za silného větru, zde můžete pozorovat
zvláštní fenomén: vrcholky hor zadržují deš�ové mraky
a vypadají pak jako věže s cimbuřím. Přilehlá zelená
údolí jsou skrápěna deštěm, ale zbytek oblohy je azu-
rově modrý. Celý tento jev umocňuje někdy až trojitá
duha, která se klene od hor do údolí. 

Díky místnímu biosystému můžete v údolích nalézt
řadu vzácných subtropických rostlin. Městečko dosta-
lo název podle překrásné pláže stejného jména. Pláž
získává každoročně modrou vlajku EU. Můžete si zde
pronajmout lehátka a slunečníky a použít sprchy.
Zdejší pobřeží je členité a na malých plážích v okolí
naleznete soukromí. V nedalekém okolí jsou i nudis-
tické pláže.
Centrum městečka je lemováno pobřežní prome-
nádou, na kterou ústí uličky z údolí. Na promenádě
Vás okouzlí barevné obchody, kavárny a taverny. Je
zde k dostání vše, co potřebujete, můžete se tady
skvěle najíst, napít i pobavit. Vydáte-li se do vnitro-
zemí, dostanete se olivovými háji do vesniček
Myrthios a Sellia. Zástupce Viamare Vám poradí
mnoho vynikajících tras nejen na pěší, ale i cyklistické
túry. Někdy v Plakiasu silně fouká, doporučujeme 
pak zajet nebo zajít na krásné okolní pláže, např.
Souda a Damnoni, které jsou vzdálené asi 3 km, nebo
si vybrat z široké nabídky výletů. Výbornou zábavou
může být i projížďka na koních nebo oslech.

Kompletní nabídka a aktuální ceny: 
www.viamare.cz/plakias

Transfer:
Na letišti Chania nebo Heraklion Vás bude očeká-
vat zástupce Viamare. Cesta do městečka Plakias
(Chania cca 99 km, Heraklion cca 120 km) potrvá
asi 2 h. 

Taverny, restaurace, bary, diskotéka, obchody, inter-
netová kavárna, bankomaty, pošta, partnerská
cestovní kancelář, půjčovna motorových vozidel,
půjčovna kol, lékař, lékárna, potápění, sídlo zástup-
ce Viamare. 

Přehled ubytování:
Porto Plakias (hotel se soft all inclusive)... str. 121
Myrtis (hotel se soft all inclusive) ... str. 122
Lena 
(pokoje se snídaní nebo s polopenzí) ... str. 124
Santa Maria (studia, apartmány) ... str. 125
Nikos (studia, apartmány) ... str. 126 
Aretousa (studia) ... str. 127
Creta Mare (studia se snídaní) ... str. 128
Apollo (studia se snídaní) ... str. 128 
Alianthos Beach (hotel s polopenzí) ... str. 130
Corali (studia) ... str. 131 
Alianthos Garden (hotel s polopenzí) ... str. 132
Lofos (hotel se snídaní) ... str. 133
Livadi (apartmány) ... str. 134
Lamon (hotel se snídaní) ... str. 135
Ikaros (studia, apartmány) ... str. 136
Plakias Bay (hotel se snídaní) ... str. 136

To nejdůležitější o Plakiasu

Plakias - pláž Skinos

Plakias - centrum

Letecké zájezdy 
na 7, 10, 11 a 14 nocí



Porto Plakias Porto Plakias

Porto Plakias

Porto Plakias - bar u hotelu Myrtis

Porto Plakias Porto Plakias - podávání snídaně v hotelu MyrtisPorto Plakias

Porto Plakias - velký bazén u hotelu Myrtis 

I pro náročné / Jacuzzi v pokoji 
hotel * 2-3 lůžka * soft all inclusivePorto Plakias ***+

Poloha: moderní hotel stojí v mírném svahu pár metrů
od centra městečka Plakias. Sjedete-li výtahem z hor-
ních pater hotelu, dostanete se z dolní cesty velmi
snadno a pohodlně na pláž. Hlavní vchod do hotelu je
v úrovni 1. patra, kde je prostorná vstupní hala 
s recepcí. 
Ubytování: pokoje v hotelu jsou prostorné a příjemně
vybavené. Balkóny pokojů směřují k moři a je z nich
buď vzdálený výhled na moře, výhled do zeleně nebo
do zástavby. Pokoje mají 2 lůžka, některé pokoje mají
ještě přistýlku (rozkládací gauč). Jsou vybaveny pro-
stornou koupelnou (vana s jacuzzi, toaleta), fénem,
ledničkou, TV/SAT, telefonem, Wi-Fi, klimatizací a sej-
fem (za příplatek). Dětská postýlka je na vyžádání
(zdarma). Na střeše hotelu je malý bazén s lehátky 
a slunečníky a velkou zastřešenou terasou. Během
celého dne je hostům hotelu k dispozici větší bazén 
s příjemným posezením v sousedním hotelu Myrtis,
kde jsou nabízeny služby programu soft all inclusive. 
Stravování: v restauraci hotelu Myrtis, který je jen pár
metrů od recepce hotelu Porto Plakias se podává 
v rámci programu soft all inclusive strava formou bufe-

tu (snídaně, oběd, večeře). V průběhu oběda a večeře
se servírují místní nápoje (krétská vína, pivo), voda 
a nealkoholické nápoje. Stejně tak je v nabídce i zmrz-
lina. Od 11 hod. do 22 hod. je otevřen bar u bazénu,
kde se podává káva, čaj, nealkoholické a omezené
druhy alkoholických nápojů včetně piva (pouze 
1 nápoj při každé návštěvě). Větší sortiment alkoholic-
kých nápojů je podáván od 18 hod. do 22 hod.
Občerstvení je podáváno do 18 hod. 
Hodnocení: hotel s komplexními službami a s rychlou
dostupností pláže a centra městečka je určitě dobrou
volbou.
Vzdálenosti od pláže: cca 250 m.
Vzdálenost od centra Plakias: cca 250 m.

Možnosti obsazenosti:
pokoje iii / ii / i

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rkre113
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Kréta - Plakias
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Kréta - Plakias

Myrtis Myrtis

Myrtis

Vhodné pro rodiny
hotel * 2-3 lůžka * soft all inclusiveMyrtis ***

Rezervace na 242 489 351

Poloha: menší hotel stojí v mírném svahu pár metrů
od centra městečka Plakias. Projdete-li kolem hotelu
Porto Plakias, po zpevněné cestě se velmi rychle
dostanete ke krásné pláži Plakias. U pláže jsou obcho-
dy, taverny, bary a kavárny. Na pláži si můžete pronaj-
mout lehátka a slunečníky. V těsném sousedství hote-
lu Myrtis je hotel Porto Plakias, který patří stejnému
majiteli. Společenské prostory jsou přístupné pro hosty
obou hotelů.
Ubytování: 3lůžkové pokoje jsou v přízemí, 2lůžkové
pokoje jsou v 1. a 2. patře. Zastíněné terasy pokojů
v přízemí směřují k bazénu a zastíněné balkóny poko-
jů v 1. a 2. patře mají výhled na moře a na bazén
nebo k příjezdové komunikaci a na hory. Pokoje jsou
vybaveny sprchou, WC, ledničkou, TV/SAT, klimatizací,
sejfem (za příplatek), fénem a Wi-Fi. Dětská postýlka 
je na vyžádání (zdarma).
Další vybavení hotelu: recepce (hotel Porto Plakias),
restaurace, kde se podává snídaně, oběd a večeře,
bazén s barem, lehátky a slunečníky. Wi-Fi a interne-
tový koutek (za úhradu) jsou na recepci. V hotelu je
velká terasa s příjemným posezením, odkud je výhled 
na bazén.
Stravování: v restauraci se podává v rámci programu

soft all inclusive strava formou bufetu (snídaně, oběd 
a večeře). V průběhu oběda a večeře se podávají míst-
ní nápoje (víno, pivo, voda a nealkoholické nápoje).
V nabídce bývá i zmrzlina. Od 11 do 22 hodin je ote-
vřen bar u bazénu, kde se podává káva, čaj, nealko-
holické nápoje, pivo a další druhy místních alkoholic-
kých nápojů (platí vždy pravidlo pouze 1 nápoj při
každé návštěvě). Širší sortiment převážně místních
alkoholických nápojů je podáván od 18 do 22 hodin.
Občerstvení, zpravidla malá pizza pro 2 osoby a send-
viče, je podáváno do 18 hodin.
Hodnocení: hotel s výhodnou polohou a komplexními
službami je vhodný pro všechny, kteří chtějí mít služby
pod jednou střechou. 
Vzdálenost od pláže: cca 250 m.
Vzdálenost od centra: cca 300 m.

Možnosti obsazenosti:
pokoje  iii / ii / i

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rkre114

Myrtis - výhled z pokojeMyrtis

Myrtis



Samaria Skalní lezení u hotelu Kalypso

Návrat z výletu

Chora Sfakion

Vydejte se na Krétě na jedinečné horské túry

HORSKÉ TÚRY A DALŠÍ SPORTOVNÍ AKTIVITY
Ve spolupráci s místními partnery nabízíme možnost
absolvovat jedinečné horské túry. Poznáte tak rozma-
nitost krajiny, vegetaci a různé klimatické zóny. 
K tomuto dobrodružnému programu je nezbytná kva-
litní turistická obuv. K největším zážitkům patří
pochod roklí AGIA IRINI (z Paleochory) a pochod
věhlasnou roklí SAMARIA (z Paleochory i z Plakiasu).
Oblíbené jsou nejrůznější pěší túry všech kategorií,
jejichž program s Vámi na místě připraví zástupce 
VIAMARE.
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Kréta - Plakias

KRÉTA - PLAKIAS: odlety z Prahy každou sobotu Ceník: Porto Plakias, Myrtis

Ceny obsahují: letenku Praha - Heraklion - Praha včetně poplatků spojených 
s leteckou dopravou (poplatky: 2000 Kč), transfery, 7x nebo 14x ubytování, stra-
vu dle ceníku, služby zástupce Viamare
Příplatky: 1lůžkový pokoj: od 1000 Kč/den, sejf: cca 7 €/týden (platba na mís-
tě), komplexní cestovní pojištění: 35 Kč/osoba/den
Dítě do 2 let: 1000 Kč bez nároku na místo v letadle a služby

Děti nesmí v den návratu ze zájezdu dovršit stanovený věk.

Aktuální ceny: www.viamare.cz

Plakias - pláž

Počet nocí 7 14 7 14 7 14
27.05. - 03.06. 17490 25690 15490 21890 17290 25290
03.06. - 10.06. 17990 25990 15990 21990 17790 25590
10.06. - 17.06. 18590 26690 16190 23090 18390 26290
17.06. - 24.06. 18590 27090 16590 23590 18390 26690
24.06. - 01.07. 18990 27890 16990 23990 18790 27490
01.07. - 08.07. 19590 28790 17190 24190 19390 28390
08.07. - 15.07. 19590 28790 17190 24190 19390 28390
15.07. - 22.07. 19590 28790 17190 24190 19390 28390
22.07. - 29.07. 19590 28790 17190 24190 19390 28390
29.07. - 05.08. 19590 28790 17190 24190 19390 28390
05.08. - 12.08. 19590 28790 17190 24190 19390 28390
12.08. - 19.08. 19590 28790 17190 24190 19390 28390
19.08. - 26.08. 19590 28790 17190 23990 19390 28390
26.08. - 02.09. 19390 28490 16990 23990 19190 28090
02.09. - 09.09. 19390 28090 16990 23590 19190 27690
09.09. - 16.09. 19390 27690 16990 23090 19190 27290
16.09. - 23.09. 18590 26690 16590 23090 18390 26290
23.09. - 30.09. 18590 25990 16590 21990 18390 25590
30.09. - 07.10. 17990 25690 15990 21890 17790 25290
07.10. - 14.10. 17490 15490 17290

Cena je uvedena za osobu. Ceny jsou kalkulovány k 1.10.2016. Minimální obsazenost zájezdu je 40 osob

Ubytování PORTO PLAKIAS MYRTIS
Osoba v pokoji Osoba na přistýlce Osoba v pokoji

obsazeném 2 osobami (3.lůžko) obsazeném 2 osobami
Strava soft all inclusive soft all inclusive soft all inclusive

Dítě do 12 let VÝHODNÁ CENA 
Porto Plakias - na přistýlce (3.lůžko) 
se soft all inclusive
(platí pouze 3990 Kč/7 nocí 
nebo 5990 Kč/14 nocí 
- více na str. 8)

VČASNÁ REZERVACE AŽ DO 31.03.

Dítě do 12 let pobyt 
se soft all inclusive ZDARMA
Porto Plakias - na přistýlce (3.lůžko) 
7 nocí: 7990 Kč 
14 nocí: 9990 Kč

DĚTSKÉ CENY
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Lena Plakias

Lena - pokoj

Výhodná poloha / Příznivá cena
pokoje * 2 lůžka * se snídaní nebo s polopenzíLena **

Rezervace na 242 489 351

Poloha: menší vilka stojí pouze několik desítek metrů
od krásné písčito-oblázkové pláže, poblíž hotelu
Alianthos Garden a Alianthos Beach a velmi blízko
centra městečka Plakias. Okolo pobřežní komunikace
jsou obchody, taverny, bary a kavárny. Na pláži si
můžete pronajmout lehátka a slunečníky.
Ubytování: 2lůžkové pokoje jsou ve zvýšeném příze-
mí a směřují k moři nebo do hor. Z balkónů pokojů je
výhled do zeleně a k okolní zástavbě. Pokoje mají 
2 lůžka nebo manželskou postel. Jsou vybaveny spr-
chou, WC, ledničkou, TV, klimatizací (za příplatek), sej-
fem, fénem, setem na kávu a Wi-Fi. Dětská postýlka je
na vyžádání (zdarma).
Stravování: snídaně nebo polopenze se podávají for-
mou bohatého bufetu v blízkém hotelu Alianthos
Beach (cca 70 m). Nápoje u večeře nejsou v ceně.

Restaurace je vyhlášena vynikající kuchyní.
Hodnocení: vilka má výbornou polohu, je blízko pláže
a zároveň blízko v blízkosti hotelu Alianthos Beach,
kde se podává snídaně nebo polopenze. Velkou výho-
dou je příznivá cena.
Vzdálenost od pláže: cca 100 m.
Vzdálenost od centra: cca 200 m.

Možnosti obsazenosti:
pokoje  ii / i

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rkre115

Snídaně v Alianthos Beach
Lena - nejbližší pláž

Snídaně v Alianthos Beach



Santa Maria Santa Maria - studio

Santa Maria - apartmán ve 2. patře

studia a apartmány * 2-4 lůžka
vlastní stravování / možnost dokoupení snídaní a večeříSanta Maria **+

Poloha: vilka stojí v zeleni nedaleko krásné písečné
pláže. Od hlavní komunikace ji odděluje dobře udržo-
vaná zahrada. Na pláž se dostanete pohodlně za pár
minut a do centra Plakiasu asi za 5 minut.
Ubytování: ve vilce jsou studia se 2 lůžky a apartmány
s 1 ložnicí (manželské lůžko) a 2 lůžky v obytné kuchy-
ni. 1 apartmán je v přízemí, další apartmán s velkou
zastřešenou terasou a výhledem na moře je ve 2. patře.
Studia jsou umístěna v přízemí a v 1. patře. Balkóny 
a terasy studií a apartmánů směřují k moři, do zeleně
nebo do okolní zástavby, v 1. patře je částečný, zastíně-
ný výhled na moře. Studia a apartmány jsou vybaveny
sprchou, WC, kuchyňským koutem (včetně vařiče,
základního nádobí a ledničky), klimatizací (za příplatek),
sejfem a Wi-Fi (na balkónech nebo v malé recepci).

Dětská postýlka je na vyžádání (zdarma).  
Stravování: doporučujeme dokoupit snídaně podáva-
né přímo v ubytování a večeře v nedalekém hotelu
Alianthos Beach, které jsou formou bohatého bufetu.
Hodnocení: ubytování na výhodném místě, odkud se
dostanete na atraktivní část pláže v Plakiasu a zároveň
rychle do centra města. Majitelé jsou příjemní a pečliví.
Vzdálenost od pláže: cca 400 m.
Vzdálenost od centra: cca 600 m.

Možnosti obsazenosti:
studia  ii / i
apartmány  iiii / iii / iiii / iii / ii

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rkre116
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Kréta - Plakias

KRÉTA - PLAKIAS: odlety z Prahy každou sobotu Ceník: Lena, Santa Maria

Dítě do 15 let pobyt
ZDARMA
Santa Maria (apartmán) 
- na 3. a 4.lůžku
7 nocí: 7990 Kč 
14 nocí: 9990 Kč

DĚTSKÉ CENY

Aktuální ceny: www.viamare.cz

Cena je uvedena za osobu. Ceny jsou kalkulovány k 1.10.2016. Minimální obsazenost zájezdu je 40 osob

Ceny obsahují: letenku Praha - Heraklion - Praha včetně poplatků spojených s leteckou
dopravou (poplatky: 2000 Kč), transfery, 7x nebo 14x ubytování, stravu dle ceníku, služby
zástupce Viamare
Příplatky: Santa Maria - snídaně: 230 Kč/den, večeře: 300 Kč/den, 1lůžkové studio: 
od 500 Kč/noc (Santa Maria), 1lůžkový pokoj: od 600 Kč/den (Lena), klimatizace: 
cca 5-7 €/den (platba na místě), komplexní cestovní pojištění: 35 Kč/osoba/den, minimální
obsazenost apartmánů: 2 osoby
Dítě do 2 let: 1000 Kč bez nároku na místo v letadle a služby
Děti nesmí v den návratu ze zájezdu dovršit stanovený věk.

Plakias - pláž

Počet nocí 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14
27.05. - 03.06. 12990 16490 14990 20490 12490 15990 14490 19990 9990 11990
03.06. - 10.06. 13490 16990 15490 20990 12490 16490 14490 20490 9990 11990
10.06. - 17.06. 13990 17990 15990 21990 12990 16990 14990 20990 9990 11990
17.06. - 24.06. 14690 18990 16690 22990 13590 17690 15590 21690 9990 11990
24.06. - 01.07. 14790 19990 16790 23990 14390 17990 16390 21990 9990 11990
01.07. - 08.07. 15390 20790 17390 24790 14890 18990 16890 22990 9990 11990
08.07. - 15.07. 15390 20790 17390 24790 14890 18990 16890 22990 9990 11990
15.07. - 22.07. 15390 20790 17390 24790 14890 18990 16890 22990 9990 11990
22.07. - 29.07. 15390 20790 17390 24790 14890 18990 16890 22990 9990 11990
29.07. - 05.08. 15390 20790 17390 24790 14890 18990 16890 22990 9990 11990
05.08. - 12.08. 15390 20790 17390 24790 14890 18990 16890 22990 9990 11990
12.08. - 19.08. 15390 20790 17390 24790 14890 18990 16890 22990 9990 11990
19.08. - 26.08. 15390 20290 17390 24290 14890 18990 16890 22990 9990 11990
26.08. - 02.09. 15090 19990 17090 23990 14390 18390 16390 22390 9990 11990
02.09. - 09.09. 14990 19690 16990 23690 14390 18390 16390 22390 9990 11990
09.09. - 16.09. 14690 19390 16690 23390 14390 17990 16390 21990 9990 11990
16.09. - 23.09. 13990 18690 15990 22690 13990 17990 15990 21990 9990 11990
23.09. - 30.09. 13490 17990 15490 21990 13990 17690 15990 21690 9990 11990
30.09. - 07.10. 12990 16490 14990 20490 12990 16990 14990 20990 9990 11990
07.10. - 14.10. 12990 14990 12490 14490 9990

Ubytování LENA SANTA MARIA
Osoba v pokoji Osoba v pokoji Osoba ve studiu Osoba v apartmánu Osoba

obsazeném obsazeném obsazeném obsazeném na 3. a 4.lůžku
2 osobami 2 osobami 2 osobami 2 osobami

Strava snídaně polopenze vlastní stravování vlastní stravování vlastní stravování
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Kréta - Plakias

Rezervace na 242 489 351

Nikos Nikos - studio

Nikos

NikosNikos - nejbližší pláž

Nikos Nikos - zadní terasy

studia a apartmány * 2-4 lůžka
vlastní stravování / možnost dokoupení snídaní a večeříNikos **

Poloha: vilka je obklopena prostornou zahradou se
vzrostlými stromy. Na pláž se dostanete pohodlnou
chůzí asi za 3 minuty, půjdete-li nejkratší cestou,
dostanete se asi do středu plakiaského zálivu, kde je
pláž nejlepší. Vilka stojí nedaleko centra Plakiasu 
a zároveň v klidném prostředí stranou od místní
komunikace. 
Ubytování: jednoduše vybavená 2lůžková studia
s prostornými balkóny jsou v přízemí, 4lůžkové
apartmány jsou v 1. patře. 2 apartmány mají 1 ložnici 
a obývací kuchyň se 2 lůžky a 1 apartmán má 2 malé
ložnice a malou kuchyňku. Apartmány v 1. patře mají
vždy 2 malé zastíněné balkónky směřující do zeleně 
a k moři. V přízemí je další menší apartmán s 1 lož-
nicí a rozkládacím gaučem (pro dítě do 15 let), s vel-
kou terasou směřující k moři a do zeleně. Studia 
a apartmány jsou vybaveny sprchou, WC, kuchyňským
koutem (včetně vařiče, základního nádobí a ledničky),
klimatizací (za příplatek). Dětská postýlka je na vyžá-

dání (zdarma). Ubytování je vzdušné a světlé. Wi-Fi
(slabý signál) je v 1. patře na terase před dveřmi apart-
mánů. Hosté mohou využít i blízký bazén v kempu
Apolonia, kde je i signál Wi-Fi (předpokládá se konzu-
mace).
Stravování: doporučujeme dokoupení snídaní a veče-
ří v hotelu Alianthos Beach.
Hodnocení: ubytování s prostornou zahradou
v klidném prostředí a blízko pláže bude určitě
vyhovovat i rodinám s dětmi.
Vzdálenost od pláže: cca 200 m.
Vzdálenost od centra: cca 300 m.

Možnosti obsazenosti:
studia  ii / ii
apartmány  iiii / iiii / iiii / iii / ii / ii

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rkre117



Aretousa Aretousa

Aretousa

studia * 2-3 lůžka
vlastní stravování / možnost dokoupení snídaní a večeříAretousa **+

Poloha: menší budova stojí v západní části Plakiasu jen
pár minut od centra a od městské pláže. Velmi snadno 
a rychle se dostanete i na pláž Skinos. Okolo domu vede
cesta, která pokračuje do olivových sadů a do zeleně.
Ubytování: ve vilce jsou dobře vybavená studia, nabíze-
ná studia jsou v 1. patře vilky. Studia mají 2 nebo 
3 lůžka, sprchu, WC, kuchyňský kout (včetně vařiče,
základního nádobí a ledničky), TV/SAT, klimatizaci (za pří-
platek), fén a Wi-Fi. Zastíněné prostorné balkóny studií
směřují do zeleně, do zahrad a do zástavby dalších vilek.
Další studia jsou situována k příjezdové komunikaci. 
U vilky je místo na parkování. V domě lze vyžádat dět-
skou postýlku (zdarma). Hosté mohou využívat bazén 
v hotelu Apollo (předpokládá se konzumace).
Stravování: doporučujeme dokoupení bohatých sní-

daní formou bufetu podávaných v hotelu Apollo a ve-
čeří, které se podávají v blízké taverně Mousses.
Večeře se skládá ze tří chodů (předkrm, salát pro 
2 osoby, hlavní jídlo a dezert - zpravidla ovoce).
Hodnocení: vybavená studia na klidném místě s výhod-
nou polohou jak k plážím, tak i do centra městečka, 
kde naleznete vše, co k dovolené patří.
Vzdálenost od pláže Plakias: cca 400 m.
Vzdálenost od Skinos: cca 200 m.
Vzdálenost od centra: cca 250 m.

Možnosti obsazenosti:
studia  iii / iii / ii

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rkre118
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Kréta - Plakias

KRÉTA - PLAKIAS: odlety z Prahy každou sobotu Ceník: Nikos, Aretousa

Aktuální ceny: www.viamare.cz

Cena je uvedena za osobu. Ceny jsou kalkulovány k 1.10.2016. Minimální obsazenost zájezdu je 40 osob

Ceny obsahují: letenku Praha - Heraklion - Praha včetně poplatků spojených 
s leteckou dopravou (poplatky: 2000 Kč), transfery, 7x nebo 14x ubytování, stravu dle ceníku,
služby zástupce Viamare
Příplatky: snídaně - Nikos: 150 Kč/den, Aretousa: 170 Kč/den, večeře: 300 Kč/den, 1lůžko-
vé studio: od 400 Kč/den, Aretousa - klimatizace: cca 5 €/den (platba na místě), komplexní
cestovní pojištění: 35 Kč/osoba/den, minimální obsazenost apartmánu Nikos: 2 osoby
Dítě do 2 let: 1000 Kč bez nároku na místo v letadle a služby
Děti nesmí v den návratu ze zájezdu dovršit stanovený věk.

Plakias - pláž v centru

Počet nocí 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14
27.05. - 03.06. 11190 13990 12390 15490 9990 11990 11490 14590 9990 11990
03.06. - 10.06. 11990 15490 13290 17290 9990 11990 12290 16090 9990 11990
10.06. - 17.06. 12490 15990 13990 18190 9990 11990 12790 16590 9990 11990
17.06. - 24.06. 12990 17090 14590 19690 9990 11990 13290 17690 9990 11990
24.06. - 01.07. 13990 17690 15690 20290 9990 11990 14290 18290 9990 11990
01.07. - 08.07. 14690 18590 16590 21290 9990 11990 14890 18990 9990 11990
08.07. - 15.07. 14690 18590 16590 21290 9990 11990 14890 18990 9990 11990
15.07. - 22.07. 14690 18590 16590 21290 9990 11990 14890 18990 9990 11990
22.07. - 29.07. 14690 18590 16590 21290 9990 11990 14890 18990 9990 11990
29.07. - 05.08. 14690 18590 16590 21290 9990 11990 14890 18990 9990 11990
05.08. - 12.08. 14690 18590 16590 21290 9990 11990 14890 18990 9990 11990
12.08. - 19.08. 14690 18590 16590 21290 9990 11990 14890 18990 9990 11990
19.08. - 26.08. 14690 18590 16590 21290 9990 11990 14890 18990 9990 11990
26.08. - 02.09. 14290 18090 16090 20790 9990 11990 14490 18490 9990 11990
02.09. - 09.09. 13690 17490 15590 20090 9990 11990 13890 17890 9990 11990
09.09. - 16.09. 13690 17490 15590 20090 9990 11990 13890 17890 9990 11990
16.09. - 23.09. 12990 16690 14590 19490 9990 11990 13290 17290 9990 11990
23.09. - 30.09. 12490 15990 13990 18190 9990 11990 12790 16590 9990 11990
30.09. - 07.10. 11990 14990 13290 16990 9990 11990 12290 15590 9990 11990
07.10. - 14.10. 11190 12390 9990 11490 9990

Ubytování NIKOS ARETOUSA
Osoba ve studiu Osoba v apartmánu Osoba Osoba ve studiu Osoba

obsazeném obsazeném na 3. a 4.lůžku obsazeném na 3.lůžku
2 osobami 2 osobami 2 osobami

Strava vlastní stravování vlastní stravování vlastní stravování vlastní stravování vlastní stravování

Dítě do 18 let VÝHODNÁ CENA 
Nikos (apartmán) - na 3. a 4.lůžku
Dítě do 15 let VÝHODNÁ CENA 
Aretousa - na 3.lůžku
(platí pouze 3990 Kč/7 nocí
nebo 5990 Kč/14 nocí 
- více na str. 8)

VČASNÁ REZERVACE AŽ DO 31.03.

Dítě do 18 let pobyt ZDARMA
Nikos (apartmán) - na 3. a 4.lůžku
Dítě do 15 let pobyt ZDARMA
Aretousa - na 3.lůžku
7 nocí: 7990 Kč 
14 nocí: 9990 Kč

DĚTSKÉ CENY
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Kréta - Plakias

Creta Mare Creta Mare

Creta Mare - terasa s výhledem na moře

U pláže Skinos / Výhled na moře
studia * 2-3 lůžka * se snídaní / možnost dokoupení večeříCreta Mare **+

Rezervace na 242 489 351

Poloha: aparthotel stojí v západní části městečka jen
pár minut od centra. Před hotelem jsou schody, které
Vás rychle zavedou na krásnou pláž Skinos, kde si
můžete pronajmout lehátka a slunečníky. Hotel oddělu-
je od pláže Skinos pouze místní komunikace, která vede
na další nádherné pláže této oblasti, např. na pláž
Souda. I na městskou pláž Plakias je to jen pár minut.
Ubytování: aparthotel nabízí ubytování ve studiích 
v 1. a 2. patře. Ze zastíněných prostorných balkónů stu-
dií je krásný výhled na moře a na pláž. Studia mají 
2 lůžka nebo manželskou postel, sprchu, WC, kuchyň-
ský kout (včetně vařiče, základního nádobí a ledničky),
TV/SAT, klimatizaci (za příplatek), sejf (za příplatek) 
a Wi-Fi. Některá studia mají možnost 3. lůžka (rozklá-
dací křeslo, rozkládací lůžko nebo gauč). V domě je
výtah a lze zde vyžádat dětskou postýlku (zdarma).

Stravování: v přízemí hotelu se podává rozšířená konti-
nentální snídaně formou bufetu. Doporučujeme dokou-
pení večeří v blízké taverně Mousses (3 chody - předkrm,
salát pro 2 osoby, hlavní jídlo a dezert - zpravidla ovoce).
Hodnocení: dobře vybavená studia, jejichž největší
výhodou je krásný výhled na moře, blízkost pláže Skinos
a blízkost centra městečka.
Vzdálenost od pláže Skinos: cca 30 m.
Vzdálenost od pláže Plakias: cca 500 m.
Vzdálenost od centra Plakiasu: cca 250 m.

Možnosti obsazenosti:
studia  iii / iii / ii / i

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rkre119

Apollo Apollo

Apollo

Zábava na dosah / Klidné prostředí
studia * 2-3 lůžka * se snídaní / možnost dokoupení večeříApollo **

Poloha: 3 vilky s malým barem stojí v centru městečka
Plakias jen pár metrů od malebného přístavu a písčito-
oblázkové pláže. Jsou obklopeny zahradou se stromy.
Ubytování: vilky jsou postaveny v klasickém krétském
stylu. Okolo je dobře udržovaná zahrada s trávníkem 
a s větším bazénem, kde jsou lehátka. Naleznete zde 
i terasu s příjemným posezením a Wi-Fi. Studia jsou 
v 1. patře a jejich balkóny jsou situovány do zahrady
nebo do okolní zástavby. Standardně vybavená 2lůž-
ková studia s možností přistýlky (pro dítě do 10 let)
mají sprchu, WC, kuchyňský kout (včetně vařiče,
základního nádobí a ledničky), TV a klimatizaci (za pří-
platek). Dětská postýlka je na vyžádání (zdarma). 
Stravování: na baru u bazénu se podává bohatá
snídaně formou bufetu. Součástí snídaně kromě kon-

tinentálního základu jsou i řecké produkty a např. 
i palačinky. Doporučujeme dokoupit večeře, které jsou
servírované v blízké taverně a skládají se ze 3 chodů
(salát nebo předkrm, hlavní jídlo, dezert - obvykle
ovoce). 
Hodnocení: příjemné ubytování s bazénem, které je
velmi blízko centra a pláže. O dům se pečlivě stará rodi-
na majitelů. Velkou předností je dobrá snídaně v ceně.
Vzdálenost od pláže: cca 250 m.
Vzdálenost od centra: cca 100 m.

Možnosti obsazenosti:
studia  iii / ii / i

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rkre120
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Kréta - Plakias
Plakias - pláž Skinos

KRÉTA - PLAKIAS: odlety z Prahy každou sobotu Ceník: Creta Mare, Apollo

Ceny obsahují: letenku Praha - Heraklion - Praha včetně poplatků 
spojených s leteckou dopravou (poplatky: 2000 Kč), transfery, 7x nebo
14x ubytování, stravu dle ceníku, služby zástupce Viamare
Příplatky: večeře: 300 Kč/den, 1lůžkové studio: od 600 Kč/den, klimati-
zace: cca 6 €/den (platba na místě), sejf: cca 1,5 €/den (platba na místě),
komplexní cestovní pojištění: 35 Kč/osoba/den 
Dítě do 2 let: 1000 Kč bez nároku na místo v letadle a služby
Děti nesmí v den návratu ze zájezdu dovršit stanovený věk.

Dítě do 12 let pobyt se snídaní
ZDARMA
Creta Mare - na přistýlce (3.lůžko)
7 nocí: 7990 Kč 
14 nocí: 9990 Kč

DĚTSKÉ CENY

Aktuální ceny: www.viamare.cz

Plakias

Plakias

Cena je uvedena za osobu. Ceny jsou kalkulovány k 1.10.2015. Minimální obsazenost zájezdu je 40 osob

Počet nocí 7 14 7 14 7 14 7 14
27.05. - 03.06. 14990 19690 12990 16190 14390 18690 9990 11990
03.06. - 10.06. 14990 19690 12990 16190 14390 18890 9990 11990
10.06. - 17.06. 14990 19990 13390 16590 14590 19990 9990 11990
17.06. - 24.06. 15490 20990 13490 16890 15490 20890 9990 11990
24.06. - 01.07. 16590 22790 13590 17190 15890 21490 9990 11990
01.07. - 08.07. 17190 23790 13890 17490 16190 22290 9990 11990
08.07. - 15.07. 17190 24090 13890 17490 16190 22290 9990 11990
15.07. - 22.07. 17190 24090 13890 17490 16190 22290 9990 11990
22.07. - 29.07. 17190 24090 13890 17490 16190 22290 9990 11990
29.07. - 05.08. 17190 24090 13890 17490 16190 22290 9990 11990
05.08. - 12.08. 17190 24090 13890 17490 16190 22290 9990 11990
12.08. - 19.08. 17190 24090 13890 17490 16190 22290 9990 11990
19.08. - 26.08. 17190 24090 13890 17490 16190 22290 9990 11990
26.08. - 02.09. 17190 24090 13590 17190 15890 21490 9990 11990
02.09. - 09.09. 17190 24090 13590 16990 15490 20890 9990 11990
09.09. - 16.09. 16890 23790 13590 16890 15490 20690 9990 11990
16.09. - 23.09. 16890 22790 13490 16590 15290 19990 9990 11990
23.09. - 30.09. 16590 21990 13390 16490 14590 19090 9990 11990
30.09. - 07.10. 15990 19990 13390 16190 14390 18890 9990 11990
07.10. - 14.10. 14990 12990 14390 9990

Ubytování CRETA MARE APOLLO
Osoba ve studiu Osoba na přistýlce Osoba ve studiu Dítě 2-10 let na přistýlce

obsazeném 2 osobami (3.lůžko) obsazeném 2 osobami (3.lůžko)
Strava snídaně snídaně snídaně snídaně
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Kréta - Plakias

Alianthos Beach Alianthos Beach

Alianthos Beach 

Alianthos Beach - řecké specialityty

Pláž Plakias

Alianthos Beach - restaurace

Pláž před hotelem Alianthos Beach

Alianthos Beach

I pro náročné / Pokoje pro handicapované
hotel * 2-3 lůžka * s polopenzíAlianthos Beach ***

Rezervace na 242 489 351

Poloha: hotel stojí v bezprostřední blízkosti hlavní
třídy v Plakiasu. Přejdete-li silnici, budete hned 
na krásné písčito-oblázkové pláži. Přímo u hotelu
začínají taverny, obchody a kavárny.
Ubytování: v přízemí dvoupatrového hotelu je malá
recepce a prostorná restaurace s příjemnou venkovní
terasou, odkud je výhled na moře. Pokoje i restau-
race jsou moderně a příjemně zařízeny. 2lůžkové
pokoje s možností přistýlky (rozkládací lůžko pro dítě
do 12 let) jsou vybaveny vanou nebo sprchou, WC,
ledničkou, telefonem, klimatizací, TV/SAT, Wi-Fi 
a kávovým setem (na vyžádání). Balkóny pokojů jsou
menší a směřují k moři, k horám nebo do zástavby
městečka. Některé balkóny jsou doslova vnořeny 
do poměrně komplikované stavby hotelu. Pouze ome-
zená část pokojů má přímý výhled na moře částečně
zastíněný stromy. Hoteloví hosté dostávají kartičku 
na slevu na pronájem lehátek a slunečníků na měst-

ské pláži. Dětská postýlka je na vyžádání (zdarma). 
Stravování: bohatá snídaně a večeře formou bufetu.
Hotel je známý dobrou kuchyní. Na místě si můžete
připlatit oběd, který je také podáván formou bufetu.
Hodnocení: dobře vedený hotel s rodinnou atmosfé-
rou, který leží velmi blízko pláže přímo na hlavní třídě 
městečka Plakias.
Vzdálenost od pláže: cca 50 m.
Vzdálenost od centra: cca 200 m.

Možnosti obsazenosti:
pokoje  iii / ii / i

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rkre121



Corali Corali

Corali

Téměř v centru městečka
studia * 2 lůžka * vlastní stravování / možnost dokoupení snídaní a večeříCorali **

Poloha: menší budova stojí v centru městečka Plakias
jen pár minut od pláže Plakias a od pobřežních tave-
ren. Také na další pláž Skinos je to nedaleko. Dům
stojí v zástavbě dalších hotelů a penzionů, od hotelu
Costas Chrysoula a od hotelu Apollo jej odděluje
pouze místní komunikace.
Ubytování: standardně vybavená studia jsou ve zvý-
šeném přízemí (5 schodů) a v 1. patře. Zastíněné
menší balkóny studií směřují do zástavby dalších
malých hotelů. Studia mají 2 lůžka, sprchu, WC, 
kuchyňský kout (včetně vařiče, základního nádobí 
a ledničky), TV, klimatizaci (za příplatek), fén a Wi-Fi.
V domě lze vyžádat dětskou postýlku (zdarma). U uby-
tování je možné parkovat. Hosté mohou využívat
bazén v hotelu Apollo (předpokládá se konzumace).
Stravování: doporučujeme dokoupení snídaní v sou-

sedním hotelu Apollo a večeří, které se podávají
v blízké taverně Corali, patřící rodině majitelky ubyto-
vání. Večeře se skládá ze tří chodů (předkrm, salát pro
2 osoby, hlavní jídlo a dezert - zpravidla ovoce).
Hodnocení: jednoduchá, ale čistě udržovaná studia
s výbornou polohou, odkud je blízko k oběma plážím
Plakiasu a do centra městečka, kde naleznete vše, 
co k dovolené patří.
Vzdálenost od pláže Plakias: cca 250 m.
Vzdálenost od Skinos: cca 300 m.
Vzdálenost od centra: cca 50 m.

Možnosti obsazenosti:
studia  ii / ii / i

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rkre122
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KRÉTA - PLAKIAS: odlety z Prahy ve středu a sobotu Ceník: Alianthos Beach, Corali

Ceny obsahují: letenku Praha - Chania - Praha včetně poplat-
ků spojených s leteckou dopravou (poplatky: 2000 Kč), trans-
fery, 10x, 11x nebo 18x ubytování, stravu dle ceníku, služby
zástupce Viamare
Příplatky: Corali - večeře: 300 Kč/den, 1lůžkový pokoj: 
od 800 Kč/noc, 1lůžkové studio: od 400 Kč/noc, klimatizace:
cca 5 €/den (platba na místě), komplexní cestovní pojištění:
35 Kč/osoba/den
Dítě do 2 let: 1000 Kč bez nároku na místo v letadle a služby
Na www.viamare.cz naleznete hotel Alianthos Beach 
i na 7 a 14 nocí.

Děti nesmí v den návratu ze zájezdu dovršit stanovený věk.

Aktuální ceny: www.viamare.cz

Plakias

Plakias - obchod v centru

Plakias

Cena je uvedena za osobu. Ceny jsou kalkulovány k 1.10.2016. Minimální obsazenost zájezdu je 40 osob

Ubytování ALIANTHOS BEACH CORALI
Osoba v pokoji Osoba ve studiu

obsazeném obsazeném
2 osobami 2 osobami

Termín Počet polopenze vlastní
nocí stravování

07.06. - 17.06. 10 19490 13990
17.06. - 28.06. 11 20990 14990
28.06. - 08.07. 10 20590 15790
08.07. - 19.07. 11 21990 16990
19.07. - 29.07. 10 20990 16490
29.07. - 09.08. 11 21990 16990
09.08. - 19.08. 10 20990 16490
19.08. - 30.08. 11 21990 16990
30.08. - 09.09. 10 20590 16490
09.09. - 20.09. 11 21490 15790
20.09. - 30.09. 10 19990 14990
30.09. - 18.10. 18 26390 15990
18.10. - 28.10. 10 19490 13990

Dítě do 12 let pobyt s polopenzí ZDARMA
Alianthos Beach - na přistýlce (3.lůžko)
10 a 11 nocí: 8990 Kč

DĚTSKÉ CENY
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Alianthos Garden Alianthos Garden - pokoj

Alianthos Garden

Alianthos Garden

Plakias - pláž

Alianthos Garden - pohled od bazénu

Alianthos Garden - bazén

I pro náročné / Výhodná nabídka
hotel * 2-3 lůžka / s polopenzíAlianthos Garden ***+

Rezervace na 242 489 351

Poloha: hotelové budovy jsou postaveny nedaleko
centra městečka Plakias. Na krásnou písčito-obláz-
kovou pláž se dostanete velmi rychle a pohodlně 
za 1 minutu. Na pláži si můžete pronajmout lehátka 
a slunečníky. V okolí je řada taveren a obchodů.
Ubytování: jeden z nejlepších hotelů v Plakiasu pro-
šel  v roce 2011 celkovou rekonstrukcí. Pouze omeze-
ný počet pokojů má částečný nebo značně omezený
výhled na moře. Tyto pokoje jsou rušnější, jelikož jsou
situovány k místní komunikaci. Ostatní pokoje mají
výhled do zahrad, na hory nebo do městské zástavby.
Pokoje jsou velmi dobře a moderně vybaveny, mají
koupelnu s WC, ledničku, TV/SAT, klimatizaci, telefon,
rádio, fén a balkón nebo terasu. Dětská postýlka je 
na vyžádání (za příplatek).
Další vybavení hotelu: společenská místnost, inter-
net, kulečník (za poplatek), šachy, dětské hřiště, dětské
brouzdaliště, bazén, bar. V recepci si můžete pronaj-

mout sejf. Ve společných prostorách je Wi-Fi.
Stravování: hotel je vyhlášený výbornou kuchyní 
s bohatým výběrem - polopenze formou švédských
stolů je podávána v elegantní hotelové restauraci.
Hodnocení: ubytování vyšší kategorie za dobrou cenu
a s pohodlným přístupem na pláž a do města. V tomto
hotelu se hosté cítí velmi dobře a rádi se sem opako-
vaně vracejí.
Vzdálenost od pláže: cca 100 m.
Vzdálenost od centra: cca 200 m.

Možnosti obsazenosti:
pokoje  iii / iii / ii / i

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rkre123



Lofos Lofos - pokoj

Lofos - bazén

Lofos - výhled z pokoje

Lofos - nejbližší plážLofos - výhled z hlavní terasy

Lofos - vchod do hoteluLofos - bar v malé recepci

Krásný výhled na moře / Klidné prostředí
hotel * 2 lůžka * se snídaní / možnost dokoupení večeříLofos **

Poloha: pečlivě udržovaný hotel stojí na jižním
svahu městečka Plakias pár minut od centra. 
Na městskou pláž se dostanete velmi snadno. Cestu
na pláž a k supermarketu si můžete zkrátit cestou
okolo vilky Nikos. U domu je malá udržovaná
zahrádka a bazén. 
Ubytování: 2lůžkové pokoje mají prostorné zastíněné
balkóny s nádherným výhledem na moře a na Plakias.
Pokoje jsou vybaveny ledničkou, sprchou, WC, klimati-
zací (za příplatek), TV a telefonem. Hotel má prostor-
nou recepci a krásnou terasu s výhledem na moře,
kde se podává snídaně. Wi-Fi je v recepci.
Stravování: jednoduchá kontinentální snídaně je 
servírovaná přímo majiteli na terase s krásným výhle-
dem na moře. Snídaně obsahuje chleba, máslo, džem, 

1 vejce, 2 plátky šunky, 2 plátky sýra, rajče, ovoce,
džus, mléko, čaj a kávu. Doporučujeme dokoupení
večeří formou bufetu v hotelu Alianthos Beach.
Hodnocení: velkou předností tohoto ubytování je
okouzlující výhled na moře a městečko a pečlivý, přá-
telský přístup majitelů.
Vzdálenost od pláže: cca 250 m.
Vzdálenost od centra: cca 350 m.

Možnosti obsazenosti:
pokoje  ii / ii / i

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rkre125
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Livadi Livadi - ložnice

Livadi - obytná kuchyň

Livadi - obytná kuchyň

Livadi

Livadi - výhled z apartmánu z přízemíLivadi

Plakias - pláž

Klidné prostředí / Snadný přístup na pláž
apartmány * 2-4 lůžka * vlastní stravování / možnost dokoupení snídaní a večeříLivadi ***

Rezervace na 242 489 351

Poloha: jednopatrová vilka stojí v příjemné zahradě,
pouze pár minut od centra. Pohodlnou chůzí se za pár
minut snadno dostanete na písčito-oblázkovou pláž
Plakias.
Ubytování: ve zvýšeném přízemí a v 1. patře vilky
jsou apartmány vždy s 1 ložnicí (2 lůžka) a obývací
kuchyň s rozkládacím gaučem (další 2 lůžka). 
Ve zvýšeném přízemí je apartmán s prostornou
zastíněnou terasou s výhledem do zahrady. V 1. patře
je apartmán s 1 velkým balkónem, který má výhled 
do zahrady a na bazén s barem sousedního hotelu
Myrtis. Apartmány jsou vkusně a dobře zařízené 
a vzdušné. Jsou vybaveny sprchou, WC, kuchyňským
koutem (včetně vařiče, základního nádobí a ledničky),
varnou konvicí, toasterem, klimatizací (za příplatek),

fénem a žehličkou. Dětská postýlka je na vyžádání
(zdarma). 
Stravování: možnost dokoupení snídaní a večeří 
v hotelu Alianthos Beach.
Hodnocení: pečlivě udržované ubytování v blízkosti
centra i pláže, s velmi příjemnou majitelkou, se kterou
se snadno domluvíte anglicky.
Vzdálenost od pláže: cca 250 m.
Vzdálenost od centra: cca 230 m.

Možnosti obsazenosti:
apartmány  iiii / iii / iiii / iii / ii

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rkre126
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Kréta - Plakias

KRÉTA - PLAKIAS: odlety z Prahy ve středu a sobotu Ceník: Alianthos Garden, Lamon, Lofos, Livadi

Ceny obsahují: letenku Praha - Chania - Praha včetně poplatků
spojených s leteckou dopravou (poplatky: 2000 Kč),
transfery, 10x, 11x nebo 18x ubytování, stravu dle ceníku, 

služby zástupce Viamare
Příplatky: snídaně: 150 Kč/den (Livadi), večeře: 300 Kč/den
(Livadi, Lofos), 1lůžkový pokoj: od 1000 Kč/den (Alianthos
Garden), od 500 Kč/den (Lofos), Alianthos Garden - dětská
postýlka: cca 6 €/den, sejf: cca 19 €/týden (platba na místě),
komplexní cestovní pojištění: 35 Kč/osoba/den, minimální
obsazenost apartmánu: 2 osoby
Dítě do 2 let: 1000 Kč bez nároku na místo v letadle a služby

Děti nesmí v den návratu ze zájezdu dovršit stanovený věk.

Dítě do 15 let VÝHODNÁ CENA 
Livadi na přistýlce (3. nebo 4.lůžko)
(platí pouze 4990 Kč - více na str. 8)

VČASNÁ REZERVACE AŽ DO 31.03.

Dítě do 15 let pobyt ZDARMA
Livadi na přistýlce (3. a 4.lůžko)
Dítě do 12 let pobyt s polopenzí ZDARMA
Alianthos Garden na přistýlce (3.lůžko)
10 a 11 nocí: 8990 Kč

DĚTSKÉ CENY

Aktuální ceny: www.viamare.cz

Taverna v přístavu

Preveli

Cena je uvedena za osobu. Ceny jsou kalkulovány k 1.10.2016. Minimální obsazenost zájezdu je 40 osob

Lamon Lamon - bazén a restaurace

Lamon

Klidné prostředí i pro náročné
hotel * 2 lůžka * se snídaní / možnost dokoupení večeří (taverna Lamon)Lamon **+

Poloha: malý hotel stojí přímo v centru letoviska 
a od pláže jej odděluje místní komunikace. Na pláž
se můžete vydat v plavkách. Vzhledem ke své poloze
jsou v bezprostřední blízkosti hotelu obchody, kavárny 
a taverny.
Ubytování: 2lůžkové pokoje se nacházejí v přízemí 
a v 1. patře. Terasy pokojů v přízemí jsou orientovány
do zadního traktu domu, který je zatravněný. Balkóny
v 1. patře mají výhled buď na moře nebo do zeleně.
Pokoje jsou vybaveny koupelnou (sprcha, toaleta), led-
ničkou, TV/SAT, Wi-Fi, sejfem a klimatizací (za přípla-
tek). Hotel má malý bazén s lehátky a slunečníky.
V hotelu jsou k dispozici i 3lůžkové pokoje, studia 
a apartmány (ceník na vyžádání). Dětská postýlka je
na vyžádání (zdarma).
Stravování: v ceně je bohatá snídaně, která se podá-

vá v hotelové restauraci formou bufetu. Kromě konti-
nentálního základu snídaně obsahuje i teplé jídlo 
a některé řecké speciality. Doporučujeme si dokoupit
večeře, které zahrnují předkrm, salát (pro 2 osoby),
hlavní jídlo a dezert. Hotel je známý dobrou kuchyní
a výbornou obsluhou.
Hodnocení: malý rodinný hotel je pár metrů od pláže.
Výborná poloha bude vyhovovat všem, kteří chtějí mít
moře i centrum Plakiasu opravdu blízko.
Vzdálenost od pláže: cca 20 m.
Vzdálenost od centra: cca 50 m.

Možnosti obsazenosti:
pokoje  ii 

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rkre124

Ubytování ALIANTHOS GARDEN LAMON LOFOS LIVADI
Osoba Osoba Osoba Osoba Osoba Osoba Osoba

v pokoji na přistýlce v pokoji v pokoji v pokoji v apartmánu na přistýlce
obsazeném (3.lůžko) obsazeném obsazeném obsazeném obsazeném (3.lůžko)
2 osobami 2 osobami 2 osobami 2 osobami 2 osobami

(přízemí) (1.patro)
Termín Počet polopenze polopenze snídaně snídaně snídaně vlastní vlastní

nocí stravování stravování
07.06. - 17.06. 10 22590 17590 17590 21790 14490 15490 10990
17.06. - 28.06. 11 24590 18990 18590 23590 14990 15990 10990
28.06. - 08.07. 10 23990 18690 18590 22990 15990 17590 10990
08.07. - 19.07. 11 25990 20190 19790 24790 16990 18590 10990
19.07. - 29.07. 10 24590 19390 18890 23490 16290 17890 10990
29.07. - 09.08. 11 25990 20190 19790 24790 16990 18590 10990
09.08. - 19.08. 10 24590 19390 18890 23490 16290 17890 10990
19.08. - 30.08. 11 25990 20190 19790 24790 16990 18590 10990
30.08. - 09.09. 10 23990 18990 18590 22990 15990 17590 10990
09.09. - 20.09. 11 24590 19390 18590 24190 15990 17590 10990
20.09. - 30.09. 10 23990 18690 17990 22390 14990 15990 10990
30.09. - 18.10. 18 32990 25690 20990 26990 17990 17990 10990
18.10. - 28.10. 10 22590 17590 16290 19290 13990 14990 10990
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Ikaros Ikaros

Ikaros

studia a apartmány * 2-5 lůžek * vlastní stravováníIkaros **+

Rezervace na 242 489 351

Poloha: dobře udržované vilky obklopeny pěknou
zahradou jsou postaveny nedaleko od komunikace,
která vede do Plakiasu. Na pláž se dostanete pěšky asi
za 10-15 minut po silnici (asi 350 m) a dále po zpev-
něné cestě, která Vás zavede na nejkrásnější část pláže.
Centrum letoviska Plakias je vzdáleno asi 20 min. chůze.
Asi 200 m od ubytování se nachází 2 taverny, nejbližší
supermarket je vzdálen asi 700 m. 
Ubytování: 2-3lůžková studia se nachází v hlavní
budově ve zvýšeném přízemí a v 1. patře. Z prostorných
zastíněných balkónů je výhled do zeleně, z 1. patra čás-
tečně na moře. Apartmány s 1 nebo 2 oddělenými 2lůž-
kovými ložnicemi a obytnou kuchyní s dalšími až 2 lůžky
(rozkládací gauč nebo křeslo) jsou umístěny v bungalo-
vech a jejich terasy směřují k bazénu nebo do zahrady,
kde je i dětské hřiště a venkovní posezení. Studia 
a apartmány jsou vybaveny sprchou, WC, kuchyňským

koutem (včetně vařiče, základního nádobí, ledničky 
a některých elektrospotřebičů), TV, klimatizací (za přípla-
tek) a Wi-Fi. Dětská postýlka je na vyžádání (zdarma). 
U ubytování je i parkoviště. 
Hodnocení: největší předností ubytování je udržovaná
zahrada, klid a překrásné výhledy na hory. Vzdálenost 
k pláži také není na překážku, za pár minut se dostane-
te na nejkrásnější část pláže plakiaského zálivu. 
Vzdálenost od pláže: cca 890 m.
Vzdálenost od centra: cca 1,4 km.

Možnosti obsazenosti:
studia  ii / i
apartmány  iiii / iiiii / iiii / iiiii / iiii / iii / ii

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rkre127

Plakias Bay Plakias Bay

Plakias Bay

Klidné prostředí
hotel * 2-3 lůžka * se snídaníPlakias Bay ***

Poloha: členitý hotel leží v mírném svahu nad pře-
krásnou pláží nedaleko centra malebného městečka
Plakias. Z hotelu se po pár metrech velmi snadno
dostanete do nejvýchodnější části plakiaského zálivu.
Právě zde je místní pláž nejkrásnější a nejklidnější.
Toto místo je vyhledávané všemi, kteří se rádi koupa-
jí bez plavek. 
Ubytování: tradiční architektura hotelu je vzdušná,
jednoduchá, ale velmi příjemná. Jednotlivé pavilóny
hotelu skýtají značné soukromí. Pokoje mají 1 man-
želskou postel a 1 až 2 další lůžka, obojí v kykladském
stylu, koupelnu se sprchou, ledničku, telefon, klimati-
zaci a balkón. Z pokojů je přímý nebo částečný boční
výhled na moře. V hotelu si můžete vyžádat dětskou
postýlku (zdarma). V hotelové restauraci je velmi
příjemné posezení a z terasy restaurace je okouzlující

výhled na plakiaský záliv. V hotelu dále naleznete
recepci, venkovní kavárnu, společenskou místnost, 
Wi-Fi a směnárnu. U hotelu je místo na parkování.
Stravování: rozšířená kontinentální snídaně je podáva-
ná formou bufetu. Můžete si zde dopřát i oběd a veče-
ři (taverna má celodenní provoz).
Hodnocení: nejen pro vynikající polohu hotelu, ale 
i pro přátelskou atmosféru a laskavý přístup se hosté
opakovaně vracejí na toto jedinečné místo.
Vzdálenost od pláže: cca 95 m.
Vzdálenost od obchodu: cca 300 m.

Možnosti obsazenosti:
pokoje  iii / iii / ii / i

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rkre128
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Kréta - Plakias
Plakias 

KRÉTA - PLAKIAS: odlety z Prahy ve středu a sobotu Ceník: Ikaros, Plakias Bay

Ceny obsahují: letenku Praha - Chania - Praha včetně
poplatků spojených s leteckou dopravou (poplatky: 
2000 Kč), transfery, 10x, 11x nebo 18x ubytování, stravu
dle ceníku, služby zástupce Viamare
Příplatky: 1lůžkový pokoj: od 800 Kč/noc, 1lůžkové 
studio: od 500 Kč/noc, klimatizace: cca 5 €/den (platba
na místě), komplexní cestovní pojištění: 35 Kč/osoba/
den, minimální obsazenost apartmánu: 2 osoby 
Dítě do 2 let: 1000 Kč bez nároku na místo v letadle 
a služby
Na www.viamare.cz naleznete hotel Plakias Bay 
i na 7 a 14 nocí.

Děti nesmí v den návratu ze zájezdu dovršit stanovený věk.

Dítě do 15 let pobyt ZDARMA
Ikaros na přistýlce (3., 4. a 5.lůžko)
10 a 11 nocí: 8990 Kč

DĚTSKÉ CENY

Aktuální ceny: www.viamare.cz

Plakias - z centra
Cena je uvedena za osobu. Ceny jsou kalkulovány k 1.10.2016. Minimální obsazenost zájezdu je 40 osob

Ubytování IKAROS PLAKIAS BAY
Osoba Osoba Osoba Osoba Osoba Dítě

ve studiu v apartmánu na přistýlce v pokoji na přistýlce 2-12 let
obsazeném obsazeném (3. a 4.lůžko) obsazeném (3.lůžko) na přistýlce
2 osobami 2 osobami 2 osobami (3.lůžko)

Termín Počet vlastní vlastní vlastní snídaně snídaně snídaně
nocí stravování stravování stravování

07.06. - 17.06. 10 15990 17590 10990 19990 15990 13990
17.06. - 28.06. 11 16790 18290 10990 21690 16990 14990
28.06. - 08.07. 10 17590 19790 10990 20690 16490 14590
08.07. - 19.07. 11 18790 20990 10990 24590 17490 15590
19.07. - 29.07. 10 18090 19990 10990 24090 17090 15190
29.07. - 09.08. 11 18790 20990 10990 25390 17790 15590
09.08. - 19.08. 10 18090 19990 10990 24090 17090 15190
19.08. - 30.08. 11 18790 20990 10990 25390 17790 15590
30.08. - 09.09. 10 17590 19790 10990 24090 17090 15190
09.09. - 20.09. 11 18490 20690 10990 24590 17490 15390
20.09. - 30.09. 10 17390 19390 10990 22890 16490 14590
30.09. - 18.10. 18 20590 23190 10990 31990 20990 17890
18.10. - 28.10. 10 17190 18990 10990 19990 15990 13990

Anso Travel - pronájem kol
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DAMNONI
Damnoni je malá osada, která vznikla u překrásné
pláže stejného jména. Na pláži naleznete taverny 
a středisko vodních sportů. Na okraji osady je za-
stávka autobusu, který jede do Plakiasu nebo 
do Rethymna. V sousedním resortu Hapimag je
obchod a je zde také možné pronajmout si tenisové
kurty, zaplatit vyjíž	ky na koních nebo hlídání dětí. 
V blízkosti jsou další úžasné pláže, pláž Amoudi a pláž
Amoudaki (nudistická). 

Damnoni je jako stvořené pro skvělou odpočinkovou
dovolenou u moře. Pro milovníky vodních sportů
nabízí bohaté možnosti sportovního vyžití.

Kompletní nabídka a aktuální ceny: 
www.viamare.cz/damnoni

Transfer:
Na letišti Chania Vás bude očekávat zástupce
Viamare. Cesta do Vašeho hotelu potrvá asi 2 h.

Nádherná písečná pláž s možností pronájmu slu-
nečníků a lehátek. Taverny, obchod, kavárna, bar,
vodní sporty. Možnost půjčení motorových vozidel
a kol, rezervace výletů a kurzy potápění prostřed-
nictvím zástupce Viamare, který místo pravidelně
navštěvuje. Další bary, taverny, pošta, lékař a ban-
komat jsou v sousedním letovisku Plakias.

Přehled ubytování:
Damnoni Bay (hotel s polopenzí) ... str. 139
Damnoni Paradise (studia, apartmány) ... str. 140
Kalypso Village 
(hotel s polopenzí/soft all inclusive) ... str. 142

To nejdůležitější o Damnoni

Damnoni - jedna z pláží 

Damnoni 

Taverna na pláži DamnoniDamnoni - malé molo

Damnoni - malá pláž

Letecké zájezdy 
na 7, 10, 11 a 14 nocí



Damnoni Bay Pláž Damnoni

Damnoni Bay - výhled z pokoje

Skinaria - pláž

Damnoni Damnoni Bay

Damnoni BayDamnoni Bay - bar 

Výhled na moře / Blízko krásné pláže Damnoni
hotel * 2-3 lůžka * s polopenzíDamnoni Bay **+

Poloha: hotelové budovy stojí ve svahu nad zátokou
Damnoni asi 3 km od městečka Plakias. Na krásnou
pláž Damnoni se dostanete asi za 10 minut po scho-
dech a po pěšině, která vede podél areálu Hapimag.
Díky této poloze je z hotelu nádherný panoramatický
výhled na kouzelný záliv Damnoni.
Ubytování: standardní prostorné hotelové pokoje jsou
vybaveny sprchou, WC, telefonem, balkónem, lednič-
kou a klimatizací (za příplatek). Pokoje Viamare jsou 
2 a 3lůžkové a mají výhled na moře a na pláž
Damnoni, některé pokoje mají výhled na moře částeč-
ně zastíněný zelení. Dětská postýlka je na vyžádání
(zdarma).
Další vybavení hotelu: bar, televizní kout s TV/SAT,
Wi-Fi (v lobby hotelu), playstation, projektor, venkovní
bazén s lehátky, odkud je překrásný výhled na záliv. 
Ze sportovních možností je možné využívat stolní
tenis, kulečník, stolní fotbal a šipky. Pláž Damnoni je
proslulá vodními sporty. 

Stravování: polopenze se podává v hotelové restau-
raci formou bufetu. Snídaně je rozšířená kontinentální
a večeře se skládá ze salátu, předkrmu, hlavního jídla 
(2 druhy) a dezertu (ovoce nebo sladkost).
Hodnocení: cenově velmi dostupný hotel ocení pře-
devším ti, kteří mají rádi neobvyklá místa s krásnými
výhledy. Milovníci koupání si určitě budou pochvalovat
pláž Damnoni a další krásné pláže této oblasti. 
Vzdálenost od pláže: cca 390 m.
Vzdálenost od Plakiasu: cca 2,5 km.

Možnosti obsazenosti:
pokoje  iii / iii / ii / ii / i

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rkre129
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Damnoni Paradise Damnoni Paradise

Damnoni Paradise - zahrada

Damnoni Paradise - terasy v přízemí

Damnoni Paradise

Damnoni - pláž

studia a apartmány * 2-5 lůžek
vlastní stravování / možnost dokoupení snídaníDamnoni Paradise **

Rezervace na 242 489 351

Poloha: menší apartmánové domy jsou doslova
zahaleny v zeleni. V bezprostředním okolí je pěstěný
trávník a dětské hřiště. Přímo od apartmánových domů
vede cesta na překrásnou pláž Damnoni, kam se
dostanete asi po 10 minutách pohodlné chůze.
Nedaleko od ubytování je malý obchod, další dobře
zásobený obchod je u hotelu Hapimag. První taverna
je nedaleko a další taverny naleznete přímo u pláže
Damnoni. Na pláži Damnoni je i široká nabídka vod-
ních sportů.
Ubytování: místo Vás osloví svojí zelení a svěžestí, je
stvořené pro všechny, kteří mají rádi klid. Hodí se i pro
rodiny s dětmi. Studia jsou v přízemí a v 1. patře.
Studia v přízemí mají terasy, které vedou přímo 
na travnatý pozemek. Výhled z teras i z balkónů stu-
dií je do zeleně. Studia mají manželské lůžko a při-
stýlku (rozkládací lůžko). Apartmány jsou v další
budově poblíž malé recepce a mají 1 ložnici se 2 lůžky 
a obývací kuchyň s dalšími 2 lůžky a přistýlkou (roz-
kládací lůžko). Prostorné balkóny apartmánů směřují
do zeleně. Studia a apartmány jsou vybaveny sprchou,

WC a kuchyňským koutem (včetně vařiče, základního
nádobí a ledničky) a klimatizací (za příplatek). V domě
je Wi-Fi. Dětská postýlka je na vyžádání (zdarma).
Stravování: na místě si můžete dokoupit kontinentál-
ní snídani podávanou v malé snídárně, kterou Vám
připraví majitelka ubytování. 
Hodnocení: největší předností tohoto ubytování je
neformální a přírodní prostředí. Doporučujeme všem,
kteří mají rádi klid. Velkou předností je i skvělý přístup
ke krásné pláži Damnoni a k dalším skvělým plážím
této oblasti. 
Vzdálenost od pláže Damnoni: cca 800 m.
Vzdálenost od centra Plakiasu: cca 2 km.

Možnosti obsazenosti:
studia  iii / ii / i
apartmány  iiii / iii / ii

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rkre130



Damnoni - celkový pohled
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KRÉTA - DAMNONI: odlety z Prahy ve středu a sobotu Ceník: Damnoni Bay, Damnoni Paradise

Ceny obsahují: letenku Praha - Chania - Praha včetně poplat-
ků spojených s leteckou dopravou (poplatky: 2000 Kč), trans-
fery, 10x, 11x nebo 18x ubytování, stravu dle ceníku, služby
zástupce Viamare
Příplatky: 1lůžkové studio: od 400 Kč/den, 1lůžkový pokoj:
od 600 Kč/den, Damnoni Bay - klimatizace: cca 5 €/den
(platba na místě), komplexní cestovní pojištění: 35 Kč/
osoba/den 
Dítě do 2 let: 1000 Kč bez nároku na místo v letadle 
a služby
Na www.viamare.cz naleznete hotel Damnoni Bay 
i na 7 a 14 nocí.

Děti nesmí v den návratu ze zájezdu dovršit stanovený věk.

Aktuální ceny: www.viamare.cz

Damnoni - pláž

Damnoni - pláž

Cena je uvedena za osobu. Ceny jsou kalkulovány k 1.10.2016. Minimální obsazenost zájezdu je 40 osob

Ubytování DAMNONI BAY DAMNONI PARADISE
Osoba Osoba Dítě 7-11 let Osoba Osoba Osoba
v pokoji na 3.lůžku na 3.lůžku ve studiu v apartmánu na přistýlce

obsazeném obsazeném obsazeném (3. a 4.lůžko)
2 osobami 2 osobami 2 osobami

Termín Počet polopenze polopenze polopenze vlastní vlastní vlastní
nocí stravování stravování stravování

07.06. - 17.06. 10 16990 14990 13890 14490 15990 10990
17.06. - 28.06. 11 17490 15490 14190 15490 17090 10990
28.06. - 08.07. 10 17490 15490 14190 15990 17790 10990
08.07. - 19.07. 11 18490 16190 14690 16690 18790 10990
19.07. - 29.07. 10 17790 15690 14390 16090 17990 10990
29.07. - 09.08. 11 18490 16190 14690 16690 18790 10990
09.08. - 19.08. 10 17790 15690 14390 16090 17990 10990
19.08. - 30.08. 11 18490 16190 14690 16690 18790 10990
30.08. - 09.09. 10 17490 15490 14190 15990 17790 10990
09.09. - 20.09. 11 17990 15990 14590 15990 17790 10990
20.09. - 30.09. 10 17290 15490 14190 15490 17090 10990
30.09. - 18.10. 18 16990 18990 10990
18.10. - 28.10. 10 13990 15490 10990

Dítě do 15 let VÝHODNÁ CENA 
Damnoni Paradise - na přistýlce (3. nebo 4.lůžko)
Dítě do 7 let VÝHODNÁ CENA
Damnoni Bay - na 3.lůžku s polopenzí
(platí pouze 4990 Kč - více na str. 8)

VČASNÁ REZERVACE AŽ DO 31.03.

Dítě do 15 let pobyt ZDARMA
Damnoni Paradise - na přistýlce (3. a 4.lůžko)
Dítě do 7 let pobyt s polopenzí ZDARMA
Damnoni Bay - na 3.lůžku
10 a 11 nocí: 8990 Kč

DĚTSKÉ CENY



142 Online rezervace na www.viamare.cz

Kréta - Plakias - Damnoni

Kalypso Village Kalypso Village 

Kalypso Village

Kalypso Village - výhled z terasy

Kalypso Village
Kalypso Village

Kalypso Village

hotel * 2-4 lůžka * s polopenzí 
možnost dokoupení soft all inclusiveKalypso Village ***+

Rezervace na 242 489 351

Poloha: hotelové pavilóny stojí ve velmi romantickém
místě mezi rozeklanými skalisky přímo nad mořem 
asi 4 km od centra Plakiasu. Místo je skutečně unikát-
ní a není divu, že to byl proslulý pirátský přístav.
Bazény hotelu jsou doslova vsazeny do skalnatého
pobřeží a je odtud úžasný výhled na moře. U hotelu
je skalnatá pláž a malá umělá písčitá pláž u křiš�álově
čistého moře. Hotelovým minibusem se denně
dostanete na krásnou pláž Damnoni (cca 3 km) 
a do městečka Plakias (cca 4 - 5 €/zpáteční lístek). 
Na pláž Damnoni se dá dojít po strmých skalnatých
schodech a po cestě asi za 25 minut.
Ubytování: jednotlivé budovy a bungalovy jsou obklo-
peny dobře udržovanými zahradami. Téměř všechny
pokoje s prostornými balkóny nebo terasami mají
výhled na moře nebo výhled na moře částečně zastí-
něný zelení. Jsou vybaveny koupelnou, WC, ledničkou,
TV/SAT, rádiem, telefonem, klimatizací a sejfem 
(za příplatek). V hotelu jsou 2lůžkové pokoje s přistýl-
kou a 2lůžkové rodinné pokoje se 2 přistýlkami.
Další vybavení: 4 bazény (3 venkovní a 1 vnitřní), 
dětské brouzdaliště, malé umělé vodopády, velká
restaurace s venkovní terasou, bar, bar u bazénu, 
divadlo, venkovní uzavřený prostor pro disko, tenisové
kurty, hřiště na volejbal, košíkovou, konferenční sály,
lázeňské centrum se saunou a s parními lázněmi,
jacuzzi, masážní místnosti, minimarket a Wi-Fi. 

Stravování: v základní ceně je polopenze podávaná
formou bufetu, doporučujeme přikoupit soft all inclusi-
ve. Hotel je vyhlášený výbornou kuchyní z místních
produktů.
Další služby: v hotelu se organizuje řada kulturních
nebo sportovních akcí, většina aktivit je zahrnuta
v ceně, kromě lázeňských služeb a potápění. Ve skal-
ní průrvě u hotelu kotví malý člun, který Vás vyveze 
na moře za účelem potápění. Hotel vyhledávají i horo-
lezci. Jsou zde dobré podmínky pro skalní lezení růz-
ných stupňů obtížnosti.
Hodnocení: ubytování se bude líbit všem, kteří mají
rádi neobvyklá romantická místa, široké sportovní
možnosti a všechny služby pod jednou střechou.
Vzdálenost od moře: cca 100 m.
Vzdálenost od pláže Damnoni: cca 1 km (po scho-
dech a cestě).
Vzdálenost od Plakiasu: cca 4 km..

Možnosti obsazenosti:
pokoje  iiii / iiii / iii / ii / iii / ii / i

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rkre131



Potápění - Damnoni, hotel Kalypso Village
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Potápěčská základna Kalypso Diving Center
(www.kalypsodivecenter.com) je umístěna přímo
v areálu hotelu Kalypso Village, proto je tento
hotel ideálním místem pro strávení dovolené pro
ty, kteří vyhledávají potápění a zároveň služby
kvalitního hotelu, přičemž jim odpadá nutnost
dojíždění a převozu potápěčského vybavení,
mají-li vlastní.
Potápěčské centrum nabízí kurzy potápění
s certifikací PADI (www.padi.com) několika 
úrovní od úplných začátečníků až po zkušené
potápěče. V okolí hotelu Kalypso Village jsou
naprosto ideální podmínky pro potápění vzhle-
dem ke skalnatému pobřeží, do kterého je hotel
vklíněn. Potápění probíhá v hloubkách 12 až 
40 m dle zkušeností účastníků kurzu a hloubky
mořského dna navštívené lokality. Zkušení
učitelé potápění podávají výklad v řeckém, 
anglickém, německém a polském jazyce. 
Pod mořskou hladinou v okolí potápěčského
centra je k vidění bohatá středomořská fauna 
a flóra, kdy lze zahlédnout pestrobarevné ryby,
mořské ježky a hvězdy, mořské houby a okurky,
někdy dokonce i chobotnice, murény a kanice.
Pro zkušenější potápěče se pořádají ponory 
i do podmořských jeskyní u pláží Damnoni Bay 
a Skinaria. Velice oblíbené je noční potápění.
Pro klienty, kteří nejsou ubytování přímo
v hotelu Kalypso Village, ale například v Pla-
kiasu nebo Damnoni, jsou zajištěny svozy 
na potápěčskou základnu.

KRÉTA - DAMNONI: odlety z Prahy ve středu a sobotu Ceník: Kalypso Village

Dítě do 5 let pobyt s polopenzí ZDARMA
Kalypso Village - na přistýlce (3. a 4.lůžko) 
10 a 11 nocí: 8990 Kč

DĚTSKÉ CENY

Kalypso Village 

Kalypso Village 

Kalypso Village 

Cena je uvedena za osobu. Ceny jsou kalkulovány k 1.10.2015. Minimální obsazenost zájezdu je 40 osob

Ubytování KALYPSO VILLAGE
Osoba Osoba Dítě 5-13 let Osoba Osoba Dítě
v pokoji na přistýlce na přistýlce v rodinném na přistýlce 5-15 let

obsazeném (3.lůžko) (3.lůžko) pokoji obsazeném (3.lůžko) na přistýlce
2 osobami 2 osobami (3. a 4.lůžko)

Termín Počet polopenze polopenze polopenze polopenze polopenze polopenze
nocí

07.06. - 17.06. 10 25990 17990 17990 27990 18990 18990
17.06. - 28.06. 11 27990 19490 19490 29990 20590 20590
28.06. - 08.07. 10 27990 19490 19490 29990 20590 20590
08.07. - 19.07. 11 32690 21790 21790 35090 22990 22990
19.07. - 29.07. 10 30690 20790 20790 32790 21890 21890
29.07. - 09.08. 11 32690 21790 21790 35090 22990 22990
09.08. - 19.08. 10 30690 20790 20790 32790 21890 21890
19.08. - 30.08. 11 32190 21490 21490 34490 22690 22690
30.08. - 09.09. 10 27990 19490 19390 29990 20590 20490
09.09. - 20.09. 11 28990 19790 19790 30990 20990 20990
20.09. - 30.09. 10 25990 17290 17290 27990 18290 18290
30.09. - 18.10. 18 30590 19990 19990 33990 20990 20990
18.10. - 28.10. 10 19990 14990 14990 21990 15990 15990

Ceny obsahují: letenku Praha - Chania - Praha včetně poplat-
ků spojených s leteckou dopravou (poplatky: 2000 Kč), trans-
fery, 10x, 11x nebo 18x ubytování, stravu dle ceníku, služby
zástupce Viamare
Příplatky: Kalypso Village - soft all inclusive: 500 Kč/den, dítě 
do 15 let: 300 Kč/den, 1lůžkový pokoj: od 1000 Kč/noc, kom-
plexní cestovní pojištění: 35 Kč/osoba/den
Dítě do 2 let: 1000 Kč bez nároku na místo v letadle 
a služby
Na www.viamare.cz naleznete hotel Kalypso Village 
i na 7 a 14 nocí.

Děti nesmí v den návratu ze zájezdu dovršit stanovený věk.

Aktuální ceny: www.viamare.cz
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Cena je uvedena za osobu. Ceny jsou kalkulovány k 1.10.2016.

Ceny obsahují: letenku Ostrava - Heraklion - Ostrava
včetně poplatků spojených s leteckou dopravou
(poplatky: 2000 Kč), transfery, 7x nebo 14x ubyto-
vání, stravu dle ceníku, služby zástupce Viamare, 
Příplatky: 1lůžkové studio: od 400Kč/den, klima-
tizace: cca 5 €/týden (platba na místě), komplex-
ní cestovní pojištění: 35 Kč/osoba/den
Dítě do 2 let: 1000 Kč bez nároku na místo 
v letadle a služby
Děti nesmí v den návratu ze zájezdu dovršit stano-
vený věk.

KRÉTA - PLAKIAS: odlety z Ostravy každou středu Ceník: Corali, str. 131

Minimální obsazenost zájezdu je 20 osob

Ubytování CORALI
Osoba  ve studiu

obsazeném 2 osobami
Strava vlastní stravování
Počet nocí 7 14
07.06. - 14.06. 12990 16890
14.06. - 21.06. 13590 16990
21.06. - 28.06. 13690 17490
28.06. - 05.07. 14190 18290
05.07. - 12.07. 14390 18490
12.07. - 19.07. 14390 18490
19.07. - 26.07. 14390 18490
26.07. - 02.08. 14390 18490
02.08. - 09.08. 14390 18490
09.08. - 16.08. 14390 18490
16.08. - 23.08. 14390 18490
23.08. - 30.08. 14390 18490
30.08. - 06.09. 14190 18290
06.09. - 13.09. 14090 17990
13.09. - 20.09. 13990 17490
20.09. - 27.09. 13990

Aktuální ceny: www.viamare.cz

Ceny obsahují: letenku Ostrava - Heraklion - Ostrava včetně poplat-
ků spojených s leteckou dopravou (poplatky: 2000 Kč), transfery, 
7x nebo 14x ubytování, stravu dle ceníku, služby zástupce Viamare,  
Příplatky: 1lůžkový pokoj: od 1000 Kč/den, sejf: cca 7 €/týden
(platba na místě), komplexní cestovní pojištění: 35 Kč/osoba/den,
Dítě do 2 let: 1000 Kč bez nároku na místo v letadle a služby

Děti nesmí v den návratu ze zájezdu dovršit stanovený věk.

Aktuální ceny: www.viamare.cz

KRÉTA - PLAKIAS: odlety z Ostravy každou středu Ceník: Myrtis, str. 122
Cena je uvedena za osobu. Ceny jsou kalkulovány k 1.10.2016. Minimální obsazenost zájezdu je 20 osob

Ubytování MYRTIS
Osoba v pokoji Osoba

obsazeném 2 osobami na přistýlce
Strava soft all inclusive soft all inclusive
Počet nocí 7 14 7 14
07.06. - 14.06. 17990 25990 15990 22290
14.06. - 21.06. 18390 26690 16390 23190
21.06. - 28.06. 18790 27490 16790 23590
28.06. - 05.07. 18890 27790 16890 23790
05.07. - 12.07. 19390 28390 16990 23790
12.07. - 19.07. 19390 28390 16990 23790
19.07. - 26.07. 19390 28390 16990 23790
26.07. - 02.08. 19390 28390 16990 23790
02.08. - 09.08. 19390 28390 16990 23790
09.08. - 16.08. 19390 28390 16990 23790
16.08. - 23.08. 19390 28390 16990 23790
23.08. - 30.08. 19390 28390 16990 23590
30.08. - 06.09. 19190 28090 16790 23190
06.09. - 13.09. 19190 27690 16790 22690
13.09. - 20.09. 19190 27290 16390 22290
20.09. - 27.09. 17990 15990

Myrtis

Dítě do 12 let VÝHODNÁ CENA 
Myrtis na přistýlce (3.lůžko) se soft all inclusive
(platí pouze 3990 Kč/7 nocí 
nebo 5990 Kč/14 nocí 
- více na str. 8)

VČASNÁ REZERVACE AŽ DO 31.03.

Dítě do 12 let pobyt se 
soft all inclusive ZDARMA
Myrtis na přistýlce (3.lůžko) 
7 nocí: 7990 Kč 
14 nocí: 9990 Kč

DĚTSKÉ CENY

Pláž Plakias

Corali Corali
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Kréta - Plakias

Ceny obsahují: Ceny obsahují: letenku Ostrava - Heraklion - Ostrava
včetně poplatků spojených s leteckou dopravou (poplatky: 2000 Kč),
transfery, 7x nebo 14x ubytování, stravu dle ceníku, služby zástupce
Viamare,  
Příplatky: 1lůžkový pokoj: od 600 Kč/den, klimatizace: cca 5 €/
týden (platba na místě), komplexní cestovní pojištění: 35 Kč/
osoba/den,
Dítě do 2 let: 1000 Kč bez nároku na místo v letadle a služby

Děti nesmí v den návratu ze zájezdu dovršit stanovený věk.

Aktuální ceny: www.viamare.cz

KRÉTA - PLAKIAS: odlety z Ostravy každou středu Ceník: Lena, str. 124
Cena je uvedena za osobu. Ceny jsou kalkulovány k 1.10.2016. Minimální obsazenost zájezdu je 20 osob

Ubytování LENA
Osoba v pokoji Osoba v pokoji 

obsazeném 2 osobami obsazeném 2 osobami
Strava snídaně polopenze
Počet nocí 7 14 7 14
07.06. - 14.06. 13990 18090 15990 22090
14.06. - 21.06. 14190 18590 16190 22590
21.06. - 28.06. 14690 18990 16690 22990
28.06. - 05.07. 14890 19990 16890 23990
05.07. - 12.07. 15290 20490 17290 24490
12.07. - 19.07. 15290 20490 17290 24490
19.07. - 26.07. 15290 20490 17290 24490
26.07. - 02.08. 15290 20490 17290 24490
02.08. - 09.08. 15290 20490 17290 24490
09.08. - 16.08. 15290 20490 17290 24490
16.08. - 23.08. 15290 20490 17290 24490
23.08. - 30.08. 15290 20190 17290 24190
30.08. - 06.09. 14890 19990 16890 23990
06.09. - 13.09. 14890 19690 16890 23690
13.09. - 20.09. 14690 19290 16690 23290
20.09. - 27.09. 14390 16390

Lena

Večeře v Alianthos Beach

Cena je uvedena za osobu. Ceny jsou kalkulovány k 1.10.2016.

Ceny obsahují: Ceny obsahují: letenku Ostrava -
Heraklion - Ostrava včetně poplatků spojených 
s leteckou dopravou (poplatky: 2000 Kč), transfe-
ry, 7x nebo 14x ubytování, stravu dle ceníku, 
služby zástupce Viamare,  
Příplatky: 1lůžkový pokoj: od 600 Kč/den, klima-
tizace: cca 5 €/týden (platba na místě), komplex-
ní cestovní pojištění: 35 Kč/osoba/den
Dítě do 2 let: 1000 Kč bez nároku na místo 
v letadle a služby
Děti nesmí v den návratu ze zájezdu dovršit stano-
vený věk.

KRÉTA - DAMNONI: odlety z Ostravy každou středu Ceník: Damnoni Bay, str. 139

Minimální obsazenost zájezdu je 20 osob

Ubytování DAMNONI BAY
Osoba  v pokoji

obsazeném 2 osobami
Strava polopenze
Počet nocí 7 14
07.06. - 14.06. 14390 19190
14.06. - 21.06. 14590 19490
21.06. - 28.06. 14890 19990
28.06. - 05.07. 15290 20590
05.07. - 12.07. 16090 21590
12.07. - 19.07. 16090 21590
19.07. - 26.07. 16090 21590
26.07. - 02.08. 16090 21590
02.08. - 09.08. 16090 21590
09.08. - 16.08. 16090 21590
16.08. - 23.08. 16090 21590
23.08. - 30.08. 16090 21290
30.08. - 06.09. 15790 20990
06.09. - 13.09. 15490 20590
13.09. - 20.09. 15490 20490
20.09. - 27.09. 14690

Aktuální ceny: www.viamare.cz

Pláž Damnoni

Damnoni Bay
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Skiathos - zelený smaragd v Egejském moři

Rezervace na 242 489 351

- JEDEN Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH OSTROVŮ SEVER-
NÍCH SPORAD. 

- OSTROV PROSLAVENÝ FILMEM „MAMMA MIA“. 
- OSTROV S VÍCE JAK 60 NÁDHERNÝMI PLÁŽEMI

S JEMNÝM ZLATAVÝM A BÍLÝM PÍSKEM. 
- OSTROV ZELENÝCH BOROVIC, VINOHRADŮ, 

PINIOVÝCH HÁJŮ A OLIVOVÝCH SADŮ.

Hlavní město SKIATHOS leží na východním pobřeží nad
malým zálivem, který je současně i přístavem. Bílé
domky s  červenými střechami jsou vystaveny
kaskádovitě ve svahu, romantické uličky zavedou
návštěvníky z různých koutů Evropy do barů, taveren,
restaurací a nočních klubů. V hlavním městě pulzuje
noční život a zábava až do ranních hodin. Nedaleko
hlavního města se nachází mezinárodní letiště
PAPADIAMANTIS, které zajiš�uje spojení s pevninou.
Letoviska ostrova s krásnými plážemi leží především
na jihu a v jihozápadní části ostrova. Pláže s jemným
zlatým pískem a většinou pohodlným a pozvolným
vstupem do moře jsou dobře vybavené sprchami,
toaletami, lehátky, bary, tavernami a v mnoha přípa-
dech i středisky vodních sportů. Řada pláží na ostrově
je oceněna Modrou vlajkou EU.
Z  výčtu pláží můžeme jmenovat pláž Agia Eleni 
a Banana, která je vyhledávána hlavně mladými lidmi,
protože zde většinu dne hraje disco, techno nebo hip
hop. Další a klidnější pláže jsou Troulos, Megali Amos,
Vasilias, Platanias, Agia Paraskevi a další. Za nejkrás-
nější pláž je považována Koukounaries, největší a nej-
delší pláž na ostrově, s pozvolným vstupem do moře,
nabídkou vodních sportů a potápěčskou základnou.
Další nádherná pláž Lalaria je přístupná pouze z moře,
ale lze ji navštívit v rámci lodního výletu.
Z hlavního města jezdí pravidelná autobusová dopra-
va až na pláž Koukounaries a během cesty zastavuje
na dalších krásných plážích této oblasti. Z hlavního
města Skiathos vyplouvají pravidelně lodě na okolní
ostrovy.
Sever ostrova je porostlý borovicemi a piniovými háji
a spolu s vnitrozemím si uchovává původní klid ostro-
va. Nejsevernějším místem na ostrově je město
KASTRO, jehož nedobytná pevnost chránila město
před nájezdy pirátů. Poblíž Kastra v r. 1704 založili
mniši pozoruhodný klášter sv. Evangelistria, který se
stal v době odporu proti Turkům útočištěm mnoha
psanců. Zde údajně vznikl i návrh řecké vlajky, která
zde i poprvé zavlála.
Na ostrově naleznete i několik dalších klášterů a kapli-
ček. Vzhledem k malé rozloze ostrova si návštěvníci
mohou celý ostrov projít pěšky a věnovat se tak
i aktivní dovolené. Doporučujeme i pronájem moto-
cyklu nebo auta.
Ostrov Skiathos nemůže nikoho nechat chladným!
Určitě se Vám budou líbit krásné zlaté písky, kde boro-
vicové lesy zasahují bezprostředně až k plážím, i jeho
divoké pláže na severním pobřeží. Komu by se zdál
ostrov malý, může se vypravit na výlet na další ostro-
vy Sporad, jako je malý ostrůvek Tsougrias, Arkos,
Skopelos a Alonissos. Ostrov Skiathos Vám nabízí
odpočinkovou dovolenou u moře, ale i aktivní dovole-
nou plnou procházek a dobrodružství. Nesmíme zapo-
menout ani na hlavní město ostrova, které rozhodně
stojí za opakovanou návštěvu.

Kompletní nabídka a aktuální ceny: 
www.viamare.cz/skiathos

Letecké zájezdy 
na 10 a 11 nocí

Zátoka Kanapitsa

Pláž Koukounaries

Odletové 
místo
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Skiathos

Pro zpestření Vaší dovolené si můžete vybrat
z následujících výletů (výlety pořádá místní cestovní
kancelář, platí se přímo na místě a může dojít
ke změně programu):

Skopelos - Alonissos - lodní výlet pro všechny,
kteří chtějí objevovat souostroví Severní Sporady.
První zastávka je na ostrově Skopelos. V hlavním
městě si užijete vyhlídku na úzké uličky starého
města s  jeho bělostnými budovami a kostelíky
s břidlicovými střechami, dále se můžete prochá-
zet městem nebo jen tak v klidu odpočívat
na nábřeží u kávy. Dále cesta pokračuje na ostrov
Alonissos, kde Vám v Národním parku Marine před-
staví vzácného tvora - tuleně. Zde pochopíte, proč
na každém místním suvenýru narazíte na jeho
motiv. Západně od přístavu Patitiri se nalézá staré
město Palia-Alonissos. Po ničivém zemětřesení
v roce 1965 bylo nově vybudováno. Po procházce
městem se vydáte na jednu z mnoha krás-
ných pláží, kde můžete zahlédnout delfíny nebo
již zmiňované tuleně. (orientační cena: 27 €, děti
do 12 let: 13 €)

Plavba Mamma Mia - výlet nejen pro všechny
fanoušky filmu Mamma Mia, jehož značná část byla
natočena na ostrově Skopelos, který se ve filmu
nazýval Kalokairi. Plavba na lodi je doprovázena pís-
ničkami od skupiny ABBA. První zastávkou je známý
kostel na skále - Agios Ioannis, ke kterému vede
příkré schodiště. Často bývá nazýván „kostel
Mamma Mia“ a po odvysílání muzikálu se stal
populárním místem pro konání svatebních obřadů.
Pokud se Vám nebude chtít šplhat ke kostelíku,
můžete čas využít ke koupání na nedaleké malé
pláži. Další zastávkou je hlavní město Skopelos,
po dobu zhruba 2 hodin si můžete užívat atmosfé-
ru malebných uliček a zákoutí tohoto města
a poobědvat v jedné z místních taveren. Poslední

zastávka bude na pláži Kastani, kde se odehrávala
další ze známých scén muzikálu. Na pláži je příjem-
ný bar. (orientační cena: 25 €, děti do 12 let: 13 €)

Okružní plavba kolem ostrova - nejoblíbenější
výlet plný odpočinku. První zastávka je na pláži
Lalaria, jedné z nejvíce fotografovaných pláží Řecka.
Ohromí Vás tyrkysové moře, krásná oblázková pláž
a z vody vyčnívající skalní oblouk. Další zastávkou
je pláž Kastro se starým hradem. Městečko Kastro
bylo vystavěno na vrcholku útesu v 16. stol. tak, 
aby odolalo útokům pirátů a Turků. Dochovaly se 
2 kostely a zřícenina hradu. Poobědvat, např. pokr-
my z čerstvých ryb, můžete v taverně přímo na pláži.
Okružní plavba se uzavře na malém ostrůvku
Tsougrias, kde se nachází malý kostelík Agios Floros
s úžasným výhledem na moře. Na pláži je malý
kiosek s občerstvením. (orientační cena: 22 €, děti
do 12 let: 11 €)

Kláštery na ostrově Skiathos (půldenní výlet) -
výlet pro všechny, kteří chtějí poznat ostrov a jeho
kulturu podrobněji. První zastávkou je klášter Panagia
Kounistria, jedná se o byzantský kostel s dřevěnými
vyřezávanými ikonami. Další zastávkou je mužský
klášter Evangelistria, který je vzdálen 4 km od hlav-
ního města. V roce 1807 zde vztyčili ručně vyšívanou
řeckou vlajku. Jsou zde také zachovány vzácné ikony,
rukopisy, zpěvníky z 18. století a mnoho dalších důle-
žitých náboženských artefaktů. Otevřeny jsou zde
také dvě muzea - Muzeum náboženských relikvií 
a Muzeum balkánské války. V místním obchodě si
můžete zakoupit víno, likér a suvenýry ručně vyrá-
běné místními mnichy. Během návštěvy je zajištěno
malé uvítací občerstvení. Z náboženských důvodů by
ženy při návštěvě kláštera měly mít zahalená rame-
na a kolena. Je možné si zde zdarma před vchodem
do kláštera půjčit šátek a sukni. (orientační cena: 
25 €, děti do 12 let: 12 €)

Výlety:

- klenotem ostrova je město Skiathos (Chora), 
nechte se unášet atmosférou tohoto města, 
navštivte poloostrov Bourtzi a projděte se 
po hlavní třídě Papadiamantis

- pronajměte si dopravní prostředek a jeďte se 
vykoupat na překrásné pláže severního pobře-
ží (pláž Lalaria, Megas Gialos, Kechria, Aselinos 
a další)

- navštivte věhlasný klášter Evangelistria a staro-
bylý hrad Kastro a vykoupejte se na pláži 
Kastro

- střídejte pláže a využijte k tomu lodní taxíky 
a dobře fungující místní dopravu

- vyzkoušejte některé vodní sporty, které nabíze-
jí na mnohých plážích jižního pobřeží

Další zajímavosti ostrova Vám na místě dopo-
ručí zástupce Viamare.

Viamare doporučuje:

Skopelos

Pobyt na řeckých ostrovech neznamená jen koupání 
a slunění u nejkrásnějšího a nejčistšího moře Evropy,
ale také možností poznávání historických a kulturních
pamětihodností ostrovů, přírodních krás a mnohdy
ještě tradičního způsobu života místních obyvatel.
Výborným prostředkem k tomuto poznávání je pro-
nájem auta. 
Doporučujeme Vám zajistit si pronájem automobilu již
nyní. Připravili jsme pro Vás zajímavou cenovou nabídku. 
Spolupracujeme vždy s renomovanými a vyzkouše-
nými půjčovnami, které mají vozy kvalitně pojištěny.
Přesto doporučujeme při předávce vozu na letišti
nebo v místě ubytování věnovat pozornost technické-
mu stavu vozidla a výši spoluúčasti na škodě.

Aselinos - výhled na Pelion

Alonissos

Termín 13.06. - 29.06., 05.09. - 26.09. 30.06. - 04.09.
Skupina Typ auta 7 dní Každý další den 7 dní Každý další den
A Kia Picanto, Peugeot 107 A/C 5890 890 8790 1290
B Hyundayi i10, Hyundai Getz A/C 6790 990 9390 1390
C Peugeot 207, Suzuki Swift A/C 7390 1090 9890 1490
D Hyundai i30, Suzuki Splash  A/C 8290 1190 10590 1590
J Suzuki Jimni 4x4 A/C 10590 1390 11190 1590
S Suzuki Grand Vitara 4x4 16590 2190 17290 2490
P Peugeot 5008 7 míst A/C 13790 1790 16190 2390
M Opel Vivaro, Citroen Jumpy 9 míst A/C 19290 2490 19690 2890

Ceny jsou platné při objednání minimálně 15 dní před odjezdem.
Přistavení vozu: letiště Skiathos, Kolios, Troulos, Agia Paraskevi, Koukounaries, Kanapitsa.
Předání vozu: letiště Skiathos, Kolios, Troulos, Agia Paraskevi, Koukounaries, Kanapitsa.
Spoluúčast na škodě: 700 € pro skupiny A, B, 850 € pro skupinu C, D, J, S, P, M.
Připojištění nulové spoluúčasti: cca 7 €/den (platba na místě).
Minimální věk řidiče je 21 let pro skupiny A, B, C, D a 23 let pro skupiny J, S, P, M.  Řidičský průkaz musí být platný minimálně 1 rok. 
Nelze garantovat konkrétní typ auta, pouze skupinu.
Cestovní kancelář Viamare je pouze zprostředkovatel této služby, provozovatel je řecká půjčovna dopravních prostředků.

SKIATHOS - pronájem automobilů

Skiathos - přístav
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Skiathos město - smaragd ostrova

Rezervace na 242 489 351

SKIATHOS
Skiathos, místní také říkají Chora, je srdcem celého
ostrova. Hlavní město bylo postaveno na místě staré-
ho města v roce 1830 podle tradičního ostrovního
stylu. Typické jsou malé bílé domky s červenými stře-
chami, s balkónky a s malými zahrádkami s květina-
mi. Ulice Chory jsou v létě plné lidí, na hlavní třídě
města, která se jmenuje Papadiamantis (podle slavné-
ho řeckého básníka, který se zde narodil), je řada
obchodů, turistických krámků, taveren a barů.
Ve večerních hodinách se město promění v  živé
a pulsující místo, kde se návštěvníci města rádi baví
dlouho do noci nebo do časných ranních hodin.

Při návštěvě města nevynechejte domek básníka
Alexandra Papadiamantise, ve kterém je muzeum. 
Při procházce po pobřežní promenádě narazíte
na malý poloostrov Bourtzi, který rozděluje starý
a nový přístav. Poloostrov je porostlý borovicemi
a jsou zde zbytky starého byzantského hradu, který
byl postaven na začátku 13. století a stará škola, která
se stala kulturním centrem města. Na Bourtzi nalezne-
te také kavárnu chráněnou korunami borovic. Je odtud
okouzlující výhled na moře. Pod kavárnou je malá
kamenná pláž Bourtzi.
Ve městě je několik krásných kostelů, např. metropo-
litní kostel ostrova Skiathos, katedrála Tří biskupů
a kostel Agios Nikolaos s krásnými hodinami.
Z  nového přístavu odjíždějí trajekty do Volosu 
a na další ostrovy Sporad. Vyplouvají odtud i malé
výletní lodě, čluny a lodní taxi, které Vás dopraví 
na řadu krásných pláží jižního pobřeží nebo na něk-
teré blízké ostrovy např. na ostrov Tsougrias. Můžete
si zde pronajmout i malý motorový člun a vydat se 
na výlet sami.

Kompletní nabídka a aktuální ceny: 
www.viamare.cz/skiathos

Naleznete zde taverny, kavárny, bary, noční kluby,
obchody, obchody se suvenýry, butiky, lékárny,
nemocnici, bankomaty, místní dopravu, která Vás
zaveze na pláže jižního pobřeží ostrova, malé
čluny, které fungují jako lodní taxíky a taxislužbu.

To nejdůležitější o městě Skiathos

Skiathos město

Skiathos město

Skiathos město

Skiathos město

Skiathos město

Skiathos město



Vromolimnos
KOLIOS
Kolios (znamená makrela) je malá osada na jižním
pobřeží ostrova, pouhých cca 8 km od hlavního města
Skiathos a cca 1,5 km od sousední osady Platanias.
Naleznete zde taverny a malý supermarket. Na pláži si
můžete pronajmout slunečník a lehátka. 

Velkou výhodou je místní doprava, která Vás může
několikrát denně dopravit do hlavního města. Toto
místo je ideální pro všechny milovníky koupání. V blíz-
kosti jsou další pláže, např. Platanias a Vromolimnos.
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Skiathos - Kolios

Transfer:
Na letišti Skiathos Vás bude očekávat zástupce
Viamare. Cesta do Koliosu (cca 12,5 km) potrvá
asi 25 minut.

Krásná písečná pláž s  pozvolným vstupem
do vody, s  možností pronájmu slunečníků
a lehátek (cca 8 €/set), vodní sporty, obchod,
taverny, možnost využití místní autobusové
dopravy, možnost zapůjčení motorek a aut
a zakoupení výletů přes zástupce Viamare.

To nejdůležitější o Koliosu

Pandora Pandora - apartmán

Pandora - studio

Pěkný výhled na moře
studia a apartmán * 2-4 lůžka * vlastní stravováníPandora ***

Poloha: 4 vilky Pandora jsou postaveny ve svahu
a jsou obklopeny vzrostlými stromy a udržovanou
zahradou. Jsou postaveny v dostatečné vzdálenosti
od místní komunikace, která spojuje všechny pláže
jižního pobřeží ostrova Skiathos. Nedaleko je zastávka
místní autobusové dopravy, která Vás za pár minut
zaveze k  dalším krásným písečným plážím této 
oblasti a do hlavního města Skiathos. Na pláž se
dostanete za pár minut po schodech, které vedou
přímo od vilek zahradou k místní komunikaci. Po přek-
ročení komunikace pokračujete pohodlnou cestou 
na krásnou pláž Kolios, kde je taverna. Schodišti se
můžete vyhnout, pokud od Pandory půjdete po příjez-
dové cestě. Další krásnou pláží v dosahu pěší chůze je
pláž Vromolimnos. Nejbližší supermarket je nedaleko,
od Pandory se k  němu dostanete zadní cestou.
V tomto místě je také veřejný bazén a taverna.
Ubytování: prostorná studia jsou v přízemí a mají 
2 nebo 3 lůžka. Apartmán je v 1. patře a má 1 ložnici
s manželským lůžkem (široké cca 150 cm) a obytnou
kuchyň s rozkládacím gaučem, kde se pohodlně vyspí
další dospělá osoba nebo až 2 děti do 15 let. Studia 
a apartmán jsou vybaveny sprchou, WC, kuchyňským

koutem (včetně vařiče, základního nádobí a ledničky),
klimatizací, TV, sejfem a fénem. Ze zastíněných teras
studií a apartmánu je pěkný výhled na moře. Poblíž
malé recepce je Wi-Fi. Dětská postýlka je na vyžádání
(zdarma). Studia mají jména řeckých Múz a nymf
(Calypso, Cleo, Caliopea Polymnia).
Hodnocení: největší předností tohoto ubytování
je krásný výhled na moře, velkorysý prostor v okolí
domu s pěstěnou zahradou, dobrý dosah 2 krásných
písečných pláží se snadným přístupem do moře a kli-
matizace v ceně. Doporučujeme i pro rodiny s dětmi.
Vzdálenost od pláže: 74 nižších schodů a cca 315 m.
Vzdálenost od 1. supermarketu: cca 180 m.
Vzdálenost od autobusové zastávky: 74 nižších
schodů a cca 100 m.

Možnosti obsazenosti:
studia  iii / iii / ii / i
apartmány  iii / iiii / iii / ii

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rski101

Pláž Kolios Pandora - výhled
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Skiathos - Agia Paraskevi

Rezervace na 242 489 351

Telis II

Telis I

Oblíbené
studia * 2-3 lůžka * vlastní stravování / možnost dokoupení snídaníTelis ***

Kostel Agia Paraskevi
AGIA PARASKEVI
Osada Agia Paraskevi osada se nalézá okolo krásné
pláže stejného jména na jižním pobřeží ostrova, které
je chráněno před severními větry. Hlavní město ostro-
va Skiathos je vzdáleno pouze cca 9 km a sousední
osada Platanias jen 500 m. Osada dostala jméno
podle venkovského kostelíka, který se skrývá ve stínu
obrovských platanů a vysokých osik, které zasahují
až k moři. Naleznete zde taverny, kavárny a na krásné
písečné pláži si můžete pronajmout slunečník a lehát-
ka. Provozují se zde i vodní sporty. 26.7. se zde každo-
ročně slaví náboženský svátek Agia Paraskevi. 

Velkou výhodou je místní doprava, která Vás může
několikrát denně dopravit do hlavního města. Toto
místo je ideální pro všechny milovníky koupání. V blíz-
kosti jsou další pláže, např. Platanias a Poros.

Transfer:
Na letišti Skiathos Vás bude očekávat zástupce
Viamare. Cesta do Agia Paraskevi (cca 14 km)
potrvá asi 30 minut.

Krásná písečná pláž s  pozvolným vstupem
do vody s  možností pronájmu slunečníků
a lehátek (cca 8 €/set), vodní sporty, obchod,
taverny, kavárna, možnost využití místní autobu-
sové dopravy, možnost zapůjčení motorek a aut
a zakoupení výletů přes zástupce Viamare.

To nejdůležitější o Agia Paraskevi

Poloha: 2 dvoupatrové vilky Telis jsou postaveny 
ve svahu nad krásnou písečnou pláží Agia Paraskevi. 
Na pláž se dostanete velmi rychle po vybetonovaném
chodníku, který vede ze svahu k místní komunikaci.
Cesta na pláž pak pokračuje po zpevněné cestě okolo
hotelu Skiathos Princess. Cestu k pláži od horní vilky
Telis II si můžete zkrátit, použijete-li schodiště, které
vede od vilky Telis I. Nedaleko je zastávka místní auto-
busové dopravy, která Vás doveze za pár minut
k  dalším krásným písečným plážím této oblasti
a do hlavního města Skiathos. V malé osadě Agia
Paraskevi je obchod a taverny. Další blízké krásné
pláže jsou Poros a Platanias. 
Ubytování: prostorná studia mají 2 lůžka nebo man-
želskou postel, některá studia mají 3. lůžko nebo roz-
kládací gauč. Studia jsou příjemně zařízena a mají 
sprchu, WC, kuchyňský kout (včetně vařiče, základ-
ního nádobí a ledničky), klimatizaci, TV/SAT, fén
(na vyžádání v recepci) a Wi-Fi. Ze zastíněných balkó-
nů je výhled na moře, boční výhled na moře nebo 
částečný výhled na moře a do zeleného údolí. V dol-

ním domě hotelu je recepce s posezením, kde si
můžete pronajmout sejf, dále je zde malé muzeum
s tkalcovským stavem. V domě je možné vyžádat 
dětskou postýlku (zdarma).
Stravování: doporučujeme dokoupení rozšířené kon-
tinentální snídaně, která je podávána formou bufetu 
na zastřešené terase u domu.
Hodnocení: největší předností tohoto ubytování
je výhled na moře a do zeleného údolí a dobrý dosah
krásné písečné pláže se snadným přístupem do moře.
Vzdálenost od pláže: cca 150 - 200 m.
Vzdálenost od autobusové zastávky: cca 50 m.

Možnosti obsazenosti:
studia  iii / iii / ii / i

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rski102

Telis I

Telis I  

Telis II  
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Skiathos - Agia Paraskevi

Cena je uvedena za osobu. Ceny jsou kalkulovány k 1.10.2016.

SKIATHOS - KOLIOS, AGIA PARASKEVI: odlety z Prahy v úterý a pátek Ceník: Pandora, Telis

Minimální obsazenost zájezdu je 30 osob

Ubytování PANDORA TELIS
Osoba ve studiu Osoba Osoba v apartmánu Osoba Osoba ve studiu Osoba

obsazeném na 3.lůžku obsazeném na přistýlce obsazeném na 3.lůžku
2 osobami 2 osobami (3.lůžko) 2 osobami

Termín Počet nocí vlastní stravování vlastní stravování vlastní stravování vlastní stravování vlastní stravování vlastní stravování
13.06. - 23.06. 10 15690 10990 16890 10990 15890 10990
23.06. - 04.07. 11 17290 10990 18590 10990 17490 10990
04.07. - 14.07. 10 17390 10990 19290 10990 17990 10990
14.07. - 25.07. 11 18090 10990 19790 10990 18690 10990
25.07. - 04.08. 10 17390 10990 19290 10990 17990 10990
04.08. - 15.08. 11 18090 10990 19790 10990 18690 10990
15.08. - 25.08. 10 17390 10990 19290 10990 17990 10990
25.08. - 05.09. 11 18090 10990 19790 10990 18690 10990
05.09. - 15.09. 10 16690 10990 17890 10990 16890 10990
15.09. - 26.09. 11 16290 10990 17390 10990 16490 10990

Ceny obsahují: letenku Praha - Skiathos - Praha včetně
poplatků spojených s leteckou dopravou (poplatky: 2000 Kč),
transfery, 10x nebo 11x ubytování, stravu dle ceníku, služby
zástupce Viamare
Příplatky: Telis - snídaně: 190 Kč/den, 1lůžkové studio: 
od 500 Kč/noc, klimatizace (Telis): cca 5 €/den (platba 
na místě), komplexní cestovní pojištění: 35 Kč/osoba/den,
minimální obsazenost u apartmánu Pandora: 2 osoby
Dítě do 2 let: 1000 Kč bez nároku na místo v letadle
a služby

Děti nesmí v den návratu ze zájezdu dovršit stanovený věk.

Aktuální ceny: www.viamare.cz

Dítě do 15 let VÝHODNÁ CENA 
Pandora (studio) - na 3.lůžku
Pandora (apartmán) - na přistýlce (3. nebo 4.lůžko)
Telis - na 3.lůžku
(platí pouze 4990 Kč - více na str. 8)

VČASNÁ REZERVACE AŽ DO 31.03.

Dítě do 15 let pobyt ZDARMA
Pandora (studio) - na 3.lůžku
Pandora (apartmán) - na přistýlce (3. a 4.lůžko)
Telis - na 3.lůžku
10 a 11 nocí: 8990 Kč 

DĚTSKÉ CENY

Výhled z terasy Telis I
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Skiathos - Troulos

Rezervace na 242 489 351

Paschalis Paschalis

Paschalis

Pěkný výhled na moře
studia * 2-3 lůžka * vlastní stravováníPaschalis **

Poloha: Paschalis se studii a bazénem je postaven
ve svahu nad zeleným údolím. Dá se zde předpo-
kládat klidné prostředí. Nedaleko je krásná písečná
pláž Troulos s pozvolným vstupem do moře a se
vzrostlými piniemi. Na pláž se dostanete po zpevněné
cestě, která vede ze svahu, pak pokračuje po místní
komunikaci a ke krásné písečné pláži Troulos. Na pláži
Troulos je taverna, bary a můžete si zde pronajmout
lehátka a slunečníky. Na pláži se provozují i vodní
sporty. Při cestě na pláž narazíte také na obchod 
a na autobusovou zastávku, odkud se můžete něko-
likrát denně dostat na další krásné pláže jižního
pobřeží ostrova a do hlavního města. Další blízká krás-
ná pláž je Marathia.
Ubytování: jednoduchá, ale prostorná 3lůžková stu-
dia mají 3 lůžka nebo manželskou postel a další
lůžko. Studia jsou v 1. patře nebo v přízemí. Ze všech
studií je výhled na moře a na bazén. Jsou vybavena
sprchou, WC, kuchyňským koutem (včetně vařiče,
základního nádobí a ledničky), klimatizací, TV, fénem

a Wi-Fi (u bazénu a u některých studií i na terasách
a balkónech). Je zde bazén, kde jsou slunečníky
a lehátka. Dětská postýlka je na vyžádání (zdarma).
Hodnocení: největší předností tohoto jednoduššího
ubytování je výhled na moře a do zeleného údolí
a dobrý dosah krásné písečné pláže se snadným 
přístupem do moře. Pláž Troulos patří k nejkrásnějším
plážím na ostrově. Další výhodou je klimatizace
v ceně.
Vzdálenost od pláže Troulos: 25 pohodlných scho-
dů a cca 390 m.
Vzdálenost od autobusové zastávky: cca 300 m.

Možnosti obsazenosti:
studia  iii / iii / ii / i

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rski103

Taverna Troulos
TROULOS
Troulos je malá osada, která vznikla okolo kouzelné
pláže se zlatým pískem stejného jména. Z pláže
je výhled na malý ostrůvek Troulonissia, který tvarem
připomíná kopuli chrámu. Právě podle tohoto ostrova
získala osada jméno, Troulos totiž v překladu zname-
ná kopule chrámu. Pláž má pozvolný vstup do vody
a může vyhovovat i rodinám s dětmi. Vzrostlé pinie
lemují tuto překrásnou pláž a mohou Vám poskytnout
i přirozený stín. U pláže je výborná rybí taverna a bar.
Na pláži se provozují vodní sporty.

Osada Troulos je vzdálena od hlavního města nece-
lých 11 km a na hlavní komunikaci je autobusová
zastávka, odkud se můžete dostat několikrát denně
do hlavního města a na další krásné pláže jižního
pobřeží. Velmi blízko jsou i další 2 vyhlášené pláže,
pláž Maratha a Koukounaries.

Transfer:
Na letišti Skiathos Vás bude očekávat zástupce
Viamare. Cesta do Troulos (cca 16 km) potrvá 
cca 40 minut.

Krásná písečná pláž s  pozvolným vstupem
do vody, možnost pronájmu lehátek a slunečníků
(cca 8 €/set), vodní sporty, taverny, obchod,
možnost zakoupení výletů a pronájmu motoro-
vých vozidel přes zástupce Viamare, který místo
pravidelně navštěvuje.

To nejdůležitější o Troulos

PaschalisPaschalis
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Skiathos - Troulos

Cena je uvedena za osobu. Ceny jsou kalkulovány k 1.10.2016.

SKIATHOS - TROULOS: odlety z Prahy v úterý a pátek Ceník: Paschalis

Minimální obsazenost zájezdu je 30 osob

Ubytování PASCHALIS
Osoba ve studiu Osoba

obsazeném na 3.lůžku
2 osobami

Termín Počet nocí vlastní stravování vlastní stravování
13.06. - 23.06. 10 15290 10990
23.06. - 04.07. 11 16790 10990
04.07. - 14.07. 10 16990 10990
14.07. - 25.07. 11 17590 10990
25.07. - 04.08. 10 16990 10990
04.08. - 15.08. 11 17590 10990
15.08. - 25.08. 10 16990 10990
25.08. - 05.09. 11 17590 10990
05.09. - 15.09. 10 16290 10990
15.09. - 26.09. 11 15790 10990

Ceny obsahují: letenku Praha - Skiathos 
- Praha včetně poplatků spojených 
s leteckou dopravou (poplatky: 2000 Kč),
transfery, 10x nebo 11x ubytování, stravu
dle ceníku,služby zástupce Viamare
Příplatky: 1lůžkové studio: od 500 Kč/
noc, komplexní cestovní pojištění: 35 Kč/
osoba/den
Dítě do 2 let: 1000 Kč bez nároku 
na místo v letadle a služby

Děti nesmí v den návratu ze zájezdu dovršit
stanovený věk.

Dítě do 18 let 
VÝHODNÁ CENA 
Paschalis - na 3.lůžku
(platí pouze 4990 Kč
- více na str. 8)

VČASNÁ REZERVACE 
AŽ DO 31.03.

Dítě do 18 let 
pobyt ZDARMA
Paschalis - na 3.lůžku
10 a 11 nocí: 8990 Kč

DĚTSKÉ CENY

Aktuální ceny: www.viamare.cz

Pláž Troulos

Pláž na Skiathosu
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Skiathos - Koukounaries

Rezervace na 242 489 351

Maria - apartmán  Maria - studio

Maria - apartmán

Snadný dosah nejkrásnější pláže ostrova / Klidné prostředí
studia a apartmány * 2-5 lůžek * vlastní stravováníMaria **

Poloha: 3 malé domky jsou postaveny v zahradě
s bujnou vegetací, v mírném svahu nedaleko jiho-
západní části pláže Koukounaries se zlatým pískem,
která je považována za nejkrásnější na ostrově.
Na pláž se dostanete velmi rychle po zpevněné cestě,
která vede ze svahu k místní komunikaci a k západní
části této krásné pláže. Blízko pláže je malý kiosek 
a bar s tavernou. Dva obchody jsou vzdálené asi 
15 a 20 min. Končí zde také autobusová linka. Místní
dopravou se pak dostanete do hlavního města 
a na další atraktivní pláže na jihu ostrova. Na pláži
jsou vodní sporty a potápěčské centrum. Další blízké
krásné pláže jsou Korfoula, Megali Banana, Mikri
Banana a Agia Eleni.
Ubytování: 3 přízemní vilky mají zastíněné terasy
směřující k moři a do zeleného údolí. V horní části
zahrady je vilka se 2 studii, která mají výhled na moře
částečně zastíněný zelení. Studia mají 2 lůžka
s možností přistýlky (rozkládací lůžko pro dítě 
do 12 let). Ve střední části zahrady je vilka s 1 apart-
mánem se 2 ložnicemi (vždy 2 lůžka) a s gaučem (pro
dítědo 12 let) v obytné kuchyni. V dolní části zahrady

je nejmenší vilka s jedním studiem, které má 2 lůžka.
Studia a apartmán jsou prostorné a jsou vybaveny
sprchou, WC, kuchyňským koutem (včetně vařiče,
základního nádobí a ledničky), klimatizací (za přípla-
tek), TV, sejfem a fénem. V domě je možné vyžádat
dětskou postýlku (zdarma). Majitel bydlí v  areálu
ve vlastním domě.
Hodnocení: největší předností tohoto ubytování
je klidná poloha uprostřed zeleně a dobrý dosah
krásné písečné pláže se snadným přístupem do moře.
Doporučujeme i rodinám s dětmi.
Vzdálenost od pláže: cca 350 m.
Vzdálenost od autobusové zastávky: cca 210 m.
Vzdálenost od 1. taverny: cca 60 m.
Vzdálenost od 1. supermarketu: cca 550 m.

Možnosti obsazenosti:
studia  iii / ii / ii / i
apartmány  iiiii / iiii / iiiii / iiii / iii / iiiii / iiii / iii / ii

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rski104

Maria
KOUKOUNARIES
Koukounaries je osada okolo stejnojmenné pláže
se zlatým pískem, která je mnohými považována
za jednu z nejkrásnějších pláží ve Středozemním moři.
Vzdálenost od hlavního města ostrova je pouhých 
13 km. V osadě Koukounaries najdete řadu taveren,
obchody a různé kiosky s občerstvením. Na pláži
si můžete na několika místech pronajmout slunečník 
a lehátka a užívat si vodní sporty. Malebnost krajiny
podtrhuje bujná vegetace a neuvěřitelně barevné
moře. Celé místo ozvláštňuje jezero Strofilia, které zde
ústí do moře u malého přístavu u východní části pláže.
Jezero Vám nabídne zajímavý přírodní biotop. 

Velkou výhodou je místní doprava, která Vás může
několikrát denně dopravit do hlavního města. Toto
místo je ideální pro všechny milovníky koupání. V blíz-
kosti jsou další pláže, např. Maratha, Megali Banana,
Mikri Banana a Agia Eleni.

Transfer:
Na letišti Skiathos Vás bude očekávat zástupce
Viamare. Cesta do Koukounaries (cca 18 km) potr-
vá asi 45 min.

Krásná písečná pláž s  pozvolným vstupem 
do vody, s možností pronájmu slunečníků a lehá-
tek (cca 8 €/set), vodní sporty, obchody, taverny,
kavárny, kiosky, možnost využití místní autobu-
sové dopravy, lodní taxi několikrát denně do hlav-
ního města Skiathos (cca 5 €/1 cesta), možnost
zapůjčení motorek a aut a zakoupení výletů přes
zástupce Viamare.

Přehled ubytování:
Maria (studia, apartmány) ... str. 154
Skiathos Palace (hotel s polopenzí) ... str. 160

To nejdůležitější o Koukounaries

Maria výhled ze studií Maria - studio
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Skiathos - Koukounaries

Cena je uvedena za osobu. Ceny jsou kalkulovány k 1.10.2016.

SKIATHOS - KOUKOUNARIES: odlety z Prahy v úterý a pátek Ceník: Maria

Minimální obsazenost zájezdu je 30 osob

Ubytování MARIA
Osoba ve studiu Osoba v apartmánu Osoba

obsazeném obsazeném na 3. a 4.lůžku
2 osobami 2 osobami

Termín Počet nocí vlastní stravování vlastní stravování vlastní stravování
13.06. - 23.06. 10 15890 17890 10990
23.06. - 04.07. 11 17490 19690 10990
04.07. - 14.07. 10 17590 20190 10990
14.07. - 25.07. 11 18290 20990 10990
25.07. - 04.08. 10 17590 20190 10990
04.08. - 15.08. 11 18290 20990 10990
15.08. - 25.08. 10 17590 20190 10990
25.08. - 05.09. 11 18290 20990 10990
05.09. - 15.09. 10 16890 18890 10990
15.09. - 26.09. 11 16490 18490 10990

Ceny obsahují: letenku Praha - Skiathos - Praha včetně
poplatků spojených s leteckou dopravou (poplatky: 
2000 Kč), transfery, 10x nebo 11x ubytování, stravu dle
ceníku, služby zástupce Viamare.
Příplatky: 1lůžkové studio: od 500 Kč/noc, klimatizace 
- studio: cca 5 €/den, apartmán: cca 8 €/den (platba 
na místě), komplexní cestovní pojištění: 35 Kč/osoba/den,
minimální obsazenost u apartmánu Maria: 2 osoby.
Dítě do 2 let: 1000 Kč bez nároku na místo v letadle 
a služby

Děti nesmí v den návratu ze zájezdu dovršit stanovený věk.

Dítě do 18 let 
VÝHODNÁ CENA 
Maria (apartmán) 
- na 3. nebo 4.lůžku
Dítě do 12 let 
VÝHODNÁ CENA 
Maria (studio) 
- na přistýlce (3.lůžko) 
(platí pouze 4990 Kč 
- více na str. 8)

VČASNÁ REZERVACE 
AŽ DO 31.03. Dítě do 18 let 

pobyt ZDARMA
Maria (apartmán) 
- na 3.lůžku a 4.lůžku
Dítě do 12 let 
pobyt ZDARMA
Maria (studio) 
- na přistýlce (3.lůžko)
Maria (apartmán) 
- na přistýlce (5.lůžko)
10 a 11 nocí: 8990 Kč

DĚTSKÉ CENY

Aktuální ceny: www.viamare.cz

Koukounaries - lodní taxi
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Skiathos - Kanapitsa

Rezervace na 242 489 351

Plaza Plaza

Velmi blízko krásné pláže
hotel * 2-3 lůžka * se snídaní / možnost dokoupení večeříPlaza ***

Poloha: hotelové budovy stojí nedaleko pěkné malé
pláže Rigas s pozvolným vstupem do vody. Na pláž 
se dostanete pohodlnou cestou opravdu za pár minut.
U pláže je vyhlášená taverna a možnost pronájmu
slunečníků a lehátek. Je zde malé molo, odkud
můžete plout lodním taxíkem na sousední krásné
pláže a do hlavního města Skiathos. Nechybí tady
malé centrum vodních sportů a místo na parkování.
Hotel je obklopen zelení, borovicemi a olivovníky. Další
krásné blízké pláže jsou Pinaki a Fanaraki a směrem
na sever pak krásná pláž Kanapitsa. 
Ubytování: hotelové pokoje jsou prostorné a mohou
se v nich ubytovat i 3 dospělí. Pokoje jsou vybaveny
koupelnou (sprcha nebo vana), WC, minibarem,
TV/SAT, Wi-Fi, klimatizací a balkónem nebo terasou
s  výhledem do vnitrozemí a do hor. Pokoje
s  výhledem na moře jsou za příplatek (platba 
na místě). 
Vybavení a služby hotelu: recepce, sejf (za úhradu),
bar, bazén a dětský bazén, bar u bazénu, hotelová

restaurace, místnost s krásným výhledem na moře,
kde se servíruje snídaně, k dispozici je velká televize,
malé fitness, sauna, stolní tenis a kulečník. 
Stravování: v  ceně je bohatá snídaně podávaná
formou bufetu, večeře lze dokoupit. Nápoje i jídlo jsou
hostům k dispozici po celý den v hotelové restauraci 
či v baru.
Hodnocení: hotel s výbornou polohou, na malou
příjemnou pláž se dostanete snadno a velmi rychle.
Vzdálenost od pláže Rigas: cca 120 m.
Vzdálenost od autobusové zastávky: cca 850 m.

Možnosti obsazenosti:
pokoje  iii / iii / ii

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rski105

Pláž Rigas - lodní taxi
KANAPITSA
Kanapitsa je malá osada, která se rozprostírá okolo
stejnojmenné písečné pláže pouhých 7,5 km jižně
od hlavního města Skiathos a nedaleko malebného
mysu Kalamaki. V osadě naleznete nejen ubytování,
ale i taverny s čerstvými rybami a dalšími rybími spe-
cialitami, obchody a kiosky. Můžete si zde užívat
i dech beroucí výhledy na záliv a na blízké ostrovy.
Na pláži si můžete pronajmout lehátka a slunečníky
a užívat si vodní sporty.

Velkou výhodou je místní autobusová doprava nebo
lodní taxi, která Vás může několikrát denně dopravit 
do hlavního města. Toto místo je ideální pro všechny
milovníky koupání. V blízkosti jsou další malé pláže,
kde i v hlavní sezóně můžete najít soukromí.

Transfer:
Na letišti Skiathos Vás bude očekávat zástupce
Viamare. Cesta do Kanapitsi (cca 11,5 km) potrvá
asi 25 minut.

Krásná písečná pláž s  pozvolným vstupem
do vody, s  možností pronájmu slunečníku
a lehátek (cca 8 €/set), vodní sporty, obchod,
taverny, možnost využití místní autobusové
dopravy, možnost zapůjčení motorek a aut
a zakoupení výletů přes zástupce Viamare.

To nejdůležitější o Kanapitsa

Pláž Rigas

Plaza

Plaza - pokoj s výhledem na moře

Plaza

Plaza



Pláž Rigas s tavernou
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Skiathos - Kanapitsa

Cena je uvedena za osobu. Ceny jsou kalkulovány k 1.10.2016. Minimální obsazenost zájezdu je 30 osob

Pláž Rigas s tavernou

Skiathos

Kehria pláž

SKIATHOS - KANAPITSA: odlety z Prahy v úterý a v pátek Ceník: Plaza 

Ceny obsahují: letenku Praha - Skiathos -
Praha včetně poplatků spojených s leteckou
dopravou (poplatky: 2000 Kč), transfery, 
10x nebo 11x ubytování, stravu dle ceníku, 
služby zástupce Viamare
Příplatky: komplexní cestovní pojištění: 35 Kč/
osoba/den, večeře - dospělý: 480 Kč/den, dítě
6-12 let: 320 Kč/den
Dítě do 2 let: 1000 Kč bez nároku na místo 
v letadle a služby

Děti nesmí v den návratu ze zájezdu dovršit sta-
novený věk.

Dítě do 6 let pobyt se snídaní ZDARMA
Plaza - na 3.lůžku 
10 a 11 nocí: 8990 Kč 

DĚTSKÉ CENY

Aktuální ceny: www.viamare.cz

Ubytování PLAZA 
Osoba v pokoji Osoba Dítě 6-12 let

obsazeném na 3.lůžku na 3.lůžku
2 osobami

Termín Počet nocí snídaně snídaně snídaně
13.06. - 23.06. 10 21990 18690 15790
23.06. - 04.07. 11 23790 19890 16590
04.07. - 14.07. 10 24590 20590 17290
14.07. - 25.07. 11 25990 21590 17990
25.07. - 04.08. 10 26690 22090 18390
04.08. - 15.08. 11 33690 27090 21790
15.08. - 25.08. 10 29790 24390 19890
25.08. - 05.09. 11 24090 20290 16990
05.09. - 15.09. 10 21990 18690 15790
15.09. - 26.09. 11 19990 17190 14790
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Skiathos - Kanapitsa

Cape Kanapitsa Cape Kanapitsa

Nádherné výhledy na moře
hotel * 2-4 lůžka * se snídaníCape Kanapitsa ***

Rezervace na 242 489 351

Poloha: hotelové budovy stojí na ostrohu nad mořem
mezi dvěma zálivy a nad krásnou pláží Kanapitsa. 
Na pláž se dostanete po příjezdové komunikaci 
za několik minut. Na pláži si můžete pronajmout slu-
nečník a lehátka. Nedaleko pod hotelem je zastávka
místní autobusové dopravy, která Vás zaveze do hlav-
ního města a na další krásné pláže. Je odtud krásný
výhled na moře a na sousední ostrovy. Hotel je obklo-
pen borovicemi a můžete zde obdivovat neuvěřitelně
barevné moře. Další blízké pláže jsou pláže Dama 
a Rigas a směrem na sever pak pláž Tzaneria.
Ubytování: hotelové pokoje jsou prostorné a mohou
se v nich ubytovat i 3 dospělí. V nabídce jsou stan-
dardní pokoje s výhledem na moře a modernější
pokoje Deluxe s výhledem na moře. V hotelu je
možné vyžádat i suitu s výhledem na moře se 2 ložni-
cemi pro 4 osoby a suitu s výhledem na moře 
se 3 ložnicemi pro 6 osob (ceník na www. viamare.cz).
Pokoje jsou vybaveny koupelnou (sprcha nebo vana),
WC, mini barem, TV/SAT, Wi-Fi, klimatizací, telefonem,
fénem, županem a zastřešenou terasou nebo balkó-
nem. Vybrané pokoje mají sejf a DVD přehrávač.
Dětská postýlka je na vyžádání (zdarma).

Vybavení a služby hotelu: recepce, bar, velký bazén 
a dětský bazén se slanou vodou, TV koutek, bar
u bazénu, hotelová restaurace, místnost s krásným
výhledem na moře, kde se servíruje snídaně. V hotelu
nabízejí kurzy potápění (za poplatek).
Stravování: v ceně je bohatá snídaně podávaná for-
mou bufetu. Nápoje i jídlo jsou hostům k dispozici 
po celý den v hotelové restauraci či v baru.
Hodnocení: hotel s neobvyklou polohou, kde je krás-
ný výhled na moře a na pláž Kanapitsa. Nespornou
výhodou je výhled na moře ze všech pokojů. Hotel
je vyhlášený vynikajícími službami.
Vzdálenost od pláže Kanapitsa: cca 350 m.
Vzdálenost od autobusové zastávky: cca 450 m.

Možnosti obsazenosti:
pokoje  iii / iii / ii
suita  iiii / iiii / iii / iiii

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rski106

Cape Kanapitsa

Cape Kanapitsa

Cape Kanapitsa



Kanapitsa - pláž
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Skiathos - Kanapitsa

Cena je uvedena za osobu. Ceny jsou kalkulovány k 1.10.2016.

Ceny obsahují: letenku Praha - Skiathos - Praha včetně poplatků spojených
s leteckou dopravou (poplatky: 2000 Kč), transfery, 10x nebo 11x ubytování,
stravu dle ceníku, služby zástupce Viamare.
Příplatky: komplexní cestovní pojištění: 35 Kč/osoba/den
Dítě do 2 let: 1000 Kč bez nároku na místo v letadle a služby
Děti nesmí v den návratu ze zájezdu dovršit stanovený věk.

SKIATHOS - KANAPITSA: odlety z Prahy v úterý a v pátek Ceník: Cape Kanapitsa

Cape Kanapitsa

Minimální obsazenost zájezdu je 30 osob

Dítě do 12 let pobyt ZDARMA
Cape Kanapitsa (pokoj) - na přistýlce (3.lůžko)
Cape Kanapitsa (suita) - na přistýlce (4.lůžko)
10 a 11 nocí: 8990 Kč

DĚTSKÉ CENY

Ubytování CAPE KANAPITSA
Osoba Osoba Osoba Osoba Osoba

ve standardním v pokoji deluxe na přistýlce ve 2pokojové suitě na přistýlce
pokoji obsazeném obsazeném (3.lůžko) obsazené (4.lůžko)

2 osobami 2 osobami 3 osobami

Termín Počet nocí snídaně snídaně snídaně snídaně snídaně
13.06. - 23.06. 10 24190 27890 20790 37590 10990
23.06. - 04.07. 11 27290 30990 22490 41290 10990
04.07. - 14.07. 10 33890 35890 24990 43790 10990
14.07. - 25.07. 11 36990 40890 29590 54490 10990
25.07. - 04.08. 10 34690 38590 28490 51990 10990
04.08. - 15.08. 11 37190 41490 30290 56090 10990
15.08. - 25.08. 10 34690 38590 28490 51990 10990
25.08. - 05.09. 11 36490 39290 27490 49590 10990
05.09. - 15.09. 10 29190 31890 22790 40290 10990
15.09. - 26.09. 11 25290 29490 21790 39190 10990

Aktuální ceny: www.viamare.cz

Kanapitsa - lodní taxi
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Skiathos - Koukounaries

Skiathos Palace

hotel * 2-4 lůžka * s polopenzíSkiathos Palace ****

Rezervace na 242 489 351

Poloha: hotelové budovy stojí na kopci nad
nejkrásnější pláží se zlatým pískem v  osadě
Koukounaries. Jsou obklopeny zelení a udržovanou
zahradou. V osadě jsou taverny a obchod. Nedaleko
je zastávka místní dopravy a Vy se tak snadno můžete
dostat do hlavního města ostrova a na další
pozoruhodné pláže na jižním pobřeží. Od hotelového
bazénu je překrásný výhled na moře, na pláž
Koukounaries a na jezero Strofilia. Další krásná blízká
pláž je pláž Maratha. Na obou plážích si můžete
pronajmout lehátka a slunečníky.
Ubytování: hotelové pokoje jsou prostorné a může 
se zde ubytovat i rodina se 2 dětmi nebo 3 dospělí.
Standardní pokoje (nezrekonstruované) a moderně
vybavené pokoje mají krásný výhled na moře. Pokoje
jsou vybaveny koupelnou (sprcha nebo vana),
WC, mini barem, TV/SAT, Wi-Fi (na pokojích za úhradu),
telefonem, rádiem, centrální klimatizací, kterou můžete
ovládat z pokoje a balkónem nebo terasou. V hotelu 
se nalézají i další typy luxusních pokojů (ceník 
na www.viamare.cz).
Vybavení a služby hotelu: recepce, sejf (za úhradu),
Wi-Fi, bar, bar u bazénu, malý plážový bar na pláži
Maratha, který také patří k  hotelu, restaurace
s krásným výhledem na moře, malý obchod, dětské

hřiště v hotelové zahradě, bazén, dětský bazén, stolní
tenis, tenis, vodní sporty včetně vodního lyžování
a windsurfingu na pláži (za poplatek), parkoviště.
V hotelu funguje mikrobus, který Vás několikrát denně
dopraví na pláž. 
Stravování: v ceně je bohatá snídaně a večeře podá-
vaná formou bufetu. Nápoje i jídlo jsou hostům k dis-
pozici po celý den v hotelových restauracích či barech.
Hodnocení: hotel s širokými službami stojí na výji-
mečném místě. Je odtud opravdu krásný výhled.
Pokud Vám nebude vyhovovat cesta na pláž
po schodech nebo delší cesta po komunikaci, můžete
využívat hotelový autobus, který Vás na pláž několikrát
denně zaveze.
Vzdálenost od pláže Koukounaries: cca 270 m.
Vzdálenost od pláže Maratha: cca 270 m.
Vzdálenost od autobusové zastávky: cca 150 m.

Možnosti obsazenosti:
pokoje  iii / iiii / iii / ii

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rski107

Skiathos Palace

Skiathos Palace

Skiathos Palace

Skiathos Palace - standardní pokoj

Skiathos Palace - pokoj

Skiathos Palace
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Skiathos - Koukounaries
Pláž Koukounaries s hotelem Skiathos Palace

Ceny obsahují: letenku Praha - Skiathos - Praha včetně poplat-
ků spojených s leteckou dopravou (poplatky: 2000 Kč), 
transfery, 10x nebo 11x ubytování, stravu dle ceníku, služby
zástupce Viamare
Příplatky: komplexní cestovní pojištění: 35 Kč/osoba/den
Dítě do 2 let: 1000 Kč bez nároku na místo v letadle a služby

Děti nesmí v den návratu ze zájezdu dovršit stanovený věk.

Dítě do 12 let pobyt s polopenzí ZDARMA
Skianthos Palace - na přistýlce (3.lůžko)
10 a 11 nocí: 8990 Kč 

DĚTSKÉ CENY

Aktuální ceny: www.viamare.cz

SKIATHOS - KOUKOUNARIES: odlety z Prahy v úterý a v pátek Ceník: Skiathos Palace
Cena je uvedena za osobu. Ceny jsou kalkulovány k 1.10.2016. Minimální obsazenost zájezdu je 30 osob

Koukounaries

Koukounaries

Ubytování SKIATHOS PALACE
Osoba ve standardním Osoba Dítě 2-12 let Osoba v moderním Osoba Dítě 2-12 let

pokoji s výhledem na přistýlce na přistýlce pokoji s výhledem na přistýlce na přistýlce
na moře obsazeném (3.lůžko) (4.lůžko) na moře obsazeném (3.lůžko) (4.lůžko)

obsazeném 2 osob. obsazeném 2 osob.
Termín Počet nocí polopenze polopenze polopenze polopenze polopenze polopenze
13.06. - 23.06. 10 36390 28690 22990 41590 32390 25590
23.06. - 04.07. 11 38990 30590 24290 44690 34690 27090
04.07. - 14.07. 10 38990 30590 24390 44890 34790 27490
14.07. - 25.07. 11 42790 33190 26290 49590 38090 29890
25.07. - 04.08. 10 41990 32690 25890 48990 37590 29490
04.08. - 15.08. 11 50590 38690 30290 60290 45490 35190
15.08. - 25.08. 10 46890 36190 28490 55790 42290 32890
25.08. - 05.09. 11 44190 34290 27090 51490 39490 30690
05.09. - 15.09. 10 36390 28690 22990 41590 32390 25590
15.09. - 26.09. 11 31790 25490 20690 36490 28890 22990
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Skiathos - Agia Paraskevi

Skiathos Princess

hotel * 2-4 lůžka
se snídaní / možnost dokoupení večeříSkiathos Princess *****

Rezervace na 242 489 351

Poloha: hotelové budovy stojí přímo u krásné pláže 
se zlatým pískem v osadě Agia Paraskevi. Jsou obklo-
peny rozlehlou udržovanou zahradou. V osadě jsou
taverny a obchod. Nedaleko je zastávka místní auto-
busové dopravy a Vy se tak snadno můžete dostat 
do hlavního města ostrova a na další pozoruhodné
pláže na jižním pobřeží.
Ubytování: ubytování je luxusní a příjemně vybavené.
Standardní 2lůžkové pokoje s výhledem do zahrady
jsou v  1. patře, 2lůžkové pokoje superior jsou
ve 2. patře a mají výhled na moře. V pokojích lze
vyžádat přistýlku pro dítě do 12 let. Rodinné pokoje
(až pro 4 osoby) s výhledem do zahrady jsou v příze-
mí a jejich terasy směřují do zahrady. V hotelu se nalé-
zají další typy luxusních pokojů (ceník na www.via-
mare.cz). Pokoje jsou vybaveny koupelnou, WC,
telefonem, mini barem, TV/SAT, Wi-Fi a balkónem
nebo terasou. Součástí vybavení pokojů superior
a rodinných pokojů je navíc fén, přezůvky, speciální
kosmetika a další věci, které Vám zpříjemní pobyt
v hotelu.
Vybavení a služby hotelu: recepce, hotelový sejf,
internetový koutek, Wi-Fi, bar, 5 různých restaurací,
kavárna, obchod s potravinami, dětské hřiště v hote-
lové zahradě, bazén, dětský bazén, klubovna pro děti,

bar u bazénu, lehátka a slunečníky (pro hotelové
hosty zdarma), lázeňské služby včetně masáží a sauny
(za příplatek), fitness, plážový volejbal, stolní tenis,
vodní sporty včetně vodního lyžování a windsurfing
(za příplatek), parkoviště. Klienti mohou využít dalších
služeb za úhradu, které hotel nabízí, např. kadeřnictví,
čistírnu prádla a hlídání dětí. V hotelu si můžete pro-
najmout kolo. V hotelu se pořádají svatby.
Stravování: v  ceně je bohatá snídaně podávaná
formou bufetu, večeře lze dokoupit. Nápoje i jídlo jsou
hostům k dispozici po celý den v hotelových restaura-
cích či barech.
Zajímavost: v hotelu se pořádají kurzy jógy.
Hodnocení: luxusní hotel s širokými službami, který
bude vyhovovat i náročným klientům a navíc je přímo 
u krásné pláže Agia Paraskevi.
Vzdálenost od pláže Agia Paraskevi: cca 70 m.
Vzdálenost od autobusové zastávky: cca 100 m.

Možnosti obsazenosti:
pokoje  iii / ii
pokoje family  iiii / iiii / iii / iiii / iii / ii

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rski108

Skiathos Princess

Skiathos Princess

Skiathos Princess

Skiathos Princess

Skiathos Princess

Skiathos Princess
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Skiathos - Agia Paraskevi
Agia Paraskevi 

Ceny obsahují: letenku Praha - Skiathos - Praha včetně poplat-
ků spojených s leteckou dopravou (poplatky: 2000 Kč), trans-
fery, 10x nebo 11x ubytování, stravu dle ceníku, služby zástup-
ce Viamare
Příplatky: večeře: 940 Kč/den, dítě 2-12 let: 470 Kč/den,
komplexní cestovní pojištění: 35 Kč/osoba/den
Dítě do 2 let: 1000 Kč bez nároku na místo v letadle a služby

Děti nesmí v den návratu ze zájezdu dovršit stanovený věk.

Dítě do 12 let pobyt s polopenzí ZDARMA
Skianthos Princess - na přistýlce (3.lůžko)
10 a 11 nocí: 8990 Kč 

DĚTSKÉ CENY

Aktuální ceny: www.viamare.cz

SKIATHOS - AGIA PARASKEVI: odlety z Prahy v úterý a v pátek Ceník: Skiathos Princess
Cena je uvedena za osobu. Ceny jsou kalkulovány k 1.10.2016. Minimální obsazenost zájezdu je 30 osob

Pláž Agia Paraskevi

Pláž Agia Paraskevi

Ubytování SKIATHOS PRINCESS
Osoba v pokoji Osoba v pokoji Osoba v pokoji Osoba Dítě 2-12 let

s výhledem superior family s výhledem na 3. a 4.lůžku na 4.lůžku
do zahrady s výhledem na moře do zahrady v pokoji family v pokoji family

obsazeném 2 osob. obsazeném 2 osob. obsazeném 2 osob.
Termín Počet nocí snídaně snídaně snídaně snídaně snídaně
13.06. - 23.06. 10 41590 55390 58690 34590 34090
23.06. - 04.07. 11 46790 61590 65390 37990 37390
04.07. - 14.07. 10 51790 63490 67590 39090 38490
14.07. - 25.07. 11 56390 69390 75390 42990 42390
25.07. - 04.08. 10 53790 65990 77790 44290 43690
04.08. - 15.08. 11 58190 71590 84590 47690 47090
15.08. - 25.08. 10 52990 64990 73690 42190 41690
25.08. - 05.09. 11 55990 68890 73390 41990 41390
05.09. - 15.09. 10 46690 59490 63190 36890 36290
15.09. - 26.09. 11 42990 56890 61190 35890 35290
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Samos - ostrov Pythagorův

Rezervace na 242 489 351

SAMOS JE OSTROV OPŘEDENÝ LEGENDAMI. SVOJÍ
NÁDHERNOU PŘÍRODOU, KRÁSNÝM MOŘEM 
A STAROBYLOU HISTORIÍ OPAKOVANĚ PŘITAHUJE
NÁVŠTĚVNÍKY, KTEŘÍ SE NA OSTROV RÁDI VRACEJÍ 
A ČERPAJÍ ZDE ENERGII. BLÍZKOST MALÉ ASIE 
ČINÍ OSTROV JEŠTĚ PŘITAŽLIVĚJŠÍM, PŘEDEVŠÍM
PRO TY, KTEŘÍ RÁDI VYUŽIJÍ MOŽNOST PODÍVAT SE 
DO TURECKA. 

SAMOS je jeden z největších řeckých ostrovů v Egejském
moři a leží pouze 1,2 km od tureckého pobřeží. Jeho roz-
loha včetně malých ostrovů je 475 km2. Na ostrově
naleznete nejvyšší hory v celém Egejském moři. Bájná
hora KERKIS, známá z Odyssey, je vysoká 1434 m a hora
AMBELOS 1150 m. Hornatý masív, který se pozvolna
svažuje k moři, chrání ostrov od severních větrů a záro-
veň ovlivňuje srážkový režim ostrova.

SAMOS je jedním z nejzelenějších a nejbarevnějších
ostrovů v Egejském moři. Vápencové podloží ostrova
přispívá k rozmanitosti květeny. Zemědělským pro-
duktům a vinné révě se na ostrově výborně daří.
Místní obyvatelé, žijící převážně v malých vesničkách
na úpatí hor, se věnují pěstování vinné révy. Na tera-
sovitých vinicích se pěstuje jedno z nejlepších slad-
kých muškátových vín na světě SAMOS NECTAR a další
vynikající suché víno SAMINA. Není jistě náhodou, 
že víno ze SAMOSU si zvolil Vatikán jako svoje mešní
víno.
Na ostrově jsou vynikající příležitosti ke koupání 
a slunění. Klima je zde příznivé, jaro začíná velmi brzy 
a léto je dlouhé a horké. Na ostrově je velké množ-
ství pláží. Pláže na jihu jsou převážně písečné 
a na severu oblázkové. Je těžké z tolika pláží vybrat 
ty nejkrásnější, ale přesto alespoň některé vyjmenuj-
me: pláž Mourtia, Tsamadou, Lemonakia, Kokkari,
Potami, Limnionas, Chrissi Amos, Potokaki, Mykali,
Tsambou, Kerveli, Balos, Mikro a Megalo Seitani.
Na ostrově je velké množství památek. Jsou doklady,
že ostrov byl obydlen již v prehistorickém období 
4 tisíce let př.n.l. Velkého rozkvětu ostrov dosáhl 
v 6. století př.n.l. za vlády Polykrata, kdy vzniklo
mnoho nádherných staveb, které se částečně zacho-
valy až dodnes. Nejdůležitější stavbou byl přístav 
s neobyčejným chrámem bohyně Héry s hradbami,
které byly vystavěny v dórském a jónském slohu, 
a které stále udivují svojí mohutností. Na ostrově je
také Eupalinův tunel (dlouhý 1036 m), jeden z tech-
nických zázraků antické doby, a starý amfiteátr 
na svahu hory KASTI. SAMOS má řadu dalších paměti-
hodností. Doporučujeme návštěvu paleontologického
a archeologického muzea. Na ostrově je přes 
20 pozoruhodných klášterů, které byly vystavěny pře-
vážně v 16. století. Nejslavnějším synem ostrova je
bezesporu filosof, matematik a zakladatel filosofické
školy Pythagoras ze Samu, který se zde narodil asi 
v roce 580 př.n.l. 

Sportovní možnosti naleznete na www.viamare.cz/
samos/sportovni-moznosti.

Kompletní nabídka a aktuální ceny: 
www.viamare.cz/samos

Letecké zájezdy 
na 7 a 14 nocí

Samos - hlavní město Ireon

Samos - hlavní město 

Marathokampos

Odletové 
místo

Horská vesnice
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Samos

Pro zpestření Vaší dovolené si můžete vybrat z těchto
výletů (výlety pořádá místní cestovní kancelář, platí se
přímo na místě a může dojít ke změně programu):

Okruh ostrovem - nejzajímavější pamětihodnosti
ostrova, prohlídka archeologických památek, starých
horských vesniček, výrobny keramiky, vinařského
závodu. (orientační cena: 43 €, děti do 12 let: 20 €) 

Patmos - návštěva dalšího pozoruhodného ostrova
(plavba cca 2,5 h.), který leží jižně od ostrova
Samos. Legenda vypráví, že zde vznikla Apokalypsa,
část Bible, kterou zde v roce 92 n.l. napsal Svatý Jan,
když zde byl v exilu. (orientační cena: 53 €, děti 
do 12 let: 31 €). Doporučujeme dokoupení okruhu

ostrovem s návštěvou jeskyně Sv. Jana a klášterů.
(orientační cena: 23 €, děti do 12 let: 18 €)  

Turecko - Kusadasi - plavba cca 1,5 h. do Kusadasi
(přístavní taxa 10 €, platba na místě), návštěva
bazaru, obchodů, kobercové dílny nebo výrobny
koženého zboží, doporučujeme dokoupit si výlet 
do Efesu (cca 28 €), kde je mnoho dalších zacho-
valých antických památek. NUTNÝ CESTOVNÍ PAS! 
(orientační cena: 58 €, děti do 12 let: 25,50 €)

Piknik - lodí se pluje na příjemnou pláž Megali
Lakka nebo na ostrov Samiopoula - koupání,
šnorchlování, vodní sporty, grilování. (orientační
cena: 43 €, děti do 12 let: 23 €)

Výlety:

- za návštěvu rozhodně stojí hlavní město s vel-
kým přístavem, rozsáhlou obchodní pěší zónou 
a velmi zajímavým archeologickým muzeem, 
kde uvidíte 5 m vysokou sochu nalezenou 
na ostrově

- Eupalinův tunel je jeden z technických zázraků 
starověku a rozhodně by neměl ujít Vaší pozor-
nosti

- ochutnejte vynikající dezertní muškátové víno 
Samos Nektar, které se dodává do Vatikánu

- prozkoumejte pláže severního pobřeží na zá-
pad od Kokkari, budete překvapeni nejen 
vyhlášenými plážemi Tsamadou a Lemonakia

- zajímejte se více o věhlasné řemeslo stavitelů 
lodí, které je stále na ostrově živé - starou tra-
diční cestou vyráběné čluny v Agios Isidoros 
putují  do celého světa

Další zajímavosti ostrova Vám na místě
doporučí zástupce Viamare.

Viamare doporučuje:

Patmos

Turecko - Efes

Pobyt na řeckých ostrovech neznamená jen koupání 
a slunění u nejkrásnějšího a nejčistšího moře Evropy,
ale také možností poznávání historických a kulturních
pamětihodností ostrovů, přírodních krás a mnohdy
ještě tradičního způsobu života místních obyvatel.
Výborným prostředkem k tomuto poznávání je pro-
nájem auta. 
Doporučujeme Vám zajistit si pronájem automobilu již
nyní. Připravili jsme pro Vás zajímavou cenovou nabídku. 
Spolupracujeme vždy s renomovanými a vyzkouše-
nými půjčovnami, které mají vozy kvalitně pojištěny.
Přesto doporučujeme při předávce vozu na letišti
nebo v místě ubytování věnovat pozornost technické-
mu stavu vozidla a výši spoluúčasti na škodě.

Samos - vodopády Potami

Termín 31.05. - 28.06., 14.09. - 31.10. 29.06. - 13.09.
Skupina Typ auta 7 dní Každý další den 7 dní Každý další den
A Daewoo Matiz A/C 6290 890 7790 1190
B Hyundai Atos A/C 6590 990 8190 1190
C Hyundai Getz A/C 8190 1190 10190 1490
D Hyundai Accent, Hyundai Matrix A/C 11390 1690 14190 2090
J Suzuki Jimny 4x4 10190 1490 12690 1890
L Suzuki Vitara 4x4 10790 1590 13490 1990
F Minibus pro 9 osob 12790 1890 15890 2290

Ceny jsou platné při objednání minimálně 15 dní před odjezdem.
Přistavení vozu: letiště Samos, Kokkari.
Předání vozu: letiště Samos, Kokkari. 
Minimální věk řidiče je 23 let, pro skupiny J, L, F je minimální věk 25 let.
Nelze garantovat konkrétní typ auta, pouze skupinu.
Cestovní kancelář Viamare je pouze zprostředkovatel této služby, provozovatel je řecká půjčovna dopravních prostředků.

SAMOS - pronájem automobilů

Samos - pláž Mikro Seitani
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Samos - Kokkari

Rezervace na 242 489 351

KOKKARI
Městečko Kokkari, oblíbené prázdninové letovisko, leží
pod zalesněnými úbočími na severovýchodním pobře-
ží ostrova, pouze 10 km od hlavního města Samos 
- Vathi. Rozprostírá se podél pobřeží. Jeho jedinečnost
dokreslují dvě krásné oblázkové pláže mezi dvěma
skalnatými výběžky. Necelé 2 km od Kokkari se nalé-
zají další dvě známé pláže Tsamadou (úsek i pro
nudisty) a Lemonakia, které patří k nejlepším plážím
na ostrově. Kokkari v překladu znamená cibulka. Jmé-
no městečko dostalo od zakladatelů, kteří brzy rozpo-
znali úrodnost místa a začali zde pěstovat zvláštní
druh cibule, která je proslavila nejen na ostrově.

Kokkari si Vás podmaní svojí jedinečnou prázdninovou
atmosférou. Úzké uličky starého městečka, domy
s barevnými fasádami a typickými balkónky, vyhlídky 
na moře, město a hory ze skalnatých útesů Vás budou
inspirovat k opakovaným procházkám. Na pobřežní 
promenádě je řada taveren, restaurací, kaváren a barů,
kde si můžete užívat romantiku pomalého letního dne 
i rušného nočního života. Na taverny a obchody podél
komunikace a hlavní oblázkové pláže navazuje cent-
rum starého města s malým rybářským přístavem,
odkud denně vyplouvají rybáři na noční rybolov. 
Za přístavem Vás pěší zóna zavede mezi útulné 
a pestrobarevné kavárničky a taverny, kde si můžete 
u dobré kávy užívat výhledy na kokkarské azurové
moře a skalnaté výběžky. Srdcem starého města 
je malé náměstí zaplněné stolky a židlemi, kde si mů-
žete u vínka poslechnout i koncert místních umělců.
Za poslední tavernou cesta pokračuje ke dvěma útul-
ným plážím s menšími oblázky, které jsou chráněny
před větry.

Kompletní nabídka a aktuální ceny: 
www.viamare.cz/kokkari

Transfer:
Na letišti Samos Vás bude očekávat zástupce 
Viamare. Cesta do Kokkari (cca 25 km) potrvá asi 
30 minut.

Oblázková pláž s možností pronájmu slunečníků
a lehátek, taverny, restaurace, bary, kavárny, obcho-
dy, samoobsluhy, obchody se suvenýry, s keramikou
a místními produkty, lékař, lékárna, pošta, interne-
tové kavárny, veřejná prádelna, bankomat, omeze-
ná možnost platit kartami, vodní sporty, windsurfing,
škola windsurfingu, místní doprava do hlavního
města a do městečka Pythagorion, taxi, možnost

pronájmu dopravních prostředků a rezervace výletů
přes zástupce Viamare, sídlo zástupce Viamare.

Přehled ubytování:
Maria I (studia, apartmány) ... str. 167
Maria II (studia) ... str. 167
Christina (hotel se snídaní) ... str. 168  
Marin (studia, apartmány) ... str. 170  
Kokkari Beach (hotel se snídaní) ... str. 171   
Alekos (studia, apartmány) ... str. 172   
Athena (hotel se snídaní) ... str. 174
Gregory House (studia) ... str. 176

To nejdůležitější o Kokkari

Fotosoutěž - Kokkari

Kokkari - Lemonakia pláž

Kokkari - pláž

Kokkari - promenáda

Kokkari

Romantika starého města
Windsurfing



Maria I Maria I - studio

Maria I - výhled

Zábava na dosah / Romantika starého města
studia a apartmány * 2-4 lůžka * vlastní stravování / možnost dokoupení večeří Maria I ***

Poloha: pěkná vilka stojí v mírném svahu ve staré
části Kokkari v uličce, která pokračuje do centra
městečka a na menší, před větrem chráněnou pláž 
na východním pobřeží Kokkari.
Ubytování: vilka je členitá a jejím středem vede scho-
diště, které rozděluje dům na 2 části. Ubytování Via-
mare je v 1. a 2. patře, je prostorné, vzdušné a velmi
příjemně zařízené. Studia jsou se 2 nebo 3 lůžky,
apartmány mají 1 ložnici a obývací kuchyň s dalším
lůžkem a rozkládacím gaučem. Z balkónů je úplný
nebo částečný výhled na moře a na malebné Kokkari.
Pouze 1 studio má terasu situovanou do vnitřního 
prostoru domu. Studia a apartmány jsou vybaveny
sprchou, WC, kuchyňským koutem (včetně vařiče 
s troubou, základního nádobí a ledničky), kávovarem,
TV, telefonem, stropním ventilátorem a Wi-Fi. Ve vilce

je malá recepce. Studia a apartmány mají klimatizaci
(za příplatek). Dětská postýlka je na vyžádání (zdarma).
Stravování: možnost dokoupení večeří v taverně
Kokkoras.
Hodnocení: velmi pěkné ubytování v romantickém
místě starého města, se snadným přístupem do cent-
ra i k pěkné, malé a chráněné pláži. Majitelé se pečlivě
věnují hostům.
Vzdálenost od pláže: cca 230 m.
Vzdálenost od centra: cca 150 m.

Možnosti obsazenosti:
studia  iii / ii / ii
apartmány  iiii / iiii / iiii / iii / iii / ii

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rsam101

Maria II Maria II - studio

Maria II - vchod do domu

Romantické prostředí
studia * 2 lůžka * vlastní stravování / možnost dokoupení večeří Maria II **

Poloha: malá vilka stojí v mírném svahu a je vklíněna
mezi ostatní domky v tiché uličce poblíž starého 
centra. Celá je doslova obrostlá květinami. Na nejbližší
pláž chráněnou před větrem a do centra městečka 
se dostanete snadno po schodech, které vedou stře-
dem starého města přímo k pobřežní promenádě 
s tavernami a bary. 
Ubytování: příjemné studio v 1. patře má manželskou
postel. Je vzdušné a z užšího dlouhého balkónu je vý-
hled na moře a hory přes střechy starého města
Kokkari. Studio je vybaveno sprchou, WC, kuchyň-
ským koutem (včetně vařiče, základního nádobí a led-
ničky) a stropním ventilátorem. Fén je na požádání 
na recepci.
Stravování: možnost dokoupení večeří v taverně

Kokkoras.
Hodnocení: ubytování v romantickém prostředí staré-
ho města, kde lze pozorovat život místních obyvatel, 
s dobrým dosahem pláží a centra starého města.
Vzdálenost od pláže: cca 190 m.
Vzdálenost od centra: cca 140 m.

Možnosti obsazenosti:
studia  ii / ii

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rsam102
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Christina Christina - výhled na pláž 

Christina 

Christina - pokojChristina - pláž 

Christina - pláž Christina - pokoj

Přímo na pláži
hotel * 2 lůžka * se snídaní / možnost dokoupení večeříChristina **

Rezervace na 242 489 351

Poloha: malý komorní pension stojí přímo na obláz-
kové pláži nedaleko centra města. Na pláži je možné
si pronajmout lehátka a slunečníky. 
Ubytování: menší velmi příjemně vybavené pokoje
jsou ve zvýšeném přízemí a v 1. patře a mají krásný
výhled na moře. Bezprostřední blízkost moře a šumě-
ní vln vytváří neopakovatelnou atmosféru. Balkóny 
od pláže odděluje prostorná terasa, kde je možné užít
si snídani s krásným výhledem na moře. Pokoje jsou
vybaveny balkónem, sprchou, WC, TV, sejfem (za pří-
platek), ledničkou, klimatizací (za příplatek) a Wi-Fi.
Stravování: mírně rozšířená kontinentální snídaně 
je připravována v malé recepci přímo majitelkou.
Snídani majitelka připravuje v malé recepci, kde si ji
vyzvednete. Snídá se na terase přímo u moře.

Stravování: možnost dokoupení večeří v taverně
Kokkoras.
Hodnocení: ta nejlepší poloha, jakou si můžete před-
stavit, činí toto jednoduché ubytování velmi atraktiv-
ním. Velkou předností je krásný výhled na moře 
a přátelská atmosféra, kterou vytváří majitelka domu.
Ubytování je určeno pro všechny, kteří dávají přednost
malým hotelům a pensionům.
Vzdálenost od pláže: cca 10 m.
Vzdálenost od centra: cca 180 m.

Možnosti obsazenosti:
pokoje  ii

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rsam103
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Samos - Kokkari
Kokkari  - centrum

SAMOS - KOKKARI: odlety z Prahy každý čtvrtek Ceník: Maria I, Maria II, Christina
Cena je uvedena za osobu. Ceny jsou kalkulovány k 1.10.2016. Minimální obsazenost zájezdu je 40 osob

Ceny obsahují: letenku Praha - Samos - Praha včetně poplatků spojených s leteckou dopravou
(poplatky: 2000 Kč), transfery, 7x nebo 14x ubytování, stravu dle ceníku, služby zástupce
Viamare
Příplatky: Maria I, Maria II, Christina - večeře: 450 Kč/den, dítě do 12 let: 320 Kč/den, 1lůžkové
studio/pokoj: 400 Kč/noc (Maria II), 550 Kč/noc (Maria I, Christina), klimatizace - Maria I: 
cca 6 €/den, Christina: cca 5 €/den (platba na místě), sejf - Christina: cca 1,5 €/den (platba 
na místě), komplexní cestovní pojištění: 35 Kč/osoba/den, minimální obsazenost u apartmánů
Maria I: 2 osoby
Dítě do 2 let: 1000 Kč bez nároku na místo v letadle a služby
Děti nesmí v den návratu ze zájezdu dovršit stanovený věk.

Dítě do 18 let VÝHODNÁ CENA 
Maria I (studio) - na 3.lůžku
(platí pouze 3990 Kč/7 nocí 
nebo 5990 Kč/14 nocí 
- více na str. 8)

VČASNÁ REZERVACE AŽ DO 31.03.

Dítě do 18 let pobyt ZDARMA
Maria I (studio) - na 3.lůžku
7 nocí: 7990 Kč 
14 nocí: 9990 Kč

DĚTSKÉ CENY

Aktuální ceny: www.viamare.cz

Ubytování MARIA I MARIA II CHRISTINA
Osoba ve studiu Osoba v apartmánu Osoba na 3.lůžku Osoba ve studiu Osoba v pokoji

obsazeném obsazeném a na přistýlce obsazeném obsazeném
2 osobami 2 osobami (4.lůžko) 2 osobami 2 osobami

Strava vlastní stravování vlastní stravování vlastní stravování vlastní stravování snídaně
Počet nocí 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14
08.06. - 15.06. 13390 18090 18090 26190 9990 11990 12990 16690 14890 19890
15.06. - 22.06. 13790 18790 18090 26190 9990 11990 14190 18490 15390 20790
22.06. - 29.06. 14790 19590 18090 26190 9990 11990 15190 19590 16290 22290
29.06. - 06.07. 16290 21390 18090 26190 9990 11990 15690 20190 16890 23090
06.07. - 13.07. 16290 21390 18090 26990 9990 11990 15690 20190 16890 23090
13.07. - 20.07. 16290 21390 18890 28390 9990 11990 15690 20190 16890 23090
20.07. - 27.07. 16290 21390 19490 28890 9990 11990 15690 20190 16890 23090
27.07. - 03.08. 16290 21390 19490 28890 9990 11990 15690 20190 16890 23090
03.08. - 10.08. 16290 21390 19490 28890 9990 11990 15690 20190 16890 23090
10.08. - 17.08. 16290 21390 19490 28890 9990 11990 15690 20190 16890 23090
17.08. - 24.08. 16290 21390 19490 28890 9990 11990 15690 20190 16890 23090
24.08. - 31.08. 16290 21390 19490 27690 9990 11990 15690 20190 16890 23090
31.08. - 07.09. 15090 20590 18290 26390 9990 11990 15390 19490 16090 21790
07.09. - 14.09. 15090 18890 18090 26190 9990 11990 14490 19490 16090 21290
14.09. - 21.09. 14390 18290 18090 25590 9990 11990 13790 17690 15390 20090
21.09. - 28.09. 13790 17490 9990 13190 15090

Kokkari
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Marin Marin - studio

Marin - apartmán

Marin - výhledMarin - výhled

Marin - cesta k pláži

Klidné prostředí / Velmi blízko pláže
studia a apartmány * 2-4 lůžka * vlastní stravování / možnost dokoupení večeříMarin ***

Rezervace na 242 489 351

Poloha: 2 domky Marin leží v příjemném prostředí
uprostřed zahrad. V blízkém sousedství je dům maji-
telů. Na oblázkovou pláž se dostanete pohodlnou
chůzí asi za 3 minuty. Nákupní možnosti a taverny
jsou velmi blízko. Starobylé centrum městečka Kokkari
je v dosahu asi 5 minut. 
Ubytování: standardně zařízená 2lůžková nebo
3lůžková studia jsou v 1. patře a ve zvýšeném příze-
mí. Prostorné apartmány jsou ve zvýšeném přízemí
nebo v 1. patře a mají 1 ložnici a obývací kuchyň 
s rozkládacím gaučem (až 2 pohodlná lůžka). Studia 
a apartmány jsou vybaveny sprchou, WC, kuchyňským
koutem (včetně vařiče, základního nádobí a ledničky),
kávovarem, klimatizací (za příplatek) a Wi-Fi. Balkóny
směřují do okolní zástavby a do zahrad a vinohradu.

Dětská postýlka je na vyžádání (zdarma). 
Stravování: možnost dokoupení večeří v taverně
Kokkoras.
Hodnocení: jednoduchá, ale účelně vybavená studia 
a pěkné prostorné apartmány se snadným dosahem
pláže a centra městečka. 
Vzdálenost od pláže: cca 90 m.
Vzdálenost od starého centra: cca 300 m. 

Možnosti obsazenosti:
studia  ii / iii
apartmány  iiii / iiii / iiii / iii / iii / ii

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rsam104



Kokkari Beach Kokkari Beach - posezení u pláže

Kokkari Beach - pokoj

Kokkari Beach

Kokkari Beach

Kokkari Beach 

Kokkari Beach

Kokkari Beach

Velmi blízko pláže
hotel * 2-3 lůžka * se snídaní / možnost dokoupení večeříKokkari Beach ***

Poloha: hotel má výjimečnou polohu. Přejdete-li
komunikaci, jste hned na pláži s bílými oblázky, kde si
můžete pronajmout lehátka a slunečníky. Taverny 
a obchody jsou podél komunikace blízko hotelu. 
Do centra Kokkari se dostanete pohodlnou chůzí asi
za 15 minut. Vzhledem k tomu, že hotel je na konci
Kokkari, máte i dobrý přístup na další krásné pláže
Lemonakia a Tsamadou.
Ubytování: pokoje ve dvoupatrovém hotelu jsou 
velmi dekorativní. Naleznete zde 2lůžkové pokoje
s manželskou postelí nebo se 2 lůžky. V hotelu jsou
také 3lůžkové pokoje. Většina pokojů má z balkónů
boční výhled na moře. V hotelu se může ubytovat 
i rodina, jsou zde pokoje, které se dají propojit. Tyto
pokoje mají výhled na bazén. Všechny pokoje jsou
vybaveny sprchou s WC, ledničkou, klimatizací 
(za příplatek), TV/SAT. V recepci si můžete pronajmout
sejf. V hotelu je bazén s lehátky a slunečníky, dětský

bazén, bar, dětské hřiště, stolní tenis, biliárd a Wi-Fi,
přes ulici pak plážový bar. Stejnému majiteli patří 
i krásný bar Taj Mahal na pláži. Dětská postýlka je 
na vyžádání (zdarma). 
Stravování: v hotelu se podává rozšířená kontinen-
tální snídaně formou bufetu, možnost dokoupení
večeří v taverně Kokkoras.
Hodnocení: dobře vedený hotel s vynikající polohou
jen pár metrů od pláže.
Vzdálenost od pláže: cca 50 m.
Vzdálenost od centra Kokkari: cca 900 m.

Možnosti obsazenosti:
pokoje  iii / iii / ii / i

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rsam105
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Samos - Kokkari

Alekos Alekos - výhled

Alekos

Klidné prostředí
studia a apartmány * 2-5 lůžek * vlastní stravování / možnost dokoupení snídaníAlekos **

Rezervace na 242 489 351

Poloha: penzion se 2 budovami je situován v klidném
prostředí, uprostřed krásné zahrady, v západní části
městečka Kokkari. Na pláž se dostanete asi 
za 5 minut, do centra městečka do 15 minut. Poblíž je
také škola windsurfingu a dalších vodních sportů.
Ubytování: v 1. budově jsou ve zvýšeném přízemí
apartmány, které mají 1 ložnici se 2 lůžky a obývací
kuchyň s rozkládacím gaučem (až 2 lůžka). Ve 2. patře
jsou pak prostorná studia, která mají z balkónů krás-
ný výhled na hory a do zeleně. Studia mají 2 lůžka 
a rozkládací gauč. Ve 2. budově jsou ve 2. patře 
2 krásné apartmány se 2 ložnicemi, 1. ložnice má
manželskou postel, 2. ložnice má 1 lůžko. V obývací
části je pak rozkládací gauč (pro 2 osoby). Balkóny
směřují k moři, ale přes zeleň je výhled značně 
omezený. Studia a apartmány jsou vybaveny sprchou,
WC, kuchyňským koutem (včetně vařiče, základního 
nádobí a ledničky), klimatizací (u studií za příplatek, 

u apartmánů v ceně) a sejfem (za příplatek). Dětská
postýlka je na vyžádání (zdarma). 
Stravování: doporučujeme dokoupení kontinentální
snídaně.
Hodnocení: příjemné ubytování v klidném prostředí, 
v přírodě a se starostlivými majiteli. Doporučujeme 
i pro milovníky vodních sportů.
Vzdálenost od pláže: cca 120 m.
Vzdálenost od centra Kokkari: cca 1 km.
Vzdálenost od nejbližší taverny: cca 100 m.
Vzdálenost od nejbližšího obchodu: cca 400 m.

Možnosti obsazenosti:
studia  iii / ii
apartmány  iiiii / iiii / iiiii / iiii / iiiii / iiii / iii / ii / iii

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rsam106

AlekosPláž Lemonakia

Alekos - recepce
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Samos - Kokkari
Kokkari - pláž Lemonakia

SAMOS: odlety z Prahy každý čtvrtek Ceník: Marin, Kokkari Beach, Alekos
Cena je uvedena za osobu. Ceny jsou kalkulovány k 1.10.2016. Minimální obsazenost zájezdu je 40 osob

Ubytování MARIN KOKKARI BEACH ALEKOS
Osoba ve studiu Osoba v apartmánu Osoba Osoba v pokoji Osoba Dítě 6-12 let Osoba Osoba ve studiu Osoba v apartmánu Osoba 

obsazeném obsazeném na přistýlce obsazeném na přistýlce na přistýlce v 1lůžkovém obsazeném obsazeném na přistýlce
2 osobami 2 osobami (3. a 4.lůžko) 2 osobami 3.lůžko (3.lůžko) pokoji 2 osobami 2 osobami (3. a 4.lůžko)

Strava vl. stravování vl. stravování vl. stravování snídaně snídaně snídaně snídaně vl. stravování vl. stravování vl. stravování
Počet nocí 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14
08.06. - 15.06. 12190 15090 13690 18490 9990 11990 15690 22090 14090 18690 12590 16190 18790 28590 14990 19990 17690 26890 9990 11990
15.06. - 22.06. 12590 16190 14090 19190 9990 11990 15990 23290 14290 19490 12790 16790 18990 30090 15690 20890 18990 28390 9990 11990
22.06. - 29.06. 13390 16890 14890 19890 9990 11990 17190 24890 15190 20590 13390 17590 20590 32290 15790 21290 19390 28590 9990 11990
29.06. - 06.07. 14890 18590 16390 22190 9990 11990 17590 25290 15490 20990 13690 17790 21190 32890 15790 21290 19390 28590 9990 11990
06.07. - 13.07. 14890 18590 16390 22190 9990 11990 17590 25290 15490 20990 13690 17790 21190 32890 15790 21290 19390 28590 9990 11990
13.07. - 20.07. 14890 18590 16390 22190 9990 11990 17590 26290 15490 21590 13690 18290 21190 34390 15790 21290 19390 28590 9990 11990
20.07. - 27.07. 14890 18590 16390 22190 9990 11990 18590 27590 16190 22590 14090 18890 22690 36590 15790 21290 19390 28590 9990 11990
27.07. - 03.08. 14890 18590 16390 22190 9990 11990 18990 27990 16490 22890 14290 19090 23290 37190 15790 21290 19390 28590 9990 11990
03.08. - 10.08. 14890 18590 16390 22190 9990 11990 18990 27990 16490 22890 14290 19090 23290 37190 15790 21290 19390 28590 9990 11990
10.08. - 17.08. 14890 18590 16390 22190 9990 11990 18990 27990 16490 22890 14290 19090 23290 37190 15790 21290 19390 28590 9990 11990
17.08. - 24.08. 14890 18590 16390 22190 9990 11990 18990 27090 16490 22190 14290 18690 23290 35590 15790 21290 19390 28590 9990 11990
24.08. - 31.08. 14890 18590 16390 22190 9990 11990 17990 25690 15790 21190 13790 17990 21790 33490 15790 21290 19390 28590 9990 11990
31.08. - 07.09. 13590 17890 15190 21190 9990 11990 17590 25290 15490 20990 13690 17790 21190 32890 15790 21290 19390 28590 9990 11990
07.09. - 14.09. 13590 17890 15190 19390 9990 11990 17590 23990 15490 20090 13690 17190 21190 31290 15790 20590 19390 27590 9990 11990
14.09. - 21.09. 12990 15790 14490 18790 9990 11990 16390 22390 14690 18990 13090 16390 19690 29190 15190 17890 18290 26090 9990 11990
21.09. - 28.09. 12390 14090 9990 15890 14290 12790 18990 14990 17890 9990

Ceny obsahují: Ceny obsahují: letenku Praha - Samos - Praha včetně poplatků 
spojených s leteckou dopravou (poplatky: 2000 Kč), transfery, 7x nebo 14x ubytování,
stravu dle ceníku, služby zástupce Viamare
Příplatky: snídaně - Alekos: 170 Kč, večeře - Marin, Kokkari Beach: 450 Kč/den, dítě
do 12 let: 320 Kč/den, 1lůžkové studio: 400 Kč/noc, klimatizace - Marin, Kokkari
Beach: cca 5 €/den, Alekos: cca 6 €/den (platba na místě), sejf - Alekos: cca 1 €/den
(platba na místě), komplexní cestovní pojištění: 35 Kč/osoba/den, minimální obsaze-
nost u studií a apartmánu Alekos a u apartmánu Marin: 2 osoby
Dítě do 2 let: 1000 Kč bez nároku na místo v letadle a služby
Děti nesmí v den návratu ze zájezdu dovršit stanovený věk.

Dítě do 18 let VÝHODNÁ CENA 
Marin - na přistýlce (3. a 4.lůžko)
(platí pouze 3990 Kč/7 nocí 
nebo 5990 Kč/14 nocí 
- více na str. 8)

VČASNÁ REZERVACE AŽ DO 31.03.

Dítě do 18 let pobyt ZDARMA
Marin, Alekos - na přistýlce (3. a 4.lůžko)
Dítě do 15 let pobyt ZDARMA
Alekos - na přistýlce (5. lůžko)
Dítě do 6 let pobyt ZDARMA
Kokkari Beach - na přistýlce (3.lůžko)
7 nocí: 7990 Kč
4 nocí: 9990 Kč

DĚTSKÉ CENY

Aktuální ceny: www.viamare.cz
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Samos - Kokkari

Athena Athena

Athena

AthenaAthena

AthenaAthena

Klidné prostředí
hotel * 2-3 lůžka * se snídaní / možnost dokoupení večeříAthena ***

Rezervace na 242 489 351

Poloha: hotelové budovy jsou postaveny v údolí
nedaleko oblázkové pláže. Na pláž se dostanete
pohodlně, přejdete-li místní komunikaci, asi za 3 mi-
nuty. Hotelové budovy jsou v klidném prostředí, obklo-
pené udržovanou zahradou. V blízkém okolí nalez-
nete kavárny, bary, obchody a taverny. Staré centrum
Kokkari je vzdálené asi 10 minut chůze.
Ubytování: hotel má centrální budovu s prostornou
vstupní halou, recepcí a restaurací, kde se podávají
snídaně. Je zde velká plazmová televize a možnost
využití Wi-Fi. K hotelu patří krásný bazén s dětským
brouzdalištěm, lehátky a slunečníky, odkud je výhled
na hory. U bazénu je bar, kde si můžete dát nápoje 
a malé občerstvení. Pokoje jsou v několika budo-
vách, které jsou obklopeny zelení a okrasnými keři.
Většina pokojů má zastíněné terasy a balkóny smě-
řující do zahrady a zeleně. 2lůžkové pokoje, některé 
s možností přistýlky (rozkládací gauč), jsou vybaveny
sprchou, WC, malou ledničkou, klimatizací (za přípla-

tek), sejfem (za příplatek) a fénem. Dětská postýlka je
na vyžádání (zdarma). 
Stravování: rozšířená kontinentální snídaně je podá-
vaná formou bufetu v ubytování. Možnost dokoupení
večeří v taverně Kokkoras.
Hodnocení: dobře udržovaný hotel, zasazený do zele-
ně, má vynikající polohu, je blízko pláže a centra
městečka Kokkari. Od krásného hotelového bazénu je
okouzlující výhled na hory.
Vzdálenost od pláže: cca 60 m.
Vzdálenost od centra Kokkari: cca 600 m.

Možnosti obsazenosti:
pokoje  iii / iii / ii

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rsam107
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Samos - Kokkari 
Kokkari

SAMOS - KOKKARI: odlety z Prahy každý čtvrtek Ceník: Athena
Cena je uvedena za osobu. Ceny jsou kalkulovány k 1.10.2016. Minimální obsazenost zájezdu je 40 osob

Ceny obsahují: letenku Praha - Samos - Praha včetně poplatků spojených 
s leteckou dopravou (poplatky: 2000 Kč), transfery, 7x nebo 14x ubytování,
stravu dle ceníku, služby zástupce Viamare
Příplatky: večeře: 450 Kč/den, dítě do 12 let: 320 Kč/den, klimatizace: 
cca 6,50 €/den (platba na místě), sejf: cca 12 €/týden (platba na místě), 
komplexní cestovní pojištění: 35 Kč/osoba/den, minimální obsazenost 
u hotelu Athena: 2 osoby
Dítě do 2 let: 1000 Kč bez nároku na místo v letadle a služby
Děti nesmí v den návratu ze zájezdu dovršit stanovený věk.

Dítě do 12 let pobyt ZDARMA
Athena - na přistýlce (3.lůžko)
7 nocí: 7990 Kč 
14 nocí: 9990 Kč

DĚTSKÉ CENY

Aktuální ceny: www.viamare.cz

Ubytování ATHENA
Osoba v pokoji Osoba

deluxe obsazeném na přistýlce
2 osobami (3.lůžko)

Strava snídaně snídaně
Počet nocí 7 14 7 14
08.06. - 15.06. 17090 24690 14990 20290
15.06. - 22.06. 17290 24790 15090 20390
22.06. - 29.06. 17290 24790 15190 20390
29.06. - 06.07. 17290 25590 15190 20990
06.07. - 13.07. 18390 26690 16090 21990
13.07. - 20.07. 18390 26590 16090 21990
20.07. - 27.07. 18390 26590 16090 21990
27.07. - 03.08. 18390 26590 16090 21990
03.08. - 10.08. 18390 26190 16090 21690
10.08. - 17.08. 17990 25390 15890 21190
17.08. - 24.08. 17490 24990 15490 20790
24.08. - 31.08. 17290 24990 15490 20790
31.08. - 07.09. 17290 24790 15190 20490
07.09. - 14.09. 17290 24790 15190 20490
14.09. - 21.09. 17290 21690 15190 18490
21.09. - 28.09. 14290 13090

Kokkari

Kokkari 

Kokkari
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Samos - Kokkari - Lemonakia

Gregory House Gregory House

Gregory House

Pláž LemonakiaGregory House

Atraktivní místo nad pláží Lemonakia
studia * 2 lůžka * vlastní stravováníGregory House **

Rezervace na 242 489 351

Poloha: domky se nacházejí na pozoruhodném místě
nad krásnou pláží Lemonakia. Stojí ve svahu nad 
silnicí, která odděluje svah od pláže. Je odtud nádher-
ný výhled na záliv Kokkari a na moře. Na pláž
Lemonakia se dostanete ani ne za 10 minut,
seběhnete-li z kopce a přejdete-li silnici. Do kopce
a pak po úzké pěšince nebo po příjezdové cestě, 
která vede k domu, Vám cesta bude trvat déle.
Stoupání Vám vynahradí krásný výhled. Na okraj
malebného Kokkari, kde jsou taverny, bary a obchody,
se dostanete asi za 15 minut. Na pláži Lemonakia je
taverna Andreas, která je proslulá výbornou kuchyní.
Ubytování: 2lůžková studia jsou dobře udržovaná 
a jsou vybavena WC, sprchou, kuchyňským koutem
(včetně vařiče, základního nádobí a ledničky), klima-
tizací (za příplatek), TV/SAT a Wi-Fi. Studia jsou ve zvý-
šeném přízemí a ze zastíněných teras studií je výhled
na moře a do zahrady. V okolí je rozlehlá středo-

mořská zahrada, odkud si z lehátek můžete užívat
krásné výhledy.
Hodnocení: neobyčejné místo, které okouzlí všechny
romantiky. Výhledy na malebné Kokkari a na moře
jsou opravdu okouzlující. Budete bydlet v přírodě, 
s městečkem, s tavernami a bary na dosah. Krásné
prostředí a klid Vám dovolí zapomenout na méně
snadný přístup k domu.
Vzdálenost od pláže Lemonakia: cca 190 m.
Vzdálenost od centra Kokkari: cca 1,5 km.

Možnosti obsazenosti:
studia  ii / i

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rsam108

Kokkari - výhled z Gregory HouseLEMONAKIA - TSAMADOU
Lemonakia je oblast velmi blízko půvabného městeč-
ka Kokkari. Je proslavená krásnou pláží s bílými
oblázky, kde si můžete pronajmout lehátka a sluneč-
níky. Naleznete zde i taverny a kavárny, které mají
terasy s krásným výhledem na moře.

Nedaleko pláže Lemonakia je další krásná pláž této
oblasti, pláž Tsamadou s bílými oblázky. I zde nalez-
nete taverny. Obchody a další možnosti jsou
v nepříliš vzdáleném Kokkari. Na pláži Tsamadou 
je část pláže vyhrazena pro koupání bez plavek. 
Na obou plážích jsou taverny.
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Samos - Kokkari - Lemonakia
Pláž Lemonakia

SAMOS - KOKKARI - LEMONAKIA: odlety z Prahy každý čtvrtek Ceník: Gregory House
Cena je uvedena za osobu. Ceny jsou kalkulovány k 1.10.2016. Minimální obsazenost zájezdu je 40 osob

Ceny obsahují: letenku Praha - Samos - Praha včetně poplatků
spojených s leteckou dopravou (poplatky: 2000 Kč), transfery,
7x nebo 14x ubytování, stravu dle ceníku, služby zástupce
Viamare
Příplatky: 1lůžkové studio: od 500 Kč/noc, klimatizace: 
cca 5 €/den (platba na místě), komplexní cestovní pojištění: 
35 Kč/osoba/den
Dítě do 2 let: 1000 Kč bez nároku na místo v letadle a služby

Děti nesmí v den návratu ze zájezdu dovršit stanovený věk.

Aktuální ceny: www.viamare.cz

Ubytování GREGORY HOUSE
Osoba ve studiu obsazeném 2 osobami

Strava vlastní stravování
Počet nocí 7 14
08.06. - 15.06. 12890 16790
15.06. - 22.06. 13590 17890
22.06. - 29.06. 14390 18590
29.06. - 06.07. 15890 20290
06.07. - 13.07. 15890 20290
13.07. - 20.07. 15890 20290
20.07. - 27.07. 15890 20290
27.07. - 03.08. 15890 20290
03.08. - 10.08. 15890 20290
10.08. - 17.08. 15890 20290
17.08. - 24.08. 15890 20290
24.08. - 31.08. 15890 20290
31.08. - 07.09. 14790 19590
07.09. - 14.09. 14790 17590
14.09. - 21.09. 13990 16990
21.09. - 28.09. 13990

Pláž Lemonakia

Taverna Lemonakia



Poloha: nové moderní vilky stojí ve svahu nad pláží
Platanaki. Na pláž se dostanete velmi rychle, jen 
za pár minut (projdete zahradou a pak použijete scho-
diště). Na pláži je bar majitele vilek. Další taverna je 
na pláži Kerveli, vzdálené asi 15 minut chůze. Tam je
také malý obchod.
Ubytování: Vilka Orange: v 1. patře je apartmán 
s krásným prostorným balkónem, odkud je nádherný
výhled na moře. V přízemí je apartmán s velkou tera-
sou, odkud je také výhled na moře. Oba apartmány
mají vlastní vchod a mohou se pronajímat i samo-
statně. Apartmány mají 1 ložnici s manželským
lůžkem, obývací kuchyň (včetně ledničky, elektrického
vařiče, základního nádobí a kávovaru), kde je roz-
kládací gauč (pro 1 dospělého nebo 2 děti), sprchu,
WC, klimatizaci, TV/SAT, žehličku a fén.    
Vilka Green: vilka má 2 ložnice, 1. ložnice má man-
želskou postel a 2. ložnice má 2 lůžka. V obývací 
kuchyni je rozkládací gauč (pro 1 dítě do 10 let). 
Ve vile je dobře vybavená kuchyň (včetně ledničky,
elektrického vařiče, základního nádobí a kávovaru),
prostorná koupelna se sprchou, WC, klimatizace,
TV/SAT, žehlička a fén. Z velké prostorné terasy je nád-
herný výhled na moře. 
Vilka Yellow: vilka má 1 ložnici s manželskou poste-
lí a obývací část s rozkládacím gaučem (pro 1 dospělé-
ho nebo 2 děti). Ve vilce je dobře vybavený kuchyň-
ský kout (včetně ledničky, elektrického vařiče, základ-
ního nádobí a kávovaru), sprcha a WC, klimatizace,
TV/SAT, žehlička a fén. Z prostorné terasy je krásný
výhled na moře.

Dětská postýlka je na vyžádání (zdarma). 
Hodnocení: doporučujeme všem, kteří milují život 
v přírodě a rádi objevují nová místa. Je to kouzelné
místo, kde si budete moci užívat krásného koupání 
a zároveň v pronajatém dopravním prostředku obje-
vovat  zajímavé okolí s dalšími krásnými plážemi 
a blízkými kláštery. Velkou výhodou je značná dávka
soukromí.
Vzdálenost od pláže: cca 100 m.

Možnosti obsazenosti:
apartmány Orange  iiii / iiii / iiii / iii / ii
vilka Green  iiiii / iiii / iiiii / iiiii / iiii / iii / ii
vilka Yellow  iiii / iii / iiii / iii / ii

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rsam109
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Samos - Kerveli - Platanaki

Platanaki Platanaki

Platanaki

Platanaki - výhled z terasyPlatanaki 

Blízkost krásné pláže / Výhled na moře / Klidné prostředí
vily * 2-5 lůžek * vlastní stravováníPlatanaki ***+

Rezervace na 242 489 351

Doporučujeme pronájem auta
Doporučujeme včasnou rezervaci

KERVELI - PLATANAKI
Kerveli je půvabná oblast s krásnými plážemi a malý-
mi přímořskými osadami, které jsou skryty očím běž-
ného turisty. Najdete ji na východním pobřeží ostrova
v nevelké vzdálenosti (cca 10 km) od hlavního města
Samos. Dvě sousední pláže Kerveli a Platanaki mají
rybí taverny a na Kerveli je i malý obchod. Poblíž po-
břeží je malý ostrov Kassonisi, který můžete navštívit,
půjdete-li mělkou vodou z pláže až k ostrovu. V blízké
vesnici Paleokastro jsou další obchody, taverna a lé-
kárna (cca 6 km). Z pláží Kerveli a Platanaki je vidět
turecké pobřeží, kde v nočních hodinách můžete
pozorovat světla rušného tureckého Kusadasi.

Vilky jsou na pláži Platanaki, je zde i malý kiosek, kde
si můžete dát nápoje, saláty i teplé občerstvení. 
Na travnatém pozemku nad oblázkovou pláží jsou
lehátka a slunečníky, které jsou pro hosty vilek 
a návštěvníky kiosku zdarma. Je zde také převlékárna
se sprchou. Je to opravdu velmi půvabné místo, které
Vám poskytne značnou dávku soukromí, a kde může-
te strávit krásnou dovolenou v přírodě.
Zástupce Viamare do místa dojíždí na základě
telefonické výzvy.

Platanaki
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Samos - Kerveli - Platanaki
Pláž Balos

Cena je uvedena za osobu. Ceny jsou kalkulovány k 1.10.2016. Minimální obsazenost zájezdu je 40 osob

SAMOS - KERVELI - PLATANAKI: odlety z Prahy každý čtvrtek Ceník: Platanaki

Dítě do 10 let 
pobyt ZDARMA
Orange, Yellow - na přistýlce 
(3. a 4.lůžko)
Green - na 3. a 4. lůžku 
a na přistýlce (5.lůžko)
7 nocí: 7990 Kč 
14 nocí: 9990 Kč

DĚTSKÉ CENYCeny obsahují: letenku Praha - Samos - Praha včetně 
poplatků spojených s leteckou dopravou (poplatky: 2000 Kč),
transfery, 7x nebo 14x ubytování, stravu dle ceníku, 
asistenci na letišti
Příplatky: komplexní cestovní pojištění: 35 Kč/osoba/den,
minimání obsazenost vilek: 2 osoby, transfer taxíkem: letiště -
Platanaki - letiště: 2900 Kč (max. 1-4 osoby), 5800 Kč 
(max. 5-8 osob)
Dítě do 2 let: 1000 Kč bez nároku na místo v letadle a služby

Děti nesmí v den návratu ze zájezdu dovršit stanovený věk.

Aktuální ceny: www.viamare.cz

Ubytování PLATANAKI
Osoba v apartmánu Orange Osoba na přistýlce Osoba ve vile Yellow Osoba na přistýlce Osoba ve vile Green Osoba

obsazeném 2 osobami (3.lůžko) obsazeném 2 osobami (3.lůžko) obsazené 2 osobami na 3. a 4.lůžku
Strava vlastní stravování vlastní stravování vlastní stravování vlastní stravování vlastní stravování vlastní stravování
Počet nocí 7 14 7 14 714 7 14 7 14 7 14
08.06. - 15.06. 20090 29090 9990 11990 20090 29090 9990 11990 21990 32890 9990 11990
15.06. - 22.06. 20190 29290 9990 11990 20190 29290 9990 11990 22190 33090 9990 11990
22.06. - 29.06. 20290 29390 9990 11990 20290 29390 9990 11990 22190 33090 9990 11990
29.06. - 06.07. 20290 29390 9990 11990 20290 29390 9990 11990 22190 33090 9990 11990
06.07. - 13.07. 20290 31390 9990 11990 20290 31390 9990 11990 22390 35490 9990 11990
13.07. - 20.07. 22290 34790 9990 11990 22290 34790 9990 11990 24890 39690 9990 11990
20.07. - 27.07. 23790 36290 9990 11990 23790 36290 9990 11990 26790 41490 9990 11990
27.07. - 03.08. 23790 36290 9990 11990 23790 36290 9990 11990 26790 41490 9990 11990
03.08. - 10.08. 23790 36290 9990 11990 23790 36290 9990 11990 26790 41490 9990 11990
10.08. - 17.08. 23790 36290 9990 11990 23790 36290 9990 11990 26790 41490 9990 11990
17.08. - 24.08. 23790 33790 9990 11990 23790 33790 9990 11990 26790 38490 9990 11990
24.08. - 31.08. 21290 30390 9990 11990 21290 30390 9990 11990 23390 34290 9990 11990
31.08. - 07.09. 20290 29390 9990 11990 20290 29390 9990 11990 22190 33090 9990 11990
07.09. - 14.09. 20290 29390 9990 11990 20290 29390 9990 11990 22190 33090 9990 11990
14.09. - 21.09. 20290 29190 9990 11990 20290 29190 9990 11990 22190 32990 9990 11990
21.09. - 28.09. 20190 9990 20190 9990 11990 22090 9990 11990

Platanaki - výhled
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Kos - ostrov lékaře Hippokrata

Rezervace na 242 489 351

Letecké zájezdy 
na 7 a 14 nocí

- OSTROV NEJSLAVNĚJŠÍHO LÉKAŘE ANTICKÉHO
ŘECKA - HIPPOKRATA

- ostrov s příjemným podnebím a krásnými 
plážemi

- přezdívá se mu plovoucí zahrada
- mnoho archeologických památek pod širým 

nebem
- výborné lodní spojení na další blízké ostrovy

Jsme velmi rádi, že Vám můžeme představit tento
krásný ostrov v Egejském moři. Kos je třetím největším
ostrovem souostroví Dodekanés. Ostrov je velmi
navštěvovaný nejen pro přírodní krásy, ale i pro histo-
rické památky. Je vzdálen pouhé 4 km od tureckého
pobřeží. Tato blízkost je hojně využívaná k vzájem-
ným turistickým vyjíž�kám, především do tureckého
Bodrumu.
V okolí ostrova Kos jsou další velmi půvabné menší 
ostrovy jako např. Nisyros a Kalymnos, kam se
z ostrova Kos pořádají zajímavé lodní výlety.

Je zde velmi příjemné klima a místní říkají, že na Kosu
je 68 km krásných pláží, z nichž si každý vybere, pro-
tože jsou zde pláže jak písečné, tak i oblázkové. 
Viamare pro Vás na ostrově Kos vybralo jako prázdni-
nové letovisko poloostrov Kefalos, jehož záliv s ruina-
mi starobylé baziliky a s ostrůvkem Kastri patří ke klid-
ným místům na ostrově a zároveň pro svoji malebnost
k nejfotografovanějším místům ostrova Kos.  
Ostrov Kos byl obydlen už za doby mykénské. Vždy se
těšil velké pozornosti vládců, ale i pirátů, kterých se
zde vystřídalo mnoho. Také proto je historie ostrova
velmi zajímavá. Kos se např. stal členem athénského
námořního spolku a rozvíjel se jako významný přístav. 
V 5. století před naším letopočtem zde věhlasnou
lékařskou školu založil lékař Hippokrates. Později pak 
na pahorku nad městem Kos vzniklo pozoruhodné
dílo, zasvěcené bohu lékařství, Asklepion. Sloužilo
poutníkům, kteří přicházeli na Kos kvůli léčebným
kúrám podle Hippokratova učení. Vznikly zde rozsáhlé
římské lázně, kde se k léčení využívaly sirné a železi-
té prameny, které jsou na ostrově dodnes (např. lázně
Thermes). Další velkou pozoruhodností ostrova je
hlavní město Kos, které je vlastně archeologickým
muzeem pod širým nebem. Po ničivém zemětřesení
v roce 1933 zde bylo odhaleno italskými archeology
rozsáhlé antické město. Naleznete zde např. zbytky
Dionýsovy svatyně, zbytky velkého náměstí (agora)
s dlážděním z mramoru nebo Dům s Paridovým sou-
dem. Rozhodně nezapomeňte na návštěvu archeolo-
gického muzea, kde uvidíte nálezy z celého ostrova
Kos. Johanité zde v 15. století postavili hrad
s hradbami. Centrem starobylého města je dnes
náměstí Platanu, kde roste staletý velký platan, který
je údajně nástupcem platanu, pod kterým se scházel
Hippokrates se svými žáky. 
Přestože jsou na ostrově rušná přímořská střediska,
tak především ve vnitrozemí naleznete tradiční vesni-
ce, např. vesnice Asfendíou, která tvoří celek několika
malebných tradičních vesnic na úpatí hory Dikaios.
Ostrov je úrodný a bohatý na zeleninu, která se odtud
vyváží na okolní ostrovy. Salát z Kosu má velmi dobré
jméno po celém Řecku. Velmi ceněným produktem 
je i místní tymiánový med. Je toho mnoho, co můžete 
na ostrově Kos vidět a ochutnat, a tak nezbývá, než se
vydat na cestu.

Sportovní možnosti naleznete na www.viamare.cz/
kos/sportovni-moznosti.

Kompletní nabídka a aktuální ceny: 
www.viamare.cz/kos

Kefalos - záliv na jihu 

Kefalos - mlýn po rekonstrukciKos - hlavní město

Odletová 
místa
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Kos

Pro zpestření Vaší dovolené si můžete vybrat z těchto
výletů (výlety pořádá místní cestovní kancelář, platí se
přímo na místě a může dojít ke změně programu): 

Nisyros - hodinová plavba lodí na ostrov
vulkanického původu s bohatou různorodou faunou
a florou, kde se nachází nejlépe zachovalý vulkanický
kráter v oblasti (30 m hluboký), krátká procházka
kráterem (vstupné: cca 3 €) s krásnou přírodní scenérií
s bublajícím bahnem, unikající párou, geotermálními
prameny a vulkanickými nerosty. Po návratu autobu-
sem zpět do města Mandraki procházka historickým
centrem městečka s možností prohlídky kláštera
Panny Marie, odkud je krásný výhled na celé město,
okolní ostrůvky i ostrov Kos. (orientační cena - Kefalos:
26 €, děti do 12 let: 15 €, Kardamena: 40 €, děti 
do 12 let: 20 €)

Turecko - Bodrum - lodní výlet do Turecka, do města
Bodrum, vzdáleného od Kosu pouze 10 km, založe-
ného v antice Řeky a nazývaného Halicarnassos,
rodiště Heroda. V dnešní době je Bodrum jedno
z nejživějších tureckých letovisek na pobřeží
Egejského moře. Je také proslavené tradičním tržištěm,
středověkým hradem a mauzoleem krále Mausola
(považováno za jeden ze sedmi divů světa), krále
Halicarnassu. NUTNÝ CESTOVNÍ PAS! (orientační cena:
43 €, děti do 12 let: 23 €)

Okruh po třech ostrovech - okružní plavba po ostro-
vech Pserimos, Kalymnos a Plati na tradičním
dřevěném člunu kaiki. Ostrov Kalymnos je známý jako
„ostrov mořských hub“ - procházka úzkými uličkami
přístavu a návštěva velkoobchodu s mořskými hou-
bami. Oběd přímo na lodi u ostrůvku Plati (v ceně),
koupání v křiš	álově čistém moři. Pserimos - skalnatý
ostrůvek s krásným bílým pískem a malými tradič-
ními kafeniony. (orientační cena: 45 €, děti do 12 let: 
22,50 €)

Řecký večer - výlet pro všechny, kteří chtějí poznat tra-
diční řecké tance a ochutnat výtečná řecká jídla a víno;
návštěva tisíc let starého kostela ve vesničce Zia 
těsně pod vrcholem hory Dikaios, procházka uličkami
vesničky až k restauraci „Fantasia“, odkud je krásný
výhled na údolí, Egejské moře a na pobřeží Turecka;
večeře i místní víno v ceně výletu. (orientační cena: 44 €, 
děti do 12 let: 22 €)

Lodní výlet s rybařením (červenec, srpen) - lodní výlet
na dřevěném škuneru je kombinací rybaření, koupání
a soutěžení - kdo bude mít jako první úlovek, získá 
od kapitána láhev vína, cena útěchy pro ostatní je skle-
nička raki; místo rybaření možnost opalování 
na palubě; oběd - mořské ryby a souvlaki na grilu,
v případě úlovku i čerstvé ryby; po obědě koupání
v moři. (orientační cena: 25 €, děti do 12 let: 15 €)

Výlety:

- rozhodně nevynechejte krásné hlavní město 
ostrova s jeho malebným přístavem a staroby-
lým centrem. Určitě navštivte některou z antic-
kých památek tohoto města např. rekonstruo-
vanou římskou vilu "Casa Romana"

- v hlavním městě Kos nezapomeňte navštívit
velký Hippokratův platan

- 4 km od města Kos je náhorní plošina se zbyt-
ky antických lázní, které byly zasvěceny bohu 
Asklepeiovi. Sami budete muset uznat, že je to 
opravdu výjimečné místo

- vydejte se na nejvyšší vrchol ostrova Dikaios, 
odkud se Vám naskytne nádherný výhled

- pronajměte si auto a prozkoumejte celý polo-
ostrov Kefalos, naleznete zde tradiční horskou 
vesnici a nádherné divoké pláže

Další zajímavosti ostrova Vám na místě dopo-
ručí zástupce Viamare.

Viamare doporučuje:

Asklepion

Asklepion Momentka z výletu

Pobyt na řeckých ostrovech neznamená jen koupání
a slunění u nejkrásnějšího a nejčistšího moře Evropy,
ale také možnosti poznávání historických a kulturních
pamětihodností ostrovů, přírodních krás a mnohdy
ještě tradičního způsobu života místních obyvatel.
Výborným prostředkem k tomuto poznávání je pro-
nájem auta. 
Doporučujeme Vám zajistit si pronájem automobilu již
nyní. Připravili jsme pro Vás zajímavou cenovou
nabídku. 
Spolupracujeme vždy s renomovanými a vyzkouše-
nými půjčovnami, které mají vozy kvalitně pojištěny.
Přesto doporučujeme při předávce vozu na letišti
nebo v místě ubytování věnovat pozornost technické-
mu stavu vozidla a výši spoluúčasti na škodě.

Speciální nabídka: sleva 10% v mimosezóně a 5% 
v hlavní sezóně (28.06. - 19.09.) na 7denní pronájem
aut skupiny D a E pro klienty ubytované ve studiích
Pantheon.

KOS - pronájem automobilů

Termín 05.06. - 27.06., 20.09. - 02.10.                      28.06. - 19.09.
Skupina Typ auta Cena za 7 dní Každý další den Cena za 7 dní Každý další den
C Hyundai I10, Kia Picanto A/C 5890 790 9190 1290
D Hyundai Accent A/C 6890 990 10190 1490
E Suzuki Jimny 10190 1490 11290 1590
F Suzuki Vitara 11290 1590 13490 1990
G Fiat Dublo A/C minibus 11290 1590 14590 2090
Ceny jsou platné při objednání minimálně 15 dní před odjezdem.
Přistavení vozu zdarma: Kefalos.
Předání vozu zdarma: Kefalos.
Poplatek za přistavení vozu/předání vozu: letiště Andimachia, Kardamena: 20 €/cesta, Marmari, Agios Fokas, Kos: 35 €/cesta
(platba na místě)
Spoluúčast na škodě: 350 € pro auta ve skupině C, 500 € pro auta ve skupině D, E, F, G. Na místě je možné si připlatit pojištění 
na spoluúčast.
Příplatky: 2. řidič, dětská sedačka, zapůjčení GPS (platba na místě). 
Minimální věk řidiče je 21 let pro auta ve skupině C a 23 let pro auta ve skupině D, E, F, G.
Nelze garantovat konkrétní typ auta, pouze skupinu.
Cestovní kancelář Viamare je pouze zprostředkovatel této služby, provozovatel je řecká půjčovna dopravních prostředků.

Nisyros Kelafos
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Kos - Kefalos

Rezervace na 242 489 351

KEFALOS
Kefalos je poloostrov na jihozápadě ostrova Kos. 
Ve srovnání s rušnou severní a střední částí ostrova,
kde je poměrně hustá zástavba, je letovisko Kefalos
v oblasti, která je jako stvořená pro klidnou 
a pohodovou dovolenou. Záliv s plážemi Agios
Stefanos a Kamari patří mezi nejfotografovanější 
místa na ostrově Kos. Není divu, každého musí
okouzlit záliv s nádhernými písečnými a oblázkovými
plážemi a s malým skalnatým ostrůvkem Kastri, kde
svítí bělostí malý kostelík. Atraktivnost tohoto místa
umocňují zbytky helénského chrámu starověké
Astypálie a baziliky sv. Štěpána z období raného
křes	anství. V okolí tohoto archeologického naleziště
čeká všechny, kteří se rádi potápějí, příjemné překva-
pení. Pod hladinou se nachází ostatní části staro-
bylého osídlení.

V bezprostředním dosahu od ubytování jsou snadno
dostupné krásné písečné a oblázkové pláže Kamari,
Agios Stefanos, Cavos a malá pláž Katerina. Naleznete
zde střediska vodních sportů se školou katamaránů 
a windsurfingu. Můžete si zde pronajmout vodní skútr
a prozkoumat okolní pobřeží a malý ostrůvek Kastri.
Pronájem lehátek a slunečníků je samozřejmostí. 
Po celé délce zálivu (cca 3 km) jsou taverny a malé
kavárny. 
V místě je mnoho obchodů. Centrum tvoří náměstí, 
ze kterého se podél moře můžete procházkou vydat
do místního přístavu, kde kotví výletní čluny a loďky
rybářů.
Tradiční vesnici Kefalos najdete na vysokém útesu nad
zálivem, kam se dostanete pěšky nebo místní dopra-
vou. Doporučujeme návštěvu tohoto místa, už jen kvů-
li nádherným panoramatickým výhledům na záliv Ke-
falos a na okolní ostrovy. Naleznete zde tradiční dům
s původním vybavením, který vás vrátí do minulosti
Kefalosu. 
Díky úzké šíji poloostrova Kefalos (cca 2 km) se Vám
otevřou i další nádherné divoké pláže severního 
a západního pobřeží ostrova Kos, kde snadno nalez-
nete i soukromí. Jedním z takových míst je na sever-
ním pobřeží pláž s bílým pískem a s azurově modrou
vodou, která se nazývá Kochylari. Zde najdete školu
kiteboardingu. A na západním pobřeží jsou to např.
pláže Kata a Agios Theologos.
Od zálivu Kefalos je podél jižního pobřeží řada dalších
pozoruhodných pláží, které jsou velmi populární.
Postupujeme-li východně od letoviska Kefalos, nara-
zíme na pláže Camel, Almyrou, Paradise, Lagada,
Markos, Sunny Beach, Polemi a Golden Beach. Pláže
jsou dobře dostupné dopravními prostředky a jsou
opravdu krásné. Na některých z nich se nalézají
taverny nebo kiosky s občerstvením a provozují se
zde vodní sporty (např. pláž Paradise, kam se dos-
tanete i lodním taxíkem).
Hlavní město Kos, vzdálené 45 km a bohaté na sta-
rověké a středověké památky, je dosažitelné místní
autobusovou dopravou, ale daleko lépe jej objevíte 
na okružním výletě po ostrově Kos.        
Dovolená, to jsou nejkrásnější dny v roce. Kdo hledá
během dovolené zklidnění mysli, čisté moře s krás-
nými plážemi a přátelskou atmosféru bývalých letních
bytů, nebude v Kefalosu zklamán a rád se bude 
do tohoto místa vracet.

Kompletní nabídka a aktuální ceny: 
www.viamare.cz/kefalos

Transfer:
Na letišti Kos Vás bude očekávat zástupce Viamare.
Cesta do Kefalosu (cca 17 km) potrvá asi 30 min.

Taverny, restaurace, bary, obchody, internetové
kavárny, bankomaty, vodní sporty, škola katama-
ránu, windsurfingu, škola kitebaordingu (pláž
Kochylari), pronájem člunů, pronájmy dopravních
prostředků a kol a rezervace výletů přes zástupce
Viamare. Sídlo zástupce Viamare.
Další bary, taverny, obchody, pošta a lékárna jsou 
ve vesnici Kefalos, která je vzdálena cca 3 km.

Voda je pitná, ale bohatá na minerály. Doporučuje
se kupovat balenou vodu.

Přehled ubytování:
Zafira (studia, apartmány) ... str. 183   
Pantheon (studia s polopenzí) ... str. 184   
Ionikos (hotel se snídaní) ... str. 185
Kordistos (hotel s polopenzí) ... str. 186
Kontessa (apartmány) ... str. 187   
Andreas (studia, apartmány) ... str. 188   
Anastasia (studia, apartmány) ... str. 190     

To nejdůležitější o Kosu

Kefalos - pláž Agios Stefanos

Ostrůvek Kastri

Kefalos - Kamari beach

Kefalos

Panoramatické výhledy na ostrůvek Kastri
Blízkost nádherných pláží



Zafira Zafira 

Zafira

Zafira - výhledZafira

Kefalos - pláž

Zafira

Poloha nedaleko pláže Agios Stefanos / Vhodné i pro rodiny s dětmi
studia a apartmány * 2-5 lůžek * vlastní stravování / možnost dokoupení snídaní a večeří Zafira ***

Poloha: dům stojí u příjezdové komunikace přímo 
u pláže Agios Stefanos. Na krásnou pláž se dostanete
pohodlnou chůzí po vydlážděném chodníčku asi 
za 2 minuty. Do centra se můžete vydat bu� podél
pláže nebo po silnici, cestou budete potkávat první
taverny. Bazén u hotelu Kordistos (cca 100 m) může-
te navštěvovat za předpokladu, že si v baru u bazénu
objednáte nápoje nebo občerstvení.
Ubytování: v 1. patře jsou 2lůžková studia. Z prostor-
ných balkónů je pěkný boční výhled na moře. Pouze
1 studio má balkón, který směřuje k příjezdové komu-
nikaci a na dvorek s nádherným fíkusem. V přízemí
jsou 3 apartmány. 2 apartmány jsou velké, mají 
2 ložnice a obytnou část. V 1 ložnici je manželská
postel a ve 2. ložnici jsou 2 lůžka. V obytné kuchyni
je rozkládací gauč pro dítě (5. lůžko). 3. apartmán má 
1 ložnici s manželským lůžkem a v obytné kuchyni je
gauč pro 3. osobu. Apartmány mají prostorné terasy 
s výhledem do zeleně. Studia a apartmány jsou vyba-
veny kuchyňským koutem (včetně vařiče, základního

nádobí a ledničky), sprchou, WC, fénem, sejfem, kli-
matizací (za příplatek) a Wi-Fi. U domu je posezení
pod velkým fíkusem, malé dětské hřiště, sprcha 
a místo na parkování. Dětská postýlka je na vyžádání
(zdarma).
Stravování: možnost dokoupení snídaní a večeří 
v hotelu Kordistos. 
Hodnocení: velmi výhodná poloha domu u krásné
pláže Agios Stefanos bude vyhovovat všem milov-
níkům krásného koupání a rodinám s dětmi. Na pláž
je to opravdu blízko!
Vzdálenost od pláže: cca 100 m.
Vzdálenost od centra: cca 500 m.

Možnosti obsazenosti:
studia  ii / ii / i
apartmány  iiiii / iiii / iiiii / iiii / iii / iiiii / iiii / iii / ii

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rkos101
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Pantheon Pantheon - studio

Pantheon

Pantheon - výhled ze studií

Pantheon - výhled ze studia

Pantheon - snídaně

Klidné a vlídné prostředí / Nedaleko oblasti divokých pláží
studia * 2 lůžka * s polopenzíPantheon **+

Rezervace na 242 489 351

Poloha: hotel stojí na kopci nad pláží Agios Stefanos.
Z hotelu je nádherný panoramatický výhled na záliv 
a na dominantu této oblasti, na malý skalnatý ostrů-
vek Kastri. Pantheon skutečně stojí na výjimečném
místě, přímo na šíji poloostrova Kefalos, odkud je
výhled i na západní pláže ostrova Kos, především 
na nádhernou pláž Kochylari, vzdálenou cca 1 km.
Nejbližší pláž je malá pláž Katerina s rybí tavernou,
která je oddělena od pláže Agios Stefanos ruinami
starobylé baziliky. Přístup k plážím v zálivu Kefalos
Vám usnadní hotelová doprava, která Vás 3x denně
zdarma doveze na pláž Agios Stefanos a zpět.
Ubytování: při prvním setkání na Vás dýchne příjemné
rodinné prostředí. Hotel působí upraveně, má krásný
bazén s lehátky, slunečníky a malým bazénem pro
děti. Je odtud okouzlující výhled na záliv. V hotelu 
je bar, malá restaurace, kulečník a Wi-Fi (za příplatek).
Příjemná studia mají prostorné zastíněné balkóny,
odkud je krásný výhled na moře a ostrůvek Kastri.
Studia jsou ve 2. patře, mají 2 řádná lůžka a jsou
vybavena sprchou, WC, kuchyňským koutem (včetně
vařiče, základního nádobí a ledničky) a klimatizací 

(za příplatek). Dětská postýlka je na vyžádání (zdarma).
U hotelu je místo na parkování.
Stravování: v hotelu je podávána rozšířená kontinen-
tální snídaně částečně formou bufetu a částečně ser-
vírovaná. Večeře je servírovaná a skládá se ze 3 cho-
dů. Každý chod si vybíráte ze 2 možností.
Hodnocení: pěkný hotel na neobvyklém, ale krásném
místě. Hotel doporučujeme i milovníkům opuštěných
pláží a milovníkům vodních sportů, a to i kiteboar-
dingu. Vzdálenost k nejbližším plážím v Agios Stefanos
není na závadu, vzhledem k možnosti využití hotelové
dopravy zdarma. Vlídnost a dobrá strava je velkou
předností hotelu.
Pronájem aut: sleva na auto (viz str. 181).
Vzdálenost od pláže Katerina: cca 750 m.
Vzdálenost od pláže Agios Stefanos: cca 1,2 km.

Možnosti obsazenosti:
studia  ii / i

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rkos103



Ionikos Ionikos

Ionikos

Bezprostředně u pláže / Výhled na moře
hotel * 2-3 lůžka * se snídaníIonikos **

185Online rezervace na www.viamare.cz Rezervace na 242 489 351

Kos - Kefalos

KOS - KEFALOS: odlety z Prahy každé pondělí Ceník: Zafira, Ionikos, Pantheon
Cena je uvedena za osobu. Ceny jsou kalkulovány k 1.10.2016. Minimální obsazenost zájezdu je 50 osob

Ubytování ZAFIRA IONIKOS PANTHEON
Osoba ve studiu Osoba v apartmánu Osoba Osoba Osoba

obsazeném obsazeném na 3. a 4.lůžku v pokoji obsazeném ve studiu obsazeném 
2 osobami 2 osobami 2 osobami 2 osobami

Strava vlastní stravování vlastní stravování vlastní stravování snídaně polopenze
Počet nocí 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14
05.06. - 12.06. 12490 15390 14890 19890 9990 11990 14190 18590 15390 20590
12.06. - 19.06. 13690 17390 15490 20890 9990 11990 14490 18990 15390 21090
19.06. - 26.06. 15190 19090 17690 22590 9990 11990 15890 20990 16390 22290
26.06. - 03.07. 15190 19090 17690 24290 9990 11990 16190 21390 16390 22790
03.07. - 10.07. 15190 19090 17690 24290 9990 11990 16190 21390 16890 23290
10.07. - 17.07. 15190 19090 17690 24290 9990 11990 16190 21390 16890 23290
17.07. - 24.07. 15190 19090 17690 24290 9990 11990 16190 21390 16890 23290
24.07. - 31.07. 15190 19090 17690 24290 9990 11990 16190 21390 16890 23290
31.07. - 07.08. 15190 19090 17690 24290 9990 11990 16190 21390 16890 23290
07.08. - 14.08. 15190 19090 17690 24290 9990 11990 16190 21390 16890 23290
14.08. - 21.08. 15190 19090 17690 24290 9990 11990 16190 21390 16890 23290
21.08. - 28.08. 15190 19090 17690 24290 9990 11990 16190 21190 16890 22790
28.08. - 04.09. 14590 18390 16390 22690 9990 11990 16190 21190 16390 22290
04.09. - 11.09. 14590 18390 16390 22690 9990 11990 15690 20790 16390 22290
11.09. - 18.09. 14190 17890 16190 22390 9990 11990 15690 20590 16390 21790
18.09. - 25.09. 13690 16190 15690 20690 9990 11990 14890 19590 15390 20590
25.09. - 02.10. 12690 15190 9990 14490 15390

Dítě do 18 let VÝHODNÁ CENA 
Zafira - na 3. a 4.lůžku
(platí pouze 3990 Kč/7 nocí 
nebo 5990 Kč/14 nocí 
- více na str. 8)

VČASNÁ REZERVACE AŽ DO 31.03.

Dítě do 18 let pobyt ZDARMA
Zafira - na 3. a 4.lůžku
Dítě do 12 let pobyt ZDARMA
Ionikos - na přistýlce (3.lůžko)
Dítě do 10 let pobyt ZDARMA
Zafira - na přistýlce (5.lůžko)
7 nocí: 7990 Kč 
14 nocí: 9990 Kč

DĚTSKÉ CENY

Aktuální ceny: www.viamare.cz

Ceny obsahují: letenku Praha - Kos - Praha včetně všech poplatků spojených s leteckou dopravou (poplatky: 2000 Kč), transfery, 7x nebo 
14x ubytování, stravu dle ceníku, služby zástupce Viamare
Příplatky: snídaně: 170 Kč/den, večeře: 370 Kč/den, dítě do 12 let: 190 Kč/den, 1lůžkové studio/pokoj: od 400 Kč/noc (Zafira, Pantheon),
450 Kč/noc (Ionikos), klimatizace - Zafira, Ionikos: cca 5 €/den, Pantheon: cca 35 €/týden (platba na místě), sejf - Ionikos: cca 3 €/den (platba 
na místě), Wi-Fi - Pantheon: cca 5 €/90 min., cca 10 €/200 min. (platba na místě), komplexní cestovní pojištění: 35 Kč/osoba/den, minimální
obsazenost u apartmánů Zafira: 2 osoby
Dítě do 2 let: 1000 Kč bez nároku na místo v letadle a služby

Děti nesmí v den návratu ze zájezdu dovršit stanovený věk.

Ionikos - výhled z pokojů

Poloha: menší hotel je postaven u pláže Agios
Stefanos přímo proti známému ostrůvku Kastri. Po pár
minutách dojdete podél moře na písečnou pláž se
zbytky antického chrámu a zbytky byzantské baziliky.
Za touto pláží je další krásná písečná pláž Katerina.
Před hotelem si můžete pronajmout lehátka a sluneč-
níky (cca 5 €). V blízkosti hotelu jsou taverny a obchod.
Ubytování: hotelové pokoje Viamare jsou v budově 
u bazénu a všechny mají přímý výhled na moře a na ba-
zén, někdy částečně omezený zelení a zástavbou hote-
lu. Pokoje mají 2 lůžka nebo manželskou postel, lze vy-
žádat přistýlku (rozkládací lůžko pro dítě do 12 let) nebo
dětskou postýlku (zdarma). Pokoje mají malou ledničku,
sprchu, WC, klimatizaci (za příplatek), sejf (za příplatek),
zastíněné a prostorné balkóny a Wi-Fi ve veřejných pro-

storách a u bazénu. V hotelu je bar s denním provozem,
restaurace, bazén, dětský bazén a stolní tenis. 
Stravování: jednoduchá kontinentální snídaně je serví-
rovaná a obsahuje kávu nebo čaj, džus, chléb, máslo,
marmeládu, plátek šunky a sýra a sladké pečivo. V ho-
telu Vám rádi za příplatek připraví snídani na vidličku. 
Hodnocení: největší předností ubytování je bezpros-
třední blízkost pěkné pláže a výhled na moře. 
Vzdálenost od pláže Agios Stefanos: cca 30 m.
Vzdálenost od pláže Katerina: cca 250 m.

Možnosti obsazenosti:
studia  iii / ii / i

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rkos102
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Kordistos Kordistos - pokoj

Kordistos - pokoj s bočním výhledem

Kordistos

Kordistos - řecká kuchyně

Kordistos - barPláž před hotelem Kordistos

Páž před hotelem Kordistos

Hotel přímo na krásné pláží / Výhled na záliv
hotel * 2 lůžka * s polopenzíKordistos **+

Rezervace na 242 489 351

Poloha: klasický, dobře udržovaný hotel stojí přímo 
na krásné pláži Agios Stefanos v zálivu Kefalos. 
Do centra vesničky s tavernami a bary je to velmi 
blízko. Na pláži si můžete pronajmout lehátka a slu-
nečníky. 
Ubytování: pokoje se 2 lůžky jsou v 1. nebo 2. patře 
a mají přímý nebo boční výhled na moře. Pokoje jsou
vybaveny sprchou, WC, ledničkou, klimatizací (za pří-
platek), fénem a Wi-Fi. V recepci si můžete pronaj-
mout sejf. Dětská postýlka je na vyžádání (zdarma). 
K hotelu patří bazén s dětským bazénkem a s lehát-
ky a slunečníky, recepce, bar a venkovní zastřešená
restaurace. Před hotelem je příjemná zahrada s altán-
kem a dětským hřištěm. Asi 200 m od hotelu je stře-
disko vodních sportů.
K hotelu patří i nový domek, kde naleznete 2 příze-
mní velmi příjemně zařízená studia s přímým výhle-
dem na moře. Mají 2 lůžka a možnost přistýlky (roz-
kládací lůžko pro dítě do 12 let). Jsou vybavena jed-
noduchým kuchyňským koutem (včetně vařiče, základ-

ního nádobí a ledničky), WC, sprchou, klimatizací 
(za příplatek) a TV. Ubytování se snídaní je na vyžádání
(ceník naleznete na www.viamare.cz).
Stravování: mírně rozšířená kontinentální snídaně je
částečně servírovaná a částečně formou bufetu.
Večeře se skládá ze 3 chodů (salát, hlavní jídlo 
a dezert). Večeře je podávána v restauraci přímo 
na pláži. 
Hodnocení: vynikající poloha a dobře vedený hotel
bude vyhovovat milovníkům koupání a romantických
pohledů na ostrůvek Kastri.
Vzdálenost od pláže: cca 20 m.
Vzdálenost od centra: cca 300 m.

Možnosti obsazenosti:
pokoje  ii / i

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rkos104



Kontessa Kontessa - výhled z prvního patra

Kontessa

Kontessa - pláž Kamari

Kontessa 

Klidné prostředí
apartmány * 2-4 lůžka * vlastní stravováníKontessa **+

Poloha: budova s apartmány stojí blízko centra, neda-
leko malého přístavu a písčito-oblázkové pláže Skala,
písečné pláže Kamari a oblázkové pláže Faros, která 
je za přístavním molem. Po pár minutách se dostanete
na pobřežní komunikaci, kde si můžete vybrat pláž,
která Vám nejlépe vyhovuje. Pod pobřežní promenádou
jsou schůdky a lávky, odkud se můžete dostat rychle 
do moře. V okolí je mnoho taveren a pár metrů od do-
mu je obchod. Apartmánový dům s velkým bazénem 
je obklopen dobře udržovanou zahradou a olivovým
hájem. Dá se zde předpokládat klidné prostředí.
Ubytování: apartmány jsou v 1. patře a v přízemí. 
Ze zastíněných balkónů a prostorných teras v přízemí
je výhled na moře (v přízemí částečně zastíněný 
zelení). Apartmány s 1 ložnicí (2 lůžka) a obytnou
kuchyní (1 pevné lůžko) jsou prostorné a vzdušné. 
Do ložnice lze vyžádat přistýlku (rozkládací lůžko -
doporučujeme pro děti do 12 let). Apartmány mají
kuchyňský kout (včetně vařiče, základního nádobí,

ledničky a varné konvice), sprchu, WC, klimatizaci 
(za příplatek), sejf a fén. Před domem je krásný bazén
s dětským brouzdalištěm a malý bar s biliárem a fot-
bálkem (oba za příplatek) a Wi-Fi. Dětská postýlka je
na vyžádání (zdarma). U domu je parkoviště.
Stravování: v malém baru u bazénu si můžete dopřát
nápoje a jednoduché občerstvení.
Hodnocení: příjemné apartmány s krásným bazénem,
pěstěnou zahradou a výhledem na moře bude vyho-
vovat párům i rodinám s dětmi.
Vzdálenost od pláže Skala: cca 140 m.
Vzdálenost od pláže Kamari: cca 185 m.
Vzdálenost od pláže Faros: cca 380 m.
Vzdálenost od centra: cca 100 m.

Možnosti obsazenosti:
apartmány  iii / iiii / iii / ii / iii

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rkos105
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Kos - Kefalos

Kontessa - bar Kontessa - výhled 
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Kos - Kefalos

Andreas Pláž Faros

Andreas II - studio

Andreas III - apartmán

Andreas - taverna

AndreasAndreas III

Andreas II

Rodinná atmosféra / Výborná poloha
studia a apartmán * 2-4 lůžka * vlastní stravováníAndreas **+

Rezervace na 242 489 351

Poloha: Andreas má velmi výhodnou polohu. Stojí
blízko centra a malého přístavu, jen pár metrů 
od písečné pláže Kamari a oblázkové pláže Faros,
která je za přístavním molem. Po pár minutách se
dostanete na pobřežní komunikaci, kde si můžete
vybrat další pláže, které Vám nejlépe vyhovují. Některé
úseky pláže jsou přístupné po schodech. V okolí je
mnoho taveren a jen pár metrů od ubytování je 
i obchod. 
Ubytování: Andreas je rodinný podnik, který má 
3 domy s apartmány a studii a bazén s tavernou 
a barem, kde si můžete dopřát dobrou snídani, oběd 
i večeři. Taverna nahrazuje recepci a setkáte se zde se
vstřícností a ochotou. U bazénu jsou lehátka a sluneč-
níky zdarma. Maximální vzdálenost domů od taverny 
a bazénu je asi 100 m. 
2lůžková studia s přistýlkou (pevné lůžko) jsou v příze-
mí. Prostorné balkóny směřují k moři, ale výhledu
brání zeleň. Apartmán je v 1. patře a má balkón,
odkud je zelení omezený výhled na moře. V ložnici 
je manželská postel a v obytné kuchyni jsou další 
2 lůžka. Studia a apartmány mají kuchyňský kout

(včetně vařiče, základního nádobí, ledničky a varné
konvice), sprchu, WC, klimatizaci (za příplatek) a sejf. 
U bazénu a baru je Wi-Fi. Dětská postýlka je 
na vyžádání (zdarma). U hotelu je místo na parkování.
Stravování: doporučujeme ochutnat vždy čerstvou
kuchyni v taverně Andreas. Snídaně, obědy a večeře
se platí na místě.
Hodnocení: klidné prostředí, výborná poloha s poho-
dlným přístupem k pláži a rodinná atmosféra
s komplexními službami jsou největšími přednostmi
tohoto ubytování.
Vzdálenost od pláže: cca 80 m.
Vzdálenost od centra: cca 150 m.

Možnosti obsazenosti:
studia  iii / iii / ii / i
apartmán  iiii / iiii / iiii / iii / ii / iii

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rkos106
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Kos - Kefalos
Kefalos - celkový pohled

Cena je uvedena za osobu. Ceny jsou kalkulovány k 1.10.2016. Minimální obsazenost zájezdu je 50 osob

Ubytování KORDISTOS KONTESSA ANDREAS
Osoba v pokoji Osoba v apartmánu Osoba Osoba ve studiu Osoba v apartmánu Osoba

obsazeném 2 osobami obsazeném 2 osobami na 3.lůžku obsazeném 2 osobami obsazeném 2 osobami na 3. a 4.lůžku
Strava polopenze vlastní stravování vlastní stravování vlastní stravování vlastní stravování vlastní stravování
Počet nocí 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14
05.06. - 12.06. 16390 22490 14690 19590 9990 11990 12490 15290 13490 17690 9990 11990
12.06. - 19.06. 16390 23090 15190 20290 9990 11990 13490 17090 14490 18990 9990 11990
19.06. - 26.06. 17590 24490 17690 24290 9990 11990 14990 18790 16490 21890 9990 11990
26.06. - 03.07. 17590 25090 17690 24290 9990 11990 14990 18790 16490 21890 9990 11990
03.07. - 10.07. 18190 25690 17690 24290 9990 11990 14990 18790 16490 21890 9990 11990
10.07. - 17.07. 18190 25690 17690 24290 9990 11990 14990 18790 16490 21890 9990 11990
17.07. - 24.07. 18190 25690 17690 24290 9990 11990 14990 18790 16490 21890 9990 11990
24.07. - 31.07. 18190 25690 17690 24290 9990 11990 14990 18790 16490 21890 9990 11990
31.07. - 07.08. 18190 25690 17690 24290 9990 11990 14990 18790 16490 21890 9990 11990
07.08. - 14.08. 18190 25690 17690 24290 9990 11990 14990 18790 16490 21890 9990 11990
14.08. - 21.08. 18190 25690 17690 24290 9990 11990 14990 18790 16490 21890 9990 11990
21.08. - 28.08. 18190 25090 17690 24290 9990 11990 14990 18790 16490 21890 9990 11990
28.08. - 04.09. 17590 24490 16390 23190 9990 11990 14390 18090 15290 20090 9990 11990
04.09. - 11.09. 17590 24490 16390 23190 9990 11990 14090 18090 15290 20090 9990 11990
11.09. - 18.09. 17590 23790 16190 21390 9990 11990 14090 17090 15090 19290 9990 11990
18.09. - 25.09. 16390 22490 15690 20690 9990 11990 13090 15990 14190 18290 9990 11990
25.09. - 02.10. 16390 15290 9990 12690 13890 9990

Ceny obsahují: letenku Praha - Kos - Praha včetně všech poplatků spojených s leteckou
dopravou (poplatky: 2000 Kč),  transfery, 7x nebo 14x ubytování, stravu dle ceníku, 
služby zástupce Viamare
Příplatky: 1lůžkové studio (Andreas): od 400 Kč/noc, 1lůžkový pokoj (Kordistos): 
od 500 Kč/noc, klimatizace - Koridstos, Andreas: cca 5 €/den, Kontessa: cca 30 €/
týden (platba na místě), komplexní cestovní pojištění: 35 Kč/osoba/den, minimální
obsazenost u apartmánů Kontessa a Andreas: 2 osoby
Dítě do 2 let: 1000 Kč bez nároku na místo v letadle a služby

Děti nesmí v den návratu ze zájezdu dovršit stanovený věk.

Dítě do 18 let VÝHODNÁ CENA 
Andreas - na 3. a 4.lůžku
Dítě do 15 let VÝHODNÁ CENA 
Kontessa - na 3.lůžku    NEBO
Dítě do 12 let VÝHODNÁ CENA 
Kontessa - na přistýlce (4.lůžko)
(platí pouze 3990 Kč/7 nocí 
nebo 5990 Kč/14 nocí 
- více na str. 8)

VČASNÁ REZERVACE AŽ DO 31.03.

Dítě do 18 let pobyt ZDARMA
Andreas - na 3. a 4.lůžku
Dítě do 15 let pobyt ZDARMA
Kontessa - na 3.lůžku 
Dítě do 12 let pobyt ZDARMA
Kontessa - na přistýlce (4.lůžko)
7 nocí: 7990 Kč 
14 nocí: 9990 Kč

DĚTSKÉ CENY

Aktuální ceny: www.viamare.cz

KOS - KEFALOS: odlety z Prahy každé pondělí Ceník: Kordistos, Kontessa, Andreas
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Kos - Kefalos

Anastasia Anastasia - terasa v přízemí

Anastasia

Anastasia

Anastasia

Výborná poloha v blízkosti pláže a centra
studia a apartmány * 2-4 lůžka * vlastní stravováníAnastasia **+

Rezervace na 242 489 351

Poloha: vilka stojí velmi blízko oblázkové pláže Faros
a pár minut od malé písečné pláže Kamari, kam se
dostanete za pár minut po pobřežní promenádě 
a po schodech. Na obou plážích si můžete pro-
najmout lehátka a slunečníky. Velmi blízko vilky je
přírodní přístav Kefalos, kde kotví převážně rybářské
čluny a menší výletní lodě. Jsou zde i 2 malé super-
markety. Stejné rodině patří také vyhlášená rybí taver-
na Faros. 
Ubytování: jednopatrová vilka je oplocena a v bez-
prostředním okolí přízemních teras jsou stále kvetoucí
okrasné keře. V přízemí vilky jsou 4 menší apartmány
pro rodiny. Všechny apartmány mají 2 terasy, některé
směřují k malému přístavu a další k pláži Faros 
a do okolní krajiny. Apartmány mají ložnici se 2 lůžky
a obytnou kuchyň se 2 gauči, které jsou určeny pro
děti do 15 let. V 1. patře vilky jsou 2 o něco větší
apartmány s ložnicí, kde je manželské lůžko a v ku-
chyni pak gauč (až pro 2 dospělé osoby). I tyto apart-
mány mají 2 balkóny. V 1. patře jsou dále 2 studia
s manželským lůžkem. Z přízemních teras a balkónů
je výhled do zeleně nebo vzdálený výhled na moře,

značně omezený zelení. Z balkónů v 1. patře je výhled
na moře omezený zelení, výhled na pláž Faros 
a na malý přístav. Studia a apartmány mají kuchyňský
kout (včetně vařiče, základního nádobí, ledničky 
a varné konvice), sprchu, WC, klimatizaci (za příplatek),
sejf, TV/SAT, fén a Wi-Fi. Dětská postýlka je na vyžá-
dání (zdarma).
Speciální nabídka: 10% sleva v taverně Faros, která
patří stejné rodině.
Hodnocení: největší předností domu je výborná polo-
ha s pohodlným a velmi rychlým přístupem k pláži 
a pečlivý a pozorný přístup majitelky k hostům.
Vzdálenost od pláže Faros: cca 40 m.
Vzdálenost od pláže Kamari: cca 100 m.

Možnosti obsazenosti:
studia  ii / i
apartmány  iiii / iiii / iiii / iii / ii / iii

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rkos107

Anastasia - nejbližší pláž Faros



Kefalos - pláž Kamari
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Kos - Kefalos

KOS - KEFALOS: odlety z Prahy každé pondělí Ceník: Anastasia
Cena je uvedena za osobu. Ceny jsou kalkulovány k 1.10.2016. Minimální obsazenost zájezdu je 50 osob

Ubytování ANASTASIA
Osoba v apartmánu obsazeném 2 osobami

Strava vlastní stravování
Počet nocí 7 14
05.06. - 12.06. 13490 17690
12.06. - 19.06. 14490 18990
19.06. - 26.06. 16490 21890
26.06. - 03.07. 16490 21890
03.07. - 10.07. 16490 21890
10.07. - 17.07. 16490 21890
17.07. - 24.07. 16490 21890
24.07. - 31.07. 16490 21890
31.07. - 07.08. 16490 21890
07.08. - 14.08. 16490 21890
14.08. - 21.08. 16490 21890
21.08. - 28.08. 16490 21890
28.08. - 04.09. 15290 20090
04.09. - 11.09. 15290 20090
11.09. - 18.09. 15090 19590
18.09. - 25.09. 14590 18990
25.09. - 02.10. 14190

Ceny obsahují: letenku Praha - Kos - Praha včetně všech
poplatků spojených s leteckou dopravou (poplatky: 2000 Kč),
transfery, 7x nebo 14x ubytování, stravu dle ceníku, služby
zástupce Viamare
Příplatky: klimatizace - Anastasia: cca 5 €/den (platba 
na místě), komplexní cestovní pojištění: 35 Kč/osoba/den,
minimální obsazenost u apartmánů Anastasia: 2 osoby
Dítě do 2 let: 1000 Kč bez nároku na místo v letadle a služby

Děti nesmí v den návratu ze zájezdu dovršit stanovený věk.

Dítě do 15 let VÝHODNÁ CENA 
Anastasia (menší apartmán) 
- na přistýlce (3. nebo 4.lůžko)
(platí pouze 3990 Kč/7 nocí 
nebo 5990 Kč/14 nocí 
- více na str. 8)

VČASNÁ REZERVACE AŽ DO 31.03.

Dítě do 15 let pobyt ZDARMA
Anastasia (menší apartmán) 
- na přistýlce (3. a 4.lůžko)
7 nocí: 7990 Kč 
14 nocí: 9990 Kč

DĚTSKÉ CENY

Aktuální ceny: www.viamare.cz

Kefalos

Kefalos - malá pláž na jihu
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Kos - Marmari

Rezervace na 242 489 351

Krásná pláž s bílým pískem
Vodní sporty

MARMARI
Letovisko Marmari se rozprostírá podél překrásné
pláže na severozápadě ostrova. Dlouhá pláž s bílým
pískem, dunami a tamaryšky nabízí možnosti sportov-
ního vyžití včetně surfování a je vhodná pro děti, díky
pozvolnému vstupu do moře. Je zde také mnoho
možností na procházky. V letovisku je několik obcho-
dů, barů a restaurací. Luxusní hotely podél pobřeží
nabízejí spoustu možností, jak strávit dovolenou. Toto
místo je ideální pro ty, kteří hledají odpočinek na pláži
s výbornými hotelovými službami. Do hlavního města
Kos je to cca 15 km. 

Transfer:
Na letišti Kos Vás bude očekávat zástupce Viamare. Cesta do Marmari (cca 15 km) potrvá asi 25 minut.

Krásná písečná pláž s možností pronájmu slunečníků a lehátek. Bary, obchody, taverny, bankomat, vodní
sporty, možnost půjčení motorových vozidel a kol přes zástupce Viamare, který do místa dojíždí jen 
na základě telefonické výzvy. 

To nejdůležitější o Marmari

Blízká vesnice PiliPláž Marmari

Pláž Marmari

Caravia Beach Caravia Beach - pokoj

Caravia Beach

Caravia Beach

Bezbariérové pokoje / I pro náročné
hotel * 1-4 lůžka * all inclusiveCaravia Beach ****

Poloha: moderní hotel leží přímo na krásné písečné
pláži Marmari. Centrum turistického letoviska Marmari
na severním pobřeží ostrova je vzdáleno cca 600 m.
Do hlavního města Kos se několikrát denně dosta-
nete hotelovým minibusem (za příplatek) nebo místní
dopravou. Zastávka autobusu místní dopravy je asi
800 m od hotelu.
Ubytování: hotel se skládá z hlavní budovy a několi-
ka bungalovů, které jsou obklopeny prostornou
udržovanou zahradou s bazény. V hlavní budově jsou
2lůžkové pokoje s možností 1 přistýlky a v bunga-
lovech jsou rodinné pokoje s oddělenou ložnicí až pro
4 osoby. Ve všech pokojích je koupelna se sprchou
nebo vanou a WC, TV, mini bar, fén, sejf (za příplatek),
telefon, Wi-Fi a klimatizace. Pokoje v hlavní budově
mají velké francouzské okno a pokoje v bungalovech
mají balkón nebo terasu. Dětská postýlka je na vyžá-
dání (zdarma).
Vybavení a služby hotelu: hotel nabízí širokou škálu
služeb pro maximální spokojenost hostů včetně 
dětského bazénu, dětského hřiště a klubu a animač-
ních programů. V hotelu je několik barů, restaurace,
malý obchod, obchod se suvenýry, internetový koutek,

herna a konferenční místnost. 
Sportovní možnosti: tenis (zpoplatněný pouze 
za večerního osvětlení), stolní tenis, stolní fotbal, luko-
střelba, mini golf, vodní pólo, hřiště na basketbal 
a plážový volejbal, fitness centrum a vodní sporty
na pláži za poplatek.
Stravování: hotel disponuje luxusní restaurací 
Apellis, kde je podávána strava formou švédských
stolů. Snídaně a večeře jsou v bohatém stylu, přes
den Vám jsou k dispozici snack bary a bar na pláži.
Děti mají speciální menu. V ceně jsou zahrnuty nápoje
včetně piva, vína a místních alkoholických nápojů.
Hodnocení: moderní hotel s vysokým standardem
služeb na krásné písečné pláži, který poskytuje
maximální pohodlí a kompletní servis. 
Vzdálenost od pláže: cca 100 m.
Vzdálenost od centra Marmari: cca 600 m.
Vzdálenost od města Kos: cca 13 km.

Možnosti obsazenosti:
pokoje  iiii / iiii / iiii / iii / ii / iii / i

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rkos108
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Kos - Marmari

Ceny obsahují: letenku Praha - Kos - Praha včetně všech poplatků spojených
s leteckou dopravou (poplatky: 2000 Kč), 7x nebo 14x ubytování, stravu dle
ceníku, asistenci na letišti
Příplatky: sejf: 10 €/týden (platba na místě), komplexní cestovní pojištění:
35 Kč/osoba/den, transfer taxíkem: letiště - Marmari - letiště: 2950 Kč
(max. 1-3 osoby), 5900 Kč (max. 4-7 osob)
Dítě do 2 let: 1000 Kč bez nároku na místo v letadle a služby

Děti nesmí v den návratu ze zájezdu dovršit stanovený věk.

KOS - MARMARI: odlety z Prahy každé pondělí Ceník: Caravia Beach

Dítě do 12 let pobyt
s all inclusive ZDARMA
Caravia Beach 
- na přistýlce (3.lůžko)
7 nocí: 7990 Kč 
14 nocí: 9990 Kč

Cena je uvedena za osobu. Ceny jsou kalkulovány k 1.10.2016. Minimální obsazenost zájezdu je 50 osob

Ubytování CARAVIA BEACH
Osoba v pokoji Osoba na přistýlce Osoba v bungalovu Osoba na přistýlce Dítě 2-12 let na přistýlce Osoba

obsazeném 2 osobami (3.lůžko) v pokoji obsazeném 2 osobami (3. a 4.lůžko) v bungalovu (4.lůžko) v bungalovu v 1lůžkovém pokoji
Strava all inclusive all inclusive all inclusive all inclusive all inclusive all inclusive
Počet nocí 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14
05.06. - 12.06. 26590 45190 21490 34690 32890 58190 25890 43790 21290 34190 33390 59790
12.06. - 19.06. 28490 47590 22990 36390 35390 61390 27790 46090 22690 35890 36490 63490
19.06. - 26.06. 28990 47590 23290 36990 35990 61390 27790 46090 22990 36390 36490 63490
26.06. - 03.07. 28990 51390 23290 39690 35990 65290 28190 48890 22990 38490 36490 68090
03.07. - 10.07. 32790 57490 25990 43390 40290 72590 30990 53590 25090 41390 41390 74390
10.07. - 17.07. 34390 59090 27090 44490 41990 74190 32190 54690 25990 42190 42990 75890
17.07. - 24.07. 34390 59090 27090 44490 41990 74190 32190 54690 25990 42190 42990 75890
24.07. - 31.07. 34390 59090 27090 44490 41990 74190 32190 54690 25990 42190 42990 75890
31.07. - 07.08. 34390 59090 27090 44490 41990 74190 32190 54690 25990 42190 42990 75890
07.08. - 14.08. 34390 59090 27090 44490 41990 74190 32190 54690 25990 42190 42990 75990
14.08. - 21.08. 34390 59090 27090 44490 41990 74190 32190 54690 25990 42190 42990 75890
21.08. - 28.08. 34390 55190 27090 41790 41990 70190 32190 51890 25990 40190 42990 72190
28.08. - 04.09. 30490 49790 24390 37990 37890 64390 29290 47890 23890 37290 39090 66890
04.09. - 11.09. 28490 47590 22990 36390 35390 61390 27790 46090 22990 35890 36490 63490
11.09. - 18.09. 28490 47590 22990 36390 35390 61390 27790 46090 22690 35890 36490 63490
18.09. - 25.09. 28490 43190 22990 33290 32790 55490 27790 41890 22690 32890 36490 56290
25.09. - 02.10. 24690 20090 30890 24090 19990 29890

DĚTSKÉ CENY Caravia Beach - pláž před hotelem

Aktuální ceny: www.viamare.cz
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Kos - Lambi

Rezervace na 242 489 351

LAMBI
Letovisko Lambi se rozprostírá na severní straně ost-
rova Kos na předměstí stejnojmenného hlavního
města. Jedná se o turistický resort vyhledávaný přede-
vším pro svoji poklidnou a přátelskou atmosféru.
Pobřeží je lemováno dlouhou písčito-oblázkovou pláží
s možností pronájmu slunečníků a lehátek. Pobyt zde
si lze zpříjemnit návštěvou některých z místních res-
taurací, barů nebo tradičních taveren.

Jen málokdo nezavítá do hlavního města, které je
vzdálené pouhé 2 km a kam se můžete dostat poho-
dlně pěšky nebo na kole po místní cyklostezce, míst-
ním autobusem nebo pronajatým vozem. Živé hlavní
město skýtá spoustu možností zábavy, nakupování,
noční život a na své si zde přijdou i milovníci památek,
kterými je město a jeho okolí doslova protkáno.
4 km jihozápadně od města Kos naleznete na vyvý-
šeném místě (asi 100 m n. m.) jednu z nejvýznam-
nějších památek starověku, posvátný Asklepion, 
v němž kdysi bývala věhlasná lékařská škola. 8 km 
od města jsou novodobé lázně Agios Fokas.

Transfer:
Na letišti Kos Vás bude očekávat zástupce Viamare.
Cesta do letoviska Lambi (cca 26 km) potrvá asi 
45 min.

Taverny, obchody, kavárny, bary, internetové kavár-
ny, půjčovny kol, provozovny vodních sportů, auto-
busová linka, bankomaty. Banky, čerpací stanice,
lékárna, lékař a nemocnice jsou v nedalekém hlav-
ním městě.

Zástupce Viamare do místa dojíždí jen na zá-
kladě telefonické výzvy!

To nejdůležitější o Lambi Kos - hlavní město

Atlantis Atlantis

Atlantis

Atlantis

Atlantis - výhled

Vhodné pro rodiny
hotel * 2-4 lůžka * all inclusiveAtlantis ****

Poloha: rozlehlý hotelový komplex se nalézá bez-
prostředně u krásné písečné pláže asi 2 km od hlav-
ního města Kos. Do města se snadno dostanete veřej-
nou dopravou. Dobrý nápad je pronajmout si kolo. 
Na pláži je snack bar a středisko vodních sportů 
a můžete si zde pronajmout lehátka a slunečníky.
Hotelové budovy a bungalovy obklopuje dobře udržo-
vaná zahrada. 
Ubytování: můžete být ubytováni ve 2lůžkových
pokojích s  možností přistýlky, které mají výhled 
na moře nebo na město Kos. K dispozici jsou i rodinné
pokoje, které jsou převážně v bungalovech. Pokoje
jsou vybaveny WC, sprchou nebo vanou, ledničkou,
TV/SAT, sejfem, centrální klimatizací (15.6.-15.9.),
fénem a balkónem nebo terasou. Dětská postýlka je
na vyžádání (za poplatek).
Další vybavení hotelu: bazén s lehátky a slunečníky,
dětský bazén, dětský klub, dětské hřiště, biliár, teni-
sové kurty, stolní tenis, internetový koutek (za popla-
tek), malý obchod a konferenční místnost. V hotelu se
pravidelně pořádají společenské akce a další progra-
my včetně sportovních. Wi-Fi je ve veřejných prosto-
rách (za poplatek).
Stravování: americká snídaně, oběd a večeře jsou
servírovány v bohaté nabídce formou bufetu buď
v  hotelové restauraci, na venkovní terase, ale 
i v dalších zařízeních hotelu (bar u bazénu, snack bar).
Místní nápoje jsou zahrnuty do ceny (nealko nápoje,
voda, čepované pivo, místní vína a v omezené míře

další alkoholické nápoje). V hotelu je možné zakoupit
další sortiment nápojů. 
Hodnocení: poloha hotelu je přímo skvělá, můžete 
si užívat dobrých služeb hotelu, krásného koupání 
a přitom mít velmi blízko kulturní a historické město
Kos. Doporučujeme i rodinám s dětmi!
Vzdálenost od nejbližší pláže: cca 20 - 100 m.
Vzdálenost od centra Kosu: cca 2 km.

Možnosti obsazenosti:
pokoje  iiii / iiii / iiii / iii / ii / iii / i

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rkos109
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Kos - Lambi

Ceny obsahují: letenku Praha - Kos - Praha včetně všech
poplatků spojených s leteckou dopravou (poplatky: 2000 Kč),
7x nebo 14x ubytování, stravu dle ceníku, asistenci na letišti
Příplatky: dětská postýlka: cca 6 €/den (platba na místě),
internet: cca 2  €/1 h., cca 15  €/den (platba na místě), kom-
plexní cestovní pojištění: 35 Kč/osoba/den, transfer taxíkem:
letiště - Lambi - letiště: 3800 Kč (max. 1-3 osoby), 7600 Kč
(max. 4-7 osob)
Dítě do 2 let: 1000 Kč bez nároku na místo v letadle a služby

Děti nesmí v den návratu ze zájezdu dovršit stanovený věk.

KOS - LAMBI: odlety z Prahy každé pondělí Ceník: Atlantis
Cena je uvedena za osobu. Ceny jsou kalkulovány k 1.10.2016. Minimální obsazenost zájezdu je 50 osob

Dítě do 6 let pobyt
s all inclusive ZDARMA
Atlantis - na přistýlce (3.lůžko)
7 nocí: 7990 Kč 
14 nocí: 9990 Kč

DĚTSKÉ CENY Atlantis

Ubytování ATLANTIS
Osoba v pokoji Osoba na přistýlce Osoba Osoba na přistýlce Dítě 6-13 let Dítě 2-6 let Osoba

s výhledem na moře v pokoji s výhledem v rodinném pokoji (3. a 4.lůžko) na přistýlce na přistýlce v 1lůžkovém
obsazeném 2 osobami na moře obsazeném 2 osobami v rodinném pokoji (3. a 4.lůžko) (4.lůžko) pokoji

Strava all inclusive all inclusive all inclusive all inclusive all inclusive all inclusive all inclusive
Počet nocí 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14
05.06. - 12.06. 20390 32590 17290 25890 21390 34090 17490 26490 13390 16690 12190 14190 23090 38490
12.06. - 19.06. 22090 36290 18490 28590 23090 38090 18690 29290 13390 16690 12190 14190 24990 42890
19.06. - 26.06. 23890 38090 19790 29790 25290 40390 20290 30890 13390 16690 12190 14190 27590 45490
26.06. - 03.07. 24190 40890 19990 31890 25690 43190 20290 32890 13390 17590 12190 14190 27990 49090
03.07. - 10.07. 26890 45590 21790 34890 28190 47590 22290 35890 14290 18790 12190 14190 31190 54790
10.07. - 17.07. 28590 48290 22990 36790 29890 50290 23490 37790 14690 19190 12190 14190 33390 58190
17.07. - 24.07. 29590 50590 23690 38390 30890 52590 24190 39390 14690 19190 12190 14190 34590 60990
24.07. - 31.07. 30890 51890 24590 39290 32190 53890 25090 40190 14690 19190 12190 14190 36190 62490
31.07. - 07.08. 30890 51890 24590 39290 32190 53890 25090 40190 14690 19190 12190 14190 36190 62490
07.08. - 14.08. 30890 51890 24590 39290 32190 53890 25090 40190 14690 19190 12190 14190 36190 62490
14.08. - 21.08. 30890 50090 24590 37990 32190 52090 25090 39090 14690 18690 12190 14190 36190 60190
21.08. - 28.08. 29090 43690 23290 33590 30390 45790 23790 34590 14090 17390 12190 14190 33890 52190
28.08. - 04.09. 24590 39190 20090 30490 25790 41190 20690 31490 13390 16690 12190 14190 28190 46490
04.09. - 11.09. 23890 35790 19790 28190 25290 37490 20290 28890 13390 16690 12190 14190 27590 42290
11.09. - 18.09. 21590 32590 18190 25990 22490 33590 18290 26090 13390 16690 12190 14190 24390 37890
18.09. - 25.09. 20690 31490 17490 25190 21390 32190 17490 25190 13390 16290 12190 13790 23090 35890
25.09. - 02.10. 20190 17090 21190 17390 13090 11790 22090

Aktuální ceny: www.viamare.cz
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Kos

Rezervace na 242 489 351

Cena je uvedena za osobu. Ceny jsou kalkulovány k 1.10.2016.

Ceny obsahují: letenku Praha - Kos - Praha včetně
všech poplatků spojených s leteckou dopravou
(poplatky: 2000 Kč),  
Příplatky: 1lůžkový pokoj: od 450 Kč/noc, klima-
tizace - Ionikos: cca 5 €/den (platba na místě), sejf
- Ionikos: cca 3 €/den (platba na místě), komplex-
ní cestovní pojištění: 35 Kč/osoba/den
Dítě do 2 let: 1000 Kč bez nároku na místo 
v letadle a služby
Děti nesmí v den návratu ze zájezdu dovršit stano-
vený věk.

KOS - KEFALOS: odlety z Ostravy každé úterý Ceník: Ionikos, str. 185

Kefalos - pláž Agios Stefanos

Ionikos Ionikos

Minimální obsazenost zájezdu je 40 osob

Ubytování IONIKOS
Osoba  v pokoji

obsazeném 2 osobami
Strava snídaně
Počet nocí 7 14
06.06. - 13.06. 14190 18590
13.06. - 20.06. 14490 18990
20.06. - 27.06. 15890 20990
27.06. - 04.07. 16190 21390
04.07. - 11.07. 16190 21390
11.07. - 18.07. 16190 21390
18.07. - 25.07. 16190 21390
25.07. - 01.08. 16190 21390
01.08. - 08.08. 16190 21390
08.08. - 15.08. 16190 21390
15.08. - 22.08. 16190 21390
22.08. - 29.08. 16190 21190
29.08. - 05.09. 16190 21190
05.09. - 12.09. 15690 20790
12.09. - 19.09. 15690 20590
19.09. - 26.09. 14890

Cena je uvedena za osobu. Ceny jsou kalkulovány k 1.10.2016.

Ceny obsahují: letenku Praha - Kos - Praha včetně
všech poplatků spojených s leteckou dopravou
(poplatky: 2000 Kč),  
Příplatky: 1lůžkový pokoj Kordistos: od 500 Kč/
noc, klimatizace: cca 5 €/den (platba na místě),
komplexní cestovní pojištění: 35 Kč/osoba/den
Dítě do 2 let: 1000 Kč bez nároku na místo 
v letadle a služby

Děti nesmí v den návratu ze zájezdu dovršit stano-
vený věk.

KOS - KEFALOS: odlety z Ostravy každé úterý Ceník: Kordistos, str. 186

Minimální obsazenost zájezdu je 40 osob

Ubytování KORDISTOS
Osoba  v pokoji

obsazeném 2 osobami
Strava polopenze
Počet nocí 7 14
06.06. - 13.06. 16390 22490
13.06. - 20.06. 16390 23090
20.06. - 27.06. 17590 24490
27.06. - 04.07. 17590 25090
04.07. - 11.07. 18190 25690
11.07. - 18.07. 18190 25690
18.07. - 25.07. 18190 25690
25.07. - 01.08. 18190 25690
01.08. - 08.08. 18190 25690
08.08. - 15.08. 18190 25690
15.08. - 22.08. 18190 25690
22.08. - 29.08. 18190 25090
29.08. - 05.09. 17590 24490
05.09. - 12.09. 17590 24490
12.09. - 19.09. 17590 23790
19.09. - 26.09. 16390

Aktuální ceny: www.viamare.cz

Aktuální ceny: www.viamare.cz

Kefalos - pláž 

Kordistos Kordistos
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Kos 

Ceny obsahují: letenku Praha - Kos - Praha včetně všech poplatků
spojených s leteckou dopravou (poplatky: 2000 Kč),  
Příplatky: klimatizace - Kontessa: cca 30 €/týden (platba na místě)
komplexní cestovní pojištění: 35 Kč/osoba/den, minimální obsaze-
nost u apartmánů Kontessa: 2 osoby
Dítě do 2 let: 1000 Kč bez nároku na místo v letadle a služby

Děti nesmí v den návratu ze zájezdu dovršit stanovený věk.

Aktuální ceny: www.viamare.cz

KOS - KEFALOS: odlety z Ostravy každé úterý Ceník: Kontessa, str. 187
Cena je uvedena za osobu. Ceny jsou kalkulovány k 1.10.2016. Minimální obsazenost zájezdu je 40 osob

Ubytování KONTESSA
Osoba v apartmánu Osoba 

obsazeném 2 osobami na 3.lůžku
Strava vlastní stravování vlastní stravování
Počet nocí 7 14 7 14
06.06. - 13.06. 14690 19590 9990 11990
13.06. - 20.06. 15190 20290 9990 11990
20.06. - 27.06. 17690 24290 9990 11990
27.06. - 04.07. 17690 24290 9990 11990
04.07. - 11.07. 17690 24290 9990 11990
11.07. - 18.07. 17690 24290 9990 11990
18.07. - 25.07. 17690 24290 9990 11990
25.07. - 01.08. 17690 24290 9990 11990
01.08. - 08.08. 17690 24290 9990 11990
08.08. - 15.08. 17690 24290 9990 11990
15.08. - 22.08. 17690 24290 9990 11990
22.08. - 29.08. 17690 24290 9990 11990
29.08. - 05.09. 16390 23190 9990 11990
05.09. - 12.09. 16390 23190 9990 11990
12.09. - 19.09. 16190 21390 9990 11990
19.09. - 26.09. 15690 9990

Kontessa - výhled z prvního patra

Ceny obsahují: letenku Praha - Kos - Praha včetně všech poplatků
spojených s leteckou dopravou (poplatky: 2000 Kč),  
Příplatky: klimatizace - Anastasia: cca 5 €/den (platba na místě),
komplexní cestovní pojištění: 35 Kč/osoba/den, minimální obsaze-
nost u apartmánů Anastasia: 2 osoby
Dítě do 2 let: 1000 Kč bez nároku na místo v letadle a služby

Děti nesmí v den návratu ze zájezdu dovršit stanovený věk.

Aktuální ceny: www.viamare.cz

KOS - KEFALOS: odlety z Ostravy každé úterý Ceník: Anastasia, str. 190
Cena je uvedena za osobu. Ceny jsou kalkulovány k 1.10.2016. Minimální obsazenost zájezdu je 50 osob

Anastasia

Dítě do 15 let VÝHODNÁ CENA 
Kontessa - na 3.lůžku    NEBO
Dítě do 12 let VÝHODNÁ CENA 
Kontessa - na přistýlce (4.lůžko)
(platí pouze 3990 Kč/7 nocí 
nebo 5990 Kč/14 nocí 
- více na str. 8)

VČASNÁ REZERVACE AŽ DO 31.03.

Dítě do 15 let pobyt ZDARMA
Kontessa - na 3.lůžku 
Dítě do 12 let pobyt ZDARMA
Kontessa - na přistýlce (4.lůžko)
7 nocí: 7990 Kč 
14 nocí: 9990 Kč

DĚTSKÉ CENY

Dítě do 18 let VÝHODNÁ CENA 
Anastasia (větší apartmán) 
- na přistýlce (3. nebo 4.lůžko)
Dítě do 15 let VÝHODNÁ CENA 
Anastasia (menší apartmán) 
- na přistýlce (3. nebo 4.lůžko)
(platí pouze 3990 Kč/7 nocí 
nebo 5990 Kč/14 nocí 
- více na str. 8)

VČASNÁ REZERVACE AŽ DO 31.03.

Dítě do 18 let pobyt ZDARMA
Anastasia (větší apartmán) 
- na přistýlce (3. a 4.lůžko)
Dítě do 15 let pobyt ZDARMA
Anastasia (menší apartmán) 
- na přistýlce (3. a 4.lůžko)
7 nocí: 7990 Kč 
14 nocí: 9990 Kč

DĚTSKÉ CENY

Ubytování ANASTASIA
Osoba ve studiu Osoba v apartmánu Osoba na přistýlce

obsazeném 2 osobami obsazeném 2 osobami (3. a 4.lůžko)
Strava vlastní stravování vlastní stravování vlastní stravování
Počet nocí 7 14 7 14 7 14
06.06. - 13.06. 12690 15290 13490 17690 9990 11990
13.06. - 20.06. 13490 17090 14490 18990 9990 11990
20.06. - 27.06. 14990 18790 16490 21890 9990 11990
27.06. - 04.07. 14990 18790 16490 21890 9990 11990
04.07. - 11.07. 14990 18790 16490 21890 9990 11990
11.07. - 18.07. 14990 18790 16490 21890 9990 11990
18.07. - 25.07. 14990 18790 16490 21890 9990 11990
25.07. - 01.08. 14990 18790 16490 21890 9990 11990
01.08. - 08.08. 14990 18790 16490 21890 9990 11990
08.08. - 15.08. 14990 18790 16490 21890 9990 11990
15.08. - 22.08. 14990 18790 16490 21890 9990 11990
22.08. - 29.08. 14990 18790 16490 21890 9990 11990
29.08. - 05.09. 14390 18090 15290 20090 9990 11990
05.09. - 12.09. 14090 18090 15290 20090 9990 11990
12.09. - 19.09. 14090 17090 15090 19590 9990 11990
19.09. - 26.09. 13090 14590 9990
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Rhodos - ostrov boha Hélia

Rezervace na 242 489 351

RHODOS JE NEJVĚTŠÍ OSTROV JIŽNÍCH SPORAD,
KDE SE SNOUBÍ KRÁSNÁ PŘÍRODA S MNO-
HA HISTORICKÝMI PAMÁTKAMI. STRÁVIT DOVOLE-
NOU MŮŽETE JAK V KLIDNĚJŠÍCH LETOVIS-
CÍCH A VESNIČKÁCH PŘÍMO U MOŘE, TAK
I V RUŠNĚJŠÍCH LETOVISCÍCH NA VÝCHODNÍM
POBŘEŽÍ OSTROVA.

- OSTROV PLNÝ SLUNCE S 300 SLUNEČNÝMI DNY
V ROCE

- OSTROV, KDE SE SOUČASNOST SNOUBÍ
S DÁVNOU HISTORIÍ

- FANTASTICKÉ HLAVNÍ MĚSTO OSTROVA S ROZ-
SÁHLÝM ZACHOVALÝM STARÝM MĚSTEM

- OSTROV MNOHA PLÁŽÍ

Legenda říká, že ostrov RHODOS se vynořil z mořských
hlubin a ochrannou ruku nad ním držel Poseidon 
a později jeho dcera Rhoda. Když si olympští bohové
rozdělovali svět, zapomněli na boha slunce Hélia. Poté
požádal Hélios Dia o krásný ostrov, který spatřil 
na svých cestách. Uchvátila ho nejen krajina, ale
i opatrovatelka ostrova, Rhoda, která se stala Héliovou
manželkou. 
RHODOS je omýván z východní strany Středozemním
mořem a ze západní strany Egejským mořem. Svou
rozlohou 1400 km2 je největším z ostrovů Dode-
kanského souostroví, jež je součástí souostroví Jižní
Sporady. Od severu k jihu měří cca 79 kma ve své
nejširší části cca 35 km. Na svazích hor ostrova se
pěstuje proslulá vinná réva, z které se vyrábějí vynika-
jící vína, známá po celém světě pod značkami
Alexandris, Emery, Kounaki a Merkouris. Na východním
pobřeží se rozprostírají rozlehlé písečné i oblázkové
pláže, které jsou střídány malými zátokami. Na nejjiž-
nějším výběžku poloostrova PRASONISI je v písečné
úžině ráj surfařů. 
Z mnoha zajímavostí ostrova si nenechte ujít hlavní
město RHODOS, Údolí motýlů (Petaloudes), Filerimos,
kopec nedaleko hlavního města, na jehož vrcholku
se nacházela akropole města Ialyssos, a nejatrak-
tivnější památku ostrova, vesnici LINDOS. Nad vesnicí
Lindos se tyčí zbytky dávné akropole s chrámem
bohyně Athény, který pochází ze 4. stol. př.n.l. 
V hlavním městě RHODOS máte možnost porovnat
krásy starého a nového města. Do tváře Starého
Města se výrazně zapsali Johanité - rytíři řádu sv. Jana
(později Řád Maltézských rytířů). Ostrov dobyli
v r. 1309 a Staré Město obehnali hradbami vysokými
až 12 m a dlouhými 4 km s 9 vstupními branami.
Jednou ze vstupních bran je také přístav MANDRAKI,
kterému dominují dva sloupy. Na pravém je socha
jelena a na levém socha laně, erbovních zvířat ostro-
va RHODOS.
Staré Město má neopakovatelnou atmosféru. Úzké 
uličky střídají širší ulice se stylovými obchůdky, malá
náměstíčka s platany a s kavárnami zvou k posezení.
Večer ve Starém Městě je zážitek přímo mystický. Ulice
a uličky se mění v orientální bazar a hlavní třídy jsou
rozzářeny světly luxusních obchodů. Určitě navštivte
Palác velmistrů, dnes muzeum Johanitů, Suleyma-
novu mešitu, elegantní Sokratovu ulici, Hippokratovo
náměstí, knihovnu, turecké lázně a samozřejmě 
přístav Mandraki. 
Ostrov RHODOS je vyhledávaný pro svoji bohatou
minulost, moderní současnost, rozmanitost přírody
a pro průzračné moře s krásnými plážemi. Své si zde
najdou jak milovníci klidné dovolené, tak i ti, kteří mají
rádi zábavu, sport a výlety na okolní ostrovy. 

Sportovní možnosti naleznete na www.viamare.cz/
rhodos/sportovni-moznosti.

Kompletní nabídka a aktuální ceny: 
www.viamare.cz/rhodos

Letecké zájezdy 
na 7 a 14 nocí

Rhodos - hlavní město Rhodos

Lindos

Rhodos

Odletové 
místo
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Rhodos

Pro zpestření Vaší dovolené si můžete vybrat z těch-
to výletů (výlety pořádá místní cestovní kancelář,
platíse přímo na místě a může dojít ke změně pro-
gramu):

Lindos a okruh ostrovem (celodenní výlet) 
- pohled na řeckou kulturu a rozmanitou krajinu 
ostrova. Lindos - 2. nejkrásnější akropole Řecka,
příležitost obdivovat pozůstatky čtyř civilizací 
a kochat se překrásnými výhledy, ochutnávka míst-
ních vín ve vesničce Embona. V období od poloviny
června do září návštěva přírodního skvostu ostrova
- Údolí motýlů - jedinečného ekosystému s úzkými
skalnatými stezkami, jezírky zdobenými vodními 
liliemi, jednoduchými mosty, potoky, vodopády 
a dalšími místy vyzývajícími k odpočinku, ale přede-
vším s množstvím motýlů. Mimo sezónu místo Údolí
motýlů návštěva antické akropole města Ialyssos 
na vrcholu Filerimos, návštěva středověkého klášte-
ra, křížová cesta a výstup na rozhlednu. (orientační
cena: 49 €, děti do 12 let: 25 €)

Město Rhodos - půldenní výlet, který začíná
návštěvou 3D kina, kde je možné vidět historii 

ostrova, poté návštěva středověkého města s pro-
cházkou kolem Paláce Velmistrů, Johanitského špi-
tálu až na Hippokratovo náměstí, kde je volný čas
na nákupy. Nakonec jízda přístavem Mandraki, kde
podle legendy stál Kolos Rhódský (jeden ze 7 divů
světa), až do antické části města, na horu Monthe
Smith - zastávka na fotografování (Apollónův chrám,
stadion a divadlo Odeon). (orientační cena: 39 €,
děti do 12 let: 19 €)

Lodní výlet na ostrov Symi (celodenní výlet) - plav-
ba lodí z hlavního města Rhodos (cca 2,5 h.) na Sy-
mi, návštěva kláštera Panormitis, plavba kolem 
ostrova do města Symi, návštěva rozličných
obchůdků s řadou přírodních produktů (např. koře-
ní). (orientační cena: 47 €, děti do 12 let: 24 €)

Turecko (celodenní výlet) - lodní výlet do tureckého
přístavního města Marmaris, projíž�ka přístavní
oblastí s tržištěm, návštěva obchodu s koberci (his-
torie a technologie výroby), procházka po nesčet-
ných obchůdcích a za tureckou kuchyní. POZOR -
NUTNÝ CESTOVNÍ PAS! (orientační cena: 68 €, děti
do 12 let: 34 €)

Výlety:

- říká se, že hlavní město ostrova Rhodos má
nejrozsáhlejší Staré Město Středomoří. Je
chráněno 4 km dlouhými hradbami a můžete 
se zde lehce ztratit. Řadě malých náměstí,
úzkých uliček, obchodů, tržiš�, mešit, věží a kos-
telů dominuje Palác velmistrů řádu Johanitů. 
Rozhodně stojí za návštěvu a zrovna tak 
i archeologické muzeum s rozsáhlými sbírkami
z ostrova

- Lindos s druhou nejzachovalejší akropolí Řecka
je dalším klenotem tohoto ostrova, pronajměte
si osla a proje�te se pod akropolí

- zaje�te se podívat do termálních lázní Kalithea
Bay a do zátoky Anthony Quinna 

- na úplném jihu ostrova je poloostrov Prasonisi 
s nádhernou pláží s písečnými dunami

Další zajímavosti ostrova Vám na místě dopo-
ručí zástupce Viamare.

Viamare doporučuje:

Lindos

Pobyt na řeckých ostrovech neznamená jen koupání 
a slunění u nejkrásnějšího a nejčistšího moře Evropy,
ale také možností poznávání historických a kulturních
pamětihodností ostrovů, přírodních krás a mnohdy
ještě tradičního způsobu života místních obyvatel.
Výborným prostředkem k tomuto poznávání je pro-
nájem auta. 
Doporučujeme Vám zajistit si pronájem automobilu již
nyní. Připravili jsme pro Vás zajímavou cenovou nabídku. 
Spolupracujeme vždy s renomovanými a vyzkouše-
nými půjčovnami, které mají vozy kvalitně pojištěny.
Přesto doporučujeme při předávce vozu na letišti
nebo v místě ubytování věnovat pozornost technické-
mu stavu vozidla a výši spoluúčasti na škodě.

SymiRhodos

Rhodos

Rhodos

Rhodos - hlavní město 

Ceny jsou platné při objednání minimálně 15 dní před odjez-
dem.
Přistavení vozu: Stegna, Lardos, Pefki, Lindos, Kiotari.
Předání vozu: Stegna, Lardos, Pefki, Lindos, Kiotari.
Spoluúčast na škodě: 750 € pro skupiny A, B, C, 900 € pro sku-
piny D, E, J, K, 1250 € pro skupinu F.
Připojištění nulové spoluúčasti: cca 6 €/den pro skupiny A, B,
C, cca 8,80 €/den pro skupiny D, E, F, J, K (platba na místě).
Připojištění pneumatik/čelního skla: cca 5 €/den (platba 
na místě).
Dětská sedačka či podsedák: cca 3 €/den (platba na místě).
Minimální věk řidiče je 21 let pro skupiny A, B, C a 23 let pro sku-
piny D, E, F, J, K. Minimální doba držení řidičského průkazu je 1 rok.
Nelze garantovat konkrétní typ vozidla, pouze skupinu.
Cestovní kancelář Viamare je pouze zprostředkovatel této služby,
provozovatel je řecká půjčovna dopravních prostředků.

Termín 29.05. - 14.07., 11.09. - 02.10. 15.07. - 10.09.
Skupina Typ auta Cena za 5 dní Cena za 7 dní Cena za 10 dní Cena za 11 dní Každý další den Cena za 5 dní Cena za 7 dní Cena za 10 dní Cena za 11 dní Každý další den
A Kia Picanto, Peugeot 107 A/C 3890 5390 7590 8390 790 5490 7590 10790 11890 1090
B Fiat Panda, VW UP A/C 4790 6590 9390 10290 990 5990 8390 11890 13090 1190
C Nissan Micra, Fiat Grande Punto, Suzuki Swift A/C 5090 7090 10090 11190 1090 6390 8890 12590 13890 1290
D VW Polo, Citroën C3 diesel A/C 6190 8590 12290 13490 1290 7290 10090 14390 15890 1490
E Nissan Note, Ford Focus A/C 6690 9390 13290 14690 1390 8290 11590 16590 18190 1690
F Nissan Qashqai diesel A/C 11390 15790 22590 24890 2290 12590 17590 25090 27590 2490
J VW Caddy, Fiat Doblo - 7 míst A/C 11890 16590 23590 25990 2390 13290 18590 26490 29090 2690
K Nissan Micra - automat, A/C 6690 9290 13190 14590 1390 8190 11390 16290 17890 1690

RHODOS - pronájem automobilů
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Rhodos - Stegna

Rezervace na 242 489 351

STEGNA
Malá přímořská vesnička Stegna na východním pobře-
ží ostrova je vzdálená 4 km od města Archangelos, 
2. největšího města ostrova, a 35 km od hlavního
města Rhodos. Stegna si Vás určitě získá díky své
atmosféře a krásné písčito-oblázkové pláži. Ve vesnič-
ce na Vás čeká řada příjemných taveren, barů
a obchodů. Na pláži jsou k dispozici lehátka a sluneč-
níky (za poplatek). Na sever i na jih od Stegny
se za kamennými útesy skrývají malé útulné pláže.
Každé ráno (kromě neděle) jezdí ze Stegny autobus
do hlavniho města Rhodosu. Pronajmete-li si doprav-
ní prostředek, můžete navštívit řadu nádherných pláží
v okolí (např. Tsambika, Agati, Charaki). Pláže a mořské
jeskyně přístupné pouze z moře můžete prozkoumat
na vypůjčeném malém motorovém člunu (i bez licen-
ce). Ze Stegny jezdí denně loď do úžasného Lindosu.
Oblast Stegny a jejího okolí je oblíbená u nadšenců
šnorchlování. 

ARCHANGELOS
Archangelos je jedna z mála vesnic na ostrově, která 
si stále udržuje svůj původní ráz. Tradiční, jasně
barevné domky zdobené keramikou z Lindosu, úzké
uličky s množstvím obchůdků, kaváren a taveren Vás
zajisté okouzlí. Dominantou je kostel Archanděla
Michaela se zvoničkou z roku 1845. Večer můžete
v Archangelosu vyrazit do různých barů a do podniků
s živou hudbou a tancem.
Do Archangelosu se dostanete pěšky, odtud můžete
autobusem pokračovat např. do hlavního města nebo
do historického Lindosu. Při zpáteční cestě do Stegny
se Vám naskytne nezapomenutelný pohled do údolí
a na okolní nádherné skalní útvary.

Kompletní nabídka a aktuální ceny: 
www.viamare.cz/stegna

Transfer:
Na letišti Rhodos Vás bude očekávat zástupce
Viamare. Cesta do Stegny (cca 35 km) potrvá asi
45 min.

Pronájem slunečníků a lehátek (cca 7 €/set). Taver-
ny, bary, kavárny (volná Wi-Fi), obchody, telefon,
poštovní schránka, bankomat, pronájem kol, pro-
nájem motorových člunů, půjčovna motorových
vozidel a rezervace výletů přes zástupce Viamare,
který místo pravidelně navštěvuje. Místní doprava

ráno kromě neděle do hlavního města Rhodos, 
po poledni zpět, lodní taxi do Lindosu a zpět. 
Další bary, taverny, obchody, internetová kavárna,
bankomat, lékař a lékárna - ve vesnici Archangelos,
která je vzdálená cca 4 km.

Přehled ubytování:
Antuan - Matina (studia) ... str. 201
Stegna Star (apartmány) ... str. 202
Stegna Bay (studia, apartmány) ... str. 203

To nejdůležitější o Stegně

Stegna

Stegna

Stegna

Stegna

Stegna

Klidné prostřečdí, vodní sporty
Skvělá atmosféra a koupání



Antuan - Matina Antuan - Matina - výhled ze studia

Antuan - Matina - zahrada s cestou k pláži

Klidné prostředí 
studia * 2-3 lůžka * vlastní stravováníAntuan Matina ***

Poloha: příjemná jednopatrová vilka leží nedaleko
starého přístavu mimo přímý dosah komunikace. Vilka
je oplocená a obklopuje ji pečlivě udržovaná zahrada
plná květin a subtropického ovoce. Krásnou písčito-
oblázkovou pláž máte na dohled, je to skutečně jen
pár kroků.
Ubytování: prostorná studia skýtají dostatek soukro-
mí, protože balkóny jednotlivých studií jsou uzavřeny.
Prostorná 2lůžková studia, kde si můžete vyžádat přis-
týlku (pro dítě do 12 let), jsou v 1. patře a ve zvýšeném
přízemí. Zde jsou také 3lůžková studia s 1 manžel-
skou postelí a 1 lůžkem. Největší předností tohoto
ubytování je výhled na moře. Studia jsou vybavena
sprchou, WC, kuchyňským koutem (včetně vařiče, led-
ničky a základního nádobí), varnou konvicí, klimatizací

(za příplatek) a Wi-Fi. Dětská postýlka je na vyžádání
(zdarma). 
Hodnocení: velmi příjemné ubytování v krásném pro-
středí nedaleko pláže, kde oceníte výborné služby
majitelky.
Vzdálenost od pláže: cca 95 m.
Vzdálenost od centra: cca 200 m.

Možnosti obsazenosti:
studia  iii / iii / ii / i

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rrho101
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Rhodos - Stegna

Pláž před Antuan - Matina

Antuan - Matina Antuan - Matina Antuan - Matina

Stegna - pláž
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Rhodos - Stegna

Stegna Star Stegna Star 

Stegna Star - taverna

apartmány * 2-4 lůžka
vlastní stravování / možnost dokoupení snídaní a večeříStegna Star **+

Rezervace na 242 489 351

Poloha: moderní jednopatrový dům stojí v centru ves-
ničky Stegna v bezprostřední blízkosti písčité pláže.
Dům od pláže odděluje pouze místní komunikace.
Průčelí domu je přímo na hlavní třídě. Je zde však klid,
protože obytná část je oddělena od ulice rodinnou
tavernou. V hlavní sezóně se v taverně 1x týdně koná
řecký večer. Na pláži jsou slunečníky a lehátka patřící 
k Stegna Star (za poplatek).
Ubytování: apartmány jsou v 1. patře a ve zvýšeném
přízemí. Mají ložnici se 2 lůžky a obývací kuchyň, kde 
je rozkládací gauč (další 2 lůžka). Jsou vybaveny vanou,
WC, kuchyňským koutem (včetně vařiče, základního
nádobí a ledničky), varnou konvicí, TV a klimatizací 
(za příplatek). Na prostorné zastíněné balkóny oriento-
vané na severovýchod se dostanete jak z ložnice, tak
z obývací kuchyně. Balkóny směřují do dvora a okol-
ních zahrad nebo k protější budově a mají boční
výhled na moře nebo vzdálený boční výhled na moře.

V taverně je Wi-Fi, na recepci si je možné pronajmout
trezor. Dětská postýlka je na vyžádání (zdarma).
Stravování: možnost dokoupení rozšířené kontinen-
tální snídaně a večeří servírovaných ve stylové taverně,
která je součástí ubytování. Doporučujeme ochutnat
výbornou a vždy čerstvou kuchyni majitelky Kateriny.
Hodnocení: příjemné ubytování v blízkosti pláže 
a centra vesničky, kde se dá předpokládat klidné pro-
středí. Velkou předností ubytování je kompletní servis 
s výbornou kuchyní majitelky.
Vzdálenost od pláže: cca 50 m.
Vzdálenost od centra: cca 50 m.

Možnosti obsazenosti:
apartmány  iii / iiii / iii / ii

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rrho102

Stegna - pláž

Stegna Star Stegna Star Stegna Star - taverna

Stegna - pláž



Stegna Bay Stegna Bay - výhled

Stegna Bay 

Klidné prostředí
studia a apartmány * 2-5 lůžek * vlastní stravováníStegna Bay ***

Poloha: vilka je postavena v mírném svahu v klidném
prostředí cca 200 m od centra vesničky. Na krásnou
písčito-oblázkovou pláž se dostanete pěšky asi
za 3 minuty.
Ubytování: velké apartmány až pro 5 osob jsou
v 1. patře. Mají 2 ložnice a obývací kuchyň s dalším
lůžkem (gauč). Z balkónů orientovaných na jihovýchod
je výhled na moře. V přízemí jsou prostorná studia,
která mají ložnici se 2 lůžky a dveřmi oddělenou
kuchyňku. Částečně zastíněné balkóny směřují
do zahrad a k okolním domům. Studia a apartmány
jsou vybaveny vanou, WC, kuchyňským koutem
(včetně vařiče, základního nádobí a ledničky), kávova-
rem, varnou konvicí, klimatizací (za příplatek) a Wi-Fi.

Hodnocení: kvalitní prostorné ubytování v klidné části,
s pohodlným přístupem do centra i na pláž a s dobrý-
mi službami majitelky.
Vzdálenost od pláže: cca 200 m.
Vzdálenost od centra: cca 200 m.

Možnosti obsazenosti:
studia  iii / iii / ii
apartmány  iiii / iiiii / iiii / iii / iiiii / iiii / iii / ii

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rrho103
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Rhodos - Stegna

Ceny obsahují: letenku Praha - Rhodos - Praha včetně poplatků spojených s leteckou
dopravou (poplatky: 2000 Kč), transfery, 7x nebo 14x ubytování, stravu dle ceníku, služ-
by zástupce Viamare
Příplatky: Stegna Star - snídaně: 140 Kč/den, dítě do 12 let: 70 Kč/den, večeře: 350 Kč/
den, dítě do 12 let: 200 Kč/den, 1lůžkové studio (Antuan - Matina): od 500 Kč/noc, 
klimatizace - Antuan - Matina, Stegna Star: cca 8 €/den, Stegna Bay - studio: cca 6 €/
den, apartmán: cca 12 €/den (platba na místě), komplexní cestovní pojištění: 35 Kč/
osoba/den, minimální obsazenost u apartmánů Stegna Star, studií a apartmánů Stegna
Bay: 2 osoby
Dítě do 2 let: 1000 Kč bez nároku na místo v letadle a služby
Děti nesmí v den návratu ze zájezdu dovršit stanovený věk.

Dítě do 15 let VÝHODNÁ CENA 
Stegna Star - na přistýlce (3. a 4.lůžko)
Dítě do 12 let VÝHODNÁ CENA 
Antuan - Matina - na přistýlce (3.lůžko) 
(platí pouze 3990 Kč/7 nocí 
nebo 5990 Kč/14 nocí 
více na str. 8)

VČASNÁ REZERVACE AŽ DO 31.03.

Dítě do 15 let pobyt ZDARMA
Stegna Star - na přistýlce (3. a 4.lůžko)
Stegna Bay (apartmán) - na přistýlce 
(3., 4. a 5.lůžko)
Dítě do 12 let pobyt ZDARMA
Antuan - Matina - na přistýlce (3.lůžko) 
7 nocí: 7990 Kč 
14 nocí: 9990 Kč

DĚTSKÉ CENY

Aktuální ceny: www.viamare.cz

RHODOS - STEGNA: odlety z Prahy v pondělí Ceník: Antuan-Matina, Stegna Star, Stegna Bay
Cena je uvedena za osobu. Ceny jsou kalkulovány k 1.10.2016. Minimální obsazenost zájezdu je 40 osob

počet nocí 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14
29.05. - 05.06. 13490 17490 9990 11990 13990 17890 9990 11990 14090 18490 16290 22890 9990 11990
05.06. - 12.06. 14290 18690 9990 11990 14790 19090 9990 11990 14890 19290 17090 23690 9990 11990
12.06. - 19.06. 14890 19290 9990 11990 15090 19690 9990 11990 15090 19690 17990 26990 9990 11990
19.06. - 26.06. 15090 19690 9990 11990 15390 20390 9990 11990 15590 19990 18990 27990 9990 11990
26.06. - 03.07. 15290 20190 9990 11990 15590 20690 9990 11990 16490 22490 19990 29990 9990 11990
03.07. - 10.07. 16090 21390 9990 11990 16590 22390 9990 11990 16990 23590 21790 33090 9990 11990
10.07. - 17.07. 16090 21390 9990 11990 16590 22390 9990 11990 16990 23590 21790 33090 9990 11990
17.07. - 24.07. 16090 21390 9990 11990 16590 22390 9990 11990 16990 23590 21790 33090 9990 11990
24.07. - 31.07. 16090 21390 9990 11990 16590 22390 9990 11990 16990 23590 21790 33090 9990 11990
31.07. - 07.08. 16090 21390 9990 11990 16590 22390 9990 11990 16990 23590 21790 33090 9990 11990
07.08. - 14.08. 16090 21390 9990 11990 16590 22390 9990 11990 16990 23590 21790 33090 9990 11990
14.08. - 21.08. 16090 21390 9990 11990 16590 22390 9990 11990 16990 23590 21790 33090 9990 11990
21.08. - 28.08. 16090 21390 9990 11990 16590 22390 9990 11990 16990 23590 21790 33090 9990 11990
28.08. - 04.09. 15790 20890 9990 11990 16090 21390 9990 11990 16490 22490 21290 32990 9990 11990
04.09. - 11.09. 15590 20290 9990 11990 15890 21090 9990 11990 16490 22490 20990 31990 9990 11990
11.09. - 18.09. 15390 19890 9990 11990 15590 20290 9990 11990 16490 21990 20990 31990 9990 11990
18.09. - 25.09. 14690 18690 9990 11990 14790 19090 9990 11990 15590 20990 18990 26990 9990 11990
25.09. - 02.10. 14290 9990 14390 9990 14690 17090 9990

Ubytování ANTUAN - MATINA STEGNA STAR STEGNA BAY
Osoba ve studiu Osoba na přistýlce Osoba v apartmánu Osoba na přistýlce Osoba ve studiu Osoba v apartmánu Osoba na přistýlce

obsazeném 2 osobami (3.lůžko) obsazeném 2 osobami (3.lůžko) obsazeném 2 osobami obsazeném 2 osobami (3. a 4.lůžko)
Strava vlastní stravování vlastní stravování vlastní stravování vlastní stravování vlastní stravování vlastní stravování vlastní stravování
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Rhodos - Lardos - Lothiariki

Rezervace na 242 489 351

LOTHIARIKI
Přímořské letovisko Lothiariki vzniklo okolo lardoské
zátoky s nádhernou pláží na jihovýchodním pobřeží
ostrova. Centrum přímořského letoviska je rozloženo
podél místní komunikace, kde naleznete množství
obchodů, taveren a barů. Příjemnou dovolenou může-
te strávit na 2 km dlouhé krásné písčito-oblázkové
pláži s modrou vlajkou EU a s pozvolným vstupem
do moře. Můžete si zde pronajmout lehátka a sluneč-
níky (cca 8 €/2 lehátka + 1 slunečník). Tato pláž
je vhodná i pro provozování vodních sportů, včetně
vodního lyžování, windsurfingu a parasailingu.
Nedaleko je další nádherná pláž Glystra. Lothiariki
je vhodné místo pro ty, kteří hledají odpočinek bez-
prostředně u moře. 
Jedna z hlavních turistických atrakcí, vesnice Lindos,
kde najdete památky z doby antické i byzantské,
je vzdálena pouze 8 km a několikrát denně tam jezdí
místní autobusová doprava, kterou se zle také dostat
do hlavního města Rhodos.

LARDOS
Původní vesnička Lardos je vzdálena cca 2,2 km 
od letoviska. Vesnička si zachovává stále svůj původ-
ní venkovský ráz velmi málo ovlivněný turismem.
Překvapí Vás romantickými uličkami a malebným 
kostelíkem s kaplí. Ve vesničce žijí místní tradič-
ním životem, zabývají se především zemědělstvím 
a ve volných chvílích posedávají v tavernách nebo 
v ,,kafenionech”. Naleznete zde obchody, pekárnu, 
2 větší supermarkety, prodejnu ryb, masnu, prodejnu
ovoce a zeleniny, lékárnu a stanoviště taxíků. Vše je
soustředěno okolo náměstí, kde se konají i řecké
večery. V Lardosuje zastávka místní autobusové
dopravy a vy se snadno můžete dostat do Lindosu, 
do hlavního města Rhodos, ale i na jih ostrova (pláž
Prasonisi). Je zde možné využít i lodní taxík, který Vás
zavezedo Lindosu. 

Kompletní nabídka a aktuální ceny: 
www.viamare.cz/lardos-lothiariki

Transfer:
Na letišti Rhodos Vás bude očekávat zástupce
Viamare. Cesta do Lothiariki (cca 55 km) potrvá asi
1 h. 20 min. 

Krásné pláže s možností pronájmu slunečníků 
a lehátek. Taverny, bary, kavárny, obchody, tele-
fon, bankomat, poštovní schránka, vodní atrakce
(banán, ringo), vodní sporty, pronájem malých
člunů. Možnost půjčení motorových vozidel rezer-
vace výletů přes zástupce Viamare, který místo
pravidelně navštěvuje. Další bary, taverny, obcho-
dy, pekárna a lékárna jsou ve vesnici Lardos, která
je od Lothiariki vzdálena cca 2,2 km. Lékař 
a lékárna jsou i v Pefki (cca 5 km). 

To nejdůležitější Lardosu - Lothiariki

Lardos - pláž

Lardos 

Lardos - pláž před El Vitou

Lardos - poblíž El Vity

Lardos - stará vesnice

Socha tří delfínů



El Vita El Vita

El Vita - výhled ze studia

Vhodné pro rodiny s dětmi
studia * 2-3 lůžka * vlastní stravování / možnost dokoupení snídaníEl Vita ***

Poloha: apartmánový hotel má celkem 3 budovy,
které jsou postaveny v zahradě na oploceném pozem-
ku. Uprostřed zahrady je nádherný bazén s dětským
brouzdalištěm. Hotel je bezprostředně u široké písčito-
oblázkové pláže (možnost pronájmu lehátek a sluneč-
níků). Centrum letoviska Lothiariki s množstvím obcho-
dů a taveren je vzdáleno cca 3 min. chůze.
Ubytování: 2 a 3lůžková studia jsou v 1., a 2. patře.
Jsou vybavena manželským lůžkem a dalším lůžkem,
kuchyňským koutem (včetně vařiče, základního nádo-
bí a ledničky), dále sprchou nebo vanou, WC, a klima-
tizací (za příplatek). Prostorné balkóny směřují
do zahrady a mají částečný výhled na moře omezený
zelení nebo výhled do zahrady. Dětská postýlka
je na vyžádání (zdarma).
Další vybavení hotelu: vstupní hala s recepcí, ven-
kovní bar na pláži, obchod, bazén se sladkou vodou
a dětský bazén. V recepci si můžete pronajmout sejf
nebo použít Wi-Fi. 

Stravování: doporučujeme připlatit si rozšířenou kon-
tinentální snídani, která je podávaná formou bufetu
na zastřešené terase v baru na pláži. V baru si může-
te dopřát i další občerstvení (platba na místě). 
Hodnocení: ubytování s krásným bazénem v bez-
prostřední blízkosti pláže a s možností stravování
je jedno z nejlepších možností v Lothiariki.
Vzdálenost od pláže: cca 30 m.
Vzdálenost od centra: cca 150 m.

Možnosti obsazenosti:
studia  iii / iii / ii

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rrho104
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Rhodos - Lardos - Lothiariki

El Vita

El Vita El Vita El Vita

El Vita - pláž
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Rhodos - Pefki

Transfer:
Na letišti Rhodos Vás bude očekávat zástupce
Viamare. Cesta do Pefki (cca 50 km) potrvá asi 
1 h. 10 min

Krásné písečné pláže s možností pronájmu slu-
nečníků a lehátek. Taverny, bary, kavárny, obcho-
dy, pekárna, lékař, lékárna, telefon, bankomat,
poštovní schránka, vodní atrakce (banán, ringo),
vodní sporty, pronájem malých člunů. Další bary,
taverny, obchody, pekárna a lékárna jsou ve ves-
nici Lardos. Možnost půjčení motorových vozidel
a rezervace výletů přes zástupce Viamare, který
místo pravidelně navštěvuje. 

To nejdůležitější o Pefki:

Klidné prostředí

PEFKI
Přímořské letovisko Pefki vzniklo z původní rybářské
vesnice jen pár kilometrů od skvostu ostrova - vesni-
ce Lindos s Akropolí. Malebná vesnice Pefkos je obklo-
pena kopci s borovicemi a najdete zde několik nád-
herných pláží s modrou vlajkou EU a pozvolným vstu-
pem do moře. Příjemné chvíle můžete strávit například
na 700 m dlouhé krásné písečné pláži Lee. Můžete si
zde pronajmout lehátka a slunečníky (cca 8 €/set).
Tato pláž je vhodná pro provozování vodních sportů
včetně vodního lyžování, windsurfingu a parasailingu
a je velmi oblíbená. 
Centrum přímořského letoviska je situováno kolem
náměstí a hlavní silnice, kde naleznete množství obcho-
dů, taveren, kaváren a barů. Díky původní zástavbě
rybářské vesnice a začínajícímu turistickému ruchu se
Pefki změnilo v příjemné středisko, které kombinuje
atmosféru klidné rybářské vesničky s turistickým letovis-
kem, kde najdete vše, co ke krásné a spokojené dovo-
lené patří.

Kompletní nabídka a aktuální ceny: 
www.viamare.cz/pefki

Pláž Lee

Pobřeží v okolí Pefki 

Pefki - pláž

Pláž San Thomas

Pláž Lee



Karpathios Karpathios

Karpathios

Karpathios

Karpathios

Karpathios

studia * 2-3 lůžka
vlastní stravování / možnost dokoupení snídaníKarpathios ***

Poloha: budovy se studii jsou postaveny ve svahu
nad místní komunikací. Přejdete-li komunikaci, velmi
rychle a pohodlně se dostanete na krásnou písečnou
pláž Lee nebo na pláž Agios Thomas. Na obou plážích
si můžete pronajmout lehátka a slunečníky. Taverny 
a obchody jsou také velmi blízko. Budovy jsou dosta-
tečně vzdálené od místní komunikace, mají vlastní
parkoviště a upravenou zahradu s bazénem. Nedaleko
je zastávka pravidelné autobusové dopravy. Auto-
busem se můžete dostat do Lindosu a do hlavního
města Rhodos.
Ubytování: vilky společně s bazénem vytvářejí har-
monický celek. Studia se 2 nebo 3 lůžky jsou v příze-
mí nebo v patře. Pokoje jsou vybaveny v egejském
stylu. Studia mají prostorné zastíněné balkóny nebo
terasy. Ze všech studií je vzdálený výhled na moře
nebo výhled částečně zastíněný zelení. Studia a apart-
mány jsou vybaveny sprchou, WC, kuchyňským kou-
tem (včetně vařiče, ledničky a základního nádobí), 

varnou konvicí, TV, klimatizací (za příplatek), sejfem 
(za příplatek) a Wi-Fi. 
Stravování: v hotelu si můžete dopřát snídani (za pří-
platek). V hotelu je bar u bazénu si můžete po celý
den objednat nápoje a občerstvení včetně salátů 
a jednoduchých jídel.
Hodnocení: příjemné a stylové ubytování, které má
bazén a celodenní služby. Nespornou výhodou je 
i dobrý přístup na pláže letoviska Pefki a do centra
letoviska, které Vám nabídne vše, co k dovolené
můžete potřebovat. 
Vzdálenost od pláže: cca 500 m.
Vzdálenost od centra: cca 200 m.

Možnosti obsazenosti:
studia  iii / iii / ii

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rrho105
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Rhodos - Pefki
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Rhodos - Pefki

Coliseum Pláž San Thomas

Coliseum

ColiseumColiseum

Coliseum

studia a apartmány * 2-4 lůžka
vlastní stravování / možnost dokoupení snídaníColiseum **+

Rezervace na 242 489 351

Poloha: malý hotelový komplex stojí v samém centru
letoviska Pefki. Velmi snadno se odtud dostanete 
na menší písečnou pláž Agios Thomas. Na této pláži
si můžete pronajmout lehátka a slunečníky. Další krás-
ná pláž této oblasti je písečná pláž Lee. Taverny 
a obchody jsou jen pár metrů od hotelu. Nedaleko je
i zastávka pravidelné autobusové dopravy. Auto-
busem se můžete dostat do Lindosu a do hlavního
města Rhodos. 
Ubytování: jednopatrové budovy se studii a apart-
mány jsou obklopeny zelení, květinami, okrasnými keři
a vzrostlými piniemi. K hotelu patří velký bazén 
a bar s celodenním provozem. Standardně zařízená
studia se 2 nebo se 3 lůžky jsou v přízemí nebo 
v patře. Zastíněné terasy a balkóny studií směřují 
do zeleně. Standardně vybavené apartmány mají 
2 ložnice obvykle s manželským lůžkem a dalšími 
2 lůžky. Z balkónů je výhled k bazénu, do zeleně nebo
částečný výhled na moře. Studia a apartmány jsou

vybaveny sprchou, WC, kuchyňským koutem (včetně
vařiče, ledničky a základního nádobí), varnou konvicí,
TV a klimatizací (za příplatek), sejfem (za příplatek), 
Wi-Fi (v baru u bazénu) a fénem. 
Stravování: v hotelu si můžete dopřát snídani (za pří-
platek), baru si můžete objednat občerstvení, saláty 
a jednoduchá jídla. 
Hodnocení: jednoduché ubytování s celodenními 
službami, jehož nespornou výhodou je  snadný pří-
stup k pláži a do centra letoviska, kde naleznete vše,
co k dovolené můžete potřebovat.  
Vzdálenost od pláže: cca 280 m. 
Vzdálenost od centra: cca 80 m. 

Možnosti obsazenosti:
studia  iii / iii / ii
apartmány  iiii / iiii / iii / iiii / iii / ii

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rrho106
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Rhodos - Pefki

RHODOS - LARDOS, PEFKI: odlety z Prahy v pondělí Ceník: El Vita, Karpathios, Coliseum
Cena je uvedena za osobu. Ceny jsou kalkulovány k 1.10.2016. Minimální obsazenost zájezdu je 40 osob

Ceny obsahují: letenku Praha - Rhodos - Praha včetně poplatků spojených s leteckou
dopravou (poplatky: 2000 Kč), transfery, 7x nebo 14x ubytování, stravu dle ceníku, 
služby zástupce Viamare
Příplatky: snídaně: 140 Kč/den, dítě do 12 let: 90 Kč/den, klimatizace: cca 8 €/den
(platba na místě), sejf: cca 15 €/týden (platba na místě), komplexní cestovní pojištění:
35 Kč/osoba/den, minimální obsazenost u studií El Vita, studií a apartmánů Coliseum:
2 osoby
Dítě do 2 let: 1000 Kč bez nároku na místo v letadle a služby

Děti nesmí v den návratu ze zájezdu dovršit stanovený věk.

Dítě do 15 let VÝHODNÁ CENA 
El Vita - na 3.lůžku
Karpathios - na přistýlce (3.lůžko)
(platí pouze 3990 Kč/7 nocí 
nebo 5990 Kč/14 nocí 
- více na str. 8)

VČASNÁ REZERVACE AŽ DO 31.03.

Dítě do 15 let pobyt ZDARMA
El Vita - na 3.lůžku
Karpathios - na přistýlce (3.lůžko)
Coliseum - na přistýlce (3. a 4.lůžko)
7 nocí: 7990 Kč 
14 nocí: 9990 Kč

DĚTSKÉ CENY

Aktuální ceny: www.viamare.cz

Ubytování EL VITA KARPATHIOS COLISEUM
Osoba ve studiu Osoba Osoba ve studiu Osoba na přistýlce Osoba ve studiu Osoba Osoba v apartmánu Osoba na přistýlce

obsazeném 2 osobami na 3.lůžku obsazeném 2 osobami (3.lůžko) obsazeném 2 osobami na 3.lůžku obsazeném 2 osobami (3. a 4.lůžko)
Strava vlastní stravování vlastní stravování vlastní stravování vlastní stravování vlastní stravování vlastní stravování vlastní stravování vlastní stravování
počet nocí 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14
29.05. - 05.06. 13990 18990 9990 11990 13490 16690 9990 11990 13590 16790 9990 11990 14690 18890 9990 11990
05.06. - 12.06. 14990 19990 9990 11990 13690 16990 9990 11990 14090 17790 9990 11990 15390 20290 9990 11990
12.06. - 19.06. 15590 20790 9990 11990 13890 17490 9990 11990 14290 18090 9990 11990 15590 20690 9990 11990
19.06. - 26.06. 15790 20990 9990 11990 14090 17690 9990 11990 14290 18090 9990 11990 15590 20690 9990 11990
26.06. - 03.07. 15990 21490 9990 11990 14190 17990 9990 11990 14890 19290 9990 11990 16290 22090 9990 11990
03.07. - 10.07. 16890 22990 9990 11990 14990 19090 9990 11990 16090 21690 9990 11990 17390 24390 9990 11990
10.07. - 17.07. 16890 22990 9990 11990 14990 19090 9990 11990 16090 21690 9990 11990 17390 24390 9990 11990
17.07. - 24.07. 16890 22990 9990 11990 14990 19090 9990 11990 16090 21690 9990 11990 17390 24390 9990 11990
24.07. - 31.07. 16890 22990 9990 11990 14990 19090 9990 11990 16090 21690 9990 11990 17390 24390 9990 11990
31.07. - 07.08. 16890 22990 9990 11990 14990 19090 9990 11990 16090 21690 9990 11990 17390 24390 9990 11990
07.08. - 14.08. 16890 22990 9990 11990 14990 19090 9990 11990 16090 21690 9990 11990 17390 24390 9990 11990
14.08. - 21.08. 16890 22990 9990 11990 14990 19090 9990 11990 16090 21690 9990 11990 17390 24390 9990 11990
21.08. - 28.08. 16890 22990 9990 11990 14990 19090 9990 11990 16090 21690 9990 11990 17390 24390 9990 11990
28.08. - 04.09. 16490 22190 9990 11990 14690 18590 9990 11990 15390 20290 9990 11990 16690 22990 9990 11990
04.09. - 11.09. 16290 21690 9990 11990 14590 18290 9990 11990 14290 18090 9990 11990 15590 20690 9990 11990
11.09. - 18.09. 16090 21490 9990 11990 14490 18290 9990 11990 14290 18090 9990 11990 15590 20690 9990 11990
18.09. - 25.09. 15390 20390 9990 11990 13890 17290 9990 11990 14090 17790 9990 11990 15390 20290 9990 11990
25.09. - 02.10. 14990 9990 13690 9990 13990 9990 15090 9990
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KIOTARI
Turistické letovisko Kiotari leží na jihovýchodním
pobřeží ostrova cca 60 km od hlavního města Rhodos. 
V letovisku naleznete obchody, bankomat, lékárnu,
taxislužbu, tedy vše, co k pohodové dovolené patří. 
Ke Kiotari neodmyslitelně patří nádherná písčito-
oblázková pláž s modrou vlajkou EU, kde si můžete
pronajmout lehátka a slunečníky (cca 8 €/set) nebo
vyzkoušet vodní atrakce (banán, ringo), vodní lyže,
windsurfing nebo parasailing. Po středisku jezdí
vyhlídkový minivláček. Toto místo je ideální pro ty, kteří
hledají odpočinek na pláži, případně rádi provozují
vodní sporty. V nedalekém Asklipiu se nachází zreno-
vovaný byzantský kostel, 2 muzea a také zřícenina
hradu z 15. stol. 

Transfer:
Na letišti Rhodos Vás bude očekávat zástupce
Viamare. Cesta do Kiotari (cca 60 km) potrvá
asi 1 h. 30 minut.

Půjčovna motorových vozidel, výletní vláček 
do Lindosu a Kiotari, lodní taxi do Lindosu a zpět,
rezervace výletů přes zástupce Viamare, který
místo pravidelně navštěvuje.
Další taverny jsou ve vesnici Asklipio, která je
vzdálená cca 4 km.

To nejdůležitější o Kiotari Asklipio

Rhodos - Kiotari

Stafilia Stafilia

Stafilia

StafiliaStafilia

Klidné prostředí / Přímo na krásné pláži
hotel * 2-4 lůžka * s polopenzíStafilia ***

Poloha: rodinný hotel se nachází přímo na překrásné
oblázkové pláži situované na samotném začátku 
letoviska Kiotari a v bezprostřední blízkosti oblíbené
pláže Glystra. Asi 400 m od Stafilie je malý obchod,
kde můžete nakoupit potraviny a další potřebné věci
pro Vaši dovolenou. Vyjíždí odtud i turistický vláček 
do cca 5 km vzdáleného střediska Kiotari. Tam nalez-
nete obchůdky se suvenýry a taverny i místní super-
market. Přímo z hotelové pláže vyjíždí 1x denně 
výletní loď na Lindos.
Ubytování: hotel má hlavní budovu, kde je bar a res-
taurace a dále depandance. V depandancích nabízíme
prostorné 2lůžkové pokoje s přistýlkou (pevné lůžko).
Na vyžádání lze zajistit i 4. lůžko (rozkládací lůžko 
pro dítě do 12 let). Pokoje mají sprchu, WC, ledničku,
klimatizaci (za příplatek), TV, fén a prostorný zastíněný
balkón nebo terasu. Pokoje jsou situovány v 1. patře 
s přímým nebo bočním výhledem na moře a ve zvý-
šeném přízemí, odkud je z balkonů výhled do zeleně.
Dětská postýlka je na vyžádání (zdarma). Sejf si může-
te za poplatek pronajmout v recepci. K hotelu patří
krásný bazén s lehátky a slunečníky (zdarma), hřiště

na volejbal, malé dětské hřiště a zastíněná venkovní
terasa. Na recepci a u bazénu je možnost využít Wi-Fi.
Slunečníky a lehátka pod tamaryšky u pláže jsou zdar-
ma. Nedaleko je stanoviště vodních sportů. Malebnost
tohoto místa podtrhují vzrostlé tamaryšky, které
vytvářejí přirozené zastínění pláže.
Stravování: rozšířená kontinentální snídaně je podá-
vána formou bufetu. Večeře jsou také formou bufetu
(předkrm, hlavní jídlo - výběr ze 2 jídel, dezert). 
Hodnocení: ideální ubytování pro všechny, kteří
upřednostňují menší hotely s přátelskou atmosférou 
a s výjimečnou polohou. Velkou předností je pěstěná
zahrada s trávníky a záhony květin.
Vzdálenost od pláže: cca 50 m.
Vzdálenost od centra Kiotari: cca 4 km.

Možnosti obsazenosti:
pokoje  iiii / iii / iiii / iii / ii

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rrho107
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Rhodos - Kiotari
Stafilia - pláž

Ceny obsahují: letenku Praha - Rhodos - Praha včetně
poplatků spojených s leteckou dopravou (poplatky: 
2000 Kč), transfery, 7x nebo 14x ubytování, stravu dle
ceníku, služby zástupce Viamare
Příplatky: klimatizace: cca 8 €/den (platba na místě),
sejf: cca 15 €/týden (platba na místě), komplexní ces-
tovní pojištění: 35 Kč/osoba/den
Dítě do 2 let: 1000 Kč bez nároku na místo v letadle 
a služby
Děti nesmí v den návratu ze zájezdu dovršit stanovený věk.

Dítě do 7 let 
VÝHODNÁ CENA 
Stafilia - na přistýlce 
(3. nebo 4.lůžko) s polopenzí
(platí pouze 3990 Kč/7 nocí 
nebo 5990 Kč/14 nocí 
- více na str. 8)

VČASNÁ REZERVACE 
AŽ DO 31.03. Dítě do 7 let pobyt 

s polopenzí ZDARMA
Stafilia - na přistýlce 
(3. a 4.lůžko)
7 nocí: 7990 Kč 
14 nocí: 9990 Kč

DĚTSKÉ CENY

Aktuální ceny: www.viamare.cz

RHODOS - KIOTARI: odlety z Prahy v pondělí Ceník: Stafilia

Ubytování STAFILIA
Osoba v pokoji Osoba Dítě 7-12 let

obsazeném na 3.lůžku na přistýlce
2 osobami (3. a 4.lůžko)

Strava polopenze polopenze polopenze

Cena je uvedena za osobu. Ceny jsou kalkulovány k 1.10.2016. Minimální obsazenost zájezdu je 40 osob

Počet nocí 7 14 7 14 7 14
29.05. - 05.06. 17690 25990 15990 21690 11990 13590
05.06. - 12.06. 18690 26890 16390 22290 12090 13690
12.06. - 19.06. 19090 27690 16590 22790 12090 13790
19.06. - 26.06. 19090 27690 17090 23790 12190 13990
26.06. - 03.07. 19390 28390 17590 24790 12390 14590
03.07. - 10.07. 19790 29090 18090 25790 12590 14890
10.07. - 17.07. 19790 29090 18090 25790 12590 14890
17.07. - 24.07. 19790 29090 18090 25790 12590 14890
24.07. - 31.07. 19790 29090 18090 25790 12590 14890
31.07. - 07.08. 19790 29090 18090 25790 12590 14890
07.08. - 14.08. 19790 29090 18090 25790 12590 14890
14.08. - 21.08. 19790 29090 18090 25790 12590 14890
21.08. - 28.08. 19790 29090 18090 25790 12590 14890
28.08. - 04.09. 19390 28390 17590 24790 12390 14590
04.09. - 11.09. 19090 27690 17090 23790 12190 13990
11.09. - 18.09. 19090 27690 16590 22790 12090 13790
18.09. - 25.09. 18990 27490 16590 22590 12090 13590
25.09. - 02.10. 18690 16390 11990

Stafilia

Stafilia - pláž
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Karpathos - ostrov úzce spjatý s tradicemi

Rezervace na 242 489 351

Letecké zájezdy 
na 10 a 11 nocí

KARPATHOS JE JEDINEČNÉ MÍSTO DOKONALE
SPJATÉ S TRADICEMI. PŘÍMO VÁS VYBÍZÍ, ABYSTE
ZAPOJILI SVOJÍ PŘEDSTAVIVOST A PODÍVALI SE 
DO MINULOSTI. JE TO IDEÁLNÍ MÍSTO PRO TY,
KTEŘÍ VYHLEDÁVAJÍ PROSTÉ RADOSTI ŽIVOTA 
A DIVOKOU KRÁSU PŘÍRODY.  

Ostrov Karpathos se nachází mezi ostrovy Kréta 
a Rhodos a je druhým největším ostrovem Dodekan-
ského souostroví (324 km2 včetně ostrova Saria).
Táhne se od severu k jihu v délce cca 49 km, přičemž
je široký pouze od 6 do 11 km s délkou pobřeží asi
160 km. 

Karpathos je členitý a hornatý ostrov se strmými útesy
a mnoha horskými soutěskami, které často vedou 
na nádherné opuštěné pláže. Pouze malá jižní část
ostrova je nížinatá. Místní svahy jsou porostlé borovi-
cemi, keři a bylinami. Nejvyšším vrcholem ostrova je
hora Kali Limni (1215 m n.m.).
Ostrov má přibližně 5500 stálých obyvatel v 10 vesni-
cích a hlavním městě Pigadia, kde žije asi 2000 oby-
vatel a jež je důležitým přístavem spojujícím Karpa-
thos s ostrovy Rhodos a Kréta a s přístavem Pireus. 
Během středověku byl ostrov často napadán piráty,
proto se většina obyvatel uchýlila do horských vesni-
ček v severní části ostrova, které jsou doslova zaklíně-
ny do horských masivů. Mezi nejkrásnější z nich patří
Olympos, Mesochori a Menetes, kde si obyvatelé
dodnes uchovali zvyky a tradice svých předků. Ženy
nosí pestrobarevné kroje nejen při slavnostních
událostech, ale i při každodenních činnostech. Tím je
ostrov Karpathos výjimečný ve srovnání s ostatními
řeckými ostrovy. Další krásné horské vesnice jsou
Spoa, Aperi, Volada a nejvýše položená vesnice Othos
(510 m n.m.). Místní obyvatelé se kromě turistického
ruchu živí zemědělstvím, především pěstováním vinné
révy a výrobou červeného vína, pěstováním oliv 
a citrusů, chovem koz a ovcí. Důležitým zdrojem 
obživy je též rybolov.
Historie ostrova sahá až do 3. tis. př.n.l., kdy byl ostrov
poprvé osídlen. Na ostrově postupně zanechali své
stopy v antické době Minojci, Mykéňané a Dórové,
kteří nejvíce přispěli k rozvoji ostrova, přičemž využili
jeho umístění na rozmezí Evropy, Asie a severní Afriky.
Díky své poloze se ostrov stal terčem mnoha dobyva-
telů (Římané, Janované, Benátčané, Turci, Italové 
a Němci). Na ostrově se zachovaly památky převážně
z doby byzantské a antické. Římské pozůstatky osíd-
lení a technických staveb lze spatřit volně roztroušené
v přírodě u vesnice Lefkos i na dalších místech ostro-
va nebo v archeologickém muzeu v hlavním městě
Pigadia. 
Na ostrově je kolem 100 pláží, jsou převážně písečné
nebo písčito-oblázkové, několik pláží je i čistě obláz-
kových. Některé pláže jsou přístupné pouze z moře. 
K nejkrásnějším plážím na ostrově patří pláže v okolí
letoviska Lefkos a pláž Apella. Severně od ostrova
Karpathos leží dnes neobydlený ostrov Saria, který 
od Karpathosu odděluje pouze 100 m široká šíje.
Ostrov Karpathos je vyhledávaný nejen pro svoji
poklidnou atmosféru, krásnou přírodu a pláže, ale 
na své si zde přijdou i milovníci vodních sportů, zej-
ména windsurfingu a kitesurfingu, které se provozují 
v jižní části ostrova. V hlavním městě se nachází
potápěčská škola s licencí PADI nabízející kurzy
potápění a hlubinné ponory na mnoha místech okolo
ostrova. Hornatý střed a sever ostrova s krásnými
soutěskami je vhodný pro pěší túry. Tyto turistické
cesty jsou dobře značené. Nikdy nezapomeňte 
na dostatečné množství vody a pevnou trekovou
obuv. Voda na ostrově není pitná.

Kompletní nabídka a aktuální ceny: 
www.viamare.cz/karpathos

Mezochori

Pigadia

Pláž Diakofti 

Odletové 
místo
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Karpathos

Pro zpestření Vaší dovolené si můžete vybrat z násle-
dujících výletů (pořádá místní cestovní kancelář, platí
se přímo na místě a může dojít ke změně programu):

Olympos a perly Karpathosu - Olympos je jedna 
z nejtradičnějších vesnic na ostrově. Dodnes zde lze
spatřit tradiční život, kulturu a zvyky místních obyva-
tel. Při prohlídce navštívíte původní dům, pekárnu,
uvidíte výrobu tradiční obuvi, domácích „makarou-
nes“ a jiné. Bude dost času i na samostatnou 
toulku romantickými zákoutími Olymposu nebo 
na ochutnávku specialit. Následně navštívíte vesnič-
ku Diafani, s možností koupání a odpoledne další
jedinečnou vesničku Mesochori. Je to perla západ-
ního pobřeží, odlehlá od turismu. V průběhu výletu
je několik zastávek na úžasných vyhlídkách. (orien-
tační cena: 32 €)

Saria - vydejte se po stopách dávných civilizací 
a pirátů na ostrov Saria, který byl dříve součástí 
pevniny ostrova Karpathos. Z pláže Palatia dojdete
procházkou do vesnice Argos a dále ke kostelíku
Agios Zaharias. Odtud je krásný výhled na moře 
a na základy původního osídlení. Budete se moci
vykoupat v nádherně čisté vodě a proplavat zdejší
skalní pukliny v moři. (orientační cena: 45 €)

Modrý den - plavba s koupáním a grilováním.
Prožijete příjemný den spojený s plavbou na lodi 
po východním pobřeží a s koupáním na jedné 
z nejmalebnějších pláží, jako je Apela, Achata, 
Kyra Panagia nebo Kato Lako. Oběd (v ceně) 
pro Vás připraví sám kapitán a jeho posádka. 
(orientační cena: 38 €) 

Výlety:

- rozhodně se je�te podívat na některé další
krásné pláže ostrova. Na ostrově je více jak 
100 krásných pláží, které stojí za vidění.

- navštivte hlavní město ostrova Karpathos, 
proslulou Pigadii, která je největším přístavem 
na ostrově. Můžete zde vidět Poseidonovu 
jeskyni s hrobkou, antickou Akropoli a malé 
archeologické muzeum a přitom se vykoupat 
na městské písečné pláži.

- nevynechejte tradiční unikátní vesnice ostrova 
Karpathos se zachovalými tradičními zvyky 
místních obyvatel. Navštivte některé církevní 
slavnosti (Agios Pandeleimonas 27.7., Vru-
chunda 28.-29.8., Mesochori 7.-9.9.). Nejzná-
mější a nejnavštěvovanější vesnicí je Olympos, 
který je doslova živoucím muzeem (slavnost 
15.-16.8.).

- na ostrově je mnoho kostelů a kaplí, které 
zdobí místní hornatou krajinu, a které budete 
potkávat při svých výletech. Nejvíce fotografo-
vaný je Kyra Panagia, Agios Mamas (slavnost 1.9.)
a fary v Aperi a Menetes (slavnost 15.8.).

Další zajímavosti ostrova Vám na místě dopo-
ručí zástupce Viamare.

Viamare doporučuje:

Pláž z fotosoutěže

Pigadia  

Olympos

Pobyt na řeckých ostrovech neznamená jen koupání 
a slunění u nejkrásnějšího a nejčistšího moře Evropy,
ale také možnosti poznávání historických a kulturních
pamětihodností ostrovů, přírodních krás a mnohdy
ještě tradičního způsobu života místních obyvatel.
Výborným prostředkem k tomuto poznávání je pro-
nájem auta. 
Doporučujeme Vám zajistit si pronájem automobilu již
nyní. Připravili jsme pro Vás zajímavou cenovou
nabídku. 
Spolupracujeme vždy s renomovanými a vyzkouše-
nými půjčovnami, které mají vozy kvalitně pojištěny.
Přesto doporučujeme při předávce vozu na letišti
nebo v místě ubytování věnovat pozornost technické-
mu stavu vozidla a výši spoluúčasti na škodě.

KARPATHOS - pronájem automobilů

Ceny jsou platné při objednání minimálně 15 dní před odjezdem.
Přistavení vozu: letiště Karpathos, Lefkos.
Předání vozu: letiště Karpathos, Lefkos.
Minimální věk řidiče je 21 let.
Auta jsou plně pojištěna s výjimkou podvozku a škod způsobených větrem.
Nelze garantovat konkrétní typ auta, pouze skupinu. 
Cestovní kancelář Viamare je pouze zprostředkovatel této služby, provozovatel je řecká půjčovna dopravních prostředků. 
Doporučujeme rezervovat a zaplatit si pronájem auta již v kanceláři Viamare. V hlavní sezóně se může stát, že auta jsou již rozpůjčovaná a není
možné již na místě pronájem auta zajistit.

Lefkos

06.06. - 30.06., 15.09. - 29.09. 01.07. - 14.09.
Skupina Typ auta Cena za 5 dní Cena za 7 dní Cena za 10 dní Cena za 11 dní Každý další den Cena za 5 dní Cena za 7 dní Cena za 10 dní Cena za 11 dní Každý další den
A Hyundai I-10 A/C 4790 6090 8690 9590 890 6090 8190 11590 12790 1190
B Hyundai Getz, Fiat Panda A/C 5490 6790 9590 10590 990 6790 8990 12690 13990 1290
C Fiat Punto A/C 5490 6790 9590 10590 990 6790 8990 12690 13990 1290
D VW Polo A/C 5590 7390 10690 11690 1090 7090 9590 13690 14990 1390
E Fiat Panda 4x4, Citroen Berlingo, 

6390 8390 11890 13090 1190 8390 10390 14790 16290 1490
Peugeot 208 diesel A/C

F Suzuki Jimny 7390 9590 13690 14990 1390 9590 12490 18090 19890 1890
F1 Fiat Doblo 7 míst A/C 7890 10590 14890 16290 1490 10590 13490 19190 21090 1990
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Karpathos - Lefkos

Rezervace na 242 489 351

LEFKOS
Lefkos je malá rybářská vesnička, která je roztroušena
na kamenitých svazích nad křiš	álově čistým mořem.
Naleznete ji na západním pobřeží ostrova Karpathos
asi 36 km od hlavního města ostrova Pigadia.
Střediskem této oblasti je tradiční a velmi rázovitá 
vesnice Mesochori, která byla díky své poloze výborně
chráněna před nájezdy pirátů. Celá tato oblast je
bohatá na historii. První osídlení se vzpomíná již 
v době prehistorické. Jsou doklady, že zde žili už
Mínojci a Mykéňané. Velkou prosperitu oblast zazna-
menala v době klasické za vlády Dórů a později 
za raného křes	anství.

Nedaleko pobřeží, přímo naproti pláži Frango-
limnionas, je dnes neobydlený malý ostrůvek
Sókastro, kde jsou ruiny chrámu, hřbitova a kaple.
Sókastro je nejzápadnějším bodem ostrova Karpathos.
Na ostrově pobývali i křižáci, které místní obyvatelé
nazývali Frankové a právě po nich byla pojmenována
pláž Frangolimnionas. 
Nad vesnicemi Lefkos a Mesochori jsou horské masi-
vy porostlé piniovými lesy. Na nejvyšší horu ostrova
Kali Limni je možno vystoupat přímo od moře 
z Lefkosu. 
V okolí Lefkosu je několik cest pro vycházky k římským
památkám nebo ke kostelíku Agios Georgios 
ze 13. stol. Co je však nejpozoruhodnější, je množství
nádherných pláží. Můžete si vybrat mezi klidnou
oblázkovou pláží Potali (doporučujeme boty do vody),
pláží Gialou Chorafi s jemným pískem a pozvolným
vstupem do moře, a to v samém srdci vesničky Lefkos. 
O několik kroků dále je pláž Panagias Limani a vedle
ní dlouhá písečná pláž Frangolimnionas. Pokračujete-
li za pláž Frangolimnionas po nezpevněné cestě smě-
rem na sever, narazíte na pláž Perdikas Potami. Tuto
pláž vyhledávají ti, kteří se rádi koupají bez plavek.
Nad Lefkosem naleznete zajímavost, která dokládá
velmi staré osídlení tohoto místa. Jedná se o rezer-
voár na vodu z doby římské, do kterého byla voda 
z hor přiváděna nízkým a stále existujícím akvaduk-
tem. Cesta pokračuje zpět k pobřeží a nabízí další
krásné výhledy na hory i na moře. 
Malé centrum Lefkosu je soustředěno okolo pláže
Gialou Chorafi, kde naleznete obchody, kavárny a rybí
taverny s terasami s výhledem na záliv, pláže a moře. 
Je zde i půjčovna dopravních prostředků, se kterou
Viamare spolupracuje. Na pláži si můžete pronajmout
lehátka a slunečníky. V blízkosti ostatních lefkoských
pláží jsou pak další obchody a taverny. Z Lefkosu je
pouze v hlavní sezoně 1-3x denně, 4 dny v týdnu,
autobusové spojení do hlavního města Pigadia. 
Rozhodnete-li se pro toto místo, užijete si krásné kou-
pání v křiš	álově čistých vodách v chráněných zálivech.
Pokud podniknete pěší vycházky do hor nebo si pronaj-
mete dopravní prostředek a vydáte-li se na další krásné
pláže a do pozoruhodných okolních vesniček, budete
nadšeni a prožijete nezapomenutelnou dovolenou.

Kompletní nabídka a aktuální ceny: 
www.viamare.cz/lefkos

Transfer:
Na letišti Karpathos Vás bude očekávat zástupce
Viamare. Cesta do Lefkosu (cca 32 km) potrvá 
asi 1 h. 

Taverny, kavárny, obchody, pekárna, možnost pro-
nájmu dopravních prostředků přes zástupce
Viamare, rezervace výletů přes zástupce Viamare,
sídlo zástupce Viamare, autobusová linka do hlav-
ního města. V městečku Arkasa je lékárna, v hlavním
městě Pigadia lékař, nemocnice, bankomat a čer-
pací stanice.

Voda z vodovodu na ostrově Karpathos není pitná!

Přehled ubytování:
Lefkos Village (studia, studia se snídaní) ... str. 215
Neraida (vila) ... str. 216
Sea Melody (studia) ... str. 216
White Castle (studia) ... str. 218
Pliades (apartmány) ... str. 219
Galini (studia) ... str. 220
Blue Swan (studia) ... str. 220
White Sands (hotel se snídaní) ... str. 221
Krinos (hotel s polopenzí) ... str. 222

To nejdůležitější o Lefkosu

Pláž FrangolimnionasTaverna s pláží Gialou Chorafi

Lefkos - celkový pohled

Lefkos - letecký snímek 



Lefkos Village Lefkos Village - studio

Lefkos Village

Lefkos Village

studia * 2-4 lůžka 
vlastní stravování nebo se snídaní / možnost dokoupení večeříLefkos Village ***+

Poloha: apartmánový hotel je postaven nedaleko
malebného centra vesničky Lefkos, kde naleznete taver-
ny, obchody a kafeniony. Nejbližší pláž s hrubším pís-
kem, která se jmenuje Frangolimnionas, máte na dosah
(asi 3 minuty pohodlnou chůzí). Další pláže, např. Gialou
Chorafi a pláž Panagias Limani jsou v dosahu několika
minut. Blízko je i pláž, kde se můžete koupat bez plavek.
Malý hotelový komplex je obklopen zahradou s bazé-
nem.
Ubytování: hotel se skládá z 5 stylových jednopatrových
budov, které vytvářejí příjemný celek a výborně zapada-
jí do zdejší krajiny. V hlavní budově je recepce s barem
a TV, prostorná zastíněná terasa, kde si můžete dopřát
malé občerstvení nebo snídani (za příplatek), bazén 
s lehátky a slunečníky. Přízemní studia mají prostorné
zastíněné terasy s výhledem na moře, v některých přípa-
dech je výhled omezený zelení, v 1. patře mají studia
balkóny s krásným výhledem na moře. Studia jsou pro-
storná, mají 2 lůžka a rozkládací gauč (další 1-2 lůžka
pro 2 děti do 15 let nebo 1 dospělou osobu). Dále jsou

studia vybavena sprchou nebo vanou a WC, kuchyň-
ským koutem (včetně vařiče, základního nádobí a ledni-
ce), klimatizací (za příplatek), TV/SAT, sejfem (za přípla-
tek) a Wi-Fi. Dětská postýlka je na vyžádání (zdarma). 
U vilky je možnost parkování.
Stravování: kontinentální snídaně servírovaná přímo 
v hotelu (v ceně nebo možnost dokoupení). Doporuču-
jeme si připlatit večeře ve vyhlášené taverně Barba
Manolis, která je hned u ubytování. 
Hodnocení: kvalitní ubytování s hotelovými službami 
v krásném a klidném prostředí. Výborná poloha bude
vyhovovat i rodinám s dětmi.
Vzdálenost od pláže: cca 190 m.
Vzdálenost od centra: cca 150 m.

Možnosti obsazenosti:
studia  iii / iiii / iii / ii

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rkar101
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Karpathos - Lefkos

Pláž Frangolimnionas

Lefkos Village - výhled
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Karpathos - Lefkos

Vily Neraida Vily Neraida 

Vily Neraida - výhled

Blízko centra a pláže
vily * 2-4 lůžka * vlastní stravování / možnost dokoupení večeří Neraida ***+

Rezervace na 242 489 351

Poloha: malé kamenné vilky jsou postaveny v mírném
svahu nedaleko malebného centra vesničky Lefkos.
Naleznete zde taverny, obchody a kafeniony. Nejbližší
písečná pláž Gialou Chorafi, je v dosahu asi za 3 minu-
ty. Další pláže, např. pláž Panagias Limani, Frangolim-
nionas a pláž Perdikas Potami (pro milovníky koupání
bez plavek) jsou vzdáleny jen několik minut pěší chůze.
Ubytování: vilky jsou postaveny v tradičním karpath-
ském stylu a báječně zapadají do zdejší hornaté krajiny.
Z prostorných teras zastíněných pergolou je výhled 
na moře. Vilky jsou vzdušné, mají prostornou ložnici 
s manželskou postelí s východem na terasu a obytnou
prostornou kuchyň s dalším lůžkem a rozkládacím gau-
čem (4. lůžko), odkud je také východ na terasu. Vilky
jsou vybaveny sprchou, WC, kuchyňským koutem

(včetně vařiče, základního nádobí a lednice s mra-
zákem), klimatizací (za příplatek), Wi-Fi a TV/SAT. Dětská
postýlka je na vyžádání (zdarma).
Stravování: doporučujeme připlatit si večeře ve vyhláše-
né taverně Barba Manolis. 
Hodnocení: kvalitní stylové ubytování se značnou mírou
soukromí v krásném a klidném prostředí. 
Vzdálenost od pláže: cca 150 m.
Vzdálenost od centra: cca 150 m.

Možnosti obsazenosti:
vily  iiii / iiii / iii / ii

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rkar102

Sea Melody Sea Melody - studio

Sea Melody - výhled

Vilky nedaleko pláže a centra Lefkos
studia * 2 lůžka * vlastní stravování / možnost dokoupení večeří Sea Melody **+

Poloha: 2 vilky stojí v mírném svahu nedaleko maleb-
ného přístavu a kousek od krásné písečné pláže
Gialou Chorafi. Na pláži si můžete pronajmout lehátka
a slunečníky. V blízkosti jsou další krásné pláže této
oblasti např. pláž Frangolimnionas. Okolo přístavu 
jsou taverny a kavárny. V tomto malém centru jsou 
i 2 obchody.  
Ubytování: 2 dobře vypadající vilky mají terasy a bal-
kóny situovány k moři a jsou obklopeny zahradou. 
Ze studií je výhled na moře nebo výhled na moře čás-
tečně zastíněný zelení. Ubytování je v 1. patře nebo 
ve zvýšeném přízemí. Prostorná 2lůžková studia jsou
vybavena WC, sprchou, kuchyňským koutem (včetně
vařiče, základního nádobí a ledničky), klimatizací 
(za příplatek), Wi-Fi a sejfem (za příplatek). Dětská

postýlka je na vyžádání (zdarma). 
Stravování: doporučujeme připlatit si večeře ve vyhlá-
šené taverně Barba Manolis. 
Hodnocení: vilka stojí blízko krásné pláže a bude
vyhovovat všem, kteří chtějí být ubytováni blízko cen-
tra a mít koupání a vše potřebné po ruce.
Vzdálenost od pláže: cca 90 m.
Vzdálenost od centra Lefkos: cca 90 m.

Možnosti obsazenosti:
studia  ii / i

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rkar103
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Karpathos - Lefkos
Lefkos - pláž Gialou Chorafi

Cena je uvedena za osobu. Ceny jsou kalkulovány k 1.10.2016. Minimální obsazenost zájezdu je 40 osob 

Ubytování LEFKOS VILLAGE NERAIDA SEA MELODY
Osoba ve studiu Osoba Osoba ve studiu Osoba ve vile Osoba Osoba ve studiu

obsazeném na přistýlce obsazeném obsazené na přistýlce obsazeném
2 osobami (3.lůžko) 2 osobami 2 osobami (3. a 4.lůžko) 2 osobami

Termín Počet nocí vl.stravování vl.stravování snídaně vl.stravování vl.stravování vl.stravování
06.06. - 16.06. 10 17690 10990 19490 17990 10990 16390
16.06. - 27.06. 11 18590 10990 20590 19990 10990 17790
27.06. - 07.07. 10 18490 10990 20290 19990 10990 18190
07.07. - 18.07. 11 19790 10990 21790 21390 10990 18890
18.07. - 28.07. 10 19090 10990 20890 20490 10990 18190
28.07. - 08.08. 11 19790 10990 21790 21390 10990 18890
08.08. - 18.08. 10 19090 10990 20890 20490 10990 18190
18.08. - 29.08. 11 19790 10990 21790 21390 10990 18890
29.08. - 08.09. 10 18490 10990 20290 20490 10990 18190
08.09. - 19.09. 11 19190 10990 21190 19990 10990 17790
19.09. - 29.09. 10 17990 10990 19790 18790 10990 16990

KARPATHOS - LEFKOS: odlety z Prahy v úterý a v pátek Ceník: Lefkos Village, Neraida, Sea Melody

Ceny obsahují: letenku Praha - Karpathos - Praha včetně
poplatků spojených s leteckou dopravou (poplatky: 2000 Kč),
transfery, 10x nebo 11x ubytování, stravu dle ceníku, služby
zástupce Viamare
Příplatky: Lefkos Village - snídaně: 180 Kč/den, dítě do 12 let:
100 Kč/den, večeře: 400 Kč/den, dítě do 12 let: 200 Kč/den,
1lůžkové studio (Sea Melody): od 500 Kč/noc, klimatizace 
- studio: cca 7 €/den, vila: cca 10 €/den (platba na místě), sejf:
cca 1 €/den (platba na místě), komplexní cestovní pojištění: 
35 Kč/osoba/den, minimální obsazenost studií Lefkos Village 
a apartmánu Neraida: 2 osoby
Dítě do 2 let: 1000 Kč bez nároku na místo v letadle a služby

Děti nesmí v den návratu ze zájezdu dovršit stanovený věk.

Dítě do 15 let VÝHODNÁ CENA 
Lefkos Village na přistýlce (3. nebo 4.lůžko)
Neraida na přistýlce (3. nebo 4.lůžko)
(platí pouze 4990 Kč
- více na str. 8)

VČASNÁ REZERVACE AŽ DO 31.03.

Dítě do 15 let pobyt ZDARMA
Lefkos Village na přistýlce (3. a 4.lůžko)
Neraida na přistýlce (3. a 4.lůžko)
10 a 11 nocí: 8990 Kč 

DĚTSKÉ CENY

Aktuální ceny: www.viamare.cz

Lefkos - pláž

Taverna Barba Manolis 
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Karpathos - Lefkos

White Castle White Castle

White Castle

White Castle

White Castle

Pláž Potali

studia * 2-3 lůžka 
vlastní stravování / možnost dokoupení snídaní a večeříWhite Castle **

Rezervace na 242 489 351

Poloha: vilka je postavena nedaleko zálivu Potali 
na jih od centra vesničky Lefkos. Nejbližší taverna je
vzdálena jen pár minut a malý obchod asi 200 m.
Krásná rozlehlá pláž Potali je v dosahu pohodlnou
chůzí asi za 5 minut. Na pláži si můžete pronajmout
lehátka a slunečníky. Do centra vesničky Lefkos 
a k pláži Gialou Chorafi se můžete dostat pohodlnou
chůzí asi za 20 minut. Vilka je obklopena udržovanou
zahradou s květinami a bylinkami.
Ubytování: útulná a pečlivě udržovaná studia jsou 
v 1. patře. Z balkónů všech studií je pěkný výhled 
na moře. Balkóny rohových studií jsou menší, ale
poskytují více soukromí. Středová studia mají pergolou
zastíněné prostorné balkóny s přepážkami. Studia
mají 2 lůžka a přistýlku (rozkládací křeslo pro dítě 
do 10 let) a jsou vybavena sprchou, WC, kuchyňským
koutem (včetně vařiče, základního nádobí a ledničky),
klimatizací (za příplatek) a Wi-Fi. Dětská postýlka je 
na vyžádání (zdarma). Starostliví a přívětiví majitelé
bydlí v přízemí. 

Stravování: v taverně Blue Swan si můžete připlatit
mírně rozšířenou kontinentální snídani a večeři. Večeře
je servírovaná a obsahuje předkrm nebo salát, hlavní
jídlo (za čerstvé ryby a mořské plody se připlácí) 
a dezert (zpravidla ovoce). Večeře se vybírá z jídelního
lístku.
Hodnocení: pečlivě vedené ubytování obklopené kvě-
tinami, které má atmosféru řeckého obydlí. Určitě oce-
níte blízkost krásného koupání u pláže Potali a výbor-
ný servis majitelky.
Vzdálenost od pláže: cca 350 m.
Vzdálenost od centra Lefkosu: cca 1,2 km.

Možnosti obsazenosti:
studia  iii / ii / ii / i

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rkar104



Pliades Pliades - apartmán

Pliades - apartmán

U pláže Potali 
apartmány * 2-5 lůžek * vlastní stravování / možnost dokoupení snídaní a večeříPliades **

Poloha: vilka je postavena v údolí obklopeném zele-
ní a skalami. Nedaleký záliv Potali, poskytuje nádherné
koupání u písčito-oblázkové pláže. Krásná rozlehlá
pláž Potali, která je v dosahu pohodlnou chůzí ani ne
za 3 minuty, není nikdy přeplněná. Nejbližší taverna je
vzdálena jen asi 120 m a malý obchod asi 180 m. 
Na pláži si můžete pronajmout lehátka a slunečníky.
Do centra vesničky Lefkos a k pláži Gialou Chorafi se
můžete dostat pohodlnou chůzí asi za 20 minut. Vilka
je obklopena zahradou.
Ubytování: přízemní apartmány mají výhled na moře,
některé výhled na moře zastíněný zelení. Apartmány
mají 1 ložnici s manželským lůžkem a dalším lůžkem
a obývací kuchyň s rozkládacím gaučem (až pro 2 děti
do 15 let). Apartmány jsou vybaveny sprchou, WC,

kuchyňským koutem (včetně vařiče, základního nádobí
a ledničky), sejfem (za příplatek), klimatizací (za přípla-
tek) a Wi-Fi. Dětská postýlka je na vyžádání (zdarma).
Stravování: v taverně Blue Swan si můžete připlatit
mírně rozšířenou kontinentální snídani a servírovanou
večeři (předkrm nebo salát, hlavní jídlo a dezert). 
Hodnocení: pěkné ubytování s vynikající polohou,
v klidném prostředí a velmi blízko krásného koupání. 
Vzdálenost od pláže: cca 180 m.
Vzdálenost od centra Lefkos: cca 1,3 km.

Možnosti obsazenosti:
apartmány  iiii / iiii / iiiii / iiii / iii / ii

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rkar105
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Karpathos - Lefkos

Cena je uvedena za osobu. Ceny jsou kalkulovány k 1.10.2016. Minimální obsazenost zájezdu je 40 osob 

Taverna Blue Swan

KARPATHOS - LEFKOS: odlety z Prahy v úterý a v pátek Ceník: White Castle, Pliades

Ceny obsahují: letenku Praha - Karpathos - Praha
včetně poplatků spojených s leteckou dopravou
(poplatky: 2000 Kč), transfery, 10x nebo 11x ubyto-
vání, stravu dle ceníku, služby zástupce Viamare
Příplatky: snídaně: 170 Kč/den, večeře: 380 Kč/ 
den, 1lůžkové studio: od 500 Kč/noc, klimatizace: 
cca 7 €/den (platba na místě), komplexní cestovní 
pojištění: 35 Kč/osoba/ den, minimální obsazenost
apartmánu Pliades: 2 osoby
Dítě do 2 let: 1000 Kč bez nároku na místo v letadle
a služby

Děti nesmí v den návratu ze zájezdu dovršit stanovený
věk.

Dítě do 15 let VÝHODNÁ CENA 
Pliades na přistýlce (3., 4. nebo 5.lůžko)
Dítě do 10 let VÝHODNÁ CENA 
White Castle na přistýlce (3.lůžko)
(platí pouze 4990 Kč - více na str. 8)

VČASNÁ REZERVACE AŽ DO 31.03.

Dítě do 15 let pobyt ZDARMA
Pliades na přistýlce (3., 4. a 5.lůžko)
Dítě do 10 let pobyt ZDARMA
White Castle na přistýlce (3.lůžko)
10 a 11 nocí: 8990 Kč 

DĚTSKÉ CENY

Aktuální ceny: www.viamare.cz

Ubytování WHITE CASTLE                           PLIADES
Osoba ve studiu Osoba v apartm. Osoba

obsazeném obsazeném na přistýlce
2 osobami 2 osobami (3. a 4.lůžko)

Termín Počet nocí vl.stravování vl.stravování vl.stravování
06.06. - 16.06. 10 14890 16890 10990
16.06. - 27.06. 11 15790 17690 10990
27.06. - 07.07. 10 16090 18290 10990
07.07. - 18.07. 11 16790 19190 10990
18.07. - 28.07. 10 16290 18490 10990
28.07. - 08.08. 11 16790 19190 10990
08.08. - 18.08. 10 16290 18490 10990
18.08. - 29.08. 11 16790 19190 10990
29.08. - 08.09. 10 16090 18290 10990
08.09. - 19.09. 11 15790 18090 10990
19.09. - 29.09. 10 15290 17490 10990

Celkový pohled na Lefkos 
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Karpathos - Lefkos

Galini Galini - studio

Galini - výhled

Blízkost pláže Potali
studia * 2-3 lůžka * vlastní stravování / možnost dokoupení snídaní a večeříGalini **+

Rezervace na 242 489 351

Poloha: vilka je postavena velmi blízko zálivu Potali 
na jih od centra vesničky Lefkos. Nejbližší taverna je
vzdálena jen pár minut a malý obchod asi 100 m.
Krásná rozlehlá pláž Potali je v dosahu pohodlnou chůzí
asi za 2 minuty. Na pláži si můžete pronajmout lehátka
a slunečníky. Do centra vesničky Lefkos a k pláži 
Gialou Chorafi se můžete dostat pohodlnou chůzí asi 
za 20 minut. Vilka je obrostlá stále kvetoucí bouganvilií.
Ubytování: jednopatrová budova má prostorná studia 
v 1. patře a přízemí. Studia v přízemí mají dostatečně
velké zastíněné balkóny a studia v 1. patře mají balkó-
ny zastíněné pergolou s pnoucími rostlinami. Ze všech
studií je krásný výhled na moře. Studia mají 2-3 lůžka 
a jsou vybavena sprchou, WC, kuchyňským koutem
(včetně vařiče, základního nádobí a ledničky), sejfem 

(za příplatek), klimatizací (za příplatek) a Wi-Fi.
Stravování: v taverně Blue Swan si můžete připlatit
mírně rozšířenou kontinentální snídani a večeři. Večeře je
servírovaná a obsahuje předkrm nebo salát, hlavní jídlo,
(za čerstvé ryby a mořské plody se připlácí) a dezert
(zpravidla ovoce). Večeře se vybírá z jídelního lístku.
Hodnocení: pěkné ubytování s vynikající polohou, 
v klidném prostředí, velmi blízko krásného koupání. 
Vzdálenost od pláže: cca 120 m.
Vzdálenost od centra Lefkos: cca 1 km.

Možnosti obsazenosti:
studia  iii / iii / ii / i

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rkar106

Blue Swan Blue Swan - studio

Blue Swan - taverna

studia * 2-3 lůžka
vlastní stravování / možnost dokoupení snídaní a večeříBlue Swan **

Poloha: vilka stojí v mírném svahu nedaleko od krásné
písčito-oblázkové pláže Potali. Na pláži si můžete pro-
najmout lehátka a slunečníky. Do centra Lefkosu 
a na pláž Gialou Chorafi se dostanete asi za 20 minut.
V bezprostřední blízkosti vilky je taverna vyhlášená dob-
rou kuchyní, která je otevřena po celý den. Malý obchod
je vzdálen asi 200 m. 
Ubytování: menší 2lůžková studia (některá s přistýl-
kou) jsou vybavena WC, sprchou, kuchyňským koutem
(včetně vařiče, základního nádobí a ledničky), klimati-
zací (za příplatek) a sejfem (za příplatek). Přistýlka
může být rozkládací křeslo (jen pro děti) nebo pevné
lůžko. Studia jsou ve zvýšeném přízemí a v 1. patře. 
Z balkónů je krásný výhled na moře. Dětská postýlka je
na vyžádání (zdarma). V taverně je možné využít Wi-Fi.

Stravování: v taverně Blue Swan si můžete připlatit
mírně rozšířenou kontinentální snídani a večeři. Večeře je
servírovaná a obsahuje předkrm nebo salát, hlavní jídlo
(za čerstvé ryby a mořské plody se připlácí) a dezert
(zpravidla ovoce). Večeře se vybírá z jídelního lístku.
Hodnocení: vilka stojí blízko krásné pláže a bude
vyhovovat těm, kteří uvítají možnost snídat a večeřet
přímo u ubytování.
Vzdálenost od pláže Potali: cca 90 m.
Vzdálenost od centra Lefkosu: cca 1 km.

Možnosti obsazenosti:
studia  iii / ii / i

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rkar107



White Sands White Sands

White Sands

White Sands

White Sands

Pláž Frangolimnionas

Nad krásnou pláží 
hotel * 2-4 lůžka * se snídaníWhite Sands ***

Poloha: hotel je postaven v mírném svahu nad krás-
nou pláží Frangolimnonas. Na pláž se dostanete velmi
rychle po zpevněné cestě. Cestu si můžete zkrátit,
pokud použijete schodiště ze dřeva a hlíny 
(cca 32 schodů). Na pláži je možné si pronajmout
lehátka a slunečníky (cca 6 €/set). Z tohoto místa se
velmi snadno dostanete i na další krásné pláže, např.
na pláž Perdikis Potami, kde se můžete koupat i bez
plavek. První taverny jsou nedaleko a také obchody,
kterých je v této oblasti několik. Velmi rychle se dosta-
nete i na krásnou pláž s bílým pískem Gialou Chorafi,
která je v centru vesničky Lefkos.
Ubytování: hotel má hlavní budovu s recepcí a barem,
který je otevřený přes den. Je zde prostor, kde se při-
pravuje snídaně a 3 další budovy, kde jsou pokoje 
ve zvýšeném přízemí a v 1. patře. U hotelu je bazén
s dětským brouzdalištěm, odkud je nádherný výhled
na moře. V hotelu je také malé hřiště pro děti.
Pokoje jsou standardně vybaveny a velmi pěkně
dekorovány. Jsou většinou 2lůžkové. Je zde i několik
pokojů pro rodiny, 4lůžkové pokoje s manželským
lůžkem a palandou pro děti nebo dalšími 2 lůžky. Tyto
pokoje je nutné rezervovat včas. Všechny pokoje mají

sprchu, WC, TV/SAT, ledničku, trezor, klimatizaci a fén.
Pokoje mají zastíněné balkóny nebo terasy. Z balkónů
je krásný výhled na moře a ze zvýšeného přízemí je
výhled k bazénu a částečný výhled na moře. V hotelu
je Wi-Fi, stolní tenis, lehátka a slunečníky u bazénu
zdarma. U hotelu je parkoviště. 
Stravování: v hotelu se podává bohatá snídaně for-
mou bufetu včetně teplých jídel. Snídani si můžete užít
na zastíněné terase hotelu.
Hodnocení: hotel s vynikající polohou, s výbornou
snídaní a přátelským personálem. Doporučujeme
všem, kteří ocení nejen okouzlující západy slunce, ale
i výhled na daleké obzory.
Vzdálenost od pláže: cca 100 m (po schodišti) nebo 
cca 250 m (po zpevněné cestě).
Vzdálenost od centra Lefkas: cca 800 m.

Možnosti obsazenosti:
pokoje  iii / iiii / iii / ii

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rkar108
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Karpathos - Lefkos
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Karpathos - Lefkos

Krinos Krinos - pokoj

Krinos - recepce

Krinos - tavernaPláž Gialou Chorafi

Krinos - výhled

Výborná taverna je přímo součástí hotelu
hotel * 2-3 lůžka * s polopenzíKrinos **+

Rezervace na 242 489 351

Poloha: hotel stojí na útesu nad mořem. Nejbližší
písečná pláž, Gialou Chorafi, která je součástí maleb-
ného zálivu a tvořící srdce Lefkosu, je dostupná pěšky
po silnici a pak po schodech asi za 8 minut. K dalším
plážím, např. Panagias Limani, Frangolimnionas a Per-
dikas Potami (pro milovníky koupání bez plavek),
můžete dojít také pěšky. Pokud se vydáte směrem 
na jih, přijdete k pláži Potali.
Ubytování: hotel má prostornou recepci s barem 
a členitou hotelovou budovu, jejíž balkóny směřují 
k moři. Do některých pokojů lze umístit přistýlku (roz-
kládací křeslo pro děti do 10 let). Standardní pokoje
jsou vybaveny sprchou, WC, ledničkou a sejfem 
(za příplatek). Dětská postýlka je na vyžádání (zdarma). 
V bezprostředním okolí hotelu je krásná zahrada 
s ovocnými stromy a květinami. Část zahrady je vyu-
žívaná pro pěstování zeleniny, kterou majitel zásobu-
je svoji hotelovou tavernu. U hotelu je místo pro par-
kování a v hotelové taverně Wi-Fi.
Stravování: v hotelové taverně a pod zastíněnou tera-
sou je podávána jednoduchá kontinentální snídaně
formou bufetu (káva, čaj, chléb, máslo, džem a džus).

Večeře je servírovaná a skládá se ze salátu (pro 
2 osoby), z předkrmu (pro 2 osoby), hlavního jídla,
které se vybírá z jídelního lístku a dezertu nebo 
ovoce. Součástí tohoto menu nejsou mořské plody, 
na základě požadavku a za příplatek si je můžete
dopřát i v rámci předplacené večeře. Hotelovou taver-
nu navštěvují i další hosté vesničky Lefkos, protože 
je známá pro svoji výtečnou kuchyni připravovanou 
z čerstvých vlastních produktů. 
Hodnocení: ubytování s krásným výhledem na moře
a s báječnou přátelskou atmosférou, kde Vás mohou
rušit jen mořské vlny. 
Vzdálenost od pláže: cca 350 m.
Vzdálenost od centra: cca 350 m.

Možnosti obsazenosti:
pokoje  iii / ii / i

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rkar109
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Karpathos - Lefkos
Pobřeží v okolí Lefkosu

Ceny obsahují: letenku Praha - Karpathos - Praha
včetně poplatků spojených s leteckou dopravou
(poplatky: 2000 Kč), transfery, 10x nebo 11x ubyto-
vání, stravu dle ceníku, služby zástupce Viamare
Příplatky: snídaně (Blue Swan): 170 Kč/den, večeře
(Blue Swan): 350 Kč/den, 1lůžkové studio (Galini,
Blue Swan): od 500 Kč/noc, 1lůžkový pokoj (Krinos):
od 700 Kč/noc, komplexní cestovní pojištění: 35 Kč/
osoba/den
Dítě do 2 let: 1000 Kč bez nároku na místo v letadle
a služby

Děti nesmí v den návratu ze zájezdu dovršit stanovený
věk.

KARPATHOS - LEFKOS: odlety z Prahy v úterý a v pátek Ceník: Galini, Blue Swan, White Sands, Krinos

Cena je uvedena za osobu. Ceny jsou kalkulovány k 1.10.2016. Minimální obsazenost zájezdu je 40 osob 

Ubytování GALINI BLUE SWAN WHITE SANDS KRINOS
Osoba Osoba Osoba Osoba Dítě 2-12 let Osoba Osoba Osoba Dítě 6-12 let Osoba Dítě 2-10 let

ve studiu na 3.lůžku ve studiu na přistýlce na přistýlce ve 2lůžkovém ve 2lůžkovém na přistýlce na přistýlce v pokoji na přistýlce
obsazeném obsazeném (3.lůžko) (3.lůžko) pokoji pokoji až se (3.lůžko) (3. a 4.lůžko) obsazeném (3.lůžko)
2 osobami 2 osobami 2 přistýlkami 2 osobami 

Termín Počet nocí vl. stravování vl. stravování vl. stravování vl. stravování vl. stravování snídaně snídaně snídaně snídaně polopenze polopenze
06.06. - 16.06. 10 15390 10990 15590 14190 13090 19990 20990 17990 15990 19690 14890
16.06. - 27.06. 11 16390 10990 16190 14690 13290 21790 22990 19890 17290 20990 15590
27.06. - 07.07. 10 16590 10990 16290 14690 13290 22090 23990 20590 17590 20590 15290
07.07. - 18.07. 11 17390 10990 17390 15290 13690 23790 24990 20990 17990 21990 15690
18.07. - 28.07. 10 16790 10990 16890 14990 13490 25590 26690 21990 18590 22090 15690
28.07. - 08.08. 11 17390 10990 17890 15590 13890 27090 28290 23290 19490 22990 16090
08.08. - 18.08. 10 16790 10990 17490 15390 13690 25590 26690 21990 18590 22090 15690
18.08. - 29.08. 11 17390 10990 17890 15790 13990 27090 28290 23290 19490 22990 16090
29.08. - 08.09. 10 16790 10990 16590 14890 13490 23790 24990 20590 17990 20590 15290
08.09. - 19.09. 11 16590 10990 16590 14890 13490 22990 23990 19890 17590 20990 15590
19.09. - 29.09. 10 16290 10990 15590 14190 13090 20690 21790 18690 16390 19990 14890

Dítě do 15 let VÝHODNÁ CENA 
Galini na přistýlce (3.lůžko)
(platí pouze 4990 Kč
- více na str. 8)

VČASNÁ REZERVACE AŽ DO 31.03.

Dítě do 15 let pobyt ZDARMA
Galini na přistýlce (3.lůžko)
Dítě do 6 let pobyt se snídaní ZDARMA
White Sands na přistýlce (3. a 4.lůžko)
10 a 11 nocí: 8990 Kč 

DĚTSKÉ CENY

Aktuální ceny: www.viamare.cz

Pláž Gialou Chorafi
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Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře VIAMARE

Rezervace na 242 489 351

Tyto Všeobecné obchodní podmínky se vztahují 
na všechny služby, jež jsou zajišťovány pro účast-
níky zájezdů (občany nebo kolektivy) cestovní kan-
celáře VIAMARE spol. s r. o. (dále jen Viamare), 
se sídlem Francouzská 16, 120 00 PRAHA 2, 
IČO: 48116734

Smluvní vztah: vzájemný vztah a právní poměr mezi
Viamare a jednotlivci nebo organizacemi (dále pouze
zákazník) se řídí ustanoveními Občanského zákoníku 
a dochází k němu přijetím smlouvy o zájezdu (dále jen
smlouva) a jejím potvrzením ze strany Viamare. Obsah
smlouvy o zájezdu a potvrzení o zájezdu se určuje
podle katalogu Viamare, dodatečných nabídek Viamare
v souladu s těmito Všeobecnými obchodními podmín-
kami a reklamačním řádem. Čas zahájení a ukončení
zájezdu ve smlouvě o zájezdu a v potvrzení smlouvy 
o zájezdu je dán termínem (dnem a měsícem).

Rezervace: zájezd a další služby si zákazník může
rezervovat (zpravidla na dobu 1 - 7 dní) ve všech pro-
dejních místech Viamare a dále u všech provizních pro-
dejců, označených jako prodejce zájezdů Viamare. 
Se zákazníkem je smlouva o zájezdu uzavřena pře-
dáním řádně vyplněné a podepsané smlouvy. 
U nezletilých dětí do 18 let musí smlouvu o zájezdu
podepsat i zákonný zástupce. Smlouva o zájezdu 
se vztahuje i na všechny osoby uvedené ve smlouvě. 
Za smluvní závazky dalších přihlášených účastníků ručí
zákazník jako za své vlastní.

Platební podmínky: při uzavření smlouvy o zájezdu 
se platí záloha ve výši 50% z ceny zájezdu. Tato část-
ka je splatná ihned při uzavírání smlouvy o zájezdu.
Doplatek musí být zaplacen tak, aby platba byla při-
psána na účet Viamare nejpozději 30 dní před odjez-
dem. V případě nedodržení termínu úhrady ceny zájez-
du zákazníkem je Viamare oprávněno zájezd zrušit bez
jakéhokoliv dalšího upozorňování. Náklady spojené 
se zrušením cesty (tzv. stornopoplatky) hradí zákazník.
Bez plného zaplacení nemá zákazník právo na poskyt-
nutí dokladů k zájezdu. Při objednání zájezdu v době
kratší než 30 dnů před odjezdem je celková cena
zájezdu splatná zároveň s uzavřením smlouvy o zájez-
du. První a druhá platba je zálohovou úhradou zájez-
du do doby poskytnutí poslední služby. Na základě
požadavku zákazníka bude po ukončení zájezdu pře-
dán doklad o zúčtování zálohy.

Ceny a cenová garance: ceny zájezdů a dalších slu-
žeb jsou uvedeny v ceníku Viamare a byly kalkulovány
ke dni 1.10.2016. Viamare garantuje ceny uvedené 
v ceníku, pokud pokles kurzu české koruny nebude
oproti stavu ke dni 1.10.2016 vyšší než 10%. Pokud by
se tak stalo, může Viamare přistoupit k ukončení plat-
nosti ceníků a vydání ceníků nových. 
Viamare má dále právo navýšit cenu zájezdu, pokud
dojde ke zvýšení ceny dopravy, včetně cen pohonných
hmot, plateb spojených s dopravou, např. letištních 
a palivových poplatků. O navýšení ceny je Viamare
povinna informovat zákazníka nejpozději 21 dní před
zahájením zájezdu. 

Dětské ceny:
Děti do 2 let: ceny jsou uvedeny v ceníku. Cena pro
děti do 2 let je bez nároku na místo v letadle, na uby-
tování a ostatní služby.
V den návratu ze zájezdu nesmí dítě dovršit 2 roky.
Děti 2-18 let: ceny jsou uvedeny v ceníku.
V den návratu ze zájezdu nesmí dítě dovršit stanovený
věk.

Odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka: zákaz-
ník může odstoupit od smlouvy. Pokud od smlouvy
odstoupí, zaplatí zákazník Viamare odstupné, jehož
výše je současně uvedena ve smlouvě o zájezdu.
Stejné odstupné zákazník zaplatí, pokud Viamare
odstoupí od smlouvy pro porušení povinnosti zákaz-
níka. Odstupné se vypočítává z celkové ceny zájezdu,
která je uvedena ve smlouvě o zájezdu.

Výše odstupného: 
- více než 50 dní před nástupem na zájezd: 

skutečně vzniklé náklady, nejméně však 10%
- od 49. dne do 30. dne před nástupem na zájezd: 

skutečně vzniklé náklady, nejméně však 30% 
- od 29. dne do 21. dne před nástupem na zájezd: 

skutečně vzniklé náklady, nejméně však 50% 
- od 20. dne do 15. dne před nástupem na zájezd: 

skutečně vzniklé náklady, nejméně však 70% 
- od 14. dne do 7. dne před odjezdem/odletem: 

skutečně vzniklé náklady, nejméně však 80% 
- od 6. dne před nástupem na zájezd: skuteč-

ně vzniklé náklady, nejméně však 100% 
Informace o odstoupení od smlouvy o zájezdu musí
být do Viamare doručena písemně. Den, ve kterém
došlo k odstoupení od smlouvy, se započítává do dnů,
které určují výši odstupného. Do tohoto počtu dnů 
se nezapočítává den, ve kterém má být poskytnuta
první služba. V případě, že dojde pouze k částečnému
odstoupení od smlouvy, bude provedena nová kalku-
lace zájezdu.
Pokud dojde k  odstoupení od smlouvy 1 osoby 
a 2. osoba zůstane na pokoji/studiu sama, musí dopla-
tit příplatek za neobsazené lůžko. Pokud se zákazník
nedostaví nebo zmešká nástup na zájezd, má Viamare
nárok na odstupné ve výši 100% z celkové ceny zájez-
du.

Změny sjednaných služeb ze strany zákazníka:
Viamare na základě přání zákazníka provádí změny. 
Za tyto změny účtuje Viamare následující administra-
tivní poplatky a další náklady, které se změnou mohou
vzniknout:
Při změně jména cestujícího (změna v osobě zákaz-
níka): 
- do 45 dní před odletem nejméně 100 Kč/osoba
- od 45 dní do 2 dnů před odletem (pokud 

se nesjedná jinak) nejméně 500 Kč/osoba
Změna termínu zájezdu/místa pobytu: 
- do 30 dní před odletem 500 Kč/osoba
- od 29 dní je tato změna posuzována jako odstou-

pení od smlouvy. Viamare v takovém případě účtu-
je odstupné od smlouvy.

Změna ubytování při zachování termínu:
- do 30 dní před odletem 500 Kč/osoba 
- pozdější změna není možná, pokud se nesjedná 

jinak.
Změna odletu v průběhu zájezdu: 
za změnu letenky se účtuje manipulační poplatek 
30 €/osoba a cena nové letenky podle aktuálního
ceníku letecké společnosti. 
Změna délky pobytu v průběhu zájezdu: 
v případě prodloužení pobytu se doplácí služby přímo
na místě zástupci Viamare. V případě zkrácení pobytu
nemá zákazník nárok na vrácení peněz za nevyužité
služby. 

Změny sjednaných služeb ze strany Viamare:
1) Viamare je oprávněno uskutečnit změny a odchylky
jednotlivých služeb oproti sjednané smlouvě o zájezdu,
pokud jsou nezbytné a které úmyslně nezpůsobila
(např. změna druhu dopravy, u leteckých zájezdů
změna letecké společnosti, typu letadla, termínu, času
odletu a příletu a trasy letu včetně případných mezi-
přistání). Čas, který je uvedený ve smlouvě o zájezdu,
je dnem a měsícem odletu na zájezd a dnem 
a měsícem příletu ze zájezdu. V případě změn infor-
muje Viamare zákazníka bez zbytečného odkladu.
Viamare neručí za případné zpoždění a upozorňuje 
na možnost jeho vzniku např. z technických důvodů, 
z důvodů přetížení letových cest a z důvodu špatných
klimatických podmínek či stávky. Viamare neručí 
za škody, které mohou zákazníkům vzniknout v důs-
ledku zpoždění. Zákazník musí při plánování dovolené
a další návazné činnosti brát v úvahu možnost 
i výrazného zpoždění, případně i dřívějšího odletu.
Délka zájezdu je vyjádřena ve smlouvě o zájezdu
počtem nocí.
2) Viamare je oprávněno v případě obsazení ubytova-
cích zařízení provést změnu v ubytování ve stejné nebo
vyšší kategorii. Změna může být provedena i na část
pobytu. V případě změn informuje Viamare zákazníka
bez zbytečného odkladu.

Zrušení zájezdu ze strany Viamare:
Viamare může zájezd zákazníkovi zrušit před zaháje-
ním zájezdu ale i v jeho průběhu bez sankcí ze strany
zákazníka, a to za níže uvedených podmínek:

- při nesplnění minimálního počtu účastníků, který je 
uveden v katalogu a na www.viamare.cz. Viamare 
tak může učinit nejpozději do 10 dní před nástupem 
na zájezd.

- při výrazné nerentabilnosti zájezdu, to znamená, 
pokud skutečné náklady výrazně překročí náklady 
plánované. Viamare tak může učinit do 20 dnů před 
nástupem na zájezd.

- z důvodu mimořádných událostí, to je z důvodů, 
kterým Viamare nemohlo zabránit ani při vynalože-
ní veškerého úsilí. Viamare tak může učinit bez 
časového omezení. Viamare má za těchto okolností 
právo na úhradu dosud poskytnutých služeb. Pokud 
z důvodu vyšší moci není poskytnuta některá služ-
ba, nemá zákazník právo na vrácení peněz. 
V případě přerušení nebo prodloužení zájezdu 
z důvodu vyšší moci Viamare učiní vše pro hladký 
návrat zákazníka zpět. Dodatečné náklady nese 
zákazník.

- pokud zákazník svým chováním narušuje průběh 
zájezdu a ohrožuje další cestující, Viamare ho může 
vyloučit ze zájezdu a může tak učinit neprodleně. 
Takový zákazník pak nemá právo na vrácení peněz 
za nečerpané služby.

Ve všech uvedených případech je zákazník informován
bez zbytečného odkladu.

Cestovní doklady: údaje o pasových a vízových poža-
davcích, lhůtách pro jejich vyřízení a požadovaných
zdravotních dokladech pro cestu a pobyt v cílové zemi
jsou uvedeny na www.mzv.cz. Zákazník je osobně
zodpovědný za dodržování pasových, celních, devizo-
vých, zdravotních a ostatních předpisů země, do které
cestuje a také přes kterou cestuje. Cizí státní příslušníci
si zajišťují víza sami a Viamare nenese odpovědnost
za případné problémy vzniklé neudělením víza.
Veškeré náklady, které vzniknou z nedodržení výše
uvedených předpisů, nese zákazník. 

Předání cestovních dokladů: Viamare zašle nebo
předá nejpozději do 7 dnů před nástupem na zájezd
zákazníkovi další důležité informace a cestovní 
doklady, které nebyly předány při uzavření smlouvy 
o zájezdu a nejsou zveřejněny v katalogu. Při prodeji
zájezdu v době kratší než je 7 dní před nástupem 
na zájezd mohou být některé z cestovních dokladů
předány i v den nástupu na zájezd. Zákazník je povi-
nen pečlivě překontrolovat vystavené cestovní doklady,
především letenky a vouchery a zjištěné nesrovnalosti
ihned nahlásit Viamare.

Cestovní pojištění: cestovní pojištění není zahrnuto 
v ceně zájezdu. Rozsah pojištění, pojistná rizika a limi-
ty pojistného plnění jsou uvedeny v katalogu Viamare,
v části "Pojištění" a na www.viamare.cz. Případné
pojistné události řeší zákazník přímo se společností
UNIQA pojišťovna, a.s. Pojištění se řídí Všeobecnými
pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění a Pokyny
pro případ pojistné události, které jsou součástí cestov-
ních dokladů. 
Viamare doporučuje zákazníkovi, aby si sjednal cestov-
ní pojištění prostřednictvím cestovní kanceláře Viamare.
Zákazník bere na vědomí, že pokud nevyužije mož-
nosti jejím prostřednictvím uzavřít cestovní pojištění,
nese sám veškerá rizika a náklady s tím související. 
Pokud dojde k poškození či ztrátě zavazadla při pře-
pravě, je zákazník povinen sepsat protokol na přísluš-
ném cílovém letišti. Tento protokol je nezbytný při
následném jednání zákazníka a dopravce.
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Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře VIAMARE
Reklamace - reklamační řád: k zajišťování správ-
ného postupu při uplatňování a vyřizování práv obča-
nů nebo právnických osob (dále jen zákazník) 
z odpovědnosti za vady služeb poskytnutých nebo
obstaraných cestovní kanceláří, vydává cestovní kan-
celář Viamare, spol. s r. o. se sídlem Francouzská 16,
120 00 PRAHA 2 tento reklamační řád (dále jen
"Viamare" nebo "cestovní kancelář").

Článek 1
Poskytování služeb Viamare zákazníkům, odpověd-
nost za poskytnutí služby a právo z odpovědnosti 
za vady poskytnuté služby se řídí ustanoveními smlou-
vy o zájezdu včetně jejích příloh, příslušnými ustano-
veními Občanského zákoníku a zákona o některých
podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu 
a dalšími právními předpisy.
Zákazník má právo na mimosoudní řešení spotře-
bitelského sporu. Subjektem mimosoudního řešení
spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce
(www.coi.cz). Pro řešení sporů při nákupu služeb 
on-line v cestovním ruchu byla na úrovni EU vytvo-
řena nová platforma, kterou provozuje Evropská komi-
se. Jde o interaktivní internetovou stránku, kterou
mohou využít spotřebitelé s bydlištěm v EU k mimo-
soudnímu řešení sporů. Nařízení se vztahuje na služby
v cestovním ruchu. Platforma je dostupná na webové
adrese ec.europa.eu/odr. Pokud není stěžovatel spo-
kojený s vyřízením své stížnosti nebo reklamace u ces-
tovní kanceláře, nemusí se hned obracet na soud.
Může vyplnit elektronický formulář stížnosti, připojit 
k němu potřebné dokumenty podporující jeho tvrzení
a odeslat tyto dokumenty po internetu platformě. Toto
řízení může překonat problémy v komunikaci a pomo-
ci poradit, na které straně je zákon. Cílem tohoto říze-
ní je dohoda stran. 

Článek 2
Zjistí-li zákazník, že služba poskytnutá cestovní kance-
láří má vadu, může uplatnit své právo z odpověd-
nosti za tuto vadu (dále jen reklamaci). Zákazník 
je povinen uplatnit reklamaci včas, bez zbyteč-
ného odkladu tak, aby mohla být na místě učině-
na náprava a vada odstraněna. Zákazník je povinen
uplatnit reklamaci u zástupce Viamare. Uplatnění re-
klamace může zákazník provést písemně nebo ústně,
nejpozději však do 30 dnů od ukončení zájezdu.

Článek 3
Zákazník při reklamaci prokazuje zakoupení reklamo-
vané služby (např. smlouvou o zájezdu a dokladem 
o úhradě zájezdu). Zákazník je povinen poskytnout

součinnost potřebnou k vyřízení reklamace např.
označit vadu služby, případně označit důkazy, na něž
se odvolává a uvést čeho se reklamací domáhá.
Zákazník si má počínat tak, aby mu následkem nevy-
užití práva uvedeného v tomto článku, nevznikla
škoda.

Článek 4
Vyřízení oprávněné reklamace spočívá v bezplatném
odstranění vady služby nebo doplnění služby a je-li 
to podle charakteru služby možné, rovněž v poskyt-
nutí náhradní služby. Není-li to možné, poskytne
cestovní kancelář přiměřenou slevu z ceny vadně
poskytnuté služby.

Článek 5
Viamare nenese žádnou odpovědnost a neručí 
za úroveň služeb případně za vzniklou škodu, které
nejsou uvedeny ve smlouvě o zájezdu, a které 
si zákazník objedná na místě samém. Náhrady škody
a jejich výše, týkající se především letecké dopravy, 
se řídí ustanovením mezinárodních dohod a smluv 
a dalších předpisů souvisejících s jednotlivými služba-
mi poskytovanými Viamare. Obsah odpovědnosti
Viamare při přepravě cestujících a zavazadel je pod-
míněn Přepravními podmínkami letecké společnosti.
Reklamaci zavazadel uplatňuje klient okamžitě 
po příletu (protokol P. I. R.) nebo příjezdu přímo u do-
pravce.

Článek 6
Viamare neodpovídá za škodu, pokud byla způsobena
zákazníkem, třetí osobou nebo neodvratitelnou udá-
lostí, které nemohlo být zabráněno ani při vynaložení
veškerého úsilí, které lze požadovat. Dojde-li k okol-
nostem, jež nemůže Viamare nijak ovlivnit (vis maior)
nebo nevyužije-li zákazník zabezpečené služby 
v době své dovolené, nevzniká zákazníkovi nárok 
na slevu či vrácení peněz. Viamare neodpovídá 
za nedostatky, resp. za způsobené škody ze služeb,
které si účastníci zájezdu sjednají v jeho průběhu
sami, dále ze služeb, které zástupce Viamare v rámci
služby zákazníkům pomůže zajistit, ale které nebyly 
v základním programu zájezdu (např. výlety v místě
pobytu a pronájem dopravních prostředků, které 
zajišťují místní dodavatelé služeb) a z těch dílčích 
služeb, o kterých je zřejmé, že se Viamare na jejich
realizaci nepodílí.

Zpracování osobních údajů zákazníků:
Zákazník bere na vědomí, že Viamare zpracovává jeho
osobní údaje. Tyto údaje Viamare zpracovává 

pro účely plnění povinností ze smlouvy o zájezdu.
Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu: jméno,
příjmení, titul, adresa, datum narození, telefonní spoje-
ní a emailová adresa, případně fax. Tyto údaje jsou
zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění
objednaných služeb a k vyřízení případných rekla-
mací. VIAMARE může využít podrobnosti elektronic-
kého kontaktu zákazníka (zejména emailovou adresu 
či telefonní spojení) pro potřeby šíření obchodních
sdělení týkajících se služeb VIAMARE obdobným pro-
dávané službě. Zákazník tímto nad rámec výše uve-
deného uděluje souhlas se zasíláním obchodních sdě-
lení týkajících se služeb VIAMARE a třetích osob pro-
střednictvím emailových zpráv, textových zpráv (SMS)
či pošty. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení 
se uděluje po dobu trvání smlouvy o zájezdu a dále
10 let od jejího zániku. Po této době jsou data zlikvi-
dována. Souhlas se zpracováním osobních údajů dává
zákazník podpisem smlouvy o zájezdu a to zcela do-
brovolně. Zákazník může tento souhlas kdykoliv odvo-
lat a Viamare musí toto odvolání akceptovat. Údaje 
se zpracovávají elektronicky. K osobním údajům mají
přístup zaměstnanci Viamare a dále osoby řádně pro-
školené, které souvisejí se zajištěním objednaných
služeb (např. pojišťovna) nebo spolupracující autori-
zovaný prodejce. V souladu s § 12 a 21 zákona 
o ochraně osobních údajů má zákazník právo být 
na požádání informován o tom, jaké osobní údaje
jsou o jeho/její osobě zpracovávány, pro jaký účel, 
o povaze zpracování a o příjemcích údajů. V případě,
že zákazník zjistí nebo se domnívá, že VIAMARE pro-
vádí zpracování osobních údajů v rozporu se záko-
nem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohle-
dem na účel jejich zpracování, může zákazník požádat
VIAMARE o vysvětlení a požadovat odstranění takto
vzniklého stavu, zejména se může jednat o blokování,
provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních
údajů.

Závěrečná ustanovení:
Tyto Všeobecné obchodní podmínky pro cestující jsou
nedílnou součástí katalogu Viamare, jeho ceníků,
dodatečných nabídek a smlouvy o zájezdu. Platí spo-
lečně s reklamačním řádem. Neplatnost některého
ustanovení těchto podmínek nemá vliv na celkovou
platnost podmínek a smlouvy o zájezdu.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnos-
ti dnem 1.11.2016.

Foto z fotosoutěže
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Při odletu na letišti v Praze a v Ostravě Vám bude nápomo-
cen zástupce VIAMARE. Kontaktujte ho v případě, pokud
potřebujete poradit. Přesné údaje o odletu a příletu jsou
uvedeny v ,,Pokynech na cestu" a v informacích k odletu,
případně v elektronické letence.
Na základě předpisů a úmluv běžných v mezinárodní
letecké dopravě si letecké společnosti, které zajiš	ují Vaši
přepravu, vyhrazují právo změny místa odletu, trasy letu,
typu letadla a letového plánu a možnost mezipřistání. První
a poslední den leteckých zájezdů je určen k přepravě 
a nikoliv k vlastní dovolené. Odlet i přílet se může usku-
tečnit v kteroukoliv denní i noční dobu. Ke změnám letových
časů může dojít i jen několik hodin před odletem. Může být
způsobeno nejen vlivem počasí, ale např. také přetížením
vzdušných koridorů nebo stávkou.

Přeprava jízdních kol a surfů (a dalších nadměrných zava-
zadel) musí být v cestovní kanceláři nahlášena předem,
nejlépe již při objednávce zájezdu. Doprava z cílového letiš-
tě do místa pobytu a zpět  je zajiš	ována za asistence
zákazníka. Poplatek za přepravu se platí předem v cestovní
kanceláři. VIAMARE nenese odpovědnost za škody jakého-
koliv druhu, které mohou vzniknout při přepravě nadměr-
ných zavazadel a vyhrazuje si právo na zrušení přepravy
nadměrných zavazadel, pokud ji letecká společnost odmít-
ne provést. Doporučujeme uzavřít nadstandardní pojištění
pro nadměrná zavazadla.

Na palubě letadla lze za zvláštních podmínek přepravovat
malá zvířata ve schráně o max. rozměrech: délka 43 cm,
šířka 30 cm a výška 27 cm a do celkové váhy 5 kg (dle
dopravce). Za zvláštních podmínek je možné přepravovat
větší zvířata ve speciálních schránkách v klimatizovaném
zavazadlovém prostoru. Přeprava zvířat musí být ohlášena
ve VIAMARE nejlépe již při objednávce zájezdu. A vždy 
s ní musí souhlasit kapitán letadla.

Komplexní cestovní pojištění není zahrnuto v ceně.
Doporučujeme Vám si cestovní pojištění u Viamare
připlatit. Více na straně 20.

Na cílových letištích Vás zpravidla očekávají zkušení
zástupci VIAMARE. Ti společně se zahraničním partnerem
organizují transfery do ubytovacího zařízení, informativní
schůzky a jsou Vám k dispozici při pravidelných úředních
hodinách. Obracejte se na ně v případě jakéhokoliv pro-
blému. Reklamace řešte bez odkladu na místě tak, aby
mohla být vada obratem odstraněna. Rozsah služeb
zástupce VIAMARE je uveden v katalogu u jednotli-
vých pobytových míst. 

Snažíme se, aby popis pobytového místa i ubytovacího
zařízení uvedený v našem katalogu, byl co nejpřesnější. Je
však třeba si uvědomit, že například období před 
a po hlavní sezóně nabízí výrazně zajímavější ceny, 
ale na druhé straně nemusí být v provozu všechna stra-
vovací, sportovní a kulturní zařízení. Naopak v hlavní
sezóně většina služeb funguje, ale větší koncentrace
turistů s sebou přináší větší hluk a také speciální doprav-
ní opatření místních úřadů, které můžeme jen těžko před-
vídat. Ve výjimečném případě může dojít ke změně 
ubytovacího zařízení, pak bude zákazník ubytován 
v ubytovacím zařízení nejméně stejné kategorie. Vybavení,

velikost a poloha pokojů či studií  (i ve stejné kategorii)
není vždy stejná. V pokojích či studiích jsou  manželské
postele (od 140 do 200 cm) nebo 2 řádná lůžka. V něk-
terých ubytovacích kapacitách je za třílůžkový pokoj (stu-
dio) považován dvoulůžkový pokoj s přistýlkou. Přistýlkou
může být pohovka, rozkládací gauč nebo i rozkládací
lehátko či křeslo. 

I když si VIAMARE vybírá většinou velmi klidné destinace,
i zde se postupem let rozvíjí cestovní ruch. To s sebou při-
náší stavební činnost, kterou VIAMARE nemůže ovlivnit.
Staveniště vznikají většinou ze dne na den a stavební čin-
nost nebývá vždy omezena pouze na zimní měsíce. Může
se stát, že při objednání zájezdu nemá VIAMARE žádnou
zprávu o stavební činnosti. Se stavební činností úzce sou-
visí i zvýšení dopravy. 
Absolutní klid nenajdete ani v klidných turistických stře-
discích. I zde jsou místa, kde jsou soustředěny bary, res-
taurace a noční zábava. Zvláště v červenci a v srpnu 
se může klidné letovisko proměnit v hlučné středisko.
Také styl staveb ubytovacích kapacit umožňuje zvukovou
prostupnost mezi jednotlivými místnostmi.
Vybavení studií je standardní a obsahuje pouze základní
nádobí (např. 1 pánev, 1 hrnec) a není určeno na přípravu
komplikovanějších jídel. 
Hodnocení, * symbol, který uvádíme, není oficiální kate-
gorií ubytování, ale vychází z našich zkušeností a poznat-
ků.
Podle mezinárodních standardů musí hosté opustit poko-
je v den odjezdu nejpozději do 12 hodin. Nastěhování 
v den příjezdu není možné dříve než ve 14  hodin. Časný
příjezd nebo pozdní odjezd neopravňuje k delšímu
užívání pokoje. Pokud si přejete prodloužit pobyt na poko-
ji (tzv. day use), obraťte se na recepci nebo na majitele,
zda a za jakých podmínek je to možné. Tuto dodatečnou
službu platí zákazník na místě. V případě nočních letů 
je započítávána i noc, je-li zákazník ubytován do 12 hodin
následujícího dne. 

Forma stravování je podrobně uvedena v popisu hotelu 
a na straně 16. Nápoje u večeře nejsou zahrnuty v ceně
zájezdu, není-li to přímo uvedeno v popisu ubytovací
kapacity. Vynášení jídla z restaurace je nepřípustné!

Ve všech námi nabízených destinacích je elektrické napě-
tí 220 V. Voda je ve většině ubytovacích kapacit vyhřívána
solárními kolektory a při zhoršení počasí může téct pouze
vlažná voda. Je třeba také počítat s tím, že může dojít ke
kratším výpadkům elektrické energie a vody. O kvalitě
pitné vody Vás bude informovat zástupce VIAMARE přímo
v místě pobytu nebo Vám podají informaci na recepci. 

Informaci, zda je v ubytovacím zařízení klimatizace, najde-
te v našem katalogu. Pokud se jedná o klimatizaci cen-
trální, pak její zapínání a vypínání zcela závisí 
na rozhodnutí hotelu. Často je klimatizace v provozu jen
několik hodin denně a pouze v nejteplejších měsících
sezóny. V některém ubytování si můžete zaplatit klimati-
zaci přímo na místě. Nikdy nenechávejte klimatizaci
puštěnou, pokud větráte nebo pokud pokoj 
opouštíte. Prosíme, šetřete energii, je vzácná.

V katalogu uvádíme u některého ubytování bezdrátové
připojení Wi-Fi. Tato služba je poskytována bez záruky!
V mnoha případech se jedná o veřejné připojení, které
zajiš	uje místní radnice. Síla signálu často kolísá a ne vždy
je signál dobrý a je ovlivněn mnoha dalšími faktory, kte-
rým Viamare nemůže zabránit.

Tak jako patří k Řecku krásná příroda a bohatá květena,
patří k ní také hmyz a domácí i divoká zvířata. Citlivým
osobám doporučujeme vybavit se pro tyto případy pro-
středky proti komárům. Nenechávejte volně ležet potravi-
ny, a	 nepřilákáte do ubytování velký hmyz a hlodavce.

Lehátka a slunečníky na plážích jsou k pronajmutí 
za poplatek. Pláže jsou veřejné a přístupné. Je pravdou, 
že řecké pláže nebývají perfektně uklizeny. Vynahradí Vám
to řecká moře, která mají nejčistší vodu v Evropě. Řada
pláží v našich destinacích byla oceněna modrou vlajkou
EU. 

V Řecku nejsou oficiální nudistické pláže. Na některých
místech je koupání bez plavek tolerováno, prosím infor-
mujte se!
Nahota na veřejných místech se netoleruje.

Pokud je součástí ubytovacího zařízení bazén, je třeba
počítat s tím, že musí být vypouštěn a čištěn (pokud nemá
filtrační a čistící zařízení). Znamená to, že bude po určitou
dobu mimo provoz. Při používání bazénu je třeba dbát 
na bezpečnostní předpisy a pokyny místního personálu.

Nedoporučujeme brát si na dovolenou drahé šperky 
a cennosti. Jen v některém ubytování jsou k dispozici tre-
zory k pronajmutí. Pobytová místa, která Vám VIAMARE
nabízí, patří stále mezi místa s nízkou kriminalitou, 
ale přesto doporučujeme zvýšenou opatrnost.

Hygienické zvyklosti jsou částečně odlišné od našich, 
ale je velmi dobré dbát pokynů, které najdete ve svých
pokojích. Předejdete tím různým technickým závadám 
a chráníte tak místní životní prostředí.

Pokud jste ubytováni v hotelu, je nutné respektovat poža-
davek na společenské oblečení, a to především během
jídla. U mužů to představuje dlouhé kalhoty a košile 
s rukávy.

K dovolené na řeckých ostrovech patří i pronájem doprav-
ních prostředků. Vzhledem ke kvalitě komunikací a tempe-
ramentu místních řidičů je nutná zvýšená opatrnost.
Seznamte se s místními pravidly silničního provozu.
Při pronájmu dopravního prostředku, vzniká přímý vztah
mezi Vámi a půjčovnou a VIAMARE nenese za případné
nedostatky odpovědnost. Při přebírání vozidla věnujte
proto pozornost technickému stavu vozidla, porovnejte
skutečný stav tachometru s tím, co máte napsáno v ná-
jemní smlouvě vozidla a překontrolujte si také množství
pohonných hmot v nádrži. Nezapomeňte se o dalším
(např. o pojištění, o spoluúčasti v případě nehody...) infor-
movat přímo v půjčovně nebo u zástupce Viamare.

Tento dokument je součástí všeobecných obchodních
podmínek.

Letecká přeprava

Pláže

Koupání bez plavek v Řecku

Bazény

Cennosti

Hygienické předpisy

Oblečení

Pronájem dopravních prostředků

Ubytování

Stravování a nápoje

Voda a elektrická energie

Klimatizace

Přeprava jízdních kol a surfů

Přeprava zvířat

Pojištění

Zástupci VIAMARE - delegáti

Wi-Fi

Hmyz a další zvířena
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VIAMARE, spol. s r. o.
Francouzská 16, 120 00 Praha 2

rezervace@viamare.cz

www.viamare.cz

Tel.: 242  489 351
Fax: 222 515 784

Objevte kouzlo a krásu
písečných pláží Bulharska

Nádherná  letoviska s hotely přímo na plážích

Lozenec    Carevo    Sozopol

Kompletní nabídka na www.viamare.cz
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