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Prodej zájezdů/služeb z tohoto katalogu se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami prodeje cestovní kanceláře TRAVEL FAMILY s.r.o., které jsou k dispozici ve všech prodejních místech 
a na webových stránkách. Slevy za včasný nákup/First minute, uvedené u každé ubytovací kapacity, lze sčítat se slevami pro věrné klienty ve výši 2–3 % (pravidla věrnostního programu 
naleznete na www.ckvt.cz, viamare.cz, travel family.cz). Zájezdy jsou řádně pojištěny ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb. Na ceny a slevy se informujte v TRAVEL FAMILY. Zahájení prode-
je zájezdů/služeb z tohoto katalogu je 1. 1. 2022. Podmínky cestovního pojištění jsou obsaženy ve Všeobecných pojistných podmínkách pro cestovní pojištění a jsou k dispozici ve všech 
prodejních místech a na webových stránkách. Platnost tohoto katalogu končí 30. 10. 2022. Sídlo společnosti TRAVEL FAMILY s.r.o., Palackého 717/11, 110 00 Praha 1, IČO: 17049415, DIČ: 
CZ699003737. 

|  POBOČKY
PRAHA 1, Palackého 717/11 (roh Vodičkovy ul.), 110 00 
tel.: 222 206 206, palackeho@travelfamily.cz

PRAHA 2, Francouzská 16, 120 00 
tel.: 222 206 206, francouzska@travelfamily.cz

OSTRAVA – Forum Nová Karolina, Jantarova 4, 702 00 
tel.: 591 160 324, ostravakarolina@kovotour.cz

BRNO, Josefská 9, 602 00 
tel.: 542 211 478, brno@travelfamily.cz

HRADEC KRÁLOVÉ, Švehlova 624/6, 500 02 
tel.: 495 534 894, hradec@travelfamily.cz

KONTAKTNÍ CENTRUM OSTRAVA 
tel.: 596 664 040, kcostrava@travelfamily.cz
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|  SPECIALISTÉ NA DOVOLENOU

Milí klienti,

I přes trvající opatření v cestování jsme se v TRAVEL FAMILY 
nenakazili negativní energií a s optimismem a nadějí vstoupili 
do roku 2022.

Věříme, že nadcházející sezóna cestování a dovolených bude 
klidnější a pohodovější pro nás všechny. V nabídce naleznete 
osvědčená a léty prověřená místa a ubytovací kapacity v desti-
nacích Chorvatsko, Řecko, Bulharsko, Kypr, Černá Hora a další.

Děkujeme Vám, našim klientům a přátelům, za trpělivost, dů-
věru a přízeň v tak nelehké době. Cílem naší rodiny TRAVEL 
FAMILY je splnit Vám v roce 2022 neuskutečněné, a mnohdy 
odkládané sny v podobě dovolené s naší cestovní kanceláří.

Vyberte si z naší nabídky a vše ostatní nechejte na nás :-)

Pohodovou dovolenou přeje tým TRAVEL FAMILY  

|  VYSVĚTLIVKY
Doporučujeme

Exkluzivně

Novinka

Wifi v pokoji nebo na recepci

Klimatizované pokoje

Možnost výběru čísla pokoje

All inclusive (+light)

Bazén (vnitřní nebo venkovní)

Pláž vhodná pro děti

Přímý výhled na moře

Relax a wellness

Fitness

Bezbariérové pokoje

Pouze pro dospělé

Možný pobyt se psem

Naturistická pláž

Pro rodiny

Pro páry

Vodní sporty

Kompletní nabídku dovolených s TRAVEL FAMILY 
naleznete na www.travelfamily.cz
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SLEVY A VÝHODY „RODINY“
|   Proč jet s námi  
1. SLEVY ZA VČASNÝ NÁKUP 
  Na většinu hotelů, penzionů, apartmánů či studií můžete 

uplatnit slevu za včasný nákup – FIRST MINUTE. 
Pro získání této slevy si stačí objednat zájezd do 
uvedeného termínu platnosti, uhradit zálohu 50 %  
a můžete se radovat :-)

2. VĚRNOSTNÍ SLEVA AŽ 3 % 
  Tuto slevu získají všichni, kteří využili služeb naší 

cestovní kanceláře alespoň 1x. Aplikuje se na všechny 
nabídky dovolených s TRAVEL FAMILY .

3. SKUPINOVÉ A FIREMNÍ SLEVY   
  Pro kolektivy a zaměstnance podniků a firem, které 

s námi dlouhodobě spolupracují, jsme připravili 
zvýhodněné ceny a slevy na pobyt. Jsme připraveni 
řešit požadavky a poptávky dovolených na míru.

        
Sledujte náš piktogram...

4.   DĚTI ZDARMA NEBO VÝHODNĚ  
Děti u nás mají ubytování zdarma (ve vybraných 
kapacitách), anebo získají výraznou slevu či 
zvýhodněnou cenu na dopravu.

5.   NÁSTUPY NA POBYT KTERÝKOLIV DEN   
Zvolíte si libovolný počet dní pobytu a naplánujete 
si termín odjezdu a příjezdu, jak potřebujete. I toto 
umíme pro vás zajistit!

Podmínky uplatnění všech slev naleznete ve VOP Travel 
Family a na webových stránkách.

|  CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ
Nadstandardní pojištění vás ochrání a zajistí klidnou a bezstarostnou dovolenou.

Využijte nabídky sjednání pojištění včetně storna zájezdu již od 56 Kč za osobu a den + možnost 
PŘIPOJIŠTĚNÍ COVID-19.

A pro vaše děti: ZDARMA pojištění do 18 let !
(Akce je časově omezená)

DELEGÁTI
|  Vaši průvodci a poradci na dovolené s Travel Family!

Vy a Vaše dovolená jste pro nás velmi důležití. Usilujeme o to, abyste se na zájez-
dech cítili příjemně a vše si užili na jedničku. Naši delegáti budou pečovat o vaše 
pohodlí a budou nápomocni v řešení případných potíží.

|  A navíc Dárek k First minute DOVOLENÉ :)
Už jste se rozhodli?  Ke koupi dovolené FIRST MINUTE  
ZÍSKÁTE OD NÁS DÁREK, který vás může  
doprovázet na dovolených s TRAVEL FAMILY :-)

Super lehký 
batůžek 

Super lehký 
batůžek batůžek 
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DOPRAVA
|  Autobusová

|  Letecká

• Odlety z PRAHY, OSTRAVY, BRNA a KATOWIC
• Rychlá, bezpečná a komfortní doprava 
• Transfér z letiště do místa vaší dovolené
• Létáme každý den do vybraných destinací 
•  Zástupce CK na letišti jsou ve většině 

charterových letů samozřejmostí 
•  Spolupracujeme s renomovanými a prověřenými 

leteckými společnostmi Smart Wings, WizzAir, 
Ryanair a dalšími

•  Konečné ceny letecké dopravy již zahrnují 
všechny poplatky: letenku tam i zpět, letištní  
a bezpečnostní taxy, palivový příplatek

Doprava NA OSTROVY Jadranu
•   Cílové destinace: ostrov RAB, HVAR, BRAČ, 

KORČULA
•   Autobus není trajektem přepravován 

•   doprava je organizována do přístavu na 
pevnině, poté trajektem a místními transféry 
do místa vašeho pobytu

|  Parkování u letiště
Nabízíme zvýhodněné parkování na letišti  
v Praze, Ostravě a Brně.  
Možnost rezervace hned během nákupu  
nebo před odletem.

PRAHA

Havířov

KarvináOpava
Český Těšín

Frýdek-Místek

Vsetín

Valašské
Meziříčí

Nový Jičín

Hranice

PřerovOLOMOUC

Prostějov

Vyškov

ZlínOtrokovice

Uherské Hradiště

Mikulov*

Hodonín

směr Bratislava (SK)

BRNO

Znojmo

Jihlava
Humpolec

Poděbrady
Pardubice

Chrudim* Vysoké Mýto*
Litomyšl*
Svitavy*

Letovice*

Ždírec n/D.*
Havlíčkův Brod*

Kolín

Hradec Králové

Trutnov

Jičín

Nová Paka

Jaroměř

Mladá
Boleslav

Benešov

TáborPísek

Strakonice
Vodňany

Kaplice

Dolní Dvořiště

HoražďoviceKlatovy

Plzeň

České
Budějovice

OSTRAVA

Pohořelice* Břeclav * Nástupní místa na vyžádání
Pozn.: Některá nástupní místa 

není možno ve vybraných 
(zejména krajních) termínech využít.

•   Více než 40 nástupních míst
•   Odjezdy každý pátek 
•   Komfortní klimatizované autobusy s WC
•   Technický průvodce na vybraných linkách, 

promítání filmů, denní tisk 

•   Občerstvení k zakoupení na palubě autobusu 
•   Výběr místa v autobuse
•   Výběr volného místa vedle sebe (v případě 

nenaplnění kapacity)
Výběr volného místa vedle sebe (v případě 
nenaplnění kapacity)
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DÁRKOVÉ POUKAZY
|  Vytvořte si vlastní dárkový poukaz

2.    PŘIDEJTE VLASTNÍ VĚNOVÁNÍ 

  Zážitky jsou ten nejkrásnější dárek na světě!  
Tento poukaz ti pomůže splnit tvé cestovatelské sny.

1.    VYBERTE SI VZHLED POUKAZU 
Z lásky   Narozeniny   Destinace   Vánoce   Vlastní motiv  

3.    HODNOTA POUKAZU 

500 Kč

2000 Kč

1000 Kč

5000 Kč

1500 Kč

Jiná suma

Zážitky jsou ten nejkrásnější dárek na světě! 
Tento poukaz ti pomůže splnit tvé cestovatelské sny.

Z lásky   Narozeniny   Destinace   Vánoce   Vlastní motiv  

3.  HODNOTA POUKAZU3.  

CHYTRÁ ZÁLOHA 99 KČ
|  Jak získat chytrou dovolenou?

|  Jak funguje dovolená s chytrou zálohou: 
      Příklad pro zájezd v ceně 15 000 Kč

ZÁLOHA

Vaše platba

Doplatek ceny zájezdu
1 měsíc před odjezdem

++ =

Smlouva o zájezdu 
a „dovolená je v kapse“ :)

99 Kč 0 Kč 14 901 Kč 15 000 Kč

2.  Podepíšete Smlouvu o zájezdu, 
která obsahuje i podmínky  
SMART půjčky. Ta za vás doplatí 
zbylou cenu zájezdu. Poté, co doplatíte 
zbytek ceny zájezdu, se půjčka 
automaticky vrátí bez jakýchkoli úroků. 

3.  Zaplatíte zálohu 99 Kč  
za každou dospělou  
osobu i dítě a zájezd  
máte v kapse.

1.  Vyberete si a objednáte svou 
dovolenou na našem webu 
nebo našich pobočkách 
TRAVEL FAMILY.

Bez úroků!

A bez poplatků!
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NEPTUN KLUBY
|  Zábava a relax pro celou rodinu

|  Pro děti
•  Animační program s českými 

animátory pro malé i větší 
děti

•  Tématická odpoledne plná 
her a aktivit

•  Atrakce, soutěže a Neptunův 
rodinný čtyřboj

•  Zábavné večery: dětské 
minidisco, karneval a talent 
show

• Volba boha Neptuna

•  Sportovní aktivity: fotbal, 
ping-pong, šipky

|  Pro dospělé
•  Ranní rozcvička 

a aqua aerobic

•  Výlety a poznávací procházky

•  Plážový volejbal, fotbal, ping-
pong

•  Společenské hry

•  Zábavné večery  
a volba boha Neptuna

Báječné prázdniny 
se smíchem, 

pohodou 
a sportováním!

TROGIR all inclusive (str. 11)
PROMAJNA (str. 16)
DRVENIK (str. 19)
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Zadar

Sv. Filip i Jakov
Biograd na Moru

Šibenik
Solaris

Primošten
Trogir Omiš Baška Voda

Promajna
Makarska
Tučepi

Drvenik
Gradac

Vodice

 

Duga Uvala

Rabac

Krk

Baška

Karlobag

Starigrad-Paklenica
Zaton

Njivice
Crikvenica

Novi Vinodolski
Plitvice

Rijeka

Zagreb

SLOVINSKO

CHORVATSKO

Krk

Cres Rab

Pag
Vir

Murter

Vis

Ugljan

Split

Brač
Hvar

Korčula

Lastovo Pelješac

Mljet

Dubrovnik

Lošinj

Umag
Novigrad
Poreč
Vrsar
Rovinj

Pula

  
Více info na ckvt.cz
HR-0125G, HR-0125B, 
HR-0125P, HR-0125J,

Národní park Plitvická jezera
Hotely Grabovac, Plitvice  
a Jezero

CHORVATSKO
|  Země plná zážitků

Chorvatsko už dávno není jen oblíbená 
oblast rodinných dovolených. Je to 
především země plná unikátních zážitků. 
Ten svůj zážitek si zde najdou všichni.

Pláže jako stvořené na míru pro vás!
V Evropě patří chorvatské pláže k těm nej. Toužíte po klidu, nebo se 
nebráníte občasným mejdanům na mořském břehu?

Punta Rata – patří mezi 10 nejkrásnějších pláží světa. Najdete ji v Brele na 
Makarské rivieře.  Zlatni rat – v přehledu chorvatských „nej“ patří k absolutní 
špičce. Nachází se na jižní straně dalmátského ostrova Brač. Tučepi – 
Makarská riviera, nejkrásnější pláž celé oblasti. Duče u Omiše – idylka 
i s nejmenšími dětmi, pozvolný vstup do moře a písek. Sunčana uvala – ostrov 
Lošinj, oblázková pláž pro všechny aktivní vyznavače vodních hrátek a sportů. 
Toto je jen zlomek ze spousty nádherných pláží, které na vás čekají…

Relax a zábava po cestě
Cestou do Chorvatska si může zpříjemnit prohlídkou a přenocováním 
v rámci Národního parku Plitvická jezera. Oddych v přírodě? Rozhodnutí 
je jen na vás. Ubytování vám rádi zajistíme na libovolný počet nocí. 
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POLOHA na okraji borového háje, 
cca 800 m od centra Novigradu. 
VYBAVENÍ restaurace, plážová re-
staurace, aperitiv bar, směnárna, sejf, 
TV místnost, terasa, Wi-Fi v lobby ba-
ru i na pokojích ZDARMA.
UBYTOVÁNÍ menší klimatizované 
1-2lůžkové pokoje se sprchou a WC, 
SAT TV, telefonem, fénem, s možností 
přistýlky. Při využití přistýlky je pro-
stor v pokoji velmi omezen. 
STRAVOVÁNÍ snídaně a večeře for-
mou bufetu. 
PLÁŽ přírodní oblázková a kameni-
tá, cca 100 m, vhodná pro děti.
SPORT venkovní bazén se sladkou 
vodou, dětský bazén, za poplatek - 
tenisové kurty, stolní tenis, minigolf, 
hřiště pro míčové hry, plážový volej-
bal, možnost zapůjčení jízdních kol, 
aerobic, animace. Možnost využívá-
ní sauny, whirlpoolu, masáží, solária 
a vnitřního bazénu v hotelu Maestral 
(za poplatek).
SLEVY pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
KAM ZA SPORTEM: Novigrad se pro-
filuje jako destinace pro sportovně 
zaměřenou rekreaci. Lze provozovat 
tenis, malou kopanou, volejbal, plážo-
vý volejbal, házenou, basketbal, fot-
bal, minigolf, kuželky, paragliding, vol-
né lezení, cyklistiku a další. Z vodních 
sportů pak sportovní rybolov (nejlep-
ší rybářské terény jsou při pobřeží me-
zi zátokami Dajla na severu a Mirna na 
jihu), jachting (marina Novigrad), ka-
noistiku na řece Mirně. 

Hotel Aminess Laguna

POLOHA komplex hotelů Narcis (HR-0013R), Mimosa-Lido Palace (HR-
0013M) a Hedera (HR-0013H), umístěné v zeleni, cca 500 m od centra Rabacu. 
VYBAVENÍ restaurace, aperitiv bar, pizzerie, směnárna, výtah, Wi-Fi ZDARMA, 
prodejna suvenýrů, market, taneční terasa, parkoviště ZDARMA.
UBYTOVÁNÍ moderně zařízené klimatizované 2lůžkové pokoje se sprchou 
a WC, SAT TV, telefonem, fénem, sejfem, ledničkou, některé s možností 
2 přistýlek (na přistýlky lze umístit maximálně 1 dospělého s 1 dítětem do 16 let 
nebo 2 děti), obvykle rozkládací gauč nebo patrové lůžko. Pokoje 2(+0) mají 
16 m2 s oddělenými lůžky, jsou orientovány na cestu a do svahu.  
STRAVOVÁNÍ polopenze: snídaně a večeře formou bufetu, plná penze: snídaně, 
oběd, večeře formou bufetu. Vždy 
k večeři ZDARMA tyto nápoje: 2 dl 
vína nebo piva nebo minerální vody 
nebo džusu. Služba ALL INCLUSIVE 
- plná penze formou bufetu - snídaně 
7:00-10:00, oběd 12:30-14:00, 
odpolední svačinka 15:00-17:00 
(zmrzlina, sendviče, mini pizzy atd.), 
večeře 18:30-21:00. V době podávání 
oběda, odpolední svačiny a večeře 
je neomezená konzumace místních 
nealkoholických a alkoholických 
točených nápojů (pivo, víno, voda, džus). 
Obědy v rámci plné penze/All inclusive 
jsou podávány v jednom z hotelů.
PLÁŽ oblázková, přírodní kamenitá, 
cca 100 m, vhodná pro děti, sprchy 
na pláži.
SPORT 2x vnitřní bazén (v 7. a 8. 
měsíci uzavřen), 4x venkovní bazén, 
dětský bazén, fitness, sauna, masáže, 
animace pro děti a dospělé, tenisové 
kurty, minigolf, hřiště pro míčové hry, 
dětské hřiště, dětský klub, vodní sporty.
POZNÁMKA hosté ubytováni 
v hotelovém komplexu Narcis, Hedera, 
Lido Palace mohou využívat vybavení 
všech tří hotelů. Program All inclusive 
dále zahrnuje: lehátka u bazénu 
ZDARMA (pouze v omezeném 
množství), tenisové kurty, minigolf, 
hřiště pro míčové hry, fitness, sauna 
- vše po předchozí domluvě s recepcí 
1 hodina. Pobytová taxa cca 1,3 EUR/
os./den - platí se na místě. 
SLEVY pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.

CHORVATSKO – Novigrad / Rabac

Hotel Narcis, Mimosa a Hedera

•  Výborná poloha

•  Bike friendly

•  Doporučujeme 
pro rodiny s dětmi

•  Blízko pláže a jen 
800 m od centra

•  Wi-Fi zdarma

•  Dítě až do 14 let 
zdarma

•  Animace pro děti

• Výborná strava

 

  Pokoje pro 1 až 3 os.

  Strava: polopenze

 
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0002L

•  Doporučujeme pro 
rodiny s dětmi

•  Rodinné pokoje

•  Animační program

•  Blízko pláže a centra

•   Výborná poloha

•  Doporučujeme pro 
náročné

•  Velmi oblíbené místo

 

 

  Pokoje pro 2 až 4 os.

  Strava: polopenze,  plná penze 
all inclusive

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0013R, M, H
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POLOHA penzion je ideálním místem 
ke strávení příjemné rodinné dovole-
né, cca 500 m od centra města Sv. Fi-
lip i Jakov. 
VYBAVENÍ vlastní parkoviště ZDAR-
MA, v blízkosti market, restaurace. 
UBYTOVÁNÍ  klimatizované, pro-
storné, jednoduše vybavené 2lůžko-
vé pokoje, některé s možností přistýl-
ky (vhodné pro děti do 14 let), vždy se 
sprchou a WC, SAT TV, Wi-Fi ZDARMA, 
lednicí, balkonem. Pokoj 2(+2) - 2lůž-
kový pokoj s možností přistýlky a od-
dělený 1lůžkový pokoj. Ve 2. patře se 
nachází malý společný kuchyň. kout.  
STRAVOVÁNÍ polopenze - snídaně 
formou bufetu, večeře výběrem z me-
nu, plná penze - snídaně formou bu-
fetu, obědy a večeře výběrem z menu.   
PLÁŽ oblázková, betonová plata cca 
150 m, vhodná pro děti. 
SPORT plážový volejbal, vodní spor-
ty dle místní nabídky. 
POZNÁMKA pobytová taxa - cca 1,35 
EUR/os./den - platí se na místě.
SLEVY pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.

POLOHA na zalesněném poloostrův-
ku Raduća, cca 300 m od centra měs-
ta Primošten. 
VYBAVENÍ restaurace, plážová re-
staurace, Wi-Fi na recepci a v aperitiv 
baru ZDARMA, směnárna, výtah, sejf 
za polatek cca 3 EUR/den, terasa. 
UBYTOVÁNÍ klimatizované 2 lůž-
kové pokoje COMFORT***/PRE-
MIER**** se sprchou a WC, bal-
konem, SAT TV, telefonem, fénem, 
s možností přistýlky. Pokoje 2(+2) 
COMFORT - dvě 2lůžkové ložnice, typ 
2(+2) PREMIER - dvě 2lůžkové lož-
nice, jedna s francouzským lůžkem 
(vhodným pro dvě děti), s francouz-
ským oknem. Pokoje označené PRE-
MIER - jsou vybaveny novějším zaří-
zením, Wi-Fi ZDARMA, minibar, sejf, 
župan. 
STRAVOVÁNÍ snídaně, polopenze, 
plná penze - formou bufetu. 
PLÁŽ oblázková, cca 30-50 m, spr-
chy na pláži a lehátka a slunečníky na 
pláži za poplatek. 
SPORT venkovní bazén s mořskou 
vodou s uzavíratelnou kupolí, dět-
ský bazén, tenisové kurty, stolní te-
nis, minigolf, hřiště pro míčové hry, 
dětské hřiště, animace, vodní sporty, 
wellness centrum - masáže, aerobic, 
sauna, fitness. 
POZNÁMKA centrální klimatiza-
ce na pokojích je v provozu pouze 
v 7. a 8. měsíci, všechny pokoje ma-
jí stropní ventilátor. Parkování za po-
platek cca 5 EUR/den - platí se na 
místě. Pobytová taxa - cca 1,35 EUR/
os./den - platba na místě. 
SLEVY pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
MOŽNOST DOKOUPENÍ na vyžá-
dání: dětská postýlka - cca 6 EUR/
den, lednička do pokoje COMFORT - 
5 EUR/den - platba na místě.

CHORVATSKO – Sv. Filip  i Jakov/ Primošten

•  Lokalita vhodná  
pro provozování  
cykloturistiky

•  Hřiště pro plážový 
volejbal

•  Rodinné pokoje
•  Pěkné koupání 
•  Blízko pláže
•  Výhodná cena
•  Výhodná poloha  

k výletům do okolí

 Pokoje pro 2 až 4 os. 
+ dítě do 2 let bez lůžka

  Strava: polopenze, plná penze

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0199P

Penzion Pikolo Hotel Zora /

•  Výborná poloha
•  Oblíbené letovisko
•  Pěkné koupání s vý-

hledem na Primošten
•  Animace pro děti
•  Doporučujeme
•  Rodinné pokoje
•  Rezervujte včas
•  Výhodná poloha pro 

výlety do okolí

  Pokoje pro 1 až 4 os. 
+ dítě do 2 let bez lůžka

  Strava: snídaně, polopenze, 
plná penze

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0044Z
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CHORVATSKO – Trogir

Hotel Medena

POLOHA hotel umístěn v příjemné středomořské vegetaci v lokalitě 
Seget Donji, cca 4 km severně od Trogiru. Svou polohou hotel přímo 
vybízí k procházkám podél moře směrem na východ do historického 
Trogiru (město na seznamu UNESCO) a naopak směrem na západ 
podél resortu apartmánů Medena a Vranjica Belvedere do městečka 
Seget Vranjica. Pro návštěvu Trogiru je možno využít také spojení 
pomocí „lodního taxi“, které vyplouvá v pravidelných intervalech 
přímo z pláže pod hotelem. 
VYBAVENÍ restaurace, plážová restaurace, pizzerie, kavárna, 
aperitiv bar, kongresový sál, směnárna, výtah, sejf, TV místnost, 
prodejna suvenýrů, terasa, parkoviště ZDARMA.
UBYTOVÁNÍ  klimatizované 2lůžkové pokoje se sprchou nebo vanou 
a WC, balkonem, SAT TV, telefonem, lednicí, sejfem, fénem, Wi-Fi, 
s možností přistýlky pro dítě do 12 let. Pokoje typu 2(+2) - 2lůžkový 
pokoj s jednou prostornější přistýlkou (rozkládací gauč 120x 190 cm) 
pro jedno dítě do 12 let a jedno dítě do 7 let nebo pro jednu osobu od 12 
let. V případě využití přistýlky dochází ke zmenšení volného prostoru 
v pokoji.
Křídlo A (rekonstruovaná část) - pokoje SUPERIOR NEW - typ B 
Superior New se nachází v 1.-3. patře s orientací do parku, typ BM 
Superior New ve 3.-8. patře s orientací na moře. Superior pokoje jsou 
zrekonstruovány a odpovídají kategorii 4*
Křídlo B - pokoje typu BM a PROMO se nachází ve 3. nebo 4. patře. 
Pokoje označené STANDARD se nachází v 1. a 2. patře a jsou vybaveny 
novějším nábytkem. Pokoje PROMO - menší dvoulůžkové pokoje (cca. 
15 m2) vhodné pro páry, manželská postel 140 x 200 cm.
STRAVOVÁNÍ polopenze  - snídaně a večeře formou bufetu, nápoje 
za poplatek, ALL INCLUSIVE - plná penze formou bufetu, neomezená 
konzumace místních točených nápojů (voda, džus, pivo, víno) 
v době podávání obědů a večeří, odpolední občerstvení, neomezená 
konzumace místních točených nápojů (voda, džus, pivo, víno, místní 
alkoholické nápoje) v aperitiv baru (9.00-22.00 hod.) a u bazénu 
(10.00-17.30 hod.).
PLÁŽ oblázková a částečně betonová, cca 200 m, sprchy na pláži.
SPORT venkovní bazén, masáže, 6 tenisových kurtů, stolní tenis, 
minigolf, biliard, hřiště pro míčové hry, dětské hřiště, plážový 
volejbal, dětský animační park na pláži (za poplatek), vodní sporty dle 
místní nabídky.
POZNÁMKA pobytová taxa - cca 1,4 EUR/os./den - platí se na místě. 
Bohatý animační program NEPTUN KLUBU k dispozici od 2.7. do 
27.8.2022. Po dohodě s recepcí - možnost využití tenisového kurtu 
od 12 do 14 hodin ZDARMA. 
SLEVY pro děti a dospělé osoby na přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.

•  Doporučujeme  
pro rodiny s dětmi

•  Animační program
•  Oblíbené letovisko

 

  Pokoje pro 2 až 4 os.

  Strava: polopenze,  
all inclusive 

 
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0047M

pokoj typu NEW

  V této lokalitě nabízíme také:  
Vila Malo More. 
Více informací na ckvt.cz
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CHORVATSKO – Omiš

Hotel Brzet

POLOHA velmi oblíbený hotel pavilonového typu uprostřed boro-
vého háje, cca 1 km jižně od města Omiš, v bezprostřední blízkos-
ti krásných oblázkových pláží. Pro své ideální podmínky ke koupání 
i pěšímu dosahu samotného centra Omiše je vyhledávaným místem 
pro trávení letní dovolené.
VYBAVENÍ klimatizovaná restaurace, sejf, terasa, parkoviště, Wi-Fi 
na recepci ZDARMA.
UBYTOVÁNÍ klimatizované 2lůžkové pokoje se sprchou a WC, bal-
konem, telefonem, lednicí a fénem, s možností přistýlky. 
STRAVOVÁNÍ polopenze - snídaně a večeře formou bufetu, plná 
penze - snídaně formou bufetu, oběd a večeře výběr ze 3 menu se 
salátovým bufetem a neomezenou konzumací místních točených ná-
pojů v době podávání oběda a večeře (víno, džus a voda) v centrál-
ní restauraci.
PLÁŽ oblázková, cca 30 m, vhodná pro děti.
SPORT vyžití dle místní nabídky.
POZNÁMKA klienti s autobusovou dopravou vystupují a nastupují 
na magistrále, vzdálené cca 350 m. Parkování ZDARMA. Pokoje typu 
2(+1) jsou přednostně obsazovány 3 osobami. Pobytová taxa cca 1,4 
EUR/os./den - platí se na místě.
SLEVY pro děti a dospělé osoby na přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
NAPSALI NÁM: Dovolená v krásném místě s možností zajímavých 
výletů, moře krásné, pláže skvělé hned u hotelu, výborné pro rodi-
ny s dětmi, pohoda s plnou penzí, ubytování dobré, personál ochotný 
a milý, městečko Omiš s roztomilým historickým centrem. Táňa

•  Oblíbené ubytovací 
zařízení

•  Přímo u krásné  
oblázkové pláže

•  Centrum města  
a zábava na dosah

• Nápoje v ceně
• Pěkné koupání
•  Výhodné slevy  

 pr o děti

 

  Pokoje pro 2 až 3 os. 
+ dítě do 12 let bez lůžka

  Strava: polopenze, plná penze

 
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0048B

  V blízkosti nabízíme také:  
Mala Luka, Apartmány Mala Luka. 
Více informací na ckvt.cz
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•  Pěkné koupání

•  Rodinná atmosféra

•  Klidná lokalita

•  Blízko pláže

•  Výhodná cena

•  Vyzkoušejte rafting 
na řece Cetině 

•  Výhodná poloha  
k výletům do Splitu,  
na ostrovy,  
Makarské, Omiše ... 

 

  Apartmány pro 1 až 5 os. 
+ dítě do 4 let bez lůžka

  Strava: bez stravy

 
Více informací na  
ckvt.cz
HR-00491

POLOHA apartmány v malé osadě 
Nemira, cca 3 km od Omiše. 
VYBAVENÍ restaurace s terasou 
v přízemí objektu penzionu Nevera, 
Wi-Fi ZDARMA, parkoviště, v blízkos-
ti - market.
UBYTOVÁNÍ jednoduše zařízené kli-
matizované apartmány se nachází  
v 1. patře a jsou orientovány z boku 
objektu a z jižní strany směrem k mo-
ři - typ STUDIO - 2lůžkový pokoj se 
sprchou a WC, TV, vybavený malý ku-
chyň. kout, lednice, balkon, někte-
ré s možností přistýlky (rozkládací 
gauč), typ APT. 4(+0) - dvě dvoulůž-
kové ložnice a denní místnost, vždy 
vybavený kuchyň. kout, sprcha a WC, 
TV, balkon.
STRAVOVÁNÍ polopenze - snídaně 
formou bufetu, večeře - výběr ze 3 
menu + polévka, salát, dezert.
PLÁŽ oblázková, vzdálená cca 300 
m. Přístup na pláž po schodech.
SPORT možnost sportovního vyžití 
dle místní nabídky.
POZNÁMKA apartmány jsou vy-
baveny starším zařízením - vhodné 
pro méně náročnou klientelu. Výmě-
na ručníků probíhá jednou za týden. 
Úklid apartmánů v průběhu pobytu 
si hosté zajišťují sami. S ohledem na 
přístup na pláž po schodech ubyto-
vání není vhodné pro osoby se sníže-
nou pohyblivostí. 
SLEVY pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.

POLOHA vila umístěna ve svahu 
v osadě Nemira, cca 4 km jižně od 
Omiše. 
VYBAVENÍ v blízkosti - restaurace, 
market, Wi-Fi v celé vile ZDARMA.
UBYTOVÁNÍ klimatizované apartmá-
ny, typ APT. A4(+0) - jedna 2lůžko-
vá ložnice, denní místnost se 2 lůž-
ky (rozkládací gauč), typ APT. A5(+0) 
a typ APT. B5(+0) - jedna 3lůžko-
vá ložnice, denní místnost se 2 lůž-
ky (rozkládací gauč), vždy vybavený 
kuchyň. kout, sprcha a WC, TV, tera-
sa. Apartmán APT. A5(+0) je prostor-
nější, s přímým výhledem na moře. 
K dispozici je společný venkovní krb 
na terase a parkování ZDARMA cca 
100 m od vily.
STRAVOVÁNÍ vlastní, s možností 
stravování á la carte v blízké restau-
raci, vzdálené cca 100 m.
PLÁŽ oblázková, cca 100 m vhodná 
pro děti, přístup na pláž po schodech.
SPORT možnost sportovního vyžití 
dle místní nabídky.
POZNÁMKA možnost pronájmu vily 
pro skupinu max. 24 osob za zvýhod-
něných podmínek (část vily je obsa-
zována majitelem). Klienti s autobu-
sovou dopravou vystupují a nastupují 
sami na magistrále, vzdálené cca 300 
m. S ohledem na přístup na pláž po 
schodech ubytování není vhodné pro 
osoby se sníženou pohyblivostí. 
SLEVY pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.

Apartmány Nevera Vila Ina

CHORVATSKO – Nemira

•  Oblíbené letovisko
•  Výhodná cena
•  Pěkné koupání
•  Ideální poloha  

k výletům do okolí
•  Vyzkoušejte rafting 

na řece Cetině
•  Rodinná atmosféra
•  Rezervujte včas
•  Apartmány se stravou

 

   Studia pro 2 až 3 os. 
+ dítě do 2 let bez lůžka

  Apartmány pro 4 os. 
+ dítě do 2 let bez lůžka

  Strava: polopenze

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0048N
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CHORVATSKO – Baška Voda

POLOHA vila Žaja se nachází cca 
300 m od centra letoviska Bašky Vody.
VYBAVENÍ restaurace, obchody, pi-
zzerie, směnárna, parkování zdarma.
UBYTOVÁNÍ klimatizované apartmá-
ny, typ Studio 2(+0) a Studio 2+1- 
jedna místnost se 2 lůžky nebo jed-
na místnost se 2 lůžky a s přistýlkou, 
s kuchyňským koutem, se sprchou 
a WC, SAT TV, Wi-Fi, některé s balko-
nem. Typ Apt. 2+2 - dvoulůžková lož-
nice a denní místnost s rozkládacím 
gaučem pro 2 osoby, s kuchyňským 
koutem, sprchou a WC, SAT TV, Wi-Fi, 
balkonem s orientací na moře. 
STRAVOVÁNÍ vlastní, s možností 
dokoupení polopenze - snídaně for-
mou bufetu, večeře výběr ze 2 me-
nu + 2 dcl piva nebo vína nebo džu-
su, v cca 700 m vzdálené restauraci 
aparthotelu PALAC.
PLÁŽ oblázková, vzdálena cca 300 m.
SPORT sportovní využití dle míst-
ní nabídky.
POZNÁMKA parkování zajiště-
no u ubytování nebo v jeho blízkos-
ti ZDARMA.
SLEVY dítě do 3 let bez lůžka  
- ZDARMA.
MOŽNOST DOKOUPENÍ na vyžádá-
ní: malý pes za poplatek cca 5 EUR/
den -platba na místě.

POLOHA na kraji městečka Baška 
Voda, cca 300 m od centra. 
VYBAVENÍ restaurace, plážová 
restaurace, lounge bar Borik, restaurace 
a wine bar Matrioska, aperitiv bar, 
kongresový sál, kosmetický salón, 
kavárna s terasou, směnárna, terasa, Wi-
Fi ZDARMA. 
UBYTOVÁNÍ klimatizované 2lůžkové 
pokoje s vanou nebo sprchou a WC, 
balkonem, SAT TV, telefonem, fénem, 
sejfem, minibarem, některé s možností 
přistýlky. Pokoje typu SU jsou 
prostornější a mají možnost přistýlky 
(rozkládací křeslo, vhodné pro dítě do 
13 let). Pokoje typu 2(+1) B-JS-ST mají 
2lůžkovou ložnici a denní místnost 
s rozkládacím gaučem a typ 2(+2)
B-JS-SU - 2lůžková ložnice a denní 
místnost se dvěma rozkládacími gauči. 
Zapůjčení dětské postýlky na vyžádání 
- ZDARMA. 
STRAVOVÁNÍ snídaně a večeře 
formou bufetu, 1x týdně galavečeře. 
PLÁŽ oblázková, cca 50 m, sprchy, 
lehátka a slunečníky na pláži za 
poplatek. 
SPORT venkovní a vnitřní bazén 
se sladkou vodou (venkovní bazén 
v provozu od 1.5.-1.10.), wellness 
centrum, sauna (finská, bio, ruská, 
turecká, slaná), ZDARMA vstup do 
světa saun do 1.6. a od 28.9., whirlpool, 
masáže, fitness ZDARMA, v blízkosti 
– tenisové kurty, půjčovna kol, vodní 
sporty. 
POZNÁMKA parkování za poplatek 
cca 5 EUR/den. 
SLEVY pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.

•  Oblíbené letovisko

•  V blízkosti pláže

 •  Zábava na dosah

 Pokoje pro 2 os. až 4 os. 
+ dítě do 3 let bez lůžka 
Apartmány pro 2 až 5 os. 
+ dítě do 3 let bez lůžka 

  Strava: bez stravy, snídaně, 
polopenze

 
Více informací na  
ckvt.cz
HR-005531

Vila Žaja Hotel Horizont

•  Přímo u pláže

•  Doporučujeme  
pro náročné

•  Zábava na dosah

•  Výborná kuchyně

•  Velmi oblíbené místo

 

 

  Pokoje pro 2 až 4 os. 
+ dítě do 2 let bez lůžka

  Strava: polopenze

 
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0054H
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Hotel Bluesun SolineHotel Bluesun Marina

POLOHA luxusní hotel u pobřežní 
promenády, obklopen borovým há-
jem, cca 200 m od centra Brely.
VYBAVENÍ renovovaná klimatizova-
ná restaurace, lobby, vinárna a tera-
sa, aperitiv bar, snack bar, internetová 
místnost, kavárna, směnárna, sejf, TV 
místnost, WI-FI ZDARMA, kongresový 
sál, parkoviště.
UBYTOVÁNÍ v roce 2022 nově zre-
kontruované moderní klimatizované 
1-2lůžkové pokoje se sprchou a WC, 
balkonem, SAT TV, telefonem, fénem, 
sejfem, minibarem, některé s mož-
ností přistýlky (rozkládací gauč),  
pokoj označený PREM - s přímým  
pohledem na moře.
STRAVOVÁNÍ snídaně - formou bu-
fetu, polopenze - snídaně a večeře 
formou bufetu. 
PLÁŽ z jemných oblázků, cca 30 m, 
sprchy na pláži.
SPORT venkovní a vnitřní bazén se 
sladkou vodou, venkovní dětský ba-
zén, animace, wellness centrum - 
sauna, masáže, whirlpool, solarium, 
nově rekonstruované fitness cent-
rum, v blízkosti - tenisové kurty, stol-
ní tenis, minigolf, billiard, vodní spor-
ty, golfový simulátor.
SLEVY pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
POZNÁMKA parkování za poplatek 
3 EUR/den.

POLOHA moderní hotel obklopený 
borovým hájem, cca 600 m od centra 
města, na samém břehu moře, u krás-
ných oblázkových pláží.
VYBAVENÍ restaurace, plážová re-
staurace, aperitiv bar, směnárna, TV 
místnost, terasa, Wi-Fi ZDARMA, vý-
tah, parkoviště.
UBYTOVÁNÍ klimatizované 1-2lůž-
kové pokoje se sprchou a WC, bal-
konem, SAT TV, Wi-Fi ZDARMA, te-
lefonem, sejfem, fénem, minibarem. 
Pokoje označené SU jsou s možností 
přistýlky. Typ 2(+3) FAMILY - klimati-
zovaný 2lůžkový pokoj s rozkládacím 
gaučem a pokoj s francouzským lůž-
kem (140 cm), max. obsazenost po-
koje 3 dosp. os.+ 1 dítě nebo 2 dosp. 
os.+ 3 děti.
STRAVOVÁNÍ snídaně a polopenze 
formou bufetu.
PLÁŽ z jemných oblázků, stíněná 
borovicemi, cca 50 m, přístup na pláž 
po schodech, sprchy na pláži ZDAR-
MA.
SPORT fitness, sauna, masáže, so-
lárium, animace. V blízkosti teniso-
vé kurty.
SLEVY pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
POZNÁMKA parkování za poplatek 
3 EUR/den.
MOŽNOST DOKOUPENÍ dětská po-
stýlka (cca 10 EUR/den) - platba na 
místě.

•  Doporučujeme  
pro náročné

•  Přímo u pláže

 

  Pokoje pro 1 až 4 os. 
+ dítě do 2 let bez lůžka

  Strava: snídaně, polopenze

 
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0052S

CHORVATSKO – Brela

•  Doporučujeme  
pro rodiny s dětmi

•  Oblíbené letovisko
•  Přímo u pláže
•  Rodinné pokoje
•  Rezervujte včas
•  Pěkné koupání
•  Výborná strava
•  Krásné procházky 

podél moře

 

  Pokoje pro 2 až 5 os. 
+ dítě do 2 let bez lůžka

  Strava: snídaně, polopenze

 
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0052R
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Pavilon Dukić A , Dukić B , Dukić C

POLOHA pavilony DUKIĆ se nachází v letovisku Promajna cca 3 km jižně od letoviska Baška Voda, cca 1,5 km 
od Baško Polje a cca 7 km severně od města Makarska. Poloha pavilonů přímo vybízí k příjemným procházkám 
podél moře do výše zmíněných turistických letovisek.
VYBAVENÍ Promajna je ideálním místem ke strávení příjemné dovolené, nabízející několik restaurací, 
plážových barů, obchůdků, market, Wi-Fi na terase restaurace ZDARMA.
UBYTOVÁNÍ Dukić A: jednoduše vybavené menší 2lůžkové pokoje se sprchou a WC, lednicí, TV a balkonem. 
Pokoje nemají kuchyňský kout. Dukić B: prostornější klimatizované 2lůžkové pokoje se sprchou a WC, lednicí, 
TV a balkonem, s možností přistýlky (rozkládací lehátko vhodné pro děti do 12 let). Pokoje jsou orientovány na 
pohoří Biokovo a nemají kuchyň. kout. Klimatizované apartmány pavilonu B - typ APT. 2+2 B - jedna 2lůžková 
ložnice, denní místnost s rozkládacím gaučem pro 2 osoby, typ APT. 5(+2) - jedna 2lůžková ložnice, jedna 
3lůžková ložnice, denní místnost s možností až 2 přistýlek (rozkládací gauč), vždy vybavený kuchyň. kout, sprcha 
a WC, TV, balkon nebo terasa. APT. A5(+2) - apartmán je orientovaný na moře a je prostornější, APT. B5(+2) 
- apartmán je orientovaný na pohoří Biokovo. Dukić C: klimatizované částečně renovované apartmány, typ - 
STUDIO A2(+0) B s balkonem, STUDIO B2(+0) bez balkonu - 2lůžkový pokoj s vybaveným kuchyň. koutem, 
sprcha a WC, TV. Apartmány typu APT 2+1(+1) a 2+2 - 2lůžkový pokoj, denní místnost s rozkládacím gaučem 
(vhodným především pro 2 děti) a vybaveným kuchyň. koutem, sprcha, WC, TV. Apartmán typu APT 2+1(+1) T se 
nachází v přízemí, orientován na severní stranu, s denní místností bez 
okna a posezením na terase. Tento apartmán stačí obsadit 3 osobami. 
Apartmán typu 2+2 T se také nachází v přízemí, je orientován na jižní 
stranu a má k dispozici posezení na terase. Apartmány typu APT 2+2 
B a APT 2+2 B EXTRA jsou umístěny v 1. a 2. patře, mají k dispozici 
balkón. APT 2+2 B EXTRA má největší balkón s přímým výhledem na 
moře.
STRAVOVÁNÍ vlastní nebo formou polopenze nebo plné penze. 
Polopenze: snídaně formou bufetu, večeře výběrem ze 3 menu, nápoj 
k večeři - 2 dl piva nebo vína nebo džusu nebo minerální vody. U plné 
penze navíc oběd výběrem ze 3 menu, nápoj k obědu. Stravování 
probíhá v centrální restauraci. 
PLÁŽ  oblázková, vhodná pro děti, cca 150 m. Na pláži jsou 
k dispozici sprchy, kabinky, WC, lehátka - za poplatek.
SPORT možnost zapůjčení skútrů i kol, parasailing, zapůjčení 
šlapadel apod. V blízkosti veřejné multifunkční hřiště.
POZNÁMKA úklid pokojů v průběhu pobytu si klienti provádějí sami. 
Bohatý animační program NEPTUN KLUBU k dispozici od 2.7. do 
27.8.2022. Pavilony Dukić nemají recepci. Klienti se po příjezdu hlásí 
delegátce, která je zde přítomná. Na vyžádání pobyt s malým psem 
za poplatek cca 10 EUR/den.
SLEVY pro děti a dospělé osoby na přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
NAPSALI NÁM: S pobytem jsme byli velmi spokojeni, ubytování 
skromnější, ale dostačující, klidné, jídlo velmi dobré, pláže čisté jako 
i celá Promajna a okolí, bohatá nabídka výletů, celkově jsme byli velmi 
spokojeni. Místo vhodné zejména pro rodiny s dětmi, které zde mají 
svůj program. J.S.,

•  Animační program
•  Doporučujeme  

pro rodiny s dětmi
•  Nápoj v ceně
•  Oblíbené letovisko
•  Výhodná cena
•  Pěkné koupání

  Pokoje pro 2 os. 
+ dítě do 12 let bez lůžka 
Apartmány pro 2 až 5 os.

  Strava: bez stravy, polopenze, 
plná penze

 
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0101A, B, C

CHORVATSKO – Promajna
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Rivijera Sunny Resort by Valamar

POLOHA hotel je tvořen devíti pavilony, které jsou umístěny v zeleni 
v mírném svahu, v blízkosti moře, v klidnější části Makarské, cca 2 km 
od historického centra u nejkrásnějších pláží. 
VYBAVENÍ klimatizovaná restaurace, směnárna, sejf, bar, TV míst-
nost, kadeřnictví, internetový koutek, taneční terasa, parkoviště.
UBYTOVÁNÍ klimatizované 2lůžkové pokoje se sprchou a WC, telefo-
nem, lednicí, SAT TV, Wi-Fi ZDARMA, některé pokoje s balkonem. Po-
koj typu 2(+1) - třílůžkový pokoj bez balkónu. Pokoj typu 2(+2) - dva 
2lůžkové pokoje, které nejsou odděleny dveřmi. Z pokojů není výhled 
na moře z důvodu středomořské vegetace.
STRAVOVÁNÍ polopenze - snídaně formou bufetu, večeře - hlavní 
chod výběrem ze 4 menu, předkrmy, polévky, saláty, dezerty - formou 
bufetu, ALL INCLUSIVE Light - snídaně formou bufetu, oběd a veče-
ře - hlavní chod výběrem ze 4 menu, polévky, saláty, dezerty - formou 
bufetu, neomezená konzumace místních točených nápojů (pivo, víno, 
voda, džus), káva, po dobu podávání obědu a večeře.
PLÁŽ oblázková, cca 50-200 m, vhodná pro děti. Sprchy na pláži za 
poplatek.
SPORT betonové tenisové kurty, stolní tenis, minigolf, hřiště pro mí-
čové hry, dětské hřiště, animace pro děti ve věku 4-14 let, sportovní 
animace, vodní sporty.
SLEVY PRO DĚTI SLEVY PRO POKOJ 2(+2): dítě do 14 let na při-
stýlce se 2 dospělými - ZDARMA. Osoba od 14 let na přistýlce - sleva 
50 %. SLEVY PRO POKOJ 2(+1): dítě do 12 let na přistýlce se 2 do-
spělými - ZDARMA. Osoba od 12 let na přistýlce - sleva 30 %. SLE-
VY PRO POKOJ 2(+0): dítě do 3 let bez nároku na lůžko a stravu - 
ZDARMA. Dítě do 12 let na základním lůžku s 1 dospělým - sleva 30 
%. 
MOŽNOST DOKOUPENÍ na vyžádání pobyt se psem (cca 10 EUR/
den) - platí se na místě.
NAPSALI NÁM: V hotelu Rivijera jsme byly začátkem září, tedy po 
hlavní sezoně. Klidná lokalita na konci města Makarská, procházkou 
do města asi 30 minut chůze podél pobřeží, možno využít vláček, 
který zastaví na začátku hlavní promenády. Určitě doporučuji. J.B.

•  U krásné pláže
•  Oblíbené letovisko
•  Doporučujeme
•  Rezervujte včas
•  Nově All Inclusive 

Light

 

  Pokoje pro 2 až 4 os.

  Strava: polopenze,  
all inclusive light

 
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0060R

CHORVATSKO – Makarska

  V této lokalitě nabízíme také:  
Apartmány Neva. 
Více informací na ckvt.cz
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Hotel Bluesun Alga  
CHORVATSKO – Tučepi

•  Doporučujeme pro  
rodiny s dětmi

•  Animační program
•  Prostorné rodinné 

pokoje
•  Přímo u pláže
•  Krásné koupání
•  Oblíbené letovisko

 

 

 Pokoje pro 1 až 4 os. 
+ dítě do 3 let bez lůžka

  Strava: snídaně, polopenze, 
plná penze, all inclusive

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0064A

POLOHA moderně zařízený, rekonstruovaný hotel Bluesun Alga a hotel 
Bluesun Kaštelet tvořící jeden ubytovací komplex, nacházející se na prome-
nádě, v bezprostřední blízkosti krásné oblázkové pláže, cca 400 m od cent-
ra Tučepi.
VYBAVENÍ restaurace, plážová restaurace, aperitiv bar, kavárna a cukrárna, 
pizzerie, směnárna, sejf, výtah, Wi-Fi, kongresový sál, kadeřnický a kosmetic-
ký salón, internetová místnost, terasa.
UBYTOVÁNÍ ALGA - prostorné klimatizované 1-2lůžkové pokoje se sprchou 
a WC, SAT TV, Wi-Fi ZDARMA, telefonem, minibarem, sejfem, fénem, balko-
nem. Pokoj 2(+2) - prostornější 2lůžkový pokoj s možností 2 přistýlek (roz-
kládací gauč). Pokoj ECO - bez balkónu. 
STRAVOVÁNÍ polopenze - snídaně a večeře formou bufetu, plná penze - 
formou bufetu. ALL INCLUSIVE - snídaně, oběd, večeře formou bufetu, od-
polední snack (16:00- 17:00) - čaj, káva, koláčky, ovoce, v době podávání jíd-
la místní točené víno a nealkoholické 
nápoje, na all inclusive baru od 10:00 
do 23:00 - místní točené alkoholic-
ké nápoje, káva, místní točené neal-
koholické nápoje, 2x týdně dalmát-
ská večeře. 
PLÁŽ oblázková, cca 50 m, sprchy 
na pláži.
SPORT vnitřní bazén, venkovní ba-
zény včetně dětského bazénu, well-
ness centrum - fitness, solárium, 
sauna, masáže, whirlpool. Dále teni-
sové kurty, stolní tenis, hřiště pro mí-
čové hry, dětské hřiště, aerobic, ani-
mace, vodní sporty.
POZNÁMKA parkování za poplatek 
3 EUR/den.
SLEVY pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
MOŽNOST DOKOUPENÍ  na 
vyžádání: dětská postýlka - cca 10 
EUR/den (platí se na místě), v období 
do 28.5. a od 17.9. ZDARMA.

Hot. Bluesun Neptun a dep. Maslinik

POLOHA v zeleni přímo u pláže, cca 700 m od centra Tučepi.
VYBAVENÍ restaurace, snack bar, aperitiv bar, směnárna, sejf, Wi-Fi na 
recepci ZDARMA, TV místnost, výtah, parkoviště, taneční terasa.
UBYTOVÁNÍ HOTEL (HR-0064U) - moderní klimatizované 2lůžkové 
pokoje se sprchou a WC, balkonem, SAT TV, Wi-Fi, telefonem, fénem, některé 
s možností přistýlky. Pokoje 2(+2) BM-SUITE - dvě 2lůžkové ložnice 
orientované na mořskou stranu. DEPANDANCE (HR-0064N) - moderní 
klimatizované 2lůžkové pokoje se sprchou a WC, balkonem, SAT TV, Wi-Fi, 
telefonem, fénem, některé s možností přistýlky, pokoje 2(+3) FAMILY - dvě 
2lůžkové ložnice s možností přistýlky.
STRAVOVÁNÍ služby ALL INCLUSIVE - plná penze formou bufetu, pozdní 
snídaně, odpolední občerstvení, čaj o páté, noční občerstvení, konzumace 
místních nealkoholických a alkoholických nápojů (od 10:00 do 24:00 
v restauraci a pool baru).
PLÁŽ oblázková, cca 30 m, sprchy 
na pláži.
SPORT venkovní bazén, dětský 
bazén, tenisové kurty, fitness, stolní 
tenis, hřiště pro míčové hry, dětské 
hřiště, vodní sporty.
POZNÁMKA: služby ALL INCLUSIVE 
dále zahrnují: možnost využití 
tenisových kurtů - po dohodě 
s recepcí, stolní tenis, půjčování 
jízdních kol, animace pro děti 
i dospělé, dětský klub, junior klub, 
aerobic a vodní gymnastika, plážový 
volejbal, 5x týdně taneční večery 
s hudbou, sejf na recepci, možnost 
využití vnitřního bazénu 
v hotelu Alga. Parkování za poplatek 
3 EUR/den.
SLEVY pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
MOŽNOST DOKOUPENÍ  na 
vyžádání: dětská postýlka - cca 10 
EUR/den (platí se na místě), v období 
do 28.5. a od 17.9. ZDARMA.

•  Doporučujeme pro 
rodiny s dětmi

•  Animační program
•  Přímo u pláže
•  Bohatý All inclusive
•  Oblíbený hotel
•  Krásné koupání
•  Prostorné rodinné 

pokoje

 

 

  Pokoje pro 2 až 5 os.

  Strava: all inclusive

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0064U, HR-0064N
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CHORVATSKO – Drvenik

Holiday Resort Antonija, Oliva, Triton 

POLOHA moderní rodinný resort se nachází v klidnější části zátoky 
Gornja Vala letoviska Drvenik, v bezprostřední blízkosti moře. Resort 
se skládá z hlavní budovy Antonija, ve které se nachází recepce 
a restaurace a 10 m vzdálených vedlejších budov Oliva a Triton. 
V místě je vybudovaná cyklostezka Drvenik - Gradac v délce 27 km. 
Přibližně 1 km od resortu je trajekt na ostrov Hvar. 
VYBAVENÍ restaurace, Wi-Fi ZDARMA, aperitiv bar, terasa, výtah 
se nachází v budovách Antonija a Oliva (v Antoniji nezajíždí do 
posledního, podkrovního patra), parkoviště, v blízkosti market.
UBYTOVÁNÍ Antonija: klimatizované 2lůžkové pokoje se sprchou 
a WC, SAT TV, minibarem, fénem a sejfem, některé s možností 
přistýlky. Typ 2(+0) B menší podkrovní pokoj bez balkonu, typ 2(+0) 
A pokoje bez balkonu, typ 2(+1) BM - pokoje s balkónem a bočním 
pohledem na moře, 2(+1) BM-SW - pokoje s balkónem a přímým 
pohledem na moře. Typ 3(+1) FAMILY - prostorný 2lůžkový pokoj 
s rozkládacím gaučem (150 x 196 cm), balkonem a bočním pohledem 
na moře, typ 3(+1) SUITE - podkrovní 2lůžkový pokoj bez balkonu 
a pokoj se dvěma rozkládacími křesly vhodnými jako přistýlka pro 2 
děti do 12 let. 
Oliva: klimatizované 2-3 lůžkové pokoje se sprchou a WC, s balkonem, 
SAT TV, minibarem, fénem a sejfem, s možností přistýlky. Pokoje 
s označením SW mají přímý pohled na moře, ostatní pokoje mají 
boční pohled na moře. Pokoj 2 (+0) M-SW (v nejvyšším patře) má 
francouzský balkon s přímým výhledem na moře. Pokoje v depandanci 
jsou prostornější než pokoje v hotelu. 
Triton: moderní, komfortně vybavené klimatizované apartmány - 
STUDIO 2(+0) BM - dvoulůžkový pokoj, STUDIO 3(+0) BM - 3lůžkový 
pokoj, STUDIO 3(+1) B - 3lůžkový pokoj s možností přistýlky, typ APT 
2+2 BM a APT 2+2(+1) BM - jedna 2lůžková ložnice a prostorná denní 
místnost se 2 lůžky, u některých apartmánů s možností přistýlky, typ 
APT 4(+0) B - dvě 2lůžkové ložnice, typ APT 5(+0) BM - dvě 2lůžkové 
ložnice a denní místnost s pevným lůžkem. Vždy vybavený kuchyňský 
kout, sprcha a WC, SAT TV, Wi-Fi ZDARMA, balkon. 
STRAVOVÁNÍ polopenze - snídaně a večeře formou bufetu. K večeři 
ZDARMA neomezená konzumace točených nealkoholických nápojů, 
točeného kvalitního červeného a bílého vína, kávy a čaje.  
PLÁŽ oblázková, cca 50 m.
SPORT venkovní bazén (7x3 m x 1,2 m), fitness v budově Antonija 
- ZDARMA, vodní sporty. Animační program NEPTUN KLUB bude 
realizován v období od 2.7. do 27.8.2022.
POZNÁMKA pobytová taxa – cca 1,3 EUR/dospělá os./den – platí 
se na místě. Parkování za poplatek – 35 HRK/auto/den. Check in od 
15:00 hod./check out do 10:00 hod.

•  Nejprodávanější  
4* hotel

•  Doporučujeme pro 
rodiny s dětmi

•  Přímo u pláže

•  Animační program

•  Výborná kuchyně

  Pokoje pro 2 až 4 os. 
+ dítě do 3 let bez lůžka.

  Strava: polopenze

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0212A

  V blízkosti nabízíme také:  
Porat, Vila Porat. 
Více informací na ckvt.cz
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POLOHA oblíbený komplex v bezprostřední blízkosti pláže, cca 1 km  
od centra města. 
VYBAVENÍ v hlavní budově klimatizovaná restaurace, plážová 
restaurace, aperitiv bar, směnárna, sejf, TV místnost, kongresový sál, 
terasa, Wi-Fi.
UBYTOVÁNÍ hotel (HR-0151L) - klimatizované 2lůžkové pokoje 
s vanou a WC, SAT TV, Wi-Fi, telefonem, minibarem, fénem, balkonem, 
některé s možností přistýlky. Pokoj typu 2(+2) BM – 2lůžkový pokoj 
a denní místnost s rozkládacím gaučem pro 2 osoby, 2 balkony. 
Depandance (HR-0151A) - pokoj 2(+2) B a BM - prostornější 2lůžkový 
pokoj s rozkládacím gaučem vhodným zejména pro 2 děti do 12 let. 
Pokoj 2(+1) PREMIER - prostorný dvoulůžkový pokoj vybaven novějším 
zařízením, s možností přistýlky. Pokoj 2(+2) PREMIER - dvě 2lůžkové 
ložnice, denní místnost s balkonem, vybaven novějším zařízením. 
Součástí všech typů pokojů je sprcha, WC, balkon, SAT TV, Wi-Fi, telefon, 
klimatizace.
STRAVOVÁNÍ snídaně, polopenze - formou bufetu, služby ALL 
INCLUSIVE – plná penze formou bufetu, odpolední občerstvení od 16:00 
do 17:00, večerní občerstvení od 22:00 do 22:30, konzumace místních 
nealkoholických a alkoholických nápojů od 10:00 do 23:00 na terase.
PLÁŽ oblázková, cca 30-150 m, vhodná pro děti.
SPORT venkovní bazén se sladkou vodou, multifunkční hřiště na písku, 
billiard, bowling za poplatek, půjčovna kol za poplatek, stolní tenis, vodní 
sporty. 
POZNÁMKA program ALL INCLUSIVE dále zahrnuje: využívání bazénů 
(lehátka a slunečníky u bazénu ZDARMA v omezeném množství), 4x 
týdně živá hudba, 1x týdně dalmatská večeře, tenisové kurty (u hotelu 
Laguna) po dohodě s recepcí ZDARMA 1 hod./týden/pokoj, šipky, 
hřiště pro basketbal, plážový volejbal, minigolf. Pokoje 2(+1) BM jsou 
přednostně obsazovány 3 osobami. Parkování na hlídaném parkovišti 
za poplatek cca 10 EUR/den, počet parkovacích míst u hotelu je 
omezen (rezervace není možná), podél místní cesty ZDARMA. Lehátka 
a slunečníky na pláži za poplatek. Lednička v depandanci za poplatek  
5 EUR/den (na vyžádání). Pobytová taxa - cca 1,5 EUR/os./den - platí se 
na místě. 
SLEVY pro děti a dospělé osoby na přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.

•  Doporučujeme pro 
rodiny s dětmi

•  Oblíbené letovisko

•  Rodinné pokoje

•  Přímo u pláže

• Pěkné koupání

•  Zábava na dosah

 

  Pokoje pro 2 až 4 os. 
+ dítě do 12 let bez lůžka

  Strava: snídaně, polopenze, 
all inclusive

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0151L, HR-0151A

Hotel a depandance Labineca

Depandance Labineca

  V této lokalitě nabízíme také:  
Vila Biokovo. 
Více informací na ckvt.cz

CHORVATSKO – Gradac
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CHORVATSKO – Gradac

Penzion Posejdon

POLOHA penzion se nachází na samém břehu krásné oblázkové plá-
že, v blízkosti centra Gradacu. 
VYBAVENÍ restaurace, kavárna, bar, v blízkosti směnárna, market, 
parkoviště.
UBYTOVÁNÍ menší klimatizované 2lůžkové pokoje se sprchou a WC, 
lednicí, SAT TV, Wi-Fi ZDARMA, balkonem, s možností přistýlky. Při vy-
užití přistýlky je prostor v pokoji omezen. Na pokojích nejsou k dispo-
zici osušky.
STRAVOVÁNÍ polopenze - snídaně formou bufetu, večeře výběr 
z menu se salátovým bufetem.
PLÁŽ oblázková, vhodná pro děti, penzion leží přímo u pláže.
SPORT vyžití dle místní nabídky, vodní sporty.
POZNÁMKA nástupní den středa je možný pouze v kombinaci s au-
tobusovou či leteckou dopravou, případně na vyžádání v CK. Pobyto-
vá taxa cca 1,4 EUR/os./den a poplatek za parkování cca 3 EUR/auto/
den - hradí se na místě. Poplatek za městské parkoviště cca 7 EUR/
auto/den - hradí se na místě.
SLEVY PRO DĚTI dítě do 2 let bez nároku na lůžko a stravu - ZDAR-
MA. Dítě od 2 do 12 let na přistýlce - ZDARMA. Dítě od 2 do 12 let na 
základním lůžku - sleva 30 %. Osoba od 12 let na přistýlce - sleva 30 %.
NAPSALI NÁM: Krásný týden plný sluníčka, bezva hotelová obsluha, 
čisté a teplé moře, využívaly jsme i hotelový bazen v sousedním 
Neptunu, příjemné procházky k přístavišti, v restauracích všude 
příjemná obsluha a vždy nám chutnalo, ceny OK a cesta autobusem 
s CK Vítkovice Tours na jedničku / bezpečně tam i zpět. S dcerami 
jsme si dovolenou opravdu užily, díky. I.B.
NAPSALI NÁM: penzion je přímo u moře, ubytování i stravování je 
standartní odpovídá ceně zájezdu, Gradac je krásné místo s poklidnou 
letní atmosférou. Milan

•  Výhodná cena
•  Rezervujte včas
•  Oblíbená kapacita
•  Přímo u pláže
•  Krásné koupání
•  Ideální poloha  

k výletům do okolí

 

  Pokoje pro 2 až 3 os. 
+ dítě do 2 let bez lůžka

  Strava: polopenze

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0128P

  V blízkosti nabízíme také:  
Brist, Penzion Jelena. 
Více informací na ckvt.cz
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EGEJSKÉ MOŘE

JÓNSKÉ MOŘE

LIMNOS
KORFU

LEFKADA

KEFALONIE

ZAKYNTHOS

SKIATHOS

SKOPELOS

KRÉTA

KYTHIRA

PELOPONÉS

PARGA
AMMOUDIA

RHODOS

KOS

KARPATHOS

SAMOSTOLO

ŘECKO
| Místo opravdových divů světa

Tisíce let staré památky, maje-
státné hory svažující se až k tyr-
kysovému moři a na jejich úbočích 
malé rybářské osady. Řecko se 
všemi ostrovy si zamilujete na 
první pohled. Členité pobřeží je 
dostatečně dlouhé na to, abyste 
si našli svou vysněnou pláž a na 
vyhřátém písku nebo bílých 
oblázcích pak prolenošili klidně 
celé dny. Byla by ale škoda nepo-
nořit se hlouběji do řecké historie 

a nevydat se na průzkum památek. 
Řecko je právem kolébkou evrop-
ské civilizace. Do současnosti vás 
pak vrátí vůně řeckých specialit, 
které se z tradičních taveren 
linou ulicemi měst a městeček. 

Nebojte se poznávat zdejší kulturu 
všemi smysly, jen tak ochutnáte 
opravdové Řecko.
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Ostrov boha Hélia, plný slunce 
s 300 slunečnými dny v roce

RHODOS

Stegna

TIPY NA VÝLETY
•  hlavní město ostrova Rhodos s nejrozsáhlejším Starým 

městem Středomoří

•   Lindos s druhou nejzachovalejší akropolí Řecka, který je 
dalším klenotem tohoto ostrova 

•   termální lázně Kalithea Bay, zátoka Anthony Quinna nebo 
pláž Tsambika s jemným pískem 

•  poloostrov Prasonisi s nádhernou pláží a písečnými dunami 
na úplném jihu ostrova 

•  jedinečný ostrov Chalki, jehož pláže s jiskřivě čistou vodou 
připomínají Karibik 

•  Údolí motýlů, kterým protéká potok Pelekanos, je plné 
zeleně, jezírek a vodopádů a je domovem pro tisíce motýlů

Rhodos je největší ostrov Jižních Sporad, kde 
se snoubí krásná příroda s mnoha historickými 
památkami. Strávit dovolenou můžete jak  
v klidnějších letoviscích a vesničkách přímo  
u moře, tak i v rušnějších letoviscích  
na východním pobřeží ostrova.

  Strava: bez stravy / snídaně 
/ večeře / polopenze

Stegna Beach Premium +

POLOHA
Nově postavená studia a apartmány 
přímo v srdci malebného letoviska 
Stegna jen pár kroků od písečné pláže. 
V těsném okolí taverny, bary a obchod 
s potravinami.
UBYTOVÁNÍ
Koupelna se sprchovým koutem a 
WC, Wi-Fi, klimatizace (za příplatek), 
plně vybavený kuchyňský kout včetně 
vařiče a ledničky, terasa nebo balkón, 
dětská postýlka na vyžádání zdarma.
4lůžkové apartmány s možností 
přistýlky pro dítě v přízemí, výhled na 
moře, 2lůžková studia s možností až 
2 přistýlek pro děti nebo dospělou os-
obu, výhled na moře, 2lůžková studia, 
výhled směrem na hory.
STRAVOVÁNÍ
Bez stravy. Možnost dokoupení 
snídaní, večeří nebo polopenze, které 
se podávají v taverně cca 50 m od 
ubytování.
PLÁŽ
Krásná, téměř 1 km dlouhá a široká 
písčito-oblázková pláž se nachází cca 
20 m od ubytování. Plážový set  
(1 slunečník a 2 lehátka) zdarma.
VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 20 m
Centrum: přímo v centru
Letiště: cca 35 km

 
Více informací na  
viamare.cz
GR-3013SP

A w  c k

•   Plážový set zdarma
•   Pro rodiny s dětmi
•   Přímo u pláže

 Studia VH, 2 lůžka

II I

 Studia VM, 2–4 lůžka

IIIi IIii III IIi II

 Apartmán, 2–5 lůžek

IIIIi IIII IIIii IIiii
IIIi III IIii IIi II

Ostrov Rhodos je vyhledávaný pro 
svoji bohatou minulost, moderní sou-
časnost, rozmanitost přírody a pro 
průzračné moře s krásnými plážemi. 
Své si zde najdou jak milovníci klidné 
dovolené, tak i ti, kteří mají rádi zába-
vu, sport a výlety na okolní ostrovy.

RHODOS – Stegna

Kompletní nabídka ubytování a termínů včetně cen pro desti-
naci Rhodos na našich webových stránkách.
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TIPY NA VÝLETY
•  hlavní město ostrova Pigadia, které 

je zároveň největším přístavem na 
ostrově

•  tradiční unikátní vesnice ostrova – 
nejznámější vesnice Olympos, která 
je doslova živoucím muzeem 

•   po stopách dávných civilizací  
a pirátů na ostrov Saria, který byl 
dříve součástí pevniny 

•  více jak 100 krásných pláží, které 
stojí za vidění 

Ostrov s impozantními horskými masivy
Krásné pláže s azurově modrým mořem 

Ostrov Karpathos je vyhledávaný nejen pro svo-
ji poklidnou atmosféru, krásnou přírodu a plá-
že, ale na své si zde přijdou i milovníci vodních 
sportů, zejména windsurfingu a kitesurfingu, 
které se provozují v jižní části ostrova. V hlavním 
městě se nachází potápěčská škola s licencí PA-
DI nabízející kurzy potápění a ponory na mnoha 
místech ostrova.

KARPATHOS
KARPATHOS 

Karpathos je jedinečné místo 
dokonale spjaté s tradicemi.  
Je to ideální místo pro ty, kteří 
vyhledávají prosté radosti života 
a krásu divoké přírody.

Kompletní nabídka ubytování a termínů 
včetně cen pro destinaci Karpathos na 
našich webových stránkách.



25Rezervujte na:   596 664 040 | 222 206 206  | www.travelfamily.cz  | www.ckvt.cz  | www.viamare.cz

•  Pro rodiny s dětmi
•   Výborná poloha
•   Klidné prostředí

F w c k b
 Studia, 2–4 lůžka

III IIii IIi II I

  Strava: bez stravy / snídaně

•  Vhodné pro páry
•  Výborná poloha
•  Oblíbené

D w c k m
 Studia, 2–3 lůžka

III IIi II I

  Strava: bez stravy / snídaně 
/ polopenze

KARPATHOS – Lefkos

Lefkos Village  +

POLOHA
Apartmánový hotel v blízkosti krás-
ných pláží a nedaleko malebného cen-
tra vesničky Lefkos, kde jsou taverny 
a obchody.
UBYTOVÁNÍ
Prostorná studia s 2 lůžky a rozklá-
dacím gaučem jsou vybavena koupel-
nou s vanou a WC, plně vybaveným 
kuchyňským koutem včetně vařiče 
a lednice, klimatizací (za příplatek), 
TV/SAT, sejfem (za příplatek), Wi-Fi, te-
rasou nebo balkónem s výhledem na 
moře (v některých případech omeze-
ný zelení). Dětská postýlka na vyžádá-
ní zdarma. 
VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
Recepce s barem a TV, prostorná zastí-
něná terasa, bazén s lehátky a sluneč-
níky, zahrada, parkoviště.
STRAVOVÁNÍ
Bez stravy. Možnost dokoupení konti-
nentálních servírovaných snídaní. 
PLÁŽ
Nejbližší pláž s hrubším pískem je 
vzdálena asi 3 minuty pohodlnou chůzí 
a další pláže jsou v dosahu několika mi-
nut. Nedaleko je i pláž, kde se lze kou-
pat bez plavek.
VZDÁLENOSTI 
Pláž: cca 190 m
Centrum: cca 150 m
Letiště: cca 30 km

 
Více informací na  
viamare.cz
GR-2801LV

Galini 

POLOHA
Vilka u zálivu Potali jižně od centra 
vesničky Lefkos. Nejbližší taverna je 
vzdálena jen pár minut od ubytování 
a malý obchod asi 100 m. 
UBYTOVÁNÍ
Studia mají 2-3 lůžka a jsou vybave-
na koupelnou se sprchou, WC, plně vy-
baveným kuchyňským koutem včetně 
vařiče a lednice, sejfem (za příplatek), 
klimatizací (za příplatek), Wi-Fi, zastí-
něnými terasami nebo balkóny s vý-
hledem na moře.
STRAVOVÁNÍ
Bez stravy. Možnost dokoupení konti-
nentálních snídaní a servírovaných  
večeří v taverně Blue Swan asi 100 m  
od ubytování.
PLÁŽ
Krásná rozlehlá písčito-oblázková pláž 
s možností pronájmu lehátek a sluneč-
níků je vzdálená asi minutu chůze.  
Písečná pláž Gialou Chorafi je asi  
20 minut chůze od ubytování.
VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 120 m
Centrum: cca 1 km
Letiště: cca 31 km

 
Více informací na  
viamare.cz
GR-2802GA
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Domov řeckého boha ohně Héfaista
Ostrov tisíce pocitů

Limnos je jedinečný, malebný 
a turismem ještě neobjevený os-
trov v severovýchodní části Egej-
ského moře. Osmý největší ostrov 
Řecka. V řecké mytologii je právě 
tento ostrov domovem řeckého 
boha ohně Héfaista a nalézá se 
zde jeho pověstná dílna.
Ostrov Limnos je ideálním cílem pro klidnou 
dovolenou – najdete tu „sváteční“ tempo živo-
ta, relaxaci, odpočinek, krásnou přírodu, nád-
herné pláže, vynikající kuchyni, přátelské místní 
obyvatele a velmi zajímavá místa k poznávání.

LIMNOS
LIMNOS

TIPY NA VÝLETY
•   hlavní město ostrova Myrina, jehož 
dominantou je pevnost a malebný 
kostel Sv. Mikuláše

•   solné jezero Aliki ve východní části 
ostrova, kde je možné v čase migrace 
pozorovat plameňáky 

•   písečné duny na severu ostrova 
v blízkosti pláže Gomati 

•  plavba lodí po jižním pobřeží ostrova, 
které nabízí zajímavé skalní útvary, 
jeskyně a pláže přístupné jen z moře, 
možnost spatřit kormorány a jejich 
hnízdiště 

•   za gastronomií Limnosu v tradičních 
tavernách – ostrov je proslulý kvalit-
ním vínem, tsipourem a sýry z kozího 
a ovčího mléka vyráběnými podle 
starých receptur (Kalathaki) 

Kompletní nabídka ubytování a termínů 
včetně cen pro destinaci Limnos na na-
šich webových stránkách.
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 Studia, 2–4 lůžka

IIii IIi II I

  Strava: snídaně / polopenze

•   I pro náročné
•   Klidné prostředí
•   Vodní sporty na pláži

 b w c  Studia, 2–4 lůžka

III IIii IIi II I

 Apartmány, 2–4 lůžka

IIII IIIi IIii III IIi II

  Strava: bez stravy  
/ snídaně / polopenze

•   Klidné prostředí
•   Oblíbené místo
•   Přímo na pláži

A b w c k

LIMNOS – Agios Ioannis/Plati

Para Thin Alos  Ammos Suites  +

POLOHA
Menší upravený areál s přátelskou at-
mosférou v klidné zátoce přímo u moře 
a pláže. Minimarket je hned naproti uby-
tování a v letovisku je několik taveren.
UBYTOVÁNÍ
2lůžková studia s možností 1-2 přistýlek 
a apartmány až pro 4 osoby, které jsou 
vybaveny koupelnou se sprchovým kou-
tem, WC, klimatizací, TV, plně vybave-
ným kuchyňským koutem včetně vařiče, 
rychlovarné konvice a lednice, fénem, 
sejfem a balkónem nebo terasou s vý-
hledem do okolí, bočním nebo přímým 
výhledem směrem na moře. Na balkó-
nech jsou slunečníky. Apartmány se na-
cházejí v přízemí a mají navíc samostat-
nou ložnici a obývací pokoj s rozkládací 
pohovkou.
VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
Bazén s dřevěnými lehátkami s matrací 
zdarma (podmíněno konzumací na ba-
ru), snackbar, zahrada, parkoviště. Wi-Fi 
je v areálu zdarma.
STRAVOVÁNÍ
Bez stravy. Možnost dokoupení serví-
rovaných snídaní podávaných na terase 
u baru a servírovaných večeří podáva-
ných v taverně Orizontas, která se na-
chází u pláže cca 50 m od ubytování.
PLÁŽ
Pláž s pozvolným vstupem do moře tvo-
ří pruh větších oblázků, přímo u břehu 
a vstupu do moře je pásmo písku. Pláž 
je hned před areálem studií. Lehátka na 
pláži jsou k dispozici zdarma (podmí-
něno konzumací na baru). Doporučuje-
me obuv do vody. Organizovaná písečná 
pláž místy s malými oblázky je vzdále-
na cca 100 m.
VZDÁLENOSTI
Pláž: přímo před areálem
Město Myrina: cca 8 km
Letiště: cca 22 km

POLOHA
Luxusní menší hotel v klidné části na 
okraji populárního letoviska Plati. Nej-
bližší přírodní písečná pláž je jen asi 
200 m od hotelu, krásná dlouhá píseč-
ná pláž asi 600 m od hotelu. Exkluziv-
ně nabízíme se zvýhodněnou nabídkou 
pronájmu auta na celou dobu pobytu. 
Buďte flexibilní, poznávejte neomezeně 
krásy ostrova a užijte si nezávislost.
UBYTOVÁNÍ
2lůžková studia s možností až dvou při-
stýlek pro děti. Prostorná a moder-
ně vybavená studia mají koupelnu, WC, 
TV/SAT, klimatizaci, sejf, set na přípra-
vu kávy a čaje, fén, menší vybavený ku-
chyňský kout s ledničkou, balkón ne-
bo terasu.
VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
Recepce, restaurace, bar, bazén s lehát-
ky a slunečníky zdarma, plážové osušky 
(vratná záloha), parkoviště.
STRAVOVÁNÍ
Snídaně formou bufetu. Možnost do-
koupení večeří formou bufetu v hotelu 
Lemnos Village.
PLÁŽ
Krásná dlouhá písečná pláž s pozvol-
ným vstupem do moře je cca 600 m od 
hotelu. K dispozici lehátka a sluneční-
ky (zdarma nebo se slevou v případě 
konzumace v plážovém baru). Nabíd-
ka vodních sportů (za poplatek). Nej-
bližší přírodní písečná pláž je cca 200 m 
od hotelu.
VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 200 m
Město Myrina: cca 3 km
Letiště: cca 22 km

 
Více informací na  
viamare.cz
GR-5010AM

 
Více informací na  
viamare.cz
GR-5000PA
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Překrásné přírodní scenérie
Rozmanité pláže 

KEFALONIE
KEFALONIE

Kefalonie je malý svět sám pro 
sebe. Je neuvěřitelně krásná 
s nesmírně rozmanitou a fasci-
nující krajinou připomínající pes-
trou mozaiku. 

Na ostrově jsou vzácné jeskyně, tiché kláštery 
dosud obývané mnichy, zbytky benátských hra-
dů a mnoho dalších neuvěřitelných přírodních 
úkazů, pro které je ostrov tak vyhledávaný.

TIPY NA VÝLETY
•   rozmanitý poloostrov Palliki s nád-
hernými plážemi (např. Petani)

•   tichý klášter Agios Gerasimos, zasvě-
cený patronu ostrova

•   hlavní město Argostoli se svojí pěší 
zónou, velkým přístavem a tržištěm 

•  vesnička Assos a malý přístav Fiskar-
do, jež jsou doslova klenotem  
Kefalonie 

•   nezapomenutelné koupání na pláži  
Myrtos, která je podle místních tou 
nejkrásnější pláží světa 

•   ostrov Ithaka, který si díky neroz-
vinutému turistickému ruchu stále 
uchovává svůj tradiční ráz 

Kompletní nabídka ubytování a termínů  
včetně cen pro destinaci Kefalonie na 
našich webových stránkách.
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  Strava: bez stravy

•   Ubytování v zahradě
•   U vyhlášené pláže
•   Rodinná atmosféra

C w c k 
 Studia, 1-2 lůžka II I

  Mezonetová studia, 2-4 lůžka

 IIII  IIIi  IIii  IIi  II

  Strava: bez stravy

Poseidon 

POLOHA
Vilka ve svahu přímo nad malou záto-
kou na okraji Lassi. Nejbližší páže jsou 
přístupné po schodech z rozlehlé za-
hrady. Nedaleko ubytování jsou ta-
verny, kavárny, obchody a autobuso-
vá zastávka.
UBYTOVÁNÍ
2lůžková studia a apartmány až pro  
5 osob mají svá konkrétní jména a jsou 
zařízeny v jedinečném stylu. Jsou vy-
baveny kuchyňským koutem nebo ku-
chyní včetně vařiče, ledničky a varné 
konvice, koupelnou se sprchou nebo 
vanou, WC, klimatizací a Wi-Fi (bez  
záruky, v zahradě před vilou). Dětská 
postýlka na vyžádání zdarma.
STRAVOVÁNÍ
Bez stravy. 
PLÁŽ
V blízkém okolí jsou krásné pláže  
letoviska Lassi, kde je možné si pro-
najmout slunečníky a lehátka. Přímo 
před zahradou jsou útesy ideální pro 
šnorchlování. 
VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 150 m
Centrum: cca 150 m
Letiště: cca 6 km

 
Více informací na  
viamare.cz
GR-0805PO

•   Pro rodiny s dětmi
•   Klidné prostředí
•   Oblíbené

E w  c k
 Studia, 2 lůžka II Ii I

  Apartmány, 2–5 lůžek

IIIIi IIII IIIii IIIi
III IIiii IIii IIi II

KEFALONIE – Lassi/osada Xi

Sofia 

POLOHA
Vilka nedaleko vyhlášené pláže Xi. 
V blízkosti je vynikající taverna a bar 
s celodenním provozem.
UBYTOVÁNÍ
1-2lůžková studia v přízemí a 3-4lůž-
ková mezonetová studia v patře jsou 
vybavena koupelnou se sprchou, WC, 
kuchyňským koutem včetně vařiče 
a ledničky, TV, klimatizací, Wi-Fi a pro-
storným balkónem nebo terasou.  
Dětská postýlka na vyžádání zdarma. 
VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
Bazén s lehátky a slunečníky, venkov-
ní terasa, zahrada s malým dětským 
hřištěm a prostor pro grilování, ma-
lý obchod se základními potravinami, 
bankomat.
STRAVOVÁNÍ
Bez stravy. Možnost dokoupení konti-
nentálních snídaní, které se podávají 
v baru u recepce (platba na místě).
PLÁŽ
Vyhlášená pláž Xi s červeným pískem 
a pozvolným vstupem do moře je  
nedaleko.
VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 60 m
Město Lixouri: cca 8 km
Letiště: cca 30 km

 
Více informací na  
viamare.cz
GR-0804SO
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Perla mezi Jónskými ostrovy 
Nejkrásnější pláže Řecka

LEFKADA
LEFKADA

Nádherný ostrov, který se pyšní 
nepřeberným množstvím sou-
kromých malých, ale i velkole-
pých divokých pláží, které jsou 
lemovány bílými čistými vápenci 
a modrozeleným průzračným 
mořem. 
Lefkada je vyhledávaná především pro svoji 
nádhernou přírodu. Z azurového moře se zve-
dají strmé vápencové útesy, které jsou porost-
lé bujnou vegetací. Vápencové svahy jsou pře-
rušovány jedinečnými písčitými i oblázkovými 
plážemi a hornaté vnitrozemí upoutá svou  
malebností a typickým řeckým koloritem.

TIPY NA VÝLETY
•   autem po nejkrásnějších plážích na 
západním pobřeží ostrova 

•   stará vesnička Karya, která dala jmé-
no věhlasné krajkářské technice  
(vyšívání zlatou nití) a je zde mnoho 
obchůdků s ručními výšivkami 

•   klášter Faneromeni nezklame nikoho, 
místo a vyhlídka z kláštera jsou neza-
pomenutelné 

•  hlavní město Lefkas s pěší zónou, 
množstvím obchodů, taveren  
a starobylých staveb 

•   romantická plavba na motorové pla-
chetnici jménem M/S Christina, jejíž 
součástí je koupání na různých ma-
lých opuštěných plážích a návštěva 
ostrovů Kalamos a Kastos 

•   lodní výlet za koupáním na vyhláše-
ných plážích ostrova – Porto Katsiki, 
Egremni, Agiofilli 

Kompletní nabídka ubytování a termínů  
včetně cen pro destinaci Lefkada na na-
šich webových stránkách.
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  Strava: bez stravy

 Studia, 2–3 lůžka
   

 Apartmány 2–4 lůžka
  

•   Pro rodiny s dětmi
•   Klidné prostředí
•   Vodní sporty  
na pláži

C w c k 

Rania Vaggelis Studios 

POLOHA Malá vilka v mírném svahu 
v klidné části na okraji letoviska. Cent-
rum městečka a přístav jsou vzdálené 
asi 10 minut pohodlnou chůzí.
UBYTOVÁNÍ 2lůžková studia s mož-
ností přistýlky a apartmán až pro 4 
osoby mají koupelnu se sprchou, WC, 
kuchyňský kout se základním vybave-
ním včetně vařiče a ledničky, klima-
tizaci (za příplatek), Wi-Fi a balkón. 
Apartmán má 1 ložnici, kuchyň s pa-
landou, 2 koupelny a 2 WC.
STRAVOVÁNÍ Bez stravy.
PLÁŽ Malé oblázkové pláže v bez-
prostřední blízkosti ubytování, hlavní 
dlouhá oblázkovo-písečná pláž je asi 
10 minut pěšky a jedna z nejhezčích 
pláží ostrova Agiofilli je k dosažení asi 
35 minut pěšky nebo lodním taxi.
VZDÁLENOSTI 
Malé komorní pláže: cca 50 m
Centrum Vassiliki: cca 400 m
Letiště: cca 65 km

POLOHA Studia v blízkosti písčito-
-oblázkové pláže v městečku Nidri. 
V okolí ubytování je několik restaurací 
a taveren a v docházkové vzdálenosti 
pak i obchody a supermarket.
UBYTOVÁNÍ 2lůžková studia, někte-
rá s možností přistýlky, jsou vybave-
na koupelnou s WC, kuchyňským kou-
tem, TV, sejfem (za příplatek), Wi-Fi, 
klimatizací (za příplatek) a balkónem 
nebo terasou.
VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU  
Bazén s lehátky a slunečníky  
a menší zahrada.
STRAVOVÁNÍ Bez stravy. Možnost 
dokoupení snídaní formou bufetu po-
dávaných v Hotelu Armeno Beach, kte-
rý je od ubytování vzdálený asi 230 m 
(3 minuty chůze podél pobřeží).
PLÁŽ Písčito-oblázková pláž, kterou 
lemují stromy a palmy, je asi 100 m od 
ubytování.
VZDÁLENOSTI 
Pláž: cca 100 m
Centrum: cca 1,5 km
Letiště: cca 35 km

 
Více informací na  
viamare.cz
GR-0600RA

 
Více informací na  
viamare.cz
GR-0620VS

LEFKADA – Vassiliki/Nidri

  Strava: bez stravy / snídaně

 Studia, 2–3 lůžka
  

•   Zábava na dosah
•   Výborná poloha
•   Pro rodiny s dětmi

 w c k  
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PARGA

Perla Epiru
PARGA

TIPY NA VÝLETY
•  starobylé centrum Pargy a návštěva benátské pevnosti

•  stará turecká pevnost, kterou postavil Ali Pasha a vodní 
mlýn nad Valtosem, kam jezdí turistický vláček 

•  lodní výlet na ostrovy Paxos a Antipaxos 
•  za poznáním řeckých tradic na ortodoxní kláštery Meteora 

•  oblast Zagoria, která se nachází na území Národního parku 
Aoos-Vikos v srdci pohoří Pindos, nabízí pohledy na úchvat-
né přírodní scenérie, horské vesnice posazené na strmých 
svazích hor nebo staré kamenné obloukové mosty klenoucí 
se přes řeky a údolí 

•  plavba na Jónské ostrovy (Lefkada, Kefalonie, Ithaka,  
Meganissi, Scorpios)

Starobylé městečko a místo s okouzlujícím 
výhledem na benátský hrad a na překrásnou pláž 
Valtos poskytuje vše, co k romantické dovolené 
patří. Parga je také perfektním výchozím bodem 
pro milovníky individuálních výletů.

Achilleas 

POLOHA
Malý rodinný hotel přímo u krásné 
pláže Piso Krioneri. Centrum Pargy je 
snadno dosažitelné pohodlnou cestou 
po nábřeží.
UBYTOVÁNÍ
2lůžkové pokoje s přistýlkou mají kou-
pelnu se sprchou, WC, minibar, TV/
SAT, telefon, klimatizaci, sejf (za pří-
platek), fén, Wi-Fi a balkón nebo te-
rasu s výhledem do vnitrozemí nebo 
na moře.
VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU:
Recepce, bar, venkovní terasa, snída-
ňová místnost.
STRAVOVÁNÍ
Rozšířené kontinentální snídaně for-
mou bufetu.
PLÁŽ
Menší oblázková pláž s pozvolným 
vstupem do moře a možností proná-
jmu lehátek a slunečníků. K dispozici 
je sprcha. Další dvě písčito-oblázkové 
pláže jsou v docházkové vzdálenosti.
VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 20 m
Centrum: cca 250 m
Letiště: cca 60 km

 Pokoje, 2–3 lůžka
  

  Strava: snídaně

 
Více informací na  
viamare.cz
GR-0003AC

•   Přímo u pláže
•   Zábava na dosah
•   Výhled na moře

B q w c m

Kompletní nabídka ubytování a termínů včetně cen pro desti-
naci Parga na našich webových stránkách.
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TIPY NA VÝLETY
•  město Nafplio, bývalé hlavní město Řecka – autem nebo au-

tobusem, ale také jako součást večerní lodní plavby z Tola

•  moderní modrobílý kostelík nad Tolem, odkud je úchvatný 
výhled na celé letovisko Tolo a Argolský záliv 

• tradiční řecké trhy v Nafpliu 

•  nejznámější řecké památky na dosah – Athény, Argolida, 
Olympie, Delphi, Sparta a Mystras 

•  lodní výlet na Sarónské ostrovy Hydra a Spetses nebo  
zážitkový výlet proplutí Korintským kanálem

Nezapomenutelná dovolená

PELOPONÉS
TOLO

Turisty lákají na Peloponés historické památky, stejně 
jako klidná místa pro rodinnou dovolenou. Malebnost 
zdejších míst zdůrazňují pomerančové a citrusové 
háje, fíkovníky, cypřiše, eukalypty, olivovníky, agáve 
a vše, co ke zdejší bujné vegetaci patří. 

PELOPONÉS – Tolo

 Pokoje, 1–4 lůžka
     

  Strava: polopenze

Ritsa Family Hotel 

POLOHA
Rodinný hotel s přátelskou atmosfé-
rou v klidné části na okraji letoviska. 
V okolí je dostatek nákupních i zábav-
ních možností a autobusová zastáv-
ka nedaleko.
UBYTOVÁNÍ
1-2lůžkové pokoje s možností až 2 při-
stýlek jsou vybaveny koupelnou se 
sprchovým koutem, WC, klimatizací, 
fénem, telefonem, TV/SAT, ledničkou, 
sejfem a balkónem s výhledem smě-
rem na vnitrozemí nebo bazén. Dětská 
postýlka na vyžádání zdarma.
VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
Vstupní hala s recepcí, výtah, interne-
tový koutek, restaurace, terasa, bar 
a snackbar u bazénu, bazén, dětský 
bazén, slunečníky a lehátka, parkovi-
ště, Wi-Fi.
STRAVOVÁNÍ
Polopenze. Snídaně a večeře formou 
bufetu. 
PLÁŽ
Široká písečná pláž s pozvolným vstu-
pem do moře, ideální pro rodiny s dět-
mi a seniory, je k dosažení přes silnici. 
Nabídka vodních sportů (za poplatek). 
VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 100 m
Centrum: cca 600 m
Letiště: cca 154 km

 
Více informací na  
viamare.cz
GR-1401RI

•  Pro rodiny s dětmi
•  Blízko pláže
•  Zábava na dosah

D q c w b

Kompletní nabídka ubytování a termínů včetně cen pro desti-
naci Peloponés na našich webových stránkách.

Tolo je příjemné místo pro rodinnou 
dovolenou s širokou písečnou pláží, 
velmi pozvolným vstupem do moře 
a nespočtem restaurací, kaváren 
a obchůdků. Jedná se také o ideální 
výchozí bod pro všechny, kteří se 
chtějí vydat za poznáváním památek 
UNESCO.
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KYTHIRA

Ostrov plný řecké architektury  
s nádechem exotiky 
Krásné pláže a nádherná příroda  
spolu s nezapomenutelnou  
ostrovní atmosférou

KYTHIRA

Ostrov se chlubí řadou mohutných skal a pohoří, 
ale najdeme zde i údolí a zelené pláně bujné ve-
getace, která ukrývá botanické bohatství s řadou 
vzácných květin a rostlin. Návštěvníci, kteří rádi 
objevují minulost, neodolají pohledu na obrovský 
klenbový most Katouni, několik hradů a nespo-
čet kostelů, kaplí a klášterů. Celé pobřeží ostro-
va je poseto řadou pláží se zlatavým a kaštanově 
zbarveným pískem, z nichž některé jsou přístup-
né pouze od moře a poskytují tak návštěvníkům 
dokonalé soukromí.

Nádherný a klidný ostrov, který je považován za oblast, kde se zrodila 
řecká bohyně lásky Afrodita. Ostrov Kythira můžeme považovat za ráj 
na zemi, neboť na jeho 280 km2 žije necelých 4000 stálých obyvatel  
a doposud se nestal obětí masového turismu. 

TIPY NA VÝLETY
•  autem za překrásným koupáním na 

plážích Diakofti, Melidoni, Kaladi, 
Routsounas a mnoho dalších

•  ostrov má dobře značené turistické 
stezky vedoucí nejen krásnou příro-
dou a většina z nich je vhodná i pro 
děti 

•   tradiční vesnice s unikátními kostelí-
ky, příjemnou atmosférou  
a vynikající kuchyní 

•   během července a srpna se na ost-
rově koná mnoho kulturních  
akcí s živou hudbou, tancem a dob-
rým jídlem a pitím

Kompletní nabídka ubytování a termínů 
včetně cen pro destinaci Kythira na na-
šich webových stránkách.
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  Strava: snídaně

•   Klidné prostředí
•   Rodinná atmosféra
•   Výhled na moře

K b c w k
 Studia, 2–3 lůžka
   

  Strava: bez stravy

 Studia, 2–3 lůžka
  

Aphrodite 

POLOHA
Půvabná vilka postavena v ostrovním 
stylu v modrobílých barvách v blízkos-
ti hlavní třídy v samotném srdci Kap-
sali a kousek od pláže.
UBYTOVÁNÍ
2lůžková studia s možností přistýlky 
jsou v přízemí a v patře a mají sprchu, 
WC, plně vybavený kuchyňský kout 
včetně vařiče a ledničky, klimatizaci, 
TV, telefon, Wi-Fi a balkón nebo terasu 
s výhledem na moře nebo na zalesně-
ný svah. Zdarma k dispozici sejf na re-
cepci, kde si lze také vypůjčit fén.  
Dětská postýlka na vyžádání zdarma. 
Za domem je příjemné posezení  
u stolků chráněných slunečníky.
STRAVOVÁNÍ
Bez stravy. 
PLÁŽ
Pláž v Kapsali lze rozdělit na píseč-
nou část, kde je plážový servis a obláz-
kovou část, kde slunečníky a lehátka 
chybí. Pláž je oceněna modrou vlajkou 
EU. Voda je průzračná a vstup do mo-
ře pozvolný, vhodný i pro děti. Na dal-
ší pláž Sparagario, která se schovává 
mezi útesy, se lze dostat pěšky nebo 
zapůjčeným šlapadlem.
VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 60 m
Centrum: cca 100 m
Letiště: cca 25 km

 
Více informací na  
viamare.cz
GR-1600AF

•   Klidné prostředí
•   Výborná poloha
•   Oblíbené

C q c w k

KYTHIRA – Kapsali/Agia Pelagia

Venardos 

POLOHA
Hotel postaven v ostrovním stylu do-
konale zapadá do místní architektury 
a nachází se ve vilové zástavbě ve sva-
hu nad mořem. Do centra a na pláž se 
lze snadno dostat po příjezdové cestě 
okolo místního kostela a pobřežní ko-
munikace. 
UBYTOVÁNÍ
2lůžková studia s možností přistýl-
ky jsou ve vilce naproti hlavní budo-
vě, přes příjezdovou cestu. Studia 
jsou vybavena sprchou, WC, plně vy-
baveným kuchyňským koutem včet-
ně vařiče a ledničky, klimatizací (za 
příplatek), TV, telefonem, fénem, sej-
fem, Wi-Fi a balkónem nebo terasou 
s bočním nebo částečným výhledem 
na moře. Dětská postýlka na vyžádá-
ní zdarma. 
VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
Recepce, restaurace, konferenční míst-
nost, venkovní bazén s lehátky a slu-
nečníky a místo k parkování. 
STRAVOVÁNÍ
Rozšířená kontinentální snídaně for-
mou bufetu. 
PLÁŽ
Písečná pláž s kamínky Agia Pelagia 
je pár minut od ubytování. Vstup do 
moře je pozvolný a vhodný pro děti. 
Možnost pronájmu slunečníků a lehá-
tek. Blízko je také oblázková pláž Ne-
os Kosmos. Nejkrásnější koupání je na 
pláži Laggada, která je vzdálená asi  
40 minut chůze.
VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 400 m
Centrum: cca 450 m
Letiště: cca 20 km

 
Více informací na  
viamare.cz
GR-1603VE
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KRÉTA – Paleochora

KRÉTA 
PALEOCHORA
Perla jihozápadního pobřeží ostrova

Paleochora

Plakias

TIPY NA VÝLETY
•  průchod soutěskou Samaria, která je nejdelší soutěskou 

Evropy (16 km) a je vyhlášena národním parkem

•  vesnička Azogires s klášterem a soutěska Anidri, odkud lze 
sejít roklí na krásnou pláž 

•   procházka soutěskou Agia Irini (7 km) mezi překrásnými 
cypřišovými a borovicovými lesy a návštěva vesničky  
Sougia s krásnou oblázkovou pláží 

•  Chania s historickým centrem a známou tržnicí 

•  lodí z paleochorského přístavu k vykopávkám Lissos,  
věhlasnému písečnému ostrovu s pláží Elafonissi nebo  
k nejjižnějšímu ostrovu Evropy – k ostrovu Gavdos 

Ráno písek, odpoledne oblázky. A zítra zase naopak... 
Paleochora, která leží na jižním pobřeží západní  
Kréty, nabízí svým návštěvníkům jak širokou píseč-
nou pláž Pachia Ammos, kterou lemují stromy tama-
rišků a v její okrajové části je tolerován nudismus, 
tak oblázkovou pláž Chalikia na východním pobřeží. 
Obě pláže dělí jen deset minut chůze, a kromě špič-
kového servisu mají spo-
lečné i to, že získaly pres-
tižní Modrou vlajku EU.  
Za městem, jehož domi-
nantou je hradní zřícenina 
benátského hradu Selino, 
se nachází další menší  
a divočejší pláže. 
Po odpoledním koupání 
ožívá ulice ve středu měs-
tečka, lemovaná restaura-
cemi, tavernami a bary. 

Michalis  +

POLOHA
Moderní vilka na jihozápadním svahu 
nad písečnou pláží v nové části letovis-
ka – Panorama. Nejbližší pláž je k do-
sažení asi do 7 minut chůze a centrum 
městečka asi za 15 minut. Možnost za-
půjčení jízdního kola pouze za 3 €/den. 
UBYTOVÁNÍ
2-3lůžková studia (některá vzájem-
ně propojena dveřmi a mohou se tak 
využít jako ubytování pro rodiny) 
a apartmány až pro 4 osoby jsou vy-
baveny sprchou, WC, balkónem nebo 
terasou s přímým nebo bočním výhle-
dem na moře či Paleochoru, plně vy-
baveným kuchyňským koutem včetně 
vařiče a ledničky, klimatizací (za pří-
platek) a Wi-Fi. Balkóny jsou zastíně-
ny pergolami.
STRAVOVÁNÍ
Bez stravy.
PLÁŽ
Nejbližší písečná pláž je asi 330 m od 
ubytování. Cestu si lze zkátit přes ho-
telovou zahradu studií Marise a Eu-
ropa. Na pláži jsou k dispozici lehátka 
a slunečníky k pronájmu.
VZDÁLENOSTI 
Pláž: cca 330 m
Centrum: cca 900 m
Letiště: cca 78 km

 
Více informací na  
viamare.cz
GR-2005MI

•   Pěkný výhled
•   Pro rodiny s dětmi
•   Klidné prostředí

Jw c k m
 Studia, 2–3 lůžka

III IIi II I

 Apartmány, 2–4 lůžka

IIII IIIi IIii III IIi II

  Strava: bez stravy

Kompletní nabídka ubytování a termínů včetně cen pro desti-
naci Paleochora na našich webových stránkách.
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 Pokoje, 2 lůžka

II I

  Strava: bez stravy / snídaně 
/ polopenze

•   Pro páry
•    Ideální poloha
•  Zábava na dosah

 q w k c

Místo zlatavé pláže přímo pod horami

KRÉTA 
PLAKIAS

Paleochora

Plakias

TIPY NA VÝLETY
•  po stopách historie a tradic ostrova horskými vesničkami 

Sellia, Mythios a Mariou, kde si starousedlíci zachovávají 
tradiční způsob života a na první i druhý pohled se zdá, že 
se jich uspěchanost dnešní doby vůbec netýká

•  lodí na nádhernou pláž Preveli a za návštěvou stejnojmen-
ného mohutného klášterního komplexu 

•   lodní výlet na nejkrásnější záliv Kréty Gramvousa, kde se 
nachází malebná písečná pláž s nádechem exotiky 

•  návštěva druhého nejvýznamnějšího minojského paláce na 
Krétě Festos, koupání na pláži Matala a návštěva vodopá-
dů a kostela sv. Nikolase v soutěsce Kourtaliotiko 

Na Krétě je skoro pořád hezky a Plakias se může  
pochlubit až 320 slunečnými dny v roce. Přímoř-
ské letovisko vzniklé z původní rybářské vesničky 
se nachází na jihu Kréty. Horské vrcholy v okolí  
letoviska skýtají úžasný pohled a místní pláž stej-
ného jména pravidelně získává modrou vlajku EU.  
Díky členitému pobřeží je zde řada malých plá-
ží, které nabízí dosta-
tek soukromí. Příjemnou 
procházkou se lze do-
stat z Plakiasu na píseč-
nou pláž Damnoni, per-
fektními podmínkami 
pro šnorchlování se pyš-
ní pláž Skinaria a hrubší 
tmavý písek je na pláži 
Triopetra.

Lena +

POLOHA
Menší vilka pouze několik desítek me-
trů od krásné písčito-oblázkové pláže 
a velmi blízko centra městečka Plakias. 
Okolo pobřežní komunikace jsou ob-
chody, taverny, bary, kavárny. 
UBYTOVÁNÍ
2lůžkové pokoje ve zvýšeném příze-
mí orientované směrem k moři nebo 
do hor mají sprchu, WC, ledničku, kli-
matizaci (za příplatek), sejf, fén, set 
na kávu, Wi-Fi a balkón se vzdáleným 
výhledem na moře, do zeleně nebo 
k okolní zástavbě. Dětská postýlka na 
vyžádání zdarma.
STRAVOVÁNÍ
Bez stravy. Možnost dokoupení snída-
ní nebo polopenze v restauraci Kyma 
s výhledem na pláž vzdálené asi 70 m. 
Snídaně i večeře jsou servírované a je 
na výběr z menu.
PLÁŽ
Překrásná písčito-oblázková pláž je asi 
170 m od ubytování a k dispozici jsou 
k pronájmu lehátka a slunečníky.
VZDÁLENOSTI 
Pláž: cca 170 m
Centrum: cca 200 m
Letiště: cca 97 km

 
Více informací na  
viamare.cz
GR-2205LE

KRÉTA – Plakias

Kompletní nabídka ubytování a termínů včetně cen pro desti-
naci Plakias na našich webových stránkách.



38 Rezervujte na:   596 664 040 | 222 206 206  | www.travelfamily.cz  | www.ckvt.cz  | www.viamare.cz

Kypr je třetím největším ostrovem ve Středozemním moři ležícím na 
rozhraní tří kontinentů. Ostrov Kypr je dnes rozdělen na dvě zcela od-
lišné části: jižní, řeckou a severní, tureckou část. Ačkoli je severní část 
pod cizí okupací, Kyperská republika je mezinárodně uznávaná jako 
jeden legitimní celek. Kypr je ideálním místem pro sport, poznávání, 
odpočinkovou rekreaci, romantické zájezdy či svatební cesty  
– od každého něco i pro ty nejnáročnější turisty. 

TIPY NA VÝLETY
•  safari jeepem na poloostrově Akamas 

– adrenalinová jízda z Paphosu do 
soutěsky Avgas, k želví zátoce  
Lara a mořské jeskyni

•  pohoří Trodoos a kláštěr Kykkos – 
nejbohatší klášter ostrova 

•   Paphos, který je na seznamu světové-
ho dědictví UNESCO 

•  Petra tou Romiou – pláž, kde se  
podle pověsti zrodila z mořské pěny 
bohyně Afrodita 

•  botanický park Eleouthkia mezi  
Paphosem a Limassolem s 13 té-
matickými zahradami a tisícovkami 
místních rostlin 

•  muzeum vína v Limassolu 

•  vodní park Water World, lunapark 
a Marine Life muzeum v letovisku  
Ayia Napa 

•  návštěva hlavního města ostrova  
Nikósie a dále měst Kyrenia a Fama-
gusta 

•  poloostrov Karpaz, kde se nachází 
rezervace pro divoké oslíky a neko-
nečné písečné želví pláže 

Kompletní nabídka ubytování a termínů 
včetně cen pro destinaci Kypr na našich 
webových stránkách.

KYPR
| Panenský ráj ve Středomoří

SEVERNÍ KYPR

JIŽNÍ KYPR

Lapta Kyrenia

Ercan
Famagusta

Bafra
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 Pokoje, 1–4 lůžka IIIi

III IIii IIi II I

  Strava: all inclusive

•   I pro náročné
•   Pestrá nabídka 
služeb

•   Přímo u pláže

C w b a s
 Studia, 1–3 lůžka

III IIi II Ii I

  Apartmány, 2–4 lůžka

IIII IIIi III IIii IIi
II Ii

•   Pro rodiny s dětmi
•   Přímo u pláže
•   Oblíbené místo

A  c w b

  Strava: polopenze

Corallia Beach 

POLOHA 
Apartmánový hotel zasazen do klidné-
ho prostředí uprostřed zeleně, přímo 
na břehu letoviska Coral Bay. Paphos 
je od hotelu vzdálený cca 15 minut  
a dopravit se tam lze snadno pravidel-
nými autobusovými spoji.
UBYTOVÁNÍ 
Studia pro 1-3 osoby tvoří jedna míst-
nost s manželskou postelí a rozkláda-
cím lůžkem a apartmány pro 2-4 oso-
by se skládají z ložnice a obývacího 
pokoje s rozkládacími lůžky.  
Pokoje jsou vybaveny kuchyňským 
koutem s vařičem, troubou, rychlovar-
nou konvicí a lednicí, koupelnou s va-
nou nebo sprchovým koutem, WC, kli-
matizací, fénem, telefonem, TV/SAT, 
balkónem nebo terasou s výhledem 
do vnitrozemí nebo částečným výhle-
dem na moře.
VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU 
Vstupní hala s recepcí, salónek, výtah, 
bary s TV/SAT, Wi-Fi v prostoru recep-
ce zdarma, restaurace, taverna u moře, 
minimarket, zahrada, parkoviště, ba-
zén, dětský bazén, slunečníky a lehát-
ka u bazénu zdarma, sluneční terasa, 
dětský koutek v zahradě, fitcentrum 
a sauna, herna, tenis, masáže, kulečník. 
Hotel obvykle pořádá v hlavní sezóně 
řecké a kyperské večírky.
STRAVOVÁNÍ 
Polopenze formou bufetu.
PLÁŽ 
Písečná pláž hned u hotelu patří me-
zi nejkrásnější v této oblasti. Vstup do 
moře je pozvolný, v moři je jemný pí-
sek, místy kameny a kamenné plato. 
VZDÁLENOSTI 
Pláž: přímo před areálem
Centrum vesnice Coral Bay: cca 2 km
Centrum města Paphos: cca 20 km
Letiště: cca 144 km

 
Více informací na  
viamare.cz
CY-0004CO

JIŽNÍ KYPR – Protaras/Coral Bay

Pernera Beach 

POLOHA 
Hotelový areál ležící na mořském bře-
hu jedné z nejhezčích oblastí ostro-
va. Je obklopen krásně upravenou za-
hradou. Nejbližší obchod a restaurace 
jsou asi 100 m, bankomat, pekárna, 
další obchody, restaurace a bary asi 
10 minut chůze. 
UBYTOVÁNÍ  
Pokoje pro 1-4 osoby jsou vybaveny 
koupelnou se sprchou a vanou nebo 
sprchovým koutem, WC, klimatizací, 
fénem, telefonem, TV/SAT, ledničkou, 
rychlovarnou konvicí, sejfem, Wi-Fi, 
balkónem s výhledem do vnitroze-
mí nebo na moře. Rodinné pokoje se 
skládají z 1 místnosti s palandou nebo 
rozkládacím gaučem. 
VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU 
Vstupní hala s recepcí, výtah, salónek 
s TV/SAT, konferenční sál, místnost na 
zavazadla, kadeřnický salón, prádel-
na, obchod se suvenýry, minimarket, 
restaurace, bary a snackbary, taver-
na, zahrada, parkoviště, bazén, dětský 
bazén, slunečníky a lehátka u bazénu 
a v zahradě zdarma, osušky k bazénu 
a na pláž zdarma. Hotel má širokou 
nabídku sportovních možností a dob-
ře vybavené spa & wellness centrum.
STRAVOVÁNÍ 
All inclusive. 
PLÁŽ  
Krásná písečná zátoka s pozvolným 
vstupem do moře a se světlým jem-
ným pískem Sandy Bay je hned u ho-
telu. K dispozici lehátka a slunečníky 
k pronájmu. 
VZDÁLENOSTI 
Pláž: cca 50 m
Centrum: cca 2 km
Letiště: cca 66 km

 
Více informací na  
viamare.cz
CY-0009PE



40 Rezervujte na:   596 664 040 | 222 206 206  | www.travelfamily.cz  | www.ckvt.cz  | www.viamare.cz

Královna Jadranu Dosud nepoznaná země

ČERNÁ HORA ALBÁNIE

Černá Hora je jedinečná země, která spojuje krás-
né pláže, nádhernou přírodu a jedinečné lidi, kte-
ří z této bezpečné země dělají příjemné místo pro 
strávení dovolené u moře. Ať už s námi navštíví-
te historickou Budvu, rušné Bečići nebo některé 
z menších městeček, nikdy neuděláte chybu.

Dovolte, pozvat vás do země orlů, poznat albán-
skou pohostinnost, nádhernou přírodu, chutnou 
gastronomii a mnoho památek z její bohaté histo-
rie. Za poslední léta ušla Albánie v oblasti turismu 
mílové kroky kupředu, dnes nabízí na poměry 
balkánské země kvalitní infrastrukturu a pro Vás 
to nejdůležitější – zejména komfortní hotely 
s výborným servisem v blízkosti pláže.

ČERNÁ HORA / ALBÁNIE

Letecky z PrahyLetecky z Prahy

Hotel Sato  Hotel Fafa Beach 
Sutomore, cena s polopenzí od 6 790 Kč/osoba/týden Durres, cena s all inclusive od 11 590 Kč/týden

Náš tip Náš tip
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Nekonečné písečné plážeSlunce, pláže a skvělá kuchyně

BULHARSKOITÁLIE

Bulharsko láká klienty dlouhými písečnými plážemi 
s jemným zlatavým pískem, bohatou historií, výbor-
nou bulharskou kuchyní a každoročně se zvyšující 
úrovní služeb. Bulharsko je tou správnou volbou pro 
klienty, kteří preferují cenově příznivou dovolenou 
v bezpečné destinaci. 

Země pro milovníky historie, kultury, dobrého jídla.  
Tato země není jen o koupání se na písčitých plážích, 
ale je opředena především historií a dobrým jídlem. 
Malebné vesničky, klikaté uličky, na každém rohu  
kavárnička, kde místní obyvatelé tráví čas s kamará-
dy a popíjením dobré italské kávy začínají každý nový 
den. Jen co se vykoupete v moři, nastává čas ochutnat 
italské speciality v místních tavernách a pizzeriích. 

ITÁLIE / BULHARSKO

Letecky z Prahy

Hotel Riva Apartmány Fiore
Slunečné pobřeží, cena s all inclusive od 5 392 Kč/týdenLignano, cena od 1 791 Kč/osoba/týden

Náš tipNáš tip
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Hory a jezera

RAKOUSKO

Rozlehlé zelené pláně, vysoké štíty hor a mezi ni-
mi ukrytá průzračně čistá jezera, to je Rakousko.
Roztáhněte ruce a z plných plic se nadechněte 
krásně čistého vzduchu, vydejte se na výšlap či 
vyzkoušejte místní ferratové (železné) cesty, i to 
patří k adrenalinu který se Vám rozproudí v žilách. 

Hotel Hubertus 
Mallnitz, cena s all inclusive od 4 156 Kč/osoba/4 noci

Relax v termálech

MAĎARSKO

Temperamentní země, která Vám vypálí zrak.  
Nabídne Vám spoustu termálních koupališť, krá-
su hlavního historického města, pálivou papriku 
i skvělý guláš! Příjemně teplá voda Vám zregene-
ruje svalstvo a rozjasní mysl. Země, která je nám 
vzdáleností tak blízká, a přesto jazykově tolik 
vzdálená. To je Maďarsko, země plná protikladů. 

RAKOUSKO / MAĎARSKO

Hotel Aquaworld 
 Budapešť, cena s polopenzí od 6 846 Kč/osoba/4 noci

Náš tipNáš tip



43Rezervujte na:   596 664 040 | 222 206 206  | www.travelfamily.cz  | www.ckvt.cz  | www.viamare.cz



připojištění COVID-19

připojištění rizikových sportů

pojištění odpovědnosti

letecká asistence

Autoasistence a jiné

Cestovní pojištění 
na míru

tů

www.slavia-pojistovna.cz

SJEDNEJTE SI SPOLU 
SE ZÁJEZDEM 
U CK TRAVEL FAMILY.




