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ŘECKO | KYPR
 A ŘECKÉ OSTROVY



NIVEA.cz

*Zdroj: postavení značky NIVEA v kategorii sluneční kosmetiky,  
zahrnující výrobkyna opalování, po opalovaní a samoopalovací výrobky; 

maloobchodní prodeje v hodnotě za rok 2018

UŽIJTE SI 
    BEZSTAROSTNÉ

LÉTO PLNÉ ZÁBAVY

NA SVĚTĚ*

SLUNEČNÍ
KOSMETIKA
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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 www.viamare.cz. 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 nalez-
nete na www.viamare.cz). Slevy za včasný nákup nelze uplatnit na autobusovou a leteckou dopravu. Zájezdy jsou řádně pojištěny ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb. Ceny z tohoto katalo-
gu obsahují DPH. Zahájení prodeje zájezdů/služeb z tohoto katalogu je 1. 10. 2020. Podmínky cestovního pojištění jsou obsaženy ve Všeobecných pojistných podmínkách pro cestovní poh-
jištění a jsou k dispozici ve všech prodejních místech a na www.ckvt.cz. Platnost tohoto katalogu končí 30. 10. 2021. Sídlo společnosti TRAVEL FAMILY s.r.o., Palackého 717/11, 110 00 Praha 1,  
IČO: 17049415, DIČ: CZ699003737. 

 Rodina tradičních a oblíbených českých značek

 Více než 28 let váš průvodce na dovolené 

 Silná a stabilní společnost: patříme mezi 
největší CK v ČR

Nejširší nabídka na Chorvatsko, Řecko  
a řecké ostrovy, Kypr a Černou Horu

 Pestrý výběr destinací: Chorvatsko, Řecko a řec-
ké ostrovy, Kypr, Bulharsko, Černá Hora, Albánie, 
Itálie, Turecko, Maďarsko, Slovensko, Slovinsko, 
Rakousko, ČR a další

|  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

KONTAKTNÍ CENTRUM PRAHA 
tel.: 222 206 206, kcpraha@travelfamily.cz

KONTAKTNÍ CENTRUM OSTRAVA 
tel.: 596 664 040, kcostrava@travelfamily.cz

KONTAKTNÍ CENTRUM OSTRAVA 
tel.: 591 160 308, prodej@kovotour.cz

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

|  TOP PRODEJCI
PLZEŇ, IDEALNI ZAJEZDY.CZ, Pražská 91/6, 301 00 
tel.: 377 223 008, info@idealnizajezdy.cz

ČESKÉ BUDĚJOVICE, MIZOK TOUR, Krajinská 36, 370 01 
tel.: 387 311 575, mizok@volny.cz

TÁBOR, COMETT PLUS, spol. s.r.o., 9. května 1989, 390 02 
tel.: 381 259 657, ck@comettplus.cz

|  SPECIALISTÉ NA DOVOLENOU

Milí klienti,

uplynulá sezóna přinesla řadu změn v cestování a restrikcí sou-
visejících s celosvětovou pandemii. Nečekaná, nepředvídatelná 
opatření a omezení změnila řadu našich projektů, hlavně Va-
šich plánů a měla celkový vliv na cestovní ruch v tomto roce.

Někteří z vás si svou dovolenou užili, ale pouze v omezeném 
výběru destinací - Řecko, Chorvatsko a Bulharsko. Děkujeme 
všem za trpělivost, důvěru a přízeň v tak nelehké době. Jen 
díky Vám jsme tuto situaci zvládli. Našim velkým cílem je, splnit 
vám v roce 2021 vaše neuskutečněné sny a přání v podobě let-
ní dovolené ve vámi žádané destinaci.

Věříme, že nadcházející sezóna bude klidnější a pohodovější 
pro nás všechny. S tímto optimistickým myšlením jsme připra-
vili a stále doplňujeme nabídku na léto 2021. Opět jsme zařadili 
do nabídky osvědčené destinace a ubytovací kapacity.

Pro vás to znamená jediné – můžete s námi cestovat za velmi 
příznivé ceny a se službami ve vysokém standardu. Jen si vy-
brat! Tým našich delegátů a animátorů vás v létě opět přivítá v 
plné síle. 

Naše vlajková loď Travel Family, tvořena 4 tradičními značkami 
– Viamare, VTT, Vítkovice tours a Kovotour plus, je připravena 
splnit vaše dovolenkové přání. 

Užijte si s námi pohodovou dovolenou :) 
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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

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 svoji 
dovolenou na našem webu 
nebo našich pobočkách 
TRAVEL FAMILY (Viamare, VTT, 
Vítkovice Tours a Kovotour Plus).

JAK FUNGUJE DOVOLENÁ S CHYTROU ZÁLOHOU:
 Příklad pro zájezd v ceně 15 000 Kč

KČ

ceny zájezdu, se půjčka automaticky ceny zájezdu, se půjčka automaticky 
vrátí, bez jakýchkoli úroků. vrátí, bez jakýchkoli úroků. 

Bez úroků  

a bez poplatků!
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30%
SLEVY A VÝHODYProč jet s námi :)

16%
 slevy do 31. 10.

14%
 slevy do 31. 12. 

12%
 slevy do 31. 1. 

8%
 slevy do 31. 3. 

10%
 slevy do 28. 2. 

SLEVY A VÝHODY PRO RODINY S DĚTMI
AŽ 2 DĚTI AŽ DO 18 LET ZA VÝHODNOU CENU.
Dítě nesmí v den návratu ze zájezdu dovršit stanovený věk a musí být ubytováno nejméně se 2 dospělými osobami na pevném lůžku.

DÍTĚ VÝHODNÁ CENA platí do 31. 1. 2021

U vybraných ubytovacích kapacit a termínů máme pro Vaše 
děti až do 18 let pobyt včetně letenky (někdy též včetně  
stravovacích služeb) za velmi výhodnou cenu. Tuto nabídku 
mohou čerpat současně až 2 děti.

DÍTĚ POBYT ZDARMA platí po celou sezonu

U vybraných ubytovacích kapacit máme pro Vaše děti až  
do 18 let pobyt ZDARMA (ubytování, někde též včetně  
stravovacích služeb).

Počet nocí Řecko a řecké ostrovy Kypr

7 nocí 5 990 Kč 7 990 Kč

10/11 nocí 6 990 Kč 8 990 Kč

14 nocí 7 990 Kč 9 990 Kč

Počet nocí Řecko a řecké ostrovy Kypr

7 nocí 7 990 Kč 9 990 Kč

10/11 nocí 8 990 Kč 10 990 Kč

14 nocí 9 990 Kč 11 990 Kč

 SLEVY ZA VČASNÝ NÁKUP AŽ 45%
First Minute sleva platí jak pro dospělou osobu, tak pro dítě 
až do 18 let, na kterou se nevztahují zvýhodněné dětské ceny. 
Slevy až 30 % platí na vybrané zájezdy a do vyčerpání kapacit. 
Včasný nákup se opravdu vyplatí!

 VĚRNOSTNÍ SLEVA AŽ 3 % NAVÍC
Sleva se vztahuje na všechny nabídky z katalogu a platí jak 
pro dospělou osobu, tak pro dítě až do 18 let, na kterou se ne-
vztahují zvýhodněné dětské ceny. Věrnostní slevu 3 % získa-
jí klienti, kteří s námi cestovali alespoň 3x, a 2 % klienti, kteří 
s námi byli alespoň 1x na dovolené.

AKCE 1 + 1 SE SLEVOU 5 % NAVÍC
Objednáte-li si do 31. 3. 2021 k vašemu zájezdu ještě jeden 
realizovaný také v roce 2021, získáte na něj extra slevu ve 
výši 5 % z katalogové nabídky zájezdů u moře nebo z nabíd-
ky relaxačních a zimních pobytů. Extra slevu lze kombinovat 
pouze se slevou First Minute. Více ve VOP. Rádi vám poradí-
me, jak získáte nejlepší cenu v rámci této akce.

 BEZPLATNÁ ZMĚNA DOVOLENÉ 
Do 31. 3. 2021 můžete bezplatně vyměnit stávající dovolenou 
za jinou, a to ve všech dostupných destinacích cestovní kan-
celáře TRAVEL FAMILY. Více ve VOP.

MOJE TRAVEL FAMILY – VĚRNOSTNÍ PROGRAM
Po přihlášení/registraci si snadněji a rychleji objednáte 
 zájezd rovnou s vaší aktuální věrnostní slevou a navíc  získáte 
řadu dalších výhod, včetně mobilní asistence. Více na webu 
v sekci Moje Travel Family.

SKUPINOVÉ A FIREMNÍ SLEVY 
Platí min. pro 10 dospělých osob. Kontaktujte nás a nabídky 
vám připravíme na míru dle vašich požadavků.

sleva při plné úhradě ceny zájezdu+ 1–2 % věrnostní sleva+ 2–3 %
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AMMOUDIA

OBSAH | VYSVĚTLIVKY

| QR KÓD? NOVINKA V NAŠEM KATALOGU
QR kód je rychlý odkaz nesoucí internetovou adresu k příslušnému hotelu 
nebo pobytovému místu. Najdete zde pohodlně všechny ceny a termíny, 
slevy a další podrobné informace.

•   Naskenujte znak mobilním telefonem (pomocí čtečky QR nebo 
aplikace ve vašem mobilním přístroji)

•  Pokračujete kliknutím na odkaz na www

•  A už jen vybírejte termín s konečnou cenou vaší dovolené

| ÚVOD 
Chytrá záloha 99Kč 4
Slevy a výhody 5
Obsah a piktogramy 6
Mobilní aplikace 7
Mapa - naše tipy 8
Go parking 11
Svozy  12
Delegáti 14
Tipy na dovolenou 15
Kombinace 16
Poznávací zájezdy 17

| ŘECKO  
Ammoudia  18
Parga  20
Korfu 28
Lefkada 37
Kefalonie 50
Zakynthos 60
Peloponés – Niforeika 71
Peloponés – Tolo 76
Kythira  79
Kréta 84
Karpathos 117
Rhodos 125
Kos 133
Naxos 143
Limnos 147
Skopelos 154
Skiathos 157

| KYPR  
Jižní Kypr  163
Severní Kypr 178

| INFORMACE   
Důležité informace 184
Všeobecné obchodní podmínky 188

| CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO DĚTI ZDARMA

| DÁREK NAVÍC K FIRST MINUTE :)
Už jste se rozhodli? Ke koupi dovolené do 31. 1. 2020 
FIRST MINUTE ZÍSKÁTE OD NÁS DÁREK, který vás může  
doprovázet na dovolených s TRAVEL FAMILY :)

Využijte výhodné cestovní pojištění Standard nebo Exclusive včetně storna zájezdu. 
Při uzavření smlouvy o zájezdu do 31. 12. 2020 s cestovním pojištěním od nás 
získáte pro vaše děti do 12 let pojištění ZDARMA. Děti jsou pojištěny ve stejném 
rozsahu jako dospělé osoby. 

Super lehký 
batůžek

:)
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INCENTIVNÍ
ZÁJEZDY
| PRO FIRMY A SKUPINY

MOBILNÍ APLIKACE
| POHODLNÉ INFORMACE PO RUCE

PŘÍPLATKOVÉ
SLUŽBY
| PRO DOKONALOU DOVOLENOU

Máme mnoholeté zkušenosti s organizováním 
incentivních zájezdů a eventů na míru. 
Při jejich organizaci se řídíme požadavky klienta a respek-
tujeme jeho priority. Aktivně navrhujeme a doporučujeme 
konkrétní řešení na základě našich zkušeností.

Zpříjemníme vám cestu například sedadlem premium 
v letadle (seating), parkováním u letiště, čekáním na odlet 
a dalšími vymoženostmi dnešní doby. Zajistíme zajímavý 
program formou výletů ještě v ČR před vaším pobytem. 
A pak se již nemusíte o nic starat a jen si užívat sluneč-
ných dnů u moře.

VÍCE KOMFORTU A SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ? 

VŠECHNY INFORMACE O VAŠÍ CESTĚ U SEBE! 
NA JEDNOM MÍSTĚ, VE VAŠEM TELEFONU!

Klikněte a ujistěte se, 
že váš čas odletu je 

opravdu v... ? :) 

PŘIPRAVUJEME PRO VÁS MODERNÍ ITINERÁŘ 
PRO SPOKOJENOU DOVOLENOU: 
Najdete zde například ubytování, lety, transfery, detaily destinací, 
místo pro dokoupení dalších služeb k cestě (upgrade sedačky 
v letadle, vytipované zážitky) anebo tipy a rady na cestu. 

SNADNÁ KOMUNIKACE S DELEGÁTEM:
Chat s delegátem nebo s účastníky zájezdu

W  Číslo vašeho 
vysněného pokoje

W  Kuřecí řízky a sekt 
nebo teplé jídlo 
pro děti v letadle

W  Nadváha zavazadla

W  Privátní transfer
W  Rezervace místa 

v letadle
W  Extra sedadlo  

v letadle
W  Výlety

To vše umíme! 

VŠECHNY INFORMACE O VAŠÍ CESTĚ U SEBE! 

PŘIPRAVUJEME PRO VÁS MODERNÍ ITINERÁŘ 

ubytování, lety, transfery, detaily destinací, 
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MÍSTA VAŠÍ DOVOLENÉ
| ŘECKO A ŘECKÉ OSTROVY

| NAŠE TIPY 2021

KORFU
PARGA
AMMOUDIA
LEFKADA
KEFALONIE
PELOPONÉS - NIFOREIKA
PELOPONÉS - TOLO
ZAKYNTHOS
LIMNOS

SKOPELOS
SKIATHOS
NAXOS
KOS
KYTHIRA
RHODOS
KARPATHOS
KRÉTA

JÓNSKÉ MOŘE

KORFU

LEFKADA

KEFALONIE

ZAKYNTHOS

PARGA
AMMOUDIA

TOLO

NIFOREIKA

RITSA FAMILY 
Peloponés – Tolo hotel

STEGNA BEACH +

Rhodos studia
PARA THIN ALOS 
Limnos studia

Strava: polopenze Počet nocí: 10/11 Strava: bez stravy, polopenze Počet nocí: 7/14Strava: bez stravy, večeře Počet nocí: 10/11

OD 13 491 Kč OD 15 189 Kč OD 8 883 Kč
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EGEJSKÉ MOŘE

LIMNOS

SKIATHOS

SKOPELOS

KRÉTA

KYTHIRA

PELOPONÉS

RHODOS

KOS
NAXOS

PAROS

KARPATHOS

SAMOS
TOLO

W Letecky na 3, 4, 7, 10, 11 a 14 nocí

W Zájezdy s kombinovanou dopravou

W Rodiny až se 2 dětmi výhodně

W Hotely i pro náročnou klientelu

W Odlety z Prahy, Brna a Ostravy

W Svozy na/z letiště Praha

W  Parkování u letiště Praha,  
Brno a Ostrava

Egejské moře

THASSOS

LIMNOS

SYROS

SKIATHOS

SKOPELOS

KRÉTA

KYTHIRA

PELOPONÉS

ANDROS

CHALKIDIKI

PIERIE

RHODOS

KOS

SANTORINI

NAXOS
PAROS

KARPATHOS

KALYMNOS

SAMOS
TOLO
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W Letecky na 3, 7, 10 a 11 nocí

W Nádherné dlouhé písečné pláže

W Hotely u pláže

W Hotely s vodními parky

W Rodiny až se 2 dětmi výhodně

W Odlety z Prahy, Brna a Ostravy

W Pobytové zájezdy 

W Hotely i pro náročnou klientelu

W Dlouhá sezóna

W  Parkování u letiště Praha,  
Brno a Ostrava

MÍSTA VAŠÍ  
DOVOLENÉ
| JIŽNÍ A SEVERNÍ KYPR

Coral Bay
Kissonegra

Paphos 

NIKÓSIE

Troodos

Jeroskipou

Limassol

Chionistra
(1951 m)

Solné
jezero

Larnaka
Protaras

Ayia Napa

Kyrenia
Lapta

| NAŠE TIPY 2021

PERNERA BEACH 
Protaras hotel

ACAPULCO 
Kyrenia hotel

CORALLIA BEACH 
Coral Bay studia a apartmány

Strava: all inclusive Počet nocí: 3, 7, 10, 11 Strava: all inclusive Počet nocí: 3, 7, 10, 11Strava: polopenze Počet nocí: 3, 7, 10, 11

OD 15 351 Kč OD 13 743 Kč OD 18 342 Kč



TRAVEL FAMILY

TF2020

POČET PARKOVACÍCH  
MÍST JE OMEZEN,  
NEOTÁLEJTE  
S OBJEDNÁVKOU.

ZÍSKEJTE ZA VČASNÝ  
NÁKUP PARKOVÁNÍ  
U LETIŠTĚ V PRAZE,  
V OSTRAVĚ A BRNĚ  
ZDARMA.

Na 1 smlouvu o zájezdu je možné čerpat 1 parkovací místo (1 parkování).
Od 1. 2. 2020 nabízíme parkování u letiště v Praze, Brně  
a v Ostravě za ZVÝHODNĚNÉ CENY.
Rezervujte hned během nákupu zájezdu v cestovní kanceláři,  
na našich internetových stránkách nebo u našich obchodních zástupců.
PRAHA 
Na stránkách www.viamare.cz a www.vtt.cz najdete vždy  
banner pro vstup do rezervačního systému GO parking.
OSTRAVA A BRNO 
V případě Vašeho odletu z Ostravy či Brna se informujte  
v cestovní kanceláři. 

Více informací získáte též v našich kancelářích nebo na pobočkách našich obchodních zástupců. Kompletní seznam najdete na webu www.viamare.cz nebo www.vtt.cz.

REZERVUJTE VČAS A DOSTANETE OD NÁS PARKOVÁNÍ  
U LETIŠTĚ V PRAZE, BRNĚ A OSTRAVĚ ZDARMA

PARKOVÁNÍ U LETIŠTĚ ZDARMA
NABÍDKA PLATÍ  
DO 31. 1. 2020
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PRAKTICKÉ INFORMACE

W  Klienti, kteří mají svoz již objednaný a rozhodnou se z jakéhokoliv důvodu této 
služby nevyužít, popřípadě využít jen částečně (např. jen jednosměrně), musí 
tuto změnu neprodleně písemně nahlásit v naší CK nejpozději 3 pracovní dny 
před odletem do/z destinace.

W  Možnost doobjednání svozu (nástupního místa) v době cca 1 týden před 
odjezdem na zájezd je nutné předem konzultovat v naší CK. V této době je 
již přesně stanovený jízdní řád z jednotlivých nástupních míst a je nutné brát 
na tuto skutečnost zřetel, stejně tak na již objednanou kapacitu u našeho 
dopravce.

W  V případě, kdy svoz není předem objednaný, nemohou klienti tuto službu 
dodatečně využít, tzn. nebudou vzati do autobusu.

W  Svozové autobusy nebo minibusy nejsou bezbariérové, stejně tak ve starších 
vozech není záchytný systém pro umístění dětské autosedačky.

W  Pořadí nástupních a výstupních míst na trase může být dopravcem změněno.
W  Po příletu z dovolené bude v příletové hale čekat zástupce CK (označen 

logem), kterému je nutno se nahlásit v případě, že klienti mají objednaný 
svoz. Náš zástupce koordinuje dle jmenných seznamů odbavení a vypravení 
autobusů dle jednotlivých tras.

W  Pro zkvalitnění komunikace uvádějte prosím při sepisování smlouvy číslo 
mobilního telefonu. Mějte jej prosím zapnutý jak před nástupem do svozového 
autobusu, tak i po přistání v Praze. To pro případ, že bychom se s Vámi 
potřebovali spojit.

Pro vaše maximální pohodlí jsme pro vás i na sezónu 2020 připravili svozové trasy až z 88 míst po celé ČR na/z letiště 
k vybraným odletům a příletům.
 
Pokud si zájezd zakoupíte včas, máte možnost získat nejen nejatraktivnější slevy, ale také vás na/z letiště Václava Havla v Praze – 
Ruzyni odvezeme ZDARMA. 
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UPOZORNĚNÍ PRO KLIENTY

Svozy na/z letiště bývají někdy spojené i s dalšími destinacemi. Může se tedy 
stát, že v den odletu budete na letišti s časovou rezervou před zahájením 
odbavení nebo po příletu zpět do ČR bude nutné počkat i na klienty přilétávající 
z dalších našich destinací. Děkujeme za pochopení. 

Nevracíme částku za nevyčerpaný svoz ze strany klienta. Stejně tak nevracíme 
platbu za svoz v případě, kdy je ze strany klienta objednaný svoz zrušen. 

Dětské sedačky dopravce negarantuje. 

TRASA 1, 2, 3, 4, 5
LIMNOS, PELOPONÉS – Tolo* (* platí pro odlety 29. 5., 9. 6., 19. 
6., 30. 6., 10. 7., 21. 7., 31. 7., 11. 8., 21. 8., 1. 9., 11. 9., 22. 9., 2. 10.)

TRASA 1, 2, 3, 4 
KRÉTA, RHODOS, KOS, LEFKADA, PARGA, AMMOUDIA

TRASA 1, 3 
KARPATHOS, ZAKYNTHOS, NAXOS*, PAROS* (* pouze  
jednosměrný svoz k odletu)

TRASA 1
CHALKIDIKI, PIERIE - Olympská riviéra, KEFALONIE

TRASA 5 
JIŽNÍ KYPR
 
Jednosměrné svozy na letiště nebo z letiště v Praze u ostatních 
destinací pouze zpětné ověření.

TRASA 2
Český Krumlov, České Budějovice, Vodňany, Písek, Milevsko, 
Tábor, Benešov

TRASA 4
Děčín, Ústí nad Labem, Teplice, Bílina, Most, Jirkov, Chomutov, 
Žatec, Louny, Slaný

TRASA 1
Domažlice, Kdyně, Klatovy, Přeštice, Plzeň, Rokycany (dálnice), 
Žebrák (dálnice), Beroun (dálnice)

PŘÍPOJKA K TRASE 1 – svoz do Plzně, odtud po trase 1
Ostrov, Karlovy Vary, Sokolov, Kynšperk nad Ohří, Cheb, 
Mariánské Lázně, Chodová Planá, Planá, Tachov, Stříbro

TRASA 5
Opava, Dolní Benešov, Ostrava, Karviná, Havířov, Frýdek-Mís-
tek, Příbor, Nový Jičín, Hranice na Moravě, Přerov, Olomouc, 
Prostějov, Vyškov, Rohlenka, Brno, Velké Meziříčí (dálnice), 
Jihlava (dálnice), Pelhřimov (dálnice)

PŘÍPOJKA č. 1 K TRASE 5 – svoz do Rohlenky, odtud po 
trase 5
Břeclav, Hodonín, Strážnice, Veselí n. Moravou, Uherský Os-
troh, Kunovice, Uherské Hradiště, Napajedla, Zlín, Otrokovice, 
Kroměříž

PŘÍPOJKA č. 2 K TRASE 5 – svoz do Zlína, odtud po trase 5
Vsetín, Vizovice

TRASA 3
AUTOBUS č. 1:
Česká Lípa, Nový Bor, Cvikov, Jablonné v Podještědí, Chrasta-
va, Liberec, Jablonec n. N., Hodkovice n. Mohelkou, Turnov, 
Mnichovo Hradiště, Jičín, Mladá Boleslav, Benátky nad Jizerou

AUTOBUS č. 2:
Nové Město n. Metují, Náchod, Česká Skalice, Jaroměř, 
Hořice, Hradec Králové, Holice, Pardubice, Poděbrady

Od 1. 2. 2020 je nabídka nástup-
ních míst za poplatek omezena 
vybranými termíny, které budou 
k dispozici na našich webových 
stránkách.
 
Níže uvedená nástupní místa 
garantujeme při minimálním 
počtu 2 osob  
na dané trase.
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AMMOUDIA

DELEGÁTI
| VAŠE JISTOTA A POMOC

DELEGÁT FUNGUJE JAKO: průvodce 
a poradce, rychlá spojka, záchranná vesta, 
když se vás pokouší nějaký problém na 
cestách stáhnout pod hladinu. Vždycky tam 
pro vás je a pomůže vám vyřešit případné 
potíže.

| PETRA
Práce delegátky je pro mě životní styl, který mi 
umožňuje poznávat svět, potkávat úžasné lidi a těm 
zprostředkovávat nezapomenutelnou dovolenou.

| VÁCLAV
Na ostrově Kythira jste se někteří z vás setkali s našim 
skvělým delegátem – Václavem. “Řecko je můj druhý 
domov, láska na celý život. Navíc rád pracuji s lidmi 
a pomáhám jim, kdykoliv je potřeba“.

| ELIŠKA
S úsměvem jde všechno lépe a navíc je zadarmo, tak 
s ním nešetřím.

| LENKA
Aktivní Lenka ví o Krétě vše a doporučí vám úchvatné 
výlety napříč bohatými historickými památkami i místa, 
kde objevíte gurmánskou tavernu. „Díky znalostem 
prostředí a zkušenostem s prací s lidmi se snažím 
usnadnit a zpříjemnit klientům jejich nejhezčí dny 
v roce, jejich dovolenou.“

Vy a vaše dovolená jste pro nás velmi důležití. Vždy 
usilujeme o to, abyste se na našich zájezdech cítili 
příjemně a vše proběhlo na jedničku. Každé léto posíláme 
do většiny pobytových míst spolehlivé delegáty, kteří 
pečují o vaše pohodlí a řeší případné potíže. 

Delegáti ve většině našich destinací :)

:)

„Být delegátkou je příležitost 
poznávat svět i úžasné lidi.“
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CO VŠECHNO U NÁS NAJDETE?
| NAŠE KATALOGY 2020

| PROGRAMOVÉ A TÉMATICKÉ NABÍDKY

| DOPRAVA

NEPTUN KLUBY 
Zábava pro rodiče i děti s animátory  
Travel Family.

CHORVATSKO:
Trogir, Promajna, Drvenik, Gradac

AKTIVNÍ DOVOLENÁ 50+
ZVÝHODNĚNÉ POBYTY A ZÁJEZDY 
doporučené pro klientelu 50+
Sledujte náš piktogram :)

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY 
Autobusové i kombinované zájezdy se 
speciálním programem naleznete  
v nabídce katalogu ŘECKO, KYPR 
a ČERNÁ HORA.

VÝLETY A ZÁŽITKY 
K zakoupení přímo on-line na www nebo 
následně až v místě pobytu.

PŘÍPLATKOVÉ SLUŽBY 
Dokonalá dovolená: váš komfort 
a pohodlí (str. 7). 

INCENTIVNÍ ZÁJEZDY A SKUPINY  
Zájezdy a eventy na míru.

 Letadlem |  Autobusem |   Kombinovaně |  Autem |  Svozy

CHORVATSKO – ITÁLIE
SLOVINSKO

ŘECKO a řecké ostrovy 
KYPR

ČERNÁ HORA – Albánie
Bulharsko – Turecko

RELAX

Každému „podle chuti“ :)

LÉTO 2021  |        |         |      |    ckvt.cz

CHORVATSKO
 SLOVINSKO  |  ITÁLIE

  |        |       |    viamare.cz    |    vtt.cz LÉTO 2021

ŘECKO | KYPR
 A ŘECKÉ OSTROVY

LÉTO 2021  |        |         |      |    kovotour.cz

ČERNÁ HORA
 ALBÁNIE  |  BULHARSKO

 2021

RELAX
 ČESKO  |  SLOVENSKO
 MAĎARSKO  |  SLOVINSKO

  |        |    ckvt.cz
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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.

Ceny obsahují: 11×–17× ubytování ve studiu nebo apartmánu 
nebo hotelu, dopravu autokarem, lodní lístek do 4lůžkové kajuty 
na trajektu, jednosměrnou letenku včetně poplatků spojených 
s leteckou dopravou, transfery v destinaci, služby zástupce CK

Příplatky:
1lůžkové studio: od 200 Kč/noc/neobsazené lůžko 
2lůžková kajuta: 1 500 Kč/osoba
3lůžková kajuta: 1 000 Kč/osoba
Omezená kapacita - doporučujeme rezervovat včas!

Dětské ceny a slevy na 3. a 4. lůžku se u kombinované 
dopravy neposkytují.

| 11–17 NOCÍ V ŘECKU ZA NEUVĚŘITELNÉ CENY

ZÁJEZDY S KOMBINOVANOU 
DOPRAVOU

Kombinovaná doprava na KEFALONII
12. 5.–31. 5.
Doprava: cesta tam autokarem a lodí / Zpět: letecky
Počet nocí: 17+2 

30. 9.–18. 10.
Doprava: cesta tam letecky / Zpět: lodí a autokarem
Počet nocí: 16+2

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

od 9 127 Kč

od 9 127 Kč

Kombinovaná doprava na LEFKADU
15. 5.–29. 5.
Doprava: cesta tam autokarem a lodí / Zpět: letecky
Počet nocí: 12+2  

2. 10.–15. 10.
Doprava: cesta tam letecky / Zpět: lodí a autokarem
Počet nocí: 11+2

Ubytování: Rania, Leonidas, Aiolos   

od 8 722 Kč

od 8 722 Kč

Kombinovaná doprava na ZAKYNTHOS
14. 5.–31. 5.
Doprava: cesta tam autokarem a lodí / Zpět: letecky
Počet nocí: 15+2  

04.10. - 21.10.
Doprava: cesta tam letecky / Zpět: lodí a autokarem
Počet nocí: 15

Ubytování: Dionysia, Achillion, Panorama, Dakis

od 9 288 Kč

od 9 288 Kč

Průběh jarní cesty do Řecka s kombinovanou dopravou:
autobusový transfer ČR - Itálie (Ancona, Benátky, Terst), cesta 
trajektem Itálie - Řecko (Igoumenitsa, Patras), jednotlivé destinace 
pokračují dále:
Lefkada - autobusový transfer Igoumenitsa - ubytování
Zakynthos, Kefalonie - autobusový transfer Patras - Killini, 
cesta trajektem Killini - Zakynthos/Kefalonie, autobusový transfer 
Zakynthos/Kefalonie - ubytování

Průběh podzimní cesty kombinovanou dopravou je stejný, pouze 
v opačném pořadí.
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Orientační výše vstupného u výletů v ceně zájezdu (včetně přepravy po mostu u 3. dne): cca 95 €/osoba. Každý účastník hradí přímo na místě. Výše 
vstupného je uváděna na základě platných cen z roku 2019. O případném zvýšení vstupného budete informováni v Pokynech na cestu.

Vstupné: mládež do 18 let, studenti ze zemí EU a novináři obvykle vstupné nehradí. Nutno předložit studentské průkazy ze školy - doklad o studiu s aktuálním školním 
rokem a novinářské průkazy (např. Press), důchodci nad 65 let věku mají obvykle slevu na vstupné ve výši 50 % – nutno prokázat se na místě pasem nebo OP.

Orientační cena fakultativních výletů: Nafplio + pevnost Palamidy + tržiště – cca 10-12 €/osoba, Barbecue – cca 30 €/osoba, Sparta a Mystras – cca 35 €/osoba.

Změna pořadí jednotlivých výletů vyhrazena. Program může být též upraven dle aktuálního letového a lodního řádu, který vstoupí v platnost v lednu/únoru 2021. 
Zájezd je doprovázen českým delegátem, který podává výklad v autobusu a na lodi. Některé fakultativní výlety se konají jen v případě dostatečného počtu zájemců 
nebo naopak jsou limitovány kapacitou autobusu nebo lodě. Pozor – výlety jsou bez vstupů a místního průvodce, není-li uvedeno jinak.

1. den – plánovaný odlet z Prahy v dopoledních 
hodinách, přílet do Kalamaty, transfer do Tola, 
ubytování, večeře.

2. den – snídaně, volno, fakultativně: výlet do neda-
lekého Nafplia, pevnost Palamidy, tržiště, večeře.

3. den – snídaně, celodenní výlet autobusem do Delf 
po monumentálním mostě z Ria do Antiria (poplatek 
za přejezd mostu se hradí přímo na místě), cesta 
zpět do Tola, večeře.

4. den – snídaně, celodenní výlet do Olympie, 
večeře.

5. den – snídaně, volný program, fakultativně: Bar-
becue na ostrůvku Daskalio, večeře, noční návštěva 
nedalekého Nafplia (v ceně zájezdu, autobusem 
nebo lodí).

6. den – snídaně, celodenní výlet po památkách 
v kraji Argolida, areál v Mykénách + Atreova poklad-
nice, Starý Korinth, divadlo v Epidauru, večeře.

| TRADIČNÍ LETECKÝ POZNÁVACÍ ZÁJEZD

POKLADY A SKVOSTY 
PELOPONÉSU

TERMÍNY  
8. 6.–18. 6. 2021
21. 9.–1. 10. 2021

Doprava do Řecka: let Praha – Kalamata
Doprava z Řecka: let Kalamata – Praha

Nabídka těchto zájezdů platí pro vybrané 
ubytovací kapacity – viz web.

Praha – Kalamata – Tolo – Olympie – Nafplio – Delfy – Athény – průplav Korinth – 
Mykény – Starý Korinth – Sarónské ostrovy Spetses a Hydra – Kalamata – Praha

7. den – snídaně, celodenní výlet do Athén, okruh 
Athénami s prohlídkou střídání stráží před budovou 
parlamentu, Olympijský stadión, Národní archeolo-
gické muzeum, Akropolis, transfer zpět do Tola se 
zastávkou u průplavu Korinth, večeře.

8. den – snídaně, volný program, večeře.

9. den – snídaně, celodenní plavba lodí na ostrovy 
v Sarónském moři Spetses a Hydra, večeře.

10. den – snídaně, volný program, fakultativně: celo-
denní výlet do Sparty a klášterů v Mystrasu, večeře.

11. den – snídaně, volný program, transfer na letiště, 
odlet, plánovaný přílet do Prahy v odpoledních 
hodinách. 

Taygetos
(2407 m)

TOLO

ATHÉNY

Monemvasie

Sparta
Mystras

Olympie

Delfy
Ag. Nikolaos

Pireus
Egina

Poros

Hydra
Spetses

Daskalio

Egion

Mykény

Starý Korinth

Kalamata

Epidaurus

Nafplio

Rio

Antirio
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Letovisko tvoří vilky a menší hotely, které jsou  
od pláže odděleny širokým pásem vzrostlých 
platanů a eukalyptů. Pláž je písečná, asi 1 km 
dlouhá, s velmi pozvolným vstupem do moře, 
což jistě uvítají rodiny s malými dětmi. Za popla-
tek je možné využít slunečníků a lehátek, pláž je 
také vybavena sprchou a kabinkou na převlék-
nutí. Podél pláže a břehu řeky se nacházejí ta-
verny s tradiční řeckou kuchyní, v letovisku jsou 
vedle malých obchůdků se suvenýry a potře-
bami na pláž dva minimarkety, nechybí banko-
mat a dětské hřiště se skluzavkou, houpačkami 
a prolézačkami. Tichou až línou atmosféru leto-
viska ocení ti, kteří dávají přednost klidné lokali-
tě s pláží blízko ubytování.
 
K prozkoumání ústí řeky Acheron si můžete za-
půjčit kajak nebo si zakoupit projížďku menší lo-

AMMOUDIA
KLIDNÁ DOVOLENÁ U KRÁSNÉ PÍSEČNÉ PLÁŽE

AMMOUDIA

dí. Svoji dovolenou si současně můžete zpestřit 
díky nabídce rozmanitých fakultativních výletů 
pořádaných naší partnerskou cestovní kanceláří 
v Parze, nebo se vypravit za poznáním na vlastní 
pěst, pokud si zapůjčíte auto či skútr prostřed-
nictvím delegáta. Ammoudia se nachází v Epi-
ru, severozápadní části řecké pevniny, a vězte, 
že v tomto kraji je co objevovat, ať už se jedná 
o přírodní krásy nebo dotek s historií.

Kompletní nabídka ubytování a aktuální  
ceny na www.viamare.cz a www.vtt.cz

TRANSFER:
Cesta z letiště Preveza do Ammoudie 
(cca 50 km) potrvá asi 1 h. 15 minut.

VÝLETY
Výlety a tipy naleznete na webu.

Výlety jsou shodné s letoviskem  
Parga, nabídku najdete na straně 22.

Poznávejte na dovolené.
Ceny pronájmů aut naleznete na webu.

Letecké zájezdy  
na 7 a 14 nocí

Odletové místo  
Praha

DOPORUČUJEME
W  pronajměte si auto nebo skútr 

a jeďte se podívat do okolí a užijte si 
neuvěřitelně krásné a zelené krajiny plné 
panoramatických výhledů a nádherných 
okolních pláží 

W  rozhodně nevynechejte návštěvu nedale-
ké Pargy „perly Epiru“

Další zajímavosti Vám na místě  
doporučí zástupce CK.

Klidné, menší letovisko Ammoudia se rozprostírá v zálivu Fanari, 
17 km jihovýchodně od Pargy. Samotný záliv je zejména kvůli výskytu 
vzácných druhů ptactva (např. slavík, volavka, ledňáček) součástí 
evropského projektu Natura 2000, zaměřeného na ochranu vzácné 
fauny a flory ve vybraných lokalitách EU. Vzdálené hory, výhled na 
ostrov Antipaxos a pláž Ammoudia dodávají místu charakteristický ráz, 
který podtrhuje nedaleké ústí mýtické řeky Acheron a zhruba 5 km 
vzdálené ruiny antické věštírny mrtvých Nekromanteion.
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Dospělá osoba
cena od

12 360 Kč*

  Dítě do 15 let pobyt zdarma 
cena od

7 990 Kč

W Blízko písečné pláže
W  Vhodné pro rodiny 

s dětmi
W Klidná lokalita

c w b k E
 Pokoje, 2–3 lůžka

III IIi II I

  Strava: polopenze

  Odlety: Praha 
Odletové dny: Po

 Počet nocí: 7, 14

Philoxenia 

AMMOUDIA

POLOHA
Hotel se nachází v klidné uličce, přibližně 150 m od písečné pláže. 
K nejbližšímu obchodu a taverně dojdete za cca 3 minuty. Nejširší 
nabídku taveren najdete v jižní části letoviska, kde je také bankomat.
UBYTOVÁNÍ
Pěkné 2lůžkové a 3lůžkové pokoje jsou v přízemí, 1. nebo 2. patře. 
Pokoje mají sprchu, WC, minibar, Wi-Fi, klimatizaci (za příplatek), tre-
zor (za příplatek) a balkón. Fén si lze vypůjčit na recepci. V hotelu je 
výtah, bazén a snack bar.
STRAVOVÁNÍ
Rozšířená kontinentální snídaně je podávána formou bufetu. Večeře 
je servírovaná a skládá se z předkrmu, hlavního jídla a dezertu. 
PLÁŽ
Přibližně 150 m od studií se nachází dlouhá písečná pláž 
s pozvolným vstupem do moře. Na pláži je možnost pronajmout si 
lehátka a slunečníky. 
SHRNUTÍ
Hezké ubytování v blízkosti krásné písečné pláže.
VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 150 m
Centrum: cca 450 m
CENA ZAHRNUJE
Letenku Praha – Preveza – Praha včetně poplatků spojených s letec-
kou dopravou, 7× nebo 14× ubytování, stravu dle popisu, služby zá-
stupce CK. Možnost dokoupení komplexního cestovního pojištění 
včetně pojištění storna zájezdu.

 
Více informací na  
viamare.cz
GR-0200PH

* cena po nejvyšší slevě

Dítě do 2 let: 990 Kč bez nároku  
na místo v letadle a služby
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PERLA EPIRU

PARGA

Parga je jedno z nejnavštěvovanějších míst pev-
ninského Řecka. Starobylé městečko a místo 
s okouzlujícím výhledem na benátský hrad a na 
překrásnou pláž Valtos poskytuje vše, co k ro-
mantické dovolené patří. Fascinující okolí s ho-
rami a se záplavou zeleně doslova vybízí k toul-
kám do přírody, k objevování nádherných pláží 
a k setkáním s bohatou historií Řecka.

Parga leží na břehu Jónského moře. Okolní kop-
ce jsou pokryty olivovníky, cypřiši a borovicemi. 
Parga je oblíbené letovisko, které se líbí návštěv-
níkům všech věkových kategorií, a to především 
díky svému labyrintu úzkých uliček, malých ob-
chůdků a domků s červenými střechami, nad ni-
miž ční ruiny benátské pevnosti. Na nábřeží nabí-
zejí taverny typická řecká jídla spolu s vynikajícími 
řeckými víny. Tempo života je pomalé a odpočin-
kové, ale večer přístav ožívá kosmopolitní atmo-
sférou. Parga, to nejsou jen pláže, ale také okolní 
krajina stojí rozhodně za prozkoumání. 

V Parze a jejím okolí jsou nádherné pláže. Ne-
daleko malého přístavu je krásná městská 
pláž a snadno dostupná další velmi hezká ma-
lá městská oblázková pláž zvaná Piso Krione-
ri. Téměř na dosah ruky je také rozlehlá pís-
čito-oblázková pláž Valtos. Je schovaná za 
benátským hradem a cesta k ní vede po kamen-
ném chodníčku, odkud se Vám naskytnou úžas-
né výhledy. Pláž Valtos je přístupná i lodním ta-
xíkem z Pargy. Provozují se zde vodní sporty, 
můžete si pronajmout lehátka a slunečníky. Po-
blíž 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. Můžete 
se sem vydat i pěšky přes olivové háje. Na  pláži 
jsou taverny, lehátka a slunečníky k pronajmu-
tí a možnosti vodních sportů. Na sever od Par-
gy se pláže mění v oblázkové zátoky s křišťálově 
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, Sarakiniko, Karavostasi nebo Elina.

Parga je vynikajícím výchozím bodem pro milov-
níky individuálních výletů. Ve vzdálenostech do-
sažitelných na skútru se nachází např. bájná řeka 
Acheron, byzantský klášter sv. Demetria, staro-
věké město Elina, tsamidské městečko Margariti 
s minaretem a jezero Kalodiki. Autem se dosta-
nete do Ioanniny, krápníkové jeskyně Perama,  
do antické věštírny v Dodoni, ke klášterům Mete-
ora, do antického města Kassopi, do starověké-
ho města Nikopolis, na Lefkadu apod.

Kompletní nabídka ubytování a aktuální  
ceny na www.viamare.cz a www.vtt.cz

PARGA

DOPORUČUJEME
W  rozhodně si nenechte ujít atmosféru sta-

robylé Pargy a návštěvu benátské pev-
nosti

W  lodní taxíky Vám přiblíží další nádherné 
pláže v okolí

W  v hlavní sezóně jezdí malý turistický vlá-
ček, který Vás doveze do staré turecké 
pevnosti, kterou nechal postavit Ali Pasha, 
nebo k vodnímu mlýnu nad Valtosem

W  pronajměte si auto nebo skútr a jeďte se 
podívat do okolí Pargy a užijte si neuvěři-
telně krásné a zelené krajiny plné pano-
ramatických výhledů a nádherných okol-
ních pláží

Další zajímavosti Vám na místě  
doporučí zástupce CK.

Městečko Parga se nachází na 
západním pobřeží Řecka naproti 
Jónským ostrovům Korfu, Paxos 
a Antipaxos. 

Letecké zájezdy  
na 7 a 14 nocí

Odletové místo  
Praha
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PARGA

PARGA

V městečku Parga naleznete krásné pláže,  
taverny, restaurace, bary, obchody, diskotéky, 
poštu, lékárnu, lékaře, banky, bankomaty, lodní 
taxíky směřující na okolní pláže, malý turistický 
vláček, vodní sporty, pronájem lehátek a slu- 
nečníků. Doprava z centra Pargy na okolní  
pláže je možná lodním taxíkem – Valtos  
(cca 2,50 €/1 cesta), Lichnos (cca 5 €/1 cesta), 
Sarakoniko (cca 12 €/1 cesta). V místě působí zá-
stupce CK, přes kterého si můžete objednat vý-
lety nebo pronájem dopravního prostředku.

TRANSFER:
Cesta z letiště Aktio Preveza do Pargy 
(cca 60 km) potrvá asi 1 h.

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ
Kitsos (studia a apartmány,  
pokoje se snídaní) … str. 23
Achilleas (hotel se snídaní) … str. 24 
Tousis (studia) … str. 25
Elena (apartmány) … str. 26

VALTOS

Vesnička je postavená v zeleném údolí. V ze-
linářských a ovocných zahradách jsou malé 
domky místních obyvatel a většinou nově po-
stavené vilky a penziony pro milovníky této ob-
lasti. Celé údolí doslova hýří zelení. Tato oblast 
je korunována nádhernou písčito-oblázkovou 
pláží Valtos, která je vyhledávána nejen míst-
ními obyvateli. Z pláže se Vám naskytne ve-
lice krásný pohled na starou benátskou pev-
nost městečka Parga. Pláž je ideální pro vodní 
sporty a můžete si je zde užívat v nejrůznějších 
formách včetně vodního lyžování. Společnos-
ti, které tyto sporty provozují, Vám pronajmou 
veškeré potřebné vybavení. Pláž je pro své kva-
lity oceněna modrou vlajkou EU. Do starobylé 
Pargy se velmi snadno dostanete pěšky po ka-
menem vydlážděném chodníku asi za 20 minut 
nebo lodním taxíkem. Lodní taxi je provozová-
no do pozdních hodin.
U pláže Valtos je vše, co potřebujete k Vaší do-
volené – taverny, bary, minimarkety, 2 veřejné 
bazény s bary, vodní sporty, pronájem lehá- 
tek a slunečníků (cca 7 €/set), lodní taxi do sta-
robylé Pargy (cca 2,50 €/1 cesta) a na další  
pláže. U velkého bazénu v taverně Tango oce- 
níte chutnou řeckou kuchyni a můžete si zde 

Elena

užívat nádherné výhledy na moře a na pevnost. 
Pronájem dopravních prostředků a možnosti 

výletů u zástupce CK, který do místa pravidel-
ně dojíždí.
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PARGA

Poznávejte na dovolené.
Ceny pronájmů aut naleznete na webu.VÝLETY Výlety a tipy naleznete na webu.

Pro zpestření Vaší dovolené si  můžete 
vybrat z následujících výletů (výlety po-
řádá místní cestovní kancelář, platí se 
přímo na místě a může dojít ke změně 
programu)
Paxos, Antipaxos – lodní výlet na ostro-
vy 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 okružní plavbě kolem ost-
rovů nahlédnete do všech jeskyní západního 
pobřeží Paxu, navštívíte vesnice Loggos, Lak-
ka a městečko Gaios a budete mít možnost 
koupání z lodi u plážičky ostrova Antipaxos. 
Nádherné přírodní scenérie zdobené tradič-
ní benátskou architekturou vesnic a koupá-
ní 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 Meteo-
ra 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 krás-
ných Jónských ostrovů během jediného dne: 
Lefkada – koupání na Porto Katsiki nebo 
Egremni, nejkrásnějších plážich ostrova; Ke-
falonie – prohlídka malebného městečka Fis-
kardo; Ithaka – koupání u jedné z krásných 
pláží; Meganissi – jeskyně Papanikolis; Scor-
pios – koupání u Onassisova soukromého os-
trova. (orientační cena: 45 €, děti do 12 let: 
25 €)

Za bájnými mýty – první zastávka je ve staro-
věké věštírně mrtvých Nekromanteion, svého 
typu na území Řecka zcela ojedinělé. Odtud se 
pokračuje do hor, kde se překrásným kaňonem 
vine bájná řeka Acheron, starými Řeky pova-
žovaná za jednu z podsvětních řek. Na jejím 
břehu budete mít možnost poobědvat v pří-
jemné taverně a potom se brodit řekou pro-
ti proudu a kochat se krásnou přírodou. Dopo-
ručujeme 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 mož-
ností procházek po promenádě. (orientační 
cena: 42 €, dítě do 12 let: 21 €) 

Zagoria – oblast Zagoria se nachází na úze-
mí Národního parku Aoos-Vikos, v srdci poho-
ří Pindos. Nabízí pohledy na úchvatné přírod-
ní scenérie, na staré horské vesnice posazené 
na strmých svazích hor, na staré kamenné ob-
loukové mosty, klenoucí se přes řeky a údolí. 
První zastávka je u jednoobloukového mostu 
Kokorou a tříobloukového mostu Kalogeriko. 
Dále Vás autobus zaveze přes unikátní vápen-
cové formace zvané „Kamenný les“ k vyhlídce 
Oxya, odkud je úžasný výhled na soutěsku Vi-
kos v jedné z jejích nejhlubších partií (soutěs-
ka je zapsána v Guinessově knize rekordů jako 
nejhlubší soutěska na světě v poměru hloub-
ky 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 tradič-
ní vesnice. (orientační cena: 39 €)
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Dospělá osoba
cena od

13 264 Kč*

  Děti do 15 let pobyt zdarma 
cena od

7 990 Kč

 Pokoje/studia, 2 lůžka

 Apartmány, 2–4 lůžka
    

  Strava: pokoje: snídaně 
studia a apartmány: bez 
stravy / možnost dokoupení 
snídaní

  Odlety: Praha 
Odletové dny: Po

 Počet nocí: 7, 14

PARGA

Kitsos 

POLOHA
2 vilky leží v oblasti Krioneri, poblíž sportovního areálu  města 
a v blízkosti malé půvabné pláže Piso Krioneri, jen asi 7 minut 
od centra starobylé Pargy. 
UBYTOVÁNÍ
Vstupní vilka je obrostlá bougainvillií. Vstoupíte-li do venkovních pro-
stor vilky, upoutá Vás zeleň a příjemné posezení. Zde se v dopoled-
ních hodinách podává snídaně. Ubytování je v přízemí nebo v 1. patře. 
Balkóny a terasy směřují ke komunikaci nebo do vnitřního prosto-
ru. 2lůžkové pokoje mají sprchu, WC, ledničku, trezor (za příplatek) 
a klimatizaci (za příplatek). V další budově jsou v 1. patře a v příze-
mí studia a apartmány, které jsou navíc vybaveny kuchyňským kou-
tem (vařič, základní nádobí). Studia jsou 2lůžková a apartmány mají 
2 ložnice a jsou určeny až pro 4 osoby. V ubytování je Wi-Fi.
STRAVOVÁNÍ
Mírně rozšířená kontinentální snídaně formou malého bufetu je u po-
kojů v ceně. U studií a apartmánů doporučujeme si snídaně připlatit 
(platba na místě). 
PLÁŽ
Nejblíže je menší oblázková pláž Piso Krioneri s pozvolným vstupem 
do moře. Je zde možnost pronájmu lehátek a slunečníků, k dispozi-
ci je sprcha. V docházkové vzdálenosti jsou i další dvě pláže, měst-
ská písčito-oblázková pláž Krioneri a rozlehlá písčito-oblázková pláž 
Valtos.
SHRNUTÍ
Oblíbené ubytování s výhodnou polohou, se snadným přístupem 
na pláž a do centra starobylé Pargy.
VZDÁLENOSTI
Pláž Piso Krioneri: cca 200 m
Centrum Pargy: cca 300 m
CENA ZAHRNUJE
Letenku Praha – Preveza – Praha včetně poplatků spojených s letec-
kou dopravou, 7× nebo 14× ubytování, stravu dle popisu, služby zá-
stupce CK. Možnost dokoupení komplexního cestovního pojištění 
včetně pojištění storna zájezdu.

 
Více informací na  
viamare.cz
GR-0002KI

* cena po nejvyšší slevě

W  Pro rodiny s dětmi
W  Oblíbené
W  Rezervujte včas

w c r t F

Dítě do 2 let: 990 Kč bez nároku  
na místo v letadle a služby
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Dospělá osoba
cena od

15 997 Kč*

 Pokoje, 2–3 lůžka
 

  Strava: snídaně

  Odlety: Praha 
Odletové dny: Po

 Počet nocí: 7, 14

PARGA

Achilleas +

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 
a rychle do centra Pargy.
UBYTOVÁNÍ
Jednoduché, příjemně zařízené pokoje se sprchou, WC a balkónem 
nebo terasou jsou vybaveny minibarem, TV/SAT, telefonem, klimati-
zací, sejfem (za příplatek), fénem a Wi-Fi. Část pokojů má výhled na 
moře. Přízemní pokoje mají prostorné, před sluncem chráněné sou-
kromé 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.
PLÁŽ
Menší oblázková pláž Piso Krioneri má pozvolný vstup do moře. Je 
zde možnost pronájmu lehátek a slunečníků, k dispozici je sprcha. 
V docházkové vzdálenosti jsou i další dvě pláže, městská písčito-
-oblázková pláž Krioneri a rozlehlá písčito-oblázková pláž Valtos.
SHRNUTÍ
Jeden z nejvyhledávanějších hotelů v Parze, který díky své vynikající 
poloze bude vyhovovat všem, kteří chtějí bydlet u pláže. 
VZDÁLENOSTI
Pláž Piso Krioneri: cca 20 m
Centrum Pargy: cca 250 m
CENA ZAHRNUJE
Letenku Praha – Preveza – Praha včetně poplatků spojených s letec-
kou dopravou, 7× nebo 14× ubytování, stravu dle popisu, služby zá-
stupce CK. Možnost dokoupení komplexního cestovního pojištění 
včetně pojištění storna zájezdu.

 
Více informací na  
viamare.cz
GR-0003AC

* cena po nejvyšší slevě

W  Exkluzivně u nás
W  Oblíbené
W  Rezervujte včas

w c y m B

Dítě do 2 let: 990 Kč bez nároku  
na místo v letadle a služby
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PARGA

Tousis 

POLOHA
Jednopatrová vilka se nachází v blízkosti centra Pargy, v jedné z úz-
kých uliček městečka. V okolí je řada dalších domků s typickými bal-
kónky plnými květin. Nedaleko vilky je pekárna, obchody a taverny. 
Na městskou pláž Krioneri se dostanete pohodlnou chůzí přes cen-
trum Pargy asi za 10 min., na pláž Piso Krioneri asi za 15 min. a přes 
kopec okolo benátské pevnosti na pláž Valtos asi za 20 min.
UBYTOVÁNÍ
Studia vilky Tousis jsou po celkové rekonstrukci a jsou příjemně za-
řízena. Studia mají 2 lůžka nebo manželskou postel, 3lůžková studia 
mají manželskou postel a řádné lůžko. Studia jsou vybavena kuchyň-
ským koutem (včetně vařiče, základního nádobí, ledničky a dalších 
elektrospotřebičů), sprchou, WC, TV/SAT, klimatizací (za příplatek), 
trezorem, fénem a Wi-Fi. Z balkónů je výhled do uliček staré Pargy 
a do zeleně. Dětská postýlka je na vyžádání zdarma.
PLÁŽ
Nejblíže ubytování se nachází městská písčito-oblázková pláž Krio-
neri. Je zde možnost pronájmu lehátek a slunečníků. V docházkové 
vzdálenosti jsou i další dvě pláže menší oblázková pláž Piso Krioneri 
a rozlehlá písčito-oblázková pláž Valtos.
SHRNUTÍ
Kvalitní ubytování v romantické části Pargy bude vyhovovat všem, 
kteří rádi ocení romantiku starého města a dobrou přístupnost všech 
pláží a malého přístavu, odkud vyplouvají lodní taxíky na okolní pláže 
(Valtos, Lichnos a další).
VZDÁLENOSTI
Městská pláž: cca 520 m
Pláž Valtos: cca 1 km
Centrum Pargy: cca 50 m
CENA ZAHRNUJE
Letenku Praha – Preveza – Praha včetně poplatků spojených s letec-
kou dopravou, 7× nebo 14× ubytování, stravu dle popisu, služby zá-
stupce CK. Možnost dokoupení komplexního cestovního pojištění 
včetně pojištění storna zájezdu.

W  Zábava na dosah
W  Rezervujte včas
W Výhodná poloha

Dospělá osoba
cena od

12 279 Kč*

  Dítě do 18 let pobyt zdarma 
cena od

7 990Kč

 
Více informací na  
viamare.cz
GR-0001TO

* cena po nejvyšší slevě

w k c t M

Dítě do 2 let: 990 Kč bez nároku  
na místo v letadle a služby

 Studia, 2–3 lůžka
   

  Strava: bez stravy

  Odlety: Praha 
Odletové dny: Po

 Počet nocí: 7, 14
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Dospělá osoba
cena od

12 683 Kč*

  Dítě do 15 let pobyt zdarma 
cena od

7 990 Kč

PARGA

Elena +

POLOHA
Hotel Elena je postaven v oblasti Krioneri. Moderní a výstavné domy 
vytvářejí harmonický celek. Uprostřed zástavby je krásný bazén. Ma-
lebná oblázková pláž Piso Krioneri je vzdálena od vilky asi 10 minut 
pohodlné chůze. Budete-li pokračovat dál po pěší zóně, rychle do-
sáhnete rušného centra Pargy. I v oblast Krioneri jsou vynikající ta-
verny a obchody.
UBYTOVÁNÍ
Menší apartmány jsou buď ve zvýšeném přízemí nebo v 1. či 2. patře. 
Apartmány mají 1 ložnici se 2 lůžky a malou obytnou kuchyňku, kde 
je rozkládací gauč (pro dítě do 15 let). Balkóny apartmánů jsou pro-
storné, zastíněné a je z nich výhled na moře a do zeleně nebo k ba-
zénu. 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 pří-
platek), trezorem (za příplatek), TV a fénem (na vyžádání). V domě 
lze vyžádat dětskou postýlku zdarma.
VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
Bazén s lehátky a slunečníky, bazén pro děti, recepce a bar s velkou 
zastřešenou terasou, kde je Wi-Fi.
PLÁŽ
Přibližně 10 minut chůze od vily se nachází oblázková pláž Piso 
 Krioneri s pozvolným vstupem do moře. Je zde možnost pronájmu 
lehátek a slunečníků, k dispozici je sprcha. V docházkové vzdálenosti 
jsou i další 2 pláže, městská písčito-oblázková pláž Krioneri a rozleh-
lá písčito-oblázková pláž Valtos.
SHRNUTÍ
Kvalitní a moderní ubytování na dobrém místě, kde se dá předpoklá-
dat klidné prostředí. Snadný přístup ke krásné pláži Krioneri a k cen-
tru starobylé Pargy je také velkou výhodou.
VZDÁLENOSTI
Vzdálenost od pláže Piso Krioneri: cca 750 m
Vzdálenost od centra Pargy: cca 950 m
CENA ZAHRNUJE
Letenku Praha – Preveza – Praha včetně poplatků spojených s letec-
kou dopravou, 7× nebo 14× ubytování, stravu dle popisu, služby zá-
stupce CK. Možnost dokoupení komplexního cestovního pojištění 
včetně pojištění storna zájezdu.

 
Více informací na  
viamare.cz
GR-0007EL

* cena po nejvyšší slevě

W  Klidné místo
W  Pro rodiny s dětmi
W  Oblíbené

b k w c R

Dítě do 2 let: 990 Kč bez nároku  
na místo v letadle a služby

 Apartmány, 2–3 lůžka
  

  Strava: bez stravy

  Odlety: Praha 
Odletové dny: Po

 Počet nocí: 7, 14
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PARGA

Vždy a všude s cestovním

pojištěním UNIQA.

www.uniqa.cz

Myslete na všechny krásy,
          které svět nabízí.

blecha_CP_karizek_A4.indd   1 5.11.2018   10:39:39
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Jedná se o jakýsi malý pomerančovník z Asie 
(dovezený za britské nadvlády), jenž místní vy-
užívají k výrobě marmelády a typického oranžo-
vého sladkého likéru. 

Na severu se tyčí nejvyšší hora Pantokrator 
s klášterem, odkud je překrásný výhled na ce-
lý ostrov a na Albánii. Neuvěřitelný pohled na jí-
lové skály a na vrstvené kamenné desky, klesající 
do moře, Vás čeká na mysu Drastis. Západní skal-
naté pobřeží se může pochlubit nejprůzračnějším 
tyrkysovým mořem a překrásnými písečnými plá-
žemi, např. Gardeno, Santa Barbara, ráj surfařů 

SMARAGDOVÝ OSTROV
POSLEDNÍ ZASTÁVKA ODYSSEA NA  
JEHO POUTI NA RODNOU ITHAKU
POVĚSTNÝ OSTROV FAJÁKŮ 

KORFU

Issos (s vysokými dunami), Glyfada. Severo-vý-
chod je zase typický malými zátokami s oblázky 
a klidným mořem (pláže Kassiopi, Avlaki). 

K zajímavostem ostrova patří návštěva býva-
lé benátské vesničky Palea Perithia na svazích 
Pantokratoru, kterou opustili místní obyvatelé 
v 70. letech minulého století. Jedná se o přírod-
ní skanzen pod ochranou UNESCO. Kromě pro-
cházky minulostí se dá posedět v některé z pěti 
velmi oblíbených taverniček, kde připravují ty-
pické horské korfské pokrmy. 

Ostrov se v minulosti stal cílem mnoha osobnos-
tí. Sám Odysseus zde měl přistát na své deseti-
leté pouti domů na Ithaku při návratu z Trojské 
války. Obyvatelé ostrova tzv. Fajákové (podle 
Fajáka, syna boha Poseidona a nymfy Kerkyry) 
Odysseovi darovali loď, díky níž se mohl bezpeč-
ně dostat na Ithaku ke své ženě Penelopé. Zka-
menělou loď Fajáků připomíná kámen v moři ne-
daleko břehů Paleokastritsy.

Korfu si oblíbila i rakouská císařovna Alžběta 
(Sissi), jež si nechala postavit jižně od hlavního 
města velký palác Achillion (jedno z nejnavště-
vovanějších míst na Korfu). Na ostrově pobý-
vali také bratři Durrellové. S rodinou se usadi-
li 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 ve-
řejnosti, je taverna.

Hlavní město ostrova, nazývající se též Korfu 
(Kerkyra), je plné nejrůznějších architektonic-
kých stylů mnoha století. Největší vliv na výstav-
bu měli Benátčané, po nichž zůstaly úžasné be-
nátské pevnosti. Nenechte si ujít ani kolonádu 
Liston, Esplanádu (Spianádu), jedno z nejkrás-
nějších a největších náměstí na Balkáně, Muze-
um asijského umění nebo nejsvětější kostel sv. 
Spyridona, patrona ostrova.

Kompletní nabídka ubytování a aktuální  
ceny na www.viamare.cz a www.vtt.cz

KORFU 

Ostrovu právem náleží přívlastek smaragdový. 
Rozsáhlé úrodné roviny jsou plné kvetoucích sa-
dů, olivovníků (říká se, že jich je na ostrově přes 
4 miliony), mandlovníků, citrónovníků, eukalyp-
tů, cypřišů, vavřínů či exotické rostliny kumkvat. 

DOPORUČUJEME
W  rozhodně nevynechejte hlavní město os-

trova Korfu a především jeho historic-
kou část, na závěr si dejte kávu v jedné 
z kaváren pod historickými arkádami na 
Esplanade

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

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

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

W  snažte se objevit některou z vil, kde trá-
vila pobyt na ostrově rodina Durrellových 
(Narcisová, Sněhobílá a Růžová vila)

Další zajímavosti Vám na místě  
doporučí zástupce CK.

Ne nadarmo bývá Korfu označováno za věčně zelený ostrov. Díky 
vydatnějším srážkám než na ostatních ostrovech 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 Ker-
kyra) je nejsevernějším ostrovem, po Kefalonii 2. největším ostrovem 
Jónského moře a zároveň nejzápadnějším místem řeckého území. 

Letecké zájezdy  
na 7, 10, 11 a 14 nocí
Odletová místa  
Praha, Brno, Ostrava
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KORFU

AGIOS STEFANOS
Agios Stefanos je malé půvabné letovisko 
na severozápadním pobřeží Korfu, bez velkých 
hotelových komplexů. Jeho hlavní předností je 
okouzlující písečná pláž v délce asi 2 km 
s pozvolným vstupem do moře. Je to ideální 
místo pro rodiny s dětmi, seniory, i pro všechny, 
kteří upřednostňují místa dosud nedotčená ma-
sovým turismem. Na pláži si můžete pronajmout 
lehátka a slunečníky a provozovat řadu vodních 
sportů včetně paraglidingu. Ani v hlavní sezó-
ně není obtížné najít na pláži soukromí. Proná-
jem dopravního prostředku Vám umožní navští-
vit další krásné pláže, např. pláž Arillas, Agios 
Georgios, Pagon nebo pláž v Sidari. V centru jsou 
taverny, kavárny, cukrárny, pekárny a obchůdky. 
Taverny a bary naleznete i na pláži. Jsou zde in-

SIDARI
Sidari je velmi oblíbené letovisko, původně ry-
bářská vesnička, v severní části ostrova Korfu 
s proslaveným Kanálem lásky („Canal D’Amour“). 
Dnešní Sidari je velmi živé místo, známé svým 
nočním životem, ve kterém najdete mnoho ka-
váren, cukráren, restaurací, taveren, barů, taneč-
ních klubů, které jsou otevřeny do ranních ho-
din. Pláže z velmi jemného písku se táhnou podél 
celého letoviska. Je zde možnost pronájmu slu-
nečníků a lehátek (cca 6–10 €/set/den), sprchy 
a převlékárny. Podél pláže je volejbalové hřiště, 
větší dětské hřiště s houpačkami a tenisové hři-
ště. Díky pozvolnému vstupu do moře je Sidari 
oblíbeným místem pro neplavce a malé děti. Na 
konci letoviska, směrem k Peroulades, je písčito-
jílovitá pláž s velmi pozvolným vstupem do vo-
dy, kde se dá téměř 200 m od břehu brodit v mo-
ři a jsou zde jílovité ostrůvky. Díky jílu, který je 

DASSIA
Dassia je rušnější letovisko na východním po-
břeží Korfu. Z centra vás na hlavní pláž v letovis-
ku Dassia dovede řada menších uliček. Pláž le-
ží mimo hlavní silnice, takže si tu vychutnáte klid 
a opravdovou letní pohodu. Povrch pláže tvo-
ří hrubší písek s občasnými oblázky. Vstup do 
moře se pozvolna svažuje. Půjčíte si tu lehátka i 
slunečníky a případnou nudu zaženete na vod-
ních atrakcích, jako je jízda na člunu či nafukova-
cím banánu nebo windsurfing a potápění.

TRANSFER:
Cesta z letiště do Dassie (cca 15 km) potrvá asi 
45 minut.

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ
Livadi Nafsika (hotel s all inclusive) … str. 36
Elea Beach (hotel s polopenzí) … str. 36

BARBATI 
Příjemné turistické středisko Barbati s ma-
lým a poklidným centrem se rozkládá na str-
mém úbočí nejvyššího pohoří ostrova Korfu – 
Pantokratoru, které se nad letoviskem tyčí jako 
ochranné hradby a vytváří tak zajímavý kontrast 
proti průzračnému moři. Pro milovníky soukromí 
a divoké přírody jsou zde menší pláže s obláz-
ky, kameny nebo pískem. Známá je pláž „Gol-
den Beach“, kde je velmi příjemné koupání a čis-
té moře. Na hlavní pláži letoviska jsou možnosti 
vodních a plážových sportů pronájem sluneč-
níků a lehátek. Podél hlavní silnice jsou rozese-
ty restaurace, taverny, obchůdky s potravinami, 
ovocem, zeleninou a suvenýry. V Barbati jsou ta-

ké půjčovny automobilů, jízdních kol, interneto-
vá kavárna a směnárna. Bankomat a lékařská or-
dinace jsou v sousedním letovisku Ipsos (cca 10 
minut jízdy autobusem). Doporučujeme si pro-
najmout dopravní prostředek a podniknout řadu 
zajímavých výletů do okolí. 

TRANSFER:
Cesta z letiště do Barbati (cca 20 km) potrvá asi 
50 minut.

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ
Corfu Ionian village  
(hotel s all inclusive) … str. 36

skvělý pro naši pokožku, se může hovořit o Sida-
ri také jako o přírodních lázních. Na pláži v centru 
se dají provozovat vodní sporty (banana, ringo, 
parasailing, vodní lyžování, wakeboard, šlapadla, 
kánoe, a další atrakce). V letovisku nechybí smě-
nárny, bankomaty, půjčovny aut, motocyklů, kol, 
lékařské ordinace, lékárny aj. Autobusy směrem 
do hlavního města Kerkyry či do Kassiopi jezdí 
několikrát za den. Do centra letoviska nemusíte 
vyrazit jen za dobrým jídlem, pitím a zábavou, ale 
též za nákupy. Najdete zde nepřeberné množství 
obchodů se suvenýry, zlatnictví, bižuterii, oděvy, 
supermarkety, obchůdky s potravinami, čerstvou 
zeleninou a ovocem. 

TRANSFER:
Cesta z letiště do Sidari (cca 50 km) potrvá
asi 1 h. 10 minut. 

ternetová kavárna, bankomaty, poštovní schrán-
ka. Lékař dojíždí z blízkého Sidari. Pronájem 
dopravních prostředků a prodej výletů je přes 
našeho zástupce. V místě je i půjčovna čtyřkolek 
a kol. Ve 4 km vzdálené vesnici Avliotes nalezne-
te další obchody, taverny a lékárnu. 

TRANSFER:
Cesta z letiště do Agios Stefanos (cca 40 km) 
potrvá asi 1 h. a 30 minut.

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ
Spiros a Maria (studia)  … str. 31
Argiris (studia, apartmány) … str. 32 
Evinos (studio, apartmány) … str. 33 
Paralia II (studia) … str. 33 

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ
Del Mare Beach (studia) … str. 35 

Ipsos Beach

Hotel Livadi 
Nafsika
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KORFU 

Poznávejte na dovolené.
Ceny pronájmů aut naleznete na webu.VÝLETY Výlety a tipy naleznete na webu.

Pro zpestření Vaší dovolené si může-
te vybrat z následujících výletů (vý-
lety pořádá místní cestovní kancelář, 
platí se přímo na místě a může dojít ke 
změně programu)

Hlavní město Korfu – procházejte se úzkými 
uličkami města, vychutnejte si jedinečnou at-
mosféru tradičních řeckých taveren nebo se 
jen tak osvěžte v místním baru po horkém dni. 
Hlavní město Korfu je v noci úchvatné, urči-
tě si zpestřete dovolenou na Korfu návštěvou 
tohoto jedinečného města. Možnost návště-
vy lachtaní show (vstupné není v ceně výle-
tu: dospělí cca 8 €, děti cca 5, 50 €). (orientač-
ní cena: 17 €)

Lodní výlet do hlavního města Korfu – vy-
chutnejte si dech beroucí pohledy na pobře-
ží Albánie a řeckou pevninu. Po návštěvě hlav-
ního města Korfu loď zastaví na otevřeném 
moři a vás čeká příjemné osvěžení v jónských 
vodách. Návštěva hlavního města Korfu roz-
hodně patří k programu dovolené na Kor-

fu. (orientační cena: 30 €, dítě do 12 let: 15 € 
z Agios Stefanos: 20 €.

Modrá laguna – zažijte pohodový den, na kte-
rý budete dlouho vzpomínat! Navštívíte kou-
zelnou zátoku, Modrou lagunu, kde se natáčel 
stejnojmenný romantický film, mořskou jesky-
ni, kde se za druhé světové války ukrývaly řec-
ké ponorky, a nádhernou rybářskou vesničku 
Sivota na řecké pevnině. Vykoupejte se v křiš-
ťálově čistém moři, užijte si slunce a odpoči-
nek. Oběd v ceně! (orientační cena: 36 €, dítě 
do 12 let: 20 €)

Paxos a Antipaxos – Karibik nebo Řecko? Os-
trovy s neuvěřitelně průzračným mořem. Bu-
dete mít pocit, že jste daleko, že jste v Karibi-
ku. Výlet je určen všem, kteří milují lodní výlety 
s koupáním na menších řeckých ostrovech. 
(orientační cena: 30 €, dítě do 12 let: 20 €)

Parga a Paxos – plavba kolem jihovýchoní čás-
ti ostrova Korfu na řeckou pevninu do kouzel-
ného městečka Parga, kde doporučujeme na-

vštívit starou zříceninu benátského hradu 
s úchvatnými pohledy na okolní krajinu, projít 
se uličkami, navštívit obchůdky s keramikou či 
posedět v některé z místních taverniček. Poté 
plavba na malebný ostrůvek Paxos, kde je volný 
program na prohlídku, nákupy, koupání či dobré 
jídlo. (orientační cena: 34 €, dítě do 12 let: 20 €)

Albánie – výlet do odlišného světa a jiného 
století! Navštivte jedno z posledních panen-
ských míst Evropy. Cena neobsahuje přístav-
ní daň (cca 10 €) a fakultativní výlet do Butrin-
tu, skvostu UNESCO, s obědem (cca 23 €, dítě: 
14 € – platí se na místě). K tomuto výletu sta-
čí občanský průkaz. Vzhledem k blízkosti Albá-
nie a Korfu je velmi příhodné absolvovat výlet 
do tohoto pozoruhodného kraje. Fakultativní 
výlet a přístavní daň nejsou v ceně. (orientač-
ní cena: 30 €, dítě do 12 let: 20 €) Aquapark – 
třetí největší bazén s umělými vlnami na svě-
tě, klouzačka Kamikaze, černá díra a spousta 
dalších atrakcí, které Vás pobaví v každém vě-
ku a zpestří Vaši dovolenou na Korfu. (orien-
tační cena: 39 €, dítě do 12 let: 27 €)

MORAITIKA
Letovisko Moraitika ležící na východním pobře-
ží je velmi oblíbené a živé. Pláž je zde písečná 
s oblázky (doporučujeme boty do vody) a vstup 
do moře, které má v letní sezóně velmi příjem-
nou teplotu, se pomalu svažuje. Na pláži jsou 
převlékárny a sprchy. Díky poloze letoviska je 
možno využívat po celou letní sezónu nabíd-
ku vodních sportů – jízda na člunu, vodní lyže 
či potápění. Ruch je soustředěn na hlavní třídu, 
kde je nespočet restaurací a taveren s tradič-
ní řeckou kuchyní, milým pohostinstvím a pří-
jemnou atmosférou. Nechybí zde ani pizze-
rie a stánky s rychlým občerstvením. Obchody 
soustředěné rovněž na hlavní třídě nabízí veš-
kerý možný sortiment od potravin a nápojů 

přes oděvy po tradiční dárkové suvenýry z os-
trova. Letovisko Moraitika je velmi bohaté na 
noční život. Nechybí bary, diskotéky a taneční 
kluby. Do hlavního města se můžete pohodlně 
dostat linkovým autobusem. Zástupce CK do 
místa dojíždí na základě telefonické výzvy.

TRANSFER:
Cesta z letiště do Moraitiki (cca 20 km) potr-
vá asi 40 minut.

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ
Delfinia (hotel s polopenzí) … str. 37
Messonghi Beach (hotel s polopenzí) … str. 37
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Dospělá osoba
cena od

9 077 Kč*

KORFU – Agios Stefanos

Spiros a Maria 

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. 
V jedné budově hotelu je recepce, restaurace a bar a v dalších budo-
vách je ubytování.
UBYTOVÁNÍ
Studia jsou 3lůžková, 3.lůžko je buď řádné lůžko nebo rozkládací ga-
uč (pro dítě do 12 let). Všechna studia směřují k moři. Ze zastíněných 
balkónů v 1. patře je výhled na moře, ze studií v přízemí je výhled do 
zahrady a do zeleně. Prostorná studia jsou vybavena sprchou, WC, 
kuchyňským koutem (včetně vařiče, základního nádobí a ledničky), 
klimatizací (za příplatek), fénem, trezorem a TV. Dětská postýlka je 
na vyžádání (zdarma). 
VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
U hotelu je bazén, dětské brouzdaliště, rodinná restaurace 
a bar, kde je i Wi-Fi.
STRAVOVÁNÍ
Doporučujeme připlatit si 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.
PLÁŽ
Na krásné písečné pláži s pozvolným vstupem do moře (vhodné i pro 
děti) je pronájem slunečníků a lehátek a možnost vodních sportů. 
Zadní část pláže využívají i nudisté.
SHRNUTÍ
Největší předností domu je výborná poloha, velmi rychlá dostupnost 
krásné písečné pláže a přívětivý přístup celé rodiny k hostům.
VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 150 m
Centrum Agios Stefanos: cca 150 m
CENA ZAHRNUJE
Letenku Praha/Ostrava/Brno-Korfu-Praha/Ostrava/Brno včetně  
poplatků spojených s leteckou dopravou, 7× nebo 14× ubytování, 
stravu dle popisu, služby zástupce CK. Možnost dokoupení komplex-
ního cestovního pojištění včetně pojištění storna zájezdu.

 
Více informací na  
viamare.cz
GR-0400SP

* cena po nejvyšší slevě

W  Výborná kuchyně
W  Blízko pláže 

a centra
W  Rezervujte včas

u c b E

Dítě do 2 let: 990 Kč bez nároku  
na místo v letadle a služby

 Studia, 2–3 lůžka
  

  Strava: bez stravy / možnost 
dokoupení snídaní a večeří

  Odlety: Praha, Ostrava, Brno 
Odletové dny: St, So

 Počet nocí: 7, 10, 11, 14
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Dospělá osoba
cena od

12 632 Kč*

  Děti do 15 let pobyt zdarma 
cena od

7 990 Kč

 Studia, 2–3 lůžka
  

 Apartmány, 2–4 lůžka
    

  Strava: bez stravy

  Odlety: Praha, Ostrava, Brno 
Odletové dny: St, So

 Počet nocí: 7, 10, 11, 14

KORFU – Agios Stefanos

Argiris 

POLOHA
Argiris se nachází ve svahu na okraji letoviska Agios Stefanos neda-
leko písečné pláže stejného jména. Právě na severu je pláž Agios Ste-
fanos nejkrásnější. Na pláž se dostanete po pár minutách, seběhne-
te-li ze svahu po pěšině. Centrum letoviska je vzdáleno asi 15 minut 
chůze po místní komunikaci. Naleznete zde vše, co k dovolené bude-
te 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 pa-
tře. Prostorné terasy a balkóny studií a apartmánů jsou zastíněné 
a mají výhled do zeleně, k bazénu nebo směřují do údolí nebo k mo-
ři. Studia jsou 2lůžková, některá s možností přistýlky (pro dítě do 
12 let). Apartmány jsou prostorné a mají 2 ložnice. Studia a apartmá-
ny jsou vybaveny sprchou, WC, kuchyňským koutem (včetně vaři-
če, základního nádobí a ledničky), klimatizací (za příplatek) a fénem. 
V domě je Wi-Fi a můžete si vyžádat dětskou postýlku (zdarma). Sou-
částí ubytování je i bazén a malá recepce.
PLÁŽ
Na krásné písečné pláži s pozvolným vstupem do moře (vhodné i pro 
děti) je pronájem slunečníků a lehátek a možnost vodních sportů. 
Zadní část pláže využívají i nudisté.
SHRNUTÍ
Klidné ubytování v udržované zahradě s bazénem, nad krásnou pláží, 
kde se můžete koupat i bez plavek. 
VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 250 m
Centrum Agios Stefanos: cca 800 m
CENA ZAHRNUJE
Letenku Praha/Ostrava/Brno-Korfu-Praha/Ostrava/Brno včetně po-
platků spojených s leteckou dopravou, 7×, 10×, 11× nebo 14× uby-
tování, stravu dle popisu, služby zástupce CK. Možnost dokoupení 
komplexního cestovního pojištění včetně pojištění storna zájezdu.

 
Více informací na  
viamare.cz
GR-0404AR

* cena po nejvyšší slevě

W Klidné místo
W Výhled na moře
W Rezervujte včas

w u c b G

Dítě do 2 let: 990 Kč bez nároku  
na místo v letadle a služby
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Dospělá osoba
cena od

10 104 Kč*

  Dítě do 10 let pobyt zdarma 
cena od

8 990 Kč

 Studia, 2–3 lůžka
 

  Strava: bez stravy / možnost 
dokoupení snídaní a večeří

  Odlety: Praha, Ostrava, Brno 
Odletové dny: St, So

 Počet nocí: 7, 10, 11, 14

Dospělá osoba
cena od

8 682 Kč*

  Děti do 18 let pobyt zdarma 
cena od

7 990 Kč

KORFU – Agios Stefanos

Evinos + Paralia II +

POLOHA
Ubytování se nachází v jižní části le-
toviska blízko krásné pláže, kam se 
dostanete snadno za pár minut. Cen-
trum letoviska je nedaleko a v soused-
ství jsou první taverny a obchody. 
UBYTOVÁNÍ
Prostorná 2lůžková studia, některá 
s možností přistýlky (rozkládací lůž-
ko pro dítě do 10 let) nebo dětské po-
stýlky (zdarma), jsou v 1. patře. Studia 
jsou vybavena sprchou, WC, kuchyň-
ským koutem (včetně vařiče, základ-
ního nádobí a ledničky), klimatizací 
(za příplatek), stropními ventilátory, 
trezorem a prostornými zastíněnými 
balkóny s výhledem na moře. V domě 
je Wi-Fi (časté výpadky).
STRAVOVÁNÍ
Doporučujeme dokoupení mírně roz-
šířené kontinentální snídaně a ve-
čeře (2 chody a salát pro 2 osoby), 
v restauraci Condor v centru Agios 
Stefanos. Taverna je známá svojí dob-
rou kuchyní.
PLÁŽ
Na krásné písečné pláži s pozvolným 
vstupem do moře (vhodné i pro dě-
ti) je pronájem slunečníků a lehátek 
a možnost vodních sportů. Zadní část 
pláže využívají i nudisté.
SHRNUTÍ
Krásný výhled na moře a snadná do-
sažitelnost pláže i centra letoviska.
VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 120 m
Centrum Agios Stefanos: cca 250 m
CENA ZAHRNUJE
Letenku  Praha/Ostrava/Brno-Kor-
fu-Praha/Ostrava/Brno včetně po-
platků spojených s leteckou dopra-
vou, 10× nebo 11× ubytování, stravu 
dle popisu, služby zástupce CK. Mož-
nost dokoupení komplexního cestov-
ního pojištění včetně pojištění stor-
na zájezdu.

POLOHA
Budova je nad pláží Agios Stefanos, 
kam se dostanete po širokých scho-
dech (cca 50 schodů) nebo po místní 
komunikaci a pak okolo vilek. V neda-
lekém centru naleznete vše, co k do-
volené budete potřebovat.
UBYTOVÁNÍ
Studio má 2 lůžka, apartmány 2 ložni-
ce (každá se 2 lůžky) a menší kuchyň-
ku. Studio i apartmány jsou jednodu-
še zařízeny starším nábytkem a jsou 
vybaveny sprchou, WC, kuchyňským 
koutem (včetně vařiče, základního ná-
dobí a ledničky), klimatizací (za pří-
platek) a zastíněným a prostorným 
balkónem. Dětská postýlka je na vyžá-
dání (zdarma). Venku je slabé Wi-Fi.
STRAVOVÁNÍ
Doporučujeme si připlatit snídaně 
a večeře (2 chody a salát) v taver-
ně Spiros a Maria s vynikající domá-
cí kuchyní.
PLÁŽ
Na krásné písečné pláži s pozvolným 
vstupem do moře (vhodné i pro dě-
ti) je pronájem slunečníků a lehátek 
a možnost vodních sportů. Zadní část 
pláže využívají i nudisté.
SHRNUTÍ
Skvělá poloha, krásné výhledy na mo-
ře a velmi rychlá dostupnost píseč-
né pláže.
VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 30 m + cca 50 schodů
Centrum Agios Stefanos: cca 150 m
CENA ZAHRNUJE
Letenku  Praha/Ostrava/Brno-Korfu-
-Praha/Ostrava/Brno  včetně poplat-
ků spojených s leteckou dopravou, 7× 
nebo 14× ubytování, stravu dle popi-
su, služby zástupce CK. Možnost do-
koupení komplexního cestovního po-
jištění včetně pojištění storna zájezdu.

 
Více informací na  
viamare.cz
GR-0401EV

 
Více informací na  
viamare.cz
GR-0403PA

* cena po nejvyšší slevě * cena po nejvyšší slevě

W  Oblíbené
W Zábava na dosah
W  Blízko pláže a centra

W  Oblíbené
W Nad krásnou pláží
W Výhled na moře

w c k m Ec u m D

Dítě do 2 let: 990 Kč bez nároku  
na místo v letadle a služby

Dítě do 2 let: 990 Kč bez nároku  
na místo v letadle a služby

 Studia, 2 lůžka 

 Apartmány, 2–4 lůžka
    

  Strava: bez stravy / možnost 
dokoupení snídaní a večeří

  Odlety: Praha, Ostrava, Brno 
Odletové dny: St, So

 Počet nocí: 7, 10, 11, 14
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Dospělá osoba
cena od

14 923 Kč*

  Dítě do 6 let pobyt zdarma 
cena od

7 990 Kč

Dospělá osoba
cena od

11 619 Kč*

  Dítě do 6 let pobyt zdarma 
cena od

7 990 Kč

POLOHA
Tento luxusní hotel se nachází v Bar-
bati nedaleko místní pláže. V dochá-
kové vzdálenosti od hotelu naleznete 
minimarkety, obchody, plážové bary, 
restaurace.
UBYTOVÁNÍ
2lůžkové pokoje s možností 1 přistýlky 
mají výhled na moře, balkon, koupel-
nu, WC, fén, klimatizaci, SAT/TV, mini-
ledničku, trezor, telefon.
VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
Mezi vybavení hotelu patří: recepce, 
restaurace, à la carte restaurace, bar, 
snack bar, knihovna, bazén, slunečníky 
a lehátka zdarma, stolní hry, pétanque, 
stolní tenis, TV místnost, obchod, Wi-Fi 
zdarma ve vstupní hale, dětský bazén, 
vodní sporty na pláži, masáže.
STRAVOVÁNÍ
All inclusive (bufetová plná penze, 
svačiny a vybrané nápoje v určených 
časech a místech)
PLÁŽ
Malá oblázková pláž se nachází přes 
silnici přímo pod hotelem, přístupná 
je po schůdcích vedoucích ze spod-
ní terasy hotelu. Velká oblázková pláž 
Barbati je vzdálena přibližně 1 km od 
hotelu.
SHRNUTÍ
Zcela nový hotel vystavený terasovi-
tě pod pohořím s nejvyšší horou Pan-
tokrator nabízí úchvatné výhledy na 
azurově čisté moře a okolní přírodu.
VZDÁLENOSTI
Pláž: u hotelu.
CENA ZAHRNUJE
Letenku  Praha/Ostrava/Brno-Korfu-
-Praha/Ostrava/Brno včetně poplat-
ků spojených s leteckou dopravou, 7×, 
10×, 11× nebo 14× ubytování, stravu 
dle popisu, služby zástupce CK. Mož-
nost dokoupení komplexního cestov-
ního pojištění včetně pojištění stor-
na zájezdu.

KORFU – Sidari / Barbati

Del Mare Beach Corfu Ionian Village 

POLOHA
Del Mare Beach se nachází v letovisku 
Sidari v blízkosti písečné pláže. Nej-
bližší obchod je od hotelu vzdálen asi 
50 m a autobusová zastávka je vzdá-
lená asi 200 m. V okolí naleznete ma-
lebné zátoky s malými písečnými plá-
žemi. Součástí hotelu je i populární 
restaurace.
UBYTOVÁNÍ
V hotelu jsou k dispozici studia pro 
1-3 osoby. Studia jsou vybavena ku-
chyňským koutem (včetně vařiče, zá-
kladního nádobí a ledničky) klimati-
zací (za příplatek), koupelnou, WC, 
fénem, Wi-Fi a balkonem s výhledem 
na bazén. Dětská postýlka je na vyžá-
dání zdarma.
VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
Hotel je vybaven recepcí, restaurací 
a barem na pláži, bazénem a dětským 
hřištěm. Lehátka a slunečníky jsou 
u bazénu zdarma.
STRAVOVÁNÍ
Možnost dokoupení snídaní a večeří 
za příplatek.
PLÁŽ
Písečná pláž je přímo u hotelu. Lehát-
ka a slunečníky jsou na pláži za po-
platek.
SHRNUTÍ
Příjemný hotel v blízkosti písečné 
 pláže.
VZDÁLENOSTI
Pláž: u hotelu
Centrum: cca 500m
CENA ZAHRNUJE
Letenku Praha/Ostrava/Brno-Korfu-
-Praha/Ostrava/Brno včetně poplat-
ků spojených s leteckou dopravou, 7×, 
10×, 11× nebo 14× ubytování, stravu 
dle popisu, služby zástupce CK. Mož-
nost dokoupení komplexního cestov-
ního pojištění včetně pojištění stor-
na zájezdu.

 
Více informací na  
viamare.cz
GR-0499CI

 
Více informací na  
viamare.cz
GR-0499DM

* cena po nejvyšší slevě* cena po nejvyšší slevě

W  Pokoje s výhledem 
na moře

W  Blízko pláže
W  I pro náročné

W Přímo u pláže
W Rezervujte včas
W Pro páry

w c a b Aw c b A

Dítě do 2 let: 990 Kč bez nároku  
na místo v letadle a služby

Dítě do 2 let: 990 Kč bez nároku  
na místo v letadle a služby

 Pokoje, 2–3 lůžka

  

 Pokoje, 2–3 lůžka

  

  Strava: all inclusive

  Odlety: Praha, Ostrava, Brno 
Odletové dny: St, So

 Počet nocí: 7, 10, 11, 14

  Strava: bez stravy / možnost 
dokoupení snídaní a večeří

  Odlety: Praha, Ostrava, Brno 
Odletové dny: St, So

 Počet nocí: 7, 10, 11, 14
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Dospělá osoba
cena od

24 798 Kč*

Dospělá osoba
cena od

20 295 Kč*

KORFU – Dassia

Livadi Nafsika Elea Beach 

POLOHA Hotel leží v udržované za-
hradě v klidné části rušného letovis-
ka Dassia. Zastávka autobusu je cca 
150 m od hotelu. 
UBYTOVÁNÍ Oblíbený hotel se sklá-
dá z hlavní 4podlažní budovy a z bun-
galovů. V hotelu jsou 2lůžkové pokoje 
s možností 1 přistýlky a pokoje pro ro-
diny s palandou pro děti. Pokoje jsou 
vybaveny koupelnou se sprchou nebo 
vanou, WC, klimatizací, fénem, telefo-
nem, TV/SAT, ledničkou, balkónem ne-
bo terasou s výhledem na hory, vnit-
rozemí nebo moře. Dětská postýlka je 
na vyžádání (zdarma).
VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je recepce, salónek s TV/SAT, 
výtahy, vnitřní a venkovní restaurace, 
2 bary, minimarket, 2 bazény (1 s moř-
skou vodou), dětský bazén, miniklub, 
slunečníky a lehátka (u bazénu a v za-
hradě zdarma, na pláži za poplatek). 
Wi-Fi je v prostoru recepce zdarma.
STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře jsou 
formou švédského stolu. Za příplatek 
je all inclusive (popis a ceny viz web). 
PLÁŽ Dlouhou pláž tvoří drobné 
oblázky a hrubší písek, vstup je po-
zvolný. Jako první byla oceněna mod-
rou vlajkou EU.
HODNOCENÍ Velmi oblíbený ho-
tel s chutnou stravou, hned u pláže 
s možností vodních sportů. 
VZDÁLENOSTI 
Pláž: přímo u pláže
Centrum: cca 250 m
CENA ZAHRNUJE Letenku Praha/
Ostrava/Brno-Korfu-Praha/Ostra-
va/Brno včetně poplatků spojených 
s leteckou dopravou, 7×, 10×, 11× ne-
bo 14× ubytování, stravu dle popisu, 
služby zástupce CK. Možnost dokou-
pení komplexního cestovního pojiště-
ní včetně pojištění storna zájezdu.

POLOHA Oblíbený hotel je umís-
těn v klidné části rušného letovis-
ka Dassia. Zastávka autobusu je cca 
250 m od hotelu.
UBYTOVÁNÍ 2lůžkové pokoje s mož-
ností 1 přistýlky. Všechny pokoje jsou 
vybaveny koupelnou se sprchou nebo 
vanou, WC, klimatizací, fénem, telefo-
nem, TV/SAT, balkónem nebo terasou 
s výhledem do vnitrozemí, hory, oko-
lí, bazén nebo s bočním výhledem na 
moře. Dětská postýlka je na vyžádá-
ní (zdarma). 
VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je vstupní hala s recepcí, sa-
lónek s TV/SAT, výtah, restaurace, 
2 bary u bazénu, bazén, dětské hři-
ště, slunečníky a lehátka (u bazénu 
zdarma, na pláži za poplatek). Wi-Fi je 
v prostoru recepce a na některých po-
kojích zdarma.
STRAVOVÁNÍ Formou all inclusive 
(viz popis na našem webu). 
PLÁŽ Na pěknou oblázkovo-píseč-
nou pláž v malém zálivu se lze dostat 
přes rušnější silnici. Vstup do moře je 
 pozvolný. 
HODNOCENÍ Oblíbený hotel s přá-
telským personálem v klidném pro-
středí s možností procházek.
VZDÁLENOSTI 
Pláž: cca 300 m
Centrum: cca 250 m
CENA ZAHRNUJE Letenku Praha/
Ostrava/Brno-Korfu-Praha/Ostra-
va/Brno včetně poplatků spojených 
s leteckou dopravou, 7×, 10×, 11× ne-
bo 14× ubytování, stravu dle popisu, 
služby zástupce CK. Možnost dokou-
pení komplexního cestovního pojiště-
ní včetně pojištění storna zájezdu.

 
Více informací na  
viamare.cz
GR-0407EL

 
Více informací na  
viamare.cz
GR-0408LI

* cena po nejvyšší slevě* cena po nejvyšší slevě

W  Klidné prostředí
W  U moře a pláže
W  I pro náročné

W  Klidné prostředí
W  Rodinná atmosféra
W  Rezervujte včas

b c w Aw c a H

Dítě do 2 let: 990 Kč bez nároku  
na místo v letadle a služby

Dítě do 2 let: 990 Kč bez nároku  
na místo v letadle a služby

 Studia, 2–3 lůžka
  

 Apartmány, 2–4 lůžka
    

 

 Pokoje, 2–3 lůžka

    

  Strava: polopenze / možnost 
dokoupení all inclusive

  Odlety: Praha, Ostrava, Brno 
Odletové dny: St, So

 Počet nocí: 7, 10, 11, 14

  Strava: all inclusive

  Odlety: Praha, Ostrava, Brno 
Odletové dny: St, So

 Počet nocí: 7, 10, 11, 14
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Dospělá osoba
cena od

26 532 Kč*

Dospělá osoba
cena od

21 638 Kč*

 Pokoje, 2–4 lůžka  
     

  Strava: polopenze

  Odlety: Praha, Ostrava, Brno 
Odletové dny: St, So

 Počet nocí: 7, 10, 11, 14

KORFU – Moraitika

Delfinia Messonghi Beach 

POLOHA Rozsáhlý hotelový kom-
plex se nachází přímo u písčito-obláz-
kové pláže, mezi středisky Moraiti-
ka a Messonghi, která leží obě v pěší 
vzdálenosti. 
UBYTOVÁNÍ 2lůžkové pokoje s mož-
ností 1 přistýlky jsou vybaveny klima-
tizací, SAT/TV, koupelnou, fénem. V 
hotelu jsou i prostornější rodinné po-
koje s možností 2 přistýlek pro děti 
(rozkládací pohovka nebo palanda).
VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
K vybavení hotelu patří recepce, 2 re-
staurace, restaurace na pláži, noční 
klub, obchody, konferenční místnost, 
herna, lázeňské centrum, 3 venkovní 
bazény (2 pro dospělé a 1 mini aqua-
park), slunečníky i lehátka u bazé-
nu (zdarma), 2 bary, bar na pláži, ani-
mační programy, 3 tenisové kurty, 
plážový volejbal, stolní tenis, hřiště, 
tělocvična, šipky.
STRAVOVÁNÍ V hotelu je podávána 
plná penze formou bufetu.
PLÁŽ Přímo u hotelu se nachází pís-
čito-oblázková pláž.
SHRNUTÍ Rozsáhlý hotelový kom-
plex s velkou zahradou přímo u široké, 
písčito-oblázkové pláže s pozvolným 
vstupem do moře. Doporučujeme ze-
jména rodinám s dětmi.
VZDÁLENOSTI 
Pláž : přímo u pláže 
Centrum: cca 500 m
CENA ZAHRNUJE Letenku Praha/
Ostrava/Brno-Korfu-Praha/Ostrava/
Brno včetně poplatků spojených s le-
teckou dopravou, 7×, 10×, 11× nebo 
14× ubytování, stravu dle popisu, asi-
stenci na letišti. Možnost dokoupe-
ní komplexního cestovního pojištění 
včetně pojištění storna zájezdu.

POLOHA Velmi příjemný a známý 
hotelový komplex se skládá ze tří sa-
mostatných budov. Nachází se v klid-
ném prostředí, v krásné a dobře udr-
žované zahradě. Nejbližší minimarket 
se nachází cca 100 m.
UBYTOVÁNÍ V hotelu jsou 2lůžkové 
pokoje s možností 1 přistýlky a rodin-
né pokoje s palandou pro děti. Všech-
ny pokoje jsou vybaveny koupelnou 
s vanou nebo sprchovým koutem, WC, 
klimatizací, fénem, telefonem, Wi-Fi, 
TV/SAT, ledničkou, balkónem nebo te-
rasou s výhledem do zahrady, s boč-
ním či přímým výhledem na moře. 
VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU 
V hotelu je vstupní hala s recepcí, vý-
tahy, internetový koutek, koutek  
s TV/SAT, vnitřní restaurace, snackbar 
a taverna u pláže, bazén, dětský ba-
zén, venkovní jacuzzi, slunečníky a le-
hátka u bazénu i na pláži (zdarma), 
dětské hřiště, animační programy, ve-
černí zábavné programy, tenisové 
kurty, fitcentrum.
STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře jsou 
formou švédského stolu. 
PLÁŽ Areál je obklopen krásnou exo-
tickou zahradou a olivovým hájem, 
vedoucím až k vlastní písčito-obláz-
kové pláži s pozvolným vstupem do 
moře. 
SHRNUTÍ  Velmi oblíbený hotel hned 
u moře s krásnou zahradou a milým 
personálem. 
VZDÁLENOSTI 
Pláž: cca 10 m
Centrum: cca 200 m 
CENA ZAHRNUJE Letenku Praha/
Ostrava/Brno-Korfu-Praha/Ostra-
va/Brno včetně poplatků spojených 
s leteckou dopravou, 7×, 10×, 11× ne-
bo 14× ubytování, stravu dle popisu, 
služby zástupce CK. Možnost dokou-
pení komplexního cestovního pojiště-
ní včetně pojištění storna zájezdu.

 
Více informací na  
viamare.cz
GR-0499MB

 
Více informací na  
viamare.cz
GR-0405DE

* cena po nejvyšší slevě* cena po nejvyšší slevě

W  Pro rodiny s dětmi 
W  Blízko pláže 
W  Novinka v nabídce 

W  Přímo u pláže
W  Klidné prostředí
W  Rezervujte včas

n a b s Aw b c f A

Dítě do 2 let: 990 Kč bez nároku  
na místo v letadle a služby

Dítě do 2 let: 990 Kč bez nároku  
na místo v letadle a služby

 Pokoj superior, 2–3 lůžka
  

 Rodinný superior, 2–4 lůžka
  

  Strava: plná penze

  Odlety: Praha, Ostrava, Brno 
Odletové dny: St, So

 Počet nocí: 7, 10, 11, 14
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PERLA MEZI JÓNSKÝMI OSTROVY 
NEJKRÁSNĚJŠÍ PLÁŽE ŘECKA
NEOPAKOVATELNÝ ŘECKÝ VENKOV 

LEFKADA
LEFKADA

DOPORUČUJEME
W  pronajměte si dopravní prostředek 

a prozkoumejte západní pobřeží os-
trova s jeho neuvěřitelnými a neopa-
kovatelnými plážemi

W  navštivte starou vesničku Karya, kte-
rá dala jméno věhlasné krajkářské 
technice (vyšívání zlatou nití), nalez-
nete zde mnoho obchůdků s ručními 
výšivkami

W  klášter Faneromeni nezklame niko-
ho, místo a vyhlídka z tohoto kláštera 
jsou nezapomenutelné

W  návštěvu hl. města Lefkas s pěší zó-
nou, množstvím obchodů, taveren 
a starobylých staveb nevynechejte!

Další zajímavosti Vám na místě  
doporučí zástupce CK.

Jste-li milovníky koupání, vyhledáváte-li soukromí malých, ale i velko-
lepých divokých pláží a milujete-li bílou čistotu vápenců a modrozele-
nou průzračnost moře, pak právě pro Vás je Lefkada to pravé místo Vaší 
dovolené. Doporučujeme Vám navštívit jedinečné pláže západního po-
břeží ostrova. Jako první česká cestovní kancelář jsme Vám představili 
Lefkadu v roce 1994.

kovými plážemi, které jsou omývány šumícími 
vlnami křišťálově modrého moře. Pláže Porto 
Katsiki, Kathisma, Avali, Pefkoulia, Milos, Egrem-
ni a Agiofilli byste rozhodně měli vidět, protože 
patří k nejkrásnějším v Řecku. Hornaté vnitroze-
mí Vás upoutá svou malebností a typickým řec-
kým koloritem. Vesničky Lazarata, Agios Petros 
a Karya patří k nejmalebnějším. Naleznete zde 
i řadu dalších zajímavostí – na severu klášter Fa-
neromeni a středověkou pevnost Santa Maura, 
na východní straně ostrova malý vodopád. 

Na jihu ostrova je velmi romantické místo – Mys 
Dukato. Při pohledu z výšin útesu do hlubin mo-
ře se Vám zatočí hlava a rázem pochopíte, proč 
Staří Řekové toto místo považovali za jeden ze 
vstupů do Hádovy podzemní říše.  K velkým zá-
žitkům patří i návštěva řady ostrovů a ostrůvků, 
které přiléhají k Lefkadě – k nejzajímavějším pa-
tří Kastos, Kalamos, Meganissi a Scorpios. Plo-
voucí most, dlouhý 50 m, spojuje ostrov s Akar-
nánií a umožní Vám snadný přístup na pevninu. 

Kompletní nabídka ubytování a aktuální  
ceny na www.viamare.cz a www.vtt.cz

Ostrov Lefkada leží mezi ostrovy Korfu a Kefa-
lonie, jen malý kousek od Akarnanské pevniny. 
Má rozlohu 305 km2 a je to čtvrtý největší os-
trov Jónské oblasti (Kefalonie, Korfu, Zakhyn-
tos). Hlavní město Lefkada leží na severu ostrova 
v místě, kde je ostrov spojen s pevninou padacím 
mostem. K Lefkadě se řadí ostrovy Megannisi, 
Kalamos, Kastos, Skorpidi, Sparti, Thileia, Kythros 
a soukromé ostrovy Madouri a Skorpios. Dohro-
mady tvoří nejmenší a nejméně zalidněnou oblast 
v Řecku. Lefkada je převážně hornatá (72 % os-
trova tvoří hory), nejvyššími horami jsou Stavros 
(1 182), Ayios Ilias (1 040), Pyrgos (1 058) a Mega 
Oros (1 012 m n. m.) Pohoří prudce klesá do moře 
a vytváří nádherná skalnatá pobřeží, malá údolí, 
z nichž největší je na jihu ve Vassiliki. Jediná rovi-
na ostrova je kolem hlavního města Lefkady.

Ostrov Lefkada, nazývaný též Lefkas, Vás ohro-
mí svou nádhernou přírodou. Z azurového moře 
se zvedají strmé vápencové útesy, které jsou dí-
ky příznivému klimatu porostlé bujnou vegetací. 
V úrodných údolích se pěstují citrusové plody, 
olivy, vinná réva a zelenina. Vápencové svahy 
jsou přerušovány jedinečnými písčitými i obláz-

Letecké zájezdy  
na 7 a 14 nocí

Odletová místa  
Praha

Zájezdy 
kombinovanou 
dopravou
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LEFKADA

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 slu-
nečníky i lehátka. Pro milovníky soukromí nabí-
zí Vassiliki několik malých útulných pláží na vý-
chodním pobřeží hned za městem. Z malebného 
přístavu vyplouvají rybářské bárky a lodě, kte-
ré míří k sousedním ostrovům Kefalonie a Ithaka 
nebo na blízké pláže na východním i západním 
pobřeží Lefkady. Velmi oblíbené je lodní spoje-
ní na pláže Agiofilli, Egremni nebo Porto Katsiki. 
Nejblíže je překrásná pláž Agiofilli, na kterou tr-
vá plavba asi 10 min. Na tuto pláž se dostanete 
i pěšky (asi 45 min.). Některá lodní spojení začí-
nají až v hlavní sezóně.
Nepostradatelnou součástí přístavu jsou obcho-
dy, bary, cukrárny, ,,kafeniony“ a především pes-
trobarevné taverny, které Vás pod pergolami či 
pod korunami platanů a eukalyptů lákají k po-
sezení až dlouho do noci. Můžete tak vychutnat 
vyhlášenou řeckou kuchyni v celé její pestrosti 
i pikantnosti. Předměstím Vassiliki je Ponti, kte-
ré je vzdálené 2 km od centra. I v Ponti nalezne-
te restaurace, taverny, malý supermarket se zá-
kladními potravinami a pekárnu. Z Vassiliki do 

AGIOS NIKITAS

Agios Nikitas je půvabná rybářská vesnička 
choulící se v zeleni mezi útesy na západním po-
břeží ostrova. Dýchne na Vás kouzlo již zapo-
menuté romantiky, kterou podtrhuje dochovaná 
stará část s hlavní třídou. Najdete zde obchůd-
ky, kavárny, ale i klasické řecké taverny. Agios 
Nikitas nabízí koupání v modrozelených vodách 
otevřeného moře, které je lemováno oblázkovo-
-písečnými plážemi. K nejkrásnějším plážím té-
to 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 sr-
pnu je vesnička hojně vyhledávaná turisty a stá-
vá se tak velmi živým prázdninovým letoviskem. 
Pravidelné autobusové spojení umožňuje ná-
vštěvu hlavního města Lefkas (cca 13 km). V oko-
lí naleznete další úžasnou pláž Kathisma (4 km), 

klášter Faneromeni (7 km) a starobylou vesničku 
Karya(cca 15 km).
V Agios Nikitas naleznete taverny, restaura-
ce, bary, obchody, bankomat, lodní spojení na 
pláž Milos (cca 3 €/cesta). Zástupce CK do místa 
pravidelně dojíždí a pomůže Vám zajistit výlety 
a pronájmy dopravních prostředků. 

TRANSFER:
Cesta z letiště Aktio Preveza do Agios Nikitas 
(cca 32 km) potrvá asi 50 minut.

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ
Agios Nikitas Hotel
(pokoje se snídaní, studia, apartmány) … str. 46
Milia (studia) … str. 47 
Santa Marina (hotel s polopenzí) … str. 48
Odyssey (hotel se snídaní) … str. 49

Ponti se dostanete po cestě podél moře. Vassiliki 
se v posledních letech mění v příjemně živé leto-
visko, kde se scházejí především milovníci vod-
ních sportů. V roce 2019 byla otevřena nová ma-
rina, přístaviště pro jachty.
Ve Vassiliki naleznete taverny, restaurace, ba-
ry, cukrárnu, obchody, butiky, obchody se suve-
nýry, bankomat, poštu, internet, polikliniku, lé-
kárnu, vodní sporty, potápění, přístav s lodním 
spojením na okolní ostrovy a pláže (na Agiofil-
li cca 6 €). Konají se zde pravidelné informační 
schůzky se zástupcem CK.

TRANSFER:
Cesta z letiště Aktio Preveza do Vassiliki 
(cca 65 km) potrvá asi 1 h. 30 min.

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ
Thomas (studia) … str. 40
Rania (studia, apartmány) … str. 41 
Leonidas (studia)  … str. 41
Phoenix (hotel se snídaní)  … str. 42 
Odeon (studia, apartmány)  … str. 43
Aiolos (studia, apartmány)  … str. 44
Ponti Beach (hotel) … str. 45 
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LEFKADA

Poznávejte na dovolené.
Ceny pronájmů aut naleznete na webu.VÝLETY Výlety a tipy naleznete na webu.

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)

Romantická plavba – plavba na překrás-
né motorové plachetnici jménem M/S Christi-
na. Během výletu uvidíte mořskou jeskyni Pa-
panikolis, vykoupete se na malém opuštěném 
ostrůvku Formekula, kde se občas vyskytu-
jí středomořští tuleni. Budete mít možnost pro-
cházky či občerstvení na ostrovech Kalamos 
a Kastos, které jsou civilizací téměř nedotčené, 

koupání poblíž opuštěných pláží v křišťálově 
průzračné vodě. Dále uvidíte Onassisův ostrov 
Scorpios, na kterém bude též zastávka na kou-
pání. V ceně je oběd formou bufetu, k obědu bí-
lé či červené víno, nealko nápoje, ovoce. Zdar-
ma možnost zapůjčení šnorchlů.  
(orientační cena: 55 €, děti do 12 let: 25 €)

Lodní výlet – odjezd z Nidri, koupání z lodi 
na vyhlášené pláži Porto Katsiki, návštěva měs-
tečka Fiskardo na Kefalonii, plavba kolem Itha-
ky, foto jeskyně Papanikolis na Meganissi, kou-
pání na ostrově Scorpios.  
(orientační cena: 27 €, děti do 12 let: 13 €)

Lodní výlet na 2 pláže – lodní výlet na dvě nej-
krásnější pláže ostrova Lefkada: Egremni a Por-
to Katsiki. Den plný zábavy, slunce a koupání! 
(orientační cena: 20 €, děti do 12 let: 10 €)

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

Koupání na Egremni nebo Porto Katsiki – 
v červenci a srpnu se můžete lodním taxíkem 
dopravit na nádherné pláže Egremni a Porto 
Katsiki. 
(orientační cena: 15 €)
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Dospělá osoba
cena od

9 472 Kč*

  Děti do 18 let pobyt zdarma 
cena od

7 990 Kč

 Studia, 2–4 lůžka
    

  Strava: bez stravy

  Odlety: Praha 
Odletové dny: Po

 Počet nocí: 7, 14

LEFKADA – Vassiliki

Thomas +

POLOHA
Malou vilku Thomas naleznete za přístavem. Cesta, která vede na 
pláž Agiofilli, odděluje vilku od malých komorních oblázkových pláží. 
Do centra městečka, kde naleznete taverny a obchody, se dostanete 
pohodlně za pár minut. 
UBYTOVÁNÍ
Vilka je po celkové rekonstrukci. Studia jsou situována směrem k mo-
ři nebo do svahu a do okolní zástavby. Studia, která směřují k mo-
ři, mají terasy s výhledem na moře a ve zvýšeném přízemí je výhled 
na moře omezený zelení. Chladnější studia se zadními terasami jsou 
vnořena do svahu a jsou situována do okolní zástavby. Ve studiích 
naleznete manželské postele, řádná lůžka nebo ve vícelůžkových po-
kojích obojí. Studia jsou vybavena sprchou, WC, balkónem nebo tera-
sou, kuchyňským koutem (včetně vařiče, základního nádobí a lednič-
ky) a klimtizací (v ceně).
PLÁŽ
Malé oblázkové pláže jsou v bezprostřední blízkosti. Na hlavní, ví-
ce než 1 km dlouhou oblázkovo-písečnou pláž ve Vassiliki se dosta-
nete přibližně za 10 minut. Pláž má pozvolný vstup do moře, nabízí 
možnost zapůjčení lehátek a slunečníků a je vhodná pro provozová-
ní vodních sportů. Na krásnou pláž Agiofilli se dostanete pěšky (asi 
35 minut) nebo lodním taxi.
SHRNUTÍ
Ubytování je po celkové rekonstrukci. Blízkost malých oblázkových 
pláží je největší jeho výhodou.
VZDÁLENOSTI
Malé komorní pláže: cca 30 m
Centrum Vassiliki: cca 350 m
CENA ZAHRNUJE
letenku Praha - Preveza - Praha včetně poplatků spojených s letec-
kou dopravou, 7× nebo 14× ubytování, stravu dle popisu, služby zá-
stupce CK. Možnost dokoupení komplexního cestovního pojištění 
včetně pojištění storna zájezdu.

 
Více informací na  
viamare.cz
GR-0602TH

* cena po nejvyšší slevě

W  Exkluzivně u nás
W   Pro rodiny s dětmi
W  Oblíbené

w c e B

Dítě do 2 let: 990 Kč bez nároku  
na místo v letadle a služby
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Dospělá osoba
cena od

10 985 Kč*

  Děti do 18 let pobyt zdarma 
cena od

7 990 Kč

Dospělá osoba
cena od

11 066 Kč*

  Dítě do 18 let na přistýlce 
výhodná cena od

5 990 Kč
Platnost ceny do 31. 12. 2020

  Dítě do 18 let pobyt zdarma 
cena od

7 990 Kč

  Strava: bez stravy

  Odlety: Praha 
Odletové dny: Po

 Počet nocí: 7, 14

  Strava: bez stravy

  Odlety: Praha 
Odletové dny: Po

 Počet nocí: 7, 14

 Studia, 2–3 lůžka
     

 Apartmány 2–4 lůžka
  

 Studia, 2–3 lůžka
   

LEFKADA – Vassiliki

Rania + Leonidas +

POLOHA 2 pěkné bílé vilky sto-
jí v mírném svahu v nejkrásnější části 
Vassiliki. Do centra Vassiliki se dosta-
nete ani ne za 7 minut. Dům s květina-
mi je velice pečlivě udržován a působí 
velmi příjemně.
UBYTOVÁNÍ Třílůžková studia mají 
manželskou postel a 1 další lůžko. Vět-
šina studií má výhled nebo alespoň 
částečný výhled na moře. Nejkrásněj-
ší výhled je ze 2 studií ve zvýšeném 
přízemí v budově v popředí. Studia 
jsou vybavena sprchou, WC, balkónem 
a kuchyňským koutem (včetně vaři-
če, základního nádobí a ledničky), kli-
matizací (za příplatek) a Wi-Fi. Blízko 
je bazén, který mohou využívat i hos-
té Leonidasu, předpokládá se zde 
konzumace. Dětská postýlka je na vy-
žádání (zdarma).
PLÁŽ Malé oblázkové pláže jsou 
v bezprostřední blízkosti. Na hlavní, 
více než 1 km dlouhou oblázkovo-pí-
sečnou pláž ve Vassiliki se dostanete 
přibližně za 7 minut.
SHRNUTÍ Velmi dobrá poloha a vzor-
né služby majitelů bydlících v domě 
jsou velkou předností tohoto ubyto-
vání.
VZDÁLENOSTI
Malé komorní pláže: cca 50 m
Centrum Vassiliki: cca 350 m
CENA ZAHRNUJE Letenku Pra-
ha – Preveza – Praha včetně poplat- 
ků spojených s leteckou dopravou,  
7× nebo 14× ubytování, stravu dle po-
pisu, služby zástupce CK. Možnost 
dokoupení komplexního cestovního 
pojištění včetně pojištění storna zá-
jezdu.

POLOHA Malá jednopatrová vilka 
stojí v mírném svahu na okraji Vassi-
liki. Do centra městečka a do malé-
ho přístavu se dostanete pohodlně za 
pouhých 10 minut. 
UBYTOVÁNÍ Menší studia, někte-
rá s 3. lůžkem a apartmán jsou vyba-
veny sprchou, WC, kuchyňským kou-
tem (včetně vařiče, základního nádobí 
a ledničky), klimatizací (za přípla-
tek), Wi-Fi a balkónem. Všechny poko-
je jsou v 1. patře. 2 studia mají přímý 
výhled na moře přes střechu soused-
ní vilky, ostatní studia mají částečný 
boční výhled na moře nebo výhled do 
skalnatého svahu. Apartmán má ome-
zený boční výhled na moře, 1 ložni-
ci, kuchyň s palandou (až pro 2 děti), 
2 koupelny a 2 WC.
PLÁŽ Malé oblázkové pláže jsou 
v bezprostřední blízkosti. Na hlavní, 
více než 1 km dlouhou oblázkovo-pí-
sečnou pláž ve Vassiliki se dostanete 
přibližně za 10 minut. Na krásnou pláž 
Agiofilli se dostanete pěšky (asi 35 
minut) nebo lodním taxi.
SHRNUTÍ Ubytování s vynikající po-
lohou v klidném prostředí a v bezpro-
střední blízkosti oblíbených malých 
oblázkových pláží.
VZDÁLENOSTI 
Malé komorní pláže: cca 50 m
Centrum Vassiliki: cca 400 m
CENA ZAHRNUJE Letenku Pra-
ha – Preveza – Praha včetně poplat- 
ků spojených s leteckou dopravou,  
7× nebo 14× ubytování, stravu dle po-
pisu, služby zástupce CK. Možnost 
dokoupení komplexního cestovního 
pojištění včetně pojištění storna zá-
jezdu.

 
Více informací na  
viamare.cz
GR-0601LE

 
Více informací na  
viamare.cz
GR-0600RA

* cena po nejvyšší slevě* cena po nejvyšší slevě

W  Dítě výhodná cena
W  Pro rodiny s dětmi
W  Kombinovaná 

doprava

W  Až 2 děti výhodně
W  Pro rodiny s dětmi
W  Kombinovaná 

doprava

c k m e Cw c k e C

Dítě do 2 let: 990 Kč bez nároku  
na místo v letadle a služby

Dítě do 2 let: 990 Kč bez nároku  
na místo v letadle a služby
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Dospělá osoba
cena od

12 925 Kč*

  Strava: snídaně

  Odlety: Praha 
Odletové dny: Po

 Počet nocí: 7, 14

LEFKADA – Vassiliki

Phoenix 

POLOHA
Malý rodinný hotel se nachází velmi blízko městské pláže a asi 10 mi-
nut příjemnou procházkou podél pláže od přístavu Vassiliki. 
UBYTOVÁNÍ
2 budovy společně s bazénem vytvářejí uzavřený komorní celek. Tra-
vel family nabízí standardní pokoje ve zvýšeném přízemí hotelu. Jed-
noduše zařízené 2lůžkové pokoje mají balkóny s výhledem k bazé-
nu 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 vyžá-
dání, ceník naleznete na www.viamare.cz). Pokoje jsou vybaveny WC, 
sprchou, malou ledničkou nebo malým chladícím boxem, klimatizací 
a trezorem. Jeden z pokojů je bezbariérový.
VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
Malá recepce s barem, venkovní terasa, kde je příjemné posezení 
s výhledem do zahrady, bazén s lehátky a slunečníky. Ve společných 
prostorách hotelu je Wi-Fi. U hotelu je místo k zaparkování auta. 
STRAVOVÁNÍ
Bohatá snídaně podávaná formou bufetu. Během dne si v hotelo-
vé 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. 
PLÁŽ
Hotýlek se nachází u hlavní oblázkovo-písečné pláže ve Vassiliki. Pláž 
je dlouhá více než 1 km, má pozvolný vstup do moře a nabízí možnost 
zapůjčení lehátek a slunečníků. Pláž je vhodná pro provozování vod-
ních sportů, především windsurfingu. Na krásnou pláž Agiofilli se do-
stanete pěšky (asi 45 minut) nebo lodním taxi.
SHRNUTÍ
Příjemný rodinný hotel s bazénem a výjimečnou polohou v bezpro-
střední blízkosti pláže a centra. V blízkém okolí jsou možnosti vod-
ních sportů.
VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 50 m
Centrum Vassiliki: cca 600 m
CENA ZAHRNUJE
letenku Praha – Preveza – Praha včetně poplatků spojených s letec-
kou dopravou, 7×  nebo 14× ubytování, stravu dle popisu, služby zá-
stupce CK. Možnost dokoupení komplexního cestovního pojištění 
včetně pojištění storna zájezdu.

 
Více informací na  
viamare.cz
GR-0603PH

* cena po nejvyšší slevě

W  Pro páry
W  Vodní sporty
W  Rezervujte včas

w c b k C

Dítě do 2 let: 990 Kč bez nároku  
na místo v letadle a služby

 Pokoje, 2 lůžka  
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POLOHA  
Kvalitní apartmánový hotel rodinného typu ve Vassiliki leží nedale-
ko městské pláže. 
UBYTOVÁNÍ  
Prostorná luxusní studia a apartmány jsou vybaveny sprchou, WC, 
balkónem nebo terasou, kuchyňským koutem (včetně vařiče, základ-
ního nádobí a ledničky), TV/SAT, panelem playstation, trezorem, fé-
nem a klimatizací. 
VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU  
Na recepci je Wi-Fi. Součástí hotelu je zahrada s bazénem, bar, par-
koviště a úschovna surfů. Lehátka a slunečníky poblíž pláže jsou pro 
hotelové hosty zdarma.
STRAVOVÁNÍ  
Bez stravy. Kontinentální snídaně za příplatek.
PLÁŽ  
Ubytování se nachází u hlavní oblázkovo-písečné pláže ve Vassili-
ki. Pláž je dlouhá více než 1 km, má pozvolný vstup do moře a nabízí 
možnost zapůjčení lehátek a slunečníků. Pláž je vhodná pro provozo-
vání vodních sportů, především windsurfingu. 
SHRNUTÍ  
Luxusní ubytování s bazénem v bezprostřední blízkosti pláže a s vy-
nikajícími podmínkami pro vodní sporty.
VZDÁLENOSTI
Městská pláž: cca 50 m
Centrum Vassiliki: cca 1 km
CENA ZAHRNUJE  
letenku Praha - Preveza - Praha včetně poplatků spojených s letec-
kou dopravou, 7× nebo 14× ubytování, stravu dle popisu, služby zá-
stupce CK. Možnost dokoupení komplexního cestovního pojištění 
včetně pojištění storna zájezdu.

Dospělá osoba
cena od

13 896 Kč*

  Děti do 18 let pobyt zdarma 
cena od

7 990 Kč

  Strava: bez stravy / možnost 
dokoupení snídaní

  Odlety: Praha 
Odletové dny: Po

 Počet nocí: 7, 14

 Studia, 2–3 lůžka
  

 Apartmány, 2–4 lůžka

     

LEFKADA – Vassiliki

Odeon 

 
Více informací na  
viamare.cz
GR-0607OD

* cena po nejvyšší slevě

W  I pro náročné
W  Vodní sporty
W  Rezervujte včas

w c b C

Dítě do 2 let: 990 Kč bez nároku  
na místo v letadle a služby
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Dospělá osoba
cena od

12 279 Kč*

  Děti do 18 let na přistýlce 
výhodná cena od

5 990 Kč
Platnost ceny do 31. 12. 2020

  Děti do 18 let pobyt zdarma 
cena od

7 990 Kč

  Strava: bez stravy

  Odlety: Praha 
Odletové dny: Po

 Počet nocí: 7, 14

 Studia, 2–3 lůžka
   

 Apartmány, 2–4 lůžka

      

LEFKADA – Vassiliki

POLOHA
Vilka stojí velmi blízko oblázkové pláže, asi 150 m od obchodů a tave-
ren ve Vassiliki Ponti a asi 15 minut od centra vesničky Vassiliki, kam 
se dostanete cestou podél moře.
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. Apartmá-
ny 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 stu-
dia jsou vybaveny kuchyňským koutem (včetně vařiče, základního 
nádobí a ledničky), sprchou, WC, klimatizací (za příplatek) a sejfem 
(za příplatek). 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). Dětská postýlka je na vyžádání (zdarma).
PLÁŽ
Ubytování se nachází u hlavní oblázkovo-písečné pláže ve Vassili-
ki. Pláž je dlouhá více než 1 km, má pozvolný vstup do moře a nabízí 
možnost zapůjčení lehátek a slunečníků. Pláž je vhodná pro provozo-
vání vodních sportů, především windsurfingu. Krásná pláž Agiofilli je 
vzdálená přibližně 45 minut pěšky, případně je možné využít dopra-
vy lodním taxi.
SHRNUTÍ
Vyhledávané ubytování, především pro svoji polohu. Pozvolný vstup 
do moře a snadná dostupnost vodních sportů, vyhovuje jak sportov-
ně založeným párům, tak i rodinám s dětmi.
VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 50 m
Centrum Vassiliki: cca 1,3 km
CENA ZAHRNUJE
letenku Praha - Preveza - Praha včetně poplatků spojených s letec-
kou dopravou, 7× nebo 14× ubytování, stravu dle popisu, služby zá-
stupce CK. Možnost dokoupení komplexního cestovního pojištění 
včetně pojištění storna zájezdu.

Aiolos 

 
Více informací na  
viamare.cz
GR-0605AI

* cena po nejvyšší slevě

W  Pro rodiny s dětmi
W  Výhled na moře
W  Kombinovaná doprava

w m c k C

Dítě do 2 let: 990 Kč bez nároku  
na místo v letadle a služby



45Rezervujte na:  222 206 206 | 596 664 040 | 591 160 308 | www.viamare.cz | www.vtt.cz   | www.travelfamily.cz

Dospělá osoba
cena od

12 158 Kč*

  Dítě do 14 let pobyt zdarma 
cena od

7 990 Kč

LEFKADA – Vassiliki

Ponti Beach 

POLOHA
Hotel Ponti Beach se nachází ve Vassiliki Ponti. Hotel je postaven ve 
svahu a nabízí okouzlující výhledy na celý záliv. Na pláž je to přibliž-
ně 300 m a od hotelu se sem dostanete po schodech.
UBYTOVÁNÍ
Hotel nabízí 2lůžkové pokoje s možností přistýlky. V přízemí hote-
lu se nachází i rodinné pokoje až pro 4 osoby. Pokoje jsou prostorné 
a jsou vybaveny balkónem nebo terasou, WC, TV, klimatizací, miniled-
ničkou a TV. Z většiny pokojů je krásný výhled na moře. Část pokojů 
má výhled na hory. 
VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je restaurace, bar s terasou s výhledem na moře a bazén. Ve 
všech prostorách je k dispozici Wi-Fi, na recepci můžete za poplatek 
využít trezor. U hotelu je možnost parkování
STRAVOVÁNÍ
Rozšířená kontinentální snídaně je podávána formou bufetu v hote-
lovém baru nebo na venkovní terase. 
PLÁŽ
Blízká, více než 1 km dlouhá oblázkovo-písečná pláž, má pozvolný 
vstup do moře a nabízí možnost zapůjčení lehátek a slunečníků. Pláž 
je vhodná pro provozování vodních sportů, především windsurfingu. 
Na krásnou pláž Agiofilli se můžete dostat lodním taxi, případně del-
ší procházkou pěšky.
SHRNUTÍ
Poloha hotelu s krásnými výhledy na moře, pohodlné pokoje, kvalitní 
restaurace a bar jsou hlavními přednostmi tohoto hotelu.
VZDÁLENOSTI
Městská pláž: cca 300 m
Centrum Vassiliki: cca 2 km
CENA ZAHRNUJE
letenku Praha - Preveza - Praha včetně poplatků spojených s letec-
kou dopravou, 7× nebo 14× ubytování, stravu dle popisu, služby zá-
stupce CK. Možnost dokoupení komplexního cestovního pojištění 
včetně pojištění storna zájezdu.

 
Více informací na  
viamare.cz
GR-0602PB

* cena po nejvyšší slevě

W  Rezervujte včas
W  Krásné výhledy  

na moře
W  Vodní sporty

w c b H

Dítě do 2 let: 990 Kč bez nároku  
na místo v letadle a služby

  Strava: snídaně / možnost 
dokoupení polopenze

  Odlety: Praha 
Odletové dny: Po

 Počet nocí: 7, 14

 Pokoje, 2–3 lůžka
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Dospělá osoba
cena od

13 734 Kč*

  Dítě do 15 let na přistýlce 
výhodná cena od

5 990 Kč
Platnost ceny do 31. 12. 2020

  Děti do 15 let pobyt zdarma 
cena od

7 990 Kč

 Pokoje, 2 lůžka  

  Studia a apartmány,  
2–4 lůžka
    

  Strava: bez stravy / možnost 
dokoupení snídaní

  Odlety: Praha 
Odletové dny: Pá

 Počet nocí: 7, 14

LEFKADA – Agios Nikitas

Agios Nikitas Hotel 

POLOHA
Tradiční hotel je postaven terasovitě na jihozápadním svahu přímo 
ve vesničce Agios Nikitas. Hotelové pokoje jsou v horní části budovy, 
studia a apartmány pak v dolní budově. Do studií a apartmánů vchá-
zíte z malého kamenem vydlážděného prostranství. I v horní části 
budovy je vydlážděný prostor, kde se podává snídaně a další občers-
tvení. V blízkosti hotelu vede cesta se schody, která vede přímo k ta-
vernám, obchodům a na místní krásnou pláž. Odtud pak jezdí lodičky 
na pláž Milos (závislé na sezóně). Můžete také použít delší cestu po 
místní komunikaci. 
UBYTOVÁNÍ
Příjemné hotelové pokoje mají buď 2 řádná lůžka nebo manželskou 
postel. Jsou vybaveny sprchou, WC, ledničkou, TV, telefonem, bal-
kónem 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 nebo k místní komunikaci. Studio je až pro 4 osoby, apartmá-
ny mají vždy 1 ložnici s manželským lůžkem a obývací kuchyň s roz-
kládacím gaučem. Studio a apartmán doporučujeme max. pro 3 do-
spělé osoby nebo pro 4člennou rodinu se 2 menšími dětmi. Jsou 
vybaveny kuchyňským koutem (včetně vařiče, základního nádobí 
a ledničky), sprchou, WC, terasou a klimatizací (za příplatek). Na re-
cepci je Wi-Fi a trezor (za poplatek).
STRAVOVÁNÍ
Rozšířená kontinentální snídaně podávaná formou bufetu  
(u pokojů v ceně). 
PLÁŽ
Nedaleko hotelu je menší městská pláž s hrubším pískem. Na vyhlá-
šenou písčito-oblázkovou pláž Milos se dostanete pěšky přibližně za 
30 minut, můžete využít také lodní taxi (v hlavní sezóně). Přibližně 2 
km od Agios Nikitas se nachází pláž Pefkoulia s hrubším pískem. Je 
zde možnost pronájmu lehátek a slunečníků, občerstvení poskytne 
zdejší taverna.
SHRNUTÍ
Příjemné ubytování s vynikající dostupností nejhezčích pláží západ-
ního pobřeží, obchodů i taveren.
VZDÁLENOSTI
Městská pláž: cca 200 m
Centrum Agios Nikitas: cca 150 m
CENA ZAHRNUJE
letenku Praha – Preveza – Praha včetně poplatků spojených s letec-
kou dopravou, 7× nebo 14× ubytování, stravu dle popisu, služby zá-
stupce CK. Možnost dokoupení komplexního cestovního pojištění 
včetně pojištění storna zájezdu.

 
Více informací na  
viamare.cz
GR-0608AN

* cena po nejvyšší slevě

W  Rodinná dovolená
W  Nejkrásnější pláže 

Lefkady na dosah
W  Rezervujte včas

q e w c F

Dítě do 2 let: 990 Kč bez nároku  
na místo v letadle a služby
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w c b E

Dospělá osoba
cena od

10 578 Kč*

  Dítě do 12 let pobyt zdarma 
cena od

7 990 Kč

 Studia, 2–3 lůžka
   

  Strava: bez stravy

  Odlety: Praha 
Odletové dny: Po

 Počet nocí: 7, 14

LEFKADA – Agios Nikitas

Milia 

POLOHA
Vilka se nachází na kraji pěší zóny kousek od centra letoviska Agios 
Nikitas. Je postavena v tradičním řeckém stylu. Pláž je odtud vzdá-
lena asi 150 m. V bezprostřední blízkosti ubytování se nacházejí ob-
chody, taverny a restaurace.
UBYTOVÁNÍ
2lůžková studia s manželskou postelí (některá s možností přistýlky) 
jsou v přízemí nebo 1. patře. Studia jsou vybavena sprchou, WC, bal-
kónem, kuchyňským koutem (včetně vařiče, základního nádobí a led-
ničky), Wi-Fi a klimatizací (v ceně).
PLÁŽ
Přibližně 150 m od hotelu se nachází menší městská pláž s hrubším 
pískem. Na vyhlášenou písčito-oblázkovou pláž Milos se dostane-
te pěšky přibližně za 25 minut, můžete využít také lodní taxi (v hlav-
ní sezóně). Přibližně 2 km od Agios Nikitas se nachází pláž Pefkoulia. 
Zde je možnost pronájmu lehátek a slunečníků. Občerstvení poskyt-
ne zdejší taverna.
SHRNUTÍ
Příjemné ubytování v centru tradičního lefkadského letoviska Agios 
Nikitas odkud můžete podnikat výlety ke krásným plážím západního 
pobřeží Lefkady.
VZDÁLENOSTI
Městská pláž: cca 150 m
Centrum Agios Nikitas: cca 50 m
CENA ZAHRNUJE
letenku Praha – Preveza – Praha včetně poplatků spojených s letec-
kou dopravou, 7× nebo 14× ubytování, stravu dle popisu, služby zá-
stupce CK. Možnost dokoupení komplexního cestovního pojištění 
včetně pojištění storna zájezdu.

 
Více informací na  
viamare.cz
GR-0602MI

* cena po nejvyšší slevě

W  Nejkrásnější pláže 
Lefkady na dosah

W   Pro páry
W Oblíbené

Dítě do 2 let: 990 Kč bez nároku  
na místo v letadle a služby
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Dospělá osoba
cena od

13 975 Kč*

LEFKADA – Agios Nikitas

Santa Marina +

POLOHA
Hotel stojí ve svahu nad starou vesnicí Agios Nikitas. Velkou přednos-
tí tohoto místa je klid a nádherný panoramatický výhled na celé údolí 
a na Jónské moře. Písečná pláž je vzdálena asi 15 minut chůze z kop-
ce a centrum staré vesnice ani ne 15 minut. Cesta do kopce bude sa-
mozřejmě trvat déle.
UBYTOVÁNÍ
Hotel s pavilony je postaven převážně z tradičních materiálů – ka-
mene a dřeva. V hotelu jsou k dispozici 2lůžkové pokoje s možností 
až 2 přistýlek (vhodné pro děti do 15 let). Pokoje jsou vybaveny bal-
kónem, sprchou, WC, TV, klimatizací a ledničkou. Jen některé poko-
je mají výhled na moře, ostatní mají výhled k bazénu nebo do zeleně. 
Dětská postýlka je na vyžádání (zdarma).
VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
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. 
STRAVOVÁNÍ
Rozšířená kontinentální snídaně a večeře jsou podávané formou bu-
fetu. Můžete si také dopřát oběd formou jednoduchého občerstve-
ní (platba na místě). Jídlo se podává i na zastíněné terase, odkud je 
okouzlující výhled na moře.
PLÁŽ
Nedaleko hotelu je menší městská pláž s hrubším pískem. Na vyhlá-
šenou písčito-oblázkovou pláž Milos se dostanete pěšky přibližně 
za 35 minut nebo v sezóně také lodním taxi Přibližně 2 km od Agios 
Nikitas se nachází pláž Pefkoulia s hrubším pískem, kde je taverna 
a možnost pronájmu lehátek a slunečníků.
SHRNUTÍ
Kvalitní ubytování obklopené zelení. V dosahu jsou velmi krásné plá-
že západního pobřeží. Určitě oceníte i úchvatné panoramatické vý-
hledy na Jónské moře a především klid.
VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 450 m
Centrum vesnice: cca 400 m
CENA ZAHRNUJE
letenku Praha – Preveza – Praha včetně poplatků spojených s letec-
kou dopravou, 7× nebo 14× ubytování, stravu dle popisu, služby zá-
stupce CK. Možnost dokoupení komplexního cestovního pojištění 
včetně pojištění storna zájezdu.

 
Více informací na  
viamare.cz
GR-0609SM

* cena po nejvyšší slevě

W  V nejatraktivnějším 
místě ostrova

W  Nejkrásnější pláže 
Lefkady na dosah

W  Rezervujte včas

w e c b K

Dítě do 2 let: 990 Kč bez nároku  
na místo v letadle a služby

 Pokoje, 2–4 lůžka
    

  Strava: polopenze

  Odlety: Praha 
Odletové dny: Po

 Počet nocí: 7, 14
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Dospělá osoba
cena od

13 264 Kč*

LEFKADA – Agios Nikitas

Odyssey 

POLOHA
Hotel se nachází v mírném svahu v horní části letoviska Agios Nikitas, 
odkud je krásný výhled na vesničku a na moře. Hotel je obklopený 
zelení a je vzdálený pouze pár metrů od centra a asi 100 m od pláže.
UBYTOVÁNÍ
Třípatrový hotel nabízí ubytování ve 2lůžkových pokojích s možnos-
tí přistýlky s bočním výhledem na moře nebo do zahrady. Pokoje ma-
jí koupelnu se sprchou a WC, telefon, klimatizaci, Wi-Fi, malou lednici 
a balkón nebo terasu. Do pokojů lze vyžádat dětskou postýlku (zdar-
ma). 
VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
K hotelu patří bazén s dětským brouzdalištěm a s malým barem, jí-
delna s terasou, odkud je krásný výhled na moře, stolní tenis, samo-
obslužná prádelna a recepce.
STRAVOVÁNÍ
Rozšířená kontinentální snídaně je podávána formou bufetu v hote-
lovém baru nebo na venkovní terase. 
PLÁŽ
V Agios Nikitas je menší městská pláž s hrubším pískem. Na vyhlá-
šenou písčito-oblázkovou pláž Milos se dostanete pěšky přibližně 
za 25 minut, můžete využít také lodní taxi (v hlavní sezóně). Přibliž-
ně 2 km od Agios Nikitas se nachází pláž Pefkoulia s hrubším pískem. 
Je zde možnost pronájmu lehátek a slunečníků, občerstvení poskyt-
ne zdejší taverna.
SHRNUTÍ
Hotel umístěný v klidnějším prostředí nedaleko centra letoviska 
a pláže. Předností je i neobvykle umístěný bazén, odkud je krásný  
výhled na moře a vesničku.
VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 100 m
Centrum: cca 50 m
CENA ZAHRNUJE
letenku Praha – Preveza – Praha včetně poplatků spojených s letec-
kou dopravou, 7× nebo 14× ubytování, stravu dle popisu, služby zá-
stupce CK. Možnost dokoupení komplexního cestovního pojištění 
včetně pojištění storna zájezdu.

 
Více informací na  
viamare.cz
GR-0610OD

* cena po nejvyšší slevě

W  Pro páry
W  Nejkrásnější pláže 

Lefkady na dosah
W  Oblíbené

w c b D

Dítě do 2 let: 990 Kč bez nároku  
na místo v letadle a služby

 Pokoje, 2–3 lůžka
   

  Strava: polopenze

  Odlety: Praha 
Odletové dny: Po

 Počet nocí: 7, 14
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PŘEKRÁSNÉ PŘÍRODNÍ SCENÉRIE
ROZMANITÉ PLÁŽE 

Máte-li rádi divokou a nespoutanou přírodu, ma-
gická místa s tichými kláštery nad mořem, obje-
vujete-li rádi nová zákoutí a přitom upřednost-
ňujete na plážích soukromí, pak je Kefalonie to 
pravé místo pro Vaši dovolenou.

Kefalonie je největší z Jónských ostrovů a šes-
tý největší ostrov Řecka. Její břehy jsou omývá-
ny čistým a barvami hýřícím mořem. Bujná lesní 
vegetace s jedinečnou jedlí kefalonskou vystu-
puje údolími až vysoko k vrcholům pohoří Aenos, 
jehož nejvyšším vrcholem je hora Mega Soros 
(1628 m). Na svazích se pěstuje vinná réva Ro-
bola, z níž se lisuje výjimečné suché bílé víno.

Krajina ostrova je velmi rozmanitá. Západní po-
břeží je lemováno příkrými útesy a půvabný-
mi oblázkovými plážemi, z nichž zcela jedinečné 
jsou pláže Myrtos a Petani. Naopak jih ostro-
va Vám bude připomínat stále kvetoucí zahra-
du. Jižní pláže se zlatým pískem jsou ideálním 
místem pro odpočinek. Na ostrově jsou vzácné 
jeskyně, tiché kláštery dosud obývané mnichy, 
zbytky benátských hradů a mnoho dalších neu-

věřitelných přírodních úkazů, pro které je ostrov 
tak vyhledávaný. 

U hlavního města Argostoli lze shlédnout geolo-
gickou zvláštnost – mořské mlýny nazývané Ka-
tavotres. V hlubokých děrách zde neustále mizí 
spousty mořských vod, jež se objevují na proti-
lehlé straně ostrova v jeskyni Melissani a v mís-
tě zvaném Karavomilos. Nedaleko města Lixouri 
vysoko nad mořem je magické místo s již otevře-
ným klášterem Kipourion. V klášterní kapli na-
leznete nádherné ikony z byzantského období. 
Ne náhodou si Lord Byron, velký básník roman-
tismu, zvolil tento čarovný ostrov za místo své-
ho pobytu. V letech 1823 a 1824 pobýval ve vsi 
Metaxata.

Připravili jsme pro Vás pobyty především v ob-
lasti poloostrova Palliki, který patří turisticky 
k nejméně zatíženým oblastem ostrova. Věříme, 
že oceníte zdejší atmosféru klidu a pohody.

Kompletní nabídka ubytování a aktuální  
ceny na www.viamare.cz a www.vtt.cz

KEFALONIE
KEFALONIE

Kefalonie je malý svět sám pro sebe. Je neuvěřitelně krásná s nesmír-
ně rozmanitou a fascinující krajinou připomínající pestrou mozaiku. 
Na Kefalonii pořádáme zájezdy již od roku 1996.

DOPORUČUJEME
W  prozkoumejte nádherný a rozmanitý po-

loostrov Palliki s jeho nádhernými pláže-
mi (např. Petani)

W  navštivte i další krásné pláže – Mirtos 
a Antisamos a tradiční vesnice

W  navštivte úžasný tichý klášter Agios 
 Gerasimos, zasvěcený patronu ostrova

W  za návštěvu stojí hlavní město Argosto-
li se svojí pěší zónou a velkým přístavem 
a tržištěm

W  doslova klenotem Kefalonie je vesnička 
Assos a malý přístav Fiskardo

W  koupání na pláži Myrtos je nezapome-
nutelné, místní tvrdí, že je to nejkrásněj-
ší pláž světa

Další zajímavosti Vám na místě  
doporučí zástupce CK.

Letecké zájezdy  
na 7, 10 a 11 nocí

Odletové místo  
Praha

Zájezdy 
s kombinovanou 
dopravou
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KEFALONIE

LIXOURI

Lixouri je druhé největší město ostrova a leží 
na jednom z kefalonských poloostrovů zvaném 
Palliki. Naleznete zde spleť ulic a uliček s roman-
tickými zákoutími a řadu obchodů, které k čile 
pulsujícímu městečku patří. V centru je prostor-
né čtvercové náměstí lemované platany. Kavár-
ny, cukrárny a taverny lákají k posezení a široká 
třída, vedoucí podél nábřeží, naopak k podvečer-
ním procházkám. 2 km od centra Lixouri je pláž 
Lepeda s žlutým pískem. Naleznete zde ma-
lý kiosek, pronájem lehátek a slunečníků a síť na 
volejbal. 
V Lixouri naleznete taverny, restaurace, bary, 
diskotéku, internetové kavárny, obchody,  
poštu, banky, bankomaty, lékárnu, nemocni-

OSADA XI

Xi je malá osada, která vznikla u stejnojmenné 
krásné pláže s červeným pískem. Jedna z nej-
krásnějších pláží na Kefalonii je lemována úte-
sy šedého jílu, který se používá i ke kosmetickým 
a lázeňským účelům. Tato pláž získává každým 
rokem modrou vlajku EU. Na Xi naleznete přede-
vším malé soukromé vilky a 2 hotely. Tato oblast 
je proslavená vynikajícími podmínkami pro vodní 
sporty. V osadě je několik dobrých taveren a ba-
rů, kterých každý rok přibývá. Je zde také 1 ma-
lý obchod, který provozuje majitel vilek Sofia 
a Lito. Zde si můžete potraviny i objednat. Jinak 
klidná osada se může v červenci a srpnu promě-
nit v rušné prázdninové letovisko. V tomto ob-
dobí doporučujeme pobyt mladým lidem, kteří si 
zde užijí i noční život. Do Lixouri se můžete do-
stat v pronajatém dopravním prostředku, místní 

LASSI – ARGOSTOLI

Lassi je vlastně živé předměstí hlavního města 
Argostoli. Je dlouhé asi 3 km. Po půlhodinové pě-
ší procházce dojdete do hlavního města ostro-
va Argostoli. Lassi je spojeno s Argostoli několi-
krát za den také místní autobusovou dopravou 
(v hlavní sezóně). Dá se použít i taxislužba. V oko-
lí Lassi je velké množství nádherných pláží, např. 
překrásná pláž Makris Gialos, která získává kaž-
dým rokem modrou vlajku EU. V Lassi naleznete 
taverny, restaurace, bary, internetovou kavárnu, 
obchody, bankomat, půjčovnu dopravních pro-
středků přes zástupce Viamare, pronájem sluneč-
níků a lehátek. Lékárna a nemocnice jsou v Ar-
gostoli. Zástupce CK do místa pravidelně dojíždí.

TRANSFER:
Cesta z letiště Kefalonie do Lassi (cca 6 km) po-
trvá asi 15 minut.

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ
Poseidon (studia, apartmány)  … str. 57

SKALA

Skala je přímořské letovisko, které leží na jiho-
východě ostrova asi 12 km od přístavu Poros. 
Hezká oblázkovo-písečná pláž byla v roce 2016 
oceněna modrou vlajkou EU. Na pláži si můžete 
pronajmout lehátka a slunečníky a provozovat 
nejrůznější vodní sporty. 
Ve Skale naleznete taverny, restaurace, bary, 
bankomat, obchody, internetovou kavárnu, pro-
nájem dopravních prostředků, na pláži vodní 
sporty a pronájem lehátek a slunečníků. 

ci, prádelnu, půjčovnu motorových vozidel a kol, 
přístav s lodním spojením do hlavního měs-
ta Argostoli, vodní sporty na pláži Xi (cca 8 km 
od Lixouri).

TRANSFER:
Cesta z letiště Kefalonie do Lixouri (12 km po 
pevnině, 25 minut lodí a dále do ubytování) po-
trvá asi 1 h.

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ
Nana (studia)  … str. 53
Sea Breeze (studia) … str. 53
Apolafsi (studia) … str. 54

dopravou (pouze v hlavní sezóně) nebo taxíkem.
V Xi jsou taverny, restaurace, malý minimarket, 
bankomat, bary (v omezené míře závislé na se-
zóně), dvě střediska vodních sportů přímo na 
pláži, skákací plovoucí hrady (cca 5 €/den), mož-
nost pronájmů slunečníků a lehátek. Pronájem 
dopravních prostředků přes zástupce CK, který 
do místa pravidelně dojíždí.

TRANSFER:
Cesta z letiště Kefalonie na Xi (12 km 
po pevnině, 25 minut lodí a dále do ubytování) 
potrvá asi 1 h. 20 minut.

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ
Lito (studia, apartmány) … str. 55
Sofia (studia)  … str. 56

Zástupce CK je kromě uvítací schůzky pouze na 
telefonu.

TRANSFER:
Cesta z letiště Kefalonie do Skaly (cca 45 km) 
potrvá asi 1 h.

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ
Porto Skala (hotel s polopenzí/all inclusive) … str. 58 
Marina Bay (hotel s polopenzí) … str. 59

XI
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KEFALONIE

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):

Poznávejte na dovolené.
Ceny pronájmů aut naleznete na webu.VÝLETY Výlety a tipy naleznete na webu.

Odysseova Ithaka – přejezd autobusem 
do města Sami a odtud lodí na Ithaku, zde za-
stávka na koupání na pláži Gidaki, pokračování 
do hlavního města Vathi, kde je volný čas. Pro-
hlídka vesničky Kioni s možností oběda. Poté 
plavba k pláži Filiatro, koupání. Návrat z Itha-
ky opět kombinovanou dopravou lodí a autobu-
sem. (orientační cena: 52 €, děti do 12 let: 35 €)

Okruh ostrovem – návštěva kláštera Sv. Ge-
rasima, poté ochutnávka místních vín v největ-
ším a tradičním vinařském závodě na ostro-
vě, prohlídka jeskyně Melissani (vstupné: cca 
7 €) a krápníkové jeskyně Drogarati (vstupné: 
cca 5 €), možnost oběda a koupání ve vesničce 
Agia Efimia, zastávka 
nad krásnou pláží Myrtos. (orientační cena: 
34 €, děti do 1v2 let: 21 €)

Za krásami severu Kefalonie – autobuso-
vý výlet za koupáním na jedné z nejkrásnějších 
pláží světa Myrtos, poté zastávka v kouzelném 
Assosu, zde je možnost oběda (není v ceně), 
poslední zastávka ve Fiskardu. (orientační cena: 
34 €, děti do 12 let: 21 €)
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Dospělá osoba
cena od

10 501 Kč*

  Dítě do 18 let na přistýlce 
výhodná cena od

5 990 Kč
Platnost ceny do 31. 12. 2020

  Dítě do 18 let pobyt zdarma 
cena od

7 990 Kč

Dospělá osoba
cena od

10 501 Kč*

  Dítě do 18 let na přistýlce 
výhodná cena od

5 990 Kč
Platnost ceny do 31. 12. 2020

  Dítě do 18 let pobyt zdarma 
cena od

7 990 Kč

KEFALONIE – Lixouri

Nana + Sea Breeze +

POLOHA Vilka stojí na oploceném 
pozemku bezprostředně u moře 
a malé divoké pláže. Po místní komu-
nikaci podél moře se dostanete k ho-
telu Apolafsi a dále na krásnou pláž 
Lepeda. Do centra Lixouri, kde jsou 
obchody a taverny, se dostanete po-
hodlnou chůzí za necelých 10 minut. 
UBYTOVÁNÍ Studia jsou v 1. a 2. pa-
tře. 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, balkónem, kuchyň-
ským koutem (včetně vařiče, základ-
ního nádobí a ledničky) a klimatiza-
cí (za příplatek). Na společné terase 
před budovou je Wi-Fi.
STRAVOVÁNÍ Doporučujeme do-
koupení snídaní v rodinné taverně  
Apolafsi, vyhlášené vynikající kuchyní.
PLÁŽ Malá divoká pláž je bezpro-
středně před vilkou. Po místní komu-
nikaci podél moře se dostanete 
na krásnou pláž Lepeda, cestou bude-
te míjet další divoké písečné pláže.
SHRNUTÍ Ubytování s malou píseč-
nou pláží, jehož největší předností je 
krásný výhled na moře a blízkost tra-
dičního městečka Lixouri.
VZDÁLENOSTI Malá pláž: cca 20 m
Pláž Lepeda: cca 1,4 km
Lixouri: cca 600 m
CENA ZAHRNUJE: Letenku Pra-
ha – Kefalonia – Praha včetně poplat-
ků spojených s leteckou dopravou, 
transfery v destinaci,  7x, 10× nebo 11×  
ubytování, stravu dle výběru, služby 
zástupce CK (pokud není uvedeno ji-
nak). Možnost dokoupení komplexní-
ho cestovního pojištění včetně pojiš-
tění storna zájezdu.

POLOHA Moderní vilka stojí ve svahu 
nad mořem. Od centra Lixouri je vzdá-
lena 20 minut. Vydáte-li se směrem 
k moři, dostanete se k hotelu Apolafsi, 
kde můžete používat bazén a tavernu.
UBYTOVÁNÍ Prostorná 2lůžková 
studia (některá s možností přístýl-
ky – pevné lůžko nebo rozkládací ga-
uč) jsou v 1. patře. Studia jsou vybave-
na sprchou, WC, širokými zastíněnými 
balkóny, kuchyňským koutem (včetně 
vařiče, základního nádobí a ledničky), 
klimatizací, Wi-Fi a TV. Ze všech studií 
je krásný výhled na moře. Dětská po-
stýlka je na vyžádání (zdarma).
STRAVOVÁNÍ Doporučujeme  
dokoupení snídaní v rodinné taver-
ně Apolafsi.
PLÁŽ Nejbližší malá písečná pláž je 
před hotelem Apolafsi. Nejkrásněj-
ší koupání je však na pláži Lepeda, 
která je od vilky vzdálena asi 20 mi-
nut chůze.
SHRNUTÍ Ubytování s úžasným vý-
hledem na moře, v přírodě a přitom 
opravdu blízko městečka Lixouri. Vel-
kou předností je i možnost využití ba-
zénu a služeb v hotelu Apolafsi.
VZDÁLENOSTI
Malá pláž: cca 520 m
Pláž Lepeda: cca 1,5 km
Lixouri: cca 1,5 km
CENA ZAHRNUJE: Letenku Pra-
ha – Kefalonia – Praha včetně poplat-
ků spojených s leteckou dopravou, 
transfery v destinaci, 7x, 10× nebo 11× 
ubytování, stravu dle výběru, služby 
zástupce CK (pokud není uvedeno ji-
nak). Možnost dokoupení komplexní-
ho cestovního pojištění včetně pojiš-
tění storna zájezdu.

 
Více informací na  
viamare.cz
GR-0802SE

 
Více informací na  
viamare.cz
GR-0801NA

* cena po nejvyšší slevě* cena po nejvyšší slevě

W  Kombinovaná  
doprava

W  Nad krásnou pláží
W  Výhled na moře

W  Dítě výhodná cena
W  Kombinovaná 

doprava
W  Možnost využívání 

bazénu v hotelu 
Apolafsi w c k m B

w c k m M

Dítě do 2 let: 990 Kč bez nároku  
na místo v letadle a služby

Dítě do 2 let: 990 Kč bez nároku  
na místo v letadle a služby

 Studia, 2–3 lůžka

IIi II Iii Ii

 Studia, 2–3 lůžka

IIi II Iii Ii

  Strava: bez stravy/ možnost 
dokoupení snídaní

  Odlety: Praha 
Odletové dny: Po, Čt

 Počet nocí: 7, 10, 11

  Strava: bez stravy/ možnost 
dokoupení snídaní

  Odlety: Praha 
Odletové dny: Po, Čt

 Počet nocí: 7, 10, 11
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Dospělá osoba
cena od

10 501 Kč*

  Dítě do 18 let na přistýlce 
výhodná cena od

5 990 Kč
Platnost ceny do 31. 12. 2020

  Dítě do 18 let pobyt zdarma 
cena od

7 990 Kč

 Studia, 2–4 lůžka

III IIii IIi II Iii Ii

  Strava: bez stravy/ možnost 
dokoupení snídaní

  Odlety: Praha 
Odletové dny: Po, Čt

 Počet nocí: 7, 10, 11

KEFALONIE – Lixouri

Apolafsi 

POLOHA
Hotel je obklopen olivovým sadem a je vzdálený od centra Lixouri asi 
1 km. Dostanete se tam pohodlně po cestě vedoucí podél moře. Vydá-
te-li se opačným směrem, dojdete ke krásné pláži Lepeda. 
UBYTOVÁNÍ
2lůžková studia směřují k moři. Prostornější studia v hlavní budo-
vě mají 2 nebo 3 lůžka. V některých studiích lze vyžádat 2. přistýl-
ku (rozkládací křeslo pro děti 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 nádo-
bí a ledničky), TV/SAT, klimatizací, fénem a sejfem. Dětská postýlka je 
na vyžádání (zdarma).
VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
Hotel má restauraci a bar, který 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. Doporuču-
jeme připlatit si bohatou snídani podávanou formou bufetu. Obědy 
a večeře jsou servírované (výběr z jídelního lístku, platba na místě). 
Můžete si je vychutnat i na terase s okouzlujícím výhledem na moře. 
PLÁŽ
Pod hotelem je malá přírodní písečná pláž. V blízkém okolí jsou další 
divoké písečné pláže. Asi 1 km od Apolafsi je krásná pláž Lepeda. 
SHRNUTÍ
Příjemná rodinná atmosféra a celodenní servis, klidné prostředí ob-
čas naruší pořádání krátkodobých místních slavností (svateb a křtin), 
které mohou být i pro ostatní hosty hotelu velmi zajímavé. 
VZDÁLENOSTI
Malá pláž: cca 120 m
Pláž Lepeda: cca 1 km
Lixouri: cca 1 km
CENA ZAHRNUJE
Letenku Praha – Kefalonia – Praha včetně poplatků spojených s le-
teckou dopravou, transfery v destinaci, 7x, 10× nebo 11×  ubytování, 
stravu dle výběru, služby zástupce CK (pokud není uvedeno jinak). 
Možnost dokoupení komplexního cestovního pojištění včetně pojiště-
ní storna zájezdu.

 
Více informací na  
viamare.cz
GR-0800AP

* cena po nejvyšší slevě

W  Kombinovaná 
doprava

W  Vyhlášená 
restaurace

W  Přátelská rodinná 
atmosféra

w c k b D

Dítě do 2 let: 990 Kč bez nároku  
na místo v letadle a služby
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Dospělá osoba
cena od

11 552 Kč*

  Děti do 18 let na přistýlce 
výhodná cena od

5 990 Kč
Platnost ceny do 31. 12. 2020

  Děti do 18 let pobyt zdarma 
cena od

7 990 Kč

  Mezonetové studio, 
Apartmány, 2–4 lůžka

IIII IIIi IIii IIi
II Ii

  Strava: bez stravy

  Odlety: Praha 
Odletové dny: Po, Čt

 Počet nocí: 7, 10, 11

KEFALONIE – osada Xi

Lito 

POLOHA
Vilka leží nedaleko vyhlášené pláže Xi a s dalšími 3 vilkami vytvá-
ří společně s bazénem harmonický celek. Nedaleko je taverna a bar 
s celodenním provozem.
UBYTOVÁNÍ
Ve vilce jsou 2 apartmány s obytnou kuchyní, kde jsou 2 lůžka a lož-
nice s dalšími 2 lůžky. 1 mezonetové studio má 2 lůžka v kuchyni 
a další 2 lůžka ve vestavěném dřevěném patře s oknem. Apartmány 
i studio jsou vybaveny sprchou, WC, kuchyňským koutem (včetně va-
řiče, základního nádobí a ledničky), TV, klimatizací, Wi-Fi a prostor-
nou zastíněnou terasou s krásným výhledem na moře. Dětská postýl-
ka je na vyžádání (zdarma). 
VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
Lze využívat bazén s lehátky a slunečníky (zdarma). Na zahradě je 
malé dětské hřiště a prostor pro grilování. Majitel ubytování provo-
zuje malý obchod, kde je možné si objednat základní potraviny a kde 
je i bankomat.
STRAVOVÁNÍ
Možnost dokoupení kontinentálních snídaní, které se podávají v baru 
u recepce (platba na místě).
PLÁŽ
Vyhlášená pláž Xi s červeným s pískem a pozvolným vstupem do mo-
ře je nedaleko.
SHRNUTÍ
Krásné koupání a prostorné ubytování, můžete si zde vychutnávat 
nádherné západy slunce. 
VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 100 m
Lixouri: cca 8 km
CENA ZAHRNUJE
Letenku Praha – Kefalonia – Praha včetně poplatků spojených s le-
teckou dopravou, transfery v destinaci,  7x, 10× nebo 11×  ubytová-
ní, stravu dle výběru, služby zástupce CK (pokud není uvedeno jinak). 
Možnost dokoupení komplexního cestovního pojištění včetně pojiště-
ní storna zájezdu.

 
Více informací na  
viamare.cz
GR-0804LI

* cena po nejvyšší slevě

W  Kombinovaná 
doprava

W  U pláže
W  Rodinná atmosféra

w c k u D

Dítě do 2 let: 990 Kč bez nároku  
na místo v letadle a služby
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Dospělá osoba
cena od

10 501 Kč*

  Děti do 18 let pobyt zdarma 
cena od

7 990 Kč

  Strava: bez stravy

  Odlety: Praha 
Odletové dny: Po, Čt

 Počet nocí: 7, 10, 11

KEFALONIE – osada Xi

Sofia 

POLOHA
Moderní vilka leží nedaleko vyhlášené pláže Xi. V blízkosti je vynikají-
cí taverna a bar s celodenním provozem.
UBYTOVÁNÍ
V přízemí vilky jsou 2lůžková studia a 1lůžkové studio, které jediné 
nemá výhled na moře. V 1. patře jsou 3lůžkové a 4lůžkové mezone-
tové studio (s vestavěným patrem) s výhledem na moře. Nahoře je 
ložnice s 1 nebo se 2 lůžky a dole jsou další 2 lůžka a malý kuchyň-
ský kout. Každé studio má sprchu, WC, prostorný balkón nebo terasu 
a kuchyňský kout (včetně vařiče, základního nádobí a ledničky), TV, 
klimatizaci a Wi-Fi. Dětská postýlka je na vyžádání (zdarma). 
VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
K ubytování patří bazén s lehátky a slunečníky, venkovní terasa, za-
hrada s malým dětským hřištěm a prostor pro grilování. Majitel uby-
tování provozuje malý obchod, kde je možné si objednat základní po-
traviny a kde je i bankomat.
STRAVOVÁNÍ
Možnost dokoupení kontinentálních snídaní, které se podávají v baru 
u recepce (platba na místě).
PLÁŽ
Vyhlášená pláž Xi s červeným pískem a pozvolným vstupem do mo-
ře je nedaleko.
SHRNUTÍ
Krásné koupání a kvalitní ubytování bude vyhovovat všem milovní-
kům odpočinkové dovolené.
VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 60 m
Lixouri: cca 8 km
CENA ZAHRNUJE
Letenku Praha – Kefalonia – Praha včetně poplatků spojených s le-
teckou dopravou, transfery v destinaci,  7x, 10× nebo 11× ubytování, 
stravu dle výběru, služby zástupce CK (pokud není uvedeno jinak). 
Možnost dokoupení komplexního cestovního pojištění včetně pojiště-
ní storna zájezdu.

 
Více informací na  
viamare.cz
GR-0804SO

* cena po nejvyšší slevě

W  Kombinovaná 
doprava

W  U pláže
W  Oblíbené

w c k u C

Dítě do 2 let: 990 Kč bez nároku  
na místo v letadle a služby

 Studia, 1–2 lůžka II Ii I

  Mezonetová studia, 
3–4 lůžka

IIII IIIi IIii IIi II Ii
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Dospělá osoba
cena od

11 552 Kč*

  Děti do 15 let na přistýlce 
výhodná cena od

5 990 Kč
Platnost ceny do 31. 12. 2020

  Děti do 15 let pobyt zdarma 
cena od

7 990 Kč

  Strava: bez stravy

  Odlety: Praha 
Odletové dny: Po, Čt

 Počet nocí: 7, 10, 11

KEFALONIE – Lassi

Poseidon 

POLOHA
Příjemná vilka stojí ve svahu přímo nad malou zátokou na okra-
ji Lassi. Po dlážděném chodníku se přes zahradu dostanete k brance 
a odtud pak po schodech k nejbližším plážím. Taverny, kavárny a ob-
chody jsou ve velmi dobrém dosahu přímo v městečku. Nedaleko je 
i zastávka autobusu.
UBYTOVÁNÍ
Studia a apartmány jsou vybaveny kuchyňským koutem nebo ku-
chyní (s vařičem, ledničkou, základním nádobím, opékačem a varnou 
konvicí), WC, sprchou nebo vanou, klimatizací a Wi-Fi (bez záruky 
v zahradě před vilou). Dětská postýlka je na vyžádání (zdarma).
Apartmán Koukla má 2 ložnice, nachází se v přízemí a má vydláž-
děnou, částečně zastíněnou, do svahu vnořenou terasu s pěkným vý-
hledem do zahrady a na moře.
Apartmán Rosa je největší apartmán v domě, nachází se ve 2. patře 
a má 2 ložnice a velkou kuchyň. V malém obýváku lze vyžádat 5. lůž-
ko (gauč pro dítě do 15 let). Z velkého rohového balkónu je nádherný 
výhled na moře. Mezi terasou dalšího apartmánu (Margarita) je od-
stranitelná přepážka (vhodné pro spřátelené rodiny).
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 odstrani-
telná přepážka (vhodné pro spřátelené rodiny).
Mezonetové studio Aleca má 2 terasy, obě s okouzlujícím výhledem 
na moře a do zahrady. Z vestavěného schodiště z kuchyně v přízemí 
se dostanete do útulné ložnice. 
Studio Anastasia pro 2 osoby (manželská postel) je v 1. patře a ze 
zastíněného balkónu je nádherný výhled na moře.
Studio Apollo je vlastně malý domeček pro 2 osoby (manželská po-
stel), který je ve 3. patře na střeše domu. Má prostornou terasu s pře-
krásným výhledem na moře.
PLÁŽ
V blízkém okolí jsou krásné pláže letoviska Lassi, kde je možné si pro-
najmout slunečníky a lehátka. Přímo pod zahradou jsou útesy ideál-
ní pro šnorchlování. 
SHRNUTÍ
Útulné a pečlivě vedené ubytování s okouzlujícími výhledy.
VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 150 m
Centrum Lassi: cca 150 m
CENA ZAHRNUJE
Letenku Praha – Kefalonia – Praha včetně poplatků spojených s le-
teckou dopravou, transfery v destinaci,  7x, 10× nebo 11× ubytování, 
stravu dle výběru, služby zástupce CK (pokud není uvedeno jinak). 
Možnost dokoupení komplexního cestovního pojištění včetně pojiště-
ní storna zájezdu.

 
Více informací na  
viamare.cz
GR-0805PO

* cena po nejvyšší slevě

W  Pro rodiny s dětmi
W  Klidné prostředí
W  Oblíbené

w e c k E

Dítě do 2 let: 990 Kč bez nároku  
na místo v letadle a služby

 Studia, 2 lůžka II Iii

  Apartmány, 2–5 lůžek

IIIIi IIII IIIii IIIi
III IIiii IIii IIi
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Dospělá osoba
cena od

14 543 Kč*

 Pokoje, 2–4 lůžka

IIii IIi II Iii Ii

  Strava: s polopenzí / mož-
nost dokoupení all inclusive

  Odlety: Praha 
Odletové dny: Po, Čt

 Počet nocí: 7, 10, 11

KEFALONIE – Skala

Porto Skala +

POLOHA
Hotel je postaven ve stylu tradiční jónské vesnice. Nejbližší osada 
Skala s překrásnou pláží je vzdálena cca 2,5 km. Hotelový autobus 
Vás zdarma dopraví do Skaly několikrát denně. Veřejná autobusová 
linka jezdí do Porosu. 
UBYTOVÁNÍ
Převážná většina pokojů má z balkónů a teras výhled na moře, někdy 
částečně zastíněný zelení. Pokoje jsou vybaveny sprchou, WC, telefo-
nem, TV/SAT, klimatizací, fénem, sejfem, ledničkou a setem na kávu. 
V pokojích je možnost 3. lůžka (rozkládací lůžko) a 4. lůžka (palanda 
pro 2 děti). Dětská postýlka je na vyžádání (zdarma).
VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je bazén a dětský bazén, bar u bazénu, restaurace, klubovna 
s TV, místnost s internetem (za poplatek), Wi-Fi ve veřejných prosto-
rách, herna, obchod se suvenýry, kino, kulečník, dětské hřiště, mini-
golf, stolní tenis a  fitness. U hotelu je dostatečně velké parkoviště. 
STRAVOVÁNÍ
Americká snídaně je podávána formou bufetu, večeře (nejméně 
3 hlavní chody) také formou bufetu. Je možné změnit večeři za oběd. 
V hotelu si můžete dopřát i oběd á la carte, který je podáván v re-
stauraci u bazénu. U polopenze se nápoje hradí. Hotel je známý vý-
bornou kuchyní. Možnost all inclusive za příplatek, vice informaci na-
leznete na našich webových stránkách.
PLÁŽ
Pod hotelem je malá oblázková pláž. Překrásná pláž Skala je vzdále-
na cca 2,5 km, hotelový autobus Vás tam zdarma dopraví několikrát 
denně. Vydáte-li se od hotelu na sever či na jih, narazíte na řadu hez-
kých pláží, které Vám nabídnou soukromí. 
DOPORUČUJEME
Pronájem auta již v cestovní kanceláři s přistavením na letišti.
SHRNUTÍ
Ubytování v malých domcích Vám poskytne větší dávku soukromí, 
velkou výhodou je i výhled na moře. 
VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 50-150 m
Centrum Skaly: cca 2,5 km
CENA ZAHRNUJE
Letenku Praha – Kefalonia – Praha včetně poplatků spojených s le-
teckou dopravou, transfery v destinaci,  7x, 10× nebo 11× ubytování, 
stravu dle výběru, služby zástupce CK (pokud není uvedeno jinak). 
Možnost dokoupení komplexního cestovního pojištění včetně pojiště-
ní storna zájezdu.

 
Více informací na  
viamare.cz
GR-0806PO

* cena po nejvyšší slevě

W  Oblíbené
W  Rezervujte včas
W  Vhodné pro rodiny  

s dětmi

w a c b C

Dítě do 2 let: 990 Kč bez nároku  
na místo v letadle a služby
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Dospělá osoba
cena od

14 543 Kč*

  Děti do 12 let pobyt zdarma 
cena od

7 990 Kč

 Pokoje, 2–4 lůžka

IIIi IIii III IIi II

  Strava: polopenze

  Odlety: Praha

 Počet nocí: 7, 10, 11

KEFALONIE – Skala

Marina Bay +

 
Více informací na  
viamare.cz
GR-0899MB

* cena po nejvyšší slevě

W  Pro rodiny s dětmi
W  Blízko pláže
W  Klidné prostředí

Dítě do 2 let: 990 Kč bez nároku  
na místo v letadle a služby

POLOHA 
Hotel se nachází 3 km od známého a rušného letoviska Skala, v místě 
zvaném Skala Mounda, v malebném zálivu Mounda Bay. Tato lokalita 
je chráněným místem, želvy Caretta Caretta zde kladou svá vejce. 
VYBAVENÍ 
Komplex se skládá ze tří samostatných malých budov. Součástí ho-
telu je velká zahrada, venkovní bazén s lehátky a slunečníky zdarma, 
recepce, restaurace, bar, bar u bazénu, dětské hřiště. V recepci Wi-Fi 
a trezor (zdarma).
UBYTOVÁNÍ 
Prostorné, stylově zařízené pokoje jsou vybaveny malou kuchyňkou, 
koupelnou s WC, klimatizací (za poplatek), jídelním stolem, ledničkou, 
rychlovarnou konvicí, SAT/TV, telefonem, fénem, balkonem či tera-
sou. Pokoje mají 3 standardní lůžka a pohovku. Dětská postýlka je na 
vyžádání (zdarma). Wi-Fi.
STRAVOVÁNÍ 
Polopenze (je možné si vybrat oběd nebo večeři, stačí nahlásit den 
předem v hotelu). Snídaně rozšířená kontinentální formou bufetu. 
Oběd nebo večeře se podává formou výběru z menu.
PLÁŽ 
Pěkná dlouhá písčitá pláž je vzdálena asi 200m. Část pláže je vyba-
vena lehátky a slunečníky, které je možné si za poplatek pronajmout 
(provoz slunečníků a lehátek na pláži může být přerušen v období kla-
dení vajec).
SHRNUTÍ 
Elegantní rodinný hotel na úžasném a klidném místě v zahradě. Do-
poručujeme rodinám s dětmi.
VZDÁLENOSTI 
Pláž: cca 200 m
Centrum letoviska: 3 km
CENA ZAHRNUJE 
Letenku Praha – Kefalonia – Praha včetně poplatků spojených s le-
teckou dopravou, transfery v destinaci, 7×, 10× nebo 11×  ubytová-
ní, stravu dle výběru, služby zástupce CK (pokud není uvedeno jinak). 
Možnost dokoupení komplexního cestovního pojištění včetně pojiště-
ní storna zájezdu.

q w b E
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i větších obchodů. Jednou z nejvýznamnějších 
pozoruhodností města je Námořnické a historic-
ké muzeum.

Na pobřeží se nachází několik turistických leto-
visek. Mezi ty rušnější patří Laganas, Kalamaki, 
Argassi, Tsilivi, Alykes a Alykanas. Na ostrově lze 
však také stále nalézt komorní půvabná místa 
bez velkých hotelových komplexů. Mezi ty nej-
hezčí patří Xehoriati-Amoudi a Limni Keri. Mezi 
vyhlášené pláže patří Porto Zoro, Banana Beach, 
Agios Nikolaos, Yerakas, které se všechny na-
cházejí na poloostrově Vassilikos. Na východním 
pobřeží se mimo letoviska nachází vyhlášená 
pláž Xingia, kde vyvěrají do moře sirné prameny. 
Pláž v Laganaském zálivu je dlouhá 9 km a pa-
tří mezi nejnavštěvovanější v celém Řecku. Vel-
kou atrakcí ostrova je Navagio – pláž Ztroskotá-
ní, kde před lety ztroskotala pašerácká loď.

Kompletní nabídka ubytování a aktuální  
ceny na www.viamare.cz a www.vtt.cz

KVĚTINA VÝCHODU
OSTROV VŮNÍ 

ZAKYNTHOS

Zakynthos vstoupil do povědomí lidí díky 
skvostné zelené scenérii, zlatistým plážím, prů-
zračně čistému moři, stovkám jeskyní, svéráz-
ným vesničkám, elegantním správním středis-
kům s aristokratickými stavbami a pohostinnosti 
místních obyvatel. Prosluněné stráně jsou k ve-
čeru zdrojem omamné vůně cypřišů, tymiánu, 
šalvěje a divokých orchidejí. 

Ostrov je plný kontrastů. Je zaplaven rostlin-
stvem a zelení, která pokrývá hory a úrodné plá-
ně. Díky vysokému úhrnu srážek v zimním obdo-
bí patří mezi nejzelenější ostrovy Řecka. Právě 
proto se mu přezdívá „Květina východu“. Na se-
veru, východě a jihu se nachází mnoho krásných 
pláží, zatímco západní část ostrova je obklopena 
skalnatými horami se spoustou jeskyní, z nichž 
nejslavnější je tzv. Modrá jeskyně u mysu Skina-
ri, v níž je nádherně modrá, jakoby fosforesku-
jící voda. U jihovýchodního cípu ostrova je nej-
větší hloubka moře v celém Středomoří – tzv. 
Inousská propadlina, která je hluboká 4500 m. 
Na východním pobřeží se naopak rozprostírají 
nekonečné olivové a citrusové háje a úrodné ní-
žiny, které jsou lemovány písečnými plážemi. 

Životní prostředí na Zakynthosu prospívá ta-
ké vzácnému druhu želvy – karety obecné (Ca-
retta-Caretta). V zátoce Laganas kladou želvy 
do písku vajíčka a proto je v rámci jejich záchra-
ny na některé pláže zakázán vstup od západu do 
východu slunce. V této době je také zavřeno le-
tiště a letecká doprava je zastavena. Na srázovi-
tém západním pobřeží žijí tuleni, kteří jsou rov-
něž chráněni. 

Hlavní město Zakynthos se rozkládá na svazích,  
odkud je panoramatický výhled na moře. Ve mě-
stě je řada ulic s arkádami, kde je mnoho malých 

ZAKYNTHOS

DOPORUČUJEME
W  vydejte se do vnitrozemí ostrova Za-

kynthos a budete překvapeni jeho velmi 
tradičním rázem, čeká Vás řada starých 
vesnic, klášterů, zahrad se starobylými 
olivovníky a další záplavou zeleně

W  využijte nabídky malých motorových člu-
nů a vydejte se alespoň kousek na západ-
ní pobřeží ostrova, kde je nejrozsáhlej-
ší systém podmořských jeskyní s řadou 
nádherných malých zákoutí, pláží a zálivů

W  hlavní město Zakynthos je doslova kle-
notem ostrova, čilý přístav s řadou muzeí, 
památníků, kostelů, náměstí a s obchod-
ní pěší zónou

Další zajímavosti Vám na místě  
doporučí zástupce CK.

Ostrov Zakynthos (Zante) je nejjižnější a zároveň třetí největší ostrov 
v Jónském moři. Má velmi výhodnou polohu, čímž nabízí snadné 
cestování po okolních ostrovech i na pevninu a do velkých měst jako 
jsou Athény, Thessaloniki (Soluň) a Patras. 

Letecké zájezdy  
na 7 nebo 14 nocí

Odletová místa  
Praha, Ostrava, Brno

Kombinovaná 
doprava
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ZAKYNTHOS 

XEHORIATI – AMOUDI 

Xehoriati-Amoudi je malá půvabná vesnička na 
severním pobřeží ostrova. Pláž je zde písečná 
a poměrně úzká. V okolí je také několik divokých 
pláží a malá pěkná písečná pláž Psarou. V letovis-
ku naleznete taverny, obchody, kavárny s barem, 
autobusovou zastávku, možnost pronájmu moto-
rových vozidel a rezervace výletů přes zástupce 
CK, který místo pravidelně navštěvuje. Další ba-
ry, restaurace, lékař, bankomat, možnost vodních 
sportů a pronájem motorových člunů naleznete 
v sousedních vesnicích Alikanas a Alikés.
 
TRANSFER:
Cesta z letiště do Xehoriati – Amoudi  
(cca 20 km) potrvá asi 30 minut.

LAGANAS

Laganas je největší a nejrušnější letovisko na os-
trově. Leží u cca 9 km dlouhé překrásné píseč-
né pláže. Jsou zde možnosti denní i noční zába-
vy. Velkou výhodou je dobré spojení do hlavního 
města Zakynthos vzdáleného pouze 10 km. 
V Laganasu naleznete taverny, restaurace, bary, 
diskotéky i obchody.

TRANSFER:
Cesta z letiště do Laganasu (cca 8 km) potrvá 
asi 15 minut (v závislosti na provozu).

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ
Denise Beach (hotel s polopenzí)  … str. 68

Pelagos

LIMNI KERI

Limni Keri je malá příjemná vesnička, která leží 
na jihu ostrova kousek od Národního mořského 
parku. Vesnička leží v úrodném údolí. Malá část 
pláže je písečná a pak přechází v oblázkovou, 
můžete si zde pronajmout lehátka a slunečníky. 
Nedaleko Limni Keri se nachází další nádherná 
pláž Marathia. Asi 5 km od Limni Keri je maleb-
ná vesnička Keri. 
V Limni Keri naleznete sídlo zástupce CK, taver-
ny, cukrárnu, obchody, pekárny, kavárny, bary, 
telefon, poštovní schránku, bankomat, školu po-
tápění, možnost pronájmu motorových člunů, 
možnost půjčení motorových vozidel a rezerva-
ce výletů přes zástupce CK. 

TRANSFER:
Cesta z letiště do Limni Keri (cca 15 km) potrvá 
asi 25 minut.

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ
Dakis (studia)  … str. 66 
Panorama (studia)  … str. 67

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ
Achillion (studia)  … str. 63
Amoudi (studia s polopenzí)   … str. 64
Dionysia (studia)  ... str. 65
Pelagos (studia)  ... str. 65
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TSILIVI

Letovisko je poměrně rozsáhlé a táhne se v dél-
ce několika kilometrů podél hlavní silnice. V  po-
stranních uličkách jsou obchody s potravina-
mi, ovocem a zeleninou, rozmanitými suvenýry, 
stánky s  rychlým občerstvením, je zde mnoho 
restaurací, taveren, kaváren, pekáren i barů, v le-
tovisku je i minigolf a dětský park s trampolí-
nami. Pláž je zde dlouhá a písečná s pozvolným 
vstupem do vody a možností pronájmu sluneč-
níků a lehátek. 

TRANSFER:
Transfer z letiště do Tsilivi (cca 12 km) potrvá asi 
25 minut.

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ
Admiral (hotel s all inclusive)  … str. 69

Admiral

VÝLETY
Výlety a tipy naleznete na webu.

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)
Okruh ostrovem – ochutnávka místní-
ho vína, možnost koupání nebo návštěva 
,,Modrých jeskyní“ (cca 7 €), vyhlídka na 
proslulou pláž Ztroskotání s vrakem pirát-
ské lodi, možnost nákupu tradičních ost-
rovních produktů a výrobků v horské ves-
nici, návštěva vesnice Maries s kostelem, 
kde kázala Máří Magdalena, Exo Chora – 
nejstarší olivovník na ostrově, návštěva li-
sovny olivového oleje. (orientační cena: 
33 €, děti do 12 let: 17 €)

Plavba na pláž Ztroskotání – výhledy 
na nádherné pobřeží celého ostrova 
a Modré jeskyně, za dobrých povětrnost-
ních podmínek i koupání na proslulé plá-
ži Ztroskotání a na dalším místě určeném 
kapitánem. (orientační cena: 33 €, děti do 
12 let: 17 €)

Výprava za želvami Caretta-Caretta – 
jeskyně Keri, vyhlížení želv, zastávka na 
ostrově Marathonisi, koupání. (orientač-
ní cena: Amoudi + Laganas: 33 €, děti do 
12 let: 17 €, Limni Keri: 16,50 €, děti do 12 
let: 8,50 €)

Poznávejte na dovolené.
Ceny pronájmů aut naleznete na webu.

ZAKYNTHOS
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Dospělá osoba
cena od

9 288 Kč*

  Dítě do 12 let na přistýlce 
výhodná cena od

5 990 Kč
Platnost ceny do 31. 12. 2020

  Děti do 12/10 let pobyt  
zdarma cena od

7 990 Kč

ZAKYNTHOS – Amoudi

Achillion 

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 po-
kračovat po strmější cestě a po schodech na pláž. V okolí jsou obcho-
dy a taverny.
UBYTOVÁNÍ
Dobře zařízená a prostorná studia jsou vybavena 2 lůžky s možnos-
tí vyžádání až 2 přistýlek pro děti (rozkládací křeslo nebo rozkláda-
cí lůžko), sprchou, WC, kuchyňským koutem (včetně vařiče, základ-
ního nádobí a ledničky), klimatizací (za příplatek), TV a prostorným 
zastřešeným balkónem nebo terasou. Dětská postýlka je na vyžádá-
ní (zdarma). Studia jsou v přízemí, 1. a 2. patře a všechna mají krásný 
výhled na moře, některá mají výhled částečně zastíněný vegetací. 
VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
U hotelu je dobře udržovaná zahrada, bazén s dětským brouzdališ-
těm s lehátky a slunečníky (zdarma), bar a výborná řecká restaura-
ce, kde si můžete dopřát snídani, oběd, večeři i zmrzlinu. V restaura-
ci a u bazénu je Wi-Fi.
STRAVOVÁNÍ
Restaurace má celodenní provoz a kuchyně je skvělá. Jídlo se podá-
vá ve vnitřní restauraci nebo na zastřešené terase s krásným výhle-
dem na moře.
PLÁŽ
Přímo pod hotelem je malá písečná pláž s pozvolným vstupem 
do moře. Větší písečná pláž Amoudi je nedaleko. Ve vzdálenosti 
cca 1-1,5 km jsou další pláže, které se jmenují Gerakari a Psarou. 
SHRNUTÍ
Velmi příjemný malý rodinný hotel se zahradou v bezprostřední blíz-
kosti pláže a s výbornými službami.
VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 50 m
Centrum Amoudi: cca 50 m
Centrum a pláž Xehoriati: cca 1,5 km
CENA ZAHRNUJE
Letenku Praha/Brno/Ostrava - Zakynthos - Ostrava/Brno/Praha 
včetně poplatků spojených s leteckou dopravou, transfery v desti-
naci, 7× nebo 14× ubytování, stravu dle výběru, služby zástupce CK 
(pokud není uvedeno jinak). Možnost dokoupení komplexního ces-
tovního pojištění včetně pojištění storna zájezdu.

 
Více informací na  
viamare.cz
GR-1002AC

* cena po nejvyšší slevě

W  Pro rodiny s dětmi
W  Kombinovaná 

doprava
W  Přímo u pláže

w m k b C

Dítě do 2 let: 990 Kč bez nároku  
na místo v letadle a služby

 Studia, 2–4 lůžka

IIii IIi II I

  Strava: bez stravy / možnost 
dokoupení snídaní, večeří 
nebo polopenze

  Odlety: Praha, Ostrava, Brno 
Odletové dny: Po, Út, Pá

 Počet nocí: 7, 14
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Dospělá osoba
cena od

13 738 Kč*

  Dítě do 4 let pobyt zdarma 
cena od

7 990 Kč

ZAKYNTHOS – Amoudi

Amoudi 

POLOHA
Menší hotel se 3 budovami se nalézá v zahradě nedaleko moře v klid-
né osadě Amoudi. Obchody i taverny jsou nedaleko. Na pláž Amoudi 
se dostanete pohodlně po místní komunikaci za pár minut. 
UBYTOVÁNÍ
2lůžková studia, některá s možností přistýlky (rozkládací křeslo pro 
dítě do 10 let), jsou prostorná a mají výhled na moře nebo k bazénu. 
Studia jsou v přízemí, 1. a 2. patře, mají sprchu, WC, kuchyňský kout 
(včetně vařiče, základního nádobí a ledničky), TV, Wi-Fi a klimatiza-
ci (za příplatek), balkon nebo terasu. Můžete si zde vyžádat dětskou 
postýlku (za příplatek). 
VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
Uprostřed zahrady je pěkný bazén, malý dětský bazének a bar. Je 
zde i malé dětské hřiště. 
STRAVOVÁNÍ
V hotelu se podává mírně rozšířená kontinentální snídaně formou 
bufetu. Večeře se podává ve vyhlášené taverně nad pláží (cca 300m). 
Večeře je servírovaná a skládá se z předkrmu a salátu, hlavního jídla 
a dezertu. Jedná se o dobrou čerstvou domácí stravu řeckého typu. 
PLÁŽ
Užší písečná pláž Amoudi s pozvolným vstupem do vody je nedaleko 
hotelu. U pláže je i taverna Kritamo stejného majitele, odkud je nád-
herný výhledem na azurové Jónské moře.
SHRNUTÍ
Velmi dobře vedený hotel s příjemnou polohou v malé klidné osa-
dě, odkud je překrásný výhled na neobyčejně barevné Jónské moře. 
Vhodné i pro rodiny s dětmi.
VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 160 m
Centrum: cca 50 m
CENA ZAHRNUJE
Letenku Praha/Brno/Ostrava - Zakynthos - Ostrava/Brno/Praha 
včetně poplatků spojených s leteckou dopravou, transfery v desti-
naci, 7× nebo 14× ubytování, stravu dle výběru, služby zástupce CK 
(pokud není uvedeno jinak). Možnost dokoupení komplexního ces-
tovního pojištění včetně pojištění storna zájezdu.

 
Více informací na  
viamare.cz
GR-1004AM

* cena po nejvyšší slevě

W  Pro rodiny s dětmi
W  Klidné prostředí
W  Oblíbené

w c b E

Dítě do 2 let: 990 Kč bez nároku  
na místo v letadle a služby

 Studia, 2–3 lůžka

IIi II I

  Strava: polopenze

  Odlety: Praha, Ostrava, Brno 
Odletové dny: Po, Út, Pá

 Počet nocí: 7, 14
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Dospělá osoba
cena od

13 817 Kč*

  Děti do 12 let pobyt zdarma 
cena od

7 990 Kč

 Studia, 2–4 lůžka

IIIi  III IIii IIi II

  Strava: bez stravy

  Odlety: Praha, Ostrava, Brno 
Odletové dny: Po, Út, Pá

 Počet nocí: 7, 14

Dospělá osoba
cena od

9 449 Kč*

  Děti do 18 let pobyt zdarma 
cena od

7 990 Kč

ZAKYNTHOS – Amoudi

Dionysia Pelagos 

POLOHA Studia leží 200 metrů od 
pláže v oblasti Xehoriati – Amoudi, 
která je oblíbená zejména pro svou 
poklidnou atmosféru a zeleň. V blíz-
kosti se nachází několik taveren a ob-
chodů.
VYBAVENÍ A SLUŽBY Studia jsou 
jednoduše, avšak plně zařízená 
a všechna se nachází v jedné budo-
vě (přízemí a první patro). Nelze opo-
menout ani krásnou zahradu kolem 
budovy.
UBYTOVÁNÍ Jednotlivá studia lze 
obsadit 2–4 osobami. Mají balkón ne-
bo verandu s výhledem na moře nebo 
do olivové zahrady. Dále jsou studia 
vybavena kuchyňským koutem s led-
ničkou, TV, koupelnou se sprchovým 
koutem a WC. WiFi připojení na po-
kojích je zdarma, klimatizace za pří-
platek.
PLÁŽ Užší písečná pláž s pozvolným 
vstupem do vody je asi 200m od uby-
tování. 
SHRNUTÍ Studia v poklidném pro-
středí Amoudi jsou vhodná pro všech-
ny věkové kategorie, zejména pak pro 
milovníky odpočinkové dovolené. 
VZDÁLENOSTI
K menší pláži: cca 200 m
Do centra Amoudi: cca 10 minut chůzí
Od letiště: 16 km
CENA ZAHRNUJE Letenku Praha/
Brno/Ostrava - Zakynthos - Ostra-
va/Brno/Praha včetně poplatků spo-
jených s leteckou dopravou, transfe-
ry v destinaci, 7× nebo 14× ubytování, 
stravu dle výběru, služby zástupce 
CK (pokud není uvedeno jinak). Mož-
nost dokoupení komplexního cestov-
ního pojištění včetně pojištění stor-
na zájezdu.

POLOHA Pěkná vilka stojí nedale-
ko cesty, která vede z Xehoriati do 
Amoudi. Je postavená v olivovém sa-
du. Pozemek je oplocen a na zahra-
dě před domem je příjemné poseze-
ní v altánku a venkovní gril. Nedaleko 
vilky je malá pláž. V Amoudi a v Xeho-
riati jsou obchody a taverny. 
UBYTOVÁNÍ Ve vile jsou 3 krás-
ná a prostorná studia. Ve studiích 
jsou vždy 2 lůžka částečně odděle-
ná od obývací části (prostor však ne-
ní uzavřen). V obývací části je rozklá-
dací gauč (další 2 lůžka). Studia mají 
2 východy na velké terasy směřující 
k moři. Jsou vybavena koupelnou, WC, 
kuchyňským koutem, TV a klimatiza-
cí (za příplatek). Dětská postýlka je na 
vyžádání (zdarma).
PLÁŽ Nedaleko vilky se nachází ma-
lá přírodní oblázková pláž. Další pláže 
jsou v Amoudi a v Xehoriati.
SHRNUTÍ Krásné ubytování se snad-
ným dosahem pláží, mezi vesničkami 
Amoudi a Xehoriati.
VZDÁLENOSTI
Malá pláž: cca 200 m
Pláž v Amoudi: cca 500 m
Pláž v Xehoriati: cca 550 m
CENA ZAHRNUJE Letenku Praha – 
Zakynthos – Praha včetně poplatků 
spojených s leteckou dopravou, trans-
fery v destinaci, 7× nebo 14× ubytová-
ní, stravu dle výběru, služby zástupce 
CK (pokud není uvedeno jinak). Mož-
nost dokoupení komplexního cestov-
ního pojištění včetně pojištění stor-
na zájezdu.

 
Více informací na  
viamare.cz
GR-1020PL

 
Více informací na  
viamare.cz
GR-1001DI

* cena po nejvyšší slevě* cena po nejvyšší slevě

W  Pro všechny 
generace

W  Klidné prostředí
W  Výhodná poloha

W  Rodinná dovolená
W  Kombinovaná 

doprava
W  Klidné prostředí

w c Fc k F r e

Dítě do 2 let: 990 Kč bez nároku  
na místo v letadle a služby

Dítě do 2 let: 990 Kč bez nároku  
na místo v letadle a služby

 Studia, 2–4 lůžka

IIII IIIi  III IIii 
IIi II

  Strava: bez stravy

  Odlety: Praha 
Odletové dny: Po

 Počet nocí: 7, 14
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Dospělá osoba
cena od

9 288 Kč*

  Dítě do 15 let na přistýlce 
výhodná cena od

5 990 Kč
Platnost ceny do 31. 12. 2020

  Dítě do 15 let pobyt zdarma 
cena od

 7 990 Kč

ZAKYNTHOS – Limni Keri

Dakis +

POLOHA
Pěkná vilka se sedlovými stříškami, tak typickými pro Zakynthos, 
stojí na vršku nad malým přístavem v Limni Keri. K pobřežní prome-
nádě 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. pa-
tře. Součástí vybavení je sprcha, WC, kuchyňský kout (včetně vařiče, 
základního nádobí, rychlovarné konvice a ledničky), balkón, klimati-
zace (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 ta-
ké směřují k moři, je výhled do olivového sadu. Před domem je velmi 
příjemné posezení u velkého stolu mezi květinami a bylinkami. 
STRAVOVÁNÍ
Doporučujeme dokoupení večeří v taverně Keri.
PLÁŽ
Modrou vlajkou EU oceněná pláž je oblázková, jen velmi malá část na 
kraji je písečná. Voda je zde čistá a vstup do moře pozvolný. Můžete 
si zde pronajmout lehátka a slunečníky. 
SHRNUTÍ
Ubytování obklopené zahradami s výhledem na moře, velmi blízko 
centra a pláže, v klidném prostředí a s velmi příjemnými a pohostin-
nými majiteli.
VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 200 m
Centrum Limni Keri: cca 150 m
CENA ZAHRNUJE
Letenku Praha – Zakynthos – Praha včetně poplatků spojených s le-
teckou dopravou, transfery v destinaci, 7× nebo 14× ubytování, stra-
vu dle výběru, služby zástupce CK (pokud není uvedeno jinak). Mož-
nost dokoupení komplexního cestovního pojištění včetně pojištění 
storna zájezdu.

 
Více informací na  
viamare.cz
GR-1006DA

* cena po nejvyšší slevě

W  Exkluzivně u nás
W  Kombinovaná 

doprava
W  Klidné prostředí

w c k m F

Dítě do 2 let: 990 Kč bez nároku  
na místo v letadle a služby

 Studia, 2–3 lůžka

III IIi  II Ii  I

  Strava: bez stravy

  Odlety: Praha 
Odletové dny: Po

 Počet nocí: 7, 14
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Dospělá osoba
cena od

9 611 Kč*

  Dítě do 14 let na přistýlce 
výhodná cena od

5 990 Kč
Platnost ceny do 31. 12. 2020

  Dítě do 14 let pobyt zdarma 
cena od

7 990 Kč

ZAKYNTHOS – Limni Keri

Panorama +

POLOHA
Vilka stojí na kopečku přímo nad malým přístavem v Limni Keri. Vil-
ka svou polohou a výstavní architekturou tvoří nepřehlédnutelnou 
dominantu Limni Keri. Za pár minut se dostanete k malému přístavu 
a na pláž. V okolí jsou taverny, cukrárna, pekárna a obchody.
UBYTOVÁNÍ
Vilka má krásnou terasu s malým altánkem a příjemným poseze-
ním, odkud je okouzlující výhled na moře. Studia jsou prostorná, vždy 
s 1 manželskou postelí a 3. lůžkem. Z balkónů je krásný výhled na 
moře, a to i z přízemních studií, z jejichž teras se dostanete na upra-
vený trávník. Studia mají sprchu, WC, kuchyňský kout (včetně vaři-
če, 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). Na zahradě vilky je malé 
dětské hřiště. Studio v 1. patře má nově zrekonstruovaný kuchyňský 
kout a koupelnu.
STRAVOVÁNÍ
Doporučujeme dokoupení večeří v taverně Keri.
PLÁŽ
Modrou vlajkou EU oceněná pláž je oblázková, jen velmi malá část na 
kraji je písečná. Voda je zde čistá a vstup do moře pozvolný. Můžete 
si zde pronajmout lehátka a slunečníky. 
SHRNUTÍ
Příjemné ubytování se zahradou, s krásným výhledem na moře a na 
celý záliv je velmi blízko centra městečka i pláže.
VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 180 m
Centrum Limni Keri: cca 150 m
CENA ZAHRNUJE
Letenku Praha – Zakynthos – Praha včetně poplatků spojených s le-
teckou dopravou, transfery v destinaci, 7× nebo 14× ubytování, stra-
vu dle výběru, služby zástupce CK (pokud není uvedeno jinak). Mož-
nost dokoupení komplexního cestovního pojištění včetně pojištění 
storna zájezdu.

 
Více informací na  
viamare.cz
GR-1005PA

* cena po nejvyšší slevě

W  Blízko krásné pláže
W  Kombinovaná 

doprava
W  Rezervujte včas

w c k m F

Dítě do 2 let: 990 Kč bez nároku  
na místo v letadle a služby

 Studia, 2–3 lůžka

III IIi II I

  Strava: bez stravy

  Odlety: Praha 
Odletové dny: Po

 Počet nocí: 7, 14
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Dospělá osoba
cena od

15 002 Kč*

  Dítě do 12 let na přistýlce 
výhodná cena od

5 990 Kč
Platnost ceny do 31. 12. 2020

  Dítě do 12 let pobyt zdarma 
cena od

7 990 Kč

 ZAKYNTHOS – Laganas

Denise Beach +

POLOHA
Známý a velmi vyhledávaný hotelový areál se 3 budovami se nachá-
zí v klidné části letoviska. Z terasy budovy je výhled na letovisko La-
ganas a jeho přístav, kam připlouvají mořské želvy Caretta-Caretta. 
Mezi prostřední a zadní budovou vede silnice. U hlavní silnice je za-
stávka autobusu, kterým lze pohodlně cestovat do hlavního města. 
UBYTOVÁNÍ
V hotelu jsou dvoulůžkové pokoje s možností 1 přistýlky. Všechny po-
koje jsou jednoduše, ale účelně vybaveny koupelnou se sprchovým 
koutem, WC, klimatizací, fénem, TV/SAT, malým kuchyňským koutem 
s el. vařičem, ledničkou, rychlovarnou konvicí, trezorem a terasou. 
VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je recepce, 2 výtahy (nejsou ve všech budovách), společen-
ská místnost s vnitřním barem a TV, hotelová restaurace, bar u bazé-
nu, 2 bazény, 2 malé dětské bazénky, slunečníky a lehátka (u bazénu 
zdarma, na pláži za poplatek). Wi-Fi je v hotelovém areálu a ve větši-
ně pokojů zdarma. 
STRAVOVÁNÍ
Polopenze - snídaně a večeře jsou formou bufetu. 
PLÁŽ
Z hotelových teras s lehátky a slunečníky se sestupuje po několika 
schodech přímo do moře. Vstup do moře je pozvolný, hloubka začí-
ná až po několika desítkách metrů. Nedaleko hotelu je organizovaná 
písečná pláž. Oblíbené koupání je na pláži směrem do letoviska Ka-
lamaki. 
SHRNUTÍ
Výborně situovaný hotel blízko moře s příjemnou a přátelskou atmo-
sférou.
VZDÁLENOSTI
Pláž: přímo u pláže
Centrum: cca 350 m
CENA ZAHRNUJE
Letenku Praha – Zakynthos – Praha včetně poplatků spojených s le-
teckou dopravou, transfery v destinaci, 7× nebo 14× ubytování, stra-
vu dle výběru, služby zástupce CK (pokud není uvedeno jinak). Mož-
nost dokoupení komplexního cestovního pojištění včetně pojištění 
storna zájezdu.

 
Více informací na  
viamare.cz
GR-1010DB

* cena po nejvyšší slevě

W  Zábava na dosah
W  Oblíbené
W  Přímo u pláže

w c b t A

Dítě do 2 let: 990 Kč bez nároku  
na místo v letadle a služby

 Studia, 2–3 lůžka

III IIi  II Ii  I

  Strava: polopenze

  Odlety: Praha 
Odletové dny: Po

 Počet nocí: 7, 14
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Dospělá osoba
cena od

14 545 Kč*

  Dítě do 12 let pobyt zdarma 
cena od

7 990 Kč

ZAKYNTHOS – Alykes

A c a b r

Montreal 

POLOHA
Hotel se nachází přímo u oblázkovo-kamenité pláže v letovisku Aly-
kes (doporučujeme boty do vody), centrum letoviska s obchody, ba-
ry a restauracemi je vzdáleno asi 250 m, autobusová zastávka se na-
chází před hotelem, město Zakynthos je od hotelu asi 16 km.
VYBAVENÍ
Menší hotel nabízí vstupní halu s recepcí, restauraci, výtah, trezor na 
recepci zdarma (omezený počet), sladkovodní bazén, bar u bazénu 
(tento bar – neposkytuje služby v rámci all inclusive), lehátka a slu-
nečníky u bazénu zdarma. Bar a bazén je veřejně přístupný. Hotel 
nezajišťuje dětskou postýlku ani dětské jídelní židličky.
UBYTOVÁNÍ
2lůžkové pokoje (v některých z nich možnost jedné přistýlky, v ně-
kterých 2 přistýlky formou palandy) mají koupelnu se sprchou a WC, 
klimatizaci, TV (pouze s řeckými kanály), ledničku, fén, balkon. Dítě 
do 2 let věku se počítá jako osoba na pokoji. 
STRAVOVÁNÍ
Plná penze formou jednoduchého bufetu, snídaně 7.00–9.30 hod., 
oběd 13.00–14.30 hod., večeře 18.00–20.00 hod., zmrzlina  
13.00–14.30 hod., lehký snack 10.30–12.00 hod., pizza a sendviče, ká-
va, čaj 15.30–17.00 hod., svačiny, nealkoholické a alkoholické nápoje 
místní výroby 11.00–23.00 hod.
PLÁŽ
Cca 30 m od oblázkovo-kamenité pláže.
SHRNUTÍ
Jednoduchý hotel rodinného typu pro méně náročné klienty s výbor-
nou polohou přímo na pláži s pozvolným vstupem do moře, v klidné 
části oblíbeného letoviska. Ideální pro rodinnou dovolenou.
VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 10 m
Centrum Alykes: cca 250 m
CENA ZAHRNUJE
Letenku Praha/Brno/Ostrava – Zakynthos – Ostrava/Brno/Praha 
včetně poplatků spojených s leteckou dopravou, transfery v destina-
ci, 7×, 14× ubytování, stravu dle výběru, služby zástupce CK (pokud 
není uvedeno jinak). Možnost dokoupení komplexního cestovního po-
jištění včetně pojištění storna zájezdu.

 
Více informací na  
viamare.cz
GR-1099MN

* cena po nejvyšší slevě

W  U pláže
W  Blízko centra
W  Pro rodiny s dětmi

Dítě do 2 let: 990 Kč bez nároku  
na místo v letadle a služby

 Pokoje, 2–4 lůžka

II IIi III IIii IIII
IIIi

  Strava: all inclusive

  Odlety: Praha, Brno, Ostrava

 Počet nocí: 7, 14



70 Rezervujte na:  222 206 206 | 596 664 040 | 591 160 308 | www.viamare.cz | www.vtt.cz   | www.travelfamily.cz

Dospělá osoba
cena od

19 473 Kč*

  Dítě do 12 let pobyt zdarma 
cena od

7 990 Kč

ZAKYNTHOS – Tsilivi

Admiral Tsivili 

 
Více informací na  
viamare.cz
GR-1099TA

* cena po nejvyšší slevě

W  Pro rodiny s dětmi
W  Zábavní programy
W  Vodní park

C w c a b

Dítě do 2 let: 990 Kč bez nároku  
na místo v letadle a služby

 Studia, 2–3 lůžka

IIi II

  Apartmány, 2–4 lůžka

IIII IIIi IIii III IIi II

  Strava: all inclusive

  Odlety: Praha, Brno, Ostrava

 Počet nocí: 7, 14

POLOHA 
Větší hotelový komplex, který se skládá z několika budov leží cca 60 
m od pláže v letovisku Tsilivi.  Kousek od hotelu najdete zastávky au-
tobusu a stanoviště taxi. Cca 350 m od komplexu se nachází oblíbe-
ný vodní park, kam mají hoteloví klienti 4 vstupy zdarma.
VYBAVENÍ 
Vstupní hala s recepcí, výtah, restaurace, bar, TV místnost, stolní te-
nis, 2 bazény, slunečníky a lehátka u bazénu, každodenní animač-
ní programy.
UBYTOVÁNÍ 
pokoje typu studio či apartmán mají koupelnu/WC, individuální klima-
tizaci (zdarma), kuchyňský kout, SAT/TV, telefon, lednici, fén, balkon 
či terasu, trezor na pokoji (za poplatek). Ve studiích je k dispozici 1 při-
stýlka formou pohovky, apartmány mají 2 přistýlky formou pevných 
lůžek, která jsou oddělená zasouvací stěnou.
STRAVOVÁNÍ 
All inclusive – plná penze formou bufetu, vybrané dopolední a od-
polední svačiny v baru (místní točené pivo, víno a alkoholické nápo-
je místní výroby, nealkoholické nápoje) v časech a místech určených 
hotelem.
PLÁŽ 
Hotel se nachází asi 60m od oblázkové pláže. Lehátka a slunečníky 
na pláži za poplatek. 
SHRNUTÍ 
Rušný hotelový komplex blízko pláže je dobře vybaven pro rodinnou 
dovolenou.
VZDÁLENOSTI 
Pláž: cca 60 m
Centrum Tsilivi: cca 300 m
CENA ZAHRNUJE 
Letenku Praha//Brno/Ostrava – Zakynthos – Ostrava/Brno/Praha 
včetně poplatků spojených s leteckou dopravou, transfery v destina-
ci, 7×, 14× ubytování, stravu dle výběru, služby zástupce CK (pokud 
není uvedeno jinak). Možnost dokoupení komplexního cestovního po-
jištění včetně pojištění storna zájezdu.
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PELOPONÉS

NEZAPOMENUTELNÁ DOVOLENÁ

PELOPONÉS

Turisty lákají na Peloponés historické památky, 
stejně jako klidná místa pro rodinnou dovolenou. 
Poloostrov Peloponés se skládá ze 7 krajů – Ar-
golidy, Arkádie, Achaie, Ilie, Korinthie, Lakonie 
a Messénie. Nejznámější je pravděpodobně Ar-
golida, kde se nachází Epidaurus, Nafplio, Argos, 
Mykény, Tíryns, Assini a řada dalších památek. 
Olympie, která leží v kraji Elis (Ilia), je neméně 
slavná. Pravidelně zde bývá zažehnut olympij-
ský oheň. Bájemi opředená je Sparta, sídlo krále 
Meneláa, jehož ženu, krásnou Helenu, unesl troj-
ský princ Paris, a tím rozpoutal trojskou válku.

Po Peloponésu je velmi snadné cestovat. Nezvo-
líte-li si organizovaný výlet, potom se za histo-
rickými památkami můžete vydat autobusem, 
který jezdí většinou přesně podle jízdního řádu. 
Velmi snadný a dostupný je též pronájem osob-
ního auta, autopůjčovny najdete v každém vět-
ším městečku. Do seznamu míst vhodných k na-

vštívení nezapomeňte připsat Nafplio, zcela 
unikátní město poblíž letoviska Tolo, kde na Vás 
dýchne atmosféra starého Řecka. V každé den-
ní i noční době má Nafplio svoje kouzlo. Zde sto-
jí za to zapomenout na čas a procházet se podél 
pobřeží, loďkou se vydat na nedalekou pevnost 
Bourtzi, posedět v kavárně u osvěžující kávy fra-
ppé nebo vybírat z nepřeberné nabídky originál-
ních suvenýrů.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PELOPONÉSU: 
plocha poloostrova: 21 440 km2

počet provincií – krajů: 7
počet obyvatel: 1 100 000
nejvyšší vrchol: pohoří Taygetos – 2407 m n. m.
doba letu z Prahy: cca 2 h. 35 minut (letiště 
 Araxos, Kalamata)

Kompletní nabídka ubytování a aktuální  
ceny na www.viamare.cz a www.vtt.cz

DOPORUČUJEME
W  na začátku a na konci sezóny máte ideál-

ní možnost poznat ty nejvýznamnější pa-
mátky celého Řecka, které se nacházejí 
právě na Peloponésu 

W  navštivte město Nafplio, bývalé hlavní 
město Řecka – autobusem nebo jako sou-
část večerní lodní plavby z Tola 

W  tradiční řecké trhy máte možnost poznat 
v Nafpliu, nejlépe v sobotu – nechybí ne-
přeberné množství čerstvého ovoce, ze-
leniny, čerstvé ryby, mořské plody, koře-
ní, sušené plody a další 

W  vydejte se k modernímu modrobílému 
kostelíčku nad Tolem, odkud je úchvat-
ný výhled na celé letovisko Tolo a Argol-
ský záliv

W  klidné a ničím nerušené procházky krás-
nými plážemi si nejvíce užijete při západu 
slunce v Niforeice

Další zajímavosti Vám na místě  
doporučí zástupce CK.

Peloponés – nejjižnější část řecké pevniny, byl ve starověku 
pojmenován podle Pelopa – mýtického krále v Elidě. Malebnost zdejších 
míst zdůrazňují pomerančové a citrusové háje, fíkovníky, cypřiše, 
eukalypty, olivovníky, agáve a vše, co ke zdejší bujné vegetaci patří. 

Letecké zájezdy  
na 7, 10 a 11 nocí

Odletové místo  
Praha
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PELOPONÉS

NIFOREIKA

Na severozápadní straně poloostrova Pelo-
ponés, nedaleko města Patras v oblasti Acha-
ia, se nachází klidné a čarovné letovisko – Nifo-
reika. Místní písčito-oblázková pláž, která mimo 
jiné byla oceněna modrou vlajkou EU, je ide-
ální k celodennímu lenošení a vodním radován-
kám. Na pláži je spousta míst, které budete mít 
pouze pro sebe a nebudete ničím a nikým ruše-
ni. Poloha tohoto letoviska je skvělým počáteč-
ním bodem za poznáním řeckých památek, ale 
i přírodních zajímavostí jako les Strophilia a je-
zero Tsivlos po vlsatní ose, nejlépe zapůjčeným 
vozem. Hotely jsou umístěny v přímořské části 
vesničky Niforeika, na skále nad pláží a je od nich 
krásný výhled na patraský záliv, někdy i na měs-
to Patra a lanový most Rio-Antirio. Vesnička Ni-

TOLO

Tolo je příjemné místo pro rodinnou dovolenou, je 
zde široká písečná pláž s opravdu velmi pozvol-
ným vstupem do moře, velký výběr restaurací, ta-
veren, barů, kaváren a cukráren , obchodů a v ne-
poslední řadě blízkost historických skvostů.
Klienti směřující do Tola mají skvělou možnost 
spojit koupání v teplém moři s návštěvou pamá-
tek zapsaných v Seznamu UNESCO – Akropolis 
v Athénách, Delphi, Epidaurus, Olympii, Mystras, 
Verginu či Mykény a Tyrins. Na většinu míst se 
lze dostat díky fakultativním výletům, druhou 
možností je zvolit přímo jarní či podzimní pozná-
vací zájezd. V Tolu si také můžete zapůjčit auto 
nebo motorku a naplánovat si vlastní program. 
Na široké písečné pláži Psili Ammos v Tolu, kte-
rá získává pravidelně modrou vlajku EU, je mož-
nost pronájmu slunečníků a lehátek, nabízí se 
i donáška občerstvení, nechybí nabídka vodních 
sportů, k dispozici jsou sprchy. K návštěvě láká 
nespočet taverniček, restaurací, barů, kaváren, 
cukráren a obchodů. 

foreika, kde jsou 2 minimarkety, 2 taverny a ka-
várna, odkud jsou okouzlující výhledy na moře 
a západy slunce, je vzdálena cca 2 km. V nejbliž-
ším městečku Kato Achia (cca 3,5 km) naleznete 
kavárny, taverny, supermarkety, poštu, lékárny, 
bankomat a banky. Pronájem aut a prodej výletů 
je možný přes našeho zástupce.

TRANSFER:
Cesta z letiště Araxos do Niforeiki (cca 17 km) 
potrvá asi 30 minut. 

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ
Pavlina (hotel s all inclusive) … str. 74
Niforeika Beach 
(hotel s light all inclusive) … str. 75

Mimochodem, mnohé jídelní lístky i poutače 
jsou psané v češtině. V letovisku je též přístav, 
zastávky městského autobusu, taxíky, lékař, 
lékárny, bankomaty, půjčovny motorek i aut. 
V Tolu je pěkné dětské hřiště. Určitě doporuču-
jeme podniknout romantický večerní výlet lodí 
do přibližně 11 km vzdáleného Nafplia, kde ne-
musíte jen chodit, ale také se můžete svézt vý-
letním vláčkem. V Tolu a okolí lze zvláště ráno 
nebo v podvečer, kdy už slunce tolik nehřeje, 
podniknout celou řadu pěších výletů a prochá-
zek. Jednou z nich může být i výšlap k moder-
nímu modrobílému kostelíku Agia  Kyriaki nebo 
archeologická lokalita Kastraki, bývalá akropo-
le Assini. Využít můžete také autobusové do-
pravy z Tola do Napflia, která jezdí cca každou 
hodinu.

TRANSFER:
Cesta z letiště Kalamata do Tola (cca 154 km) 
potrvá asi 2 h. a 30 minut.

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ
Ritsa (hotel s polopenzí) … str. 76
Angelo (studia) … str. 77
Aris (hotel s polopenzí) … str. 78
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PELOPONÉS

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)

Poznávejte na dovolené.
Ceny pronájmů aut naleznete na webu.VÝLETY Výlety a tipy naleznete na webu.

TOLO 
Athény – během celodenního výletu do Athén 
uvidíte to nezajímavější, co toto město nabízí. 
Cesta zpět do Tola je dle časových možností se 
zastávkou u průplavu Korinth. (orientační cena: 
35 €, děti do 12 let: 18 €) 

Argolida – lekce řecké historie a mytologie na 
vás čeká během celodenního okruhu krajem 
Argolida. První zastávka je v Mykénách, další 
ve Starém Korinthu, kde bude mimo jiné volno 
na občerstvení, procházku nebo nákupy a po-
slední zastávkou bude návštěva Epidauru. (ori-
entační cena: 32 €, děti do 12 let: 16 €)

Proplutí Korintským kanálem – zážitkový 
výlet (cca 8:30–14:30), nenáročný na chůzi. 
Vhodný výlet pro rodiny s dětmi. Autobusem 
od hotelu ke Korintskému průplavu, proplutí 
průplavem lodí, návštěva nedaleké regionální, 
kdysi velmi významné lokality Isthmie, kde se 
konaly jedny z významnějších panhelénských 
her. Malé muzeum a areál. Posezení v restau-
raci u vjezdu do Korint. průplavu, s možnos-
tí zakoupení obědu. (orientační cena: 35 €, děti 
do 12 let 20 €, v ceně je i jízdenka na loď).

Olympie – chcete-li se dozvědět podrobnos-
ti, zajímavosti, střípky a možná i nějaké drby 
o minulých olympijských hrách, neměli byste 
tento výlet určitě opomenout. (orientační cena: 
40 €, děti do 12 let: 20 €) 

Delphi – časově náročnější výlet vám nabízí řa-
du zcela nevšedních zážitků. V Delfách budete 
mít volno na prohlídku celého areálu, stadionu 
a divadla. Do Delf jede autobus obvykle přes 
monumentální most Rio-Antirio a cesta zpět 
vede obvykle přes Théby a Korinthský průplav. 
(orientační cena: 45 €, děti do 14 let: 22,50 €) 

Sarónské ostrovy – plavba na Sarónské ostro-
vy Hydra a Spetses. (orientační cena 30 €, dě-
ti do 12 let: 12 €) 

Noční plavba do Nafplia – nasajte prázdnino-
vou atmosféru trochou dobrodružství a tajem-
na. Z tolské zátoky se večer vyplouvá do ne-
dalekého města Nafplia, návrat okolo půlnoci. 
(orientační cena: 10 €, děti do 12 let: 5 €)

NIFOREIKA
Delfphi – prohlídka překrásného archeologic-
kého naleziště (možnost výšlapu na stadion) 
a muzea (vstupné: cca 12 €), poté návštěva 
vesničky Delphi, možnost nákupů a občerstve-
ní. (orientační cena: 55 €, děti do 12 let: 28 €)

Olympie – půldenní výlet na místo, kde se zro-
dily Olympijské hry, prohlídka archeologické-
ho naleziště, stadionu a muzea (vstupné: cca 
12 €), poté volný program ve vesničce Olympia. 
(orientační cena: 40 €, děti do 12 let: 20 €)

Athény – cestou do Athén zastávka u Korinth-
ského kanálu, v Athénách okružní jízda měs-
tem, návštěva Akropole a muzea, prohlídka 
Starého města, volný program. (orientační ce-
na: 55 €, děti do 12 let: 28 €)

Patras – půldenní výlet do 3. největšího měs-
ta Řecka, nejdříve zastávka u lanového mos-
tu Rio-Antirio, prohlídka baziliky Sv. Ondře-
je a centra města, kde bude volno na nákupy 
nebo kávu. Po cestě z Patry zastávka v ma-
lém místním vinařství, kde je ochutnávka vín 
a možnost víno si zakoupit. (orientační cena: 
25 €, děti do 12 let: 13 €)

Zakynthos – po příjezdu na Zakynthos volno 
ve městě na kávu a nákupy, poté návštěva li-
sovny olivového oleje (možnost zakoupení ole-
je a výrobků z něj), dále plavba lodí (cca 9 €) 
kolem ostrova, zastávka na pláži s možnos-
tí koupání, plavba k Modrým jeskyním spojená 
s koupáním, během plavby můžete spatřit žel-
vy Caretta-Caretta. (orientační cena: 69 €, dě-
ti do 12 let: 35 €)
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Dospělá osoba
cena od

16 563 Kč*

  Dítě do 12 let pobyt zdarma 
cena od

7 990 Kč

Pavlina 

POLOHA
Hotel leží v klidném prostředí v přímořské části tradiční vesničky Ni-
foreika, která je vzdálena cca 2 km. Svou polohou a okolím plným pří-
rody nabízí skvělé podmínky k odpočinku. Hotel stojí na skále a od 
pláže je oddělen krásnou zahradou a poskytuje nádherný výhled na 
Patraský záliv. Dominantou komplexu je maják, který se využívá ja-
ko bar.
UBYTOVÁNÍ
K dipozici jsou 2lůžkové pokoje s možností 1 přístýlky pro dospělou 
osobu nebo 2 děti do 12 let. Všechny pokoje mají koupelnu, WC,  
TV/SAT, telefon, klimatizaci, balkón nebo terasu. Dětská postýlka je 
na vyžádání (pouze do max. obsazenosti pokoje 3 osobami). Na re-
cepci je možnost půjčení varné konvice a plážových osušek.
VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
Hotel se skládá ze 3 samostatných budov. Nachází se zde recepce 
s Wi-Fi, společenská místnost s TV, restaurace, bar, bazén s barem, 
zahrada, taverna u bazénu, chladničku, brouzdaliště a dětské hřiš-
tě. Na recepci je trezor. V hotelu se konají stylové večery s hudbou 
a tancem a nechybí zde ani pestré sportovní vyžití. Za poplatek jsou 
k dispozici tenisové kurty, billiard, basketbalové hřiště, masáže, pro-
nájem kol.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive – snídaně, obědy a večeře jsou formou bufetu, místní 
 alkoholické nápoje (pivo, víno, ouzo) a nealkoholické nápoje, svačiny. 
Podrobnější popis programu all inclusive najdete na našem webu.
PLÁŽ
Na písčito-oblázkovou pláž s pozvolným vstupem do moře vedou 
schody ze zahrady hotelu. K dispozici jsou lehátka a slunečníky, plá-
žový bar, kabinka na převlékání a sprcha. Lehátka a slunečníky jsou 
zdarma. Plážový bar není součástí all inclusive.
SHRNUTÍ
Hotel v klidné lokalitě s krásnou přírodou a pestrou nabídkou služeb 
zajistí dokonalý odpočinek.
VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 50 m
Kato Achaia: cca 4 km
CENA ZAHRNUJE
Letenku Praha – Araxos – Praha včetně poplatků spojených s letec-
kou dopravou, transfery v destinaci, 7× ubytování, stravu dle výběru, 
služby zástupce CK (pokud není uvedeno jinak). Možnost dokoupení 
komplexního cestovního pojištění včetně pojištění storna zájezdu.

 
Více informací na  
viamare.cz
GR-1201PA

* cena po nejvyšší slevě

W Pro rodiny s dětmi
W Přímo u moře
W Klidné prostředí

Dítě do 2 let: 990 Kč bez nároku  
na místo v letadle a služby

PELOPONÉS – Niforeika

c a w C d
 Pokoje, 2–4 lůžka

III IIii IIi II

  Strava: all inclusive

  Odlety: Praha 
Odletové dny: St

 Počet nocí: 7
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Dospělá osoba
cena od

17 210 Kč*

  Dítě do 12 let pobyt zdarma 
cena od

7 990 Kč

W Pro rodiny s dětmi
W Klidné prostředí
W  Pěkný výhled  

na moře

b c m C w
 Pokoje, 2–3 lůžka

III IIi II

  Strava: light all inclusive

  Odlety: Praha 
Odletové dny: St

 Počet nocí: 7

Niforeika Beach 

POLOHA
Hotel se nachází v přímořské části tradiční vesničky Niforeika, která 
je vzdálena cca 2 km. Hotel je obklopen svěží zelenou krajinou a díky 
své poloze na skále nad pláží nabízí úchvatné výhledy na záliv Patras. 
UBYTOVÁNÍ
Hotel poskytuje ubytování ve 2lůžkových pokojích s možností při-
stýlky (dítě do 12 let nebo dospělá osoba), s koupelnou, WC, klimati-
zací, TV/SAT, telefonem, fénem, ledničkou, sejfem, Wi-Fi a terasou ne-
bo balkónem s výhledem na moře nebo do zahrady. Dětská postýlka 
je na vyžádání.
VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je recepce, 2 restaurace, bar, TV místnost, venkovní bazén 
s barem, dětský bazén, dětské hřiště, fitness centrum, minimarket. 
K dispozici je klimatizace, Wi-Fi a trezor.
STRAVOVÁNÍ
Light all inclusive - snídaně, obědy a večeře jsou formou bufetu, 
 odpoledne k dispozici nealko nápoje, káva, čaj a drobné občerstve-
ní. Podrobnější popis programu light all inclusive najdete na našem 
webu.
PLÁŽ
Z hotelové zahrady vede přímý přístup po schodech k písčito-obláz-
kové pláži s pozvolným vstupem do křišťálově čistého moře. Na pláž 
se dostanete i okolo hotelu po silnici. Pláž je vybavena lehátky a slu-
nečníky, kabinkami na převlékání a sprchou. Lehátka a slunečníky 
jsou v případě konzumace v baru zdarma. Plážový bar není součás-
tí light all inclusive.
SHRNUTÍ
Hotel je ideálním místem pro trávení klidné dovolené, ale i skvělým 
výchozím bodem pro návštěvníky, kteří rádi objevují krásy a histo-
rii Řecka. 
VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 50 m
Kato Achaia: cca 4 km
CENA ZAHRNUJE
Letenku Praha – Araxos – Praha včetně poplatků spojených s letec-
kou dopravou, transfery v destinaci, 7× ubytování, stravu dle výběru, 
služby zástupce CK (pokud není uvedeno jinak). Možnost dokoupení 
komplexního cestovního pojištění včetně pojištění storna zájezdu.

 
Více informací na  
viamare.cz
GR-1200NI

* cena po nejvyšší slevě

Dítě do 2 let: 990 Kč bez nároku  
na místo v letadle a služby

PELOPONÉS – Niforeika
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Dospělá osoba
cena od

13 491 Kč*

  Děti do 14 let na přistýlce 
výhodná cena od

6 990 Kč
Platnost ceny do 31. 12. 2020

  Děti do 14 let pobyt zdarma 
cena od

8 990 Kč

 Pokoje, 1–5 lůžek
   

    
 

  Strava: polopenze

  Odlety: Praha 
Odletové dny: Út, Pá

 Počet nocí: 10, 11

PELOPONÉS – Tolo

Ritsa 

POLOHA
Rodinný hotel s milou a přátelskou atmosférou patří mezi oblíbené 
„stálice“ v naší nabídce, ubytování zde nabízíme již 29. sezónu. Ho-
tel se nachází v klidné části na okraji letoviska. Je zde dostatek ná-
kupních i zábavních možností. Zastávka autobusu městské linky je 
nedaleko.
UBYTOVÁNÍ
V hotelu jsou k dispozici 1-2lůžkové pokoje s možností přistýlky  
pro dospělou osobu nebo 2 přistýlek pro děti (palanda nebo roz-
kládací lůžka). Rodinný pokoj tvoří 1 větší místnost pro 4–5 osob 
(2x dvojlůžko a přistýlka pro děti). Všechny pokoje jsou vybaveny 
koupelnou se sprchovým koutem, WC, klimatizací, fénem, telefonem, 
TV/SAT, ledničkou, trezorem a balkónem s výhledem směrem na le-
tovisko, vnitrozemí, hory, okolní hotelovou zástavbu, kemp nebo ba-
zén. Pokoje v 1. patře orientované směrem na bazén jsou za příplatek. 
Dětská postýlka je na vyžádání (zdarma).
VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je vstupní hala s recepcí, výtah, salónek s TV/SAT, interneto-
vý koutek, restaurace, zahradní restaurace, bar a snackbar u bazénu, 
kavárna, parkoviště, bazén, dětský bazén, slunečníky a lehátka u ba-
zénu. Wi-Fi je uvnitř hotelu a ve většině pokojů zdarma. Sluneční-
ky a lehátka na pláži jsou za poplatek. Vodní sporty na pláži jsou také 
za poplatek. Hotel pořádá řecké večírky.
STRAVOVÁNÍ
Snídaně i večeře jsou formou bufetu. Na místě je možnost dokoupení 
obědů za velmi přijatelné ceny (12:00-15:00).
PLÁŽ
Široká písečná pláž s pozvolným vstupem do vody, ideální pro rodiny 
s dětmi a seniory je k dosažení přes silnici. Hotel půjčuje zdarma slu-
nečníky na pláž.
SHRNUTÍ
Vstřícný majitel hotelu a jeho rodina se snaží s klienty dorozumět 
česky. Hotel má příznivé ceny a dobře vybavené pokoje.
VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 100 m
Centrum: cca 600 m
CENA ZAHRNUJE
Letenku Praha – Kalamata – Praha včetně poplatků spojených s le-
teckou dopravou, 10x nebo 11x ubytování, stravu dle výběru, služby 
zástupce CK. Možnost dokoupení komplexního cestovního pojištění 
včetně pojištění storna zájezdu.

 
Více informací na  
viamare.cz
GR-1401RI

* cena po nejvyšší slevě

W Pro rodiny s dětmi
W Oblíbené místo
W Blízko pláže

q c w b D

Dítě do 2 let: 990 Kč bez nároku  
na místo v letadle a služby
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Dospělá osoba
cena od

12 683 Kč*

  Děti do 14 let na přistýlce 
výhodná cena od

6 990 Kč
Platnost ceny do 31. 12. 2020

  Děti do 14 let pobyt zdarma 
cena od

8 990 Kč

 Studia, 1–4 lůžka
    

  

  Strava: bez stravy / možnost 
dokoupení snídaní, večeří 
nebo polopenze

  Odlety: Praha 
Odletové dny: Út, Pá

 Počet nocí: 10, 11

Angelo 

POLOHA
Studia Angelo I se nacházejí v klidnějším prostředí, ve vzdálenos-
ti cca 490 m od centra letoviska. Poblíž studií je pekárna, restaurace, 
taverna a minimarket. Budova studií Angelo II je odtud vzdálena  
cca 150 m směrem do centra. 
UBYTOVÁNÍ
Objekt tvoří 2 budovy, jsou zde 1-2lůžková studia s možností 1-2 při-
stýlek. Studia pro 4 osoby jsou na vyžádání, mají výhled jen do vni-
trozemí a jsou umístěna v budově Angelo I. Všechny pokoje jsou vy-
baveny koupelnou se sprchovým koutem, WC, kuchyňským koutem 
(včetně elektrického vařiče, ledničky a rychlovarné konvice), klima-
tizací, fénem, TV/SAT, balkónem nebo terasou s výhledem do vnitro-
zemí, na letovisko, sousední hotel a zástavbu nebo směrem na moře. 
Dětská postýlka je na vyžádání (zdarma). 
VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V ubytování je recepce (jen během dne), restaurace, kde se podáva-
jí snídaně, parkoviště a Wi-Fi. Využívat lze následující služby v hotelu 
Ritsa: bazén, lehátka a slunečníky u bazénu (zdarma), snackbar u ba-
zénu. Hotel půjčuje zdarma slunečníky na pláž.
STRAVOVÁNÍ
Možnost dokoupení snídaní formou bufetu ve studiích Angelo a do-
koupení večeří formou bufetu v hotelu Ritsa (cca 130 m od studií 
 Angelo I a cca 220 m od Angelo II), případně polopenze formou bu-
fetu (snídaně v Angelo, večeře v Ritsa). Na místě je možné dokoupit 
i obědy v hotelu Ritsa.
PLÁŽ
Široká písečná pláž je přes silnici od studií Angelo I. Vstup do moře  
je pozvolný, vhodný pro rodiny s dětmi i starší osoby. Vodní sporty  
na pláži v letovisku jsou za poplatek.
SHRNUTÍ
Výborná poloha, ochotný personál, možnost využívat stravovacích 
a dalších služeb v hotelu Ritsa.
VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 40-90 m
Centrum: cca 340-490 m
CENA ZAHRNUJE
Letenku Praha – Kalamata – Praha včetně poplatků spojených s le-
teckou dopravou, 10x nebo 11x ubytování, stravu dle výběru, služby 
zástupce CK. Možnost dokoupení komplexního cestovního pojištění 
včetně pojištění storna zájezdu.

 
Více informací na  
viamare.cz
GR-1404AN

* cena po nejvyšší slevě

W Blízko pláže
W Rodinná atmosféra
W Oblíbené

e c w m C

Dítě do 2 let: 990 Kč bez nároku  
na místo v letadle a služby

PELOPONÉS – Tolo

bazén  
u hotelu  
Ritsa
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Dospělá osoba
cena od

15 108 Kč*

  Děti do 14 let na přistýlce 
výhodná cena od

6 990 Kč
Platnost ceny do 31. 12. 2020

  Děti do 14 let pobyt zdarma 
cena od

8 990 Kč

 Pokoje, 1–4 lůžka
     

  Strava: polopenze / možnost 
dokoupení light all inclusive

  Odlety: Praha 
Odletové dny: Út, Pá

 Počet nocí: 10, 11

Aris 

POLOHA
Hotel se nachází v klidném prostředí, na okraji letoviska, v blízkos-
ti Tolského zálivu. V centru letoviska jsou na hlavní třídě bohaté mož-
nosti nákupů i zábavy. Nechybí obchody se suvenýry, supermarkety, 
stánky s rychlým občerstvením, cukrárny, kavárny, restaurace, taver-
ny a bary. Zastávka městského autobusu je nedaleko hotelu.
UBYTOVÁNÍ
Ve velmi žádaném, zrenovovaném, rodinném hotelu jsou 1-2lůžkové 
pokoje s možností 1 přistýlky, pokoje pro rodiny (4 osoby) tvoří 1 vět-
ší místnost s palandou pro děti. Většina pokojů má výhled na mo-
ře (boční nebo přímý výhled), ostatní do vnitrozemí. 1lůžkové poko-
je mají výhled pouze do vnitrozemí. Všechny pokoje jsou vybaveny 
koupelnou s vanou a sprchou nebo sprchovým koutem, WC, klimati-
zací, fénem, telefonem, TV/SAT, ledničkou, trezorem, balkónem ne-
bo terasou. 
VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je recepce, výtah, vnitřní bar s TV, restaurace s venkovním 
posezením, kavárna na pláži, kulečník a šipky. Wi-Fi je v celém hote-
lu a ve většině pokojů zdarma. V hlavní sezóně se zde pořádají řecké 
večírky (živá hudba a vystoupení tanečníků). 
STRAVOVÁNÍ
Polopenze - snídaně a večeře jsou formou bufetu, můžete si dokoupit 
light all inclusive (popis na webu). 
PLÁŽ
Užší písečná pláž s oblázky je hned před hotelem, kde jsou sluneční-
ky a lehátka zdarma (omezený počet). Slunečníky a lehátka a vodní 
sporty na hlavní pláži jsou za poplatek.
SHRNUTÍ
Přímo u moře, příjemná rodinná atmosféra, ochotný a milý personál.
VZDÁLENOSTI
Pláž: přímo na pláži
Centrum: cca 50 m
CENA ZAHRNUJE
Letenku Praha – Kalamata – Praha včetně poplatků spojených s le-
teckou dopravou, 10x nebo 11x ubytování, stravu dle výběru, služby 
zástupce CK. Možnost dokoupení komplexního cestovního pojištění 
včetně pojištění storna zájezdu.

 
Více informací na  
viamare.cz
GR-1405AR

* cena po nejvyšší slevě

W Přímo u pláže
W Blízko centra
W Oblíbené

q c w a A

Dítě do 2 let: 990 Kč bez nároku  
na místo v letadle a služby

PELOPONÉS – Tolo
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KYTHIRA

na údolí přístavu Kapsali s charakteristickým 
zálivem připomínajícím řecké písmeno omega. 
Úzké uličky města s jeho branami, kostely a zvo-
nicemi Vás vrátí o několik století zpět. Celou at-
mosféru městečka dokreslují obchody, kavár-
ny, restaurace a taverny, které se tísní v úzkých 
uličkách. Večerní procházky Vás zavedou do ně-
kterého byzantského kostela s překrásnými iko-
nami a nástěnnými malbami nebo na starý ang-
lický hřbitov. 

OSTROV PLNÝ ŘECKÉ ARCHITEKTURY  
S NÁDECHEM EXOTIKY 
KRÁSNÉ PLÁŽE A NÁDHERNÁ PŘÍRODA  
SPOLU S NEZAPOMENUTELNOU  
OSTROVNÍ ATMOSFÉROU

KYTHIRA

Celé pobřeží ostrova je poseto řadou pláží ide-
álních ke koupání či relaxaci. Jedná se o písečné 
pláže se zlatavým a kaštanově zbarveným pískem 
a některé pláže jsou díky svému hornatému po-
vrchu ostrova přístupné pouze od moře. Nicmé-
ně tuto skutečnost může vynahradit fakt, že není 
problém najít malou opuštěnou pláž, na které nás 
nic a nikdo nebude rušit. Mezi nejoblíbenější pláže 
patří například Agia Pelagia, Agios Nikolaos, Chal-
kos, Kapsali, Kaladi nebo Platia Ammos.

Kompletní nabídka ubytování a aktuální  
ceny na www.viamare.cz a www.vtt.cz

Ostrov se chlubí řadou mohutných skal a poho-
ří, ale najdeme zde i údolí a zelené pláně plné 
bujné vegetace, která ukrývá botanické bohat-
ství s řadou vzácných květin a rostlin, které se 
zde vyskytují ve velkém množství. Na ostrově 
mimo jiné najdeme olivové a mandlové háje, řa-
du koření a bylin jako šalvěj, tymián a levandule. 
Milovníci květin si přijdou na své při pohledu 
na kvetoucí tulipány či orchideje. Nejzajímavěj-
ší pak zůstává žlutá a bezlistá rostlinka, která je 
místními nazývána „Věčný život“. Jedná se o vel-
mi klidný ostrov plný nezapomenutelných sce-
nérií, plných svěží zeleně a s nádherně modrým 
a čistým mořem.

Ostrov je vhodný i pro návštěvníky, kteří rádi ob-
jevují minulost a neodolají pohledu na historické 
památky. Asi nejzajímavější a unikátní památ-
kou je obrovský klenbový most Katouni v Ka-
to Livadi. Přivonět si k atmosféře dávných dob 
si můžete u několika hradů, jako jsou například 
Hrad Avlemonas a Hrad Milopotamos. Dále os-
trov ukrývá řadu kostelů, kaplí a klášterů, nebo 
se nabízí možnost navštívit jedno ze dvou hlav-
ních muzeí. Archeologické muzeum se nachá-
zí přímo v hlavním městě Kythira (Chora). V Ka-
to Livadi můžeme navštívit Byzantské muzeum. 
Hlavním městem ostrova je stejnojmenné měs-
to Kythira (také Chora), které najdeme na jižním 
výběžku ostrova. Městu dominuje mohutná be-
nátská pevnost ze 13. století. Řada hradních kos-
telů dokresluje jedinečnost tohoto místa. Zasta-
víte-li se u hradeb, dopřejte si překrásný výhled 

DOPORUČUJEME
W  pronajměte si dopravní prostředek a jeď-

te se vykoupat na překrásné pláže Diako-
fti, Melidoni, Kaladi, Routsounas a mno-
ho dalších

W  rozhodně si nenechte ujít atmosféru staro-
bylé Chory a návštěvu benátského hradu

W  na ostrově jsou velmi dobře značené turis-
tické stezky vedoucí nejen krásnou příro-
dou, většina z nich je vhodná i pro děti

W  nevynechejte tradiční vesnice s unikátními 
kostelíky, příjemnou atmosférou a vynika-
jící domácí kuchyní (Milopotamos, Karavas, 
Mitata), bleší trh se pořádá každou neděli 
na náměstí v Potamos 

W  během července a srpna se na ostrově ko-
ná mnoho kulturních akcí s živou hudbou, 
tancem a dobrým jídlem a pitím

Další zajímavosti Vám na místě  
doporučí zástupce CK.

Nádherný a klidný ostrov, který je považován za oblast, kde se 
zrodila řecká bohyně lásky Afrodita, se nachází na hranici Jónského 
a Egejského moře, jižně od Peloponéského poloostrova. 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. 

Letecké zájezdy  
na 10 a 11 nocí

Odletové místo  
Praha

Maximální  
hmotnost  
zavazadla  
15 kg na osobu
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KYTHIRA

KAPSALI
Malebný přístav Kapsali je jedno z nejhezčích 
míst na ostrově. Společně s Chorou, která je 
vzdálená cca 3 km, tvoří jedinečný celek. Benát-
ský hrad, starobylé město a přírodní krása oblas-
ti je něco, co se Vám natrvalo vtiskne do paměti. 
Velkou předností Kapsali je, že je chráněno před 
severními větry. Oslnivou bělostí září ze skal 
klášter Agios Ioannis. Centrum je lemováno po-
břežní promenádou s tavernami, restauracemi, 
plážovými bary a kavárnami, které vybízejí k po-
sezení a odpočinku. Písečná pláž, místy s obláz-
ky, je dlouhá téměř půl kilometru. Již několik let 
získává Modrou vlajku EU. Část pláže je organi-
zovaná a můžete si zde pronajmout sluneční-
ky i lehátka. Voda je průzračná a vstup do mo-
ře pozvolný, vhodný i pro děti. Můžete si půjčit 
šlapadlo nebo kajak a navštívit nedalekou pláž 
Sparagario, která se schovává mezi útesy. Kdo 
ví, možná cestou potkáte mořskou želvu Green 
Turtle, která má právě zde svůj domov. Pro mi-
lovníky aktivní dovolené doporučujeme šnor-
chlování, potápění, lezení na útesy u pláže Spa-
ragario a pěší výlety po okolí (značené trasy M01 
do Chory nebo M11 do Livadi). Pro večerní pro-
cházky je možné se vydat k majáku nebo kostelu 
Agios Georgios, odkud je krásný výhled na celé 
Kapsali a Choru. Pronajmete-li si dopravní pro-
středek, můžete navštívit řadu nádherných plá-

AGIA PELAGIA
Agia Pelagia je malé půvabné letovisko na se-
verovýchodním pobřeží Kythiry, které vzniklo na 
místě malé rybářské osady. Jedno z nejstarších 
míst na ostrově se nachází cca 26 km od hlav-
ního města Chora. Ještě před několika lety by-
la Agia Pelagia hlavním přístavem, zajišťujícím 
spojení s městečkem Neapoli na pevnině. Dnes 
už tuto úlohu převzal přístav v Diakofti. Centrum 
je tvořeno jednou ulicí, kde najdete minimarket, 
cukrárnu, zeleninu a ovoce, obchody s tradiční-
mi výrobky, suvenýry a oblečením. Několik barů, 
taveren a restaurací zasahuje svými stolky až na 
pláž. Můžete si tak vychutnat vynikající řeckou 
kuchyni v bezprostřední blízkosti moře a s vý-
hledy na Peloponés. V Agia Pelagia a jejím okolí 
jsou nádherné pláže. Přímo v centru malého le-
toviska je písečná pláž s kamínky, kde si můžete 
pronajmout slunečníky, lehátka. Pokud se vydá-
te na sever, narazíte na malou, přírodní oblázko-
vou pláž pod hotelem Marou. Nejznámější plá-
ží na jih od Agia Pelagia je Laggada. Další krásné 

pláže jsou Neos Kosmos, Fyri Ammos, Kalamit-
si, Lorenzo. Všechny tyto pláže jsou na jih od le-
toviska a lze se na ně dostat pěšky po pobřežní 
komunikaci za cca 20–50 min. V červenci a sr-
pnu se místní autobusovou dopravou dostanete 
do hlavního města Chora s benátským hradem, 
letoviska Kapsali a do dalších zajímavých míst 
ve vnitrozemí. Pronájem dopravního prostřed-
ku Vám umožní navštívit další zajímavá místa 
 ostrova.

TRANSFER:
Cesta z letiště do Agia Pelagia (cca 20 km) po-
trvá cca 35 minut.

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ
Venardos (studia se snídaní)  … str. 83

ží v okolí (minimální doba pronájmu auta 3 dny/
motorky 7 dnů) např. Fyri Ammos, Kombona-
da, Kaladi.

TRANSFER:
Cesta z letiště do Kapsali (cca 25 km) potrvá cca 
35 minut.

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ
Afrodite (studia)  … str. 81
Mely (studia)  … str. 82

Poznávejte na dovolené.
Ceny pronájmů aut naleznete na webu.VÝLETY Výlety a tipy naleznete na webu.

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)

Výlet autobusem po nejkrásnějších místech 
Kythiry – odjezd autobusu z Agia Pelagia je 
v 9:30, první zastávkou je buď vesnice Potamos 
se svými tradičními nedělními trhy, nebo ves-
nička Karavas s tradiční pekárnou a pěknou his-
torickou expozicí. Dále budete pokračovat do 
vesničky Mylopotamos, která je jednou z uká-
zek tradiční benátské architektury. V Mylopota-
mu si budete moci prohlédnout tamní atrakci – 
cca 15 m vysoký vodopád s tůní vhodnou  
ke koupání. Třetí zastávkou je správní vesni-

ce ostrova, Chora. (orientační cena: 36 €, dítě 
6–12 let: 18 €, do 6 let zdarma)

Východ ostrova Kythira – první zastávkou 
je jedna z nejstarších vesnic ostrova, Mitata, 
s krásnou polohou na okraji hlubokého kaňo-
nu, kde budete mít možnost ochutnat a pří-
padně zakoupit některé z místních specialit. 
Následně přejedete ke klášteru Agia Moni,  
který se tyčí na vrcholu jedné z nejvyšších  
hor na ostrově. Třetí zastávkou bude nádher- 
ná pláž Diakofti, které se pro její jemný písek 
a tyrkysovou barvu moře někdy přezdívá  
„Karibik Kythiry“. Výlet zakončíme v nejma- 
lebnější vesničce ostrova, Avlemonas. (orien-
tační cena: 36 €, dítě 6–12 let: 18 €, do 6 let  
zdarma)
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Dospělá osoba
cena od

15 351 Kč*

  Děti do 12 let pobyt zdarma 
cena od

8 990 Kč

 Studia, 2–3 lůžka
  

  Strava: bez stravy

  Odlety: Praha 
Odletové dny: Út, Pá

 Počet nocí: 10, 11

KYTHIRA – Kapsali

Afrodite 

POLOHA
Půvabná vilka je postavena v ostrovním stylu a její modrobílé barvy 
dokonale zapadají do místní architektury. Má vynikající polohu v blíz-
kosti hlavní třídy v samotném srdci Kapsali a velmi blízko pláže. Na 
krásnou písečnou pláž, místy s oblázky, se dostanete po schodech, 
které začínají přímo naproti vilce přes místní komunikaci.
UBYTOVÁNÍ
Standardně vybavená 2lůžková studia s možností přistýlky jsou 
v přízemí a v patře. Z balkónů, popřípadě terasy je výhled na mo-
ře nebo na zalesněný svah. Každé studio má sprchu, WC, kuchyňský 
kout (včetně vařiče, základního nádobí a ledničky), klimatizaci, TV, 
 telefon a Wi-Fi. Sejf je zdarma na recepci, kde si lze také vypůjčit fén. 
Dětská postýlka je na vyžádání (zdarma). Za domem je příjemné po-
sezení u stolků chráněných slunečníky.
PLÁŽ
Pláž v Kapsali lze rozdělit na část písečnou, kde je plážový servis 
a část oblázkovou, kde slunečníky a lehátka chybí. Pláž je oceně-
na modrou vlajkou EU. Voda je průzračná a vstup do moře pozvolný, 
vhodný i pro děti. Na další pláž Sparagario, která se schovává mezi 
útesy, se dostanete pěšky nebo zapůjčeným šlapadlem.
SHRNUTÍ
Oblíbené ubytování, vynikající poloha, blízkost krásné pláže a pozor-
ný majitel jsou největší předností tohoto ubytování.
VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 60 m
Centrum Kapsali: cca 100 m
CENA ZAHRNUJE
Letenku Praha – Kalamata – Kythira – Kalamata – Praha včetně 
všech leteckých poplatků, transfery v destinaci, 10× nebo 11× uby-
tování, stravu dle výběru, služby zástupce CK. Možnost dokoupení 
komplexního cestovního pojištění včetně pojištění storna zájezdu.
Lety Praha – Kythira – Praha jsou na obou směrech operovány s me-
zipřistáním na letišti Kalamata pro výstup a nástup cestujících v té-
to destinaci.

 
Více informací na  
viamare.cz
GR-1600AF

* cena po nejvyšší slevě

W  Klidné prostředí
W  Blízko menšího 

centra
W  Rezervujte včas

Dítě do 2 let: 990 Kč bez nároku  
na místo v letadle a služby

e c w k C
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Dospělá osoba
cena od

15 997 Kč*

  Děti do 12 let pobyt zdarma 
cena od

8 990 Kč

  Strava: bez stravy

  Odlety: Praha 
Odletové dny: Út, Pá

 Počet nocí: 10, 11

 Studia, 2–3 lůžka
   

KYTHIRA – Kapsali

Mely 

POLOHA
Mely Hotel se nachází na strmějším kopci v krásném letovisku Kapsa-
li, které najdete přibližně 2 km od hlavního města ostrova. Centrum 
letoviska, které je lemováno pobřežní promenádou a pláží, je od ho-
telu vzdáleno přibližně 50 m. V letovisku najdete hned několik re-
staurací, taveren, barů a 2 obchody s potravinami.
UBYTOVÁNÍ
Jednoduchá studia jsou vybavena koupelnou s WC, rychlovarnou 
konvicí, menší kuchyňkou se základním vybavením, TV, mini lednič-
kou, klimatizací a Wi-Fi připojením. Studia mají také balkón či terasu 
s výhledem do vnitrozemí (studio č. 15 disponuje částečným výhle-
dem na moře).
PLÁŽ
Téměř půl kilometru dlouhá písečná pláž, místy s oblázky je částečně 
organizovaná a již několik let oceňována modrou vlajkou EU. Voda je 
zde průzračně čistá, vstup do moře je pozvolný.
SHRNUTÍ
Jednoduchá studia v nejkrásnější zátoce ostrova. 
VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 80 m
Centrum letoviska: cca 50 m
CENA ZAHRNUJE
Letenku Praha – Kalamata – Kythira – Kalamata – Praha včetně 
všech leteckých poplatků, transfery v destinaci, 10× nebo 11× uby-
tování, stravu dle výběru, služby zástupce CK. Možnost dokoupení 
komplexního cestovního pojištění včetně pojištění storna zájezdu.
Lety Praha – Kythira – Praha jsou na obou směrech operovány s me-
zipřistáním na letišti Kalamata pro výstup a nástup cestujících v té-
to destinaci.

 
Více informací na  
viamare.cz
GR-1601ME

* cena po nejvyšší slevě

W  Pěkný výhled 
na moře

W  Blízko pláže
W  Oblíbené

c w k m D

Dítě do 2 let: 990 Kč bez nároku  
na místo v letadle a služby
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Dospělá osoba
cena od

16 159 Kč*

  Děti do 6 let pobyt zdarma 
cena od

8 990 Kč

  Strava: snídaně

  Odlety: Praha 
Odletové dny: Út, Pá

 Počet nocí: 10, 11

KYTHIRA – Agia Pelagia

Venardos 

POLOHA
Hotel je postaven v ostrovním stylu a dokonale zapadá do míst-
ní architektury. Nachází se ve vilové zástavbě ve svahu nad mořem. 
K hlavní budově s hotelovými pokoji byla přistavěna jednopatrová 
vilka, která se nachází naproti přes příjezdovou cestu. Do centra a na 
pláž se dostanete po příjezdové cestě okolo místního kostela a po-
břežní komunikace. 
UBYTOVÁNÍ
2lůžková studia s možností přistýlky se nachází ve vilce naproti hlav-
ní budově, přes příjezdovou cestu. Mají boční nebo částečný výhled 
na moře a do okolní zástavby. Jsou příjemně zařízená sprchou, WC, 
kuchyňským koutem (včetně vařiče, základního nádobí a ledničky), 
klimatizací (za poplatek), TV, fénem, sejfem, telefonem, Wi-Fi a bal-
kónem nebo terasou. Dětská postýlka je na vyžádání (zdarma). 
VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je malá recepce, restaurace, konferenční místnost, venkovní 
bazén s lehátky a slunečníky a místo k parkování. 
STRAVOVÁNÍ
Rozšířená kontinentální snídaně je formou bufetu. 
PLÁŽ
Na písečnou pláž s kamínky Agia Pelagia je to pár minut. Vstup do 
moře je pozvolný a vhodný pro děti. Je zde možnost pronájmu slu-
nečníků a lehátek, plážový volejbal, půjčovna kajaků. Blízko je také 
oblázková pláž Neos Kosmos. Nejkrásnější koupání je na pláži Lagga-
da, která je vzdálena cca 40 minut chůze.
SHRNUTÍ
Krásné ubytování se snadným dosahem několika pláží a s vynikají-
cím servisem.
VZDÁLENOSTI
Pláž Agia Pelagia: cca 400 m
Pláž Neos Kosmos: cca 450 m
Centrum Agia Pelagia: cca 450 m
CENA ZAHRNUJE
Letenku Praha – Kalamata – Kythira – Kalamata – Praha včetně 
všech leteckých poplatků, transfery v destinaci, 10× nebo 11× uby-
tování, stravu dle výběru, služby zástupce CK. Možnost dokoupení 
komplexního cestovního pojištění včetně pojištění storna zájezdu.
Lety Praha – Kythira – Praha jsou na obou směrech operovány s me-
zipřistáním na letišti Kalamata pro výstup a nástup cestujících v té-
to destinaci.

 
Více informací na  
viamare.cz
GR-1603VE

* cena po nejvyšší slevě

W  Klidné prostředí
W  Rodinná atmosféra
W  Oblíbené

b c w k K

Dítě do 2 let: 990 Kč bez nároku  
na místo v letadle a služby

 Studia, pokoje, 2–3 lůžka
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OSTROV BOHA DIA

je centrum kulturního a politického života. Jsou 
zde úřady, obchodní zastoupení, správa ostro-
va, nejdůležitější obchodní přístav, historické pa-
mátky, archeologické muzeum i sídlo ortodoxní-
ho arcibiskupa. Ve městě je nespočet možností 
denní i noční zábavy. Je zde tržiště, kde se velmi 
příjemně nakupuje, restaurace, taverny, kavár-
ny, kluby, snackbary, bary, stánky s rychlým ob-
čerstvením…

Během Vašeho pobytu doporučujeme navští-
vit palác Knóssos, nejstarší hlavní město ostro-
va (odkrývaný od roku 1899 britskými archeo-
logy), Festos, další mínójský palác položený na 
hřbetě výšiny, založený králem Mínóem, Samarii, 
nejdelší soutěsku (16 km dlouhá a až 300 m hlu-
boká), na jejímž území dodnes žijí divoké kozy 
(kri-kri) a Matalu, středisko hippies z 60. let. 

Doporučit musíme i návštěvu některé vesnické 
taverničky, kde vaří speciality domácí kuchyně. 
Krétská kuchyně je proslulá, velice zdravá, chut-
ná, založená na olivovém oleji a zelenině. 

Kompletní nabídka ubytování a aktuální ceny 
na www.viamare.cz a www.vtt.cz

DOPORUČUJEME
W   kombinujte pobyt u moře s pobytem v ho-
rách po doporučených trasách, ale nepod-
ceňujte úskalí této oblasti

W   z Paleochory navštivte vesničku Azogires 
s klášterem a Anidri, odkud můžete sejít 
roklí na krásnou pláž 

W   jeďte lodí z přístavu Paleochora a navštiv-
te další osady jižního pobřeží

W   říká se, že nejkrásnější město Kréty 
je Chania, nevynechejte jeho návštěvu 

W   pověstný klášter Preveli je přístupný 
i z nádherné pláže Preveli, kam se dosta-
nete lodí z letoviska Plakias a Agia Galini

W   vyhledávanou atrakcí je unikátní mořské 
akvárium, nacházející se mezi letovisky 
Gouves a Kokkini Hani, v akvá riích žije na 
200 druhů ryb a bezobratlých

W především děti budou nadšeny, pokud na-
vštívíte park Dinosauria, kde si užijete
spoustu zábavy a legrace

Další zajímavosti Vám na místě  
doporučí zástupce CK.

KRÉTA

Kréta je největším, nejhornatějším a nejrozma-
nitějším řeckým ostrovem. Naleznete zde divoké 
pobřeží, dlouhé rozlehlé pláže, hory dosahující 
výšky téměř 2500 m n. m., 16 km dlouhou a prů-
chodnou rokli Samaria, ale i malé zálivy, úrodné 
roviny, malebné rybářské vesničky a těžko do-
stupné vesnice vysoko v horách. 

Historie a mýty z dávné minulosti vyprávě-
jí o velkém králi Mínoovi, o statečném hrdinovi 
Théseovi a o hrůzostrašném Mínotaurovi. Paláce 
Knóssos a Festos dosvědčují i dnes slavnou mi-
nulost ostrova.

Kréta je domovem hrdých, nezávislých a skuteč-
ně pohostinných lidí, kteří se naučili mnohokrát 
v historii nalézt úkryt ve svých divokých a krás-
ných horách a vzdorovat tak vpádu Benátča-
nů, ničivých Turků nebo německých výsadkářů. 
Snad právě proto si Kréťané zachovali svoji ví-
ru, řeč, zvyky, písně a tance až do dnešních dnů. 
Mnohé kláštery se staly střediskem vzdělanosti, 
umění a v neposlední řadě centrem odboje pro-
ti vetřelcům. 

Zejména na Krétě Vás překvapí bohatství a hoj-
nost řecké kuchyně. Zdejší olivy, fíky a jedlé 
kaštany patří vedle vynikajících vín, oleje, medu, 
sýrů, jogurtů a zeleniny k lahůdkám, které určitě 
rádi ochutnáte.

Sezóna zde trvá obvykle od května do října. Pře-
devším jarní a podzimní období je ideální pro 
poznávání, prozkoumávání a cestování po ce-
lém ostrově. Kréta je ovšem tak velká (od zápa-
du na východ měří 260 km a od severu na jih až 
60 km), že ji celou podrobně prozkoumat během 
jedné dovolené ani nejde. Ostrov je rozdělen na 
čtyři provincie: Chania, Rethymno, Heraklion 
a Lassithi, s hlavním městem Heraklionem, kde 

KRÉTA

Kréta je ostrov, který Vás bude inspirovat k hledání a poznávání nových 
a zajímavých míst. Poznáte vysoké horské masívy i rokle a zároveň 
objevíte řadu zajímavých památek z dávné minulosti.

Letecké zájezdy  
na 7, 10, 11 a 14 nocí

Odletová místa  
Praha, Ostrava, Brno

Lety do Chanie 
a Heraklionu
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KRÉTA – Plakias

DAMNONI

Damnoni je malá osada na jižním pobřeží os-
trova Kréta asi 2,5 km od letoviska Plakias, kte-
rá vznikla u překrásné pláže stejného jména. Na 
pláži naleznete taverny a středisko vodních spor-
tů. Na okraji osady je zastávka autobusu, který 
jede do letoviska Plakias nebo města Rethymno. 
V sousedním resortu Hapimag je obchod a je zde 
také možné pronajmout si tenisové kurty, zapla-
tit vyjížďky na koních, nebo hlídání dětí. V blíz-
kosti jsou další úžasné pláže, pláž Amoudi a pláž 
Amoudaki (nudistická). Damnoni je jako stvoře-
né pro skvělou odpočinkovou dovolenou u moře. 
Pro milovníky vodních sportů nabízí bohaté mož-
nosti sportovního vyžití.

TRANSFER:
Transfer z letiště Heraklion (Heraklion cca 120 km) 

PLAKIAS

Příjemné přímořské letovisko Plakias vzniklé 
z původní staré rybářské vesničky se nachází  
na jihu ostrova Kréta asi 40 km od města  
Rethymno. Mírné středozemní klima v zimě 
oteplují větry z Afriky, v létě pak osvěžují par-
né ovzduší severní větry z hor. Až 320 dní v ro-
ce zde příjemně hřeje sluníčko. Horské vrcholy 
v okolí letoviska Plakias skýtají úžasný pohled.
Díky unikátnímu místnímu biosystému může-
te v údolích nalézt řadu vzácných subtropic-
kých rostlin. Letovisko dostalo název podle pře-
krásné pláže stejného jména, která každoročně 
získává modrou vlajku EU. Můžete si zde pro-
najmout lehátka a slunečníky a použít sprchy. 
Zdejší pobřeží je členité a na malých plážích 
v okolí naleznete soukromí. V nedalekém oko-
lí naleznete i nudistické pláže. Když v Plakiasu 
občas silně fouká, doporučujeme zajet nebo za-
jít na krásné pláže Souda a Damnoni, které jsou 
vzdálené asi 3 km. Centrum letoviska je lemo-
váno pobřežní promenádou, na kterou ústí ulič-
ky z údolí. Na promenádě Vás okouzlí barevné  
obchody, kavárny a taverny. Je zde k dostání 
vše, co potřebujete, můžete se zde také skvě-
le najíst, napít i pobavit. Vydáte-li se do vnitro-
zemí, dostanete se olivovými háji do vesniček 
Mirthios a Sellia.
V Plakiasu jsou Vám k dispozici taverny, restau-
race, bary, diskotéka, obchody, internetová ka-
várna, bankomaty, pošta, partnerská cestovní 
kancelář, půjčovna motorových vozidel, půjčov-
na kol, lékař, lékárna, potápění, přístav s lodním 
spojením na blízké pláže. Z přístavu vyplouvá 

loď na krásnou pláž Preveli, kde v palmovém há-
ji ukrýval podle řecké mytologie bůh Zeus krás-
nou Evropu. Zástupce CK Vám poradí mnoho vy-
nikajících tras nejen na pěší, ale i cyklistické túry 
v okolí Plakiasu. Také můžete vyrazit do někte-
ré z horských soutěsek, věhlasné rokle Sama-
ria, nejdelší soutěsky v Evropě, nebo soutěsek 
 Imbros, Aradena a dalších. U zástupce CK lze za-
koupit výlet do soutěsek. Zpestřením a zábavou 
může být i projižďka na koních nebo oslech.

TRANSFER:
Cesta z letiště Heraklion (cca 120 km) potrvá asi 
2 h. (v závislosti na provozu). 

Apollo

Manolis

Castello

Manolia

Plakias Resort

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ
Lena 
(pokoje se snídaní nebo s polopenzí) … str. 94 
Porto Plakias (hotel s polopenzí)  … str. 90 
Nikos (studia, apartmány) … str. 91
Manolia (studia) … str. 91
Creta Mare (studia se snídaní) … str. 92 
Alianthos Beach (hotel s polopenzí) … str. 93 
Corali (studia) … str. 95
Livadi (apartmány) … str. 95
Plakias Bay (hotel se snídaní) … str. 98
Castello (studia bez stravy)  … str. 97
Manolis (studia bez stravy) … str. 97
Apollo (studia bez stravy) … str. 95
Plakias Resort (hotel s polopenzí) … str. 98

VÝLETY
Výlety a tipy naleznete na webu.

Pro zpestření Vaší dovolené si mů-
žete vybrat z následujících výletů 
(výlety pořádá místní cestovní 
kancelář, platí se přímo na místě 
a může dojít ke změně programu)
OBLAST PLAKIAS
Soutěska Samaria – průchod nejdelší 
soutěskou v Evropě (16 km), vyhlášenou 
národním parkem, možnost oběda ve ves-
nici Agia Roumeli nebo koupání na krás-
né pláži s drobnými černými oblázky. Pev-
ná obuv nutná! (orientační cena: 54 €, děti 
do 12 let: 27 €)

Festos, Gortys, Matala – návštěva druhé-
ho nejvýznamnějšího minojského paláce 
na Krétě, zastávka na pláži Matala, návště-
va vodopádů a kostela Sv. Nikolase v sou-
těsce Kourtaliotiko a tradiční krétské ves-
nice Spili. (orientační cena: 35 €, děti do 
12 let: 17,50 €)

Gramvousa – Nejkrásnější záliv na Kré-
tě, kde se nachází malebná písečná lagu-
na s nádechem exotiky.  Cestou zakotvíte 
u benátské pevnosti, kde si můžete vy-
chutnat nekonečné výhledy. (orientační 
cena: 57 €)

Z přístavu PLAKIAS odjíždí v hlavní se-
zóně každý den loď na Preveli.

Poznávejte na dovolené.
Ceny pronájmů aut naleznete na webu.

potrvá asi 2 h. (v závislosti na provozu).

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ
Kalypso Village (hotel s polopenzí) … str. 99
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KRÉTA – Paleochora

PALEOCHORA

V městečku Paleochora, jehož dominantou 
je hradní zřícenina benátského hradu  Selino 
z roku 1279, žije asi 2000 obyvatel. Hlubo-
ký a široký písečný záliv Paleochory (pláž Pa-
chia Ammos) patří k nejlepším plážím na Krétě. 
V okrajové části této pláže je tolerován nudis-
mus. Kdo dává přednost pláži oblázkové, nalez-
ne ji na východním pobřeží Paleochory. Tato pláž 
s velkými oblázky se jmenuje Chalikia (doporu-
čujeme boty do vody). Pokud vyhledáváte menší 
a divoké pláže, naleznete je za městem, a to jak 
na západním, tak i na východním pobřeží. Cen-
trum nočního života je ve středu městečka. Ta-
verny, bary a „kafeniony“ mají stolky vybíhající 
až do silnice, která je večer pro vozidla uzavřena. 
Dále v centru najdete diskotéku, obchody, kino, 
poštu, fitness, dostupnost lékaře, partnerskou 
cestovní kancelář, půjčovnu motorových vozidel 

Elman

a kol, lékárny, banky, bankomaty a přístav s pra-
videlným lodním spojením do okolních osad.

TRANSFER:
Cesta z letiště Chania do Paleochory (cca 78 km) 
potrvá asi 2 h.

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ
Michalis (studia) … str. 100
Filoxenia (studia, apartmány) …str. 101 
Lito (studia, apartmány) … str. 101
Marise (studia, apartmány se snídaní) … str. 102 
Candia (studia, pokoje) … str. 102
Europa (studia, apartmány) … str. 103
Elman (apartmány) … str. 104
Iasmos (studia) … str. 104

VÝLETY
Výlety a tipy naleznete na webu.

Pro zpestření Vaší dovolené si mů-
žete vybrat z následujících výletů 
(výlety pořádá místní cestovní 
kancelář, platí se přímo na místě 
a může dojít ke změně programu)
OBLAST PALEOCHORA
Soutěska Samaria – průchod nejdelší 
soutěskou v Evropě (16 km), vyhlášenou 
národním parkem, možnost oběda ve ves-
nici Agia Roumeli, nebo koupání na krás-
né pláži s drobnými černými oblázky. Pev-
ná obuv nutná! (orientační cena: 35 €, děti 
do 12 let: 20 €)

Soutěska Agia Irini – 7 km dlouhá pro-
cházka překrásnými cypřišovými a bo-
rovicovými lesy, návštěva vesničky Sou-
gia s krásnou oblázkovou pláží – možnost 
koupání nebo návštěvy některé z místních 
taveren. Pevná obuv nutná! (orientační 
cena: 30 €, děti do 12 let: 20 €)

Z přístavu PALEOCHORA odjíždějí 
 každý den lodě do přístavů Sougia, Agia 
Roumeli, Loutro, Chora Sfakion, a něko-
likrát týdně na pláž Elafonissi a na ost-
rov Gavdos.

Poznávejte na dovolené.
Ceny pronájmů aut naleznete na webu.
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KRÉTA – Chania

ALMYRIDA

Středisko Almyrida je situováno na severním 
pobřeží ostrova přibližně 25 km východně  
od města Chania. Jedná se o původní malou ry-
bářskou vesničku, která je obklopena krásnými 
plážemi. V okolí letoviska najdete mnoho histo-
rických míst a zajímavostí, neboť kdysi dávno 
okolí patřilo Féničanům, což dokazují archeo-
logické vykopávky. Jelikož středisko není ješ-
tě tolik navštěvováno, naleznete zde větší klid. 
Nabízí vše co je potřeba – mnoho taveren, re-
staurací, barů, kaváren a obchodů s různým 
sortimentem. Pláž v letovisku je písečná a širo-
ká. Vstup do čistého moře je pozvolný a ideální 
pro celodenní odpočinek na pláži. Ti, kteří chtě-
jí svůj pobyt trávit aktivněji a dychtí po pozná-
ním je Almyrida skvělým výchozím bodem, od-
kud se lze dostat na spoustu zajímavých míst. 
V okolí letoviska pak doporučujeme návštěvu 
blízké obce Plaka, která nabízí okouzlující vý-
hled na záliv Souda.

TRANSFER:
Cesta z letiště Chania do Almyrida (cca 35 km) 
trvá cca 45 minut.

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ
Almyrida Resort (hotel s polopenzí)  … str. 107

PLATANIAS

Z kdysi malé vesničky na severním pobřeží se 
postupně stalo jedno z nejrušnějších turistic-
kých center s množstvím hotelů, barů, kaváren, 
restaurací, diskoték, půjčoven a obchodů. Opro-
ti jiným místům však žije i v zimě, kdy sem ná-
vštěvníci nemíří. Bydlí zde přibližně tisíc obyva-
tel a tak tu sídlí například škola i stálé zdravotní 
středisko, spojení s cca 10 km vzdálenou Chanií 
zajišťují autobusy. Největším lákadlem je 4 km 
dlouhá písečná pláž s pozvolným vstupem do 
vody.

TRANSFER:
Cesta z letiště Chania do městečka Platanias 
(cca 25 km) potrvá asi 40 minut. 

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ
Geraniotis Beach  
(hotel s all inclusive) … str. 106 
Venus Beach (hotel s polopenzí) … str. 105
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KRÉTA – Chania

KAVROS

Letovisko Kavros se nachází nedaleko letovis-
ka Georgioupolis. Zdejší nádherná písečná pláž 
se táhne v délce několika kilometrů směrem k his-
torickému městu Rethymno. Kavros byl původně 
malou pobřežní vesničkou, ale do dnešních dnů si 
zachoval svůj tradiční ráz a přátelskou atmosfé-
ru. Nechybí nákupní možnosti, za zábavou dopo-
ručujeme vyrazit do Chanie nebo do Rethymna, 
kam lze pohodlně cestovat místní dopravou.

Kavros Beach

RETHYMNO

Příjemnou relaxaci i zábavu ve dne a také v no-
ci nabízí toto rušnější středisko. Relaxovat mů-
žete na krásné písečné pláži s oblázky, po které 
lze příjemnou procházkou dojít až do cca 3,5 km 
vzdáleného Rethymna. Vstup do čistého moře je, 
stejně jako v celé oblasti, velmi pozvolný. K ná-
vštěvě tu lákají taverny, restaurace, bary, disko-
téky, obchůdky i půjčovny. Doporučujeme zapůj-
čení motorky nebo automobilu k individuálnímu 
poznávání krás ostrova. Ve správním středisku 

celého kraje Rethymnu najdete snad vše,  
po čem jen zatoužíte. 

TRANSFER:
Cesta z letiště Heraklion do Rethymna 
(cca 78 km) potrvá cca 1 h. 30 minut. 

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ
Odyssia Beach (hotel s polopenzí) … str. 110

TRANSFER:
Cesta z letiště Chania do Kavrosu (cca 49 km) 
potrvá cca 55 minut. 

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ
Vantaris Palace (hotel s polopenzí) … str. 110
Vantaris Garden (hotel s polopenzí) … str. 110
Kavros Beach (hotel s all inclusive) … str. 109

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)

Poznávejte na dovolené.
Ceny pronájmů aut naleznete na webu.VÝLETY Výlety a tipy naleznete na webu.

OBLAST CHANIA
Knossos, Muzeum, Heraklion – za dobou mi-
nojskou. Největší archeologické naleziště Kré-
ty, palácový labyrint zvaný Knossos. Návště-
va hlavního města, prohlídka archeologického 
muzea. (orientační cena: 49 € + vstupy)

Santorini – plavba po krétském moři k vulka-
nickému ostrovu Santorini. Ostrov, kde pře-
vládají barvy Řecka-modrá a bílá. Ostrov svou 
krásou okouzlí každého návštěvníka. (orientač-
ní cena: 186 €)

Samaria – návštěva největší soutěsky v Evro-
pě – Samaria, jejíž divoká krása a různorodost 

Vás určitě okouzlí. Pro milovníky pěší turistiky. 
(orientační cena: 56 €)

Gramvousa – nejkrásnější záliv na Krétě s ma-
lebnou písečnou lagunou s nádechem exotiky. 
Cestou zakotvíte u benátské pevnosti, kde si 
můžete vychutnat nekonečné výhledy. (orien-
tační cena: 57 €)

Elafonisi – navštivte nejkrásnější část Kréty 
a zároveň i evropský unikát. Pláž s narůžově-
lým pískem, nazývaná také „evropské Ticho-
moří“. (orientační cena: 40 €)
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KRÉTA – Heraklion

ADELIANOS KAMPOS

Příjemnou relaxaci i zábavu ve dne a také v no-
ci nabízí toto rušnější středisko. Relaxovat mů-
žete na krásné písečné pláži s oblázky, po které 
lze příjemnou procházkou dojít až do cca 3,5 km 
vzdáleného Rethymna. Vstup do čistého moře je, 
stejně jako v celé oblasti, velmi pozvolný. K ná-
vštěvě tu lákají taverny, restaurace, bary, disko-
téky, obchůdky i půjčovny. Doporučujeme zapůj-
čení motorky nebo automobilu k individuálnímu 
poznávání krás ostrova.

TRANSFER:
Cesta z letiště Heraklion do Adelianos Kampos 
(cca 75 km) potrvá cca 1 h. 30 minut.

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ
Sea Front (hotel s polopenzí) … str. 111 

AMMOUDARA

Populární středisko Ammoudara leží na severním 
pobřeží Kréty, na dohled od hlavního města. Je-
ho osu tvoří hlavní třída, která je lemována mini-
markety, supermarkety, obchody se suvenýry, re-
stauracemi, kavárnami, bary, diskotékami (občas 
s programem až do rána) a půjčovnami aut. Největ-
ší předností této oblasti je dlouhá a široká písečná 
pláž, která nebývá ani v hlavní sezóně přelidněná. 

TRANSFER:
Cesta z letiště Heraklion do městečka Ammou-
dara (cca 7 km) potrvá asi 15 minut

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ
Marirena Beach (hotel s polopenzí) … str. 115 
Smartline Neptuno Beach 
(hotel s all inclusive) … str. 115 

GOUVES

Gouves je dnes už prakticky součástí velké turi-
stické oblasti na severu Kréty, kde se jednotlivá 
letoviska navzájem prolínají, rozhodně ale patří 
k těm klidnějším. Pláže jsou zde spíše menší, tvo-
řené zálivy s písečnými, kamenitými i oblázkovými 
plážemi. V letovisku je několik restaurací, taveren, 
obchodů s potravinami a suvenýry a dva banko-
maty. Je odsud možné pozorovat letadla chystají-
cí se přistát na zhruba 20 km vzdálené letiště.

TRANSFER:
Cesta z letiště Heraklion do městečka Gouves 
(cca 22 km) potrvá asi 20 minut. 

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ
Hara Ilios (hotel s polopenzí) … str. 116 

BALI

Známé, turisty žádané a přesto poklidné stře-
disko, takové je Bali rozprostírající se kolem 
pěti malých zátok nabízejících pěkné píseč-
né i oblázkové pláže, tou nejznámější je Evita. 
Na plážích jsou v blízkosti sprchy a převlékár-
ny. Bali najdete na severním pobřeží Kréty, cca 
50 km od Heraklionu a cca 30 km od Rethymna. 
Nechybí tu restaurace a taverny, v nichž se ko-
nají krétské večery, stejně jako rychlé občerst-
vení, kavárny (též internetová), bary, noční klub, 
pekárna, obchody s potravinami (i s českým pi-

Liza Mary

vem) a suvenýry. V centru letoviska najdete i lé-
kárnu, zdravotnické zařízení, bankomaty  
a směnárnu.

TRANSFER:
Cesta z letiště Heraklion do Bali (cca 50km)  
potrvá asi 1 h.

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ
Gorgona (hotel s polopenzí) … str. 114 
Bali Beach (hotel s all inclusive) … str. 112

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):

Poznávejte na dovolené.
Ceny pronájmů aut naleznete na webu.VÝLETY Výlety a tipy naleznete na webu.

OBLAST HERAKLION
Knossos + Heraklion – za doprovodu zkuše-
ného místního průvodce se v českém jazyce 
dozvíte vše o dávném městě, paláci, jeho sta-
vitelích, obyvatelích i o jeho záhadném kon-
ci a pádu proslulé minojské civilizace. Prohlídka 
trvá 1,5 – 2 hodiny. Druhá část výletu se odehrá-
vá v hlavním městě Kréty, kde si prohlédnete 
Archeologické muzeum, nebo navštívíte město 
Heraklion.  Vstupné 16€.(orientační cena: 48 € 
západně od Heraklionu, 43 €)

Samaria – nejznámější, nejdelší a nejkrásněj-
ší soutěska nejen na Krétě, ale v celé Evropě. 
Jedna nádherná přírodní scenérie stíhá dru-
hou. Úchvatné pohledy! Kolem 9:30 hod. zahájí-
te z výšky 1200 metrů nad mořem patnáctikilo-
metrový pochod krásnou a klidnou přírodou až 
na jih do vesničky Agia Roumeli. V odpoledních 
hodinách nastoupíte na loď, která s Vámi poplu-
je cca hodinovou plavbu kolem malebného po-
břeží jižní Kréty do vesnice Chora Sfakia. Tam 
na Vás bude čekat bus, který Vás večerní Kré-

tou dopraví do hotelu. Příjezd do hotelu je cca 
v 21:00 hod. (orientační cena: 45)

Santorini – moderní rychlá loď Vás dopra-
ví za cca 2,5 hod. na nádherný ostrov, opřede-
ný mnoha mýty a legendami.  Čeká Vás tradiční 
ostrovní architektura s bělomodrými domy, če-
ká Vás nezapomenutelný a dech beroucí pohled 
s městečka Tira i Oia do kráteru při klonícím se 
sluníčku k západu. Návrat do přístavu Herakli-
on je cca 21:00 hod. Bus Vás dopraví do hotelu. 
(orientační cena: 148 € západně od Heraklionu, 
140 € východně od Heraklionu)

Ostrov Chrissi – busem se dostanete za cca 
1,5 hodiny do městečka Lerapetra, které leží na 
jihu ostrova a loď Vás dopraví za necelou ho-
dinu na ostrov Chrisi. O tomto ostrově se ří-
ká, že je to nejjižnější pevnina Evropy. Ostrov je 
proslulý množstvím mušliček, křišťálové vody 
i stromy cypřiši, kterých kdysi bylo na Krétě vel-
ké množství. V ceně výletu je oběd.  (orientač-
ní cena: 60 €)

Neznámá Kréta – výlet Vás zavede do vinařské-
ho závodu Peza, kde bude promítnut krátký, za-
jímavý  film o olivách, olivovém oleji, o víně i dal-
ších produktech zemědělského sdružení Peza. 
Odpočinek a klid naleznete při návštěvě klášte-
ra. Práci zručných hrnčířů můžete obdivovat při 
obhlídce jejich dílny. Nevynecháte ani proslulé 
tržiště v Heraklionu. (orientační cena: 38 €)
Spinalonga – ostrov Spinalonga je z hlediska his-
torie velmi významným ostrovem. Ať už to byl 
útočištěm prvních křesťanů, místem bezpečného 
pobytu arabských útočníků, benátských a turec-
kých okupantů Kréty, až po snad nejznámější ko-
lonii malomocných. Za výkladu v českém jazyce 
se dozvíte vše o tomto pozoruhodném ostrově. 
Lodí odplujete do nedaleké zátoky, kde Vás bu-
de čekat příjemné osvěžení v mořských vlnkách. 
Personál na lodi mezitím připraví k obědu chut-
né, na roštu opečené maso k obědu (v ceně). Poté 
doplujete do Eloundy a busem do romantického 
města Agios Nikolaos. Tam strávíte samostatnou 
prohlídkou cca 1 – 1,5 hod. Do hotelu se vrátíte ko-
lem 18:00 hod. (orientační cena: 52 €)
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Troulis (hotel se snídaní) … str. 113
Liza Mary (hotel s all inclusive) … str. 113
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Dospělá osoba
cena od

16 725 Kč*

  Děti do 12 let pobyt zdarma 
cena od

7 990 Kč

 Pokoje, 2–3 lůžka

IIi II I

  Strava: polopenze

  Odlety: Praha 
Odletové dny: Út

 Počet nocí: 7, 14

W  Pro páry
W  Jacuzzi v pokoji 
W  Zábava na dosah

w c b G

Porto Plakias +

KRÉTA – Plakias

POLOHA
Moderní hotel stojí v mírném svahu pár metrů od centra městeč-
ka Plakias. Sjedete-li výtahem z horních pater hotelu, dostanete se 
z dolní cesty velmi snadno a pohodlně na pláž. Hlavní vchod do hote-
lu je v úrovni 1. patra, kde je prostorná vstupní hala s recepcí. 
UBYTOVÁNÍ
Pokoje v hotelu jsou prostorné a příjemně vybavené. Balkóny poko-
jů částečně směřují k moři a je z nich buď vzdálený výhled na moře, 
výhled do zeleně nebo do zástavby. Pokoje mají 2 lůžka, některé po-
koje mají ještě přistýlku (rozkládací gauč). Jsou vybaveny prostornou 
koupelnou (vana s jacuzzi, toaleta), fénem, ledničkou, TV/SAT, telefo-
nem, Wi-Fi, klimatizací a trezorem (za příplatek). Dětská postýlka je 
na vyžádání (zdarma). 
VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
Na střeše hotelu je malý bazén s lehátky a slunečníky a částečně za-
střešenou terasou. Během celého dne je hostům hotelu k dispozici 
větší bazén s příjemným posezením v sousedním hotelu Myrtis, který 
patří stejnému majiteli.
STRAVOVÁNÍ
V restauraci hotelu Myrtis, který je jen pár metrů od recepce hotelu 
Porto Plakias, se podává polopenze. Snídaně je formou bufetu, veče-
ře formou bufetu v hotelové restauraci. Vzhledem k obsazenosti ho-
telu Myrtis, se mohou večeře podávat v nedaleké restauraci Kri Kri 
výběrem z jídelního lístku. Hotel si vyhrazuje právo na tuto změnu. 
Nápoje (mimo vody) u večeře nejsou zahrnuty v ceně. 
PLÁŽ
Písčito-oblázková pláž je vzdálena 250 m od hotelu. Na pláži jsou le-
hátka a slunečníky za poplatek. 
SHRNUTÍ
Hotel s komplexními službami a s rychlou dostupností pláže a centra 
městečka je určitě dobrou volbou.
VZDÁLENOSTI 
Pláž: cca 250 m
Centrum Plakiasu: cca 250 m
CENA ZAHRNUJE
Letenku Praha - Heraklion - Praha včetně poplatků spojených s le-
teckou dopravou, transfery v destinaci, 7× nebo 14× ubytování, stra-
vu dle výběru, služby zástupce CK (pokud není uvedeno jinak). Mož-
nost dokoupení komplexního cestovního pojištění včetně pojištění 
storna zájezdu.

 
Více informací na  
viamare.cz
GR-2200PP

* cena po nejvyšší slevě

Dítě do 2 let: 990 Kč bez nároku  
na místo v letadle a služby
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Dospělá osoba
cena od

9 368 Kč*

  Děti do 18 let na přistýlce 
výhodná cena od

5 990 Kč
Platnost ceny do 31. 12. 2020

  Děti do 18 let pobyt zdarma 
cena od

7 990 Kč

Dospělá osoba
cena od

9 692 Kč*

  Děti do 18 let pobyt zdarma 
cena od

7 990 Kč

  Studia, 2 lůžka II Ii

  Apartmány, 2–4 lůžka

III Iii IIii IIi II Ii

  Studia, 2 lůžka II Ii

  Apartmány, 2–4 lůžka

IIII IIIi III IIii
Iii II

  Strava: bez stravy / možnost 
dokoupení snídaní a večeří

   Odlety: Praha 
Odletové dny: Út

 Počet nocí: 7, 14

  Strava: bez stravy / možnost 
dokoupení snídaní a večeří

   Odlety: Praha 
Odletové dny: Út

 Počet nocí: 7, 14

W  Pro rodiny s dětmi 
W  Rezervujte včas
W  Exkluzivně u nás

W  Výhodná cena
W  Klidné prostředí
W  Výhled na moře

q e c k F w c k m K

Nikos Manolia 

KRÉTA – Plakias

POLOHA Vilka je postavena ve svahu 
nad zálivem Plakias. Na pláž Plakias 
a k pobřežní promenádě se dostane-
te půjdete-li po příjezdové komunika-
ci ke kamennému schodišti, které Vás 
dovede přímo k hotelu Alianthos Be-
ach a na pláž. 
UBYTOVÁNÍ 2lůžková studia, ve 
zvýšeném přízemí, v 1. nebo 2. patře 
a 4lůžkové apartmány v 1. nebo 3. pa-
tře mají kuchyňský kout (včetně vaři-
če, základního nádobí a ledničky),  
sprchu, WC, klimatizaci (za příplatek),  
TV/SAT, Wi-Fi a terasu. Zastíněné pro-
storné balkóny studií a apartmánů 
směřují k moři a je z nich okouzlující 
výhled na záliv a na moře.
STRAVOVÁNÍ Bez stravy. Doporuču-
jeme dokoupení snídaní a večeří po-
dávaných formou bufetu v hotelu Ali-
anthos Beach.
PLÁŽ Krásná písčito-oblázková pláž 
je vzdálena pouze 400 m. Na pláži si 
lze pronajmout slunečníky a lehátka. 
SHRNUTÍ Vilka, ze které je dobrý pří-
stup do centra Plakiasu a na měst-
skou pláž, Vás okouzlí úchvatným vý-
hledem na moře. 
VZDÁLENOSTI Pláž: cca 400 m
Centrum Plakiasu: cca 500 m
CENA ZAHRNUJE Letenku Praha 
– Heraklion – Praha včetně poplat-
ků spojených s leteckou dopravou, 
transfery v destinaci, 7× nebo 14×  
ubytování, stravu dle výběru, služby 
zástupce CK (pokud není uvedeno ji-
nak). Možnost dokoupení komplexní-
ho cestovního pojištění včetně pojiš-
tění storna zájezdu.

POLOHA Vilka stojí nedaleko cent-
ra Plakiasu a zároveň v klidném pro-
středí stranou od místní komunikace. 
Na pláž se dostanete pohodlně asi za 
3 minuty. 
UBYTOVÁNÍ Ve zvýšeném příze-
mí jsou 2lůžková studia, apartmán 
s 1 ložnicí a obývací kuchyní. V 1. pat-
ře jsou 3 apartmány se 4 lůžky. Roho-
vé apartmány mají 1 ložnici se 2 lůžky 
a obytnou kuchyň s přistýlkou (pro dí-
tě do 12 let). Prostřední apartmán má 
2 ložnice a malou kuchyňku. Všechny 
3 apartmány mají 2 balkóny. Studia 
a apartmány jsou vybaveny sprchou, 
WC, kuchyňským koutem (včetně va-
řiče, základního nádobí, varné konvice 
a ledničky), klimatizací (za příplatek). 
Dětská postýlka je na vyžádání (zdar-
ma). Hosté mohou využít i blízký ba-
zén v kempu Apollonia, kde je i signál 
Wi-Fi (předpokládá se konzumace).
STRAVOVÁNÍ Bez stravy. Doporu-
čujeme dokoupení snídaní a veče-
ří podávaných formou bufetu v hotelu 
 Alianthos Beach.
PLÁŽ Vilka stojí asi 200 m od píseč-
né pláže. 
SHRNUTÍ Ubytování s prostornou 
zahradou v klidném prostředí a blíz-
ko pláže.
VZDÁLENOSTI Pláž: cca 200 m
Centrum Plakiasu: cca 300 m
CENA ZAHRNUJE Letenku Praha 
- Heraklion - Praha včetně poplatků 
spojených s leteckou dopravou, trans-
fery v destinaci, 7× nebo 14× ubytová-
ní, stravu dle výběru, služby zástupce 
CK (pokud není uvedeno jinak). Mož-
nost dokoupení komplexního cestov-
ního pojištění včetně pojištění stor-
na zájezdu.

 
Více informací na  
viamare.cz
GR-2201MA

 
Více informací na  
viamare.cz
GR-2202NI

* cena po nejvyšší slevě* cena po nejvyšší slevě

Dítě do 2 let: 990 Kč bez nároku  
na místo v letadle a služby

Dítě do 2 let: 990 Kč bez nároku  
na místo v letadle a služby
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Dospělá osoba
cena od

15 755 Kč*

KRÉTA – Plakias

Creta Mare +

POLOHA
Aparthotel stojí v západní části městečka jen pár minut od centra. 
Před hotelem jsou schody, které Vás rychle zavedou na krásnou pláž 
Skinos. Tu od hotelu odděluje pouze místní komunikace.
UBYTOVÁNÍ
Částečně zrekonstruovaný aparthotel nabízí ubytování ve studiích, 
která mají 2 lůžka nebo manželskou postel, sprchu, WC, kuchyňský 
kout (včetně vařiče, základního nádobí a ledničky), TV/SAT, klimatiza-
ci (za příplatek), sejf (za příplatek) a Wi-Fi. Některá studia mají mož-
nost 3. lůžka (rozkládací křeslo, rozkládací lůžko nebo gauč). Ze za-
stíněných prostorných balkónů studií je krásný výhled na moře a na 
pláž. V domě je výtah a lze zde vyžádat dětskou postýlku (zdarma).
STRAVOVÁNÍ
Studia bez stravy s možností dokoupení rozšířené kontinentální sní-
daně formou bufetu v hotelové restauraci. Pokoje mají rozšířenou 
kontinentální snídani v ceně.
PLÁŽ
Krásná pláž Skinos je před hotelem a hlavní písečná pláž v Plakia-
su je vzdálena asi 500 m (omezený počet lehátek zdarma). Na obou 
plážích si lze pronajmout lehátka a slunečníky. Nedaleko jsou i další 
náherné pláže, např. pláž Souda.
SHRNUTÍ
Dobře vybavená studia, jejichž největší výhodou je krásný výhled na 
moře, blízkost pláže Skinos a blízkost centra městečka.
VZDÁLENOSTI
Pláž Skinos: cca 30 m
Pláž Plakias: cca 500 m
Centrum Plakiasu: cca 250 m
CENA ZAHRNUJE
Letenku Praha – Heraklion – Praha včetně poplatků spojených s le-
teckou dopravou, transfery v destinaci, 7× nebo 14× ubytování, stra-
vu dle výběru, služby zástupce CK (pokud není uvedeno jinak). Mož-
nost dokoupení komplexního cestovního pojištění včetně pojištění 
storna zájezdu.

 
Více informací na  
viamare.cz
GR-2203CM

* cena po nejvyšší slevě

Dítě do 2 let: 990 Kč bez nároku  
na místo v letadle a služby

 Pokoje, 2–3 lůžka

III IIi II I

  Strava: snídaně

   Odlety: Praha 
Odletové dny: Út

 Počet nocí: 7, 14

W  Oblíbené
W  Výhled na moře 
W  Rezervujte včas

q w c m B
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Dospělá osoba
cena od

17 372 Kč*

  Děti do 12 let pobyt zdarma 
cena od

7 990 Kč

 Pokoje, 2–3 lůžka

IIi II I

  Strava: polopenze

   Odlety: Praha 
Odletové dny: Út

 Počet nocí: 7, 14

W  Výborná kucyhně 
W  Zábava na dosah 
W  Rezervujte včas

q w a C

KRÉTA – Plakias

Alianthos Beach 

POLOHA
Hotel stojí v bezprostřední blízkosti hlavní třídy v Plakiasu. Přejde-
te-li silnici, budete hned na pláži. Přímo u hotelu začínají taverny, ob-
chody a kavárny.
UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky (rozkládací lůžko pro dítě 
do 12 let) jsou vybaveny vanou nebo sprchou, WC, ledničkou, telefo-
nem, klimatizací, TV/SAT, Wi-Fi a kávovým setem (na vyžádání). Bal-
kóny pokojů jsou menší a směřují k moři, k horám nebo do zástavby 
městečka. Některé balkóny jsou doslova vnořeny do poměrně kom-
plikované stavby hotelu. Pouze omezená část pokojů má přímý vý-
hled na moře částečně zastíněný stromy. Hoteloví hosté dostávají 
kartičku na slevu na pronájem lehátek a slunečníků na městské pláži. 
Dětská postýlka je na vyžádání (zdarma). 
VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU 
V přízemí dvoupatrového hotelu je malá recepce a prostorná restau-
race s příjemnou terasou, odkud je výhled na moře. Pokoje i restaura-
ce jsou moderně a příjemně zařízeny.
STRAVOVÁNÍ
Polopenze formou bufetu. 
PLÁŽ
Krásná písčito-oblázková pláž leží pouze přes místní komunikaci  
od hotelu. Lehátka a slunečníky na pláži jsou za poplatek. 
SHRNUTÍ
Dobře vedený hotel s rodinnou atmosférou, který leží velmi blízko 
pláže přímo na hlavní třídě městečka Plakias.
VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 50 m
Centrum Plakiasu: cca 200 m
CENA ZAHRNUJE
Letenku Praha – Heraklion – Praha včetně poplatků spojených s le-
teckou dopravou, transfery v destinaci, 7× nebo 14× ubytování, stra-
vu dle výběru, služby zástupce CK (pokud není uvedeno jinak). Mož-
nost dokoupení komplexního cestovního pojištění včetně pojištění 
storna zájezdu.

 
Více informací na  
viamare.cz
GR-2204AB

* cena po nejvyšší slevě

Dítě do 2 let: 990 Kč bez nároku  
na místo v letadle a služby
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Dospělá osoba
cena od

10 500 Kč*

KRÉTA – Plakias

Lena 

POLOHA
Menší vilka stojí pouze několik desítek metrů od krásné písčito-obláz-
kové pláže, poblíž hotelu Alianthos Garden a Alianthos Beach a velmi 
blízko centra městečka Plakias. Okolo pobřežní komunikace jsou ob-
chody, taverny, bary a kavárny. 
UBYTOVÁNÍ
2lůžkové pokoje jsou ve zvýšeném přízemí a směřují k moři, nebo  
do hor. Z některých balkónů pokojů je vzdálený výhled na moře, vý-
hled i do zeleně a k okolní zástavbě. Pokoje mají 2 lůžka nebo man-
želskou postel. Jsou vybaveny sprchou, WC, ledničkou, klimatizací 
(za příplatek), trezorem, fénem, setem na kávu a Wi-Fi. Dětská po-
stýlka je na vyžádání (zdarma).
STRAVOVÁNÍ
Snídaně nebo polopenze se podávají formou bohatého bufetu v blíz-
kém hotelu Alianthos Beach (cca 70 m). Nápoje u večeře nejsou v ce-
ně. Restaurace je vyhlášena vynikající kuchyní.
PLÁŽ
Na překrásné písčito-oblázkové pláži si můžete pronajmout sluneč-
níky a lehátka.
SHRNUTÍ
Vilka má výbornou polohu, je blízko pláže a zároveň blízko hotelu 
 Alianthos Beach, kde se podává snídaně nebo polopenze. Velkou vý-
hodou je příznivá cena za pěkné ubytování s dobrou stravou.
VZDÁLENOSTI 
Pláž: cca 100 m
Centrum Plakiasu: cca 200 m
CENA ZAHRNUJE
Letenku Praha – Heraklion – Praha včetně poplatků spojených s le-
teckou dopravou, transfery v destinaci, 7×  nebo 14× ubytování, stra-
vu dle výběru, služby zástupce CK (pokud není uvedeno jinak). Mož-
nost dokoupení komplexního cestovního pojištění včetně pojištění 
storna zájezdu.

 
Více informací na  
viamare.cz
GR-2205LE

* cena po nejvyšší slevě

Dítě do 2 let: 990 Kč bez nároku  
na místo v letadle a služby

 Pokoje, 2 lůžka

II Ii I

  Strava: snídaně nebo 
polopenze

   Odlety: Praha 
Odletové dny: Út

 Počet nocí: 7, 14

W  Pro páry
W  Exkluzivně u nás
W   Ideální poloha

e w k c D
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Dospělá osoba
cena od

12 117 Kč*

Dospělá osoba
cena od

14 704 Kč*

  Děti do 18 let pobyt zdarma 
cena od

7 990 Kč

KRÉTA – Plakias

Livadi Corali 

POLOHA
Menší budova stojí v centru městečka 
Plakias jen pár minut od pláží a od po-
břežních taveren. Dům stojí v zástav-
bě dalších hotelů a penzionů.
UBYTOVÁNÍ
Standardně vybavená studia jsou 
ve zvýšeném přízemí (5 scho-
dů) a v 1. patře. Studia mají 2 lůžka, 
 sprchu, WC, kuchyňský kout (včetně 
vařiče, základního nádobí a ledničky), 
TV, klimatizaci (za příplatek), fén, Wi-
-Fi a menší balkóny. V domě lze vyžá-
dat dětskou postýlku (zdarma). 
STRAVOVÁNÍ
Bez stravy. Doporučujeme dokoupení 
snídaní a večeří podávaných formou 
bufetu v hotelu Alianthos Beach.
PLÁŽ
Studia se nachází poblíž obou krás-
ných pláží Plakiasu, kde si lze prona-
jmout slunečníky a lehátka. 
SHRNUTÍ
Jednoduchá, ale čistě udržovaná stu-
dia s výbornou polohou, odkud je blíz-
ko k oběma plážím Plakiasu a do cen-
tra městečka, kde naleznete vše, co 
k dovolené patří.
VZDÁLENOSTI
Pláž Plakias: cca 250 m
Pláž Skinos: cca 300 m
Centrum Plakiasu: cca 50 m
CENA ZAHRNUJE
Letenku Praha - Heraklion - Praha 
včetně poplatků spojených s letec-
kou dopravou, transfery v destinaci, 
7× nebo 14× ubytování, stravu dle vý-
běru, služby zástupce CK (pokud ne-
ní uvedeno jinak). Možnost dokoupe-
ní komplexního cestovního pojištění 
včetně pojištění storna zájezdu.

POLOHA
Jednopatrová vilka stojí v příjemné 
zahradě, pouze pár minut od centra 
a pláže Plakias.
UBYTOVÁNÍ
Ve zvýšeném přízemí a v 1. patře vil-
ky jsou apartmány vždy s 1 ložnicí (2 
lůžka) a obývací kuchyň s rozkládacím 
gaučem (další 2 lůžka). Jsou vyba-
veny sprchou, WC, kuchyňským kou-
tem (včetně vařiče, základního nádobí 
a ledničky), varnou konvicí, toaste-
rem, klimatizací (za příplatek), fénem 
a žehličkou. Apartmány mají prostor-
né zastíněné balkóny, které směřují 
do zahrady. Dětská postýlka je na vy-
žádání (zdarma). 
STRAVOVÁNÍ
Bez stravy. Doporučujeme dokoupe-
ní snídaní a večeří v hotelu Alianthos 
 Beach.
PLÁŽ
Hlavní městská písčito-oblázková 
pláž má pozvolný vstup do moře a je 
zde možnost pronájmu lehátek a slu-
nečníků.
SHRNUTÍ
Pečlivě udržované ubytování v blíz-
kosti centra i pláže, s velmi příjemnou 
majitelkou.
VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 250 m
Centrum Plakiasu: cca 230 m
CENA ZAHRNUJE
Letenku Praha – Heraklion – Praha 
včetně poplatků spojených s leteckou 
dopravou, transfery v destinaci, 7×  
nebo 14× ubytování, stravu dle výběru, 
služby zástupce CK (pokud není uve-
deno jinak). Možnost dokoupení kom-
plexního cestovního pojištění včetně 
pojištění storna zájezdu.

 
Více informací na  
viamare.cz
GR-2207CO

 
Více informací na  
viamare.cz
GR-2208LI

* cena po nejvyšší slevě* cena po nejvyšší slevě

Dítě do 2 let: 990 Kč bez nároku  
na místo v letadle a služby

Dítě do 2 let: 990 Kč bez nároku  
na místo v letadle a služby

 Studia, 2 lůžka

II Ii I

 Apartmány, 2–4 lůžka

IIIi III IIii IIi II

  Strava: bez stravy / možnost 
doukoupení snídaní a večeří

   Odlety: Praha 
Odletové dny: Út

 Počet nocí: 7, 14

  Strava: bez stravy / možnost 
dokoupení snídaní a večeří

   Odlety: Praha 
Odletové dny: Út

 Počet nocí: 7, 14

W  Příznivá cena 
W  Rezervujte včas
W  Dobrá poloha

W  Pro rodiny s dětmi 
W  Výhodná poloha
W  Zábava na dosah

e w c Gq w c G
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Dospělá osoba
cena od

13 734 Kč*

  Děti do 13 let pobyt zdarma 
cena od

7 990 Kč

  Strava: snídaně / možnost 
dokoupení večeří

   Odlety: Praha 
Odletové dny: Út

 Počet nocí: 7, 14

W  Oblíbené
W  Rezervujte včas
W  Nedaleko centra

e w c b G

KRÉTA – Plakias

Apollo 

POLOHA 
Tři vilky s barem a bazénem stojí v centru letoviska Plakias, jen pár 
metrů od malebného přístavu a písčito-oblázkové pláže. Jsou obklo-
peny zahradou se stromy.
VYBAVENÍ A SLUŽBY 
Okolo vilek je dobře udržovaná zahrada s trávníkem a větším bazé-
nem, kde jsou lehátka. Naleznete zde bar a terasu s příjemným pose-
zením a Wi-Fi.
UBYTOVÁNÍ 
Vilky jsou postaveny v klasickém krétském stylu. Studia jsou v prv-
ním patře a jejich balkóny jsou situovány do zahrady nebo okolní zá-
stavby. Standardně vybavená dvoulůžková studia s možností při-
stýlky (pro dítě do 10 let) mají sprchu, WC, kuchyňský kout (včetně 
vařiče, základního nádobí a ledničky), TV a klimatizaci (za příplatek). 
Dětská postýlka je na vyžádání (zdarma).
STRAVOVÁNÍ 
V baru u bazénu se podává bohatá snídaně formou bufetu, jejíž sou-
částí jsou kromě kontinentálního základu i řecké produkty a také na-
příklad palačinky. Doporučujeme dokoupit večeře formou bufetu 
v hotelu Alianthos Beach.
PLÁŽ 
Písčito-oblázková pláž je vzdálena 250 m od ubytování. Lehátka 
a slunečníky jsou zde k dispozici za poplatek. 
VZDÁLENOSTI 
Pláž: cca 250 m
Centrum Plakiasu: cca 100 m
SHRNUTÍ 
Příjemné ubytování s bazénem, které je velmi blízko centra letoviska 
Plakias a pláže. O dům se pečlivě stará rodina majitelů. Velkou před-
ností je bohatá snídaně v ceně.
CENA ZAHRNUJE
Letenku Praha – Heraklion – Praha včetně poplatků spojených s le-
teckou dopravou, transfery v destinaci, 7× nebo 14× ubytování, stra-
vu dle výběru, služby zástupce CK (pokud není uvedeno jinak). Mož-
nost dokoupení komplexního cestovního pojištění včetně pojištění 
storna zájezdu.

 
Více informací na  
viamare.cz
GR-2222AP

* cena po nejvyšší slevě

Dítě do 2 let: 990 Kč bez nároku  
na místo v letadle a služby

 Studia, 2–3 lůžka

II IIi III

 Pokoje, 2 lůžka

I II
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Dospělá osoba
cena od

14 866 Kč*

  Děti do 18 let pobyt zdarma 
cena od

7 990 Kč

Dospělá osoba
cena od

15 270 Kč*

  Strava: snídaně

   Odlety: Praha 
Odletové dny: Út

 Počet nocí: 7, 14

  Strava: bez stravy

   Odlety: Praha 
Odletové dny: Út

 Počet nocí: 7, 14

W  Kousek od centra
W  Rezervujte včas
W  Ideální poloha

W  Blízko pláže
W  Zábava na dosah
W  Rezervujte včas

e w c E w c b m G

KRÉTA – Plakias

Castello Manolis 

POLOHA Dvě vilky s bazénem jsou 
postaveny v rovině blízko centra měs-
tečka Plakias nedaleko písčito-obláz-
kové pláže. Okolo pobřežní komu-
nikace jsou obchody, taverny, bary 
a kavárny.
UBYTOVÁNÍ Ve vilách Manolis na-
leznete standardní 2lůžková studia 
a 2lůžková studia superior s možnos-
tí přistýlky (rozkládací lůžko pro dě-
ti do 12 let). Naleznete zde i apartmá-
ny s jednou ložnicí, kde je manželské 
lůžko nebo 2 lůžka a v obývací kuchy-
ni další 2 lůžka). Z balkónů je výhled 
do zeleně a k okolní zástavbě. Studia 
a apartmány jsou vybaveny sprchou, 
WC, kuchyňským koutem včetně elek-
trického vařiče, ledničky, základního 
nádobí, TV, klimatizací, sejfem, fénem 
a Wi-Fi. Na zahradě se nachází bazén 
(asi 30 m2) s lehátky a slunečníky.
STRAVOVÁNÍ Bez stravy. Doporuču-
jeme dokoupení snídaní a večeří po-
dávaných formou bufetu v hotelu Ali-
anthos Beach.
PLÁŽ Pláž je vzdálena 250 m od 
ubytování. Na pláži si můžete prona-
jmout lehátka a slunečníky.
VZDÁLENOSTI Pláž: cca 250 m
Centrum Plakias: cca 250 m
SHRNUTÍ ubytování je v klidné čás-
ti letoviska a přitom nedaleko pláže 
i centra.
CENA ZAHRNUJE Letenku Praha 
– Heraklion – Praha včetně poplatků 
spojených s leteckou dopravou, trans-
fery v destinaci, 7× nebo 14× ubytová-
ní, stravu dle výběru, služby zástupce 
CK (pokud není uvedeno jinak). Mož-
nost dokoupení komplexního cestov-
ního pojištění včetně pojištění stor-
na zájezdu.

POLOHA Ubytování se nachází 
v centru Plakiasu, blízko krásné pláže 
a je obklopen udržovanou zahradou 
s posezením. Centrum letoviska, kde 
jsou taverny, kavárny a supermarket 
je pár minut.
VYBAVENÍ Recepce, společenská 
místnost se satelitní TV, knihovna, in-
ternetový koutek, zahrada s venkov-
ním posezením, venkovní grill, dětská 
postýlka (na vyžádání), parkoviště.
UBYTOVÁNÍ K dispozici jsou dvou-
lůžkové pokoje s možností přistýl-
ky, prostorná studia, nebo apartmány 
se 2 oddělenými místnostmi. Veškeré 
pokoje, studia a apartmány jsou vyba-
veny koupelnou s WC, manuální kli-
matizací, ledničkou, satelitní TV, bal-
kónem, bezplatnou Wi-Fi. Studia jsou 
vybavena kuchyňským koutem s rych-
lovarnou konvicí.
STRAVOVÁNÍ Kontinentální snídaně.
PLÁŽ Pláž je vzdálená cca 200 m od 
ubytování. Lehátka a slunečníky jsou 
na pláži k dispozici za poplatek. 
SHRNUTÍ Ubytování v tradičním řec-
kém stylu uprostřed zeleně v klidné 
části centra.
VZDÁLENOSTI Pláž: cca 150 m
Centrum Plakiasu: cca 20 m
CENA ZAHRNUJE Letenku Praha 
– Heraklion – Praha včetně poplatků 
spojených s leteckou dopravou, trans-
fery v destinaci, 7× nebo 14× ubytová-
ní, stravu dle výběru, služby zástupce 
CK (pokud není uvedeno jinak). Mož-
nost dokoupení komplexního cestov-
ního pojištění včetně pojištění stor-
na zájezdu.

 
Více informací na  
viamare.cz
GR-2214MA

 
Více informací na  
viamare.cz

* cena po nejvyšší slevě* cena po nejvyšší slevě

Dítě do 2 let: 990 Kč bez nároku  
na místo v letadle a služby

Dítě do 2 let: 990 Kč bez nároku  
na místo v letadle a služby

 Studia, 2–4 lůžka

II IIi III IIii IIII

 Apartmány, 2–5 lůžek

II IIi IIii III IIIii
IIiii IIII

 Studia, 2 lůžka

I II

 Apartmány, 2–4 lůžka

II III IIII
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Dospělá osoba
cena od

16 725 Kč*

 Pokoje, 2–3 lůžka

III IIi II I

  Strava: snídaně

   Odlety: Praha 
Odletové dny: Út

 Počet nocí: 7, 14

W  Klidné prostředí 
W  Blízká nuda pláž
W  Rezervujte včas

w c m u D

Dospělá osoba
cena od

16 725 Kč*

  Děti do 18 let pobyt zdarma 
cena od

7 990 Kč

  Strava: bez stravy / možnost 
dokoupení snídaní

   Odlety: Praha 
Odletové dny: Út

 Počet nocí: 7, 14

W  Pro náročné
W  Pro rodiny s dětmi
W  Blízká nuda pláž

w c b C

KRÉTA – Plakias

Plakias Resort Plakias Bay 

POLOHA Členitý hotel leží v mírném 
svahu nad překrásnou pláží nedaleko 
centra městečka Plakias. Z hotelu se 
po pár metrech velmi snadno dosta-
nete do nejvýchodnější části plakias-
kého zálivu. 
UBYTOVÁNÍ Pokoje mají 1 manžel-
skou postel a 1 až 2 další lůžka, obo-
jí v kykladském stylu, koupelnu se 
sprchou, ledničku, telefon, klimatiza-
ci a balkón.
VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU 
V hotelu je restaurace, kde je vel-
mi příjemné posezení a z terasy je 
okouzlující výhled na záliv. V hotelu 
dále naleznete recepci, venkovní ka-
várnu, společenskou místnost, Wi-Fi, 
směnárnu a místo na parkování.
STRAVOVÁNÍ Rozšířená kontinen-
tální snídaně je podávaná formou bu-
fetu. Můžete si zde dopřát i oběd a ve-
čeři (platba na místě).
PLÁŽ Nejkrásnější a nejklidnější část 
pláže je vzdálena pár metrů. Toto mís-
to je vyhledávané všemi, kteří se rádi 
koupají bez plavek. 
SHRNUTÍ Vynikající poloha hotelu, 
přátelská atmosféra a laskavý  přístup.
VZDÁLENOSTI Pláž: cca 95 m
Obchod: cca 300 m
CENA ZAHRNUJE Letenku Praha 
– Heraklion – Praha včetně poplatků 
spojených s leteckou dopravou, trans-
fery v destinaci, 7× nebo 14× ubytová-
ní, stravu dle výběru, služby zástupce 
CK (pokud není uvedeno jinak). Mož-
nost dokoupení komplexního cestov-
ního pojištění včetně pojištění stor-
na zájezdu.

POLOHA Hotelový komplex se na-
chází v jižní části Kréty, v okrajové 
klidné části zátoky Plakias. Centrum 
letoviska, kde jsou taverny, kavárny 
a supermarket, je vzdálen cca 500 m.
VYBAVENÍ Recepce, bar, venkovní 
bazén pro dospělé a venkovní bazén 
pro děti, herna, Wi-Fi.
UBYTOVÁNÍ Studia a apartmá-
ny jsou vybaveny kuchyňským kou-
tem,  koupelnou s WC, fénem, klima-
tizací, trezorem, TV/SAT, venkovní 
terasou s jídelním stolem a Wi-Fi. Dá-
le jsou k dispozici superior apartmá-
ny se 2 oddělenými ložnicemi, koupel-
nou s WC, fénem, kosmetikou OLIVIA 
a župany (na vyžádání), klimatizací, 
trezorem, TV/SAT, kuchyňskou linkou 
venkovním gaučem, terasou s jídelním 
stolem, kávovarem a Wi-Fi.
STRAVOVÁNÍ Možnost dokoupení 
kontinentální snídaně formou bufetu.
PLÁŽ Hotel se nachází 40 m od krás-
né oblázkovou-písečné pláže. Zde 
jsou k dispozici lehátka a slunečníky 
za poplatek.
SHRNUTÍ Moderní hotelový komplex 
v pěkné zahradě a klidné lokalitě.
VZDÁLENOSTI Pláž: cca 40 m
Centrum Plakiasu: cca 500 m
CENA ZAHRNUJE Letenku Praha 
– Heraklion – Praha včetně poplatků 
spojených s leteckou dopravou, trans-
fery v destinaci, 7× nebo 14× ubytová-
ní, stravu dle výběru, služby zástupce 
CK (pokud není uvedeno jinak). Mož-
nost dokoupení komplexního cestov-
ního pojištění včetně pojištění stor-
na zájezdu.

 
Více informací na  
viamare.cz
GR-2210PB

 
Více informací na  
viamare.cz
GR-2224PR

* cena po nejvyšší slevě* cena po nejvyšší slevě

Dítě do 2 let: 990 Kč bez nároku  
na místo v letadle a služby

Dítě do 2 let: 990 Kč bez nároku  
na místo v letadle a služby

 Studia, 2 lůžka II

 Apartmány, 2–4 lůžka

IIi IIii III IIII IIiii
IIIii
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Dospělá osoba
cena od

17 776 Kč*

 Pokoje, 2–4 lůžka

IIIi IIii IIi II

  Strava: polopenze / možnost 
dokoupení all inclusive

   Odlety: Praha 
Odletové dny: Út

 Počet nocí: 7, 14

W  Klidné prostředí
W  Krásné výhledy 

na moře
W  Opět v prodeji

e w c b V

KRÉTA – Damnoni

Kalypso Village 

POLOHA
Hotelové pavilóny stojí ve velmi romantickém místě mezi rozeklaný-
mi skalisky přímo nad mořem asi 4 km od centra Plakiasu. Místo je 
skutečně unikátní a není divu, že to byl proslulý pirátský přístav. Ba-
zény hotelu jsou doslova vsazeny do skalnatého pobřeží a je odtud 
úžasný výhled na moře. U hotelu je skalnatá pláž a malá umělá písči-
tá pláž u křišálově čistého moře. Hotelovým minibusem se za popla-
tek denně dostanete na krásnou pláž Damnoni (cca 3 km) a do měs-
tečka Plakias. Na pláž Damnoni se dá dojít po strmých skalnatých 
schodech a po cestě asi za 25 minut. 
UBYTOVÁNÍ
Jednotlivé budovy a bungalovy jsou obklopeny dobře udržovanými 
zahradami. Téměř všechny pokoje s prostornými balkóny nebo tera-
sami mají výhled na moře nebo výhled na moře částečně zastíněný 
zelení. Jsou vybaveny koupelnou, WC, ledničkou, TV/SAT, rádiem, te-
lefonem, klimatizací a sejfem (za příplatek). V hotelu jsou 2lůžkové 
pokoje s přistýlkou a 2lůžkové rodinné pokoje se 2 přistýlkami. 
VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU 
Hotel má 4 bazény (3 venkovní a 1 vnitřní), dětské brouzdaliště, ma-
lé umělé vodopády, restauraci 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. 
V hotelu se organizuje řada kulturních nebo sportovních akcí, větši-
na aktivit je zahrnuta v ceně, kromě lázeňských služeb a potápění. Ve 
skalní průrvě u hotelu kotví malý člun, který Vás vyveze na moře za 
účelem potápění. Hotel vyhledávají i horolezci. Jsou zde dobré pod-
mínky pro skalní lezení různých stupňů obtížnosti.
STRAVOVÁNÍ
 V základní ceně je polopenze podávaná formou bufetu, doporučuje-
me přikoupit soft all inclusive. Hotel je vyhlášený výbornou kuchyní 
z místních produktů. 
SHRNUTÍ
Ubytování se bude líbit všem, kteří mají rádi neobvyklá romantická 
místa, široké sportovní možnosti a všechny služby pod jednou stře-
chou.
VZDÁLENOSTI
Pláž Damnoni: cca 1 km (po schodech a cestě)
Plakias: cca 4 km
Moře: cca 100 m
CENA ZAHRNUJE
Letenku Praha – Heraklion – Praha včetně poplatků spojených s le-
teckou dopravou, transfery v  destinaci, 7× nebo 14× ubytování, stra-
vu dle výběru, služby zástupce CK (pokud není uvedeno jinak). Mož-
nost dokoupení komplexního cestovního pojištění včetně pojištění 
storna zájezdu.

 
Více informací na  
viamare.cz
GR-2213KV

* cena po nejvyšší slevě

Dítě do 2 let: 990 Kč bez nároku  
na místo v letadle a služby
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Dospělá osoba
cena od

9 288 Kč*

  Děti do 18 let na přistýlce 
výhodná cena od

6 990 Kč
Platnost ceny do 31. 12. 2020

  Děti do 18 let pobyt zdarma 
cena od

8 990 Kč

Michalis +

KRÉTA – Paleochora

POLOHA
Moderní vilka stojí na jihozápadním svahu nad písečnou pláží v no-
vé části Paleochory – Panorama. Na nejbližší písečnou pláž se do-
stanete 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 dveř-
mi a mohou se tak využít jako ubytování pro rodiny (až pro 5 osob). 
Studia jsou vybavena sprchou, WC, balkónem nebo terasou, kuchyň-
ským koutem (včetně vařiče, základního nádobí a ledničky), klimati-
zací (za příplatek) a Wi-Fi. Balkóny jsou zastíněny pergolami. Ze stu-
dií je buď přímý panoramatický výhled, nebo boční výhled na moře 
a na Paleochoru. V domě jsou i 2 studia s výhledem do hor a do zad-
ního traktu domu. Dětská postýlka je na vyžádání (zdarma).
PLÁŽ
Nejbližší písečná pláž je vzdálená cca 330 m. Cestu si lze zkrátit přes 
hotelovou zahradu studií Marise a Europa. Na pláži jsou slunečníky 
a lehátka k pronájmu. 
SPECIÁLNÍ BONUS
Pronájem kola pouze za 3 €/den.
SHRNUTÍ
Moderní, kvalitní a prostorné ubytování. Největší předností domu 
je výhled na moře a na Paleochoru. Doporučujeme všem, kteří oce-
ní kvalitu a nevadí jim pohyb na čerstvém, mořem prosyceném vzdu-
chu.
VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 330 m
Centrum Paleochory: cca 900 m
CENA ZAHRNUJE
Letenku Praha – Chania – Praha včetně poplatků spojených s letec-
kou dopravou, transfery v destinaci, 10×, nebo 11× ubytování, stravu 
dle výběru, služby zástupce CK (pokud není uvedeno jinak). Možnost 
dokoupení komplexního cestovního pojištění včetně pojištění stor-
na zájezdu.

 
Více informací na  
viamare.cz
GR-2005MI

* cena po nejvyšší slevě

W  Exluzivně u nás
W  Pro rodiny s dětmi
W  Klidné prostředí

e c k m J

Dítě do 2 let: 990 Kč bez nároku  
na místo v letadle a služby

 Studia, 2–3 lůžka

III IIi II

  Strava: bez stravy

  Odlety: Praha 
Odletové dny: St, So

 Počet nocí: 10, 11



101Rezervujte na:  222 206 206 | 596 664 040 | 591 160 308 | www.viamare.cz | www.vtt.cz   | www.travelfamily.cz

Dospělá osoba
cena od

9 692 Kč*

  Děti do 18 let pobyt zdarma 
cena od

8 990 Kč

Dospělá osoba
cena od

15 917 Kč*

  Děti do 14 let pobyt zdarma 
cena od

8 990 Kč

W  Rodinná atmosféra
W  Zábava na dosah
W  Exkluzivně u nás

W  Rezervujte včas
W  Oblíbené
W  Rodinná atmosféra

q e c k D q e w c F
 Studia, 2–3 lůžka

III IIi II I

 Apartmány, 2–5 lůžek

IIIIi IIII IIIii III
IIii IIi II

 Studia, 2–3 lůžka

IIi II

 Apartmány, 2–5 lůžek

IIIIi IIII IIIii IIIi
III IIii IIiii IIii
IIi II

  Strava: bez stravy

  Odlety: Praha 
Odletové dny: St, So

 Počet nocí: 10, 11

  Strava: bez stravy

  Odlety: Praha 
Odletové dny: St, So

 Počet nocí: 10, 11

KRÉTA – Paleochora

Filoxenia + Lito 

POLOHA Dům je postaven v samém 
srdci městečka Paleochora v jedné 
z klidnějších uliček nedaleko malého 
náměstí. Na obě krásné pláže Paleo-
chory se dostanete pohodlnou chůzí.
UBYTOVÁNÍ Apartmánový dům 
nabízí pěkné a prostorné ubytová-
ní. Studia pro 2-3 osoby, apartmány 
pro 3-5 osob a mezonetové suity pro 
3-4 osoby jsou umístěny v přízemí, 
v 1. a ve 2. patře v několika budovách. 
Studia, apartmány a mezonetové sui-
ty jsou vybaveny kuchyňským kou-
tem (včetně vařiče, základního nádobí 
a ledničky), koupelnou (sprcha, toale-
ta), klimatizací (za příplatek), strop-
ním ventilátorem, TV/SAT, fénem, sej-
fem a Wi-Fi. Apartmány a  suity mají 
oddělenou 2lůžkovou ložnici a obý-
vací pokoj s dalšími 1–3 lůžky (roz-
kládací pohovky nebo řádná lůžka). 
Balkóny a terasy směřují do dvorku 
objektu, ulice nebo na hory (mezone-
tové suity).
PLÁŽ Vilky jsou vzdáleny ani ne 
5 minut chůze od obou krásných  pláží.
SHRNUTÍ Kvalitní ubytování v klasic-
kém krétském domě s velmi dobrými 
službami v blízkosti obou pláží a cen-
tra letoviska.
VZDÁLENOSTI
Písečná pláž: cca 150 m
Oblázková pláž: cca 250 m
Centrum Paleochory: cca 300 m
CENA ZAHRNUJE Letenku Praha – 
Chania – Praha včetně poplatků spo-
jených s leteckou dopravou, transfery 
v destinaci, 10×, nebo 11× ubytová-
ní, stravu dle výběru, služby zástupce 
CK (pokud není uvedeno jinak). Mož-
nost dokoupení komplexního cestov-
ního pojištění včetně pojištění stor-
na zájezdu.

POLOHA Dvoupatrová vilka rodinné-
ho charakteru stojí v klidné části leto-
viska, asi 80m od krásné písčité pláže 
a do centra letoviska, kde jsou obcho-
dy a taverny je to asi 150 m. Dům se 
nachází v klidné postranní uličce, kte-
rá poskytuje svým hostům dostatek 
soukromí a klidu.
UBYTOVÁNÍ Ve vilce jsou k dispozi-
ci 2lůžková studia v přízemí, některá 
s možností přistýlky. Studia v přízemí 
mají výhled do zahrady, nebo do škol-
ního dvora. Studia v prvním patře mají 
výhlede do školní zahrady. Apartmán 
ve druhém patře má možnost ubyto-
vat až 5 osob a má boční výhled na 
moře. Všechny pokoje jsou zařízeny 
v řeckém stylu, mají vlastní koupelnu 
s WC, kuchyňský kout (včetně vařiče, 
základního nádobí a ledničky), klima-
tizaci (za poplatek).
PLÁŽ Krásná písečná pláž je od vilky 
asi 80 m. Na pláži si lze pronajmout 
slunečníky a lehátka za poplatek. 
SHRNUTÍ Toto čisté ubytování s mi-
lou majitelkou a ideální polohou blíz-
ko pláže i centra potěší všechny mi-
lovníky skvělého koupání na dosah za 
dobrou cenu. 
VZDÁLENOSTI 
Pláž: cca 80 m
Centrum: 150 m
CENA ZAHRNUJE Letenku Praha – 
Chania – Praha včetně poplatků spo-
jených s leteckou dopravou, transfery 
v destinaci, 10×, nebo 11× ubytová-
ní, stravu dle výběru, služby zástupce 
CK (pokud není uvedeno jinak). Mož-
nost dokoupení komplexního cestov-
ního pojištění včetně pojištění stor-
na zájezdu.

 
Více informací na  
viamare.cz
GR-2007LI

 
Více informací na  
viamare.cz
GR-2004FI

* cena po nejvyšší slevě* cena po nejvyšší slevě

Dítě do 2 let: 990 Kč bez nároku  
na místo v letadle a služby

Dítě do 2 let: 990 Kč bez nároku  
na místo v letadle a služby
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Dospělá osoba
cena od

18 746 Kč*

  Děti do 15 let pobyt zdarma 
cena od

8 990 Kč

Dospělá osoba
cena od

18 746 Kč*

W  Oblíbené
W  Přímo u pláže
W  Rezervujte včas

W  Přímo u pláže
W  Oblíbené
W  Rezevujte včas

e w c b C e w c b C
 Studia, 2 lůžka

II
 Apartmány, 2–5 lůžek

IIIIi IIII IIIii IIIi
III IIii IIiii IIii
IIi II

 Pokoje, 2 lůžka

II

  Strava: snídaně

  Odlety: Praha 
Odletové dny: St, So

 Počet nocí: 10, 11

  Strava: bez stravy

  Odlety: Praha 
Odletové dny: St, So

 Počet nocí: 10, 11

KRÉTA – Paleochora

Marise Candia 

POLOHA Vilka stojí v zahradě s keři, 
jen asi 50 m od písečné pláže. Hosté 
mohou používat bazén hotelu Europa, 
který patří stejnému majiteli. Staré 
centrum Paleochory s malým přísta-
vem je vzdáleno necelých 10 minut.
UBYTOVÁNÍ 2lůžkové pokoje ve 
zvýšeném přízemí mají výhled do za-
hrady, 2lůžková studia s možností při-
stýlky (rozkládací pohovka nebo další 
lůžko), v 1. patře mají z balkónů čás-
tečný výhled na moře (zastíněný zele-
ní) nebo do zahrady a k bazénu. Stu-
dia a pokoje mají buď 2 samostatná 
lůžka nebo manželskou postel, spr-
chu, WC, klimatizaci, sejf (na vyžá-
dání), TV/SAT, fén (na vyžádání v re-
cepci). Studia mají kuchyňský kout 
(včetně vařiče, základního nádobí 
a ledničky), Pokoje mají místo kuchyň-
ského koutu ledničku a set na kávu.
STRAVOVÁNÍ Doporučujeme dokou-
pení snídaní, které se podávají v plá-
žovém baru.
PLÁŽ Vilka je vzdálená asi 50 m 
od krásné písečné pláže. Na pláži jsou 
lehátka a slunečníky za poplatek. 
SHRNUTÍ Komorní vilka obklopená 
zelení má vynikající polohu. 
VZDÁLENOSTI Pláž: cca 50 m
Centrum Paleochory: cca 400 m
CENA ZAHRNUJE Letenku Praha – 
Chania – Praha včetně poplatků spo-
jených s leteckou dopravou, transfery 
v destinaci, 10×, nebo 11× ubytová-
ní, stravu dle výběru, služby zástupce 
CK (pokud není uvedeno jinak). Mož-
nost dokoupení komplexního cestov-
ního pojištění včetně pojištění stor-
na zájezdu.

POLOHA Vilka stojí u písečné plá-
že v klidném prostředí a je obklopena 
zahradou. Do centra městečka se do-
stanete asi po 5-10 minutách pohodl-
né chůze. 
UBYTOVÁNÍ Ve vilce jsou 2lůžková 
studia a 3-5lůžkové apartmány s 1 ne-
bo se 2 ložnicemi. Studia a apartmá-
ny jsou vybaveny sprchou, WC, klima-
tizací, kuchyňským koutem (včetně 
vařiče, základního nádobí, ledničky) 
a sejfem (na vyžádání). V zahradě a na 
balkónech je Wi-Fi. Dětská postýlka je 
na vyžádání (zdarma).
VYBAVENÍ HOTELU Hostům je 
k dispozici denní recepce s interne-
tovým koutem, plážový bar s Wi-Fi, 
kde se podávají snídaně a bazén u vi-
lek Europa.
STRAVOVÁNÍ Kontinentální snída-
ně je podávaná formou bufetu v ba-
ru na pláži. 
PLÁŽ Vilka stojí v bezprostřední blíz-
kosti písečné pláže, kde si lze prona-
jmout slunečníky a lehátka. 
SHRNUTÍ
Ubytování s vynikající polohou v blíz-
kosti pláže a s velmi dobrým dosahem 
centra Paleochory.
VZDÁLENOSTI Pláž: cca 30 m
Centrum Paleochory: cca 400 m
CENA ZAHRNUJE Letenku Praha – 
Chania – Praha včetně poplatků spo-
jených s leteckou dopravou, transfery 
v destinaci, 10×, nebo 11× ubytová-
ní, stravu dle výběru, služby zástupce 
CK (pokud není uvedeno jinak). Mož-
nost dokoupení komplexního cestov-
ního pojištění včetně pojištění stor-
na zájezdu.

 
Více informací na  
viamare.cz
GR-2011CA

 
Více informací na  
viamare.cz
GR-2006MA

* cena po nejvyšší slevě* cena po nejvyšší slevě

Dítě do 2 let: 990 Kč bez nároku  
na místo v letadle a služby

Dítě do 2 let: 990 Kč bez nároku  
na místo v letadle a služby
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Dospělá osoba
cena od

25 051 Kč*

  Děti do 15 let pobyt zdarma 
cena od

8 990 Kč

KRÉTA – Paleochora

Europa 

POLOHA
Vilky stojí přímo na písečné pláži a jsou obklopeny udržovanou za-
hradou s květinami, trávníkem, stromky a bazénem. Do centra se do-
stanete snadno asi po 5-10 minutách pohodlné chůze. Nejbližší ob-
chod je vzdálen cca 150 m.
UBYTOVÁNÍ
Apartmánový hotel má pěkně zařízená studia a apartmány v pří-
zemí a v 1. patře. Některá studia a apartmány mají přímý nebo boč-
ní výhled na moře, některá výhled do zahrady. 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, klimati-
zaci a sejf (na vyžádání). Dětská postýlka je na vyžádání (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 ba-
ru zastíněném zelení.
PLÁŽ
Vilky stojí přímo na krásné písečné pláži, kde si můžete pronajmout 
lehátka a slunečníky.
SHRNUTÍ
Velmi příjemné a kvalitní ubytování s vynikající polohou v bezpro-
střední blízkosti pláže a s velmi dobrým dosahem centra Paleochory. 
VZDÁLENOSTI
Písečná pláž: cca 10-15 m
Centrum Paleochory: cca 450 m
CENA ZAHRNUJE
Letenku Praha – Chania – Praha včetně poplatků spojených s letec-
kou dopravou, transfery v destinaci, 10×, nebo 11× ubytování, stravu 
dle výběru, služby zástupce CK (pokud není uvedeno jinak). Možnost 
dokoupení komplexního cestovního pojištění včetně pojištění stor-
na zájezdu.

 
Více informací na  
viamare.cz
GR-2006EU

* cena po nejvyšší slevě

Dítě do 2 let: 990 Kč bez nároku  
na místo v letadle a služby

W  Přímo na pláži
W  Klidné prostředí
W  Rezervujte včas

q w c b C
 Studia, 2 lůžka II

 Apartmány, 2–4 lůžka

III IIIi IIii IIii
IIi II

  Strava: bez stravy / možnost 
dokoupení snídaní

  Odlety: Praha 
Odletové dny: St, So

 Počet nocí: 10, 11
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Dospělá osoba
cena od

18 584 Kč*

  Děti do 14 let pobyt zdarma 
cena od

8 990 Kč

Dospělá osoba
cena od

18 715 Kč*

  Děti do 15 let pobyt zdarma 
cena od

8 990 Kč

KRÉTA – Paleochora

Iasmos + Elman 

POLOHA Hotel se nachází blízko 
centra městečka hned vedle oblíbe-
ných kapacit Villa Marise a Villa Euro-
pa. Na krásnou písečnou pláž je to jen 
přes zahradu a do centra letoviska pár 
minut chůze.
VYBAVENÍ A SLUŽBY V přední části 
je možnost posezení v zahradě. U ho-
telu se dále nachází stromová alej, 
která může posloužit perfektně jako 
útočiště před sluníčkem.
UBYTOVÁNÍ Všechny prostorné 
apartmány mají obývací část s pohov-
kou, nebo rozkládací pohovku, kte-
rá může sloužit jako přistýlka a ložnici 
s manželským lůžkem. Dále mají kou-
pelnu se sprchovým koutem, kuchyň-
ský kout, klimatizace, lednice, WC 
a balkon. Některé pokoje jsou orien-
továny na moře, ostatní směřují přes 
zahradu do centra městečka. 
STRAVOVÁNÍ Ubytování bez stra-
vování.
PLÁŽ Nádherná široká písečná pláž 
se nachází přímo před ubytováním. 
Vstup do moře je pozvolný a vhod-
ný pro děti. Možnost pronájmu le-
hátek a slunečníků na pláži, u hotelu 
jsou zdarma.
VZDÁLENOSTI  
Pláž: přímo před ubytováním
Centrum Paleochory: cca 400 m
CENA ZAHRNUJE Letenku Praha – 
Chania – Praha včetně poplatků spo-
jených s leteckou dopravou, transfery 
v destinaci, 10×, nebo 11× ubytová-
ní, stravu dle výběru, služby zástupce 
CK (pokud není uvedeno jinak). Mož-
nost dokoupení komplexního cestov-
ního pojištění včetně pojištění stor-
na zájezdu.

POLOHA Vilky jsou postaveny v za-
hradě přímo u krásné písečné pláže 
v západní části zálivu Paleochory.  
Do centra se dostanete snadno asi 
po 10 minutách pohodlné chůze. Nej-
bližší obchod je vzdálen cca 180 m.
UBYTOVÁNÍ Ve vilkách se nachá-
zejí dvě 2lůžková studia s přistýlkou 
a tři 2lůžková mezonetová studia až 
se 2 přistýlkami. Studia ve zvýšeném 
přízemí mají 2 samostatná lůžka, roz-
kládací pohovku a terasu zastíněnou 
pergolou s přímým nebo s bočním vý-
hledem na moře. Mezonetová stu-
dia mají v přízemí obývací pokoj buď 
se 2 lůžky nebo rozkládací pohov-
kou, 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, základního nádobí a kuchyň-
ských elektrospotřebičů), koupelnou 
(sprcha, WC, fén) a klimatizací. Dětská 
postýlka je na vyžádání (zdarma). 
PLÁŽ Hotel je přímo u krásné píseč-
né pláže. Na pláži jsou lehátka a slu-
nečníky za poplatek. 
SHRNUTÍ Kvalitní ubytování přímo 
u pláže, kde je značné soukromí.
VZDÁLENOSTI
Písečná pláž: cca 30 m
Centrum Paleochory: cca 500 m
CENA ZAHRNUJE Letenku Praha  – 
Chania – Praha včetně poplatků spo-
jených s leteckou dopravou, transfery 
v destinaci, 10×, nebo 11× ubytová-
ní, stravu dle výběru, služby zástupce 
CK (pokud není uvedeno jinak). Mož-
nost dokoupení komplexního cestov-
ního pojištění včetně pojištění stor-
na zájezdu.

 
Více informací na  
viamare.cz
GR-2015EL

 
Více informací na  
viamare.cz
GR-2010IA

* cena po nejvyšší slevě* cena po nejvyšší slevě

Dítě do 2 let: 990 Kč bez nároku  
na místo v letadle a služby

Dítě do 2 let: 990 Kč bez nároku  
na místo v letadle a služby

W  Přímo na pláži
W  Klidné prostředí
W  Rezervujte včas

W  Přímo na pláži
W  Exkluzivně u nás
W  ideální poloha

q w c b C q e c m A
 Studia, 2–3 lůžka

IIi II

 Apartmány, 2–5 lůžek

IIIIi IIII IIIii IIIi
III IIii IIiii IIii
IIi II

 Apartmány, 2-4 osoby

II IIi IIii III III

  Strava: bez stravy

  Odlety: Praha 
Odletové dny: St, So

 Počet nocí: 10, 11

  Strava: bez stravy

  Odlety: Praha 
Odletové dny: St, So

 Počet nocí: 10, 11
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Dospělá osoba
cena od

17 372 Kč*

Dospělá osoba
cena od

17 846 Kč*

  Děti do 11 let pobyt zdarma 
cena od

8 990 Kč

 Pokoje, 2–3 lůžka

III IIi II

 Pokoje, 1–3 lůžka

III Iii II I

  Strava: snídaně

  Odlety: Praha 
Odletové dny: St, So

 Počet nocí: 10, 11

  Strava: polopenze

  Odlety: Praha 
Odletové dny: St, So

 Počet nocí: 10, 11

W  Pro páry
W  Kousek do pláže
W  Klidné prostředí

W Klidné prostředí
W Přímo u pláže
W Dobrá poloha

w c b m C w c b m A

Chryssana +

KRÉTA – Chania – Kolymbari / Platanias

 
Více informací na  
viamare.cz
GR-2400VB

* cena po nejvyšší slevě

Dítě do 2 let: 990 Kč bez nároku  
na místo v letadle a služby

Venus Beach 

POLOHA Malý, příjemný rodinný ho-
tel tvoří dvě dvoupodlažní budovy 
v zahradě. Nachází se v klidném pro-
středí, na rozhraní letovisek Gerani 
a Platanias. 
UBYTOVÁNÍ Hotel má jednoduše 
zařízené 2lůžkové pokoje, které ma-
jí možnost 1 přistýlky nebo pevného 
lůžka. Všechny pokoje jsou vybave-
ny koupelnou se sprchovým koutem, 
WC, telefonem, ledničkou, klimatiza-
cí (za příplatek), trezorem (za přípla-
tek), balkónem nebo terasou s výhle-
dem na moře, polnosti, okolní budovy 
a hory. 
VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU 
V hotelu je recepce, salónek, vnitř-
ní bar, vnitřní a venkovní restaurace, 
snackbar u bazénu, bazén, dětský ba-
zén, lehátka a slunečníky (u bazénu 
zdarma, na pláži za poplatek), zahra-
da a malé parkoviště. Wi-Fi je v pro-
storu recepce zdarma. 
STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře jsou 
formou bufetu. 
PLÁŽ Hned před hotelem přes trav-
natý pás je písčito-oblázková pláž. 
Oblázky a kamínky jsou i při vstupu 
do moře. 
SHRNUTÍ Známý hotel, dobrá polo-
ha, příjemný a ochotný personál. 
VZDÁLENOSTI 
Pláž: přímo před areálem. Centrum: 
cca 1,5 km.
CENA ZAHRNUJE Letenku Praha – 
Chania – Praha včetně poplatků spo-
jených s leteckou dopravou, transfery 
v destinaci, 10×, nebo 11× ubytová-
ní, stravu dle výběru, služby zástupce 
CK (pokud není uvedeno jinak). Mož-
nost dokoupení komplexního cestov-
ního pojištění včetně pojištění stor-
na zájezdu.

POLOHA Velmi příjemný a udržova-
ný hotel, se nachází v klidném pro-
středí v těsné blízkosti pláže.
UBYTOVÁNÍ Hotel nabízí 2-3lůž-
kové pokoje nebo rodinné pokoje až 
pro 5 osob. Pokoje jsou vybaveny bal-
kónem, nebo terasou, klimatizací, 
koupelnou se sprchovým koutem ne-
bo vanou, fénem, minibarem, TV, tele-
fonem, Wi-Fi, trezorem (za poplatek). 
Všechny pokoje mají výhled na moře 
nebo do zahrady. 
VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU 
Hotel má vstupní recepci, lobby, re-
stauraci, bazén s lehátky a slunečníky, 
dětský bazén, bar u bazénu, uprave-
nou zahradu na odpočinek, parkoviště. 
Wi-Fi v areálu a na pokojích  zdarma. 
STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufe-
tu v restauraci v hotelu. Možnost do-
koupení servírovaných večeří.
PLÁŽ Krásná dlouhá oblázková pláž 
hned u hotelu asi 50 m přes cestu. 
Na pláži je k dispozici sprcha a kabin-
ka na převlečení. Vstup do vody je po-
zvolný. V této části ústí do moře malá 
říčka a na pláži se rodí mořské želvy.
SHRNUTÍ Klidný hotel s krásnou, 
udržovanou zahradou.
VZDÁLENOSTI 
Pláž: 50 m
Centrum: cca 1 km
CENA ZAHRNUJE Letenku Praha – 
Chania – Praha včetně poplatků spo-
jených s leteckou dopravou, transfery 
v destinaci, 10×, nebo 11× ubytová-
ní, stravu dle výběru, služby zástupce 
CK (pokud není uvedeno jinak). Mož-
nost dokoupení komplexního cestov-
ního pojištění včetně pojištění stor-
na zájezdu.

 
Více informací na  
viamare.cz
GR-2408CH

* cena po nejvyšší slevě

Dítě do 2 let: 990 Kč bez nároku  
na místo v letadle a služby
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Dospělá osoba
cena od

26 062 Kč*

  Děti do 12 let pobyt zdarma 
cena od

8 990 Kč

 Pokoje, 1–4 lůžka

III IIii IIi II Ii I

  Strava: all inclusive

  Odlety: Praha 
Odletové dny: St, So

 Počet nocí: 10, 11

W  Klidné prostředí
W  Oblíbené
W  Rezervujte včas

q c a b A

KRÉTA – Chania – Platanias

Geraniotis Beach 

POLOHA
Velmi oblíbený a žádaný hotelový areál s příjemnou atmosférou je 
postavený ve stylu krétské vesničky a nachází se v klidném prostře-
dí. Skládá se z několika jednopatrových zahradních bungalovů. Za-
stávka autobusu je hned před hotelem.
UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje mají možnost 1 přistýlky a pokoje pro rodiny 
až 2 přistýlek. V pokojích se dvěma přistýlkami je omezený prostor. 
Všechny pokoje jsou vybaveny koupelnou se sprchovým koutem, ne-
bo vanou, WC, klimatizací, fénem, telefonem, TV/SAT, ledničkou, bal-
kónem nebo terasou s výhledem do vnitrozemí, okolí, do zahrady,  
na bazén nebo s bočním výhledem směrem k moři.
VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je vstupní hala s recepcí, salónek vyzdobený v tradičním 
krétském stylu s TV, vnitřní a venkovní bar a snackbar, vnitřní a ven-
kovní restaurace, terasa, minimarket, 2 bazény, 2 dětské bazény, slu-
nečníky a lehátka (u bazénu zdarma, na pláži za poplatek), dětské 
hřiště, dětský miniklub, fitcentrum (zdarma), animační a společenské 
programy. Wi-Fi je v areálu hotelu a ve většině pokojů zdarma.
STRAVOVÁNÍ
All inclusive (podrobný popis na webu). 
PLÁŽ
Krásná široká písečná pláž, místy mohou být i oblázky, byla oceněna 
modrou vlajkou EU. Vstup do moře je pozvolný. 
SHRNUTÍ
Velmi oblíbený hotelový areál v klidném prostředí, hned u pláže 
s dobrou kuchyní, kvalitními službami a ochotným personálem.
VZDÁLENOSTI
Pláž: přímo před areálem
Centrum: cca 500 m
CENA ZAHRNUJE
Letenku Praha – Chania – Praha včetně poplatků spojených s letec-
kou dopravou, transfery v destinaci, 10×, nebo 11× ubytování, stravu 
dle výběru, služby zástupce CK (pokud není uvedeno jinak). Možnost 
dokoupení komplexního cestovního pojištění včetně pojištění stor-
na zájezdu.

 
Více informací na  
viamare.cz
GR-2401GE

* cena po nejvyšší slevě

Dítě do 2 let: 990 Kč bez nároku  
na místo v letadle a služby
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Dospělá osoba
cena od

19 742 Kč*

 Pokoje, 2–3 lůžka

IIIi IIii III  II

  Strava: polopenze

  Odlety: Praha 
Odletové dny: So, St

 Počet nocí: 10, 11

W  Rezervujte včas
W  I pro náročné
W  Rodinná atmosféra

q c b s C

KRÉTA – Chania – Almyrida

Almyrida Resort 

POLOHA
Příjemný, velmi vkusně zařízený hotel se nachází v klidném prostře-
dí v malebné vesničce Almyrida, mezi městy Chania a Rethymno. 
Resort se skládá ze tří hotelů: Almyrida Beach, Almyrida Residence 
a Almyrida Studios. Všechny služby jsou přístupné všem hostům.
UBYTOVÁNÍ
V hotelu jsou 2lůžkové pokoje Standard s možností 1 přistýlky v části 
Beach, nebo 2lůžkové pokoje Superior s možností 2 přistýlek v čás-
ti Residence. Na vyžádání jsou větší rodinné pokoje až pro 4 osoby, 
které tvoří ložnice a oddělená obývací část, nebo studia, která mají 
malou kuchyňku. Všechny pokoje mají koupelnu, WC, klimatizaci, fén, 
telefon, TV/SAT, chladničku, balkón nebo terasu. Trezor (za poplatek). 
Dětská postýlka na vyžádání zdarma.
VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
Resort má k dispozici pro všechny klienty celkem 4 bazény. Je-
den velký v části Beach pro rodiny, v části Residence bazén na stře-
še pouze pro dospělé a druhý, tichý na zahradě a v části Studia čtvr-
tý bazén v zahradě. Recepce, výtah, salónek s TV, internetový koutek 
(za poplatek), vnitřní bar, venkovní bar, bar a snack bar u bazénu, ka-
várna, dvě restaurace (jedna v části Beach a jedna v části Residen-
ce), parkoviště. Osušky k bazénu nebo na pláž (za poplatek). Wi-Fi je 
na pokojích a ve společenských místnostech zdarma a bez záruky. 
Můžete využít i fitcentrum (zdarma), jacuzzi, kulečník, masáže, salón 
krásy Thea Spa & Beauty.
STRAVOVÁNÍ
Polopenze. Snídaně a večeře formou bufetu. Klienti části Residen-
ce si mohou snídani užít na střeše hotelu s překrásným výhledem. 
V hotelu je vyhlášená kuchyně, která používá tradiční regionální pro-
dukty. 
PLÁŽ
Velmi pěkná, široká písčitá pláž, místy oblázky, je hned u hotelu,  
cca 50 m, přes komunikaci. Na pláži jsou k dispozici sprchy, kabinky 
na převlečení a široká nabídka vodních sportů. Vstup do vody je po-
zvolný, moře je zde čisté. Slunečníky a lehátka na pláži za poplatek.
SHRNUTÍ
Oblíbený hotel s velmi osobním přístupem ke klientům a přátelskou 
atmosférou, do kterého se klienti velmi rádi vrací. 
VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 50 m přes cestu
Centrum: cca 200 m
CENA ZAHRNUJE
Letenku Praha – Chania – Praha včetně poplatků spojených s letec-
kou dopravou, transfery v destinaci, 10×, nebo 11× ubytování, stravu 
dle výběru, služby zástupce CK (pokud není uvedeno jinak). Možnost 
dokoupení komplexního cestovního pojištění včetně pojištění stor-
na zájezdu.

 
Více informací na  
viamare.cz
GR-2403AL

* cena po nejvyšší slevě

Dítě do 2 let: 990 Kč bez nároku  
na místo v letadle a služby
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POLOHA Mythos Palace Resort and 
Spa je situován na dlouhé písečné 
pláži, která je ideální pro děti. Nachází 
se v oblasti Georgioupolis.
VYBAVENÍ Recepce a lobby bar, 
hlavní restaurace, Italská restaurace, 
koutek s vaflemi a zmrzlinou, hlavní 
bar s velkou terasou, odkud je krásný 
výhled na západ slunce a bazén, kou-
tek se satelitní TV, mini market, kle-
notnictví, hlavní bazén, bar u bazénu.
UBYTOVÁNÍ Deluxe Double Room 
mají výhled do zahrady nebo boční 
výhled na moře, Deluxe Junior Suite 
mají přímým výhledem na moře. Po-
koje mají A/C, telefon na recepci, mi-
nibar, sejf, TV/SAT, koupelnu s vanou 
nebo sprchou, fénem, potřeby na ká-
vu/čaj, Wi-Fi.
STRAVOVÁNÍ All inclusive (podrob-
ný popis na webu).
PLÁŽ Hotel se nachází přímo u krás-
né písečné pláže, která má oceně-
ní Modré vlajky EU. Nabízí lehátka se 
slunečníky.
SHRNUTÍ Hotelový komplex nabí-
zející all inclusive po celých 24 hodin, 
přímo u krásné písečné pláže, vhodný 
pro náročné klienty. 
VZDÁLENOSTI 
Pláž: před hotelem
Georgioupolis: cca 3 km
Rethymno: cca 18 km
CENA ZAHRNUJE Letenku Praha – 
Chania – Praha včetně poplatků spo-
jených s leteckou dopravou, transfery 
v destinaci, 10×, nebo 11× ubytová-
ní, stravu dle výběru, služby zástupce 
CK (pokud není uvedeno jinak). Mož-
nost dokoupení komplexního cestov-
ního pojištění včetně pojištění stor-
na zájezdu.

Dospělá osoba
cena od

38 307 Kč*

  Děti do 13 let pobyt zdarma 
cena od

8 990 Kč

Dospělá osoba
cena od

15 792 Kč*

  Dítě do 12 let pobyt zdarma 
cena od

8 990 Kč

 Pokoje, 2–3 lůžka

IIIi IIii III IIi II

 Pokoje, 2–3 lůžka

II IIi III

  Strava: all Inclusive

  Odlety: Praha 
Odletové dny: St, So

 Počet nocí: 10, 11

  Strava: polopenze nebo 
all inclusive

  Odlety: Praha 
Odletové dny: St, So

 Počet nocí: 10, 11

W  Pro náročné
W  Přímo u pláže
W  Skvělé služby

W  Oblíbené
W  Skvělá poloha 
W  Výborná kuchyně

c a b m Aq w c b A

KRÉTA – Chania – Kavros

Kavros Beach Mythos Palace Resort and Spa 

POLOHA Kavros Beach Hotel se na-
chází přímo na písečné pláži Kavros. 
Hotel se skládá ze 2 částí - Kavros 
Beach a Yassou Kriti, vzdálenost me-
zi nimi je cca 50 m. Bar a restaurace 
se nachází v části Yassou Kriti. Hotel 
byl nedávno zrekonstruován a nabízí 
širokou škálu zařízení, které uspokojí 
potřeby každého jednotlivého hosta. 
Je vzdálen jen 55 km od mezinárod-
ního letiště Chania.
VYBAVENÍ A SLUŽBY Hotel má pro 
své klienty k dispozici recepci 24 ho-
din, obchod, venkovní vyhřívaný ba-
zén, dětský bazén, hřiště na tenis 
i volejbal, tělocvičnu. Bar a restau-
race se nachází v části Yassou Kriti 
(cca 50 m).
UBYTOVÁNÍ Všechny pokoje jsou 
vybavené satelitní TV, Wi-Fi, bal-
kónem, lednicí a koupelnou s vanou, 
sprchou a fénem.
STRAVOVÁNÍ Stravování formou 
polopenze, nebo all inclusive.
PLÁŽ Písečná pláž je přímo před ho-
telem. Lehátka a slunečníky na plá-
ži zdarma.
VZDÁLENOSTI
Pláž: přímo před hotelem
Georgiopoulis: cca 4 km
Chania: cca 50 km
CENA ZAHRNUJE Letenku Praha – 
Chania – Praha včetně poplatků spo-
jených s leteckou dopravou, transfery 
v destinaci, 10×, nebo 11× ubytování, 
stravu dle výběru, služby zástupce 
CK (pokud není uvedeno jinak). Mož-
nost dokoupení komplexního cestov-
ního pojištění včetně pojištění stor-
na zájezdu.

 
Více informací na  
viamare.cz
GR-2499MP

 
Více informací na  
viamare.cz
GR-2415KB

* cena po nejvyšší slevě* cena po nejvyšší slevě

Dítě do 2 let: 990 Kč bez nároku  
na místo v letadle a služby

Dítě do 2 let: 990 Kč bez nároku  
na místo v letadle a služby
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Dospělá osoba
cena od

27 642 Kč*

  Děti do 13 let pobyt zdarma 
cena od

8 990 Kč

Dospělá osoba
cena od

21 322 Kč*

  Děti do 13 let pobyt zdarma 
cena od

8 990 Kč

 Pokoje, 1–4 lůžka

IIII IIIi III IIii
IIi II Ii I

 Pokoje, 1–5 lůžek

IIIII IIIIi IIII IIIii
IIIi III IIii IIi Ii
II I

  Strava: polopenze / možnost 
dokoupení all inclusive

  Odlety: Praha 
Odletové dny: So, St

 Počet nocí: 10, 11

  Strava: polopenze / možnost 
dokoupení all inclusive

  Odlety: Praha 
Odletové dny: So, St

 Počet nocí: 10, 11

W  Vhodné pro seniory
W  Rodinná atmosféra
W  Přímo u pláže

W  Pro rodiny s dětmi
W  Rodinná atmosféra
W  Zábava na dosah

c a b s A w c a b O

KRÉTA – Chania – Kavros / Georgioupolis

Vantaris Palace Vantaris Garden 

POLOHA Malý, jednoduchý, ale pří-
jemný hotel, jehož hosté čerpají služ-
by v sesterském hotelu Vantaris Palace 
(v dosažení podchodem, cca 100 m). 
UBYTOVÁNÍ Hotel tvoří dvě budo-
vy v nich jsou k dispozici dvoulůžkové 
pokoje s možností 1 přistýlky, poko-
je pro rodiny jsou až pro 5 osob a pro-
mo pokoje jsou pro 2 osoby. Všechny 
pokoje jsou vybaveny koupelnou s va-
nou, WC, klimatizací, fénem, telefo-
nem, TV/SAT, ledničkou, balkónem ne-
bo terasou s výhledem do vnitrozemí.
VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je recepce, vstupní hala,  
Wi-Fi, minimarket, dětské hřiště, slu-
nečníky (u bazénu zdarma, na plá-
ži za poplatek). Všechny tyto služby 
čerpají klienti v hotelu Vantaris Pala-
ce. Bazény, dětské bazény jsou v are-
álu komplexu.
STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře jsou 
formou švédského stolu. Můžete si 
dokoupit all inclusive (popis a ceny 
viz web).
PLÁŽ Dlouhá písečná pláž s oblázky.
SHRNUTÍ Příjemný areál s čerpá-
ním služeb v sesterském 4 hvězdičko-
vém hotelu.
VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 600 m
Centrum: cca 250 m
CENA ZAHRNUJE Letenku Praha – 
Chania – Praha včetně poplatků spo-
jených s leteckou dopravou, transfery 
v destinaci, 10×, nebo 11× ubytová-
ní, stravu dle výběru, služby zástupce 
CK (pokud není uvedeno jinak). Mož-
nost dokoupení komplexního cestov-
ního pojištění včetně pojištění stor-
na zájezdu.

POLOHA Rozlehlejší hotelový areál 
je zasazen v klidném prostředí. 
UBYTOVÁNÍ Areál tvoří hlavní budo-
va a 7 dvoupodlažních budov. Dvou-
lůžkové pokoje s možností až 2 při-
stýlek a rodinnými pokoji. Pokoje mají 
koupelnu s vanou, WC, klimatizaci, 
fén, telefon, TV/SAT, ledničku, balkón 
nebo terasu s výhledem do vnitrozemí 
nebo na moře.
VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je vstupní hala s recepcí, vý-
tahy, hotelový bar, bar na pláži, ta-
verna, hlavní restaurace, grill restau-
race, minimarket, venkovní a vnitřní 
bazén, slunečníky a lehátka (u bazé-
nu zdarma, na pláži za poplatek), dět-
ské hřiště. Wi-Fi je v prostoru recepce 
a vstupní haly zdarma.
STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře jsou 
formou švédského stolu. Můžete si 
dokoupit all inclusive (popis a ceny 
viz web). 
PLÁŽ Krásná, široká, písečná pláž, 
místy s drobnými oblázky je přímo 
u hotelu. Vstup do moře je pozvolný.
SHRNUTÍ Hotel hned u pláže  
s příjemným personálem a pestrou 
stravou.
VZDÁLENOSTI
Pláž: přímo u hotelu
Centrum: cca 250 m
CENA ZAHRNUJE Letenku Praha – 
Chania – Praha včetně poplatků spo-
jených s leteckou dopravou, transfery 
v destinaci, 10×, nebo 11× ubytová-
ní, stravu dle výběru, služby zástupce 
CK (pokud není uvedeno jinak). Mož-
nost dokoupení komplexního cestov-
ního pojištění včetně pojištění stor-
na zájezdu.

 
Více informací na  
viamare.cz
GR-2410VG

 
Více informací na  
viamare.cz
GR-2409VP

* cena po nejvyšší slevě* cena po nejvyšší slevě

Dítě do 2 let: 990 Kč bez nároku  
na místo v letadle a služby

Dítě do 2 let: 990 Kč bez nároku  
na místo v letadle a služby
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Dospělá osoba
cena od

15 792 Kč*

  Děti do 14 let pobyt zdarma 
cena od

7 990 Kč

 Pokoje, 1–4 lůžka

IIII IIIi III IIii
IIi II Ii I

  Strava: polopenze

  Odlety: Praha, Ostrava, Brno 
Odletové dny: Út, St

 Počet nocí: 7, 14

Odyssia Beach 

KRÉTA – Heraklion – Missiria

POLOHA
Velmi oblíbený a zrekonstruovaný hotel s příjemnou rodinnou atmo-
sférou. Areál se skládá z osmi bloků, mezi kterými jsou vzrostlé pal-
my. Poblíž jsou nákupní a zábavní možnosti a zastávka linkového au-
tobusu. 
UBYTOVÁNÍ
2lůžkové pokoje mají možnost 1 přistýlky, pokoje pro rodiny jsou  
až pro 4 osoby (za příplatek dle obsazenosti), promo pokoje jsou jen 
pro 2 osoby. Všechny pokoje jsou vybaveny koupelnou se sprchovým 
koutem, WC, klimatizací, fénem, TV/SAT, balkónem nebo terasou. 
VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je recepce, salónek s TV/SAT, vnitřní restaurace, venkovní 
taverna, bar a snackbar, obchůdek se suvenýry, bazén, dětský bazén, 
slunečníky a lehátka (u bazénu zdarma, na pláži za poplatek), ma-
lý dětský koutek, společenské večery, fitcentrum (za poplatek), stol-
ní tenis, venkovní šachy. Wi-Fi je v prostoru recepce a plážového ba-
ru za poplatek.
STRAVOVÁNÍ
Snídaně i večeře jsou formou bufetu.
PLÁŽ
Široká, písčito-oblázková pláž je hned u hotelu a patří k nejhezčím 
v této oblasti. Doporučujeme boty do vody. 
SHRNUTÍ
Hotel blízko pláže s možnostmi večerních procházek po okolí či výle-
tu do Rethymna.
VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 10 m
Letovisko Rethymno: cca 3 km
CENA ZAHRNUJE
Letenku Praha/Brno/Ostrava - Heraklion - Ostrava/Brno/Praha 
včetně poplatků spojených s leteckou dopravou, transfery v desti-
naci, 7× nebo 14× ubytování, stravu dle výběru, služby zástupce CK 
(pokud není uvedeno jinak). Možnost dokoupení komplexního ces-
tovního pojištění včetně pojištění storna zájezdu.

 
Více informací na  
viamare.cz
GR-2609OD

* cena po nejvyšší slevě

W  Exluzivně u nás
W  Přímo u pláže
W  Vhodné pro seniory

q w c b A

Dítě do 2 let: 990 Kč bez nároku  
na místo v letadle a služby
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Dospělá osoba
cena od

15 002 Kč*

  Děti do 12 let pobyt zdarma 
cena od

7 990 Kč

 Studia, 1–4 lůžka

 Apartmány, 3–6 lůžek

IIIIII IIIIii IIIIIi
IIII IIIiii IIIi III
IIii IIi II Ii I

  Strava: polopenze / možnost 
dokoupení all inclusive

  Odlety: Praha, Ostrava, Brno 
Odletové dny: Út, St

 Počet nocí: 7, 14

Sea Front 

KRÉTA – Heraklion – Rethymno / Adelianos Kampos

POLOHA  
Příjemný hotelový komplex se nachází v klidném prostředí. Nedaleko 
je třída s obchody a restauracemi. 
UBYTOVÁNÍ  
Hotel se skládá ze 3 bloků. Studia jsou pro 1–4 osoby. Apartmány pro 
3–4 osoby mají ložnici, koupelnu, obývací pokoj a kuchyňský kout. 
Apartmány pro 4–6 osob mají 2 ložnice, koupelnu a obývací pokoj 
s kuchyňským koutem. Všechny apartmány jsou na vyžádání.
VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je hala s recepcí, salónek s TV/SAT, výtahy, venkovní bar 
a  snackbar, 2 restaurace, bazén s oddělenou částí pro děti, sluneční-
ky a lehátka (u bazénu zdarma, na pláži za poplatek), dětské hřiště. 
Wi-Fi je v prostorách hotelu a ve většině  pokojů  zdarma.
STRAVOVÁNÍ  
Snídaně a večeře jsou formou bufetu, za příplatek je all inclusive (po-
pis a ceny viz web).
PLÁŽ  
Pěkná, písčito-oblázková pláž se nachází přímo u hotelu. 
SHRNUTÍ  
Prostorné ubytování pro početnou rodinu na klidném místě, hned 
u pláže.
VZDÁLENOSTI  
Pláž: cca 10 m
Centrum Rethymna: cca 7 km
CENA ZAHRNUJE  
Letenku Praha/Brno/Ostrava - Heraklion - Ostrava/Brno/Praha 
včetně poplatků spojených s leteckou dopravou, transfery v desti-
naci, 7× nebo 14× ubytování, stravu dle výběru, služby zástupce CK 
(pokud není uvedeno jinak). Možnost dokoupení komplexního ces-
tovního pojištění včetně pojištění storna zájezdu.

 
Více informací na  
viamare.cz
GR-2612SF

* cena po nejvyšší slevě

W  Přímo u pláže
W  Rodinná atmosféra
W  Zábava na dosah

w c a b A

Dítě do 2 let: 990 Kč bez nároku  
na místo v letadle a služby
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Dospělá osoba
cena od

15 555 Kč*

  Děti do 7 let pobyt zdarma 
cena od

7 990 Kč

 Pokoje, 1–4 lůžka

IIIi III IIii IIi II
Ii I

  Strava: all inclusive

  Odlety: Praha, Ostrava, Brno 
Odletové dny: Út, St

 Počet nocí: 7, 14

W  Klidné prostředí
W  Oblíbené
W  Rezervujte včas

q c a b D

KRÉTA – Heraklion – Bali

Bali Beach +

POLOHA
Zrenovovaný, na našem trhu známý, velmi vyhledávaný a oblíbený 
hotelový areál se nachází v klidnějším prostředí, v mírném svahu nad 
mořskou zátokou. Přes silnici se nachází sesterský hotel Bali Village. 
Zastávka městského autobusu je cca 1 km od hotelu.
UBYTOVÁNÍ
Hotel nabízí dvoulůžkové pokoje s možností až 2 přistýlek. Všechny 
pokoje jsou vybaveny koupelnou s vanou nebo sprchovým koutem, 
WC, klimatizací, fénem, telefonem, TV/SAT, ledničkou, balkónem nebo 
terasou s bočním výhledem na moře, letovisko a hory. 
VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je vstupní hala s recepcí, vnitřní bar, společenská místnost 
s TV/SAT, restaurace, bar a snackbar u bazénu, bar a restaurace  
na pláži (konzumace v tomto baru není součástí programu all inclu-
sive), 2 bazény, dětský bazén a dětské brouzdaliště, slunečníky a le-
hátka (u bazénu zdarma, na pláži za poplatek), stolní tenis (zdarma), 
kulečník (za poplatek). Wi-Fi je v prostoru recepce a bazénu za po-
platek (lze přikoupit předem na celý pobyt).
STRAVOVÁNÍ
All inclusive (viz popis na našem webu). 
PLÁŽ
Na menší písečnou pláž, místy s oblázky a s pozvolným vstupem 
do moře se lze dostat po schodišti vedoucím k moři. Není vhodné pro 
osoby s pohybovými obtížemi.
SHRNUTÍ
Hotel s překrásným výhledem, v klidném prostředí a za výhodnou 
cenu.
VZDÁLENOSTI
Pláž: přímo před areálem
Centrum: cca 250 m
CENA ZAHRNUJE
Letenku Praha/Brno/Ostrava - Heraklion - Ostrava/Brno/Praha 
včetně poplatků spojených s leteckou dopravou, transfery v desti-
naci, 7× nebo 14× ubytování, stravu dle výběru, služby zástupce CK 
(pokud není uvedeno jinak). Možnost dokoupení komplexního ces-
tovního pojištění včetně pojištění storna zájezdu.

 
Více informací na  
viamare.cz
GR-2601BB

* cena po nejvyšší slevě

Dítě do 2 let: 990 Kč bez nároku  
na místo v letadle a služby
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Dospělá osoba
cena od

15 950 Kč*

  Děti do 13 let pobyt zdarma 
cena od

7 990 Kč

Dospělá osoba
cena od

13 817 Kč*

  Děti do 6 let pobyt zdarma 
cena od

7 990 Kč

  Strava: all inclusive

  Odlety: Praha, Ostrava, Brno 
Odletové dny: Út, St

 Počet nocí: 7, 14

  Strava: snídaně

  Odlety: Praha, Ostrava, Brno 
Odletové dny: Út, St

 Počet nocí: 7, 14

 Pokoje, 2–3 lůžka

II IIi III

 Studia, 2–3 lůžka

III IIi II I

 Apartmány, 2–4 lůžka

IIII IIIi III IIi II

POLOHA Oblíbený, rodinný, apart-
mánový hotel. Leží v klidnějším pro-
středí letoviska Bali, v sousedství ho-
telu Bali Beach, v mírném svahu nad 
zátokou.
UBYTOVÁNÍ Studia pro 3 osoby  – 
jedna ložnice s kuchyňským koutem. 
Apartmány až pro 4 osoby – ložnice 
a oddělený kuchyňský kout posuvný-
mi dveřmi. Všechna studia i apartmá-
ny mají balkon, vlastní koupelnu 
se sprchovým koutem, WC a fénem. 
Jsou vybaveny TV/SAT, trezorem, kli-
matizací, kuchyňským koutem s ledni-
cí a kávovarem.
VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU 
Hotel má pro své hosty vstupní ha-
lu s recepcí, restauraci s výhledem na 
moře, snack bar na střeše, dva bazény, 
lehátka a slunečníky na terase u bazé-
nu zdarma, dětské hřiště. V celém are-
álu je Wi-Fi zdarma (bez záruky).
STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufe-
tu v hotelové restauraci s krásným vý-
hledem na zátoku.
PLÁŽ Krásná písečná pláž je 60 m od 
hotelu po schodech, přes místní ko-
munikaci, v zátoce Varkotopos.
SHRNUTÍ Oblíbený hotel vhodný pro 
rodiny s dětmi i páry.
VZDÁLENOSTI 
Pláž: cca 60 m
Centrum: cca 200 m
CENA ZAHRNUJE Letenku Praha/
Brno/Ostrava - Heraklion - Ostrava/
Brno/Praha včetně poplatků spoje-
ných s leteckou dopravou, transfe-
ry v destinaci, 7× nebo 14× ubytová-
ní, stravu dle výběru, služby zástupce 
CK (pokud není uvedeno jinak). Mož-
nost dokoupení komplexního cestov-
ního pojištění včetně pojištění stor-
na zájezdu.

POLOHA Jednoduchý hotel, který se 
skládá z pěti budov, leží v udržované 
zahradě, v centru letoviska Bali a jen 
kousek od pláže (cca 200 metrů). Od 
letiště v Heraklionu je to asi 50 km.
VYBAVENÍ A SLUŽBY V hotelu na-
jdete recepci, restauraci a bar u bazé-
nu. Bazén s oddělenou dětskou částí, 
lehátka a slunečníky na trase u bazé-
nu zdarma. Ve společných prostorách 
Wifi zdarma bez záruky.
UBYTOVÁNÍ Všechny pokoje ma-
jí vlastní koupelnu se sprchou a WC 
a balkon nebo terasu. V pokojích je 
lednice a klimatizace, trezor (za po-
platek). Pokoje s výhledem na moře 
za příplatek. Pokoje Superior jsou no-
vě zrekonstruované a mají navíc TV, 
také za příplatek. Dětská postýlka na 
vyžádání zdarma.
STRAVOVÁNÍ All inclusive – plná 
penze s nápoji a odpoledními snacky.
PLÁŽ Krásná písečná pláž je vzdá-
lená asi 200 metrů (část přístupo-
vé cesty jsou schody, proto hotel není 
vhodný pro osoby s omezenou pohyb-
livostí), kde najdete lehátka, sluneční-
ky a vodní sporty (za poplatek). Vstup 
do moře je pozvolný.
VZDÁLENOSTI 
Pláž: 200m
Centrum letoviska 200 m
Letiště Heraklion: cca 50 km
CENA ZAHRNUJE Letenku Praha/
Brno/Ostrava - Heraklion - Ostrava/
Brno/Praha včetně poplatků spoje-
ných s leteckou dopravou, transfe-
ry v destinaci, 7× nebo 14× ubytová-
ní, stravu dle výběru, služby zástupce 
CK (pokud není uvedeno jinak). Mož-
nost dokoupení komplexního cestov-
ního pojištění včetně pojištění stor-
na zájezdu.

W  Příjemné prostředí
W  Kousek od pláže
W  Rezervujte včas

W Klidné prostředí
W Kousek od pláže
W Ideální poloha

w c a b F w c b m D

KRÉTA – Heraklion – Bali

Liza Mary + Troulis 

 
Více informací na  
viamare.cz
GR-2602TR

 
Více informací na  
viamare.cz
GR-2603LM

* cena po nejvyšší slevě* cena po nejvyšší slevě

Dítě do 2 let: 990 Kč bez nároku  
na místo v letadle a služby

Dítě do 2 let: 990 Kč bez nároku  
na místo v letadle a služby
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Dospělá osoba
cena od

13 817 Kč*

  Děti do 12 let pobyt zdarma 
cena od

7 990 Kč

 Pokoje, 2–4 lůžka

IIIi III IIii IIi II

  Strava: polopenze

  Odlety: Praha, Ostrava, Brno 
Odletové dny: Út, St

 Počet nocí: 7, 14

W Rodinná atmosféra

c q D r e

KRÉTA – Heraklion – Bali

Gorgona Family Hotel 

 
Více informací na  
viamare.cz
GR-2600GO

* cena po nejvyšší slevě

Dítě do 2 let: 990 Kč bez nároku  
na místo v letadle a služby

POLOHA  
Menší oblíbený hotel s rodinnou atmosférou a vyhlášenou tavernou 
je hned na kraji Bali. Podél pláže vede málo frekventovaná cesta, kde 
jsou další bary, restaurace a taverny. 
UBYTOVÁNÍ  
Nově zrekonstruované pokoje mají koupelnu se sprchovým koutem 
a WC, balkón, klimatizaci. V každém pokoji je lednice, varná konvice, 
fén, trezor a televize. Pokoje jsou 2lůžkové nebo 2lůžkové s možnos-
tí až dvou přistýlek.
VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je restaurace s venkovním posezením, která je zároveň vyhlá-
šenou místní tavernou. Vedle restaurace je bar, zastíněné dětské hřiště 
a bazén s dětskou částí. Wi-Fi je v celém objektu zdarma a bez záruky.
STRAVOVÁNÍ  
Polopenze.  Snídaně formou bufetu. Večeře servírovaná o 3 chodech 
(salát, hlavní chod, dezert nebo ovoce). 
PLÁŽ  
Písečná pláž Livadi s dostatečným množstvím lehátek a slunečníků 
(za poplatek) je pouze 70 m od hotelu. 
SHRNUTÍ  
Rodinný hotel s výbornou kuchyní vhodný jak pro rodiny s dětmi, tak 
pro páry.
VZDÁLENOSTI 
Pláž: cca 70 m
Letovisko: 100 m
CENA ZAHRNUJE  
Letenku Praha/Brno/Ostrava - Heraklion - Ostrava/Brno/Praha 
včetně poplatků spojených s leteckou dopravou, transfery v desti-
naci, 7× nebo 14× ubytování, stravu dle výběru, služby zástupce CK 
(pokud není uvedeno jinak). Možnost dokoupení komplexního ces-
tovního pojištění včetně pojištění storna zájezdu.
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Dospělá osoba
cena od

13 422 Kč*

  Děti do 12 let pobyt zdarma 
cena od

7 990 Kč

 Pokoje, 1–4 lůžka

IIII IIIi III Iiii
Iii Ii I

  Strava: polopenze / možnost 
dokoupení all inclusive

  Odlety: Praha, Ostrava, Brno 
Odletové dny: Út, St

 Počet nocí: 7, 14

W  Rodinná atmosféra
W  Klidné prostředí
W  Zábava na dosah

w c a b F

KRÉTA – Heraklion – Ammoudara 

Marirena Beach 

 
Více informací na  
viamare.cz
GR-2604MB

* cena po nejvyšší slevě

Dítě do 2 let: 990 Kč bez nároku  
na místo v letadle a služby

Smartline Neptuno Beach 

POLOHA Hotelový areál se nachází 
hned u pláže v letovisku Ammoudara. 
Zastávka linkového autobusu je neda-
leko hotelu.
UBYTOVÁNÍ Hotelový komplex se 
skládá z hlavní budovy a 2 vedlejších 
budov, dvoulůžkové pokoje mají mož-
nost 1 přistýlky, superior pokoje jsou 
pro 2–3 osoby a pokoje pro rodiny 
mají palandu (pouze pro děti). Všech-
ny pokoje jsou vybaveny koupelnou 
s vanou nebo sprchovým koutem, WC, 
klimatizací, fénem, telefonem, TV/SAT, 
ledničkou, rychlovarnou konvicí, bal-
kónem nebo terasou.
VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je vstupní hala s recepcí, sa-
lónek s TV/SAT, výtah, vnitřní restau-
race, hlavní bar, venkovní bar, snack 
bar a kavárna, bazén, dětský bazén, 
slunečníky a lehátka (u bazénu i na 
pláži zdarma), kulečník, plážový volej-
bal, dětské hřiště a miniklub. Wi-Fi.
STRAVOVÁNÍ Formou all inclusive 
(viz popis na našem webu). 
PLÁŽ Dlouhá a široká písečná pláž 
je hned před areálem hotelu, vstup 
do moře je pozvolný.
SHRNUTÍ Velmi oblíbený hotel blízko 
pláže s velmi chutnou stravou.
VZDÁLENOSTI 
Pláž: cca 10 m
Centrum: cca 2 km
CENA ZAHRNUJE Letenku Praha/
Brno/Ostrava - Heraklion - Ostrava/
Brno/Praha včetně poplatků spoje-
ných s leteckou dopravou, transfe-
ry v destinaci, 7× nebo 14× ubytová-
ní, stravu dle výběru, služby zástupce 
CK (pokud není uvedeno jinak). Mož-
nost dokoupení komplexního cestov-
ního pojištění včetně pojištění stor-
na zájezdu.

POLOHA Zrenovovaný rodinný ho-
tel se skládá ze 2 budov, nejbližší mi-
nimarket je cca 50 m. Jen kousek je 
Technopolis – multikino s venkovním 
amfiteátrem. 
UBYTOVÁNÍ Hotel nabízí dvoulůž-
kové pokoje s možností 1 přistýlky 
a prostornější pokoje pro rodiny až se 
2 přístýlkami (pouze pro děti). Všech-
ny pokoje jsou vybaveny koupelnou se 
sprchovým koutem nebo vanou, WC, 
klimatizací, telefonem, TV/SAT, fénem, 
ledničkou, balkónem nebo terasou.
VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je vstupní hala s recepcí, bar 
s TV/SAT, výtah, restaurace, kavárna, 
taverna, snackbar u bazénu, bazén, 
dětský bazén. Wi-Fi je v hotelu i na 
pokojích zdarma.
STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře jsou 
formou bufetu, za příplatek je all inc-
lusive (popis a ceny viz web). 
PLÁŽ Písečná pláž (hrubší písek 
s oblázky při vstupu do moře) je do-
stupná přes silnici. Vstup do moře je 
pozvolný.
SHRNUTÍ Hotel se vstřícným 
a ochotným personálem, s možností 
procházek a nákupů v okolí. 
VZDÁLENOSTI 
Pláž: cca 200 m
Centrum letoviska: cca 200 m
CENA ZAHRNUJE Letenku Praha/
Brno/Ostrava - Heraklion - Ostrava/
Brno/Praha včetně poplatků spoje-
ných s leteckou dopravou, transfe-
ry v destinaci, 7× nebo 14× ubytová-
ní, stravu dle výběru, služby zástupce 
CK (pokud není uvedeno jinak). Mož-
nost dokoupení komplexního cestov-
ního pojištění včetně pojištění stor-
na zájezdu.

Dospělá osoba
cena od

18 638 Kč*

  Děti do 13 let pobyt zdarma 
cena od

7 990 Kč

 Pokoje, 1–4 lůžka

III Iiii Iii II Ii I

  Strava: all inclusive

  Odlety: Praha, Ostrava, Brno 
Odletové dny: Út, St

 Počet nocí: 7, 14

W  Přímo u pláže
W  Oblíbené
W  Rezervujte včas

q w c a A

 
Více informací na  
viamare.cz
GR-2605NE

* cena po nejvyšší slevě

Dítě do 2 let: 990 Kč bez nároku  
na místo v letadle a služby
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Dospělá osoba
cena od

14 923 Kč*

 Pokoje, 1–4 lůžka

IIIi III Iiii Iii II
Ii I

  Strava: polopenze

  Odlety: Praha, Ostrava, Brno 
Odletové dny: Út, St

 Počet nocí: 7, 14

W  Klidné prostředí
W  Pro rodiny s dětmi
W  Rezervujte včas

q w c b E

KRÉTA – Heraklion – Gouves / Stalida

Hara Ilios 

POLOHA Velmi příjemný hotelový areál se nachází v klidném pro-
středí. Je dobře a pečlivě udržovaný. 
UBYTOVÁNÍ 2 lůžkové pokoje mají možnost 1 přistýlky a superi-
or pokoje až 2 přistýlek. Pokoje jsou vybaveny koupelnou se sprcho-
vým koutem nebo vanou, WC, TV/SAT, klimatizací, fénem, telefonem, 
ledničkou, balkónem nebo terasou. Superior pokoje mají vanu a jsou 
moderněji vybaveny. 
VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU 
V hotelu je prostorná vstupní hala s recepcí, vnitřní restaurace, bar, 
 snack bar, bazén, dětský bazén, slunečníky a lehátka (u bazénu zdar-
ma, na pláži za poplatek). Wi-Fi je v prostoru recepce zdarma.
STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře jsou formou švédského stolu.
PLÁŽ Písečná pláž s pozvolným vstupem do moře je dostupná přes 
silnici. V docházkové vzdálenosti se nachází více pláží. Vstup do vo-
dy je pozvolný.
SHRNUTÍ Hotel je obklopen zelení, s milým a ochotným personá-
lem. Výborná kuchyně. Možnost procházek a dalších aktivit během 
pobytu. 
VZDÁLENOSTI Pláž: cca 150 m
Centrum: cca 1 km
CENA ZAHRNUJE Letenku Praha/Brno/Ostrava - Heraklion - Os-
trava/Brno/Praha včetně poplatků spojených s leteckou dopravou, 
transfery v destinaci, 7× nebo 14× ubytování, stravu dle výběru, služ-
by zástupce CK (pokud není uvedeno jinak). Možnost dokoupení 
komplexního cestovního pojištění včetně pojištění storna zájezdu.

 
Více informací na  
viamare.cz
GR-2606HI

* cena po nejvyšší slevě

Dítě do 2 let: 990 Kč bez nároku  
na místo v letadle a služby
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OSTROV S IMPOZANTNÍMI HORSKÝMI MASIVY
KRÁSNÉ PLÁŽE S AZUROVĚ MODRÝM MOŘEM 

Ostrov Karpathos se nachází mezi ostrovy Kréta 
a Rhodos a je druhým největším ostrovem Do-
dekanského souostroví (324 km2 včetně ostro-
va 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 ma-
lá jižní část ostrova je nížinatá. Nejvyšším vrcho-

lem ostrova i celého souostroví je hora Kali Lim-
ni (1215 m n. m.).

Ostrov má přibližně 5500 stálých obyvatel 
v 10 vesnicích a hlavním městě Pigadia, kde žije 
asi 2500 obyvatel a jež je důležitým přístavem 
spojujícím Karpathos s ostrovy Rhodos a Kréta 
a s přístavem Pireus.

Během středověku byl ostrov často napadán pi-
ráty, proto se většina obyvatel uchýlila do hor-

KARPATHOS
KARPATHOS 

ských vesniček v severní části ostrova, které jsou 
doslova vnořeny do horských masivů. Mezi nej-
krásnější z nich patří Olympos, Mesochori, Me-
netes a Othos, kde si obyvatelé dodnes uchovali 
zvyky a tradice svých předků. Ženy nosí pestro-
barevné kroje nejen při slavnostních událostech, 
ale i při každodenních činnostech. Místní obyva-
telé se kromě turistického ruchu živí zeměděl-
stvím, především pěstováním vinné révy, ovoce, 
zeleniny, oliv a citrusů, chovem koz a ovcí. Důle-
žitým zdrojem obživy je též rybolov.

Historie ostrova sahá až do 2. tis. př. n.l., kdy byl 
ostrov poprvé osídlen. Na ostrově postupně za-
nechali své stopy v antické době Minojci, Mykéňa-
né a Dórové, kteří nejvíce příspěli k rozvoji os-
trova, přičemž využili jeho umístění na rozmezí 
Evropy, Asie a severní Afriky. Díky své poloze se 
ostrov stal terčem mnoha dobyvatelů (Římané, 
Janované, Benátčané, Turci, Italové a Němci). Na 
ostrově je kolem 100 pláží, jsou převážně písčito-
-oblázkové nebo oblázkové, několik pláží je i čis-
tě písečných. Některé pláže jsou přístupné pou-
ze z moře. K nejkrásnějším písečným plážím na 
ostrově patří pláže v okolí letoviska Lefkos a pláž 
Apella. Severně od ostrova Karpathos leží dnes 
neobydlený ostrov Saria, který od Karpathosu od-
děluje pouze 150 m široká šíje.

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 hlav-
ním městě se nachází potápěčská škola s licencí 
 PADI nabízející kurzy potápění a ponory na mno-
ha místech okolo ostrova.

Voda z vodovodu není pitná. U cest jsou často 
kohoutky s pramenitou pitnou vodou.

Kompletní nabídka ubytování a aktuální  
ceny na www.viamare.cz a www.vtt.cz

Letecké zájezdy  
na 7 a 14 nocí

Odletové místo  
Praha

DOPORUČUJEME
W   rozhodně se jeďte podívat na někte-
ré další krásné pláže ostrova. Na ostrově 
je více jak 100 krásných pláží, které sto-
jí za vidění.

W   navštivte hlavní město ostrova Karpathos, 
proslulou Pigadii, která je největším přísta-
vem na ostrově. Můžete zde vidět Poseido-
novu jeskyni s hrobkou, antickou Akropoli 
a malé archeologické muzeum a přitom se 
vykoupat na městské písečné pláži.

W   nevynechejte tradiční unikátní vesnice os-
trova Karpathos se zachovalými tradičními 
zvyky místních obyvatel. Navštivte někte-
ré církevní slavnosti (Agios Pandeleimonas 
27. 7., Vruchunda 28.–29. 8., Mesochori 
7.–9. 9.). Nejznámější a nejnavštěvovanější 
vesnicí je Olympos, který je doslova živou-
cím muzeem (slavnost 15.–16. 8.)

Další zajímavosti Vám na místě  
doporučí zástupce CK.

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

PIGADIA

Pigadia, hlavní město ostrova, bývá označována 
též jako Karpathos. Žije zde cca 2,5 tisíce stá-
lých obyvatel. Městu dominuje přístav, odkud 
vyplouvají výletní lodě i trajekty do dalších kou-
tů Řecka. Jako obchodní a kulturní centrum ob-
lasti nabízí Pigadia vše, co je třeba. Naleznete 
zde spoustu restaurací, kaváren, cukrárny, rych-
lé občerstvení, minimarkety, supermarkety, ob-
chody s tradičními suvenýry, lékárny, banko-
mat i noční kluby. Příjemnou atmosféru Pigadie 
si vychutnejte v některé z kaváren s okouzlují-
cím výhledem na panorama domků, vystavěných 
od přístavu dále do svahů obklopujících zátoku, 
i na okolní hory. Autobusem se můžete dostat do 

nejznámější letovisko na ostrově Amoopi s krás-
nými plážemi (několikrát denně), na pláž Kyra 
Panagia (3× týdně) nebo do krásného letoviska 
Lefkos (3× týdně). Možnost pronájmu doprav-
ních prostředků a rezervace výletů přes zástup-
ce CK, který do města pravidelně dojíždí.

TRANSFER:
Cesta z letiště do Pigadie (cca 15 km) potrvá 
asi 30 min.

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ
Seven Stars (hotel se snídaní)    … str. 124
Alimounda Mare (hotel s polopenzí)   … str. 124

LEFKOS

Lefkos je malá rybářská vesnička, která je do-
slova roztroušena na kamenitých svazích nad 
křišťálově čistým mořem. Naleznete ji na zá-
padním pobřeží ostrova Karpathos asi 36 km 
od hlavního města ostrova Pigadia. Střediskem 
této oblasti je tradiční a velmi rázovitá vesnice 
Mesochori, která díky své poloze byla 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 prosperi-
tu oblast zaznamenala v době klasické za vlády 
Dórů a později za raného křesťanství. Nedaleko 
pobřeží, přímo naproti pláži Frangolimnionas, 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 oby-
vatelé nazývali Frankové a právě po nich by-
la pojmenována pláž Frangolimnionas. Oko-
lí letoviska Lefkos nabízí množství nádherných 
pláží. Můžete si vybrat mezi klidnou oblázko-
vou pláží Potali, která má písek smíšený s malý-
mi oblázky (doporučujeme boty do vody), plá-
ží Gialou Chorafi s jemným pískem a pozvolným 

vstupem do moře, a to v samém srdci vesnič-
ky Lefkos. Na pláži si můžete pronajmout le-
hátka a slunečníky. Další pláže této oblasti jsou 
Panagias Limani, Frangolimnionas a pláž Per-
dikas Potami, kterou vyhledávají ti, kteří se rádi 
koupají bez plavek. Nad pláží naleznete zajíma-
vost, která dokládá velmi staré osídlení toho-
to místa. Jedná se o rezervoár na vodu z doby 
římské. Malé centrum Lefkosu je soustředěno 
okolo pláže Gialou Chorafi, kde naleznete ob-
chody, kavárny, autobusová linka do hlavního 
města (3× týdně). Je zde i půjčovna dopravních 
prostředků, se kterou spolupracujeme. Na plá-
ži si můžete pronajmout lehátka a slunečníky. 
V blízkosti ostatních lefkosských pláží jsou pak 
další obchody a taverny. Rozhodnete-li se pro 
toto místo, užijete si krásné koupání v kříšťálo-
vě čistých vodách v chráněných zálivech. Po-
kud podniknete pěší vycházky do hor nebo si 
pronajmete dopravní prostředek a vydáte-li se 
na další krásné pláže a do pozoruhodných okol-
ních vesniček, budete nadšeni a prožijete neza-
pomenutelnou dovolenou. Možnost pronájmu 
dopravních prostředků a rezervace výletů přes 
zástupce CK, který má v Lefkosu sídlo.

TRANSFER:
Cesta z letiště do Lefkosu (cca 32 km) potr-
vá asi 1 h. 

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ
Lefkos Village (studia)  … str. 120
Sea Melody (studia)  … str. 121
Pliades (apartmány)  … str. 122
Galini (studia)  … str. 123 
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KARPATHOS

VÝLETY
Výlety a tipy naleznete na webu.

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)
Olympos a perly Karpathosu – Olym-
pos je jedna z nejtradičnějších vesnic 
na ostrově. Dodnes zde lze spatřit pů-
vodní život, kulturu a zvyky místních 
obyvatel. (orientační cena: 39 €, děti 
do 12 let:  19 €)

Saria – vydejte se po stopách dávných 
civilizací a pirátů na ostrov Saria, který 
byl dříve součástí pevniny ostrova Kar-
pathos. Procházka do vesnice Argos a dá-
le ke kostelíku Agios Zaharias, odkud je 
krásný výhled na moře a na základy pů-
vodního osídlení. Součástí výletu je za-
stávka na koupání. (orientační cena: 49 €, 
děti do 12 let: 25 €)

Modrý den – celodenní plavba s koupá-
ním (na ostrově je přes 100 krásných plá-
ží) a grilováním. Oběd (v ceně) pro Vás 
připraví sám kapitán a jeho posádka. (ori-
entační cena: 44 €, děti do 12 let: 22 €) 

Poznávejte na dovolené.
Ceny pronájmů aut naleznete na webu.
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Dospělá osoba
cena od

13 249 Kč*

  Dítě do 15 let na přistýlce 
výhodná cena od

5 990 Kč
Platnost ceny do 31. 12. 2020

  Děti do 15 let pobyt zdarma 
cena od

7 990 Kč

KARPATHOS – Lefkos

Lefkos Village +

POLOHA
Apartmánový hotel je postaven nedaleko malebného centra vesnič-
ky Lefkos, kde naleznete taverny, obchody a kafeniony. Krásné pláže 
jsou v dosahu několika minut.
UBYTOVÁNÍ
Přízemní studia mají prostorné zastíněné terasy s výhledem na mo-
ře, v některých případech je výhled omezený zelení, v 1. patře ma-
jí studia balkóny s krásným výhledem na moře. Studia jsou prostor-
ná, mají 2 lůžka a rozkládací gauč (další 1-2 lůžka pro 2 děti do 15 let 
nebo 1 dospělou osobu). Dále jsou studia vybavena vanou a WC, ku-
chyňským koutem (včetně vařiče, základního nádobí a lednice), kli-
matizací (za příplatek), TV/SAT, sejfem (za příplatek) a Wi-Fi. Dětská 
postýlka je na vyžádání (zdarma). 
VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
Malý hotelový komplex je obklopen zahradou s bazénem. Hotel se 
skládá z 5 stylových jednopatrových budov, které vytvářejí příjemný 
celek a výborně zapadají do zdejší krajiny. V hlavní budově je recepce 
s barem a TV, prostorná zastíněná terasa, kde si můžete dopřát ma-
lé občerstvení nebo snídani a bazén s lehátky a slunečníky. U vilky je 
možnost parkování.
STRAVOVÁNÍ
Můžete si přikoupit „řeckou“ kontinentální snídani servírovanou pří-
mo v hotelu.
PLÁŽ
Nejbližší pláž s hrubším pískem, která se jmenuje Frangolimnionas, 
máte na dosah (asi 3 minuty pohodlnou chůzí). Další pláže, např. Gia-
lou Chorafi a pláž Panagias Limani jsou v dosahu několika minut. 
Blízko je i pláž, kde se můžete koupat bez plavek.
SHRNUTÍ
Kvalitní ubytování s hotelovými službami v krásném a klidném pro-
středí. Výborná poloha vhodná pro rodiny s dětmi.
VZDÁLENOSTI 
Pláž: cca 190 m
Centrum Lefkosu: cca 150 m
CENA ZAHRNUJE
Letenku Praha – Karpathos – Praha včetně poplatků spojených s le-
teckou dopravou, transfery v destinaci, 7×, nebo 14× ubytování, stra-
vu dle výběru, služby zástupce CK (pokud není uvedeno jinak). Mož-
nost dokoupení komplexního cestovního pojištění včetně pojištění 
storna zájezdu.

 
Více informací na  
viamare.cz
GR-2801LV

* cena po nejvyšší slevě

W  Pro rodiny s dětmi
W   Výborná poloha
W   Klidné prostředí

F w c k b

Dítě do 2 let: 990 Kč bez nároku  
na místo v letadle a služby

 Studia, 2–4 lůžka

III IIii IIi II

  Strava: bez stravy / možnost 
dokoupení snídaní

  Odlety: Praha 
Odletové dny: Pá

 Počet nocí: 7, 14
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Dospělá osoba
cena od

12 683 Kč*

KARPATHOS – Lefkos

Sea Melody +

POLOHA
2 vilky stojí v mírném svahu nedaleko malebného přístavu a kou-
sek od krásných pláží. Okolo přístavu jsou taverny a kavárny. V tomto 
malém centru jsou i 2 obchody.
UBYTOVÁNÍ
2 dobře vypadající vilky mají terasy a balkóny situovány k moři a jsou 
obklopeny zahradou. Ze studií je výhled na moře nebo výhled na mo-
ře částečně zastíněný zelení. Ubytování je v 1. patře nebo ve zvýše-
ném přízemí. Prostorná 2lůžková studia jsou vybavena WC, sprchou, 
kuchyňským koutem (včetně vařiče, základního nádobí a ledničky), 
klimatizací (za příplatek), Wi-Fi a trezorem (za příplatek). Dětská po-
stýlka je na vyžádání (zdarma). 
PLÁŽ
Krásná písečná pláž Gialou Chorafi je nedaleko od ubytování. Na plá-
ži si můžete pronajmout lehátka a slunečníky. V blízkosti jsou další 
krásné pláže této oblasti např. Frangolimnionas.
SHRNUTÍ
Předností je blízkost krásné pláže a centra.
VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 90 m
Centrum Lefkosu: cca 90 m
CENA ZAHRNUJE
Letenku Praha – Karpathos – Praha včetně poplatků spojených s le-
teckou dopravou, transfery v destinaci, 7×, nebo 14× ubytování, stra-
vu dle výběru, služby zástupce CK (pokud není uvedeno jinak). Mož-
nost dokoupení komplexního cestovního pojištění včetně pojištění 
storna zájezdu.

 
Více informací na  
viamare.cz
GR-2803SM

* cena po nejvyšší slevě

W  Pro páry
W  Blízko pláže a centra
W  Oblíbené

w c k m D

Dítě do 2 let: 990 Kč bez nároku  
na místo v letadle a služby

 Studia, 2 lůžka

II I

  Strava: bez stravy

  Odlety: Praha 
Odletové dny: Pá

 Počet nocí: 7, 14
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Dospělá osoba
cena od

13 168 Kč*

  Dítě do 15 let na přistýlce 
výhodná cena od

5 990 Kč
Platnost ceny do 31. 12. 2020

  Děti do 15 let pobyt zdarma 
cena od

7 990 Kč

KARPATHOS – Lefkos

Pliades 

POLOHA
Vilka stojí v zahradě v údolí obklopeném zelení a skalami. Nedale-
ko je záliv Potali s krásnou pláží. Nejbližší taverna je vzdálena jen asi 
120 m a malý obchod asi 180 m. Do centra vesničky a k pláži Gialou 
Chorafi se můžete dostat pohodlnou chůzí asi za 20 minut. 
UBYTOVÁNÍ
Přízemní apartmány mají výhled na moře, některé výhled na mo-
ře zastíněný zelení. Apartmány mají 1 ložnici s manželským lůžkem 
a obývací kuchyň s rozkládacím gaučem (až pro 2 děti do 15 let). Ně-
které apartmány mají 5. lůžko. Apartmány jsou vybaveny sprchou, 
WC, kuchyňským koutem (včetně vařiče, základního nádobí a lednič-
ky), trezorem (za příplatek), klimatizací (za příplatek) a Wi-Fi. Dětská 
postýlka je na vyžádání (zdarma).
STRAVOVÁNÍ
V taverně Blue Swan si můžete připlatit mírně rozšířenou kontinen-
tální snídani a servírovanou večeři (předkrm nebo salát, hlavní jídlo 
a dezert). Večeře se vybírá z jídelního lístku nebo hotových specialit 
obměňovaných každý den.
PLÁŽ
Krásná rozlehlá písčito-oblázková pláž Potali je v dosahu pohodlnou 
chůzí ani ne za 2 minuty. Na pláži je pronájem lehátek a slunečníků.
SHRNUTÍ
Ubytování s vynikající polohou, v klidném prostředí. 
VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 180 m
Centrum Lefkosu: cca 1,3 km
CENA ZAHRNUJE
Letenku Praha – Karpathos – Praha včetně poplatků spojených s le-
teckou dopravou, transfery v destinaci, 7×, nebo 14× ubytování, stra-
vu dle výběru, služby zástupce CK (pokud není uvedeno jinak). Mož-
nost dokoupení komplexního cestovního pojištění včetně pojištění 
storna zájezdu.

 
Více informací na  
viamare.cz
GR-2805PL

* cena po nejvyšší slevě

W  Výborná poloha
W   Klidné prostředí
W   V zahradě

w c k m F

Dítě do 2 let: 990 Kč bez nároku  
na místo v letadle a služby

 Studia, 2–5 lůžek IIII

IIIi IIiii IIii IIi II

  Strava: bez stravy / možnost 
dokoupení snídaní a večeří

  Odlety: Praha 
Odletové dny: Pá

 Počet nocí: 7, 14
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Dospělá osoba
cena od

11 955 Kč*

  Dítě do 15 let na přistýlce 
výhodná cena od

5 990 Kč
Platnost ceny do 31. 12. 2020

  Dítě do 15 let pobyt zdarma 
cena od

7 990 Kč

KARPATHOS – Lefkos

Galini 

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. Do centra vesničky Lefkos a k pláži Gialou Chorafi se můžete 
dostat pohodlnou chůzí asi za 20 minut. 
UBYTOVÁNÍ
Studia v přízemí mají dostatečně velké zastíněné balkóny a studia  
v 1. patře mají balkóny zastíněné pergolou s pnoucími rostlinami.  
Ze všech studií je krásný výhled na moře. Prostorná studia mají 
2-3 lůžka a jsou vybavena sprchou, WC, kuchyňským koutem (včetně 
vařiče, základního nádobí a ledničky), trezorem (za příplatek), klima-
tizací (za příplatek) a Wi-Fi.
STRAVOVÁNÍ
V taverně Blue Swan si můžete připlatit mírně rozšířenou kontinen-
tální snídani a servírovanou večeři (předkrm nebo salát, hlavní jídlo 
a dezert). Večeře se vybírá z jídelního lístku nebo hotových specialit 
obměňovaných každý den.
PLÁŽ
Krásná rozlehlá písčito-oblázková pláž Potali s možností pronájmu 
lehátek a slunečníků je vzdálená asi 1 minutu chůze. Na písečnou 
pláž Gialou Chorafi se můžete dostat asi za 20 minut.
SHRNUTÍ
Ubytování s vynikající polohou, v klidném prostředí. 
VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 120 m
Centrum Lefkosu: cca 1 km
CENA ZAHRNUJE
Letenku Praha – Karpathos – Praha včetně poplatků spojených s le-
teckou dopravou, transfery v destinaci, 7×, nebo 14× ubytování, stra-
vu dle výběru, služby zástupce CK (pokud není uvedeno jinak). Mož-
nost dokoupení komplexního cestovního pojištění včetně pojištění 
storna zájezdu.

 
Více informací na  
viamare.cz
GR-2802GA

* cena po nejvyšší slevě

W  Vhodné pro páry
W  Výborná poloha
W  Oblíbené

w c k m D

Dítě do 2 let: 990 Kč bez nároku  
na místo v letadle a služby

 Studia, 2–3 lůžka

III IIi II I

  Strava: bez stravy / možnost 
dokoupení snídaní a večeří

  Odlety: Praha 
Odletové dny: Pá

 Počet nocí: 7, 14
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Dospělá osoba
cena od

15 318 Kč*

  Dítě do 14 let pobyt zdarma 
cena od

7 990 Kč

Dospělá osoba
cena od

32 145 Kč*

  Dítě do 12 let pobyt zdarma 
cena od

7 990 Kč

KARPATHOS – Pigadia

Alimounda Mare Seven Stars 

POLOHA Hotel se nachází v klidném 
prostředí v kopci nad městem. Nej-
bližší minimarket je cca 300 m, ve 
stejné vzdálenosti je autobusové ná-
draží. Doporučujeme si pronajmout 
auto a poznat ostrov důkladně.
UBYTOVÁNÍ 1-2lůžkové pokoje 
s možností 1 přistýlky jsou vybaveny 
koupelnou se sprchovým koutem, WC, 
klimatizací, fénem, TV (jen místní pro-
gramy), telefonem, ledničkou, rychlo-
varnou konvicí, trezorem, balkónem 
nebo terasou. 
VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU 
V hotelu je prostorná vstupní ha-
la s recepcí, salónek s TV, minimarket, 
výtah, vnitřní bar, restaurace, kde jsou 
podávány snídaně, snackbar u bazénu, 
internetový koutek a Wi-Fi u recep-
ce (zdarma), parkoviště, bazén, dětský 
bazén, lehátka u bazénu zdarma. 
STRAVOVÁNÍ Kontinentální snídaně 
je formou bufetu.
PLÁŽ Nejbližší městská písčito-
-oblázková pláž je cca 400-500 m. 
Vstup do moře je pozvolný. 
SHRNUTÍ Rodinná atmosféra v are-
álu hotelu u pěkného bazénu, kde je 
též snackbar. Klidné, prostředí, mimo 
centrum města, vycházková vzdále-
nost do centra i na pláž. 
VZDÁLENOSTI Pláž: cca 400-500 m
Centrum: cca 700 m
CENA ZAHRNUJE Letenku Pra-
ha – Karpathos – Praha včetně po-
platků spojených s leteckou dopravou, 
transfery v destinaci, 7×, nebo 14× 
ubytování, stravu dle výběru, služby 
zástupce CK (pokud není uvedeno ji-
nak). Možnost dokoupení komplexní-
ho cestovního pojištění včetně pojiš-
tění storna zájezdu.

POLOHA Hotel se nachází v hlavním 
městě hned u moře a pláže. Do cen-
tra s přístavem se dostanete za cca 
10 – 15 minut procházkové chůze. 
UBYTOVÁNÍ Moderní hotel s příjem-
nou atmosférou. 2lůžkové pokoje mají 
možnost 1 přistýlky (gauč), pokoje ty-
pu junior suite a executive suite jsou 
až pro 4 osoby. Všechny pokoje jsou 
vybaveny koupelnou s vanou a spr-
chou, WC, klimatizací, fénem, telefo-
nem, malou ledničkou, TV/SAT, trezo-
rem a balkónem.
VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je recepce, vstupní hala, in-
ternetový koutek, minimarket, vnitř-
ní restaurace s venkovním posezením 
a restaurace à la carte, vnitřní coctail 
bar, bar u bazénu, bazén, dětský ba-
zén, slunečníky a lehátka u bazénu 
i na pláži (zdarma), Spa centrum, fit-
centrum, tenis. Plážové osušky a Wi-
-Fi zdarma. 
STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře jsou 
formou švédského stolu. 
PLÁŽ Písečná pláž s hrubším pís-
kem a místy s oblázky je přímo před 
hotelem.
SHRNUTÍ Výborná poloha, kvalitní 
hotelové služby, výborné Spa & Wel-
lness centrum.
VZDÁLENOSTI Pláž: přímo před ho-
telem. Centrum: cca 1,2 km.
CENA ZAHRNUJE Letenku Pra-
ha – Karpathos – Praha včetně po-
platků spojených s leteckou dopravou, 
transfery v destinaci, 7×, nebo 14× 
ubytování, stravu dle výběru, služby 
zástupce CK (pokud není uvedeno ji-
nak). Možnost dokoupení komplexní-
ho cestovního pojištění včetně pojiš-
tění storna zájezdu.

 
Více informací na  
viamare.cz
GR-2807SS

 
Více informací na  
viamare.cz
GR-2808AM

* cena po nejvyšší slevě* cena po nejvyšší slevě

W   Rodinná dovolená
W   Oblíbené místo 
W   Zábava na dosah

W   I pro náročné
W   Spa & Wellness
W   Přímo u pláže

c y w b Lm w b s A

Dítě do 2 let: 990 Kč bez nároku  
na místo v letadle a služby

Dítě do 2 let: 990 Kč bez nároku  
na místo v letadle a služby

 Studia, 1–4 lůžka IIIi

III IIii IIi II Ii I

 Studia, 1–3 lůžka

III IIi II Ii I

  Strava: polopenze / možnost 
dokoupení plné penze plus

  Odlety: Praha 
Odletové dny: Pá

 Počet nocí: 7, 14

  Strava: snídaně

  Odlety: Praha 
Odletové dny: Pá

 Počet nocí: 7, 14
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OSTROV BOHA HÉLIA
OSTROV PLNÝ SLUNCE S 300 SLUNEČNÝMI DNY V ROCE

Legenda říká, že ostrov Rhodos se vynořil z moř-
ských hlubin a ochrannou ruku nad ním držel 
Poseidon a později jeho dcera Rhoda. Když si 
olympští bohové rozdělovali svět, zapomně-
li na boha slunce Hélia. Poté požádal Hélios Dia 
o krásný ostrov, který spatřil na svých cestách. 
Uchvátila ho nejen krajina, ale i opatrovatelka os-
trova, Rhoda, která se stala Héliovou manželkou. 

Rhodos je omýván z východní strany Středozem-
ním mořem a ze západní strany Egejským mo-
řem. Svou rozlohou 1400 km2 je největším z os-
trovů Dodekanského souostroví, jež je součástí 
souostroví Jižní Sporady. Od severu k jihu mě-
ří cca 79 km a ve své nejširší části cca 35 km. Na 
svazích hor ostrova se pěstuje proslulá vinná ré-
va, ze které se vyrábějí vynikající 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 píseč-
né úžině ráj surfařů. Mezi surfařské pláže patří 
i Theologos nebo letovisko Ixia, které jsou omývá-
ny Egejským mořem a vstup do moře je převážně 
oblázkový. Pokud vyhledáváte osamělé oblázko-
vé pláže s klidnějším mořem, doporučujeme Vám 
výlet k městečku Afandou nebo do Kalathosu.

Z mnoha zajímavostí ostrova si nenechte ujít 
hlavní město Rhodos, Údolí motýlů (Petaloudes), 
Filerimos, kopec nedaleko hlavního města, 
na jehož vrcholku se nacházela akropole měs-
ta Ialyssos, a nejatraktivnější památku ostrova, 
vesnici Lindos. Nad vesnicí Lindos se tyčí zbytky 
dávné akropole s chrámem bohyně Athény, kte-
rý pochází ze 4. stol. př. n. l. Doporučujeme kou-
pání v zálivu Kallithea, kde dříve bývaly termál-
ní lázně a dnes jsou zde příznivé podmínky pro 

potápění. Mezi klidnější oblasti ke koupání pat-
ří Afandou, zatímco Faliraki je proslavené nejen 
jako centrum veškerého dění, zábavy, atrakcí, 
ale též svými písečnými plážemi, vhodnými pro 
rodinnou dovolenou i pro mladé. Pláž Tsambika 
(v překladu „svit ohně“) s jemným pískem patří 
mezi nejznámější pláže ostrova a je pojmenova-
ná po stejnojmenném klášteře.

V hlavním městě máte možnost porovnat krá-
sy staré a nové části. 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 vyso-
kými až 12 m a dlouhými 4 km s 9 vstupními bra-
nami. Jednou ze vstupních bran je také přístav 
Mandraki, kterému dominují dva sloupy. Na pra-
vém je socha jelena a na levém socha laně, er-
bovních zvířat ostrova Rhodos.

Staré město má neopakovatelnou atmosféru. Úz-
ké uličky střídají širší ulice se stylovými obchůd-
ky, malá náměstíčka s platany a s kavárnami zvou 
k posezení. Večer ve Starém městě je zážitek pří-
mo mystický. Ulice a uličky se mění v orientální ba-
zar a hlavní třídy jsou rozzářeny světly luxusních 
obchodů. Určitě navštivte Palác velmistrů, dnes 
muzeum Johanitů, Suleymanovu 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.

Kompletní nabídka ubytování a aktuální ceny 
na www.viamare.cz a www.vtt.cz

DOPORUČUJEME
W  navštivte hlavní město ostrova Rhodos 

s nejrozsáhlejším Starým městem středo
moří 

W  Lindos s druhou nejzachovalejší akropo
lí Řecka je dalším klenotem tohoto ostro
va, pronajměte si osla a projeďte se pod 
akropolí 

W  Zajeďte se podívat do termálních lázní 
Kalithea Bay a do zátoky Anthony Quinna 

W  na úplném jihu ostrova je poloostrov 
 Prasonisi s nádhernou pláží s písečný
mi dunami

Další zajímavosti Vám na místě  
doporučí zástupce CK.

RHODOS

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.

RHODOS
Letecké zájezdy  
na 7 a 14 nocí

Odletová místa  
Praha, Brno, Ostrava
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RHODOS 

KREMASTI

Letovisko Kremasti leží na západní straně os-
trova, omývané Egejským mořem. Kremasti je 
klidné místo s řadou nákupních možností, tra-
dičními tavernami, restauracemi a krásným 
kostelem s bohatou vnitřní výzdobou. Zábavu 
v letovisku může poskytnout i menší aquapark. 
Ve vesnici se každoročně koná Mariánská pouť. 
S ohledem na blízké mezinárodní letiště se dá 
předpokládat občasný hluk z letadel, které při-
létají na ostrov.
Blízké letovisko Ialyssos může poskytnout ve-
černí zábavu i další nákupní možnosti. Stej-
ným směrem se můžete vydat na výlet do hlav-

ního města na prohlídku historických památek 
a 7. divu světa. 

TRANSFER:
Cesta z letiště Rhodos do Kremasti (cca 15 km) 
potrvá asi 15 minut.

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ

Ocean Blue All Sences 
(hotel s all inclusive) … str. 128

RHODOS MĚSTO

V hlavním městě najdou uspokojení turisté, kte-
ří čekají od dovolené, že jim kromě poznání zvy-
ků země, historických památek a mentality lidí 
poskytne i denní a noční zábavu, možnosti náku-
pů i procházek podél mořského pobřeží a v no-
vé části města. Město Rhodos bychom mohli na-
zvat bušícím srdcem celého ostrova. Rhodos 
leží v severním výběžku a je lemován Egejským 
i Středozemním mořem. Elli beach, která se na-
chází ve špičce města, se pyšní dvěma barvami 
moře. Nabízí i možnost zapůjčení lehátek v zá-
větrné i větrné straně a koupání v obou mořích. 
Ve městě je nespočet restaurací, taveren, pizze-
rií, kaváren, cukráren, stánků s rychlým občers-
tvením, obchodů se suvenýry, je zde řada bank, 
bankomatů, směnáren a půjčoven automobilů, 
motocyklů a kol.

TRANSFER:
Cesta z letiště Rhodos do hlavního města Rho-
dos (cca 5 km) potrvá asi 25 minut.

FALIRAKI

Vyhlášené letovisko východního pobřeží, jehož 
předností je dlouhá písečná pláž, vhodná pro ro-
dinnou dovolenou, nechybí tu ani nabídka vod-
ních sportů a dalších plážových aktivit. Jsou zde 
restaurace, taverny, bary, kluby, diskotéky, ob-
chody, zlatnictví, klenotnictví, bankomaty, ban-
ky, adrenalinové sporty, lunapark a na okraji 
letoviska je také vodní park. Faliraki patří k ruš-
nějším letoviskům, která ožívají především na-
večer a v noci. Denní zábavu zpestří nafukovací 
vodní atrakce blízko ubytování Apollonio. Okra-
je letoviska jsou klidná a jsou ideální pro rodin-

Break Beach

Argo

nou dovolenou. Na samém konci letoviska se na-
chází nuda pláž.

TRANSFER:
Cesta z letiště Rhodos do Faliraki (cca 20 km) 
potrvá asi 25 minut.

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ
Apollonio (studia) … str. 129 
Break Beach  
(studia a apartmány) … str. 130
Argo (hotel se snídaní)  … str. 130
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RHODOS

KOLYMBIA

Kolymbia je stále se rozrůstající letovisko na 
východním pobřeží, jehož „tepnu“ tvoří eu-
kalyptová alej. V centru letoviska nechybí ob-
chody s potravinami a suvenýry, bankomat, 
restaurace, taverny, kavárny a bary. Posedět 
můžete v některé zdejší taverně s rybími spe-
cialitami a objednat si chobotničky na roštu 
nebo grilované kalamáry. Z Kolymbie lze po-
hodlně podnikat individuální výlety do hlav-
ního města Rhodos, na Lindos i na východ-
ní stranu ostrova. Pěšky můžete dojít do 4 km 
vzdáleného Údolí 7 pramenů či na klášter 

STEGNA

Oblast Stegny je klidnou přímořskou vesničkou, 
která je vyhledávaná pravými milovníky Řecka. 
Obyvatelé celého Rhodosu jezdí do této oblas-
ti především pro výborné čerstvé ryby a moř-
ské speciality. Z vesničky můžou klienti do-
jít do města Archangelos, 2. největšího města 
na ostrově, kde se nachází 2 velké supermarke-
ty, taverny, bary, pekárny i rybárny. Za návště-
vu určitě stojí i ortodoxní kostel, zbytky antic-
ké akropole a folklorní muzeum. Menší obchody 
s potravinami, řadu taveren a barů můžete najít 
i ve Stegně. Svou atmosféru má místo díky krás-
né písčito-oblázkové pláži, která je ukryta me-
zi kamennými útesy. Pokud preferujete soukro-
mí a malé pláže, za menšími skalami se nachází 

LARDOS

Lardos je klidné letovisko v oblasti Lothiarika 
vzdáleno pouhých 8 km od města Lindos. Le-
tovisko se nachází 50 km od přístavu Rhodos 
a 60 km od mezinárodního letiště Diagoras. Mís-
to je ideální k procestování krás jižní strany os-
trova, k návštěvě pláže Glystra, Prasonissi nebo 
k návštěvě akropole nad městem Lindos. Poblíž 
města Lardos (asi 1,5 km) je vyhledávaná pláž 
Glystra, která má zlatavý písek, plážový bar a le-
hátka a slunečníky k pronájmu. Se zapůjčeným 
dopravním prostředkem nebo hromadnou do-
pravou se můžete vydat na pláž Prassonisi.

TRANSFER:
Cesta z letiště Rhodos do Lardos (cca 58 km) 
potrvá asi 80 minut.

Tsampika. Pláže jsou oblázkové, oblázkovo-
-písčité a čistě písčité a můžete na nich pro-
vozovat vodní sporty. Zapůjčením dopravního 
prostředku nebo využitím fakultativního výle-
tu se můžete vydat na výlet do Údolí motýlů, 
který nadchne malé i velké cestovatele. Údo-
lí si můžete projít pěšky nebo se svézt míst-
ním vláčkem.

TRANSFER:
Cesta z letiště Rhodos do Kolymbie (cca 35 km) 
potrvá asi 40 minut.

krásné osamocené pláže. Na tyto pláže se do-
stanete zapůjčenými šlapadly, paddle boardy 
nebo na malém motorovém člunu. Ze Stegny si 
můžete zakoupit i lodní výlet do Lindosu, popří-
padě se vydat autobusem do hlavního města. 

TRANSFER:
Cesta z letiště Rhodos do Stegny (cca 35 km) 
potrvá asi 45 minut.

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ
Stegna Beach Premium 
(studia / apartmány)  … str. 131
Antuan – Matina (studia) … str. 132

Stegna Beach Premium

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)

Poznávejte na dovolené.
Ceny pronájmů aut naleznete na webu.VÝLETY Výlety a tipy naleznete na webu.

Bay to bay – celodenní lodní výlet se za-
stávkami na koupání ve 3 nejkrásnějších zá-
tokách východního pobřeží, zátoka Anthony 
Quinna, lázně Kalithea, nebo Tsambika. Ve ves-
ničce Stegna se motorovým člunem dostane-
te na břeh a v místní taverně je v ceně zájezdu 
tradiční řecký oběd, po obědě budete mít čas 
na koupání na písečné pláži. (orientační cena: 
49 €, děti do 12 let: 24.5 €).

Chalki – celodenní výlet na jedinečný ostrov, 
kde se zastavil čas. Navštívit můžete pravoslav-
ný kostel, kouzelný přístav nebo se můžete jít 
koupat na pláže s jiskřivě čistou vodou připomí-

nající Karibik. Výlet je vhodný pro rodiny s dětmi. 
(orientační cena: 43 €, děti do 12 let: 21,5 €).

Výlet Rhodos – večerní výlet, který začíná pro-
jížďkou přístavu Mandraki, kde podle legendy 
stál Kolos Rhodský (jeden ze 7 divů světa), poz-
ději se podíváte na pahorek Monte Smith (ná-
vštěva Apollova chrámu, stadionu a divadla 
Odeon), přesunete se i k Paláci Velmistrů a bu-
dete mít jedinečnou možnost si projít historic-
ké centrum starého města. V centru je rozchod 
k nákupu suvenýrů, ochutnání místních specialit 
nebo k prozkoumání malebných uliček. (orien-
tační cena: 34 €, děti do 12 let: 17 €).
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Dospělá osoba
cena od

17 609 Kč*

  Dítě do 11 let pobyt zdarma 
cena od

7 990 Kč

 Studia, 2–3 lůžka

III IIi II Ii I

  Strava: all inclusive

  Odlety: Praha, Brno, Ostrava 
Odletové dny: Út, Pá, So

 Počet nocí: 7, 14

RHODOS – Kremasti

Ocean Blue All Senses 

POLOHA
Nově zrekonstruovaný hotelový resort se nachází v ideálním mís-
tě vhodném pro cestování po ostrově, návštěvě hlavního města i ke 
krátké procházce do tradiční vesničky Kremasti (2 km). Hotel leží 
v rozsáhlé zahradě přímo na pobřeží Egejského moře. Mezinárodní 
letiště Diagoras se nachází 5 km. Za návštěvou středověkých pamá-
tek, poznáním řecké atmosféry i prozkoumáním uliček se můžete vy-
dat do hlavního města vzdáleného pouze 9 km.
UBYTOVÁNÍ
V resortu se nachází dvoulůžkové pokoje s přistýlkou, které garantu-
jí kvalitní ubytování pro Vaši nezapomenutelnou dovolenou. Pokoje 
jsou vybavené koupelnou se sprchovým koutem nebo vanou, telefo-
nem, TV/SAT, trezorem, malou lednicí a balkonem nebo terasou.
VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
Hotel nabízí zázemí 24 hodinové recepce, lobby, parkoviště, mini 
market, prádelnu, Wi-Fi připojení (zdarma), venkovní bazén s barem, 
fitness, dětské hřiště, 2 vodní skluzavky, animace pro děti i dospělé 
(denní i večerní 6× týdně) a v neposlední řadě prostornou restauraci 
s vnitřním i venkovním posezením.
STRAVOVÁNÍ
Formou all inclusive s výběrem středomořské i řecké kuchyně. Ná-
pojový lístek zahrnuje nealkoholické nápoje, pivo, vína, horké nápoje 
i výběr z místních lihovin (podrobný popis na webu).
PLÁŽ
Hotel se nachází přímo u oblázkové pláže, kterou omývá Egejské mo-
ře. Lehátka a slunečníky v zahradě i u bazénu zdarma.
SHRNUTÍ
Luxusní prostředí moderního hotelu přímo na pláži, dětské hřiště, 
vodní skluzavky i blízkost nákupních možností poskytne nezapome-
nutelnou dovolenou. 
VZDÁLENOSTI 
Pláž: přímo před hotelem
Centrum letoviska Kremasti: cca 2 km 
Letovisko Ialyssos: cca 4 km 
Hlavní město Rhodos: cca 9 km
CENA ZAHRNUJE
Letenku Praha/Brno/Ostrava – Rhodos – Praha/Brno/Ostrava včet-
ně poplatků spojených s leteckou dopravou, transfery v destinaci, 7× 
nebo 14× ubytování, stravu dle výběru, služby zástupce CK (pokud 
není uvedeno jinak). Možnost dokoupení komplexního cestovního po-
jištění včetně pojištění storna zájezdu

 
Více informací na  
viamare.cz
GR-3000OB

* cena po nejvyšší slevě

W  Přímo u pláže
W  I pro náročné
W  Pro páry

A c a b s

Dítě do 2 let: 990 Kč bez nároku  
na místo v letadle a služby
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Dospělá osoba
cena od

8 884 Kč*

  Děti do 13 let pobyt zdarma 
cena od

7 990 Kč

RHODOS – Faliraki

Apollonio 

POLOHA 
Příjemná studia s rodinnou atmosférou tvoří dvě jednopatrové bu-
dovy. Nacházejí se na okraji letoviska, blízko pláže a moře. Nákupní 
možnosti jsou nedaleko. V letovisku je nespočet restaurací, taveren, 
stánků s rychlým občerstvením, kde se dá pohodlně i cenově přija-
telně najíst. 
UBYTOVÁNÍ 
K dispozici jsou dvoulůžková studia s možností 1 přistýlky. Všechna 
studia jsou vybavena koupelnou se sprchovým koutem, WC, klimati-
zací, fénem, telefonem, kuchyňským koutem se základním vybave-
ním, ledničkou, TV/SAT, trezorem, balkónem nebo terasou s výhle-
dem na letovisko, vnitrozemí, okolní zástavbu nebo směrem k moři. 
Studia v přízemí mají oddělenou toaletu od koupelny a jsou prostor-
nější.
VYBAVENÍ 
Je zde místnost na zavazadla, restaurace a snackbar přímo u pláže, 
Wi-Fi v areálu (zdarma). 
PLÁŽ 
Pěkná písečná pláž je k dosažení cestou po silnici. Vstup do moře  
je pozvolný (vhodné pro rodiny s dětmi i starší osoby). Slunečníky 
a lehátka, vodní sporty jsou za poplatek. 
SHRNUTÍ 
Krásná studia na klidném místě oblíbeného letoviska v blízkosti pláže 
s pozvolným vstupem.
VZDÁLENOSTI 
Pláž: cca 100 m
Centrum: cca 500 m
CENA ZAHRNUJE 
Letenku Praha – Rhodos – Praha včetně poplatků spojených s letec-
kou dopravou, transfery v destinaci, 7× nebo 14× ubytování, stravu 
dle výběru, služby zástupce CK (pokud není uvedeno jinak). Možnost 
dokoupení komplexního cestovního pojištění včetně pojištění stor-
na zájezdu.

 
Více informací na  
viamare.cz
GR-3001AP

* cena po nejvyšší slevě

Dítě do 2 let: 990 Kč bez nároku  
na místo v letadle a služby

 Studia, 1–3 lůžka

III IIi II Ii I

  Strava: bez stravy

  Odlety: Praha,  
Odletové dny: So

 Počet nocí: 7, 14

W  Rodinná dovolená
W  Oblíbené letovisko
W  Blízko pláže i centra

D w q c k
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Dospělá osoba
cena od

16 108 Kč*

  Dítě do 18 let pobyt zdarma 
cena od

7 990 Kč

Dospělá osoba
cena od

13 185 Kč*

 Pokoj, 2 lůžka II

 Apartmán, 2-4 lůžka IIII

IIIi IIii III IIi II

 Pokoj, 2–3 lůžka

III II

  Strava: bez stravy

  Odlety: Praha, Brno, Ostrava 
Odletové dny: Út, Pá, So

 Počet nocí: 7, 14

  Strava: snídaně

  Odlety: Praha, Brno, Ostrava 
Odletové dny: Út, Pá, So

 Počet nocí: 7, 14

D n w c H n w c

W  Novinka 2019
W  I pro náročné klienty
W  Přímo u pláže

W  Hotel pouze pro 
dospělé

W  Zábava na dosah
W  Oblíbené letovisko

RHODOS – Faliraki

Break Beach Argo 

POLOHA Hotel se nachází v letovisku 
Faliraki, cca 18 km od letiště a 13 km 
od hlavního města Rhodos. Centrum 
se nachází pouhé 2 minuty chůze od 
hotelu. Hotel je určen pouze pro do-
spělé osoby, není zde možný pobyt 
s dětmi.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 
restaurace, venkovní bazén, bar u ba-
zénu, půjčovna aut a motorek, prádel-
na, Wi-Fi.
UBYTOVÁNÍ Dvoulůžkové pokoje 
s možností jedné přistýlky s výhledem 
na bazén nebo do zahrady jsou vyba-
veny koupelnou, ledničkou, Wi-Fi, kli-
matizací, fénem, TV/SAT a balkónem 
nebo terasou.
STRAVOVÁNÍ Kontinentální snídaně 
podávaná formou bufetu.
PLÁŽ Písečná pláž je vzdálena od 
hotelu cca 300 m. Pro milovníky po-
tápění stojí za návštěvu pláž Anthony 
Queen, která je vzdálena necelé 4 km 
od hotelu. 
SHRNUTÍ Menší hotelový komplex 
umístěný v překrásné zahradě, blízko 
centra s možností zábavy.
Hotel je pouze pro dospělé.
VZDÁLENOSTI Pláž: cca 300 m
Centrum: cca 150 m 
Letiště: cca 18 km 
Město Rhodos: cca 13 km
Vodní park: cca 3 km 
CENA ZAHRNUJE Letenku Praha/
Brno/Ostrava – Rhodos – Praha/Br-
no/Ostrava včetně poplatků spoje-
ných s leteckou dopravou, transfery 
v destinaci, 7× nebo 14× ubytová-
ní, stravu dle výběru, služby zástupce 
CK (pokud není uvedeno jinak). Mož-
nost dokoupení komplexního cestov-
ního pojištění včetně pojištění stor-
na zájezdu.

POLOHA Nedávno zrekonstruo-
vaný komplex skládající se z pokojů 
a apartmánů v přízemí a prvním pat-
ře se nachází v těsné blízkosti píseč-
né pláže, cca 300 m od rušného cen-
tra městečka Faliraki a cca 3 km od 
aquaparku.
VYBAVENÍ Restaurace, bar, Wi-Fi, 
trezor v recepci.
UBYTOVÁNÍ Stylově zařízené poko-
je pro 2–3 osoby jsou vybaveny mi-
nibarem a vařičem. Zrekonstruova-
né apartmány pro 4 osoby mají ložnici 
s manželskou postelí a dvě pohovky 
v obývací místnosti s vybaveným ku-
chyňským koutem. Pokoje i apartmá-
ny jsou vybaveny satelitní TV, Wi-Fi, 
klimatizací za poplatek, koupelnou 
s fénem, balkónem nebo terasou.
PLÁŽ Dlouhá a široká písečná pláž 
cca 100 m, slunečníky a lehátka za po-
platek, možnost vodních sportů za 
poplatek.
SHRNUTÍ Apartmánový hotel s vý-
bornou polohou v blízkosti pláže 
i centra, ideální pro mladé páry i pro 
rodiny s dětmi. 
VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 100 m
Centrum Faliraki: cca 300 m
Letiště: cca 16 km
Vodní park: cca 3 km
CENA ZAHRNUJE Letenku Praha/
Brno/Ostrava – Rhodos – Praha/Br-
no/Ostrava včetně poplatků spoje-
ných s leteckou dopravou, transfery 
v destinaci, 7× nebo 14× ubytová-
ní, stravu dle výběru, služby zástupce 
CK (pokud není uvedeno jinak). Mož-
nost dokoupení komplexního cestov-
ního pojištění včetně pojištění stor-
na zájezdu.

 
Více informací na  
viamare.cz
GR-3002AR

 
Více informací na  
viamare.cz
GR-3002BB

* cena po nejvyšší slevě* cena po nejvyšší slevě

Dítě do 2 let: 990 Kč bez nároku  
na místo v letadle a služby

Dítě do 2 let: 990 Kč bez nároku  
na místo v letadle a služby
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Dospělá osoba
cena od

8 884 Kč*

  Dítě do 18 let na přistýlce 
výhodná cena od

5 990 Kč
Platnost ceny do 31. 12. 2020

  Dítě do 18 let pobyt zdarma 
cena od

7 990 Kč

  Strava: bez stravy / snídaně 
/ večeře / polopenze

  Odlety: Praha,  
Odletové dny: So

 Počet nocí: 7, 14

RHODOS – Stegna

Stegna Beach Premium +

POLOHA
Nově postavená studia a apartmány se nacházejí přímo v srdci ma-
lebného letoviska Stegna. Ubytování je od písečné pláže vzdáleno 
jen pár kroků. Na pláži jsou k dispozici lehátka a slunečníky. V těs-
ném okolí se nachází několik taveren a barů, nedaleko je také obchod 
s potravinami.
UBYTOVÁNÍ
V komplexu se nachází 6 studií a 5 apartmánů. Všechna studia 
i apartmány jsou moderně a funkčně zařízeny tak, aby splnily před-
stavy ideální dovolené, mají koupelnu se sprchovým koutem a WC, 
TV/SAT, Wi-Fi, malý trezor, klimatizaci (za příplatek), plně vybave-
ný kuchyňský kout s vařičem, lednicí a základním nádobím. 4lůžkové 
apartmány s možností jedné přistýlky pro dítě se nacházejí v přízemí, 
všechny mají terasu s výhledem na moře. 2lůžková studia s možností 
až dvou přistýlek jsou umístěna v 1. patře a z balkónů mají výhled na 
moře nebo směr hory. Dětská postýlka je na vyžádání zdarma.
STRAVOVÁNÍ
Bez stravy, možnost dokoupení snídaní, večeří nebo polopenze. 
Servírované rozšířené kontinentální snídaně a servírované večeře 
(salát, hlavní jídlo, dezert nebo ovoce) se podávají v restauraci Micro 
Mouragio vzdálené cca 50 m od ubytování.
PLÁŽ
Krásná, téměř 1 km dlouhá a široká písčito-oblázková pláž se nachází 
cca 20 m od ubytování.
SPECIÁLNÍ AKCE
Plážový set ZDARMA do 31.12.2020 (1 slunečník a 2 lehátka ke kaž-
dému apartmánu nebo studiu)
VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 20 m
Centrum: přímo v centru
Rhodos město: cca 30 km
SHRNUTÍ
Toto krásné nové ubytování má úžasnou polohu v centru letoviska 
pár kroků od vyhledávané pláže, kde jsou při včasném nákupu k dis-
pozici lehátka a slunečník zdarma.
CENA ZAHRNUJE
Letenku Praha – Rhodos – Praha včetně poplatků spojených s letec-
kou dopravou, transfery v destinaci, 7× nebo 14× ubytování, stravu 
dle výběru, služby zástupce CK (pokud není uvedeno jinak). Možnost 
dokoupení komplexního cestovního pojištění storna zájezdu. 

Poznámka: fotky interiéru a exteriéru jsou pouze vizualizace

  Svoz na/z letiště v Praze  
ZDARMA.  
Podrobnosti na str. 14-15.

 
Více informací na  
viamare.cz
GR-3013SP

* cena po nejvyšší slevě

Dítě do 2 let: 990 Kč bez nároku  
na místo v letadle a služby

A w e c k

W  Novinka 2019
W  Rodinná dovolená
W  Přímo u pláže

 Studia, 1–2 lůžka

IIi II IIii III

 Apartmán, 2–5 lůžek

IIIIi IIII  IIIi IIii
III Iii II IIi II
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Dospělá osoba
cena od

8 884 Kč*

  Dítě do 12 let pobyt zdarma 
cena od

7 990 Kč

  Strava: bez stravy

  Odlety: Praha 
Odletové dny: So

 Počet nocí: 7, 14

RHODOS – Stegna

Antuan-Matina 

POLOHA
Příjemná jednopatrová vilka, která leží nedaleko starého přístavu mi-
mo přímý dosah ruchu letoviska. Vilka je oplocená a obklopuje ji peč-
livě udržovaná zahrada plná květin a subtropického ovoce. Pláž máte 
na dohled, je to skutečně jen pár kroků. Centrum letoviska s řadou ta-
veren, s rybí restaurací, obchodem s potravinami a suvenýry je vzdá-
leno cca  200 m.
UBYTOVÁNÍ
Studia v přízemí jsou situována směrem k moři s  výhledem do krás-
né zahrady a mají 3 řádná lůžka. Studia v 1. patře mají výhled na mo-
ře a 2 lůžka s možností 1 přistýlky. Studia jsou vybavena sprchou, 
WC, kuchyňským koutem (včetně vařiče, ledničky a základního nádo-
bí), varnou konvicí, klimatizací (za příplatek) a Wi-Fi. Všechny pokoje 
mají sítě proti komárům. Dětská postýlka je na vyžádání (zdarma). 
PLÁŽ
Krásná písčito-oblázková pláž je necelých 100 m od ubytování. Ve vo-
dě jsou oblázky. Slunečníky a lehátka na pláži jsou za poplatek. 
SHRNUTÍ
Velmi příjemné ubytování v krásné zahradě nedaleko pláže.
VZDÁLENOSTI 
Pláž: cca 95 m
Centrum: cca 200 m
CENA ZAHRNUJE
Letenku Praha – Rhodos – Praha včetně poplatků spojených s letec-
kou dopravou, transfery v destinaci, 7× nebo 14× ubytování, stravu 
dle výběru, služby zástupce CK (pokud není uvedeno jinak). Možnost 
dokoupení komplexního cestovního pojištění včetně pojištění stor-
na zájezdu.

 
Více informací na  
viamare.cz
GR-3008AM

* cena po nejvyšší slevě

Dítě do 2 let: 990 Kč bez nároku  
na místo v letadle a služby

D e q c m

W  Oblíbené
W  Rezervujte včas
W  Přímo u pláže

 Studia, 2–3 lůžka

III IIi II I



133Rezervujte na:  222 206 206 | 596 664 040 | 591 160 308 | www.viamare.cz | www.vtt.cz   | www.travelfamily.cz

OSTROV NEJSLAVNĚJŠÍHO LÉKAŘE 
ANTICKÉHO ŘECKA – HIPPOKRATA 

Je zde velmi příjemné klima a místní říkají, že na 
Kosu je 68 km krásných pláží, z nichž si každý 
vybere, protože jsou zde pláže jak písečné, tak 
i oblázkové. 

Ostrov Kos byl obydlen už za doby mykénské. 
Vždy se těšil velké pozornosti vládců, ale i pirá-
tů, kterých se zde vystřídalo mnoho. Také pro-
to je historie ostrova velmi zajímavá. Kos se 
např. stal členem athénského námořního spol-
ku a rozvíjel se jako významný přístav. V 5. sto-
letí před naším letopočtem zde věhlasnou lé-
kařskou školu založil lékař Hippokrates. Později 
pak na pahorku nad městem Kos vzniklo pozo-
ruhodné dílo, zasvěcené bohu lékařství, Askle-

pion. Sloužilo poutníkům, kteří přicházeli na 
Kos kvůli léčebným kúrám podle Hippokrato-
va učení. Vznikly zde rozsáhlé římské lázně, 
kde se k léčení využívaly sirné a železité pra-
meny, které jsou na ostrově dodnes (např. láz-
ně Thermes). 

Další velkou pozoruhodností ostrova je hlavní 
město Kos, které je vlastně archeologickým mu-
zeem pod širým nebem. Po ničivém zemětřese-
ní v roce 1933 zde bylo odhaleno italskými ar-
cheology rozsáhlé antické město. Naleznete zde 
např. zbytky Dionýsovy svatyně, zbytky velké-
ho náměstí (agora) s dlážděním z mramoru nebo 
Dům s Paridovým soudem. Rozhodně nezapo-
meňte na návštěvu archeologického muzea, kde 
uvidíte nálezy z celého ostrova Kos. Johanité 
zde v 15. století postavili hrad s hradbami. Cent-
rem starobylého města je dnes náměstí Platanu, 

KOS 

KOS

Kos je třetím největším ostrovem souostroví Dodekanés. Ostrov je 
velmi navštěvovaný nejen pro přírodní krásy, ale i pro historické 
památky. V okolí ostrova Kos jsou další velmi půvabné menší ostrovy 
jako např. Nisyros a Kalymnos, kam se z ostrova Kos pořádají 
zajímavé lodní výlety.

DOPORUČUJEME
W  rozhodně nevynechejte krásné hlavní 

město ostrova s jeho malebným přísta-
vem a starobylým centrem, určitě na-
vštivte některou z antických památek 
tohoto města např. rekonstruovanou řím-
skou vilu „Casa Romana“

W  v hlavním městě Kos nezapomeňte na-
vštívit velký Hippokratův platan

W  4 km od města Kos je náhorní plošina se 
zbytky antických lázní, které byly zasvě-
ceny bohu Asklepeiovi

W  vydejte se na nejvyšší vrchol ostrova Di-
kaios, odkud se Vám naskytne nádherný 
výhled

Další zajímavosti Vám na místě  
doporučí zástupce CK.

kde roste staletý velký platan, který je údajně 
nástupcem platanu, pod kterým se scházel Hip-
pokrates se svými žáky. 

Přestože jsou na ostrově rušná přímořská stře-
diska, tak především ve vnitrozemí naleznete 
tradiční vesnice, 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 ce-
něným produktem je i místní tymiánový med. 
Je toho mnoho, co můžete na ostrově Kos vidět 
a ochutnat.

Mimo jiné jsme pro Vás na ostrově Kos vybra-
li jako prázdninové letovisko poloostrov Kefalos, 
jehož záliv s ruinami starobylé baziliky a s os-
trůvkem Kastri patří ke klidným místům na ost-
rově a zároveň pro svoji malebnost k nejfotogra-
fovanějším místům ostrova Kos. 

Kompletní nabídka ubytování a aktuální  
ceny na www.viamare.cz a www.vtt.cz

Letecké zájezdy  
na 3, 7, 10, 11 a 14 
nocí

Odletové místo  
Praha, Brno,  
Ostrava
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KOS 

KEFALOS

Kefalos je poloostrov na jihozápadě ostrova. Ve 
srovnání s rušnou severní a střední částí ostrova 
je letovisko Kefalos v oblasti, která je jako stvo-
řená pro klidnou a pohodovou dovolenou. Kaž-
dého musí okouzlit záliv s nádhernými písečný-
mi a oblázkovými plážemi a s malým skalnatým 
ostrůvkem Kastri, kde svítí bělostí malý koste-
lík. Jsou zde zbytky helénského chrámu staro-
věké baziliky sv. Štěpána a pod hladinou ostat-
ní části starobylého osídlení. Jsou zde krásné 
písečné a oblázkové pláže Faros, Skala, Kamari, 
Agios Stefanos a malá pláž Katerina. Naleznete 
zde střediska vodních sportů se školou katama-
ránů a windsurfingu, možnost pronájmu vodního 
skútru. Pronájem lehátek a slunečníků je samo-
zřejmostí. Na pláži Kochylari je škola kitebaordin-

TIGAKI

Živé, turisticky žádané letovisko Tigaki se nalé-
zá na severním pobřeží ostrova Kos. Od hlavního 
města Kos ho dělí 12 km. Mezi oběma místy fun-
guje pravidelná autobusová doprava. Jedná se 
spíše o klidné místo ideální pro odpočinek, kte-
ré ale nabízí svým návštěvníkům vše, co by moh-
ly během své dovolené potřebovat. Celá oblast 
je protkána bujnou vegetací a je známá přede-
vším díky 10 km dlouhé pláži s průzračně křišťá-
lovou vodou, která byla již mnohokrát oceněna 
modrou vlajkou EU. Pláž s jemným pískem a po-
zvolným vstupem do moře je vhodná pro rodiny 
s dětmi. Tigaki nabízí svým návštěvníkům také 
spoustu možností jak si zpestřit svojí dovolenou. 
Ideální povětrností podmínky lákají milovníky 
windsurfingu a jachtingu. Cílem pěších výletů po 
okolí se mohou stát nedaleké mokřady, kde síd-
lí hejna vzácných ptáků. Procházku je možné za-
končit v některé z místních taveren. V místě jsou 
také obchody, kde lze zakoupit vše potřebné 
od suvenýrů až po potraviny. Pláž dlouhá 10 km 
s možností pronájmu slunečníků a lehátek. Ta-
verny, bary, diskotéky, obchody, bankomat, vod-
ní sporty, lékař. Lékárna je v nedalekém hlavním 
městě Kos.

TRANSFER:
Cesta z letiště do Tigaki (cca 17 km) potrvá asi 
35 min.

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ
Gaia Village (hotel s all inclusive) … str. 140

gu. Po celé délce zálivu (cca 3 km) jsou taverny 
a malé kavárny. V místě je mnoho obchodů. Dal-
ší bary, taverny, obchody, pošta a lékárna jsou ve 
vesnici Kefalos (cca 3 km). Autobusem se dosta-
nete do hlavního města Kos (cca 45 km).

TRANSFER:
Cesta z letiště do Kefalosu (cca 17 km) potrvá 
asi 30 min.

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ
Ionikos (hotel se snídaní) … str. 136
Zafira (studia, apartmány) … str. 136
Kordistos (hotel se snídaní) … str. 137
Kontessa (apartmány) … str. 138
Andreas (studia, apartmán) … str. 139
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KOS 

VÝLETY
Výlety a tipy naleznete na webu.

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)
Okruh po třech ostrovech – Pserimos, 
Kalymnos a Plati – plavba na tradiční 
dřevěné lodi kaiki, oběd na lodi (v ceně), 
zastávka na koupání. (orientační cena: 
45 €, děti do 12 let: 22,50 €)

Nisyros – ostrov vulkanického původu 
s nejlépe zachovalým vulkanickým krá-
terem v oblasti. (orientační cena – Kefa-
los: 26 €, děti do 12 let: 15 €, Kardamena: 
40 €, děti do 12 let: 20 €)

Lodní výlet s rybařením (orientační ce-
na: 25 €, děti do 12 let: 15 €) 

Turecko – Bodrum – lodní výlet do Tu-
recka, vzdáleného od Kosu pouze 10 km. 
NUTNÝ CESTOVNÍ PAS! (orientační ce-
na: 45 €, děti do 12 let: 25 €)

Poznávejte na dovolené.
Ceny pronájmů aut naleznete na webu.

MĚSTO KOS – LAMBI

Letovisko Lambi se rozprostírá na severní straně 
ostrova Kos na předměstí stejnojmenného hlav-
ního města. Jedná se o turistický resort vyhledá-
vaný především pro svoji poklidnou a přátelskou 
atmosféru. Dominantou města je přístavní zá-
toka s johanitskou pevností z 15. století, v jejímž 
zdivu jsou vestavěny skulptury a vyryty nápi-
sy z antického období (otevřeno je denně kromě 
neděle), z hradeb je možné prohlédnout si při-
lehlou část města a  přístav. Pobřeží je lemová-
no dlouhou písčito-oblázkovou pláží s možností 
pronájmu slunečníků a lehátek. Jen málokdo ne-
zavítá do hlavního města, které je vzdálené pou-
hé 2 km a kam se můžete dostat pohodlně pěš-
ky, nebo na kole po místní cyklostezce, místním 
autobusem, nebo pronajatým vozem. Živé hlavní 
město skýtá spoustu možností zábavy, nakupo-

vání, noční život a na své si zde přijdou i milov-
níci památek, kterými je město a jeho okolí do-
slova protkáno. Asi čtyři kilometry jihozápadně 
od města Kos naleznete na vyvýšeném místě asi 
100 m n. m. jednu z nejvýznamnějších památek 
starověku, posvátný Asklepion, v němž kdysi bý-
vala věhlasná lékařská škola. Asi osm kilometrů 
od města jsou novodobé lázně Agios Fokas.

TRANSFER:
Cesta z letiště do Kosu (cca 25 km) potrvá asi 
45 min.

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ
Apollon (hotel s all inclusive) … str. 142
Atlantis (hotel s all inclusive) … str. 142
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Dospělá osoba
cena od

11 309 Kč*

  Děti do 18 let pobyt zdarma 
cena od

7 990 Kč

W  Pro rodiny s dětmi
W  Přímo u pláže
W  Rezervujte včas

w r c D

KOS – Kefalos

Zafira Ionikos 

 
Více informací na  
viamare.cz
GR-3200ZA

* cena po nejvyšší slevě

Dítě do 2 let: 990 Kč bez nároku  
na místo v letadle a služby

 Studia, 2 lůžka   

 Apartmány, 2–5 lůžek
   

  

  Strava: bez stravy

  Odlety: Praha, Brno, Ostrava 
Odletové dny: Čt, Ne

 Počet nocí: 3, 7, 10, 11, 14
Dospělá osoba
cena od

11 471 Kč*

W Oblíbené
W  Přímo u pláže
W  Rezervujte včas

c w b D

POLOHA Hotel je postaven u pláže 
Agios Stefanos přímo proti známému 
ostrůvku Kastri. V blízkosti hotelu jsou 
taverny a obchod.
UBYTOVÁNÍ Hotelové pokoje Tra-
vel Family jsou v budově u bazénu 
a všechny mají přímý výhled na mo-
ře a na bazén, někdy částečně omeze-
ný zelení a zástavbou hotelu. Pokoje 
mají 2 lůžka nebo manželskou postel, 
lze vyžádat přistýlku (rozkládací lůž-
ko pro dítě do 12 let) nebo dětskou 
postýlku (zdarma). Pokoje mají malou 
ledničku, sprchu, WC, klimatizaci (za 
příplatek), sejf (za příplatek), zastíně-
né a prostorné balkóny a Wi-Fi ve ve-
řejných prostorách a u bazénu. 
VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je bar s denním provozem, 
restaurace, bazén, dětský bazén 
a stolní tenis. 
STRAVOVÁNÍ Jednoduchá kontinen-
tální snídaně je servírovaná.
PLÁŽ Přímo před hotelem je pláž 
Agios Stefanos, kde si můžete prona-
jmout lehátka a slunečníky. 
SHRNUTÍ Největší předností ubyto-
vání je bezprostřední blízkost pěkné 
pláže a výhled na moře. 
VZDÁLENOSTI Pláž Agios Stefanos: 
cca 30 m. Pláž Katerina: cca 250 m.
CENA ZAHRNUJE Letenku Praha/
Brno/Ostrava – Kos – Praha/Brno/
Ostrava včetně poplatků spojených 
s leteckou dopravou, transfery v de-
stinaci, ubytování na daný počet no-
cí, stravu dle výběru, služby zástupce 
CK (pokud není uvedeno jinak). Mož-
nost dokoupení komplexního cestov-
ního pojištění včetně pojištění stor-
na zájezdu.

POLOHA Dům stojí u příjezdové ko-
munikace přibližně 100 m od pláže 
Agios Stefanos. Do centra se můžete 
vydat podél pláže či po silnici, na kte-
ré najdete místní taverny, restaurace, 
kavárny a obchůdky.
UBYTOVÁNÍ Studia a apartmány  
jsou vybaveny kuchyňským koutem 
(včetně vařiče, základního nádobí 
a ledničky), sprchou, WC, fénem,  
sejfem, klimatizací (za příplatek)  
a Wi-Fi. Dětská postýlka je na vyžá-
dání (zdarma).
VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU 
U domu je posezení, malé dětské hři-
ště, sprcha a místo na parkování. Ba-
zén u hotelu Kordistos (cca 100 m) 
můžete navštěvovat v případě konzu-
mace u baru.
STRAVOVÁNÍ Doporučujeme dokou-
pení snídaní.
PLÁŽ Na krásnou pláž Agios Stefa-
nos se dostanete pohodlnou chůzí po 
vydlážděném chodníčku asi za 2 mi-
nuty. Na pláži jsou k pronajmutí lehát-
ka a slunečníky.
SHRNUTÍ Velmi výhodná poloha do-
mu u krásné pláže Agios Stefanos bu-
de vyhovovat všem milovníkům krás-
ného koupání a rodinám s dětmi. Na 
pláž je to opravdu blízko!
VZDÁLENOSTI Pláž: cca 100 m
Centrum Kefalosu: cca 500 m
CENA ZAHRNUJE Letenku Praha/
Brno/Ostrava – Kos – Praha/Brno/
Ostrava včetně poplatků spojených 
s leteckou dopravou, transfery v de-
stinaci, ubytování na daný počet no-
cí, stravu dle výběru, služby zástupce 
CK (pokud není uvedeno jinak). Mož-
nost dokoupení komplexního cestov-
ního pojištění včetně pojištění stor-
na zájezdu.

 
Více informací na  
viamare.cz
GR-3201IO

* cena po nejvyšší slevě

Dítě do 2 let: 990 Kč bez nároku  
na místo v letadle a služby

  Strava: snídaně

  Odlety: Praha, Brno, Ostrava 
Odletové dny: Čt, Ne

 Počet nocí: 3, 7, 10, 11, 14

 Pokoje, 2–4 lůžka
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Dospělá osoba
cena od

9 867 Kč*

 Pokoje, 2 lůžka  

  Strava: snídaně

  Odlety: Praha, Brno, Ostrava 
Odletové dny: Čt, Ne

 Počet nocí: 3, 7, 10, 11, 14

W  Pro páry
W  Přímo u pláže
W  Oblíbené

c b y m B

KOS – Kefalos

Kordistos 

POLOHA
Typicky řecký, dobře udržovaný hotel stojí přímo na krásné plá-
ži Agios Stefanos v zálivu Kefalos. Do centra vesničky s tavernami 
a  bary je to velmi blízko.
UBYTOVÁNÍ
Pokoje se 2 lůžky jsou v 1. nebo 2. patře a mají přímý nebo boční vý-
hled na moře nebo výhled na bazén. Pokoje jsou vybaveny sprchou, 
WC, ledničkou, klimatizací (za příplatek), fénem a Wi-Fi. Dětská po-
stýlka je na vyžádání (zdarma). K hotelu patří i 2 menší domy, kde 
naleznete 2 přízemní velmi příjemně zařízená studia s výhledem na 
moře. Mají 2 lůžka a možnost přistýlky (rozkládací lůžko pro dítě do 
12 let). Jsou vybavena jednoduchým kuchyňským koutem (včetně  
vařiče, základního nádobí a ledničky), WC, sprchou, klimatizací  
(za příplatek) a TV. Studia jsou na vyžádání.
VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
K hotelu patří bazén s dětským bazénkem a s lehátky a sluneční-
ky, recepce, bar a venkovní zastřešená restaurace. V recepci si mů-
žete pronajmout sejf. Před hotelem je příjemná zahrada s altánkem. 
Asi 200 m od hotelu je středisko vodních sportů.
STRAVOVÁNÍ
Mírně rozšířená kontinentální snídaně je formou bufetu. Na místě  
možnost večeří formou a la carte v hotelové restauraci (platba na 
místě).
PLÁŽ
Pláž Agios Stefanos před hotelem je písečná a můžete si zde prona-
jmout lehátka a slunečníky.
SHRNUTÍ
Vynikající poloha a dobře vedený hotel bude vyhovovat milovníkům 
koupání a romantických pohledů na moře a ostrůvek Kastri.
VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 20 m
Centrum Kefalosu: cca 300 m
CENA ZAHRNUJE
LetenkuPraha/Brno/Ostrava - Kos - Ostrava/Brno/Praha včetně po-
platků spojených s leteckou dopravou, transfery v destinaci, uby-
tování na daný počet nocí, stravu dle výběru, služby zástupce CK 
(pokud není uvedeno jinak). Možnost dokoupení komplexního ces-
tovního pojištění včetně pojištění storna  zájezdu.

 
Více informací na  
viamare.cz
GR-3202KO

* cena po nejvyšší slevě

Dítě do 2 let: 990 Kč bez nároku  
na místo v letadle a služby
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Dospělá osoba
cena od

12 683 Kč*

  Děti do 12 let pobyt zdarma 
cena od

7 990 Kč

 Apartmány, 2–4 lůžka
    

  Strava: bez stravy

  Odlety: Praha, Brno, Ostrava 
Odletové dny: Čt, Ne

 Počet nocí: 3, 7, 10, 11, 14

KOS – Kefalos

Kontessa +

POLOHA
Apartmánový dům je obklopen dobře udržovanou zahradou a oli-
vovým hájem. Stojí blízko centra, nedaleko malého přístavu a pláží. 
V okolí je mnoho taveren a nedaleko je obchod. 
UBYTOVÁNÍ
Apartmány s 1 ložnicí (2 lůžka a možnost rozkládacího lůžka pro dítě 
do 12 let) a obytnou kuchyní (1 pevné lůžko) jsou prostorné a vzduš-
né. Apartmány mají kuchyňský kout (včetně vařiče, základního ná-
dobí a ledničky), sprchu, WC, fén, sejf a klimatizaci (za příplatek). Ze 
zastíněných balkónů a prostorných teras v přízemí je výhled na mo-
ře (v přízemí částečně zastíněný zelení). Dětská postýlka je na vyžá-
dání (zdarma). 
VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
Před domem je bazén s dětským brouzdalištěm a malý bar, kde si 
můžete dopřát snídani, nápoje a občerstvení, parkoviště a Wi-Fi. 
PLÁŽ
Nedaleko jsou písčito-oblázková pláž Skala, písečná pláž Kamari 
a oblázková pláž Faros, kde jsou k pronájmu lehátka a slunečníky.
SHRNUTÍ
Příjemné apartmány budou vyhovovat párům i rodinám s dětmi.
VZDÁLENOSTI
Pláž Skala: cca 140 m
Pláž Kamari: cca 185 m
Pláž Faros: cca 380 m
Centrum Kefalosu: cca 100 m
CENA ZAHRNUJE: 
Letenku Praha/Brno/Ostrava – Kos – Praha/Brno/Ostrava včetně 
poplatků spojených s leteckou dopravou, transfery v destinaci, uby-
tování na daný počet nocí, stravu dle výběru, služby zástupce CK 
(pokud není uvedeno jinak). Možnost dokoupení komplexního ces-
tovního pojištění včetně pojištění storna  zájezdu.

  Svoz na/z letiště v Praze  
ZDARMA.  
Podrobnosti na str. 14-15.

 
Více informací na  
viamare.cz
GR-3203KO

* cena po nejvyšší slevě

Dítě do 2 let: 990 Kč bez nároku  
na místo v letadle a služby

W  Oblíbené
W   Pro rodiny s dětmi
W  Klidné prostředí

c b r m E
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Dospělá osoba
cena od

11 470 Kč*

  Děti do 18 let pobyt zdarma 
cena od

7 990 Kč

 Studia, 2–3 lůžka
   

 Apartmány, 2–4 lůžka
   

 

  Strava: bez stravy

  Odlety: Praha, Brno, Ostrava 
Odletové dny: Čt, Ne

 Počet nocí: 3, 7, 10, 11, 14

W  Rodinná atmosféra
W  Pro rodiny s dětmi
W  Výborná poloha

w c r b D

KOS – Kefalos

Andreas +

POLOHA
Andreas stojí blízko centra a malého přístavu a pláží. V okolí je mno-
ho taveren a jen pár metrů od ubytování je obchod. 
UBYTOVÁNÍ
2lůžková studia s přistýlkou (pevné lůžko) jsou v přízemí a mají pro-
storné balkóny. Apartmán je v 1. patře a má balkón. V ložnici je man-
želská postel a v obytné kuchyni jsou další 2 lůžka. Studia a apartmá-
ny mají kuchyňský kout (včetně vařiče, základního nádobí, ledničky 
a varné konvice), sprchu, WC, klimatizaci (za příplatek) a sejf. Dětská 
postýlka je na vyžádání (zdarma). 
VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
Andreas je rodinný podnik, který má 3 domy s apartmány a studii 
a bazén s tavernou a barem, kde je Wi-Fi a kde si můžete dát dobrou 
snídani, oběd i večeři. U bazénu jsou lehátka a slunečníky zdarma. 
STRAVOVÁNÍ
Doporučujeme ochutnat vždy čerstvou kuchyni v taverně Andreas 
(platí se na místě).
PLÁŽ
Nedaleko jsou písčito-oblázková pláž Skala, písečná pláž Kamari 
a oblázková pláž Faros, kde jsou k pronájmu lehátka a slunečníky.
SHRNUTÍ
Klidné prostředí, výborná poloha a rodinná atmosféra s komplexními 
službami jsou největší předností.
VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 80 m
Centrum: cca 150 m
CENA ZAHRNUJE
Letenku Praha/Brno/Ostrava - Kos - Ostrava/Brno/Praha včetně 
poplatků spojených s leteckou dopravou, transfery v destinaci, uby-
tování na daný počet nocí, stravu dle výběru, služby zástupce CK 
(pokud není uvedeno jinak). Možnost dokoupení komplexního ces-
tovního pojištění včetně pojištění storna  zájezdu.

 
Více informací na  
viamare.cz
GR-3204AN

* cena po nejvyšší slevě

Dítě do 2 let: 990 Kč bez nároku  
na místo v letadle a služby
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Dospělá osoba
cena od

13 653 Kč*

  Děti do 12 let pobyt zdarma 
cena od

7 990 Kč

  Strava: all inclusive

  Odlety: Praha, Brno, Ostrava 
Odletové dny: Čt, Ne

 Počet nocí: 3, 7, 10, 11, 14

KOS – Tigaki

Gaia Village 

POLOHA
Velmi žádaný hotelový areál je vhodný především pro rodiny s dětmi. 
Nachází se v klidném prostředí.
UBYTOVÁNÍ
Komplex tvoří 3 hlavní dvoupatrové budovy a jedna vedlejší, která je 
přes silnici. Hotel disponuje 2lůžkovými pokoji s možností 1 přistýlky 
a prostornými rodinnými pokoji. Všechny pokoje jsou vybaveny kou-
pelnou s vanou a sprchou nebo sprchovým koutem, WC, klimatizací, 
fénem, telefonem, TV/SAT a balkónem nebo terasou s výhledem na 
bazén, zahradu, hory a vnitrozemí ostrova.
VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je vstupní hala s recepcí, salónky s TV/SAT, internetový kou-
tek, vnitřní bar a restaurace, snackbar u bazénu, venkovní kavárna, 
minimarket, 2 bazény, 2 dětské bazény, brouzdaliště, dobře vybave-
né dětské hřiště.
STRAVOVÁNÍ
Formou all inclusive (viz popis na webu).
PLÁŽ
Krásná dlouhá písečná pláž má velmi pozvolný vstup do moře. 
SHRNUTÍ
Zázemí pro rodiny a možnosti procházek do okolí, pěkná písečná 
pláž.
VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 270 m
Centrum: cca 250 m
CENA ZAHRNUJE 
Letenku Praha/Brno/Ostrava – Kos – Praha/Brno/Ostrava včetně 
poplatků spojených s leteckou dopravou, transfery v destinaci, uby-
tování na daný počet nocí, stravu dle výběru, služby zástupce CK 
(pokud není uvedeno jinak). Možnost dokoupení komplexního ces-
tovního pojištění včetně pojištění storna  zájezdu.

 
Více informací na  
viamare.cz
GR-3206GV

* cena po nejvyšší slevě

Dítě do 2 let: 990 Kč bez nároku  
na místo v letadle a služby

W  Rodinná atmosféra
W  Zábava na dosah
W  Pro rodiny s dětmi

c a q b G
 Pokoje, 2–3 lůžka

  

 Rodinný pokoj, 3–5 lůžek
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Dospělá osoba
cena od

18 004 Kč*

  Děti do 12 let pobyt zdarma 
cena od

7 990 Kč

Dospělá osoba
cena od

12 683 Kč*

W   Klidné prostředí
W  Zábava na dosah
W   I pro náročné

w c a f Q

KOS – Mastichari / Lambi

Eurovillage Achilleas + Gaia Garden 

POLOHA Zmodernizovaný hotel 
se nachází kousek od oblíbené plá-
že Lambi, která je přibližně 1,5 km od 
centra města Kos. Nedaleko můžete 
navštívit několik obchůdků, taveren, 
kaváren a barů.
UBYTOVÁNÍ 2lůžkové pokoje s mož-
ností přistýlky (na vyžádání) jsou vy-
baveny klimatizací a trezorem, SAT/TV, 
Wi-Fi, ledničkou, koupelnou s WC a bal-
kónem s výhledem do zahrady.
VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu najdete recepci s hlavním sa-
lónkem, restauraci s výhledem do za-
hrady a na bazén, střešní terasu, dva 
bazény se slunečníky a lehátky, bar 
u bazénu, posilovnu, sportovní hřiš-
tě (basketbal, volejbal a tenisové kur-
ty), dětské hřiště, kulečníkové stoly, 
stolní tenis. 
STRAVOVÁNÍ Formou all inclusive 
(viz popis na našem webu).
PLÁŽ Písčito-oblázková pláž Lambi 
je od hotelu přibližně 700 m. Při vstu-
pu do moře je písek, dále pak obláz-
ky. Najdete zde slunečníky s lehátky 
(za poplatek).
SHRNUTÍ Moderní ubytování v klid-
né části s lehkou dostupností na pláž 
a do centra hlavního města.
VZDÁLENOSTI  
Pláž: cca 700 m
Město Kos: cca 1,5 km
CENA ZAHRNUJE Letenku Praha/ 
Ostrava/Brno – Kos – Praha/ Ostra-
va/Brno včetně poplatků spojených 
s leteckou dopravou, transfery v de-
stinaci, ubytování na daný počet no-
cí, stravu dle výběru, služby zástupce 
CK (pokud není uvedeno jinak). Mož-
nost dokoupení komplexního cestov-
ního pojištění včetně pojištění stor-
na zájezdu.

POLOHA Hotel se nachází asi 1,5 km 
od centra letoviska Mastichari s taver-
nami a obchůdky. Hlavní město Kos je 
vzdáleno cca 21 km a mezinárodní le-
tiště cca 10 km odsud. 
UBYTOVÁNÍ Standardní pokoje 
s možností jedné přistýlky, jsou vyba-
veny klimatizací, koupelnou s WC, te-
lefonem, SAT/TV, trezorem (za popla-
tek), miniledničkou, balkonem nebo 
terasou. Rodinné pokoje s možnos-
tí dvou přistýlek jsou vybaveny stejně 
jako pokoje standardní, mají navíc od-
dělenou ložnici a obývací prostor. 
VYBAVENÍ Recepce, restaurace, TV 
místnost, minimarket, amfiteátr, vel-
ký bazén s oddělenou částí pro děti, 
terasu s lehátky a slunečníky zdarma, 
3 bary (bar u bazénu). Wi-Fi v lobby 
a u bazénu zdarma, internetový kou-
tek za poplatek, plážový volejbal, stol-
ní tenis, šipky, minigolf, basketbal, te-
nis, fitness. Dětské hřiště, miniklub, 
dětská postýlka za poplatek.
STRAVOVÁNÍ Snídaně, oběd a veče-
ře formou bufetu.
PLÁŽ Písčitá pláž s pozvolným vstu-
pem do moře je přímo u hotelu. Plážo-
vý bar v provozu červen–září. Lehátka 
a slunečníky za poplatek.
SHRNUTÍ Rodinný hotel s příjemnou 
atmosférou u krásné pláže.
VZDÁLENOSTI  
U pláže
Centrum Mastichari: cca 1,5 km
CENA ZAHRNUJE Letenku Praha/ 
Ostrava/Brno – Kos – Praha/ Ostra-
va/Brno včetně poplatků spojených 
s leteckou dopravou, transfery v de-
stinaci, ubytování na daný počet no-
cí, stravu dle výběru, služby zástupce 
CK (pokud není uvedeno jinak). Mož-
nost dokoupení komplexního cestov-
ního pojištění včetně pojištění stor-
na zájezdu.

 
Více informací na  
viamare.cz
GR-3299GP

 
Více informací na  
viamare.cz
GR-3299EA

* cena po nejvyšší slevě* cena po nejvyšší slevě

Dítě do 2 let: 990 Kč bez nároku  
na místo v letadle a služby

Dítě do 2 let: 990 Kč bez nároku  
na místo v letadle a služby

W  Pro rodiny s dětmi
W  Blízko pláže
W  WiFi zdarma

A a w c b

  Strava: all inclusive

  Odlety: Praha, Brno, Ostrava 
Odletové dny: Čt, Ne

 Počet nocí: 3, 7, 10, 11, 14

  Strava: all inclusive

  Odlety: Praha, Brno, Ostrava 
Odletové dny: Čt, Ne

 Počet nocí: 3, 7, 10, 11, 14

 Pokoje, 2–3 lůžka
  

 Pokoje, 2–3 lůžka
  

 Rodinné pokoje, 2–3 lůžka
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Dospělá osoba
cena od

14 542 Kč*

  Děti do 6 let pobyt zdarma 
cena od

7 990 Kč

Dospělá osoba
cena od

13 410 Kč*

  Děti do 6 let pobyt zdarma 
cena od

7 990 Kč

W  Rezervujte včas
W  U pláže
W  Blízko centra

c a b w m

KOS – Lambi

Apollon Atlantis 

POLOHA Velmi známý a vyhledáva-
ný hotelový areál obklopený subtro-
pickými rostlinami se nachází v klidné 
turistické části města. 
UBYTOVÁNÍ Hotel nabízí 2lůžko-
vé pokoje s možností 1 přistýlky a ro-
dinné pokoje s možností 2 přistýlek. 
Všechny pokoje jsou vybaveny kou-
pelnou s vanou či sprchou anebo spr-
chovým koutem, WC, klimatizací, fé-
nem, trezorem, telefonem, TV/SAT, 
ledničkou, balkónem nebo terasou 
s výhledem do zahrady, na hory nebo 
s výhledem na moře.
VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je recepce, vstupní hala a sa-
lónek s TV/SAT, výtahy, 2 restaurace, 
hlavní bar, bar a snackbar u bazénu 
a na pláži, kavárna, taverna, 2 velké 
bazény, dětský bazén a dětské hřiště. 
Animační program pro děti a dospělé.
STRAVOVÁNÍ All inclusive (viz po-
pis na webu). 
PLÁŽ Písčito-oblázková pláž, kde 
světlý písek (místy oblázky) přechází 
do tmavé barvy, je hned u hotelu.
SHRNUTÍ Výhodná poloha, příjemný 
personál, hned u pláže.
VZDÁLENOSTI  
Pláž: přímo u pláže
Centrum: cca 2 km
CENA ZAHRNUJE Letenku Praha/ 
Ostrava/Brno – Kos – Praha/ Ostra-
va/Brno včetně poplatků spojených 
s leteckou dopravou, transfery v de-
stinaci,ubytování na daný počet no-
cí, stravu dle výběru, služby zástupce 
CK (pokud není uvedeno jinak). Mož-
nost dokoupení komplexního cestov-
ního pojištění včetně pojištění stor-
na zájezdu.

POLOHA Hotelový areál je zasaze-
ný do pěkné zahrady se subtropickou 
flórou – všude jsou nejrůznější keře, 
palmy, stromy, květiny a byliny.
UBYTOVÁNÍ 1-2lůžkové pokoje 
s možností 1 přistýlky. Všechny pokoje 
jsou vybaveny koupelnou se sprcho-
vým koutem nebo vanou a sprchou, 
WC, klimatizací, fénem, telefonem,  
TV/SAT, malou ledničkou a balkónem 
nebo terasou s výhledem do vnitro-
zemí, do zahrady, na okolí, omezeně 
směrem na bazén.
VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU 
V hotelu je recepce, vstupní ha-
la, salónek, TV/SAT, internetový kou-
tek, vnitřní restaurace, venkovní bar 
a snackbar, venkovní posezení, bazén, 
dětský bazén, dětský koutek v zahra-
dě, kulečník, tenis a hřiště na basket-
bal. Wi-Fi je u recepce zdarma, na po-
kojích za poplatek. 
STRAVOVÁNÍ All inclusive (viz po-
pis na webu).
PLÁŽ Písčito-oblázková pláž je asi 
250 m přes silnici, při vstupu do moře 
je písek, potom oblázky. 
SHRNUTÍ Dobrá poloha, docházko-
vá vzdálenost do centra města, krás-
ná zahrada.
VZDÁLENOSTI  
Pláž: cca 250 m
Centrum: cca 2 km
CENA ZAHRNUJE Letenku Praha/ 
Ostrava/Brno – Kos – Praha/ Ostra-
va/Brno včetně poplatků spojených 
s leteckou dopravou, transfery v des-
tinaci, ubytování na daný počet nocí, 
stravu dle výběru, služby zástupce CK 
(pokud není uvedeno jinak). Mož-
nost dokoupení komplexního cestov-
ního pojištění včetně pojištění stor-
na zájezdu.

 
Více informací na  
viamare.cz
GR-3210AT

 
Více informací na  
viamare.cz
GR-3209AP

* cena po nejvyšší slevě* cena po nejvyšší slevě

Dítě do 2 let: 990 Kč bez nároku  
na místo v letadle a služby

Dítě do 2 let: 990 Kč bez nároku  
na místo v letadle a služby

W  Blízko centra
W  Příznivá cena
W  Dobrá poloha

c a w b G

  Strava: all inclusive

  Odlety: Praha, Brno, Ostrava 
Odletové dny: Čt, Ne

 Počet nocí: 3, 7, 10, 11, 14

  Strava: all inclusive

  Odlety: Praha, Brno, Ostrava 
Odletové dny: Čt, Ne

 Počet nocí: 3, 7, 10, 11, 14

 Pokoje, 1–3 lůžka
    

 Pokoje, 1–4 lůžka
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Ať už se jedná o vysoké vrcholky majestátných 
hor, které zaujmou na první pohled, nebo o ze-
lená a svěží údolí, až po nekonečné písečné plá-
že s křišťálově čistým mořem. Pláže ostrova 
jsou jedny z nejkrásnějších v celém Kykladském 
souostroví a většina z nich byla oceněna mod-
rou vlajkou EU.

Ale není to jen příroda, která ostrovu dodává to 
kouzlo, ale i snaha místních obyvatel dodržovat 
tradice. Asi nejlepším způsobem, jak tyto tradice 
poznat, je navštívit typické vesničky ukryté v ho-
rách, které Vás vtáhnou do pravé ostrovní atmo-
sféry. Okamžiky, které zde strávíte při konání 
místního festivalu, už nikdy nezapomenete. 

Už po příjezdu lodí do přístavu v hlavním měs-
tě Naxos (Chora) Vás ostrov přivítá nádechem 
antiky pohledem na nedostavěný chrám boha 
Apollona na výběžku Portara. Následně Vás od-
mění panoramatem na historickou pevnost, ko-
lem které je město postaveno. Jelikož se jedná 
o hlavní město ostrova, uspokojí veškeré poža-
davky každého návštěvníka. Ať už se jedná o mi-
lovníky historie nebo požadavky moderní doby. 

Na ostrově funguje velmi dobře autobusová do-
prava a není tedy problém se po ostrově pohodl-
ně pohybovat. 

Kompletní nabídka ubytování a aktuální  
ceny na www.viamare.cz a www.vtt.cz

DLOUHÉ PÍSEČNÉ PLÁŽE  
S PRŮZRAČNĚ ČISTÝM 
MOŘEM
OSTROV S UNIKÁTNÍ  
ATMOSFÉROU

NAXOS
NAXOS

Naxos je největším ostrovem Kyk-
ladského souostroví Egejského 
moře. Jedná se zároveň i o nej-
zelenější a velmi úrodný ostrov. 
Rozmanitost přírody je možné 
vidět na každém kroku.

Letecké zájezdy  
na 10 a 11 nocí

Odletové místo  
Praha

Maximální hmotnost 
zavazadla  
15kg na osobu

DOPORUČUJEME
W  nenechte si ujít návštěvu tradičních 

vesnic v horách, kde můžete nahlédnout 
na výrobu místních pokrmů tradičními 
způsoby

W  projděte se hlavním městem Naxos s kou-
zelnou ostrovní atmosférou 

W  nepropásněte alespoň jeden západ slunce 
u nedostavěného chrámu Apollona na 
výběžku Portara

Další zajímavosti Vám na místě  
doporučí zástupce CK.
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NAXOS

AGIA ANNA

Klidnější letovisko navazuje na Agios Prokopios. 
Nabídka letoviska není ale o nic chudší a najde-
me zde také řadu kaváren, barů, restaurací, ob-
chůdků a taveren. Písečná pláž s křišťálově čis-
tou vodou je rozdělena do dvou částí malým 
přístavem. Okolí je okouzlující a rozmanité. Na-
jdeme zde například chráněný cedrový háj, který 
letovisku dodává na kouzlu.

AGIOS PROKOPIOS

Krásné letovisko podél jedné z nejkrásnějších 
pláží ostrova je Agios Prokopios. Letovisko je pl-
né místních taveren, kaváren, restaurací, barů 
a obchůdků s různým sortimentem. Najdete zde 
i spousty autopůjčoven, marketů a supermar-
ketů, posilovnu a dokonce prádelnu. V letovis-
ku najdeme nádhernou pláž Agios Prokopios se 
světlejším pískem a azurovým mořem. Pláž opa-
kovaně získává ocenění modré vlajky EU. Pláž je 
částečně organizovaná a najdete zde tedy lehát-
ka se slunečníky (za poplatek) a nabídku vodních 
sportů. Pláž je dlouhá a každý si zde najde své 

PLAKA/MARAGAS

Letovisko Maragas je část pláže, která navazuje 
na letovisko Agia Anna a přechází v snad 
nejkrásnější pláž ostrova Plaka. Plaka je velmi 
dlouhá pláž s jemným pískem a azurově čistou 
vodou. Je částečně organizovaná a nabízí 
tak lehátka se slunečníky (za poplatek nebo 
útratu v místních barech či tavernách) a vodní 
sporty. Pláž je asi nejoblíbenější pláží ostrova, 
která nabízí pozvolný vstup do moře, dech 
beroucí západy slunce a panoramatický výhled 
na přilehlý ostrov Paros. Zbylá část pláže je 
ponechána své přírodní kráse s exotickým 
nádechem. Najdete zde i dvě části určené 
pro vyznavače nudismu. Po celé délce pláže 
je pak na výběr z nespočtu místních tavaren, 
kaváren a restaurací. Najdete zde i několik 

supermarketů a minimarketů, autobusových 
zastávek a plážových barů s bazény. Plaka je 
tedy ideálním místem, kde lze strávit celý den 
a nic Vám nebude chybět.

TRANSFER:
Cesta z letiště Paros do přístavu na Parosu 
trvá cca 30 minut. Lodní transfer z Parosu do 
hlavního přístavu na Naxosu trvá cca 50 minut. 
Následný odvoz busem do ubytování v Plaka  
cca 45 minut.

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ
Keti (studia) … str. 146 

TRANSFER:
Cesta z letiště Paros do přístavu trvá asi 20 mi-
nut, transfer lodí asi 60 minut a dále do Agia An-
na asi 30 minut.

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ
Irini (studia) … str. 145

místo. I tato pláž disponuje krásným výhledem 
na ostrov Paros a krásné západy slunce.
TRANSFER:
Cesta z letiště Paros do přístavu na Parosu trvá 
cca 30 minut. Lodní transfer z Parosu do hlav-
ního přístavu na Naxosu trvá cca 50 minut. Ná-
sledný odvoz busem do ubytování v Agios Pro-
kopios cca 20 minut.

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)

Poznávejte na dovolené.
Ceny pronájmů aut naleznete na webu.VÝLETY Výlety a tipy naleznete na webu.

Apiranthos – Fanari – Calki – pěší túra do 
nádherných vesnic ostrova Naxos, návštěva 
muzeí a historických památek spojená s pro-
cházením nádherné a zelené krajiny v okolí. 
(orientační cena: 55 €)

Údolí Melanes, Kouros at Flerios a Potamia – 
procházka krásnou přírodou ostrova spoje-
ná s poznáním trocha historie ostrova. Zave-
de Vás na místa, kam se jen tak nedostanete 
a k vidění bude i socha z 6. století př. n. l.  
(orientační cena: 55 €)

Santorini – celodenní výlet na ostrov Santo-
rini, jeden z nejoblíbenějších ostrovů plný ro-
mantiky a úchvatných scenérií. Výlet zahrnuje 
prohlídku měst Fira a nejznámějšího Oia.  
(orientační cena: 65 €)

Kurzy tradičního vaření – kurz vaření tradič-
ní místní kuchyně spojený s krátkou návštěvou 
místní farmy. Během vaření pokrmů navštívíte 
nejdůležitější místa spojená s historií této ku-
chyně. (orientační cena: 85 €)

Iraklia a Koufonissi – celodenní výlet lodí na os-
trovy Malých Kyklád. První zastávka je na os-
trůvku Iraklia, kde je k dispozici volný program 
po dobu 1,5 hodiny. Můžete se vykoupat na men-
ší pláži, nebo projít malebné uličky přístavního 
městečka a navštívit místní kostelíky. Po příjez-
du na druhý krásný ostrov Koufonissi Vás čeká 
přibližně 4 hodinový volný program. Koufonissi 
místní nazývají „Řeckým Karibikem“. Najdete zde 
tři menší písečné pláže s krásnou barvou moře, 
skalními „bazénky“. Na každou pláž jezdi lodní 
taxi za cca 4 € nebo 5 €. Na každé pláži je pak ta-
verna či kavárna. (orientační cena 35 €)
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NAXOS – Agia Anna

Dospělá osoba
cena od

17 776 Kč*

Irini 

POLOHA
Útulná studia jsou situována v letovisku Agia Anna, které je přibližně 
7 km od hlavního města Naxos. Budova je ve vedlejší uličce, kam už 
nedolehne ruch letoviska, které je vzdáleno přibližně 100 m. Nabízí 
tak klidné místo v tichém prostředí pouhé 2 minuty pěšky od veške-
rého vybavení a služeb letoviska a krásné pláže Agia Anna.
UBYTOVÁNÍ
2lůžková studia jsou vybavena menší kuchyňkou s ledničkou a elek-
trickým dvouvařičem, WC, koupelnou se sprchou, fénem, TV/SAT, kli-
matizací, bezpečnostním trezorem, Wi-Fi a balkónem či terasou s vý-
hledem do zahrady nebo na město. 
PLÁŽ
Nejbližší pláž Agia Anna je dlouhá písečná pláž s průzračnou vodou, 
která je rozdělena do dvou částí malým přístavem. K dispozici jsou 
lehátka se slunečníky (za poplatek). Pláž disponuje krásným výhle-
dem na přilehlý ostrov Paros.
SHRNUTÍ
Moderně zařízená studia skrytá na tichém místě, ale zároveň v těsné 
blízkosti letoviska jsou ideálním místem pro páry.
VZDÁLENOSTI
Pláž Agia Anna: cca 100 m
Centrum letoviska: cca 100 m
CENA ZAHRNUJE: 
Letenku Praha – Paros – Praha včetně poplatků spojených s letec-
kou dopravou, transfery v destinaci, 10× nebo 11× ubytování, stravu 
dle výběru, služby zástupce CK (pokud není uvedeno jinak). Možnost 
dokoupení komplexního cestovního pojištění včetně pojištění stor-
na zájezdu.
Pozn.: Zpáteční let Paros – Praha je operován s technickým mezipři-
stáním na ostrově Mykonos.

 
Více informací na  
viamare.cz
GR-4403IR

* cena po nejvyšší slevě

Dítě do 2 let: 990 Kč bez nároku  
na místo v letadle a služby

W  Pro páry
W  Zábava na dosah
W  Klidné prostředí

w c k y D

  Strava: bez stravy

  Odlety: Praha 
Odletové dny: Út, Pá

 Počet nocí: 10, 11

 Studia, 1–2 lůžka
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NAXOS – Plaka/Maragas

Dospělá osoba
cena od

18 180 Kč*

  Děti do 12 let pobyt zdarma 
cena od

9 990 Kč

W  Pro rodiny s dětmi
W  Rodinná atmosféra
W  Oblíbené

w c k r D
 Studia, 2–4 lůžka
  

  Strava: bez stravy

  Odlety: Praha 
Odletové dny: Út, Pá

 Počet nocí: 10, 11

Keti 

POLOHA
Studia s rodinnou atmosférou se nacházejí na rozhraní nejkrásněj-
ších pláží ostrova – Plaka a Maragas, které navazují na letovisko Agia 
Anna. Okolí studií je velmi klidné s lehkým exotickým nádechem. Asi 
40 m od studií najdete několik taveren, supermarket a autobusovou 
zastávku. Na pláž je to pak cca 70 metrů.
UBYTOVÁNÍ
Prostorná studia disponují 2 pevnými lůžky s možností přistýlek 
(menší postel vhodná pro děti), kuchyňkou se základním vybavením, 
ledničkou, koupelnou s WC, fénem, Wi-Fi a balkónem či terasou.
VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
Recepce, zahrada s venkovním posezením a parkoviště.
PLÁŽ
Asi nejkrásnější pláž ostrova Plaka se chlubí jemným pískem, prů-
zračně čistou vodou, exotickým nádechem a modrou vlajkou EU, na-
bídkou vodních sportů a krásných výhledů na přilehlý ostrov Paros. 
Vstup do moře je pozvolný. Pláž je částečně organizovaná a částečně 
ponechána své přírodní kráse.
SHRNUTÍ
Pěkná studia v jednom z nejkrásnějších prostředí ostrova.
VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 70 m
Autobusová zastávka: cca 40 m
CENA ZAHRNUJE: 
Letenku Praha – Paros – Praha včetně poplatků spojených s letec-
kou dopravou, transfery v destinaci, 10× nebo 11× ubytování, stravu 
dle výběru, služby zástupce CK (pokud není uvedeno jinak). Možnost 
dokoupení komplexního cestovního pojištění včetně pojištění stor-
na zájezdu.
Pozn.: Zpáteční let Paros – Praha je operován s technickým mezipři-
stáním na ostrově Mykonos.

 
Více informací na  
viamare.cz
GR-4402KT

* cena po nejvyšší slevě

Dítě do 2 let: 990 Kč bez nároku  
na místo v letadle a služby
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DOMOV ŘECKÉHO BOHA OHNĚ HÉFAISTA
OSTROV TISÍCE POCITŮ

Ostrov čítá asi 35 vesnic a měst. Nejbližším bo-
dem k řecké pevnině je tzv. „třetí prst“ polo-
ostrova Chalkidiki a to výběžek Athos. Za jasné-
ho slunného počasí je z Limnosu na Athos velice 
dobrá viditelnost. Na 259 km se rozkládá členité 
pobřeží plné nádherných zálivů a mysů, na dru-
hé straně i dvou rozlehlých propastí – Bourni na 
severu a Moudros na jihu. 

Na ostrově se nachází několik znamenitých zla-
tých pláží, celé pobřeží ostrova jich lemuje více 
než sto. Většina pláží je stále přírodních a nabízí 
dostatek soukromí. Tradiční architektura ostro-
va je velmi podobná klasické řecké architektu-
ře, která se vyznačuje především jednoduchostí. 
Převažují kamenné budovy, nejčastěji dvoupa-
trové, postavené v neoklasickém stylu. To nej-
lepší z místní architektury je k vidění především 
v hlavním městě ostrova – Myrině. Návštěvníky 
přivítá také příjemná atmosféra a vstřícnost do-
mácího obyvatelstva. 

V restauracích převažuje domácí kuchyně s ori-
entálním charakterem – mnoho olivového ole-
je, česnek, speciální koření a čerstvé bylinky. Bo-
hatá je nabídka ovoce a zeleniny, ryby a maso 
jsou ve většině místních restaurací připravovány 
na grilu. Limnos je proslulý kvalitním vínem, tsi-
pourem, ouzem, medem, stejně tak sýry z kozí-
ho a ovčího mléka vyráběných podle starých re-
ceptur, známé pod jménem Kalathaki. Tento sýr 
je dokonce chráněn certifikátem EU jako ochran-
ná známka původu. Výborné jsou též místní pl-
něné taštičky – na sladko nebo slano, v cukrár-
nách stojí za ochutnání Venizelika (s mandlemi 

a vanilkou) a kataifi, které zde chystají opravdu 
skvostně. V restauraci ochutnejte místní domá-
cí těstoviny (valanes, aftoudia, fiongakia, floma-
ria), kaspakno (jehněčí), afkos (luštěnina) a čers-
tvé rybí speciality.

Ostrov Limnos je ideálním cílem pro klidnou do-
volenou – najdete tu „sváteční“ tempo života, 
relaxaci, odpočinek, krásnou přírodu, nádherné 
pláže, vynikající kuchyni, přátelské místní obyva-
tele a velmi zajímavá místa k poznávání.

Pokud máte v plánu pronajmout si auto nebo 
motorku na více dnů a poznat ostrov důklad-
ně, označte si na mapě tato zajímavá místa: At-
siki, Agios Demetrios, Agia Sofia, Agios Efstra-
tios, Agaryones, Dafni, Fysini, Kaspakas, Kontias, 
Kontopouli, Kaminia, Kalliopi, Kotsinas, Kor-
nos, Kallithea, Karpasi, Katalakko, Livadocho-
ri, Lychna, Myrina, Moudros, Nea Koutali, Por-
tianou, Pedino, Panagia, Plati, Plaka, Romanou, 
Roussopouli, Repanidi, Sardes, Skandali, Tha-
nos, Tsimandria, Varos. Pozor na řízení ve ves-
ničkách, ulice jsou úzké, směry neznačené, ale 
neztratíte se.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O LIMNOSU  
(ŘECKY LÍMNOS): 
správní středisko: Myrina 
plocha oblasti: cca 476 km2
počet obyvatel: 18 000
nejvyšší vrchol: Skopia (Vigla) 470 m n. m.

Kompletní nabídka ubytování a aktuální  
ceny na www.viamare.cz a www.vtt.cz

LIMNOS

LIMNOS

Limnos je jedinečný, malebný a turismem ještě neobjevený ostrov 
v severovýchodní části Egejského moře. Osmý největší ostrov Řecka. 
V řecké mytologii je právě tento ostrov domovem řeckého boha ohně 
Héfaista a nalézá se zde jeho pověstná dílna.

Letecké zájezdy  
na 10 a 11 nocí

Odletové místo  
Praha

DOPORUČUJEME
W  nebojte se pronajmout si auto nebo mo-

torku a vyražte za poznáním panenské 
přírody na ostrově, narazíte na úžasné 
přírodní skvosty, místa s dech beroucími 
a nezapomenutelnými výhledy

W  jako milou pozornost, dáreček nebo su-
venýr můžete pořídit na ostrově zde-
jší vínko, tsipouro, med a sýry z kozího 
i ovčího mléka dle prastarých receptur 

W  navštivte během pobytu tradiční tavernu 
či restauraci a dopřejte si typické řecké 
meze, nejlepší tavernu poznáte vždy podle 
toho, kde je nejvíce místních lidí

W  nechte se zlákat na ranní procházky podél 
pobřeží, dýchejte svěží mořský vzduch 
a třeba si trošku zacvičte na pláži, Vašemu 
tělu a zdraví to jen prospěje

Další zajímavosti Vám na místě  
doporučí zástupce CK.
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LIMNOS

AGIOS IOANNIS

Agios Ioannis se nachází na západní straně os-
trova Limnos, cca 8 km od Myriny a cca 1,5 km 
od vesnice Kaspakas. Někdy se místní pláži ří-
ká „Kaspakas Beach“ po nedaleké vesnici. Agios 
Ioannis je oblast s dlouhou písečnou pláží s ob-
časným výskytem oblázků s průzračnou vodou 
s pozvolným vstupem do moře. Na pláži je ta-
verna, která poskytuje veškeré nezbytné občer-
stvení.

PLATI

Plati je komorní letovisko pro každého, kdo tou-
ží po klidu a odpočinku. Leží na kopcovitém jiho-
západě ostrova Limnos, jen cca 2,5 km od hlav-
ního města Myriny, kam se dá pohodlně dojít 
i pěšky (cca 25–35 minut). Pláž v Plati je dlouhá 
cca 1 km, s jemným zlatavým pískem a tyrkyso-
vě modrou vodou s pozvolným vstupem do mo-
ře. Kopce kolem Plati poskytují nádherný výhled 
na záliv a zelení protnutý kolorit typicky řecké 
vesničky rozprostřené v kouzelném místě u po-

MYRINA

Myrina je hlavní město s přibližně 3,5 tisíc oby-
vateli, které nese své jméno po manželce krále 
Thoa. Již ve 12. století př. n. l. byly položeny zá-
klady města a byla postavena pevnost na kop-
cích, která byla později přestavena Benátčany 
a Turky v hrad. Tento hrad, znám pod jménem 
Paleokastro, je dominantou níže položeného pří-
stavu. Určitě stojí za námahu vyšplhat se až sem, 
neboť z hradeb jsou opravdu nádherné výhledy 
a také tu můžete natrhat čerstvé oregáno. V My-
rině se nachází i archeologické muzeum (největ-
ší na ostrově), k vidění tu jsou poklady z celého 
ostrova. Limnos je poset několika nádhernými 
kostely, za vidění stojí kaple Panagia Kakkavioti-
ssa, která leží v jeskyni na vrcholku kopce v Tha-
nos a v centru hlavního města stojí katedrála 
Agia Triada se dvěma zvonicemi nebo řada dal-
ších kostelů a staveb dokládajících bohatou his-
torii tohoto místa. Naleznete zde také plážové 
bary, kavárničky, restaurace, taverny i dostatek 
obchodů umístěných podél pobřeží i v centru 
města, které tvoří směsice členitých uliček, které 

TRANSFER:
Cesta z letiště do Agios Ioannis (cca 26 km) po-
trvá asi 40 minut

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ
Para Thin Alos (studia)  … str. 150

břeží, nabízí se zde úchvatný pohled na zapada-
jící slunce. 

TRANSFER:
Cesta z letiště do Plati (cca 22 km) 
potrvá asi 35 minut.

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ
Lemnos Village Resort  
(hotel s polopenzí) … str. 152
Cavo Bianco (studia a apartmány) … str. 153

přímo lákají k posezení a krámky k nakupování. 
Suvenýr z dovolené si určitě opatřete – co třeba 
dekorace z mušlí, kamínků a ulit, olivové mýdlo 
nebo nějaká soška řeckého boha? Rušný noční 
život ovšem v Myrině nehledejte, celková atmo-
sféra města je spíše poklidná a typicky ostrov-
ní. Díky tomu, že je městečko Myrina vystavě-
no u pobřeží, je dostupnost pláží zcela snadná. 
Zdejší pláž je písečná a dekorovaná příjemnou 
zelení, která poskytuje za letních slunných dní 
stín. Díky ideální intenzitě vln se zde daří vodním 
sportům, například windsurfingu, jízdě na vod-
ních lyžích nebo projížďkám na člunech. V Myri-
ně je možnost zapůjčení jízdních kol.

TRANSFER:
Cesta z letiště do Myriny (cca 18 km) potrvá 
asi 25 minut.

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ
Diamantidis (hotel se snídaní) … str. 154
Ifestos (hotel se snídaní) … str. 154
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LIMNOS

KALLIOPI

Objevte kouzlo turismem stále ještě nedotče
ného kraje okolo vesnice Kalliopi. Kalliopi se na-
chází ve východní části ostrova Limnos. Hlavní 
chloubou tohoto letoviska je oblíbená 3 km dlou-
há písečná pláž, kterou omývá záliv Keros. Zá-
liv se nachází východně od vesnice Kalliopi a až 
do středověku byl významným přístavem. Ná-
zev Keros znamená „roh“ a označuje tak jeho 
tvar. Místo je slavné mezi milovníky windsurfin-
gu a kitesurfingu. Keros nabízí skvělé podmínky 
a dokonalé zázemí pro tyto vodní sporty včetně 
půjčovny surfů a surfařské školy. Zažijte dovo-
lenou v souladu s přírodou. Nehledejte zde žád-

né velké hotely, ani rušné centrum s bary a dis-
kotékami. Obchod a pár restaurací naleznete ve 
vesnici Kalliopi, větší nákupní možnosti potom 
nabízí cca 13 km vzdálené druhé největší město 
ostrova Moudros.

VÝLETY
Výlety a tipy naleznete na webu.

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)

Okruh ostrovem – tento výlet je určen 
pro turisty, kteří rádi objevují a poznáva-
jí nová místa. Během výletu budete mít 
možnost poznat malebné řecké vesnič-
ky a na své si přijdou i milovníci histo-
rie a památek. Putování za zajímavostmi 
ostrova bude završeno relaxací na jed-
né z plážích ostrova s možností občerst-
vení či oběda. (orientační cena: 33 €, dí-
tě 12 let: 17 €)

Večerní Myrina – návštěva hlavního 
města ostrova ve večerních hodinách. 
Uchvátí vás pohled na osvětlenou pev-
nost a malebný kostel Sv. Mikuláše. Čeká 
vás procházka v přístavu jachet a rybář-
ských lodí, centrum města pak nabízí ne-
přeberné množství obchůdků s tradičními 
výrobky, módou, šperky a výborné taver-
ny s řeckými specialitami. Zažijte roman-
tickou atmosféru večerního města Myri-
na! (orientační cena: 7,5 €, dítě 12 let: 5 €)

Za gastronomií Limnosu s návště-
vou lázní – výlet plný kulinářských zá-
žitků! Navštívíte tradiční výrobnu těs-
tovin a jiných dobrot, vinařskou oblast 
s ochutnávkou vín a další zastávkou bu-
de ochutnávka domácího cukroví. Během 
výletu bude zastávka na pláži Agios Gia-
nnis s možností koupání a výlet bude za-
končen se sklenkou termální léčivé vody 
v lázních Therma (orientační cena: 32 €, 
děti do 12 let: 16 €)

Plavba lodí – celodenní výlet na lodi po 
jižním pobřeží ostrova Limnos, koupání 
na plážích, které jsou přístupné jen z mo-
ře, zajímavé skalní útvary a jeskyně. Uvi-
díte kormorány a jejich hnízdiště. Na lodi 
je k dispozici občerstvení, možnost za-
koupení oběda ve výborné taverně na jed-
né z pláží. (orientační cena: 45 €, dítě do 
12 let: 30 €)

Poznávejte na dovolené.
Ceny pronájmů aut naleznete na webu.
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Dospělá osoba
cena od

15 189 Kč*

  Děti do 12 let na přistýlce 
výhodná cena od

6 990 Kč
Platnost ceny do 31. 12. 2020

  Děti do 12 let pobyt zdarma 
cena od

8 990 Kč

 Studia, 2–4 lůžka

III IIii IIi II

 Apartmány, 2–4 lůžka

IIII IIIi IIii III II IIi

  Strava: bez stravy / možnost 
dokoupení snídaní a večeří

  Odlety: Praha 
Odletové dny: Út, Pá

 Počet nocí: 10, 11

LIMNOS – Agios Ioannis

Para Thin Alos 

POLOHA
Velmi příjemný menší pěkně upravený areál s přátelskou atmosférou 
v klidné zátoce, se nachází přímo u moře a pláže. Studia a apartmá-
ny Para Thin Alos (což přeloženo znamená „na pláži“) jsou umístěna 
v pěkné zahradě s květinami, vinnou révou, keři a stromy, která sahá 
až na pláž. Nejbližší minimarket je cca 10 m.
UBYTOVÁNÍ
K dispozici jsou 2lůžková studia s možností 1 přistýlky a apartmány 
až pro 4 osoby, která jsou vybavena koupelnou se sprchovým kou-
tem, WC, fénem, klimatizací, TV (jen místní programy), kuchyňským 
koutem se základním vybavením a elektrickým vařičem, rychlovar-
nou konvicí, trezorem a balkónem nebo terasou s výhledem do oko-
lí, vnitrozemí, bočním nebo přímým výhledem směrem na moře. Na 
balkóncích jsou slunečníky.
VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
K dispozici je snackbar, pěkná zahrada, parkoviště, bazén, sluneční-
ky a lehátka na pláži zdarma. WiFi je v areálu zdarma. U bazénu jsou 
k dispozici příjemná dřevěná lehátka s matracemi zdarma – podmí-
něno konzumací na baru.
STRAVOVÁNÍ
Předem je možné přikoupit si servírované snídaně podávané ve sna-
ckbaru a servírované večeře v místní vyhlášené taverně vzdálené cca 
250 m.
PLÁŽ
Pláž tvoří pruh větších oblázků, přímo u břehu a vstupu do moře 
je pásmo písku. Pláž je hned před areálem studií. Vstup do moře je 
pozvolný, na dně je písek. Organizovaná pěkná písečná pláž místy 
s oblázky je vzdálena cca 100 m.
SHRNUTÍ
Klidné prostředí, rodinná atmosféra, stříška u moře s vinnou révou 
vybízí k příjemnému zastíněnému posezení.
VZDÁLENOSTI
Pláž: přímo před areálem studií
Centrum letoviska Myrina: cca 8 km
CENA ZAHRNUJE
Letenku Praha – Skiathos – Limnos – Praha včetně poplatků spoje-
ných s leteckou dopravou, 10× nebo 11× ubytování, stravu dle výbě-
ru, služby zástupce CK. Možnost dokoupení komplexního cestovního 
pojištění včetně pojištění storna zájezdu.

 
Více informací na  
viamare.cz
GR5000PA

* cena po nejvyšší slevě

W  Klidné prostředí
W  Oblíbené místo
W  Přímo na pláži

b w e k A

Dítě do 2 let: 990 Kč bez nároku  
na místo v letadle a služby
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Dospělá osoba
cena od

24 243 Kč*

  Děti do 13 let pobyt zdarma 
cena od

8 990 Kč

 Pokoje, 1–4 lůžka IIIi

III IIii IIi II Ii I

  Strava: polopenze / možnost 
dokoupení plné penze

  Odlety: Praha 
Odletové dny: Út, Pá

 Počet nocí: 10, 11

LIMNOS – Plati

Lemnos Village Resort 

POLOHA
Příjemný moderní hotelový komplex leží v klidné oblasti střediska 
Plati s nádhernou písečnou pláží. 
UBYTOVÁNÍ
V tomto rozlehlém areálu jsou k dispozici 12lůžkové pokoje s mož-
ností 1 nebo 2 přistýlek nebo lůžek. Všechny pokoje jsou vybaveny 
koupelnou s vanou a sprchou nebo sprchovým koutem, WC, klimati-
zací, fénem, telefonem, TV/SAT, malou ledničkou, rychlovarnou kon-
vicí a balkónem nebo terasou s bočním nebo přímým výhledem na 
moře a záliv.
VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je vstupní hala s recepcí, salónek s TV/SAT, výtah (pouze 
v hlavní budově), restaurace s venkovním posezením, vnitřní bar, bar 
a snackbar u bazénu a na pláži, minimarket, zahrada, parkoviště, ba-
zén, dětský bazén, slunečníky a lehátka u bazénu a na pláži zdarma, 
wellness centrum, stolní tenis, 4 tenisové kurty. Trezor na recepci 
a WiFi v prostorách hotelu jsou zdarma.
STRAVOVÁNÍ
Snídaně a večeře jsou formou bufetu. U večeří je k dispozici zdarma 
karafa vody. Předem je možné dokoupit si obědy (popis a ceny na na-
šem webu). 
PLÁŽ
Dlouhá pěkná písečná pláž s pozvolným vstupem je hned u areálu 
hotelu. Nedaleko jsou dvě taverny s rybími specialitami a řeckou ku-
chyní. Vodní sporty jsou za poplatek.
SHRNUTÍ
Krásné výhledy na moře téměř z každého koutu hotelu, přátelský 
personál, kvalitní služby.
VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 50 – 300 m
Centrum letoviska Myrina: cca 2,5 km
CENA ZAHRNUJE
Letenku Praha – Skiathos – Limnos – Praha včetně poplatků spoje-
ných s leteckou dopravou, 10× nebo 11× ubytování, stravu dle výbě-
ru, služby zástupce CK. Možnost dokoupení komplexního cestovního 
pojištění včetně pojištění storna zájezdu.

 
Více informací na  
viamare.cz
GR5002LE

* cena po nejvyšší slevě

W  I pro náročné
W  Blízko moře a pláže
W  Rezervujte včas

b w t s C

Dítě do 2 let: 990 Kč bez nároku  
na místo v letadle a služby
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LIMNOS – Plati

Cavo Bianco 

Dospělá osoba
cena od

14 370 Kč*

  Děti do 13 let pobyt zdarma 
cena od

8 990 Kč

 
Více informací na  
viamare.cz
GR5003CA

* cena po nejvyšší slevě

Dítě do 2 let: 990 Kč bez nároku  
na místo v letadle a služby

 Studia, 2–5 lůžek

IIIii IIiii IIIi III
IIii IIi II Ii

  Strava: bez stravy

  Odlety: Praha 
Odletové dny: Út, Pá

 Počet nocí: 10, 11

W  Zábava na dosah
W  Pro páry
W  Oblíbené místo

e w c r Q

POLOHA  
Cavo Bianco je na klidném místě na okraji letoviska Plati. V letovisku je 
obchod a několik taveren. Hlavní město Myrina je vzdálené cca 3 km. 
Exkluzivně nabízíme se zvýhodněnou nabídkou pronájmu auta na ce-
lou dobu pobytu! Buďte flexibilní, poznávejte neomezeně krásy ostro-
va a užijte si nezávislost.
UBYTOVÁNÍ  
Tento menší objekt nabízí studia až pro 5 osob. Všechna studia jsou 
vybavena koupelnou se sprchou s WC, klimatizací, TV/SAT, kuchyň-
ským koutem se základním vybavením, ledničkou, balkonem nebo te-
rasou s výhledem do zahrady. Trezor, fén a sušák na prádlo je k dis-
pozici na recepci k zapůjčení zdarma. WiFi připojení zdarma.
VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V komplexu se nachází udržovaní zahrada, dětské hřiště a parkoviště.
STRAVOVÁNÍ  
Možnost dokoupení polopenze nebo plné penze ve 4* hotelu Lem-
nos Village, který je od ubytování vzdálený cca 600 m.
PLÁŽ  
Písečná organizovaná pláž se nachází cca 1520 minut od studií. 
SHRNUTÍ  
Příjemné ubytování na klidném místě, možnost pronájmu auta na ce-
lou dobu pobytu.
VZDÁLENOSTI  
Pláž: cca 700 m
Myrina: cca 3 km
CENA ZAHRNUJE  
Letenku Praha – Skiathos – Limnos – Praha včetně poplatků spoje-
ných s leteckou dopravou, 10× nebo 11× ubytování, stravu dle výbě-
ru, služby zástupce CK. Možnost dokoupení komplexního cestovního 
pojištění včetně pojištění storna zájezdu.
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Dospělá osoba
cena od

17 210 Kč*

  Děti do 13 let pobyt zdarma 
cena od

8 990 Kč

Dospělá osoba
cena od

14 946 Kč*

  Děti do 13 let pobyt zdarma 
cena od

8 990 Kč

 Pokoje, 1–4 lůžka

IIII IIIi III IIii
IIi II Ii I

 Pokoje, 1–3 lůžka

III IIi II Ii I

  Strava: snídaně

  Odlety: Praha 
Odletové dny: Út, Pá

 Počet nocí: 10, 11

  Strava: snídaně

  Odlety: Praha 
Odletové dny: Út, Pá

 Počet nocí: 10, 11

LIMNOS – Myrina

Diamantidis Ifestos 

POLOHA Rodinný hotel v blízkosti 
centra letoviska Myrina a zároveň ne-
daleko pláže. V okolí hotelu je množ-
ství obchodů, kaváren, taveren, re-
staurací a barů. 
UBYTOVÁNÍ 12lůžkové pokoje 
s možností přistýlky jsou vybaveny 
koupelnou se sprchovým koutem, WC, 
klimatizací, telefonem, TV, malou led-
ničkou, trezorem, balkónem s výhle-
dem do parku nebo do zahrady. Fén 
a sušák na prádlo jsou na vyžádání na 
recepci (zdarma). 
VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU 
V hotelu je vstupní hala s recepcí, sa-
lónek s TV, restaurace s malým ven-
kovním posezením na terase, vnitřní 
bar, malý bazén (zastřešený) s ome-
zeným počtem lehátek zdarma. Tre-
zor je na recepci zdarma. WiFi je 
v prostorách hotelu zdarma.
STRAVOVÁNÍ Snídaně je formou bu-
fetu. 
PLÁŽ Pěkná písečná pláž s pozvol-
ným vstupem do moře je vzdálená cca 
250 m od hotelu. Slunečníky a lehát-
ka jsou na pláži zdarma, podmíněno 
konzumací v plážovém baru. 
SHRNUTÍ Klidné místo u parku, blíz-
kost zábavních a nákupních možností.
VZDÁLENOSTI 
Pláž: cca 250 m
Centrum: hned v okolí hotelu
CENA ZAHRNUJE Letenku Praha – 
Skiathos – Limnos – Praha včetně po-
platků spojených s leteckou dopra-
vou, 10× nebo 11× ubytování, stravu 
dle výběru, služby zástupce CK. Mož-
nost dokoupení komplexního cestov-
ního pojištění včetně pojištění stor-
na zájezdu.

POLOHA Hotel leží v centru měs-
ta blízko malebného přístavu Myrina. 
V okolí hotelu je množství obchodů, 
kaváren, restaurací a barů. 
UBYTOVÁNÍ V hotelu jsou 12lůž-
kové pokoje s možností 1 nebo 2 při-
stýlek, ev. lůžek. Všechny pokoje jsou 
vybaveny koupelnou s vanou a spr-
chou nebo sprchovým koutem, WC, 
klimatizací, fénem, TV, malou lednič-
kou, trezorem a balkónem s výhledem 
na bazén, hrad nebo do vnitrozemí. 
Rychlovarná konvice na vyžádání na 
recepci (zdarma). 
VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU 
V hotelu je vstupní hala s recepcí, pří-
jemný salónek s TV, 2 výtahy, restau-
race, venkovní posezení na terase, 
vnitřní bar, snackbar u bazénu, malá 
zahrada, parkoviště, bazén s částí vy-
hrazenou pro děti, lehátka u bazénu 
zdarma. WiFi je zdarma.
STRAVOVÁNÍ Snídaně je formou bu-
fetu. 
PLÁŽ Nejbližší písečná pláž s po-
zvolným vstupem do moře je 
cca 450 m od hotelu.
SHRNUTÍ Výhodná poloha v centru 
letoviska, malebný výhled na hrad.
VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 450 m
Centrum: hned v okolí hotelu
CENA ZAHRNUJE Letenku Praha – 
Skiathos – Limnos – Praha včetně po-
platků spojených s leteckou dopra-
vou, 10× nebo 11× ubytování, stravu 
dle výběru, služby zástupce CK. Mož-
nost dokoupení komplexního cestov-
ního pojištění včetně pojištění stor-
na zájezdu. 

 
Více informací na  
viamare.cz
GR5006IF

 
Více informací na  
viamare.cz
GR5005DI

* cena po nejvyšší slevě* cena po nejvyšší slevě

W  Zábava na dosah
W  Blízko pláže
W  Rezervujte včas

W  Zábava na dosah
W  Pro páry
W  Oblíbené místo

e w c b Ge w c b L

Dítě do 2 let: 990 Kč bez nároku  
na místo v letadle a služby

Dítě do 2 let: 990 Kč bez nároku  
na místo v letadle a služby
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SKOPELOS

Tento největší ostrov souostroví Sporady pat-
ří svojí rozlohou mezi menší řecké ostrovy. Až 
donedávna zůstával trochu skryt zájmu turistů, 
avšak to se změnilo s uvedením prvního dílu mu-
zikálu Mamma Mia!, který se zde z větší části na-
táčel. Ostrov si však přesto zachovává svoji oso-
bitou atmosféru a čas tu plyne pomalu.

Srdce svých návštěvníků si Skopelos získává ze-
jména krásnou, divokou přírodou a báječným 
koupáním na rozmanitých plážích. Většina pláží 
je oblázkových nebo písčito-oblázkových a jsou 
lemovány útesy, kolem kterých se výborně šnor-
chluje, neboť voda je všude nádherně čistá. Va-
ší pozornosti by rovněž nemělo uniknout stej-
nojmenné hlavní město, které nabízí labyrint 
křivolakých uliček, domečky s barevnými fasá-
dami a sněhově bílé kostelíky s typickými stře-
chami z břidlicového kamene.

Dovolená na Skopelu se bude líbit zejména těm, 
kteří nevyhledávají velké hotelové komplexy 
a přelidněné pláže. Na své si tu přijdou nejen mi-
lovníci klidné a odpočinkové dovolené u moře, 
ale i „akčnější“ cestovatelé, kteří si ostrov bu-
dou chtít projezdit a objevovat jeho malebná zá-
koutí. Cestovat po ostrově lze s využitím míst-
ní, velmi dobře fungující autobusové dopravy, ve 
vypůjčeném dopravním prostředku, ale klidně 
i pěšky, neboť ho protíná hned několik turistic-
kých cest. A komu by to nestačilo, může během 
svého pobytu navštívit dva okolní ostrovy Ski-
athos a Alonissos, na které je každodenní trajek-
tové spojení.

Kompletní nabídka ubytování a aktuální  
ceny na www.viamare.cz a www.vtt.cz

STÁLE ZELENÝ OSTROV
DIVOKÉ PLÁŽE
SYNONYMUM MUZIKÁLU MAMMA MIA

SKOPELOS

DOPORUČUJEME
W  navštívit přístupné kláštery cestou na 

druhý nejvyšší vrchol ostrova, Palouki 
(546 m n. m.), nebo nejstarší památku na 
ostrově, jejíž stáří se datuje až do pravěku 
– pirátské hroby vysekané do skal na úbo-
čí nejvyššího pohoří (Delphi, 680 m n. m.), 
odkud je úžasný výhled na severní část 
ostrova i sousední ostrov Alonissos

W  prohlédnout si na vlastní oči symbol oss-
trova, slavný kostelík Mamma Mia nebo-
li Agios Ioannis, který je vystavěný na vr-
cholu strmé skály, ze které budete mít 
výhled na řídce obydlené, divoké východ-
ní pobřeží doslova jako na dlani

W  objevovat četné menší plážičky ukryté 
mezi skalami, z nichž některé jsou 
přístupné z pevniny, jiné zase jen z moře, 
a na kterých můžete být při troše štěs-
tí úplně sami

Další zajímavosti Vám na místě  
doporučí zástupce CK.

Hned několika řeckým ostrovům se přezdívá zelený, ale kdybychom 
měli vybrat jen jeden, který si toto pojmenování nejvíce zaslouží, pak 
by to byl určitě Skopelos. Je to nejen nejzelenější ostrov Řecka, ale 
podle některých zdrojů dokonce i celého Středozemí. Všude, kam se 
podíváte, spatříte nádherný kontrast svěžích borovicových lesů a moře, 
jehož barva přechází od světle tyrkysové až po indigově modrou.

Letecké zájezdy  
na 10 a 11 nocí

Odletové místo  
Praha
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SKOPELOS

STAFILOS

Malá přímořská vesnička na jižním pobřeží os-
trova je vzdálena asi 4 km od hlavního města 
Skopelos. Oblast je jako stvořená pro klidnou 
a pohodovou dovolenou. Vesnička získala jmé-
no po prvním králi ostrova, který byl synem bo-
ha Dionýsa a krásné princezny Ariadny.
Ideální místo pro všechny milovníky koupání 
je korunováno 2 krásnými písčito-oblázkovými 
plážemi - Stafilos a Velanio. Část pláže Velanio 
je nudistická. Velkou výhodou je místní doprava, 
která Vás může několikrát denně dopravit do 
hlavního města a na další pláže. Možnost náku-
pů je po cestě do hlavního města.
Ve Stafilosu je písčito-oblázková pláž s mož-

NEO KLIMA - ELIOS

Neo Klima - Elios je přímořské letovisko asi 
19 km západně od hlavního města Skopelos. 
Bylo postaveno obyvateli vesnice Palaio Klima, 
kteří byli nuceni opustit svoje domovy po ze-
mětřesení. Letovisko leží na úpatí zelené hory 
Delphi a malebnost krajiny podtrhují husté bo-
rovicové lesy obklopující celé letovisko. V ma-
lém centru, navazujícím na přístav s marinou, 
najdete několik taveren, pekárnu a obchody 
s potravinami. Za návštěvu stojí kostel zasvě-
cený patronovi - Agios Anargyros.
Přístav s marinou rozděluje poměrně dlouhou 
písčito-oblázkovou pláž. Nejznámější pláží té-
to oblasti je Chóvolo, na kterou se dostane-
te za pár minut po kamenité stezce kopírující 
skalnaté pobřeží. Pravidelné autobusové spo-
jení umožnuje návštěvu hlavního města a dal-
ších krásných pláží - Kastani nebo-li Mamma 
Mia (cca 4 km) nebo Milia (cca 5 km). V srpnu 
se v letovisku koná „Noc olihní“ přitahující zá-
jem celého ostrova.

ností pronájmu lehátek a slunečníků, plážový 
bar, 1 taverna, možnost využití místní autobu-
sové dopravy, možnost zakoupení výletů a pro-
nájmu motorových vozidel přes zástupce CK, 
který místo pravidelně navštěvuje. 

TRANSFER:
Cesta z letiště Skiathos do přístavu, plavba na 
Skopelos (asi 60 minut), a dále do Stafilosu (asi 
15-60 minut - podle toho, zda připlujete do pří-
stavu Loutraki nebo města Skopelos).

V letovisku najdete dlouhou písčito-oblázkovou 
pláž s pozvolným vstupem do vody a s možnos-
tí pronájmu lehátek a slunečníků, vodní sporty, 
plážový bar, taverny, kavárny, obchody, řezníka, 
pekárnu, bankomat, poštovní schránku, mari-
nu, možnost pronájmu motorových člunů, mož-
nost půjčení motorových vozidel a rezervace 
výletů přes zástupce CK, který místo pravidel-
ně navštěvuje. 

TRANSFER:
Cesta z letiště Skiathos do přístavu, plavba 
na Skopelos (asi 60 minut), a dále do Neo Klima 
– Elios (asi 20-40 minut - podle toho, zda při-
plujete do přístavu Loutraki nebo města Sko-
pelos).

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ
Anna (studia) … str. 157
Delphi (studia a apartmány) … str. 157

Delphi

VÝLETY
Výlety a tipy naleznete na webu.

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)
Mamma Mia - výlet ve stopách filmu 
Mamma Mia začíná v hlavní městě Skope-
los. Následuje přejezd a návštěva vesni-
ce Neo Klima - Elios. Nechybí ani zastáv-
ka v kostele Agios Ioannis, kde se natáčely 
neslavnější scény z filmu. Celý výlet je za-
končený koupáním na pláži Kastani Beach. 
(orientační cena: 25 €, děti do 12 let: 11 €)

Alonissos – lodní výlet, během kterého na-
vštívíte ostrov Alonissos s národním par-
kem Marine, kde Vám představí vzácného 
tvora – tuleně. Západně od přístavu Pati-
tiri se nalézá staré město Palia-Alonissos. 
Po procházce městem se vydáte na jednu 
z mnoha krásných pláží. (orientační cena: 
27 €, děti do 12 let: 13 €)

Poznávejte na dovolené.
Ceny pronájmů aut naleznete na webu.
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Dospělá osoba
cena od

15 555 Kč*

  Děti do 15 let pobyt zdarma 
cena od

8 990 Kč

Dospělá osoba
cena od

14 866 Kč*

  Děti do 15 let pobyt zdarma 
cena od

8 990 Kč

 Studia, 2–3 lůžka
   

 Studia, 2 lůžka
 

 Apartmán, 2–4 lůžka
    Strava: bez stravy

  Odlety: Praha 
Odletové dny: Út, Pá

 Počet nocí: 10, 11

  Strava: bez stravy

  Odlety: Praha 
Odletové dny: Út, Pá

 Počet nocí: 10, 11

Anna + Delphi +

SKOPELOS – Neo Klima / Elios

W Pro páry
W  Blízko centra
W  Rezervujte včas

W  Klidné prostředí
W  Blízko centra
W  Rodinná atmosféra

c w y H w c b L

POLOHA
Vilka stojí ve svahu ve vilové zástav-
bě nad městečkem Neo Klima - Elios. 
K pláži se dostanete pohodlně doslo-
va za pár minut. Také taverny, kavárny 
a obchody jsou velmi blízko. Nejbližší 
obchod je 150 m a pekárna 80 m. Ne-
daleko je autobusová zastávka, odkud 
se snadno dostanete až do hlavního 
města Skopelos.
UBYTOVÁNÍ
Standardně vybavená 2lůžková stu-
dia, některá s přistýlkou (pevné lůž-
ko), jsou v 1. a 2. patře. Z balkónů 
je panoramatický výhled na moře ne-
bo zalesněné pohoří. Součástí vyba-
vení je sprcha, WC, kuchyňský kout 
(včetně vařiče, základního nádo-
bí a ledničky), klimatizace, fén, Wi-Fi 
a TV. Dětská postýlka je na vyžádá-
ní (zdarma). 
PLÁŽ
Přes 500 m dlouhá písčito-oblázková 
pláž s pozvolným vstupem do moře je 
rozdělena přístavištěm pro lodě. Mů-
žete si zde pronajmout lehátka a slu-
nečníky. Pokud se vydáte pěšky podél 
skalnatého pobřeží směrem na jih, do-
jdete ke krásné přírodní pláži Chóvolo. 
SHRNUTÍ
Příjemné ubytování, velmi blízko cen-
tra a pláže.
VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 300 m
Centrum Neo Klima – Elios: cca 100 m
CENA ZAHRNUJE
Letenku Praha – Skiathos – Limnos – 
Praha včetně poplatků spojených s le-
teckou dopravou, transfery v destina-
ci, 10× nebo 11× ubytování, stravu dle 
výběru, služby zástupce CK (pokud 
není uvedeno jinak). Možnost dokou-
pení komplexního cestovního pojiště-
ní včetně pojištění storna zájezdu.

POLOHA 
Rodinný apartmánový hotel se 4 bu-
dovami a s pěkným bazénem se nalé-
zá na okraji letoviska. Na pláž se do-
stanete ani ne za 7 minut po místní 
komunikaci. 
UBYTOVÁNÍ 
Studia a apartmán jsou vybaveny spr-
chou, WC, kuchyňským koutem (včet-
ně vařiče, základního nádobí a led-
ničky), klimatizací, TV a telefonem. 
2lůžková studia v 1. patře mají man-
želskou postel nebo 2 lůžka. Apartmán 
má ložnici s manželskou postelí a 2 
gauče (pro děti do 15 let) v obytné ku-
chyni. Z balkónů je výhled na bazén 
a moře přes střechu sousední budovy, 
částečně zastíněný zelení. 
VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je recepce, snack bar s pose-
zením, venkovní bazén s lehátky a slu-
nečníky, dětské hřiště, Wi-Fi v prosto-
ru recepce a snack baru. U hotelu je 
místo k zaparkování. Trezor si lze pro-
najmout na recepci.
STRAVOVÁNÍ
Doporučujeme připlatit si servírované 
kontinentální snídaně a servírované ve-
čeře. Snack bar je otevřen po celý den.
PLÁŽ 
Nejbližší písčito-oblázková pláž s na-
bídkou vodních sportů je vzdálena  
cca 450 m.
SHRNUTÍ 
Kvalitní a pěkné ubytování v dosahu 
všech služeb.
VZDÁLENOSTI 
Pláž: cca 450 m
Centrum Neo Klima - Elios: cca 300 m
CENA ZAHRNUJE 
Letenku Praha – Skiathos – Limnos – 
Praha včetně poplatků spojených s le-
teckou dopravou, transfery v destina-
ci, 10× nebo 11× ubytování, stravu dle 
výběru, služby zástupce CK (pokud 
není uvedeno jinak). Možnost dokou-
pení komplexního cestovního pojištění 
včetně pojištění storna zájezdu.

 
Více informací na  
viamare.cz
GR-5402AA

* cena po nejvyšší slevě

Dítě do 2 let: 990 Kč bez nároku  
na místo v letadle a služby

 
Více informací na  
viamare.cz
GR-5403DE

* cena po nejvyšší slevě

Dítě do 2 let: 990 Kč bez nároku  
na místo v letadle a služby
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SKIATHOS

Hlavní město Skiathos leží na východním pobře-
ží nad malým zálivem, který je současně i přísta-
vem. Bílé domky s červenými střechami jsou vy-
staveny 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 zajišťuje spojení s pevninou.

Letoviska ostrova s krásnými plážemi leží přede-
vším na jihu a v jihozápadní části ostrova. Pláže 
s jemným zlatým pískem a většinou pohodlným 
a pozvolným vstupem do moře jsou dobře vy-
bavené lehátky, bary, tavernami a v mnoha pří-
padech i středisky vodních sportů. Řada pláží na 
ostrově je oceněna Modrou vlajkou EU. Z výčtu 
pláží můžeme jmenovat pláž Agia Eleni a Bana-
na, Troulos, Megali Amos, Vasilias, Platanias, Agia 
Paraskevi a další. Za nejkrásnější pláž je považo-
vána Koukounaries, největší a nejdelší pláž na os-
trově, 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 
doprava až na pláž Koukounaries a během ces-
ty zastavuje na dalších krásných plážích této ob-
lasti. Z hlavního města Skiathos vyplouvají pra-
videlně lodě na okolní ostrovy.

Sever ostrova je porostlý borovicemi a piniovými 
háji a spolu s vnitrozemím si uchovává původ-
ní klid ostrova. Nejsevernějším místem na ostro-
vě je bývalé hlavní město Kastro, jehož nedobyt-
ná pevnost chránila město před nájezdy pirátů. 
Poblíž Kastra v r. 1704 založili mniši pozoruhod-
ný 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 kapliček. Vzhledem k malé rozloze ostrova si 
návštěvníci mohou celý ostrov projít pěšky a vě-
novat se tak i aktivní dovolené. Doporučujeme 
i pronájem motocyklu nebo auta.

Ostrov Skiathos nemůže nikoho nechat chlad-
ným! Určitě se Vám budou líbit krásné zlaté 
písky, kde borovicové lesy zasahují bezprostřed-
ně až k plážím, i jeho divoké pláže na severním 
pobřeží. Komu by se zdál ostrov malý, může se 
vypravit na výlet na další ostrovy Sporad, jako je 
malý ostrůvek Tsougrias, Arkos, Skopelos a Alo-
nissos. Ostrov Skiathos Vám nabízí odpočinko-
vou dovolenou u moře, ale i aktivní dovolenou 
plnou procházek a dobrodružství. 

Kompletní nabídka ubytování a aktuální  
ceny na www.viamare.cz a www.vtt.cz

ZELENÝ SMARAGD  
V EGEJSKÉM MOŘI

OSTROV S VÍCE JAK  
60 NÁDHERNÝMI  
PLÁŽEMI S JEMNÝM  
ZLATAVÝM PÍSKEM

OSTROV PROSLAVENÝ  
FILMEM MAMMA MIA

SKIATHOS

DOPORUČUJEME
W  klenotem ostrova je město Skiathos (Choo-

ra), nechte se unášet atmosférou tohoto 
města, navštivte poloostrov Bourtzi a pro-
jděte se po hlavní třídě Papadiamantis

W  pronajměte si dopravní prostředek 
a jeďte se vykoupat na překrásné pláže 
severního pobřeží (pláž Megas Gialos, Ke-
chria, Aselinos a další)

W  navštivte věhlasný klášter Evangelistria 
a starobylý hrad Kastro a vykoupejte se 
na pláži Kastro

W  střídejte pláže a využijte k tomu lodní 
taxíky a dobře fungující místní dopravu

W vyzkoušejte některé vodní sporty, které 
nabízejí na mnohých plážích jižního 
pobřeží

Další zajímavosti Vám na místě  
doporučí zástupce CK.

Skiathos je jedním z nejvýznamnějších ostrovů severních Sporad. Je to 
ostrov zelených borovic, vinohradů, piniových hájů a olivových sadů.

Letecké zájezdy  
na 10 a 11 nocí

Odletové místo  
Praha
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SKIATHOS SKIATHOS

SKIATHOS – HLAVNÍ MĚSTO

Skiathos, místní také říkají Chora, je srdcem celého ostrova. 
Hlavní město bylo postaveno na místě starého města v roce 
1830 podle tradičního ostrovního stylu. Typické jsou malé bílé 
domky s červenými střechami, s balkónky a s malými zahrádkami 
s květinami. Ulice Chory jsou v létě plné lidí, na hlavní třídě města, 
která se jmenuje Papadiamantis (podle slavného 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 a někdy 
do časných ranních hodin.
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 
některé blízké ostrovy např. na ostrov Tsougrias. Můžete si zde 
pronajmout i malý motorový člun a vydat se na výlet sami.
Ve městě Skiathos naleznete taverny, kavárny, bary, noční kluby, 
obchody, obchody se suvenýry, butiky, lékárny, nemocnici, 
bankomaty, taxislužbu a místní dopravu, která Vás zaveze na pláže 
jižního pobřeží ostrova.

AGIA PARASKEVI

Osada Agia Paraskevi se nalézá okolo krásné 
pláže stejného jména na jižním pobřeží ostro-
va Skiathos, které je chráněno před severními 
větry. Hlavní město ostrova Skiathos je vzdále-
no pouze 9 km a sousední osada Platanias jen 
500 m. Osada dostala jméno podle venkovské-
ho kostelíka, který se skrývá ve stínu obrov-
ských platanů a vysokých osik, které zasahují 
až k moři. Naleznete zde taverny, kavárny a na 
krásné písečné pláži si můžete pronajmout slu-
nečník a lehátka. Provozují se zde i vodní spor-
ty. 26.7. se zde každoročně slaví náboženský 
svátek jmeniny Agia Paraskevi. Osada je ideál-
ním místem letní relaxace na písčité pláži v zá-

KOUKOUNARIES

Koukounaries je osada na jižním pobřeží ostro-
va Skiathos okolo stejnojmenné pláže, která je 
mnohými považována za jednu z nejkrásnějších 
pláží ve Středozemním moři. Již zmíněná pláž 
se kromě svého věhlasu může pochlubit jem-
ným pískem, který lemuje břehy Egejského mo-
ře. Voda je tu mělká, čistá a průzračná. Vzdá-
lenost od hlavního města ostrova je pouhých 
13 km. V osadě Koukounaries najdete řadu ta-
veren, obchody a různé kiosky s občerstvením, 
v tomto oblíbeném letovisku můžete trávit svůj 
čas na pláži, procházkami po okolí nebo v míst-
ních tavernách, barech a restauracích. Na pláži 
si lze na několika místech pronajmout sluneč-

KANAPITSA

Kanapitsa je malá osada, která se rozprostí-
rá okolo stejnojmenné písečné pláže pouhých 
7,5 km jižně od hlavního města Skiathos a ne-
daleko malebného mysu Kalamaki. Nedaleko 
osady naleznete nejen ubytování, ale i taver-
ny s čerstvými rybami a dalšími rybími specia-
litami, minimarket. Můžete si zde užívat i dech 
beroucí výhledy na záliv. Na pláži si může-
te pronajmout lehátka a slunečníky a užívat si 
vodní sporty. Velkou výhodou je místní auto-
busová doprava nebo lodní taxi, která Vás mů-
že několikrát denně dopravit do hlavního měs-

ta. Autobusová zastávka se nachází cca 900 m 
od hotelu. Toto místo je ideální pro všechny 
milovníky koupání. V blízkosti jsou další malé 
pláže, kde i v hlavní sezóně můžete najít sou-
kromí.

TRANSFER:
Cesta z letiště Skiathos do Kanapitsi 
(cca 11,5 km) potrvá asi 25 minut.

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ
Plaza (hotel se snídaní) … str. 163

ník a lehátka a užívat si vodní sporty. Maleb-
nost krajiny podtrhuje bujná vegetace a neu-
věřitelně barevné moře. Celé místo ozvláštňuje 
jezero Strofilia, které zde ústí do moře u malé-
ho přístavu u východní části pláže. Jezero Vám 
nabídne zajímavý přírodní biotop.

TRANSFER:
Cesta z letiště Skiathos do Koukounaries 
(cca 18 km) potrvá asi 45 min.

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ
Maria (studia, apartmány) … str. 162
Skiathos Palace (hotel s polopenzí) … str. 163

plavě horkých slunečních paprsků. Nejčastěji 
sem přijíždějí rodiny s dětmi, kterým obzvláš-
tě vyhovuje jemný zlatavý písek, který zvolna 
přechází do klidné a čisté mořské vody. Jestliže 
máte raději pěší túry, vydejte se do okolních le-
sů a hájů, které se ve své záplavě tmavé zeleně 
svažují až ke břehům ostrova.

TRANSFER:
Cesta z letiště Skiathos do Agia Paraskevi 
(cca 14 km) potrvá asi 30 minut.

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ
Telis (studia) … str. 161
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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)

Poznávejte na dovolené.
Ceny pronájmů aut naleznete na webu.

VÝLETY Výlety a tipy naleznete na webu.

Okružní plavba kolem ostrova – nejoblíbenější výlet plný odpočin-
ku. První zastávka je na pláži Lalaria, jedné z nejvíce fotografovaných 
pláží Řecka – tyrkysové moře, bílá oblázková pláž a z vody vyčnívají-
cí skalní oblouk. Pláž je přístupná pouze lodí. Další zastávkou je pláž 
Kastro se starým hradem. Městečko Kastro bylo vystavěno v 16. stol. 
na vrcholku útesu tak, aby odolalo útokům pirátů a Turků. Dochova-
lo se zde několik kostelů a zřícenina hradu. Další zastávkou je vesni-
ce Platanias na pevnině a nebo pláž Asselinos, kde bude dostatek času 
na koupání a oběd, který není zahrnutý v ceně výletu. (orientační ce-
na: 27 €, dítě do 12 let: 14 €)

Skopelos – Alonissos – lodní výlet pro všechny, kteří chtějí objevo-
vat souostroví Severní Sporady. První zastávka je na ostrově Skope-
los v hlavním městě, kde si můžete užít procházku uličkami starého 
města s jeho bělostnými budovami a kostelíky s břidlicovými stře-
chami a nebo můžete jen tak v klidu odpočívat na nábřeží u kávy. Dá-
le cesta pokračuje na ostrov Alonissos, kde se nachází národní mořský 
park, známý výskytem a ochranou již téměř vyhynulého druhu středo-
mořských tuleňů. V hlavním městě můžete navštívit zdarma osvěto-
vé středisko středomořského tuleně nebo za příplatek muzeum pirá-
tů. Na tomto výletě je dosti pravděpodobné, že uvidíte delfíny. Během 
výletu si lze připlatit autobusový transfer z přístavu do bývalého hlav-
ního města ostrova. (orientační cena: 34 €, dítě do 12 let: 24 €)

Plavba Mamma Mia – Výlet, který potěší zejména fanoušky filmo-
vého muzikálu Mamma Mia a nejen ty. Značná část filmu se natáče-
la na Skopelosu (částečně se natáčelo i na Skiathosu). Po celou plavbu 
vás bude na lodi doprovázet hudba skupiny ABBA. Zastavíme u plá-
že, kde se můžete vykoupat a nebo zdolat vysokou příkrou skálu po 
cca 300 schodech a dostat se ke kostelíku Agios Ioannis, který se pro-
slavil muzikálovým filmem Mamma Mia. Další zastávka je v hlavním 
městě Skopelos, kde budete mít svůj volný čas. Lze si zde dojít na 
oběd, který není v ceně výletu. Poslední zastávka je na koupání na plá-
ži Milia nebo Kastani, kde se odehrávala další ze známých scén muzi-
kálu. (orientační cena: 30 €, dítě do 12 let: 17,5 €)

SKIATHOS
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Dospělá osoba
cena od

16 967 Kč*

  Děti do 8 let pobyt zdarma 
cena od

8 990 Kč

Telis 

POLOHA
2 dvoupatrové vilky Telis jsou postaveny ve svahu nad krásnou píseč-
nou pláží Agia Paraskevi. Na pláž se dostanete velmi rychle po vybe-
tonovaném chodníku, který vede ze svahu k místní komunikaci. Ces-
ta na pláž pak pokračuje po zpevněné cestě okolo hotelu Skiathos 
 Princess. Cestu k pláži od horní vilky Telis II si můžete zkrátit, pou-
žijete-li schodiště, které vede od vilky Telis I. Nedaleko je zastávka 
místní autobusové dopravy, která Vás doveze za pár minut k dalším 
krásným písečným plážím nebo do hlavního města Skiathos. V malé 
osadě Agia Paraskevi je obchod a taverny. 
UBYTOVÁNÍ
Prostorná studia mají 2 lůžka nebo manželskou postel, některá stu-
dia mají 3. lůžko nebo rozkládací gauč. Studia jsou příjemně zařízena 
a mají sprchu, WC, kuchyňský kout (včetně vařiče, základního nádo-
bí a ledničky), klimatizaci, TV/SAT, fén (na vyžádání v recepci) a Wi-Fi. 
Ze zastíněných balkónů je výhled na moře, boční výhled na moře ne-
bo částečný výhled na moře a do zeleného údolí. V dolním domě ho-
telu 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 kontinentální snídaně (platba  
na místě), která je podávána formou bufetu na zastřešené terase 
u domu.
PLÁŽ
Vilky stojí nad krásnou písečnou pláží s pozvolným vstupem do vody, 
kde si můžete pronajmout slunečníky a lehátka. Dají se zde provozo-
vat i vodní sporty. Další blízké pláže jsou Poros a Platanias.
SHRNUTÍ
Největší předností tohoto ubytování je výhled na moře a do zelené-
ho údolí a dobrý dosah krásné písečné pláže se snadným přístupem 
do moře.
VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 150 – 200 m
Autobusová zastávka: cca 50 m
CENA ZAHRNUJE: 
Letenku Praha – Skiathos – Limnos – Praha včetně poplatků spoje-
ných s leteckou dopravou, transfery v destinaci, 10× nebo 11× ubyto-
vání, stravu dle výběru, služby zástupce CK (pokud není uvedeno ji-
nak). Možnost dokoupení komplexního cestovního pojištění včetně 
pojištění storna zájezdu.

 
Více informací na  
viamare.cz
GR-5601TE

* cena po nejvyšší slevě

W  Oblíbené
W  Krásná písečná pláž 

na dosah
W  Klidné prostředí

c w t F

Dítě do 2 let: 990 Kč bez nároku  
na místo v letadle a služby

SKIATHOS – Agia Paraskevi

 Studia, 2–3 lůžka
   

  Strava: bez stravy / možnost  
dokoupení snídaní

  Odlety: Praha 
Odletové dny: Út, Pá

 Počet nocí: 10, 11
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Dospělá osoba
cena od

12 632 Kč*

  Děti do 18 let pobyt zdarma 
cena od

8 990 Kč

Maria 

SKIATHOS – Koukounaries

POLOHA
3 malé domky jsou postaveny v zahradě s bujnou vegetací, ve sva-
hu nedaleko jihozápadní části pláže Koukounaries se zlatým pískem, 
která je považována za nejkrásnější na ostrově. Na pláž se dostane-
te velmi rychle po zpevněné cestě, která vede ze svahu k místní ko-
munikaci a k západní části této krásné pláže. Blízko pláže je malý kio-
sek a bar s tavernou. Nejbližší obchod je vzdálený asi 150 m Končí 
zde také autobusová linka. Místní dopravou se dostanete do hlavního 
města a na další atraktivní pláže na jihu ostrova. 
UBYTOVÁNÍ
3 přízemní vilky mají zastíněné terasy směřující k moři a do zelené-
ho 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 zahra-
dy je vilka s 1 apartmánem se 2 ložnicemi (vždy 2 lůžka) a s gaučem 
(pro dítě do 12 let) v obytné kuchyni. V dolní části zahrady je nejmen-
ší 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 příplatek), TV, 
sejfem a fénem. V domě je možné vyžádat dětskou postýlku (zdar-
ma). Majitel bydlí v areálu ve vlastním domě.
PLÁŽ
V blízkosti je nádherná pláž se zlatým pískem a s pozvolným vstu-
pem do moře. Na pláži si můžete na několika místech pronajmout 
slunečníky a lehátka a užívat si vodní sporty a potápěčské centrum. 
V blízkosti jsou další pláže, např. Korfoula, Maratha, Megali Banana, 
Mikri Banana a Agia Eleni.
SHRNUTÍ
Největší předností tohoto ubytování je jeho poloha uprostřed zeleně 
a dobrý dosah krásné písečné pláže se snadným přístupem do moře. 
Doporučujeme i rodinám s dětmi.
VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 350 m
Autobusová zastávka: cca 210 m
CENA ZAHRNUJE: 
Letenku Praha – Skiathos – Limnos – Praha včetně poplatků spoje-
ných s leteckou dopravou, transfery v destinaci, 10× nebo 11× ubyto-
vání, stravu dle výběru, služby zástupce CK (pokud není uvedeno ji-
nak). Možnost dokoupení komplexního cestovního pojištění včetně 
pojištění storna zájezdu.

 
Více informací na  
viamare.cz
GR-5601MA

* cena po nejvyšší slevě

W  Klidné prostředí
W  Nejkrásnější pláž 

ostrova na dosah
W  Oblíbené

c r w J

Dítě do 2 let: 990 Kč bez nároku  
na místo v letadle a služby

 Studia, 2–3 lůžka
   

 Apartmán, 2–5 lůžek
    

  Strava: bez stravy 

  Odlety: Praha 
Odletové dny: Út, Pá

 Počet nocí: 10, 11
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Dospělá osoba
cena od

24 793 Kč*

  Děti do 6 let pobyt zdarma 
cena od

8 990 Kč

Dospělá osoba
cena od

26 587 Kč*

  Děti do 12 let pobyt zdarma 
cena od

8 990 Kč

Skiathos Palace Plaza 

SKIATHOS – Koukounaries / Kanapista

POLOHA Hotelové budovy stojí ne-
daleko malé pěkné pláže Rigas s po-
zvolným vstupem do vody. Na pláž se 
dostanete pohodlnou cestou oprav-
du za pár minut. U pláže je vyhláše-
ná taverna a možnost pronájmu slu-
nečníků a lehátek. Je zde malé molo 
a dostanete se odtud lodním taxíkem 
na sousední krásné pláže a do hlavní-
ho města Skiathos. Nechybí tady ma-
lé centrum vodních sportů a místo na 
parkování. Hotel je obklopen zelení, 
borovicemi a olivovníky. Další krás-
né blízké pláže jsou Pinaki a Fanara-
ki, a směrem na sever pak krásná pláž 
Kanapitsa.
UBYTOVÁNÍ Hotelové pokoje jsou 
prostorné a mohou se v nich ubyto-
vat i tři dospělí. Pokoje s výhledem na 
moře mají přistýlku pouze pro dítě do 
12 let. Všechny pokoje jsou vybave-
ny koupelnou (sprcha nebo vana), WC, 
mini barem, TV/SAT, Wi-Fi (za přípla-
tek), klimatizací a balkónem nebo te-
rasou s výhledem do vnitrozemí a do 
hor nebo na moře (za příplatek).
STRAVOVÁNÍ Bohatá snídaně for-
mou bufetu, možnost dokoupit veče-
ře. Nápoje i jídlo jsou hostům k dispo-
zici po celý den v hotelové restauraci 
či v baru.
PLÁŽ Menší, ale příjemná pláž je 
vzdálena pouze 120 m od ubytování. 
SHRNUTÍ Hotel s výbornou polohou, 
na malou příjemnou pláž se dostanete 
snadno a velmi rychle.
VZDÁLENOSTI
Pláže Rigas: cca 120 m 
Autobusová zastávka: cca 850 m
CENA ZAHRNUJE Letenku Praha – 
Skiathos – Limnos – Praha včetně po-
platků spojených s leteckou dopra-
vou, transfery v destinaci, 10× nebo 
11× ubytování, stravu dle výběru, služ-
by zástupce CK (pokud není uvedeno 
jinak). Možnost dokoupení komplexní-
ho cestovního pojištění včetně pojiště-
ní storna zájezdu.

POLOHA Hotelové budovy stojí na 
kopci nad nejkrásnější pláží se zlatým 
pískem v osadě Koukounaries. V osa-
dě jsou taverny a obchod. Nedale-
ko je zastávka místní dopravy a Vy se 
tak snadno můžete dostat do hlavní-
ho města ostrova Skiathos a na další 
pozoruhodné pláže na jižním pobře-
ží. Od hotelového bazénu je překrás-
ný výhled na moře, na pláž Koukouna-
ries 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 ro-
dina se dvěma dětmi nebo tři dospělí. 
Standardní (nezrekonstruované) po-
koje i moderně vybavené (zrekonstru-
ované) 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 klimati-
zací, kterou můžete ovládat z poko-
je a balkónem nebo terasou. V hotelu 
jsou i další typy luxusních pokojů.
PLÁŽ Jedna z nejkrásnějších a nej-
oblíbenějších pláží Koukounaries je 
vzdálena asi 270 m od hotelu. 
SHRNUTÍ Hotel s širokou nabídkou 
služeb na výjimečném místě s krás-
ným výhledem. Pokud Vám nebude 
vyhovovat cesta na pláž po schodech 
nebo delší cesta po komunikaci, mů-
žete využívat hotelový autobus.
VZDÁLENOSTI
Koukounaries: cca 270 m 
Pláž Maratha: cca 270 m
Autobusová zastávka: cca 150 m
CENA ZAHRNUJE Letenku Praha – 
Skiathos – Limnos – Praha včetně po-
platků spojených s leteckou dopra-
vou, transfery v destinaci, 10× nebo 
11× ubytování, stravu dle výběru, služ-
by zástupce CK (pokud není uvedeno 
jinak). Možnost dokoupení komplexní-
ho cestovního pojištění včetně pojiště-
ní storna zájezdu.

 
Více informací na  
viamare.cz
GR-5601PZ

 
Více informací na  
viamare.cz
GR-5601SP

* cena po nejvyšší slevě* cena po nejvyšší slevě

W  Klidné prostředí
W  Blízko pláže
W  Rezervujte včas

W  Pro náročné
W  Klidné prostředí
W  Pěkný výhled na 

moře

c w b y Ec m r b H

Dítě do 2 let: 990 Kč bez nároku  
na místo v letadle a služby

Dítě do 2 let: 990 Kč bez nároku  
na místo v letadle a služby

 Pokoje, 2–4 lůžka
   

 Studia, 2–3 lůžka
   

  Strava: polopenze

  Odlety: Praha 
Odletové dny: Út, Pá

 Počet nocí: 10, 11

  Strava: snídaně

  Odlety: Praha 
Odletové dny: Út, Pá

 Počet nocí: 10, 11
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OSTROV BOHYNĚ KRÁSY A LÁSKY AFRODITÉ

Dovolená na Kypru – to je krásně prožitá dovole-
ná na ostrově, který je třetím největším ostrovem 
Středozemního moře a který nabízí skutečně ši-
roký prostor pro příjemné a nerušené trávení let-
ní dovolené. Afroditin ostrov lásky a krásy, jak je 
také Kypru někdy přezdíváno, je ideálním místem 
pro sport, poznávání, odpočinkovou rekreaci, ro-
mantické zájezdy či svatební cesty – od každého 
něco i pro ty nejnáročnější turisty. 

V zimě lze na Kypru lyžovat v horách Troodosu 
a zároveň se koupat ve vlnách moře. Jsou zde 
golfová hřiště i pro velmi zkušené golfové hráče 
a tenisové kurty. Pro návštěvníky hotelů je za-
jištěno spoustu vodních radovánek – tedy vše 
k příjemně strávenému aktivnímu létu. Kypr má 
co nabídnout i milovníkům poznávání – antické 
fresky a amfiteátry, románské hrady, nádherné 
mozaiky, gotické a byzantské kostely a mešity 
jsou zárukou kvalitních leteckých poznávacích 
zájezdů. Atraktivní nabídka památek a sportov-
ních aktivit je navíc doplněna křišťálově čistým 
mořem, příjemným podnebím (a to i v zimě), 
místním folklórem, dobrosrdečností místních 
obyvatel a místy, která si i dodnes zachovala 
svoji nezaměnitelnou atmosféru. 

Kypr je často nazýván „ostrovem lásky“. Za to 
vděčí ostrov legendě o bohyni lásky a krásy Af-
rodité, která se zde prý zrodila z mořské pěny, 

což dokazuje krásné průzračně čisté moře, které 
stojí nejen za pohled, ale také za vyzkoušení. 

Pro Kypr je charakteristický životní optimismus 
jeho obyvatel, jejich družnost a ochota pomoci.
Pláže na Kypru patří mezi jedny z nejkrásnějších. 
Bezkonkurenčně nejlepší a velmi dlouhé pláže 
naleznete v letovisku Ayia Napa. Kromě toho si 
můžete letní dovolenou zpestřit návštěvou zá-
toky Nissi Bay, která nabízí ojedinělou podíva-
nou na všechny barvy moře, jež Vám mohou při-
jít na mysl. Doporučit můžeme také pláž Golden 
Beach, patřící mezi klidnější, přesto však jednu 
z nejkrásnějších na ostrově. 

Kypr je doslova rájem pro znalce a milovníky ví-
na – kyperská vína jsou jedna z nejstarších na 
světě. Proslulé je tzv. likérové víno produkova-
né klášterními mnichy – Commandaria. Krásným 
zážitkem se může stát také návštěva některé 
z mnoha malebných vinic, vinařských závodů, 
muzea vinařství či jen ochutnává vína v tradiční 
řecké taverně. V měsíci září na Kypru probíhají 
velké slavnosti vína. Dalším důvodem, který bu-
de stát za Vaším návratem na tento kouzelný ost-
rov je proslulá kyperská kuchyně, která tvoří pod-
statný prvek dobře strávené dovolené a Kypr vás 
v tomto směru určitě nezklame. Kromě vysokého 
standardu svěžesti a pestrosti nabízených pokr-
mů, jsou většinou turisté nadšeni jak kyperskou 
kuchyní, plnou zeleniny a bylinek tak i srdečnou 
obsluhou. 

DOPORUČUJEME
W  navštivte botanický park Eleouthkia, me-

zi Paphosem a Limassolem, kde je 13 te-
matických zahrad s tisícovkami místních 
rostlin a rostlin z oblasti Středozemní-
ho moře

W  milovníkům a znalcům vína doporučuje-
me navštívit muzea vína v Limassolu 

W  pokud budete svou dovolenou trávit v le-
tovisku Ayia Napa, navštivte i s Vašimi 
dětmi vodní park Water World se spous-
tou tobogánů, houpaček a skluzavek 
a lunapark a Marine Life muzeum, kde si 
lze zblízka prohlédnout různé druhy moř-
ských živočichů

W  pokud máte rádi církevní stavby a bude-
te ubytováni v letovisku Protaras, neopo-
meňte navštívit kostelík Sv. Eliáše (700 m 
od centra, v noci osvětlený), kostel Panny 
Marie, Sv. Andrease a Sv. Anny

Další zajímavosti Vám na místě  
doporučí zástupce CK.

JIŽNÍ
KYPR

Kypr získal nezávislost na britské 
koloniální vládě v roce 1960. 
V roce 1974 napadlo Kypr Turecko 
a zabralo 36,2 % jeho území. 
Hranice mezi řeckou a tureckou 
částí ostrova protíná celý ostrov, 
včetně srdce hlavního města 
Nikósie (Lefkosia) a rozděluje 
tak město i celou zemi. Ačkoliv 
je severní část pod cizí okupací, 
Kyperská republika je mezinárod-
ně uznávána jako jeden legitimní 
a suverénní ostrovní stát.

Kompletní nabídka ubytování a aktuální ceny 
na www.viamare.cz a www.vtt.cz

JIŽNÍ KYPR
Letecké zájezdy  
na 3,  7,  10 a 11 nocí

Odletové místo  
Praha
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JIŽNÍ KYPR

CORAL BAY

Toto klidnější, ale rychle se rozvíjející letovis-
ko leží cca 12 km od Paphosu, kam se lze velmi 
snadno dopravit místními autobusy. Hlavní před-
ností tohoto místa je zdejší „Korálová zátoka“ 
s nádhernou písečnou pláží a pozvolným vstu-
pem do moře (místy v něm jsou kamenná plata.) 
Taverny a restaurace nabízejí místní kyperské 
speciality, ale najdete zde i rychlá občerstve-
ní nebo irskou hospodu. Nechybí ani obchody 
se suvenýry a supermarkety. Z Coral Bay se dá 
jít podél pobřeží pěšinou (a někdy po plochých 
skalách) asi tak 2 hodiny na západ ke kostelíku 
Ag. Georgios, kde končí poslední asfaltová ces-
ta a začíná národní park Akamas. Do soutěsky 
Avakas, velmi pěkného místa plného zeleně, je 

to pěšky přibližně další hodinu. (Ke kostelu se dá 
rovněž dojet autobusem a teprve poté pokračo-
vat pěšky.) Je tam krásná písečná a přitom ne-
příliš navštěvovaná pláž, nechybí ani taverna 
a kiosek s občerstvením. Nedaleko letoviska se 
nachází dvě 18-ti jamková golfová hřiště.

TRANSFER:
Cesta z letiště v Larnace na Coral Bay 
(cca 162 km) potrvá asi 2 h.

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ
Corallia Beach (hotel s polopenzí) … str. 168

KISSONERGA

Kissonerga je malé letovisko. Spíše by se tak da-
la nazvat klidná oblast, ležící mezi Coral Bay 
(cca 3 km) a Paphosem (cca 7 km), turistický-
mi letovisky nabízejícími široké možnosti zábavy 
a nákupů, kam jezdí velmi často městské auto-
busy. Je to také jediné místo, kde se daří baná-
novníkům, pěstovaným na rozsáhlých plantá-
žích. Je zde spíše divoké pobřeží jako stvořené 
pro potápění a šnorchlování, s menšími zátoka-
mi s písečnými plážemi.

TRANSFER: 
Cesta z letiště v Larnace do Kissonergy 
(cca 157 km) potrvá asi 1 h. a 45 minut.

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ
Queen’s Bay (hotel s polopenzí) … str. 171
Cynthiana Beach (hotel s polopenzí) … str. 171

PAPHOS

Evropské město kultury pro rok 2017 Paphos, 
jedno z nejpůvabnějších letovisek. Jediné město 
ostrova, které si zachovalo svou původní identi-
tu a nebylo pohlceno rychlou turistickou výstav-
bou. Je to velmi příjemné, přátelské a staroby-
lé městečko se stylovými tavernami, kavárnami, 
restauracemi a obchody. Celé město je právem, 
díky svým četným historickým památkám, na se-
znamu světového dědictví organizace UNESCO. 
Mezi nejnavštěvovanější památky patří rozsáh-
lé naleziště antických vykopávek v části Nea Pa-
phos neboli Kato Paphos, dále tzv. Paphosské 
mozaiky (zajímavá sbírka barevných mozaik 
v tzv. Dionýsově vile), Hrobky králů, křesťanské 
katakomby ukryté v hoře Fabrica, Odeon, kos-
tely i malebný přístav, který střeží stará benát-
ská pevnost a odkud je hezká vyhlídka na moře 

a okolí. Přímo zde v Paphosu jsou pláže píseč-
né, kamenité, městské i veřejné. Většinu turistů 
však láká svým jemným pískem Coral Bay (vzdá-
lená cca 12 km). Další pláž s jemným pískem, 
která je lehce přístupná z Paphosu a je dlouhá 
100 m, je Agios Georgios Beach. Výborným mís-
tem k osvěžení je také pláž u Petra tou Romiou, 
která je oblázková a voda zde je křišťálově čistá. 
Autobusové spojení je každý den. Doporučujeme 
navštívit Paphos ZOO, tedy ptačí a zvířecí park, 
který se nachází v oblasti Peyia. Přímo v Papho-
su je též vodní park Afrodite, kde se bude líbit 
nejen dětem.

TRANSFER:
Cesta z letiště v Larnace do Paphosu 
(cca 150 km) potrvá asi 1h a 30 min.

Akteon Holiday Village

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ
Elysium (hotel se snídaní) … str. 169
Veronika (hotel s polopenzí) … str. 169
King Evelthon Beach 
(hotel s all inclusive)  … str. 170
Akteon Holiday Village 
(hotel s all inclusive) … str. 170
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LIMASSOL

Limassol, jedno z  nejvýznamnějších turistic-
kých středisek ostrova Kypru, je druhým největ-
ším městem na Kypru, hlavním přístavem ostrova 
a řecky se nazývá Lemesos. Po celém městě i je-
ho okolí je rozeseto mnoho historických a archeo-
logických památek a zajímavostí (starověké nale-
ziště Kourion či Amathous, amfiteátr v Episkopi, 
hrad Kolossy), muzeí (lidového umění, byzant-
ského umění), veřejné parky, zoologická zahrada 
aj., ale také hypermoderní budovy bank a zahra-
ničních společností a luxusní hotely, které da-
ly vzniknout názvu „Malá Paříž“, kterým bývá Li-
massol označován. Konají se zde různé slavnosti, 
festivaly vína a karnevaly. Pláže přímo v Limasso-
lu jsou dlouhé písečné nebo písčito-oblázkové.  
V okolí se nachází další známé pláže jako Lady’s 
Mile Beach (nejbližší pláž od Limassolu dlouhá 

7 km), Governor’s Beach (pláž s tmavým pískem), 
Kourion Beach, Avdimou Beach, Pissouri Bay. Po-
bavení, pohyb i odpočinek lze prožít ve vodním 
parku nedaleko Limassolu. Po celém pobřeží – 
od přístavu v centru města až po poslední hotel 
– jezdí zhruba každých 20 minut autobus. V pří-
stavu lze přestoupit na další linky, které jedou do 
Kouria a Kolossy. Z autobusového nádraží lze jet 
do Paphosu, Larnaky nebo Nikósie. Od hotelové 
riviéry na východě Limassolu vede cca 3 km dlou-
há pobřežní lávka nad mořem směrem k centru 
až k vykopávkám Amathous. Dále se dá jít podél 
moře po pláži až do centra.

TRANSFER: 
Cesta z letiště v Larnace do Limassolu 
(cca 73 km) potrvá asi 50 min.

Park Beach

AYIA NAPA

Toto letovisko na jihovýchodním výběžku ostro-
va láká především nádhernou pláží s jemným 
zlatavým pískem, která je rájem pro koupání 
a relaxaci a nabízí různé druhy vodních sportů.  
Kromě toho tu najdete množství obchodů se su-
venýry, markety, hotely, kavárny, restaurace,  
kluby i bary. Nedaleko přístavu se nacházejí  
Blue Caves, mořské jeskyně s křišťálově čistou 
vodou modré barvy. Chybou by bylo nedojít (ne-
bo nedojet) do národního parku Cavo Greco na 
nejjihovýchodnějším pobřeží Kypru i celé Evro-
py. Vedou sem cyklistické i turistické stezky, ke 
koupání lákají klidné pláže i modré laguny. Snad 
nejznámější pláž na Kypru – a také nejfotografo-
vanější – Nissi Beach – se nachází cca 2,5 km od 
centra před hotelem Adams Beach. Pláž s jem-
ně bílým pískem a ostrůvkem, kam se dá projít 
pěšky přes mělké moře, je nazývána kyperským 
Karibikem – moře tu má snad všechny barvy od 

světle tyrkysové po tmavě modrou. Další oblí-
bená pláž s jemným pískem nese jméno Makro-
nisos Beach, najdete ji na konci Ayia Napy před 
hotelem Asterias Beach. Zajištěno je velmi frek-
ventované spojení mezi Protarasem, Ayia Napou 
a Paralimni. V letovisku se nachází vodní park 
Water World, lunapark a Marine Life muzeum. 
Přes celou Ayia Napu vede cyklostezka. 

TRANSFER: 
Cesta z letiště v Larnace do Ayia Napy 
(cca 55 km) potrvá asi 40 min.

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ
Asterias Beach (hotel s polopenzí) … str. 177
Adams Beach (hotel s polopenzí) … str. 177
Nelia Beach (hotel s all inclusive)  … str. 176

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ
Mediterranean Beach 
(hotel s polopenzí) … str. 173
Park Beach (hotel s polopenzí) … str. 172

JIŽNÍ KYPR
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JIŽNÍ KYPR

PROTARAS

Protaras a Paralimni jsou letoviska podobná Ayia 
Napě, jen zhruba 2× menší a tedy klidnější, což 
se ale mění o víkendech, kdy se sem sjíždějí za 
koupáním a zábavou obyvatelé Nikósie. Už řadu 
let patří mezi nejvyhledávanější místa na ostrově 
především díky svým krásným a širokým plážím 
s jemným pískem, nabízejících širokou paletu 
vodních sportů (windsurfing, potápění, jachting 
i létání na padácích). Mezi nejznámější pláže pa-
tří Fig Tree Bay nebo Flamengo. V letovisku na-
jdete množství nejrůznějších obchůdků, restau-
rací, barů, diskotéky. V letovisku Protaras najdete 
dostatek půjčoven kol, motorek a je zde též vel-
mi dobrá dostupnost taxíků. Zajištěno je vel-
mi frekventované spojení mezi Protarasem, Ayia 
Napou a Paralimni (přes den cca každých 20 mi-

nut). Doporučujeme navštívit mořské akvárium, 
mini ZOO, kde se nachází vyhlídková věž s pano-
ramatickými výhledy na okolní letoviska a Fama-
gustu. V letovisku je lunapark a vodní park. 
 
TRANSFER: 
Cesta z letiště v Larnace do Protarasu 
(cca 65 km) potrvá asi 1 h.

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ
Pernera Beach (hotel s all inclusive) … str. 174
Cavo Maris (hotel se snídaní) … str. 175
Sunrise Beach (hotel s polopenzí) … str. 175
Narcissos Water Park 
(hotel s all inclusive) … str. 176

Crystal Springs

Marlita Beach
Hotel Apartments

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):

Poznávejte na dovolené.
Ceny pronájmů aut naleznete na webu.VÝLETY Výlety a tipy naleznete na webu.

Safari jeepem na polostrově Akamas – na-
sedněte do offroadů a vydejte se do míst, kde 
to obyčejná auta vzdávají. Čeká vás adrena-
linová jízda z Paphosu na poloostrov Akamas 
do soutěsky Avgas, k želví zátoce Lara a moř-
ské jeskyni. Čas na koupání v zátoce Chry-
sochou.  (orientační cena: Paphos: 60 € / Li-
massol 75 €)

Nikósie a Kyrenia – během výletu navštívíte 
hlavní město ostrova Nikósii. V severní části os-
trova navštívíte opatství Bellapais, které bylo 
založeno mnichy z Jeruzaléma. Další zastávka 
je v Kyrenii. Volno je na občerstvení, procházku 
nebo nákupy. Nutný cestovní pas. (orientační 
cena: Paphos/Limassol: 65 €)

Pohoří Troodos a klášter Kykkos – první za-
stávkou na tomto atraktivním celodenním výle-

tě je tradiční vesnička Lania nebo Omodos, kte-
rou proslavila výroba nejstaršího vína na světě 
– Commandarie. Odtud autobus stoupá až pod 
nejvyšší horu Kypru – Olympu (1 952 m). Poté 
bude dostatek času na prohlídku nejbohatšího 
kláštera ostrova jménem Kykkos. (Podmínkou 
pro vstup jsou dlouhé kalhoty u mužů, sukně 
u žen, u všech pak skrytá ramena). (orientač-
ní cena: 45 €)

Paphos – podnikněte celodenní výlet jižním po-
břežím Kypru, na kterém se seznámíte s historií 
i současností ostrova, uvidíte slavné památky 
i atraktivní místo Petra tou Romiou, kde je pláž, 
kde se podle pověsti z mořské pěny zrodila bo-
hyně Afrodita. (orientační cena: 55 €)

Oslí výlet – moderním autobusem, historic-
kým vozítkem, ale především na oslících se 

svezete na tomto odpočinkovém výletu, při 
kterém poznáte místní zvyky a na oslí farmě 
Kalokedara ochutnáte zdejší produkty – sýr 
challoumi, olivy, domácí chléb, červené víno 
i pálenku. Po oslím dobrodružství Vás čeka-
jí prostřené stoly s večeří formou bufetu a ta-
ké hudba a tanec. (orientační cena – Paphos/
Limassol: 74 €)

Lodní výlet – prožijte odpočinkový den na vý-
letní lodi, která vyplouvá z Ayia Napy a podél 
Modrých jeskyní a Mostu milenců pluje k my-
su Cavo Greco, kde se můžete koupat v mod-
ré laguně Conos Bay. Plavba pokračuje podél 
středisek Protaras a Paralimni až k výhledu na 
Famagustu. Po obědě na lodi, který je v ceně 
zájezdu, se vracíte zpět se zastávkou na koupá-
ní v Green Bay. (orientační cena: Larnaka, Ayia 
Napa, Protaras: 55 €)
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Dospělá osoba
cena od

13 734 Kč*

  Děti do 12 let na přistýlce 
výhodná cena od

7 990 Kč
Platnost ceny do 31. 12. 2020

  Děti do 12 let pobyt zdarma 
cena od

9 990 Kč

 Studia, 1–3 lůžka

III IIi II Ii I

  Apartmány, 2–4 lůžka

IIII IIIi III IIii IIi
II Ii

  Strava: polopenze

  Odlety: Praha 
Odletové dny: Po, Pá

 Počet nocí: 3, 7, 10 a 11

Corallia Beach 

POLOHA 
Ubytování typu apartmánový hotel je zasazen do klidného prostředí 
uprostřed zeleně, přímo na břehu moře letoviska Coral Bay. Paphos 
je vzdálený od hotelu cca 15 minut a dopravit se tam lze snadno pra-
videlnými autobusovými spoji.
UBYTOVÁNÍ 
Studia pro 1–3 osoby tvoří jedna místnost s manželskou poste-
lí a rozkládacím lůžkem pro 3. osobu. Apartmány pro 2-4 osoby se 
skládají ze 2 pokojů – ložnice a obývacího pokoje s rozkládacími lůž-
ky pro 3. a 4. osobu. Součástí pokojů je vybavený kuchyňský kout 
s vařičem, troubou, rychlovarnou konvicí a ledničkou. Všechny pokoje 
mají též koupelnu s vanou a sprchou nebo sprchový kout, WC, klima-
tizaci, fén, telefon, TV/SAT, balkón nebo terasu s výhledem do okolí, 
vnitrozemí, krajinu nebo částečným výhledem na moře. Některé pří-
zemní pokoje s terasou mají vstup přímo do zahrady.
VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU 
V hotelu je vstupní hala s recepcí, salónek, 3 výtahy, bary s TV/SAT, 
restaurace, rybí taverna u moře, minimarket, zahrada, parkoviště, ba-
zén, dětský bazén, slunečníky a lehátka (u bazénu zdarma, na plá-
ži za poplatek), sluneční terasa, dětský koutek v zahradě, fitcent-
rum a sauna (na vyžádání, zdarma), herna, tenis (zapůjčení vybavení 
za poplatek), masáže (na vyžádání), kulečník a green bowls (za po-
platek). Hotel pořádá pro své hosty obvykle v hlavní sezóně řecké 
a kyperské večírky. Wi-Fi je v prostoru recepce zdarma.
STRAVOVÁNÍ 
Polopenze. Snídaně a večeře jsou formou bufetu.
PLÁŽ 
Písečná pláž hned u hotelu patří mezi nejkrásnější v této oblasti. 
Vstup do moře je pozvolný, v moři je jemný písek, místy kameny a ka-
menné plato. 
SHRNUTÍ 
Krásná zátoka s pěkným koupáním, prostorné ubytování v hotelo-
vých apartmánech, výborná kuchyně.
VZDÁLENOSTI 
Pláž: přímo před areálem
Centrum vesnice Coral Bay: cca 2 km
CENA ZAHRNUJE 
Letenku Praha – Larnaka – Praha včetně poplatků spojených s le-
teckou dopravou, 3×, 7×, 10× nebo 11× ubytování, stravu dle výbě-
ru, služby zástupce CK. Možnost dokoupení komplexního cestovního 
pojištění včetně pojištění storna zájezdu.

 
Více informací na  
vtt.cz
CY-0004CO

* cena po nejvyšší slevě

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

e c w b A

Dítě do 2 let: 990 Kč bez nároku  
na místo v letadle a služby

JIŽNÍ KYPR – Coral Bay
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Dospělá osoba
cena od

19 231 Kč*

  Děti do 12 let pobyt zdarma 
cena od

9 990 Kč

Dospělá osoba
cena od

13 976 Kč*

  Děti do 15 let pobyt zdarma 
cena od

9 990 Kč

 Pokoje, 1–3 lůžka

III IIi II Ii I

 Pokoje, 1–4 lůžka

IIII IIIi III IIii
IIi II Ii I

  Strava: snídaně / možnost 
dokoupení polopenze nebo 
plné penze

  Odlety: Praha 
Odletové dny: Po, Pá

 Počet nocí: 3, 7, 10 a 11

  Strava: polopenze / možnost 
dokoupení plné penze

  Odlety: Praha 
Odletové dny: Po, Pá

 Počet nocí: 3, 7, 10 a 11

W  Na pláži
W  I pro náročné
W  Pro páry

W  Oblíbené místo
W  Rezervujte včas
W  Pro rodiny s dětmi

b w z s A e c w b M

Elysium Veronika 

POLOHA Oblíbený a velmi žáda-
ný hotel s příjemnou rodinnou atmo-
sférou se nalézá v klidnější oblasti le-
toviska Paphos. Je zasazen do velmi 
pěkné zahrady a v jeho okolí je dosta-
tek nákupních a zábavních možností.
UBYTOVÁNÍ V hotelu jsou 2lůžko-
vé pokoje s možností 1 nebo 2 přistý-
lek. Všechny jsou vybaveny koupelnou 
s vanou a sprchou nebo sprchovým 
koutem, WC, klimatizací, fénem, tele-
fonem, TV/SAT, ledničkou, balkónem 
nebo terasou s výhledem na bazén, 
zahradu nebo na letovisko. Dětská po-
stýlka je na vyžádání (zdarma). 
VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je vstupní hala s recepcí (tre-
zor zdarma), výtah, salónek, kavár-
na s TV/SAT, restaurace, vnitřní a ven-
kovní bar, snack bar a kavárna, bazén, 
dětský bazén, slunečníky a lehátka 
u bazénu zdarma, kulečník (za popla-
tek), velká zahrada, parkoviště, Wi-Fi 
v prostoru recepce a salónku zdarma. 
STRAVOVÁNÍ Polopenze formou 
 bufetu.
PLÁŽ Pěkně upravená organizova-
ná písčito-oblázková pláž. Sluneční-
ky a lehátka jsou za poplatek. Vodní 
sporty jsou za poplatek. 
SHRNUTÍ Oblíbený hotel, příjem-
ná atmosféra, možnosti procházek 
do okolí, příznivá cena.
VZDÁLENOSTI Pláž: cca 480 m
Centrum: cca 1,2 km
CENA ZAHRNUJE Letenku Pra-
ha – Larnaka – Praha včetně poplat-
ků spojených s leteckou dopravou, 3×, 
7×, 10× nebo 11× ubytování, stravu 
dle výběru, služby zástupce CK. Mož-
nost dokoupení komplexního cestov-
ního pojištění včetně pojištění stor-
na zájezdu.

POLOHA Originální hotelový kom-
plex se nachází v klidném prostředí na 
okraji letoviska Paphos. Hotel má jedi-
nečnou architekturu, budovy jsou po-
staveny v byzantském, římském, be-
nátském i řeckém stylu. 
UBYTOVÁNÍ V nabídce jsou 2lůžko-
vé pokoje s možností přistýlky (ostat-
ní typy na vyžádání). Pokoje jsou vy-
baveny koupelnou s vanou a sprchou, 
WC, klimatizací, fénem Wi-Fi, TV/SAT, 
minibarem, trezorem, balkónem ne-
bo terasou.
VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU 
V hotelu je vstupní hala s recepcí,  
výtahy, bary,  snack bary, kavárny, re-
staurace, konferenční sály, kaplička, 
amfiteátr, venkovní bazény s jacuz-
zi, dětský bazén, slunečníky a lehátka, 
vnitřní bazén s vířivkou, dětský kou-
tek, dětský klub, 2 tenisové kurty a ji-
né (viz web).
STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bu-
fetu. Za příplatek polopenze nebo pl-
ná penze. 
PLÁŽ Hotelový areál leží přímo u pí-
sečné pláže s pozvolným vstupem 
do moře. 
SHRNUTÍ Originální prostředí,  
hned u moře a pláže, vyhlášené  
spa & wellness centrum
VZDÁLENOSTI Pláž: přímo u hotelu. 
Centrum: cca 2 km.
CENA ZAHRNUJE Letenku Pra-
ha – Larnaka – Praha včetně poplat-
ků spojených s leteckou dopravou, 3×, 
7×, 10× nebo 11× ubytování, stravu 
dle výběru, služby zástupce CK. Mož-
nost dokoupení komplexního cestov-
ního pojištění včetně pojištění stor-
na zájezdu.

 
Více informací na  
vtt.cz
CY-0001VE

 
Více informací na  
vtt.cz
CY-0002EL

* cena po nejvyšší slevě* cena po nejvyšší slevě

Dítě do 2 let: 990 Kč bez nároku  
na místo v letadle a služby

Dítě do 2 let: 990 Kč bez nároku  
na místo v letadle a služby

JIŽNÍ KYPR – Paphos
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Dospělá osoba
cena od

39 492 Kč*

  Děti do 13 let pobyt zdarma 
cena od

9 990 Kč

Dospělá osoba
cena od

29 222 Kč*

  Děti do 14 let pobyt zdarma 
cena od

9 990 Kč

 Studia, 1–3 lůžka

III IIi II Ii I

 Apartmány, 2–4 lůžka

IIII IIii IIIi III IIi
II Ii

 Pokoje, 1–4 lůžka

IIII IIIi III IIii IIi
II Ii I

  Strava: premium all inclusive

  Odlety: Praha 
Odletové dny: Po, Pá

 Počet nocí: 7, 10 a 11

  Strava: all inclusive

  Odlety: Praha 
Odletové dny: Po, Pá

 Počet nocí: 7, 10 a 11

W  Pro rodiny s dětmi
W  Vodní park 
W  Klidné prostředí

W  I pro náročné
W  Klidné prostředí
W  Novinka 2020

a b f s Dn b w a M

Akteon Holiday Village King Evelthon Beach 

POLOHA Hotel se nachází v klidném 
prostředí v oblasti zvané Chloraka, od 
Paphosu směrem na Coral Bay. Nej-
bližší obchody a taverna jsou vzdále-
ny cca 600 m. 
VYBAVENÍ A SLUŽBY Recepce, sa-
lónek, konferenční místnost, obchod 
se suvenýry, výtahy, vnitřní bar, ven-
kovní bary, 5 restaurací, kavárna, prá-
delna, čistírna (za poplatek), zahra-
da, parkoviště, Wi-Fi. K dispozici jsou 
2 bazény, venkovní jacuzzi, dětský ba-
zén, slunečníky a lehátka u bazénu 
zdarma, 2 tenisové kurty, plážový vo-
lejbal, hřiště na basketbal, spa cent-
rum a fitness, vodní park.
UBYTOVÁNÍ 2lůžkové pokoje s mož-
ností přistýlky, rodinné pokoje a sui-
ty pro 4 osoby (na vyžádání), jsou vy-
baveny koupelnou s vanou a sprchou, 
WC, klimatizací, fénem, TV/SAT, mini-
barem, trezorem, rychlovarnou konvi-
cí, setem pro přípravu kávy a čaje, bal-
kónem s výhledem do vnitrozemí.
STRAVOVÁNÍ Premium all inclusive 
(popis na webu).
PLÁŽ Koupání je možné ve skalnaté 
zátoce s menší oblázkovou pláží (na 
ni se sestupuje po několika schodech) 
u hotelu Akti Beach, cca 100 m.
SHRNUTÍ Luxusní hotelový komplex, 
jehož součástí je vodní park a velkou 
předností výborná kuchyně s pestrou 
nabídkou jídel.
VZDÁLENOSTI Pláž: cca 100 m
Centrum vesnice Chloraka: cca 600 m
CENA ZAHRNUJE Letenku Praha – 
Larnaka – Praha včetně poplatků spo-
jených s leteckou dopravou, 7×, 10× 
nebo 11× ubytování, stravu dle výběru, 
služby zástupce CK. Možnost dokou-
pení komplexního cestovního pojiště-
ní včetně pojištění storna zájezdu.

POLOHA Hotel leží přímo na pobřeží 
ve vesnici Chloraka pouhých pár minut 
od nádherného přístavu  Paphos a ar-
cheologického naleziště Kato  Paphos.
VYBAVENÍ A SLUŽBY V hotelu je re-
cepce, několik restaurací a barů, ven-
kovní a krytý bazén wellness & spa (za 
poplatek), konferenční místnost. Wi-Fi 
je v areálu hotelu zdarma. 2 venkov-
ní bazény, bazén na vodní pólo, vnitřní 
bazén, vířivku, saunu, fitness centrum, 
tenisový kurt, plážový volejbal, stolní 
tenis, biliár a šipky, dětský klub a hřiš-
tě, animační program.
UBYTOVÁNÍ 2lůžková studia s mož-
ností přistýlky a apartmány až pro 
4 osoby jsou vybaveny klimatizací, TV, 
mini ledničkou, rozkládací pohovkou, 
koupelnou se sprchou, WC, fénem, se-
tem na přípravu kávy a čaje, sejfem 
(za poplatek), balkonem nebo terasou. 
V apartmánech je 1 rozkládací pohov-
ka navíc a k dispozici je vana. Ve všech 
pokojích je Wi-Fi zdarma. 
STRAVOVÁNÍ All inclusive (popis na 
webu).
PLÁŽ Oblázková pláž (pouze mís-
ty písečná) St. George se nachází cca 
500 m od hotelu ve skalnaté zátoce 
procházkou podél pobřeží. Vstup do 
moře je kamenitý.
SHRNUTÍ Moderní zrekonstruova-
ná studia a apartmány, široká nabídka 
služeb a sportovního vyžití.
VZDÁLENOSTI Pláž: cca 500 m
Paphos: cca 6 km
CENA ZAHRNUJE Letenku Praha – 
Larnaka – Praha včetně poplatků spo-
jených s leteckou dopravou, 7×, 10× 
nebo 11× ubytování, stravu dle výběru, 
služby zástupce CK. Možnost dokou-
pení komplexního cestovního pojiště-
ní včetně pojištění storna zájezdu.

 
Více informací na  
vtt.cz
CY-0012KI

 
Více informací na  
vtt.cz
CY-0012AK

* cena po nejvyšší slevě* cena po nejvyšší slevě

Dítě do 2 let: 990 Kč bez nároku  
na místo v letadle a služby

Dítě do 2 let: 990 Kč bez nároku  
na místo v letadle a služby

JIŽNÍ KYPR – Paphos (Chloraka)
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Dospělá osoba
cena od

17 372 Kč*

  Děti do 14 let pobyt zdarma 
cena od

9 990 Kč

Dospělá osoba
cena od

13 653 Kč*

  Děti do 15 let pobyt zdarma 
cena od

9 990 Kč

 Pokoje, 1–3 lůžka

III IIi II I

 Pokoje, 1–4 lůžka

IIII IIIi III IIii
IIi II Ii I

  Strava: polopenze / možnost 
dokoupení all inclusive

  Odlety: Praha 
Odletové dny: Po, Pá

 Počet nocí: 7, 10 a 11

  Strava: polopenze / možnost 
dokoupení plné penze nebo 
all inclusive

  Odlety: Praha 
Odletové dny: Po, Pá

 Počet nocí: 3, 7, 10 a 11

W  Klidné prostředí
W  Pro páry
W  Pěkný výhled 

na moře

W  Přímo na pláži
W  Pro páry
W  Klidné prostředí

e w b s A e w b f A

Queen’s Bay Cynthiana Beach 

POLOHA Hotelový komplex tvo-
ří 5 budov a nabízí 2lůžkové pokoje 
s možností 1 přistýlky a rodinné poko-
je pro 4 osoby, vybavené koupelnou 
s vanou a sprchou nebo sprchovým 
koutem, WC, klimatizací, fénem, tele-
fonem, TV/SAT, trezorem (za popla-
tek), lednicí (za poplatek), balkónem 
nebo terasou s výhledem na moře ne-
bo do okolí.
VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU 
V hotelu je recepce, výtah, salónek 
s TV/SAT, snack bar, restaurace, bar 
u bazénu a na pláži, kavárna, obchod 
se suvenýry, zahrada, parkoviště,  
Wi-Fi zdarma, 2 venkovní bazény, dět-
ský bazén, slunečníky a lehátka u ba-
zénu i na pláži zdarma, vnitřní bazén, 
dětské hřiště, sauna a kulečník (za po-
platek). Volejbalové a tenisové kurty, 
stolní tenis a fitcentrum zdarma. 
STRAVOVÁNÍ Polopenze formou bu-
fetu. Za příplatek je možnost plné pen-
ze nebo all inclusive (popis na webu). 
PLÁŽ Hotel leží na skalnatém výběž-
ku nad mořem, kde tvoří přírodní la-
gunu, která láká ke šnorchlování a po-
tápění. Hotel má vlastní malou, uměle 
vytvořenou, písečnou pláž. 
SHRNUTÍ Romantické prostředí, 
krásný výhled na moře z hotelové te-
rasy a velmi chutná strava.
VZDÁLENOSTI Pláž: přímo před 
areálem. Letovisko Paphos: cca 7 km.
Letovisko Coral Bay: cca 3 km.
CENA ZAHRNUJE Letenku Pra-
ha – Larnaka – Praha včetně poplat-
ků spojených s leteckou dopravou, 3×, 
7×, 10× nebo 11× ubytování, stravu 
dle výběru, služby zástupce CK. Mož-
nost dokoupení komplexního cestov-
ního pojištění včetně pojištění stor-
na zájezdu.

POLOHA Hotel se nachází v klidném 
prostředí oblasti Kissonerga. Je zasa-
zený do nádherné rozlehlé zahrady, 
která se rozprostírá až k pláži.
UBYTOVÁNÍ 2lůžkové pokoje s mož-
ností 1 přistýlky jsou vybaveny kou-
pelnou s vanou a sprchou nebo spr-
chovým koutem, WC, klimatizací, 
fénem, Wi-Fi, trezorem (za poplatek), 
lednicí (za poplatek), TV/SAT, bal-
kónem nebo terasou s výhledem na 
moře nebo do okolí. 
VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU 
V hotelu je vstupní hala s recepcí, vý-
tahy, salónek s TV/SAT, vnitřní a ven-
kovní bar, snack bar, kavárna, vnitřní 
a venkovní restaurace, obchod se su-
venýry, rozsáhlá zahrada, vnitřní par-
koviště, bazén, dětský bazén, lehát-
ka a slunečníky (u bazénu a v zahradě 
zdarma, na pláži za poplatek), dět-
ské hřiště, potápění, spa & wellness 
(za poplatky), animační programy.  
Wi-Fi je v prostoru recepce zdarma.
STRAVOVÁNÍ Polopenze formou bu-
fetu. Za příplatek je all inclusive (po-
pis na webu). 
PLÁŽ Před hotelem je menší písečná 
pláž, stejně tak divoká skalnatá pláž 
(doporučujeme boty do vody). 
SHRNUTÍ Krásné výhledy na moře, 
dobrý hotelový servis a výborná ku-
chyně.
VZDÁLENOSTI Pláž: přímo před 
areálem. Letovisko Paphos: cca 7 km.
Letovisko Coral Bay: cca 3 km.
CENA ZAHRNUJE Letenku Praha – 
Larnaka – Praha včetně poplatků spo-
jených s leteckou dopravou, 7×, 10× 
nebo 11× ubytování, stravu dle výběru, 
služby zástupce CK. Možnost dokou-
pení komplexního cestovního pojiště-
ní včetně pojištění storna zájezdu.

 
Více informací na  
vtt.cz
CY-0006CY

 
Více informací na  
vtt.cz
CY-0005QU

* cena po nejvyšší slevě* cena po nejvyšší slevě

Dítě do 2 let: 990 Kč bez nároku  
na místo v letadle a služby

Dítě do 2 let: 990 Kč bez nároku  
na místo v letadle a služby

JIŽNÍ KYPR – Kissonerga
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Dospělá osoba
cena od

22 902 Kč*

  Děti do 12 let pobyt zdarma 
cena od

9 990 Kč

 Pokoje, 1–4 lůžka

IIII IIIi III IIii IIi
II Ii I

  Strava: snídaně / možnost 
dokoupení polopenze, plné 
penze nebo all inclusive

  Odlety: Praha 
Odletové dny: Po, Pá

 Počet nocí: 7, 10 a 11

W  Přímo u pláže
W  Pestrá nabídka 

služeb
W  Nákupní a zábavní 

možnosti na dosah

e b w c A

Park Beach 

 
Více informací na  
vtt.cz
CY-0012PA

* cena po nejvyšší slevě

Dítě do 2 let: 990 Kč bez nároku  
na místo v letadle a služby

POLOHA  
Kompletně zrekonstruovaný hotel se nachází v centru oblasti Li-
massol. Na pláž, která byla oceněna Modrou vlajkou EU, se dostanete 
přes krásnou zahradu plnou borovic a eukalyptů. 
VYBAVENÍ A SLUŽBY  
Hotel je vybaven 24-hodinovou recepcí, lobby, Wi-Fi ve společných 
prostorech zdarma, restaurací, barem, snack-barem u bazénu, ven-
kovním bazénem, dětským hřištěm, bazénem pro děti, úschovnou 
pro jízdní kola, TV místností, parkovištěm. Sauna, posilovna, masáže 
za poplatek. Hotel pořádá animační programy.
UBYTOVÁNÍ  
2lůžkové pokoje s možností až 2 přistýlek jsou vybaveny koupel-
nou, WC, TV/SAT, telefonem, klimatizací, trezorem (za poplatek), bal-
kónem nebo terasou a Wi-Fi. Pokoje mají výhled do okolí nebo na 
moře.
STRAVOVÁNÍ  
Snídaně. Za příplatek možná plné penze, polopenze nebo all inclusi-
ve (popis na webu).
PLÁŽ  
Písečná pláž se nachází přímo u hotelu. Lehátka a slunečníky jsou za 
poplatek. Na pláži je možné využít vodní sporty (za poplatek).
SHRNUTÍ  
Krásný zrekonstruovaný hotelový areál s rozlehlou zahradou, boha-
tou nabídkou služeb, přímo u písečné pláže.
VZDÁLENOSTI  
Pláž: přímo u hotelu
Centrum letoviska: cca 4 km
Letiště: cca 70 km
CENA ZAHRNUJE  
Letenku Praha – Larnaka – Praha včetně poplatků spojených s letec-
kou dopravou, 7×, 10× nebo 11× ubytování, stravu dle výběru, služby 
zástupce CK. Možnost dokoupení komplexního cestovního pojištění 
včetně pojištění storna zájezdu.

JIŽNÍ KYPR – Limassol
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Dospělá osoba
cena od

25 456 Kč*

  Děti do 12 let pobyt zdarma 
cena od

9 990 Kč

Mediterranean Beach 

POLOHA 
Velmi oblíbený hotelový komplex, terasovitě zasazený do rozlehlé 
zahrady, se nachází v klidném prostředí. Známá archeologická lokali-
ta Amathous se nachází cca 500 m od areálu. 
UBYTOVÁNÍ 
Hotel nabízí dvoulůžkové pokoje s možností 1 přistýlky, rodinné pokoj 
až pro 4 osoby s palandou pro děti nebo lůžky. Pokoje mají koupelnu 
s vanou a sprchou nebo sprchový kout, WC, klimatizaci, fén, telefon, 
TV/SAT, minibar, trezor, balkón nebo terasu s výhledem do vnitroze-
mí. Další typy pokojů jsou na vyžádání.
VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU 
V hotelu je vstupní hala s recepcí, salónek, výtahy, konferenční míst-
nosti, restaurace, bary, snack bary, bistro, kavárna, ouzeri, venkov-
ní terasa s krásným výhledem na moře, zlatnictví, butik, kadeřnictví, 
prádelna a čistírna, baby sitting, obchod se suvenýry, zahrada, parko-
viště. Wi-Fi (zdarma), venkovní terasovitý bazén, dětský bazén, vnitř-
ní bazén (v zimním období vyhřívaný), slunečníky a lehátka u bazénu 
a na pláži zdarma. Dále je k dispozici dětský koutek, miniklub pro dě-
ti 4-12 let, SPA centrum (od 18 let) – různé druhy masáží (za popla-
tek), moderně vybavené fitcentrum a místnost na cvičení (zdarma) 
a osušky k bazénu a na pláž (za vratný depozit).
STRAVOVÁNÍ 
Polopenze nebo plná penze formou bufetu. 
PLÁŽ 
Hotelový komplex se nachází hned u mořského pobřeží a písečné 
pláže s pozvolným vstupem do moře. 
SHRNUTÍ 
Rozlehlá zahrada, kvalitní servis a krásné výhledy z hotelové tera-
sy na moře.
VZDÁLENOSTI 
Pláž: přímo před areálem 
Centrum: cca 8 km
CENA ZAHRNUJE 
Letenku Praha – Larnaka – Praha včetně poplatků spojených s letec-
kou dopravou, 7×, 10× nebo 11× ubytování, stravu dle výběru, služby 
zástupce CK. Možnost dokoupení komplexního cestovního pojištění 
včetně pojištění storna zájezdu.

 
Více informací na  
vtt.cz
CY-0008ME

* cena po nejvyšší slevě

Dítě do 2 let: 990 Kč bez nároku  
na místo v letadle a služby

JIŽNÍ KYPR – Limassol

 Pokoje, 1–4 lůžka

IIIi III IIii IIi Ii I

  Strava: polopenze / možnost 
dokoupení plné penze

  Odlety: Praha 
Odletové dny: Po, Pá

 Počet nocí: 7, 10 a 11

W  I pro náročné
W  Přímo u pláže
W  Zábava na dosah

w b s f A
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Dospělá osoba
cena od

15 351 Kč*

  Děti do 12 let na přistýlce 
výhodná cena od

7 990 Kč
Platnost ceny do 31. 12. 2020

  Děti do 12 let pobyt zdarma 
cena od

9 990 Kč

 Pokoje, 1–4 lůžka IIIi

III IIii IIi II Ii I

  Strava: all inclusive

  Odlety: Praha 
Odletové dny: Po, Pá

 Počet nocí: 3, 7, 10 a 11

W  Rezervujte včas
W  Pestrá nabídka 

služeb
W  Přímo u pláže

w b a s C

JIŽNÍ KYPR – Protaras

Pernera Beach 

POLOHA 
Tento velmi žádaný hotelový areál leží na mořském břehu jedné 
z nejhezčích oblastí ostrova. Je obklopen krásně upravenou zahra-
dou s palmami, stromy a keři. Nejbližší obchod a restaurace jsou cca 
100 m, bankomat, pekárna, obchody, restaurace a bary cca 10 minut 
chůze. 
UBYTOVÁNÍ  
V hotelu jsou zrenovované pokoje pro 1-4 osoby. Rodinné pokoje se 
skládají z 1 místnosti s palandou nebo rozkládacím gaučem. Všech-
ny pokoje jsou vybaveny koupelnou se sprchou a vanou nebo sprcho-
vým koutem, WC, klimatizací, fénem, telefonem,  
TV/SAT, ledničkou, rychlovarnou konvicí, trezorem, balkónem s vý-
hledem do vnitrozemí nebo na moře. 1lůžkové pokoje mají boční vý-
hled na moře již v ceně. 
VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU 
V hotelu je vstupní hala s recepcí, výtah, salónek s TV/SAT, konfe-
renční sál, místnost na zavazadla, kadeřnický salón, prádelna, obchod 
se suvenýry, minimarket, restaurace, bary a snack bary, taverna, vel-
ká zahrada, parkoviště, bazén, dětský bazén, slunečníky a lehátka 
u bazénu a v zahradě zdarma. Hotel má širokou nabídku sportovních 
možností a dobře vybavené spa & wellness centrum. Osušky k bazé-
nu a na pláž jsou zdarma. Wi-Fi je zdarma v prostoru recepce a hlav-
ního baru.
STRAVOVÁNÍ 
All inclusive (popis na webu). 
PLÁŽ  
Krásná písečná zátoka se světlým jemným pískem Sandy Bay je hned 
u hotelu, zde je pozvolný vstup do moře a velmi pěkné koupání. 
SHRNUTÍ  
Příjemné ubytování, klidné prostředí, ochotný personál, ideální polo-
ha, výborná strava.
VZDÁLENOSTI 
Pláž: cca 50 m
Centrum: cca 2 km
CENA ZAHRNUJE 
Letenku Praha – Larnaka – Praha včetně poplatků spojených s le-
teckou dopravou, 3×, 7×, 10× nebo 11× ubytování, stravu dle výbě-
ru, služby zástupce CK. Možnost dokoupení komplexního cestovního 
pojištění včetně pojištění storna zájezdu.

 
Více informací na  
vtt.cz
CY-0009PE

* cena po nejvyšší slevě

Dítě do 2 let: 990 Kč bez nároku  
na místo v letadle a služby
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JIŽNÍ KYPR – Protaras

Dospělá osoba
cena od

14 704 Kč*

  Dítě do 12 let pobyt zdarma 
cena od

9 990 Kč

Dospělá osoba
cena od

24 405 Kč*

  Děti do 13 let pobyt zdarma 
cena od

9 990 Kč

 
Více informací na  
vtt.cz
CY-0011SU

* cena po nejvyšší slevě

Dítě do 2 let: 990 Kč bez nároku  
na místo v letadle a služby

Cavo Maris Beach Sunrise Beach 

POLOHA Oblíbený hotel se nachází 
v centru střediska Protaras, kde jsou 
restaurace, taverny, bary, kavárny, 
diskotéky, obchody.
UBYTOVÁNÍ V hotelu jsou poko-
je pro 1–4 osoby. Všechny pokoje jsou 
vybaveny koupelnou s vanou a spr-
chou nebo sprchovým koutem, WC, 
klimatizací, fénem, TV/SAT, miniba-
rem, trezorem, balkónem nebo tera-
sou. Pokoje mají výhled do vnitroze-
mí, boční nebo přímý výhled na moře. 
VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU 
V hotelu je vstupní hala s  recepcí, 
3 výtahy, bar, kavárna, restaurace, 
snack bar u bazénu, velký venkov-
ní bazén s lagunou a vířivkou, dětský 
bazén, slunečníky a lehátka u bazé-
nu a v zahradě zdarma, vnitřní bazén, 
prádelna, zahrada, parkoviště, dětské 
hřiště, dětský miniklub, sportovní ak-
tivity, osušky k bazénu zdarma. Wi-Fi 
připojení zdarma. V hotelu se konají 
obvykle animační programy.
STRAVOVÁNÍ Polopenze formou bu-
fetu, za příplatek možná plná penze. 
PLÁŽ Před areálem je jedna z nej-
krásnějších pláží na ostrově s jemným 
světlým pískem a pozvolným vstupem 
do moře. 
SHRNUTÍ Luxusní hotelový komplex 
s krásnou pláží.
VZDÁLENOSTI 
Pláž: přímo před areálem 
Centrum: přímo v centru
CENA ZAHRNUJE Letenku Praha – 
Larnaka – Praha včetně poplatků spo-
jených s leteckou dopravou  7×, 10× 
nebo 11× ubytování, stravu dle výběru, 
služby zástupce CK. Možnost dokou-
pení komplexního cestovního pojiště-
ní včetně pojištění storna zájezdu.

POLOHA Tento velmi známý a vel-
mi vyhledávaný hotelový areál je situ-
ován v krásné a rozlehlé subtropické 
zahradě, v klidném prostředí. 
UBYTOVÁNÍ Hotel nabízí různé typy 
pokojů až pro 5 osob. Rodinné pokoje 
pro 3-5 osob jsou na vyžádání. Všech-
ny pokoje jsou vybaveny koupelnou 
s vanou a sprchou nebo sprchovým 
koutem, WC, klimatizací, fénem, tele-
fonem, TV/SAT, ledničkou, termoskou, 
rychlovarnou konvicí, trezorem, bal-
kónem nebo terasou s výhledem do 
vnitrozemí, okolí nebo na moře. 
VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU 
V hotelu je recepce, vstupní hala, sa-
lónek, pokojová služba, 3 výtahy, mi-
nimarket, místnost s TV/SAT, kavárna, 
restaurace, bary, bar u bazénu, bazén, 
dětský bazén, dětský koutek, dětský 
klub a jiné služby (viz web).
STRAVOVÁNÍ Snídaně jsou formou 
bufetu. Za příplatek je možná polo-
penze, plná penze, all inclusive nebo 
ultra all inclusive (popis na webu). 
PLÁŽ Hotel je situován u písečné 
pláže s hrubším pískem světlé barvy. 
SHRNUTÍ Krásný hotel na pláži s ši-
rokou nabídkou služeb.
VZDÁLENOSTI 
Pláž: přímo před areálem 
Centrum: cca 1,5 km
CENA ZAHRNUJE Letenku Pra-
ha – Larnaka – Praha včetně poplat-
ků spojených s leteckou dopravou, 3×, 
7×, 10× nebo 11× ubytování, stravu 
dle výběru, služby zástupce CK. Mož-
nost dokoupení komplexního cestov-
ního pojištění včetně pojištění stor-
na zájezdu.

 
Více informací na  
vtt.cz
CY-0010CA

* cena po nejvyšší slevě

Dítě do 2 let: 990 Kč bez nároku  
na místo v letadle a služby

 Pokoje, 1–5 lůžek

IIIIi IIIii IIiii
IIII IIIi III IIii
IIii IIi Ii I

 Pokoje, 1–5 lůžek

IIIIi IIII IIIii IIiii
IIIi III IIii IIi
II Ii I

  Strava: snídaně / možnost 
dokoupení polopenze,plné 
penze, all inclusive

  Odlety: Praha 
Odletové dny: Po, Pá

 Počet nocí: 3, 7, 10 a 11

  Strava: polopenze / možnost 
dokoupení plné penze

  Odlety: Praha 
Odletové dny: Po, Pá

 Počet nocí: 7, 10 a 11

W  Přímo u pláže
W  I pro náročné
W  Pěkný výhled 

na  moře

W  Pro páry
W  I pro náročné
W  Přímo u pláže

b a s t A w b f z A
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JIŽNÍ KYPR – Protaras / Ayia Napa

Dospělá osoba
cena od

23 596 Kč*

  Děti do 14 let pobyt zdarma 
cena od

9 990 Kč

 Pokoje, 1–3 lůžka

III IIi II Ii I

 Apartmány, 2–4 lůžka

IIII IIIi III IIii III
IIi II Ii

  Strava: all inclusive

  Odlety: Praha 
Odletové dny: Po, Pá

 Počet nocí: 7, 10 a 11

W  Pro rodiny s dětmi
W  Vodní park 
W  Klidné prostředí

e w b a R

Narcissos Water Park 

POLOHA Hotel se nachází v klid-
né části letoviska Protaras. Součás-
tí hotelu je aquapark s tobogány. Pří-
mo u hotelu je autobusová zastávka. 
V okolí hotelu jsou restaurace, obchod 
s potravinami, půjčovna aut. 
VYBAVENÍ A SLUŽBY V hotelu je 
vstupní hala s 24-hodinovou recepcí, 
restaurace, bar, výtah, úschovna zava-
zadel, Wi-Fi ve společných prostorech 
hotelu, bazén, dětský bazén, bar u ba-
zénu, sluneční terasa s lehátky a slu-
nečníky, dětské hřiště, tenisový kurt, 
parkoviště, posilovna. 
UBYTOVÁNÍ Hotel nabízí ubytová-
ní ve 2lůžkových pokojích s možností 
přistýlky a apartmánech až pro 4 oso-
by. Všechny pokoje jsou vybaveny 
koupelnou s WC, klimatizací, TV/SAT, 
ledničkou, setem pro přípravu kávy 
a čaje, fénem, Wi-Fi připojením, trezo-
rem (za poplatek), balkónem nebo te-
rasou s výhledem do okolí. Apartmány 
se skládají z jedné ložnice a obýva-
cí místnosti.
STRAVOVÁNÍ All inclusive (popis na 
webu).
PLÁŽ Hotel se nachází cca 750 m od 
krásné písečné pláže.
SHRNUTÍ Hotel s bohatým vyžitím 
pro páry i rodiny s dětmi.
VZDÁLENOSTI 
Pláž: cca 750 m
Centrum: cca 2,5 km
CENA ZAHRNUJE Letenku Praha – 
Larnaka – Praha včetně poplatků spo-
jených s leteckou dopravou, 7×, 10× 
nebo 11× ubytování, stravu dle výběru, 
služby zástupce CK. Možnost dokou-
pení komplexního cestovního pojiště-
ní včetně pojištění storna zájezdu.

 
Více informací na  
vtt.cz
CY-0012NA

* cena po nejvyšší slevě

Dítě do 2 let: 990 Kč bez nároku  
na místo v letadle a služby

Dospělá osoba
cena od

28 748 Kč*

  Děti do 14 let pobyt zdarma 
cena od

9 990 Kč

 Pokoje, 1–3 lůžka

III IIi II Ii I

  Strava: all inclusive

  Odlety: Praha 
Odletové dny: Po, Pá

 Počet nocí: 7, 10 a 11

W  Blízko pláže
W  Obíbené
W  Zábava na dosah

c b w a C

Nelia Beach 

POLOHA Známý a oblíbený, moder-
ně zrekonstruovaný hotel. Centrum 
letoviska, kde jsou nepřeberné mož-
nosti denní i noční zábavy, je ve vzdá-
lenosti cca 5 minut chůze. Autobuso-
vá zastávka je nedaleko hotelu.
VYBAVENÍ A SLUŽBY Vstupní hala 
s recepcí, konferenční sál, výtah, ba-
zén, dětský bazén, lehátka a sluneč-
níky u bazénu zdarma, vnitřní a ven-
kovní restaurace, vnitřní a venkovní 
bar, snack bar u bazénu, minimarket, 
zahrada, parkoviště. Wi-Fi připojení 
k dispozici zdarma. 
UBYTOVÁNÍ K dispozici jsou 2lůžko-
vé pokoje s možností přistýlky. Pokoje 
jsou vybaveny koupelnou, WC, klima-
tizací, fénem, ledničkou, TV/SAT, sej-
fem, setem pro přípravu kávy a čaje, 
balkónem nebo terasou s výhledem 
do vnitrozemí nebo na moře. Některé 
pokoje mohou být propojené (na vy-
žádání). Dětská postýlka na vyžádá-
ní zdarma.
STRAVOVÁNÍ All inclusive (popis na 
webu).
PLÁŽ Pěkná písečná pláž je jen cca 
50 m od hotelu. Vstup do vody je po-
zvolný. 
SHRNUTÍ Hotel s ideální polohou 
blízko pláže i centra letoviska s ná-
kupními a zábavními možnostmi.
VZDÁLENOSTI 
Pláž: cca 50 m
Centrum: cca 5 minut
CENA ZAHRNUJE Letenku Praha – 
Larnaka – Praha včetně poplatků spo-
jených s leteckou dopravou,  7×, 10× 
nebo 11× ubytování, stravu dle výběru, 
služby zástupce CK. Možnost dokou-
pení komplexního cestovního pojiště-
ní včetně pojištění storna zájezdu.

 
Více informací na  
vtt.cz
CY-0016NE

* cena po nejvyšší slevě

Dítě do 2 let: 990 Kč bez nároku  
na místo v letadle a služby
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Dospělá osoba
cena od

23 596 Kč*

  Děti do 14 let pobyt zdarma 
cena od

9 990 Kč

Dospělá osoba
cena od

18 423 Kč*

  Děti do 14 let pobyt zdarma 
cena od

9 990 Kč

Asterias Beach Adams Beach 

POLOHA Hotelový areál se nachází 
v klidné části letoviska, nabízí i vlast-
ní malý vodní park s tobogány a další-
mi atrakcemi.
UBYTOVÁNÍ Hotel nabízí 1-2lůžkové 
pokoje s možností 1 přistýlky pro dítě, 
superior pokoje jsou pro 2–4 osoby. 
Všechny pokoje jsou vybaveny kou-
pelnou s vanou a sprchou nebo spr-
chovým koutem, WC, klimatizací, fé-
nem, trezorem, TV/SAT, minibarem, 
balkónem nebo terasou. 
VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je vstupní hala s  recepcí, 
5 výtahů, konferenční sály, vnitřní 
a venkovní bary, snack bary a kavárny, 
vnitřní a venkovní restaurace, obchod 
se suvenýry, salón krásy a kadeřník, 
prádelna, lékařská služba, kaple, za-
hrada, parkoviště. Osušky na pláž jsou 
zdarma. 
STRAVOVÁNÍ Polopenze formou bu-
fetu. Za příplatek je plná penze. 
PLÁŽ Přímo u krásné písečné pláže 
v zálivu Nissi Bay s velmi pozvolným 
vstupem do moře. 
SHRNUTÍ Přímo u pláže, kvalitní 
služby, malý vodní park pro děti.
VZDÁLENOSTI
Pláž: přímo před areálem
Centrum: cca 3 km
CENA ZAHRNUJE Letenku Pra-
ha – Larnaka – Praha včetně poplat-
ků spojených s leteckou dopravou, 3×, 
7×, 10× nebo 11× ubytování, stravu 
dle výběru, služby zástupce CK. Mož-
nost dokoupení komplexního cestov-
ního pojištění včetně pojištění stor-
na zájezdu.

POLOHA Oblíbený hotel vhodný ke 
strávení relaxační dovolené se nachá-
zí v okrajové části letoviska Ayia Napa.
UBYTOVÁNÍ Hotel nabízí 1-2lůžkové 
pokoje s možností přistýlky a rodinné 
pokoje. Pokoje jsou vybaveny koupel-
nou s vanou a sprchou nebo sprcho-
vým koutem, WC, klimatizací, fénem, 
malou ledničkou, TV/SAT, balkónem 
nebo terasou. 
VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je vstupní hala s  recepcí, 
2 výtahy, minimarket,  konferenční sál, 
restaurace, snack bar u bazénu, za-
hrada, parkoviště, bazén, dětský ba-
zén, vnitřní bazén, dětské hřiště, dět-
ský klub, fitcentrum, stolní tenis 
a plážový volejbal (zdarma), sauna, 
pára, jacuzzi, masáže, kulečník, tenis 
(za poplatky). 
STRAVOVÁNÍ Polopenze formou bu-
fetu. Za příplatek je možné all inclu-
sive nebo premium all inclusive (po-
pis na webu). 
PLÁŽ Přímo u nádherné písečné plá-
že s křišťálově čistou vodou a pozvol-
ným vstupem do moře. 
SHRNUTÍ Příjemný areál a klidné 
prostředí u krásné písečné pláže.
VZDÁLENOSTI
Pláž: přímo před areálem
Centrum: cca 3,5 km
CENA ZAHRNUJE Letenku Pra-
ha – Larnaka – Praha včetně poplat-
ků spojených s leteckou dopravou, 3×, 
7×, 10× nebo 11× ubytování, stravu 
dle výběru, služby zástupce CK. Mož-
nost dokoupení komplexního cestov-
ního pojištění včetně pojištění stor-
na zájezdu.

 
Více informací na  
vtt.cz
CY-0014AD

 
Více informací na  
vtt.cz
CY-0013AS

* cena po nejvyšší slevě* cena po nejvyšší slevě

Dítě do 2 let: 990 Kč bez nároku  
na místo v letadle a služby

Dítě do 2 let: 990 Kč bez nároku  
na místo v letadle a služby

JIŽNÍ KYPR – Ayia Napa

 Pokoje, 1–4 lůžka

III IIii IIi II Ii I

 Pokoje, 1–4 lůžka

IIIIi IIII IIIii IIIi
III IIiii IIii IIi
II Ii I  Strava: polopenze / možnost 

dokoupení all inclusive nebo 
premium all inclusive

  Odlety: Praha 
Odletové dny: Po, Pá

 Počet nocí: 3, 7, 10 a 11

  Strava: polopenze / možnost 
dokoupení plné penze

  Odlety: Praha 
Odletové dny: Po, Pá

 Počet nocí: 3, 7, 10 a 11

W  I pro náročné
W  Přímo u pláže
W  Pro páry

W  I pro náročné
W  Pro rodiny s dětmi
W  Přímo u pláže

a b t s A w b s z A
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Dospělá osoba
cena od

17 291 Kč*

  Děti do 12 let pobyt zdarma 
cena od

9 990 Kč

 Pokoje, 1–3 lůžka

III IIi II Ii I

 Bungalovy, 2–4 lůžka

IIII IIIi IIii III
IIi II

  Strava: polopenze / možnost 
dokoupení plné penze

  Odlety: Praha 
Odletové dny: Po, Pá

 Počet nocí: 3, 7, 10 a 11

W  Klidné prostředí
W  I pro náročné
W  Přímo na pláži

c w b s A

Palm Beach Hotel & Bungalows 

 
Více informací na  
vtt.cz
CY-0012PB

* cena po nejvyšší slevě

Dítě do 2 let: 990 Kč bez nároku  
na místo v letadle a služby

JIŽNÍ KYPR –  Larnaka

POLOHA  
Hotel se nachází v živém letovisku Larnaka, zároveň je však ideální  
pro relaxační dovolenou. Leží přímo na dlouhé soukromé pláži a je 
zasazen do krásné zahrady. 
VYBAVENÍ A SLUŽBY  
24-hodinová recepce, restaurace, kavárna, taverna, snack bar, 
lounge bar, konferenční místnost, bazén, lehátka a slunečníky u ba-
zénu zdarma, dětský bazén, dětské hřiště, spa&wellness, stolní tenis, 
tělocvična, tenis, parkoviště, Wi-Fi zdarma.
UBYTOVÁNÍ  
2lůžkové pokoje typu standard nebo superior s možností přistýl-
ky a s výhledem do zahrady nebo na moře a bungalovy až pro 4 oso-
by s výhledem do zahrady jsou vyba veny koupelnou, WC, klimatizací,  
TV/SAT, sejfem, setem pro přípravu kávy a čaje, fénem, Wi-Fi připo-
jením, balkónem nebo terasou. Superior pokoje prošly kompletní re-
novací.
STRAVOVÁNÍ  
Polopenze. Za příplatek možná plná penze.
PLÁŽ  
Hotel leží přímo u krásné dlouhé písečné pláže. K dispozici jsou le-
hátka a slunečníky.
SHRNUTÍ  
Krásný hotelový komplex přímo na pláži, v klidném prostředí a sou-
časně nedaleko letiště i centra města.
VZDÁLENOSTI 
Pláž: přímo u hotelu
Centrum letoviska: cca 6 km
CENA ZAHRNUJE  
Letenku Praha – Larnaka – Praha včetně poplatků spojených s le-
teckou dopravou, 3×, 7×, 10× nebo 11× ubytování, stravu dle výbě-
ru, služby zástupce CK. Možnost dokoupení komplexního cestovního 
pojištění včetně pojištění storna zájezdu.
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PANENSKÝ RÁJ VE STŘEDOMOŘÍ
NEZAPOMENUTELNÁ DOVOLENÁ NA POMEZÍ TŘÍ SVĚTADÍLŮ 

SEVERNÍ KYPR

SEVERNÍ KYPR

Najdete zde písečné pláže, průzračné moře, an-
tické či byzantské památky i krásnou přírodu. 
Díky své poloze je letní sezona na Kypru del-
ší než v jižních částech pevninské Evropy. Od 
května do října zde teplota vzduchu neklesá pod 
25 °C a přes léto neopouští tropickou třicítku.

Kromě odpočinku na krásných plážích může-
te například navštívit krásné město Famagus-
ta, jehož bohatství dodnes připomínají honosné 
středověké stavby. Nejznámější je pravděpo-
dobně díky Williamu Shakespearovi pevnost ve 

starém přístavu, tzv. Othellova věž. Své jmé-
no získala věž díky hře Othello, jejíž děj zasa-
dil Shakespeare právě sem. Nádherný výhled 
na celé město i přístav si vychutnáte z vrchol-
ku této věže.

Po zhlédnutí přístavu můžete navštívit i monu-
mentální katedrálu sv. Mikuláše, která je často 
přirovnávaná ke katedrále ve francouzské Re-
meši. Kromě památek Vás jistě uchvátí i kilo-
metry písečných pláží nebo majestátně se ty-
čící hory. 

DOPORUČUJEME
W  nevynechejte návštěvu poloostrova Kar-

paz - navštivte rezervaci pro divoké 
oslíky a projděte se na nekonečných 
písečných želvích plážích. Na Karpazu se 
nachází jen krásná příroda a na civilizaci 
narazíte jen výjimečně

W  pokud jste fanda do hor a zajímala by Vás 
taky trochu pěší turistika, na severním 
Kypru se nacházejí nádherné tři křižácké 
hrady, hrad sv. Hilariona, hrad Bufavento 
a hrad Kantara

W  výlet si určitě naplánujte do Famagusty - 
druhé nejstarší město na ostrově, v němž 
naleznete zachovalé památky takřka na 
každém rohu 

W  na nákupy doporučujeme zajet do sev-
erní části hlavního města Nicosie, které 
je jako jediné město v Evropě rozdělené 
mezi dva státy a na základě pasu lze pro-
jít do Kyperské republiky a prozkoumat 
tak dva naprosto odlišné světy během 
jednoho dne

W  za návštěvu stojí přístav jachet v Kyre-
nii, vedle kterého se nachází obrovská pe-
vnost, do které se můžete zajít podívat, o 
kyrenijském přístavu se hovoří jako o nej-
krásnějším přístavu na Kypru vůbec

Další zajímavosti Vám na místě  
doporučí zástupce CK.

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 část a severní, tureckou část, kde se nachází 
Severokyperská republika. Rozdělením Kypru na dvě části byla severní 
část izolována od okolního světa, díky čemuž je dnes tato krásná země 
zatím ještě neobjevená a nezasažená masovým turistickým ruchem. 

SEVERNÍ KYPRLapta Kyrenia

Ercan
Famagusta

Bafra

Let ecké zájezdy  
na 3, 7, 10 a 11 nocí

Odletová místa  
Praha
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SEVERNÍ KYPR

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):

Poznávejte na dovolené.
Ceny pronájmů aut naleznete na webu.VÝLETY Výlety a tipy naleznete na webu.

Lodní výlet – nezapomenutelná plavba lodí 
podél Kyrenijského pobřeží. Vyplutí z přístavu 
v Kyrenii, zastávka na vyhlášené pláži Escape 
na západní straně ostrova s možností vodních 
sportů (za poplatek). Po chutném obědě na pa-
lubě lodi zastávky v zátokách na koupání v křiš-
ťálově průzračném moři. (orientační cena: cca 
43 €)

Kyperská noc – atraktivní a žádaný program 
plný folkloru a kyperských specialit. (orientační 
cena: cca 37 €)

Famagusta -navštívíme klášter sv. Barnabáše, 
kde je dnes umístěno archeologické muzeum 
a muzeum středověkých ikon. Po prohlídce za-
stávka v oblíbeném římském městě Salamis. Po 
obědě následuje prohlídka známého města Fa-
magusta se zachovalými středověkými hradba-
mi, návštěva tzv. Othelovy věže, dále prohlídka 
mešity a původně gotické katedrály sv. Miku-
láše ze 13. století. Na závěr navštívíme i tzv. 

„město duchů“ Varosha. (orientační cena: 48 €)

Poloostrov Karpaz – výlet za poznáním typic-
kého kyperského života na nejzajímavější část 
ostrova, civilizací dosud nedotčenou krajinu, 
poloostrova Karpaz s nádhernou přírodou, kde 
dodnes žijí polodivocí osli. Prohlídka lidové stá-
čírny olivového oleje s možností ochutnávky 
i nákupu oleje. Návštěva kláštera Apoštola On-
dřeje. Po obědě v restauraci u pláže možnost 
koupání na nejkrásnější pláži severního Kypru 
– Zlatá pláž. Cestou zastávka ve vesničce Dip-
karpaz s možností prohlídky mešity. (orientač-
ní cena: 53 €)

Kyrenia – oblíbený a žádaný výlet s možnos-
tí návštěvy pozůstatků známého hradu svaté-
ho Hilariona, který se dle pověsti stal předlohou 
pro hrad ze Sněhurky od Disneyho. Po prohlíd-
ce návštěva vesničky Bellapais. Opatství Bella-
pais je považováno za mistrovské dílo gotické-
ho umění a ze svých ochozů nabízí fantastický 

výhled na Kyrenii. Prohlídka mohutného hradu 
v Kyrenii s vrakem antické lodi starým 2300 let 
a možnost procházek či nákupů v kyrenijském 
přístavu. (orientační cena: 53 €)

Hlavní město Nicosia – vyhledávaný výlet do 
hlavního města Nicosia (Lefkosia), které je ja-
ko jediné hlavní město na světě rozdělené mezi 
2 státy – severní a jižní Kypr. Během návštěvy 
spatříte tzv. „zelenou linii“ – hranici mezi se-
verním a jižním Kyprem, zachovalé hradby, Ky-
renijskou bránu ze 16. stol. s jedním z hlavních 
vstupů do starého města v Nikosii, katedrálu sv. 
Sofie, která byla r. 1581 přeměněna na mešitu 
Selimiye. Dále návštěva Büyük Han (Velký Hos-
tinec), původně hostinec z 16. století, posléze 
vězení. Možnosti nákupů v severní části měs-
ta, příp. v obchodech v jižní části Nicosie. K pře-
chodu hranice na jižní Kypr je nutný cestovní 
pas. (orientační cena: 37 €)

Sempati

Le Chateau 
Lambousa

LA

KYRENIA
Kyrenia je vzkvétajícím letoviskem na severním 
pobřeží ostrova. Městečko Kyrenia je plné his-
torických budov a pozůstatků středověkých vě-
ží a hradeb, které společně s úzkými uličkami 
lemovanými krámky, dotváří prázdninovou at-
mosféru střediska. Během dne byste určitě ne-
měli vynechat návštěvu zdejšího trhu, kde si mů-
žete nakoupit čerstvou zeleninu a ovoce, stejně 
jako ručně vyráběné produkty a netradiční suve-
nýry. Okolí Kyrenie je obklopené nádhernou ne-
porušenou přírodou, která je skvělým místem 
pro pěší i cyklistické výlety. Blízko města se na-
chází známý křižácký hrad svatého Hilariona a 
klášter Bellapais, který leží ve stejnojmenné ves-
ničce v pohoří Pentadaktylos (Pět prstů).
 Pláže jsou tvořené jemným pískem a ani v hlav-
ní letní sezóně nebývají přeplněné. Nejpopulár-
nější pláží je bezpochyby Acapulco Beach. Tato 
pláž nabízí kilometr dlouhý písečný úsek pobřeží 
s pozvolným vstupem do vody. Na Acapulco Be-
ach se můžete občerstvit ve zdejších plážových 
barech. Velmi oblíbený je na této pláži windsur-

fing. Pláž Escape najdete asi 5 kilometrů daleko 
od Kyrenie a je považována za jednu z nejkrás-
nějších pláží na severním pobřeží ostrova.
TRANSFER:
Cesta z letiště v Larnace do hotelu v Kyrenii  
(cca 78 km) potrvá asi 1 h a 10 minut dle vzdále-
ností jednotlivých kapacit.

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ

LA (hotel s polopenzí)  … str. 181
Sempati (hotel s polopenzí) … str. 182
Acapulco (hotel s light all inclusive) … str. 183
Le Chateau Lambousa  
(hotel s polopenzí) … str. 184

Hotel Acapulco 24 km #
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Dospělá osoba
cena od

13 475 Kč*

  Děti do 7 let pobyt zdarma 
cena od

9 990 Kč

Hotel LA 

SEVERNÍ KYPR – Kyrenia

POLOHA
Hotel & Resort LA se nachází v oblasti Lapta na severu ostrova. Má 
3 bazény, vlastní soukromou pláž a je obklopen krásnými subtropic-
kými zahradami. Hotelovým hostům se naskýtá jak překrásný výhled 
na moře a pobřeží, tak i dech beroucí panorama horského masivu. 
VYBAVENÍ A SLUŽBY
Recepce, venkovní bazén, bazén na pláži, vnitřní vyhřívaný bazén, 
směnárna, WiFi v lobby (zdarma), internetový koutek, prádelna, tre-
zor na recepci (zdarma), restaurace, bar v lobby, bar u bazénu, bar 
na pláži, malá posilovna, stolní tenis, stolní fotbal, biliard, sluneční-
ky a lehátka u bazénu i na pláži (zdarma), plážové osušky, sauna, ví-
řivka, tenis.
UBYTOVÁNÍ
Klimatizované dvoulůžkové pokoje s možností až dvou přistýlek, 
vlastní soc. zařízení, fén, TV, telefon, dětská postýlka zdarma (na vy-
žádání), rychlovarná konvice, minibar (obsah za příplatek).
STRAVOVÁNÍ
Polopenze. Snídaně i večeře formou bufetu.
PLÁŽ
Soukromá písečná pláž před hotelem s pozvolným vstupem do moře. 
Vlastní plážový bazén a bar, plážový servis (zdarma).
SHRNUTÍ
Oblíbený hotel s unikátním bazénem umístěným přímo na pláži.
VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 50 m
Město Kyrenia: cca 17 km
CENA ZAHRNUJE
Letenku Praha - Larnaca - Praha včetně poplatků spojených s letec-
kou dopravou, transfery v destinaci, 7x, 10x nebo 11x ubytování, stra-
vu dle výběru, služby zástupce CK. Možnost dokoupení komplexního 
cestovního pojištění včetně pojištění storna zájezdu. Nutný cestov-
ní pas.

 
Více informací na  
viamare.cz
CY-0100LA

* cena po nejvyšší slevě

W  Soukromá písečná 
pláž

W  Vhodné pro rodiny
W  Rezervujte včas

w b c f C
 Pokoje, 2–4 lůžka

IIii IIi II Ii

  Strava: polopenze

  Odlety: Praha 
Odletové dny: Po, Pá

 Počet nocí: 7, 10, 11

Dítě do 2 let: 990 Kč bez nároku  
na místo v letadle a služby
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Dospělá osoba
cena od

11 737 Kč*

  Děti do 7 let pobyt zdarma 
cena od

9 990 Kč

SEVERNÍ KYPR – Kyrenia

 
Více informací na  
viamare.cz
CY-0100SE

W  Klidná lokalita 
W  Tématické večery 

s živou hudbou
W  Oblíbené

w c b D
  Pokoje, 2-3 lůžka

IIi Ii II

  Strava: polopenze

  Odlety: Praha 
Odletové dny: Po, Pá

 Počet nocí: 7, 10, 11

Sempati +

POLOHA
Hotel je situován v severní části ostrova ve městě Lapta. V roce 2013 
prošel rozsáhlou rekonstrukcí. Hotel má svou vlastní písečnou pláž 
a v jeho blízkém okolí najdete obchůdky i restaurace. 
VYBAVENÍ A SLUŽBY
Recepce, venkovní bazén s oddělenou částí pro děti, směnárna, prá-
delna (za poplatek), WiFi ve společných prostorách (zdarma), trezor 
na recepci (zdarma).
UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností jedné přistýlky s balkonem nebo 
franc. oknem, vlastní soc. zařízení, telefon, TV, fén, individuálně ovlá-
daná klimatizace, trezor, minibar a kávovar (za poplatek). Ubytová-
ní je zajištěno v hlavní hotelové budově a rovněž v přilehlých bun-
galovech, které jsou součástí areálu. Dětská postýlka na vyžádání 
( zdarma).
STRAVOVÁNÍ
Polopenze formou bufetu.
PLÁŽ
Písečná soukromá pláž 100 m od hotelu. Počet lehátek a sluneční-
ků kapacitně omezen. Možnost využití dalších pláží v okolí (za po-
platek).
SHRNUTÍ
Hotel přímo na pláži vhodný pro všechny věkové kategorie.
VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 100 m
Město Kyrenia: cca 15 km
VCENA ZAHRNUJE
Letenku Praha - Larnaca - Praha včetně poplatků spojených s letec-
kou dopravou, transfery v destinaci, 7x, 10x nebo 11x ubytování, stra-
vu dle výběru, služby zástupce CK. Možnost dokoupení komplexního 
cestovního pojištění včetně pojištění storna zájezdu.  Nutný cestov-
ní pas.

Dítě do 2 let: 990 Kč bez nároku  
na místo v letadle a služby
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Dospělá osoba
cena od

18 342 Kč*

  Děti do 12 let pobyt zdarma 
cena od

9 990 Kč

SEVERNÍ KYPR – Kyrenia

Acapulco 

POLOHA
Oblíbený rozlehlý hotelový areál je situován cca 10 km od centra le-
toviska Kyrenia (možnost dopravy hotelovým minibusem za popla-
tek) přímo u krásné dlouhé soukromé písečné pláže. Nákupní mož-
nosti a zábavu mají hosté přímo v hotelu nebo v centru Kyrenie.
VYBAVENÍ A SLUŽBY
Recepce, směnárna, lobby bar, internetový koutek (za poplatek), ob-
chod se suvenýry, velká restaurace s terasou a nádherným výhledem 
na moře, velký bazén se skluzavkou (lehátka a slunečníky zdarma), 
infinity bazén (vstup od 17 let), dětský bazén se skluzavkou, bar u ba-
zénu, jacuzzi, miniklub, vnitřní bazén, tenisové kurty, posilovna, hři-
ště na plážový volejbal, basketbal, dětské hřiště, velké kasino, dětský 
lunapark (za poplatek), sauna, masážní salon, spa, Wi-Fi (za popla-
tek). Hotel zajišťuje animační program a pravidelné zábavné večerní 
show s živou hudbou a tancem.
UBYTOVÁNÍ
Ubytování je primárně zajištěno v klimatizovaných dvoulůžkových 
bungalovech s možností až dvou přistýlek, vlastní soc. zařízení, fén, 
telefon, rádio, SAT TV, minibar (za poplatek), trezor (za poplatek). Za 
příplatek možnost ubytování v hotelové budově. Hotelové budovy 
mají několik pokojů přizpůsobených handicapovaným klientům (na 
vyžádání).
STRAVOVÁNÍ
Light all inclusive (popis na webu).
PLÁŽ
Krásná dlouhá písčitá pláž s pozvolným vstupem do moře se nachá-
zí přímo před resortem. Klientům jsou k dispozici lehátka a sluneč-
níky (zdarma). Pláž u hotelu je považována za jednu z nejkrásnějších 
na Kypru.
SHRNUTÍ
Oblíbený hotel se službami na vysoké úrovni uspokojí klienty všech 
věkových kategorií. Vhodné i pro náročné klienty.
VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 50 m
Město Kyrenia: cca 10 km
CENA ZAHRNUJE
Letenku Praha - Larnaca - Praha včetně poplatků spojených s letec-
kou dopravou, transfery v destinaci, 3x, 7x, 10x nebo 11x ubytování, 
stravu dle výběru, služby zástupce CK. Možnost dokoupení komplex-
ního cestovního pojištění včetně pojištění storna zájezdu. Nutný ces-
tovní pas.

W  Přímo na pláži
W  Pravidelný animační 

program
W  Vlastní vodní park 

w c a b C
 Bungalovy, 2–4 lůžka

IIii IIi II Ii

  Strava: light all inclusive

  Odlety: Praha 
Odletové dny: Po, Pá

 Počet nocí: 3, 7, 10, 11

 
Více informací na  
viamare.cz
CY-0100AC

Dítě do 2 let: 990 Kč bez nároku  
na místo v letadle a služby
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Dospělá osoba
cena od

12 606 Kč*

  Děti do 7 let pobyt zdarma 
cena od

9 990 Kč

SEVERNÍ KYPR – Kyrenia

Le Chateau Lambousa 

POLOHA
Komfortní hotelový resort La Chateau Lambousa je situován v lokali-
tě Lapta/Kyrenia, která se právem řadí k perlám Středozemního mo-
ře. Od letiště Ercan je rezort vzdálen 45 km.
VYBAVENÍ A SLUŽBY
Vstupní hala s recepcí a směnárnou, výtah, hlavní hotelová restaura-
ce, lobby s Wi-Fi připojením (zdarma), konferenční místnost, posilov-
na, wellness, 3 venkovní bazény (lehátka a slunečníky zdarma). 
UBYTOVÁNÍ
Komfortně vybavené klimatizované dvoulůžkové bungalovy s mož-
ností až dvou přistýlek, vlastní soc. zařízení, fén, TV, minibar, trezor 
(za poplatek). Bungalovy nabízí výhled do zahrady nebo k bazénu.
STRAVOVÁNÍ
Polopenze formou bufetu. Možnost dokoupení all inclusive.
PLÁŽ
Veřejná písečná pláž se nachází cca 200 m od hotelu, plážový servis 
(za poplatek).
SHRNUTÍ
Vysoká úroveň ubytování a služeb. Doporučujeme pro náročnou kli-
entelu i rodiny s dětmi.
VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 200 m
Město Kyrenia: cca 17 km
CENA ZAHRNUJE
Letenku Praha - Larnaca - Praha včetně poplatků spojených s letec-
kou dopravou, transfery v destinaci, 7x, 10x neno 11x ubytování, stra-
vu dle výběru, služby zástupce CK. Možnost dokoupení komplexního 
cestovního pojištění včetně pojištění storna zájezdu. Nutný cestov-
ní pas.

W  Vhodné pro rodiny 
s dětmi

W Klidné prostředí
W  Oblíbené

w c a b F
 Bungalovy, 2–4 lůžka

IIii IIi II Ii

  Strava: polopenze / možnost 
přikoupit all inclusive

  Odlety: Praha 
Odletové dny: Po, Pá

 Počet nocí: 7, 10, 11

 
Více informací na  
viamare.cz
CY-0100LC

Dítě do 2 let: 990 Kč bez nároku  
na místo v letadle a služby
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DŮLEŽITÉ INFORMACE

CESTOVNÍ DOKLADY 
Občanský průkaz 
K cestám do Řecka, na jižní Kypr (stejně jako do dalších 
zemí Evropské unie, EHP a  Švýcarska) postačí obča-
nům České republiky jako cestovní doklad občanský 
průkaz se strojově čitelnými údaji (občanský průkaz 
s odstřiženým rohem je považován za neplatný). 

Cestovní pas
Je možné cestovat i  na platný cestovní pas. Všechny 
doklady by měly být platné nejméně po dobu pobytu 
v destinaci. Klienty s cizí státní příslušností upozorňu-
jeme, aby si ve vlastním zájmu ověřili, jaké cestovní do-
klady a případně víza potřebují. Občané ČR cestující do 
Turecké republiky a na Severní Kypr musí mít cestovní 
doklad platný ještě minimálně 150 dnů od data vstupu 
na území Turecké republiky.

Doklady pro děti 
Upozorňujeme, že všechny děti bez ohledu na věk 
(tedy včetně nejmenších kojenců) musí mít vlastní ces-
tovní pas nebo vlastní občanský průkaz.

POJIŠTĚNÍ
Komplexní cestovní pojištění není zahrnuto v ceně. Do-
poručujeme Vám si cestovní pojištění u CKTF připlatit 
Více informací na www.viamare.cz a www.vtt.cz.

LETECKÁ DOPRAVA 
Zavazadla 
Zavazadla se přepravují jako nezapsaná (příruční - ka-
binové zavazadlo) a zapsaná (odbavované zavazadlo). 
Příruční zavazadlo může vážit maximálně 8 kg. Povo-
lená váha zapsaného zavazadla je 23 kg/1 kus (neplatí 
pro lety na Paros/Naxos a  na Kalamatu/Kythiru, tam 
je povolená váha 15 kg/1 kus). Zavazadla nelze tzv. 
poolovat (nelze sčítat váhu zavazadel v rámci rodiny/
rezervace). Je povolen jeden kus zavazadla 15kg/23 kg 
na osobu. 

Služby za příplatek – občerstvení, rezervace míst 
v letadle, nadváha zavazadel
Občerstvení po dobu letu není poskytováno na žádných 
námi nabízených letech. Do všech těchto destinací je 
poskytován tzv. servis BOB (Buy on Board). Občers-
tvení na těchto letech je možné zakoupit dle aktuální 
nabídky uvedené v  palubním magazínu. Zvláštní jídla 
– dietní, košer, vegetariánská, bezlepková, bezmléčná 
dieta – nelze na těchto letech zajistit. Dětské jídlo, tep-
lá strava, dětské teplé jídlo, kuřecí řízky, vepřové řízky, 
kanapky, sekt, bílé, červené víno lze zakoupit v  CKTF 
nejpozději 4 dny před odletem. O cenách se informujte 
v CKTF. Cestující mají možnost si rezervovat v letadle 
konkrétní místa tzv. seating (neplatí pro všechny lety). 
Letecká společnost nabízí seating standard nebo sea-
ting premium u nouzových východů nebo v 1. - 6. řadě. 
Služba je na zpětné potvrzení. Lze zakoupit nejpozději 
4 dny před odletem. O  cenách se informujte v  CKTF. 
V případě, že bude Vaše zavazadlo vážit více než je po-
volený limit, můžete si nejpozději 4 dny před odletem 
zakoupit nadváhu. Lze si připlatit zavazadlo do 32 kg 
nebo další zavazadlo do 23 kg navíc. Jedno zavazadlo 
nemůže být těžší než 32 kg z důvodu manipulace na 
letištích. O cenách se informujte v CKTF. 

Přeprava kočárků 
Kočárky se přepravují zdarma, klienti je mohou mít 
až k  nástupu do letadla. Kočárky musí být složitelné 
tak, aby prošly rentgenem při kontrole. Při vstupu do 

letadla se odevzdají personálu, který kočárky uloží do 
zavazadlového prostoru. Letecké společnosti nenesou 
za případné poškození nezabalených kočárků odpo-
vědnost. 

CESTUJÍCÍ ZA ZVLÁŠTNÍCH PODMÍNEK 
Nemocné a handicapované osoby 
Je pro nás samozřejmostí poskytovat služby také oso-
bám s omezenou pohyblivostí i jinak handicapovaným 
osobám. Vybíráme proto i  kapacity, které splňují po-
žadavky takto postižených osob (bezbariérový vstup 
a pohyb po hotelu, přizpůsobené pokoje atd.). Pro ma-
ximální spokojenost a  splnění veškerých nároků však 
doporučujeme jednotlivé kapacity a  jejich přístupnost 
zkonzultovat se zaměstnancem CKTF. Je také nezbyt-
né handicapovaného cestujícího CKTF včas nahlásit, 
popř. informovat CKTF o osobách, které jej doprovázejí. 
Ve zvláštních případech může dopravce požadovat lé-
kařský souhlas s přepravou cestujícího, který je uveden 
na zvláštním formuláři. Pokud potřebujete asistenci 
během odbavení a  letu, informujte nás o  tom prosím 
již při rezervaci místa. Speciální asistence je zajištěna 
především osobám tělesně postiženým, slepým a jinak 
handicapovaným. 

Nastávající matky 
Těhotné ženy v období od 26. do konce 34. týdne (u ví-
cečetného těhotenství od 20. do konce 28. týdne) těho-
tenství jsou povinny předložit dopravci potvrzení lékaře 
na předepsaném formuláři. Těhotné ženy po 34. týdnu 
(u  vícečetného těhotenství po 28. týdnu) těhotenství 
nejsou dopravcem k  přepravě akceptovány. Těhotné 
ženy do 25. týdne těhotenství nepotřebují potvrzení 
lékaře, ale musí prokázat, v  jakém týdnu těhotenství 
jsou, tzn. mít s sebou těhotenský průkaz. Těhotné ženy 
by měly dobře zvážit podmínky, za kterých bude zahra-
niční cesta probíhat a především kvalitu a dostupnost 
lékařské péče. Doporučujeme cestovat s doprovodem 
a nepodceňovat sebemenší komplikace. Doprava je na 
vlastní zodpovědnost. 

Doprava dětí ve věku do 2 let (infanti) 
Dítětem do 2 let se rozumí dítě ve věku od narození do 
dovršení 2. roku života. V  případě zpátečního letu je 
rozhodným časem datum návratu. Dítě do 2 let nemá 
nárok na vlastní sedadlo a na občerstvení a je přepra-
vováno na klíně doprovázející osoby. Dospělý cestující 
může cestovat s maximálně jedním dítětem ve věku do 
dvou let. Na jednu řadu sedadel je povoleno vždy pou-
ze jedno dítě ve věku do dvou let. Použití dětské auto-
sedačky je povoleno, pokud má cestující pro umístění 
dětské autosedačky zakoupené zvláštní sedadlo, dět-
ská autosedačka je certifikována pro použití v  letecké 
dopravě a certifikace je na sedačce vyznačena. Dětská 
autosedačka může být použita pouze tehdy, pokud je jí 
možno připoutat dvou-bodovým pásem a musí zůstat 
takto upevněna po celou dobu letu. 

Přeprava živých zvířat z/do ČR 
Pokud se rozhodnete vzít si s sebou na dovolenou živé 
zvíře, potom je nezbytné svůj požadavek nahlásit pře-
dem v naší CKTF, nejlépe již při objednávce zájezdu. Na 
palubě letadla lze za zvláštních podmínek přepravo-
vat malá zvířata ve schránce o max. rozměrech: délka 
43 cm, šířka 30 cm a výška 27 cm a do celkové váhy 
8 kg (dle dopravce). Za zvláštních podmínek je možné 
přepravovat větší zvířata ve speciálních schránkách 
v klimatizovaném zavazadlovém prostoru. S přepravou 
zvířat na palubě vždy musí souhlasit kapitán letadla. 

Pro autokarovou přepravu není přeprava živých zvířat 
akceptována. Některé ubytovací kapacity pobyt zvířat 
neakceptují. V některých hotelech může být ubytování 
se zvířetem zpoplatněno. Živá zvířata lze přepravovat 
jen do těch zemí, kam to povolují předpisy země mís-
ta určení a za podmínek stanovených příslušnou zemí. 
Přeprava je zpoplatněna. Informujte se v CKTF. 

Přeprava jízdních kol a surfů 
Přeprava jízdních kol a surfů (a dalších nadměrných za-
vazadel) musí být v  CKTF nahlášena předem, nejlépe 
již při objednávce zájezdu. Doprava z  cílového letiště 
do místa pobytu a zpět je zajišťována za asistence zá-
kazníka. Poplatek za přepravu se platí předem v  ces-
tovní kanceláři. CKTF nenese odpovědnost za škody 
jakéhokoliv druhu, které mohou vzniknout při přepravě 
nadměrných zavazadel. Vyhrazuje si právo na zrušení 
přepravy nadměrných zavazadel, pokud ji letecká spo-
lečnost odmítne provést. 

Změny v dopravě 
Na základě předpisů a  úmluv běžných v  mezinárodní 
letecké přepravě si naše cestovní kancelář vyhrazuje 
možnost změny místa odletu, trasy letu, možnost me-
zipřistání, změny letecké společnosti, typu letadla a le-
tového plánu. První a poslední den leteckých zájezdů 
je určen převážně k dopravě, nikoli k vlastní dovolené. 
Změny letových časů se mohou uskutečnit i  několik 
hodin před nebo po plánovaném odletu. Odlet i přílet 
se může uskutečnit v  kteroukoliv denní i  noční hodi-
nu. Upozorňujeme též, že může vzniknout zpoždění, 
především ve vrcholné sezóně, které může být způ-
sobeno počasím, technickými problémy nebo přepl-
něním vzdušných koridorů. Letecké společnosti usilují 
o vyloučení těchto rušivých vlivů a žádají o pochopení 
v případě změn odletových časů nebo jiných nepláno-
vaných odchylek. 

SVOZOVÉ AUTOBUSY 
Pro zájemce zajišťujeme (u  vybraných destinací) 
transfery na Letiště Václava Havla v  Praze – Ruzyni 
až z 88 míst Česka a následně zpět domů (nevztahuje 
se na nabídky Last Minute, transfer může být zajištěn 
autobusem, autem, vlakem či v kombinaci možností). 
Detailní přehled a  informace najdete na www strán-
kách. Pokud máte o  tuto službu zájem, je potřeba ji 
objednat hned při koupi zájezdu. V případě, že transfer 
není předem objednán, klienti nemohou tuto službu 
dodatečně využít, to znamená, že nebudou přijati do 
autobusu. Protože svozy jsou obvykle pořádány pro 
několik více méně současných letů najednou, může se 
stát, že na letišti budou někteří klienti do odletu čekat. 
Stejně tak nelze vyloučit čekání po návratu zpět. Dět-
ské sedačky dopravce negarantuje. Zrušení a změna: 
Každý účastník našeho zájezdu, který je přihlášen 
na svoz autobusem a hodlá se na letiště dopravit ji-
nak nebo přistoupit do svozu jinde, je povinen včas 
předem hlásit veškeré změny (byť i  jen úseku), kdy 
se svozu nezúčastní. Jinak při odletu/příletu znepří-
jemní cestu ostatním účastníkům, řidiči i zástupci CK, 
kteří na něj budou muset zbytečně čekat, vystavuje 
se rovněž riziku, že svoz odjede bez něj. Zmeškání 
svozu: V  případě zmeškání svozu si klient zajišťuje 
dopravu sám na vlastní náklady a případné zmeškání 
odletu nelze reklamovat. V  naléhavých a  nepředpo-
kládaných případech jsou též v  Pokynech na cestu 
uvedeny kontakty (čísla mobilů), na které je možné se 
obracet. Z tohoto důvodu a pro zlepšení způsobu ko-
munikace v případech jako např. porucha autobusu či 
jakákoliv změna, doporučujeme, abyste při sepisování 
objednávky/smlouvy uváděli též své mobilní spojení, 
abychom i my Vás mohli neprodleně kontaktovat. Od-
jezd zpět: Po příletu na letiště do Prahy čeká obvykle 
hned v příletové hale zástupce naší kanceláře, ev. řidič 
mikrobusu/autobusu nebo osobního auta (označený 
logem CKTF), který koordinuje nástup do svozových 
autobusů. V případě zdržení v příletové hale či prodle-
ní v nástupu (reklamace, ztráta zavazadel, nevolnost 
apod.) o  tom prosím neprodleně informujte zaměst-
nance naší CK, a to na telefonním čísle uvedeném na 
Vašich Pokynech k odletu či osobně v příletové hale. 
Pokud jste vzhledem k reklamaci či ztrátě zavazadel 
nuceni zůstat v prostoru u výdeje zavazadel a nemáte 
možnost nás o dané skutečnosti informovat telefonic-
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ky, požádejte prosím spolucestujícího či některého 
z ostatních cestujících. 

UBYTOVÁNÍ
Hodnocení * symbol, který uvádíme, nemusí být oficiál-
ní kategorií ubytování, ale může vycházet z našich zku-
šeností a poznatků. CKTF upozorňuje na skutečnost, že 
kategorizace ubytovacích zařízení se může v  jednot-
livých zemích lišit a  na tu skutečnost, že jsou rozdíly 
v  kategorizaci ubytovacích zařízení mezi jednotlivými 
destinacemi. K tamním zvyklostem a předpisům je nut-
né přihlédnout nejen při hodnocení ubytování a  stra-
vování, ale i  při posuzování úpravy okolí hotelu a  hy-
gienických podmínek. Tolerantnější či přísnější mohou 
být i normy k životnímu prostředí, dle dané turistické 
lokality. Stavební styl v ubytovacích kapacitách obvyk-
le umožňuje zvukovou propustnost stěn, stropů, dveří 
a  podlah se sousedními pokoji. Vlivem klimatických 
faktorů a změnou tlaku vzduchu a působením případ-
ných jiných faktorů může docházet k  přechodnému 
zesílení pachů zejména kanalizace apod.. V  katalogu 
a dalších propagačních materiálech CKTF je k dispozici 
popis a ilustrační fotografie ubytovacích zařízení. Jako 
obrazový materiál slouží různé prospekty a fotografie, 
kde každé ubytovací zařízení může mít několik typů 
pokojů, které se mohou lišit velikostí a vybavením nebo 
mohou mít jiný design, barvu apod. a není možné kli-
entovi v  katalogu a  dalších propagačních materiálech 
představit všechny typy pokojů, proto je nutné pova-
žovat tyto obrázky jako ilustrační. Nemusí přesně od-
povídat přidělenému pokoji, popřípadě u interiéru nebo 
exteriéru ubytovacího zařízení se musí brát ohled také 
na období vyhotovení fotografie. V katalogu a dalších 
propagačních materiálech jsou také i  takzvané ilust-
rační fotografie, které nemusí přesně odpovídat popisu 
ubytovacího zařízení, pláže, okolí ubytovacích zařízení 
apod. Popis jednotlivých ubytovacích zařízení a  jejich 
okolí a  popis hotelových služeb odpovídá skutečnos-
tem známým v době přípravy katalogů. Podle meziná-
rodních zvyklostí musí hosté opustit pokoje v den od-
jezdu nejpozději do 10:00 hodin, v některých zařízeních 
již do 9:00 hodin, pokud není uvedeno jinak. Popřípadě 
lze s recepcí včas, a za poplatek na místě, dohodnout 
pozdější vyklizení pokoje (tzv. day use) dle aktuální 
obsazenosti hotelu. Možnost nastěhování v  den pří-
jezdu je dle možností nejdříve po 16:00 hodině. Časný 
příjezd či pozdní odjezd není důvodem k delšímu po-
užívání pokoje. V případě nočních letů je započítávána 
i noc, je-li zákazník ubytován do 12 hodin následujícího 
dne. V některých hotelech se po příjezdu vyplňuje na 
recepci registrační karta. Před odhlášením z ubytovací-
ho zařízení doporučujeme každému překontrolovat své 
osobní věci. Zkontrolujte zejména skříně, noční stolky, 
zásuvky, umyvadlo a ostatní prostory. V případě zapo-
menutých osobních věcí v destinaci cestovní kancelář 
nenese odpovědnost za jejich nalezení a následné za-
slání zpět do ČR. 

Vybavení pokojů a studií 
Snažíme se, aby popis pobytového místa i ubytovacího 
zařízení uvedený v našem katalogu, byl co nejpřesnější. 
Pokoje jsou vybaveny dle popisu v katalogu. Vybavení, 
velikost a poloha nejsou vždy stejné. Studia a apartmá-
ny bývají navíc vybaveny kuchyňským koutem, el. vaři-
čem a chladničkou. Vybavení nádobím je pouze základ-
ní, na tzv. malé vaření a  přípravu jednoduchých jídel. 
Mohou chybět např. větší hrnce, cedníky, otvíráky na 
konzervy, otvíráky na víno, naběračky, prkénka, vařeč-
ky, struhadla, vývrtky, sáčky do koše, mycí a čisticí pro-
středky, utěrky… Doporučujeme též přibalit si s sebou 
pár kolíčků na prádlo a šnůru. 

Požadavky a přání 
Ve Vaší smlouvě o zájezdu můžete v příslušné kolonce 
vyplnit Váš zvláštní požadavek (jedná se o přání, která 
nejsou za poplatek), jako je např. ubytování v 1. patře, 
s výhledem na moře nebo bazén, ubytování vedle zná-
mých či příbuzných, kteří cestují s Vámi, atd. Vzhledem 
k tomu, že nejsou tyto požadavky zpoplatněny, není na 
ně právní nárok a nemohou být naší cestovní kancelá-
ři garantovány. V případě, že se nepodaří i přes snahy 
CKTF Vaše speciální požadavky zajistit, nemůže být 
následně žádána a poskytnuta kompenzace ani sleva. 

Přistýlky 
Přistýlky nejsou součástí pokoje. Přistýlka není plno-
hodnotným lůžkem, velmi často jsou jako přistýlky pou-
žívána rozkládací lůžka, gauče, pohovky, sofa, skládací 
lehátka, vysouvací lůžka, palandy apod. Přidáním při-
stýlky do pokoje se obytný prostor pokoje zmenší. Při-
stýlky doporučujeme jen pro malé děti (nebo děti men-
šího vzrůstu a standardní postavy). Pro dospělé osoby 
a starší děti (především též vyšší postavy) je vhodnější 
zajištění samostatného jednolůžkového či vícelůžkové-
ho pokoje. Rádi Vám zpracujeme nabídku na rodinné 
pokoje, pokud jimi vybraný hotel disponuje a jejich cena 
není přímo uvedena v katalogu. Samozřejmě můžeme 
též doporučit z naší nabídky ubytovací kapacity, kde je 
možné objednat si větší rodinné pokoje nebo rodinné 
suity či další nadstandardní typy ubytování vhodné pro 
min. 4 osoby. Je určitě lepší si připlatit a bydlet v dosta-
tečně prostorném pokoji nebo pokojích a mít k dispozici 
kvalitní lůžka. 

Dětské postýlky 
Dětské postýlky jsou poskytovány buď zdarma, nebo 
za poplatek. Počet dětských postýlek, které jsou v dané 
kapacitě k  dispozici, je většinou omezený, CKTF pro-
to nemůže garantovat jejich dostupnost. Ve většině 
případů jsou dětské postýlky vybaveny lůžkovinami. 
Doporučujeme však nechat si tuto skutečnost pro kon-
krétní hotel potvrdit předem. Též je třeba počítat, že 
přidáním dětské postýlky do pokoje se jeho obytný pro-
stor zmenšuje, tedy ubytování je na úkor pohodlí. Do 
standardních pokojů lze přidat obvykle jen 1 dětská po-
stýlka. V některých kapacitách není možné umístit do 
pokoje s přistýlkou ještě postýlku. Doporučujeme vždy 
si raději přiobjednat a připlatit za větší, prostornější typ 
pokoje, který nabízí pohodlnější ubytování pro rodiny. 

Minibary
Některé hotely či jen pokoje jsou vybaveny minibarem, 
tedy malým chladicím zařízením s nabídkou nápojů či 
malých snacků. Konzumaci hradí klient zvlášť a  není 
součástí zájezdu (není-li uvedeno jinak). Je zakázáno 
používat minibary jako chladničky pro donesené jídlo či 
nápoje. Výkon ledničky na pokoji nelze srovnávat s vý-
konem v domácnostech. 

Úklid 
V hotelích všech kategorií, penzionech a některých stu-
diích a apartmánech je základní úklid zajišťován v pra-
videlných intervalech, kromě nedělí a státních svátků. 
Ve většině studií a  apartmánech je úklid zajišťován 
obvykle 2–3× během pobytu, někde pouze 1×.  Orga-
nizace úklidu pokojů, jakož i výměna ručníků a ložního 
prádla je klientům obvykle představena v  rámci první 
informační schůzky. V  případě požadavku na mimo-
řádný úklid doporučujeme kontaktovat zaměstnance 
recepce nebo delegáta. 

Situace v hotelích 
V případě ubytování jednoho klienta v jednolůžkovém 
nebo dvoulůžkovém pokoji je účtován příplatek za ne-
obsazené lůžko, a to i v případech, kdy toto lůžko není 
v pokoji umístěno. To znamená, že jednolůžkový pokoj 
či dvoulůžkový pokoj s doplatkem za neobsazené lůžko 
jsou zcela rovnocenné a prodávají se za stejnou cenu. 
Konkrétní přidělení příslušného typu pokoje záleží vý-
hradně na možnostech ubytovacího zařízení. Pokoje, 
které jsou situovány směrem k  moři (na mořskou 
stranu), nemají automaticky výhled na moře. Uvede-
ná charakteristika znamená, že pokoje jsou umístěné 
v  té části ubytovacího zařízení, které je orientováno 
směrem k moři. Mezi mořem a okny pokoje mohou být 
překážky, jako např. stromy, vyšší keře nebo stavby. 
Proto se může stát, že moře bude vidět jen částečně 
nebo omezeně. Je též možné, že bude během sezó-
ny v  blízkosti ubytovacích zařízení probíhat stavební 
činnost (ta souvisí se stále se rozvíjejícím cestovním 
ruchem). Naše cestovní kancelář Vám v  případě stíž-
ností na tuto skutečnost nemůže poskytnout slevu, 
ani žádné jiné finanční zvýhodnění. V Řecku, na Kypru 
a dalších našich destinací se často stává, že po uděle-
ní stavebního povolení místními úřady začne stavba 
ze dne na den, i bez ohledu na to, zda je právě turis-
tická sezóna a stavební činnost bude obtěžovat místní 
obyvatele a turisty. O přidělování stavebních povolení 

nejsme předem informováni a není v našich silách ani 
kompetenci nově zahájenou stavební činnost přerušit 
či stanovit časové rozvržení stavby. Je třeba počítat 
s tím, že v hotelích není možné zaručit absolutní klid, 
a  to ani v  nočních hodinách, zvláště v  hlavní sezóně, 
kdy se mnoho turistů přijíždí bavit a  čas tráví na dis-
kotékách, v barech a podobně. Hluk může způsobovat 
i technologické zařízení hotelu a také dopravní obsluha 
hotelu, jako je zásobování, odvoz odpadu a  podobně. 
V mnoha oblastech není veřejná kanalizace, a proto se 
odpad odváží speciálními vozy – v takovém případě je 
třeba počítat s krátkodobým zápachem. Téměř u kaž-
dého ubytovacího zařízení popisujeme jeho polohu vůči 
pláži a centru letoviska. Centrem letoviska je chápána 
nejrušnější část, kde jsou restaurace, bary, kavárny, dis-
kotéky, zde je, především v době hlavní turistické sezó-
ny, živo a rušno. Nelze tedy počítat s klidným prostře-
dím. V  blízkosti některých ubytovacích kapacit může 
být železniční trať nebo silniční tah a  rovněž se zde 
může vyskytovat hluk způsobený leteckou dopravou. 
Ve výjimečných případech se stane, že se nám nepo-
daří zajistit Vámi objednaný hotel, a to i přesto, že naše 
objednávka byla provedena a  potvrzena dlouhodobě 
před Vaším odjezdem/odletem. Hotely a další ubytova-
cí kapacity hostitelských zemí mají ze zákona povoleno 
přijmout vyšší počet objednávek, než je jejich skuteč-
ná kapacita. V případě, že se tak stane, mají povinnost 
zajistit náhradní ubytování, a  to vždy v  téže, nebo ve 
vyšší kategorii s odpovídající formou stravy. Doporuču-
jeme klientům účast na první informační schůzce, kde 
se dozví aktuální a užitečné informace. Věnujte prosím 
pozornost vývěskám na informačních tabulích, zvláště 
před odjezdem, doporučujeme rovněž účast na posled-
ní informační schůzce, kde se dozvíte přesnou organi-
zaci zpáteční cesty. 

Wi-Fi 
V katalogu uvádíme u některých ubytování bezdrátové 
připojení Wi-Fi. Tato služba je poskytována bez záruky! 
V mnoha případech se jedná o veřejné připojení, které 
zajišťuje místní radnice. Síla signálu často kolísá a ne 
vždy je signál dobrý a je ovlivněn mnoha dalšími fakto-
ry, kterým CKTF nemůže zabránit. CK nemůže ovlivnit 
rychlost a kvalitu připojení. Pokud není uvedeno jinak, 
může být připojení k Wi-Fi zpoplatněno. 

TV/SAT 
Značná část námi nabízených pokojů je vybavena tele-
vizí se satelitním příjmem, nabídka programů ale bývá 
často velmi omezená. Není možné předem zaručit, že 
budou k dispozici právě Vaše oblíbené zahraniční nebo 
české stanice, i když v Česku jsou běžně dostupné. Čes-
ké programy obvykle nejsou v  nabídce řeckých a  ky-
perských poskytovatelů satelitních služeb a  nelze je 
vyžadovat. U hotelů nižší kategorizace je možný příjem 
pouze jednoho TV kanálu. 

Klimatizace 
Informaci, zda je v  ubytovacím zařízení klimatizace 
najdete v našem katalogu. Klimatizace je v ceně uby-
tování u některých ubytovacích kapacit, obvykle v ho-
telech vyššího standardu. Je-li tato služba uvedena za 
poplatek, je třeba v případě zájmu ji uhradit přímo na 
místě na recepci. V některých zařízeních je klimatiza-
ce ovládána centrálně, tudíž zapínání a vypínání závisí 
na režimu hotelu. Někde je též klimatizace v provozu 
v určitém časovém intervalu. V současné době je pře-
vážná část ubytovacích kapacit střední a vyšší úrovně 
vybavena klimatizací, kterou může ovládat klient in-
dividuálně dálkovým ovladačem nebo ručně na svém 
pokoji a existuje také zařízení založené na systému tzv. 
pojistky, připojené ke klíči od pokoje, které při umístění 
do příslušné zásuvky klimatizaci aktivuje. Tato pojistka 
nesmí být oddělována od klíče. V  některých hotelích 
může být klimatizace jen v některých pokojích hotelu 
a nelze ji tak garantovat. Nikdy nenechávejte klimatiza-
ci puštěnou, pokud větráte nebo pokud pokoj opouštíte. 
Prosíme, šetřete energii, je vzácná. 

Hmyz/hygiena 
V destinacích je možný výskyt komárů. Výskyt komárů 
a jiné fauny, která je obvyklou součástí místního bioto-
pu, jejíž přítomnost není vadou plnění a  nemůže být 
proto předmětem reklamace. CKTF proto doporučuje 
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vzít s  sebou repelentní přípravky V některých zaříze-
ních je součástí vybavení pokoje též přístroj na odpu-
zování komárů. Klienti si v takovémto případě dokupují 
jen tablety, které se vkládají do přístroje. V jižních ze-
mích se též může vyskytovat i jiný drobný hmyz, který 
není možné navzdory stále se zvyšujícím dávkám che-
mických odpuzovačů zcela vyhubit. Z  tohoto důvodu 
nedoporučujeme v žádném případě nechávat na pokoji 
volně ležet potraviny, obzvláště ne ovoce. Jelikož je 
v jižních zemích odlišná mentalita a jiné kulturní a hy-
gienické návyky, je občas nutné se přizpůsobit místním 
pravidlům. Týká se to zejména vztahu k životnímu pro-
středí a místních předpisů. 

Cennosti 
Na zahraniční dovolenou raději nedoporučujeme brát si 
s sebou větší cennosti, šperky, značkové oblečení nebo 
oblečení/boty vyšší hodnoty, značkové kufry/cestovní 
tašky atd. V případě, že je možné v ubytovacím zařízení 
využívat služby trezoru (převážně za poplatek), dopo-
ručujeme uložit si tam veškeré cenné věci (cestovní 
doklady, peníze, platební karty, cestovní šeky, dražší 
fotoaparáty, kamery, notebooky a podobně). 

Voda, koupelny/WC 
V Řecku a na Kypru je odlišný kanalizační systém. Z to-
hoto důvodu je ve většině zařízení nutno dodržovat 
pokyn, kdy je třeba použitý toaletní papír nesplacho-
vat, ale odhazovat do koše. U sprchových koutů hotelů 
nižší kategorie nebo u studií není obvykle koupelnový 
závěs, ani předložka na podlaze. Z důvodu nedostatku 
vody může být někdy z  nařízení úřadů omezena její 
dodávka jen na určité hodiny v průběhu dne. Ohřívání 
vody zvláště v menších a jednodušších ubytovacích ka-
pacitách je prováděno pomocí ekologického solárního 
ohřevu, může se tak stát, že voda bude zvláště při zhor-
šených klimatických podmínkách jen vlažná. Je třeba 
také počítat s tím, že může dojít ke kratším výpadkům 
elektrické energie a vody. O kvalitě pitné vody Vás bude 
informovat delegát přímo v  místě pobytu nebo Vám 
podají informace na recepci. V  jižních zemích CKTF 
nedoporučuje konzumaci vody přímo z  vodovodu. Ve 
snaze předejít zdravotním problémům CKTF klientům 
doporučuje konzumovat vodu balenou. Upozorňujeme 
na skutečnost, že chemické složení vody (např. obsah 
soli, minerálů, siřičitanů apod.) je odlišné od složení 
vody v ČR. 

Bazény 
Hoteloví hosté mají možnost využívat bazén, je-li 
součástí vybavení hotelu. U  některých zařízení je též 
možné využívat bazén jiného hotelu, v  případě, že je 
tato služba inzerována v katalogu. V tomto případě je 
vhodné, aby klienti využili též dalších služeb u bazénu, 
např. konzumace nápojů, lehkého občerstvení, zmrzli-
ny. V prostoru u bazénu, stejně tak v dalších hotelových 
prostorech, není dovolena konzumace vlastního při-
neseného občerstvení. Ne všechny bazény mají čistící 
a  filtrační mechaniku, z  tohoto důvodu se může stát, 
že je bazén vyprázdněn a vyčištěn (obvykle při vyšších 
teplotách). V některých zařízeních je obvyklé, že je ba-
zén svým hostům k dispozici pouze v průběhu dne, ni-
koliv večer a v noci. Vnitřní hotelové bazény bývají ob-
vykle v provozu jen v zimním období (listopad – duben), 
není-li uvedeno jinak. Počet lehátek a slunečníků u ho-
telového bazénu, v zahradě nebo na pláži nemusí vždy 
odpovídat počtu hotelových hostů. Venkovní i vnitřní 
bazény mohou procházet nezbytnými servisními pro-
hlídkami, příp. být zejména v nízké sezoně uzavřeny 
nebo mimo provoz. Za tuto skutečnost nemá CK žád-
nou odpovědnost, stejně jako za otevírací dobu daných 
zařízení, která je plně v kompetenci provozovatele. 

Stravování 
Stravování bývá obvykle přímo úměrné a  závislé na 
výběru ubytovacího zařízení, kde je uvedeno, jaký typ 
stravování je v ceně zájezdu zahrnut. Rozsah a kvalita 
stravování závisí na třídě, kategorii, velikosti (celko-
vém počtu pokojů v daném ubytovacím zařízení), jakož 
i  na místních tradicích a  zvyklostech. Naše kancelář 
nemůže ovlivnit výběr a  skladbu jídel v  jednotlivých 
stravovacích zařízeních, nemůže ani omezit případnou 
nabídku specialit místní kuchyně dané země. Také ne-
může ovlivnit případné opakování nabídky jídel (menu), 

především u déletrvajících pobytů, některé hotely mají 
pevně stanovený sedmidenní rytmus. Upozorňujeme 
též, že stravování formou bufetu a stravování s obslu-
hou jsou cenově rovnocenné. Z  provozních důvodů 
může hoteliér (především v  případě nízkého vytížení 
hotelu na začátku nebo na konci sezóny) uváděný způ-
sob změnit, v  takovém případě nevzniká nárok na fi-
nanční náhradu. Čerpání stravovacích služeb může být 
časově omezeno, včetně programu All Inclusive. Časy 
čerpání jednotlivých služeb, pokud jsou uvedeny, jsou 
orientační, mohou se měnit v průběhu sezony. Stravu 
zmeškanou z  osobních důvodů či z  důvodů pozdního 
příletu nebo časného odletu nelze nahradit. To se týká 
i  fakultativních výletů. V případě nečerpání stravovací 
služby z důvodu odjezdu z destinace nemají hotely po-
vinnost připravovat pro klienty balíčky, pokud tak není 
uvedeno v popisu ubytovací kapacity. Obsahem balíčku 
nejsou tekutiny. Obsah balíčku závisí na kategorii uby-
tovacího zařízení a místních zvyklostech. Některé hote-
ly umožňují hostům výměnu večeře za oběd, je možné 
domluvit na místě dle možností hotelu. Nápoje u večeře 
nejsou zahrnuty v ceně zájezdu, není-li to přímo uvede-
no v popisu ubytovací kapacity.

Vynášení jídla z restaurace je nepřípustné! Množ-
ství a výběr jídla 
Pokud si chcete během dovolené vybírat z opravdu ši-
roké nabídky jídel, doporučujeme **** a ***** hotely. 
Nabídka předkrmů, hlavních jídel i dezertů v nich bývá 
opravdu mimořádná. 

Stolování 
V hotelích středního a vyššího standardu je naprostou 
samozřejmostí společenské oblečení během stravová-
ní, především u večeře. U mužů – dlouhé kalhoty, u žen 
– sukně, kalhoty. Nápoje u večeří (není-li uvedeno jinak) 
nejsou zahrnuty v ceně poukazu (neplatí pro stravování 
typu All Inclusive). 

Pláže 
V případě, že u popisu ubytovacích kapacit není uvede-
no, že jsou slunečníky a lehátka na pláži v ceně pouka-
zu, je nutno si je v případě zájmu pronajmout přímo na 
pláži za poplatek. Ten se často liší podle atraktivnosti 
letoviska a také sezóny (cca 6–10€/den za set dvou le-
hátek a slunečníku). Počet lehátek a slunečníků na pláži 
nemusí vždy odpovídat počtu hostů. Kapacita lehátek 
a slunečníků je omezena a plážový servis může být ze 
strany provozovatele v  průběhu sezony pozměněn. 
Větší pláže jsou též vybaveny sportovními možnostmi. 
Sprchy, převlékárny a  toalety jsou jen na některých 
plážích. Doporučujeme sledovat vyvěšení červené 
nebo černé vlajky, které varují před nepříznivým po-
časím nebo jiným nebezpečím. Na plážích s oblázky či 
kameny doporučujeme plážovou obuv a také obuv do 
vody. Většina pláží je veřejně přístupných, je tedy tře-
ba počítat i s tím, že tam mohou přijít i místní, na naše 
poměry třeba hlučnější, obyvatelé. Přestože se snaží-
me v katalogu co nejpřesněji popisovat stav pláží, ne-
můžeme ovlivnit činnost moře. Někdy se může stát, že 
silné proudy písek odplaví, že bude odhaleno skalnaté 
podloží, či naopak vyplaveny řasy a podobně. Správci 
pláží se snaží udržovat je v maximální možné čistotě, 
někdy ale nelze nánosům zcela zabránit. V některých 
oblastech v Řecku (především ostrov Zakynthos) a na 
Kypru (např. zátoka Lara Bay), které jsou známy vý-
skytem želv nebo jiných ohrožených živočichů chrá-
něných Mezinárodní unií pro ochranu přírody, je navíc 
nutno dodržovat přísná pravidla spojená s  omezenou 
možností údržby. Písečná pláž ještě automaticky ne-
znamená, že písečné je i mořské dno. Mohou se v něm 
vyskytovat oblázky, kameny nebo kamenná plata. Řada 
pláží v našich destinacích byla oceněna modrou vlajkou 
EU. Údaje o vzdálenostech uvádí CK pouze orientační, 
mohou být měřeny vzdušnou čarou, zejména u rozsáh-
lých hotelových komplexů. 

Koupání bez plavek 
V  Řecku nejsou oficiální nudistické pláže. Na někte-
rých místech je koupání bez plavek tolerováno, prosím 
informujte se v CKTF. Nahota na veřejných místech se 
netoleruje. 

FAKULTATIVNÍ VÝLETY 
Fakultativní výlety si můžete zakoupit přímo na místě 
u delegáta. Některé výlety se konají jen v případě do-
statečného počtu zájemců nebo naopak jsou limitová-
ny kapacitou mikrobusu/autobusu, lodě, jeepu apod. 
Fakultativní výlety, které si zákazník objedná přímo 
v místě pobytu, nejsou součástí služeb poskytovaných 
cestovní kanceláří zákazníkovi a  cestovní kancelář 
nenese žádnou odpovědnost za žádné škody a  újmy, 
vzniklé zákazníkovi v souvislosti s těmito výlety a zá-
kazník se v  případě uplatňování nároků, vyplývajících 
a vzniklých z fakultativního výletu, musí obrátit výlučně 
na poskytovatele fakultativního výletu. Není-li uvedeno 
jinak, na místě nelze obvykle platit fakultativní výlety 
platebními kartami. 

SPORT A ZÁBAVA 
Nabízené aktivity lze využívat dle příslušných možnos-
tí, popř. dle povětrnostních podmínek. Zejména prosí-
me, abyste zohlednili, že při velké poptávce je snaha 
poskytnout nabízené možnosti sportů a zábavy všem 
hostům ve stejné míře. V jednotlivých případech proto 
může docházet k čekacím dobám nebo omezením, pro-
to prosíme o Vaše pochopení. Určité sportovní či zábav-
ní aktivity lze absolvovat pouze na základě předchozí 
rezervace, bližší informace Vám poskytne na místě 
delegát, či zaměstnanci hotelu. Používání sportovního 
nářadí i účast na sportovních, zábavních a jiných aktivi-
tách probíhá na vlastní nebezpečí, přičemž rodiče jsou 
zodpovědní za své děti, vedení neodpovídá za zranění 
vznikající při sportovní činnosti. Pouštějte se prosím 
jen do takových aktivit, na které jste zvyklí a dbejte pro-
sím bezpodmínečně na to, že na základě klimatických 
podmínek může rychleji docházet k  únavovým jevům 
a  větší ztrátě tekutin. Sportovní zařízení, sportovní 
nářadí i  zapůjčená vozidla byste měli před převzetím 
zkontrolovat. Při jejich případném poškození je nutné 
provést úhradu na místě. Zábavu pro děti, popř. dětský 
klub nelze srovnávat s  mateřskou školkou a  zejména 
nelze dětem nutit účast na těchto aktivitách proti jejich 
vůli. Animační programy jsou dostupné pouze v někte-
rých kapacitách. 

PRONÁJEM DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ 
Stále více turistů využívá v místě pobytu možnost pro-
nájmu automobilů, ale i dalších dopravních prostředků, 
jako jsou čtyřkolky nebo skútry. Při jejich pronájmu je 
možnost obrátit se na delegáta cestovní kanceláře, 
který může pronájem zajistit u  prověřené půjčovny 
s komplexním pojištěním. Vzhledem ke kvalitě komuni-
kací a temperamentu 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  CKTF nenese 
za případné nedostatky, závady nebo škody odpo-
vědnost. Při přebírání vozidla věnujte proto pozornost 
technickému stavu vozidla, porovnejte skutečný stav 
tachometru s tím, co máte napsáno v nájemní smlouvě 
vozidla a  překontrolujte si také množství pohonných 
hmot. Nezapomeňte se o  dalším (např. o  pojištění, 
o  spoluúčasti v  případě nehody…) informovat přímo 
v půjčovně nebo u delegáta CKTF. Samozřejmou pod-
mínkou je platné řidičské oprávnění, některé půjčovny 
si vyhrazují právo půjčovat motorové prostředky napří-
klad až po dosažení 23. roku. Autopůjčovny obvykle též 
žádají platbu platební (embosovanou) kartou nebo si 
opíší číslo/udělají kopii karty pro případ řešení nákladů 
vzniklé porušením smlouvy (např. nedotankování, další 
ujeté kilometry nad sjednaný limit kilometrů,…). 

CESTOVÁNÍ VLASTNÍM VOZEM 
Vydáte-li se do ciziny vlastním vozidlem, stále platí mít 
s sebou osvědčení o technickém stavu vozidla, zelenou 
kartu a u zapůjčených vozidel notářsky ověřený dopis 
o zapůjčení vozidla opatřený překladem. Doporučuje se 
rovněž sjednání havarijního pojištění vozidla. 

SEZÓNNÍ OMEZENÍ 
K  různým omezením nebo zúžení poskytovaných 
služeb může dojít v  období před a  po hlavní sezóně. 
V tomto období může management či majitel ubytovací 
kapacity z důvodu nižší obsazenosti rozhodnout o od-
ložení nebo předčasném uzavření svého zařízení. Na 
počátku, stejně tak na konci sezóny může dojít s ohle-
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dem na nižší obsazení ubytovacích kapacit k omezení 
či úpravě poskytovaných služeb. Týká se především 
aktivit sportovních (sauna, pára, masáže, plážové akti-
vity, vodní sporty atd.) či zábavních (animační progra-
my, vystoupení, show, večírky…). Stejně tak může dojít 
(především u  velkých komplexů a  areálů) k  uzavření 
některých budov, křídel či pavilonu a  omezení fungo-
vání služeb (např. zlatnictví, klenotnictví, půjčovna aut, 
směnárna…) nebo k upravení fungování počtu služeb 
(uzavření některých restaurací, snackbarů, barů…). 
Pro většinu hotelů, které mají ve svém vybavení vnitřní 
bazény, platí, není-li uvedeno jinak, že jsou vyhřívány 
jen v období mimo sezónu. V některých případech jsou 
vnitřní vyhřívané bazény v  hlavní letní sezóně zcela 
nahrazeny venkovními bazény. Ve dnech oslav státních 
a náboženských svátků nebo výročí může dojít k ome-
zení otevírací doby historických a kulturních památek 
či náboženských pamětihodností, event. dalších služeb. 
Na začátku a na konci sezony může být i nabídka fa-
kultativních výletů či doplňkových služeb v letoviscích 
(vodní sporty, zábavní akce) omezena. 

SLEVY V MÍSTĚ POBYTU 
Studentům, učitelům a  novinářům doporučujeme vy-
bavit se platným mezinárodním průkazem k uplatnění 
slev, především na vstupy do historických památek. 
Naopak poskytování slev pro seniory je velmi spora-
dické a například na Kypru není nabízeno skoro vůbec. 

ZDRAVÍ A LÉKY 
Každý zákazník cestuje s vědomím zdravotního stavu. 
Ve větších letoviscích obvykle najdete dobře zásobe-
nou lékárnu otevřenou dlouho do noci. Medikamenty 
ovšem bývají dražší než u  nás, proto doporučujeme 
vzít si s  sebou základní léky jako například: Paralen, 
Ibuprofen, Imudon, Imódium, Fenistil, Panthenol a po-
dobně. V případě onemocnění či zranění se obraťte na 
asistenční službu, jejíž kontakt je uveden na průkazu 
pojištěného, který obdržíte společně s  ubytovacími 
poukazy před odletem, pokud jste si v CKTF sjedna-
li pojištění. POZOR: Vezměte si prosím na dovolenou 
i průkaz národní zdravotní pojišťovny (VZP, VoZP atd.) 
V případě, že asistenční služba nebude při řešení po-
jistné události kontaktována, může Vám být odmítnu-
ta úhrada nákladů ze strany pojišťovny. U diabetiků je 
nezbytné absolvovat kontrolní vyšetření lékařem 2 až 
3 týdny před odjezdem. Velmi důležité je, aby lékař vy-
stavil stručnou zprávu o stavu a léčení diabetu v anglic-

kém jazyce. S sebou doporučujeme vzít dvojnásobnou 
zásobu léků a inzulínu. Pozor na dehydrataci, přehřátí 
a riziko hypoglykémie. Každý klient cestuje s vědomím 
svého zdravotního stavu, s vědomím úhrady nákladů za 
lékařské zákroky a léčení v zahraničí a s vědomím rizika 
zdravotních komplikací zejména v případě chronických 
nebo jiných onemocnění. Každý klient je povinen zajis-
tit si doprovod a  dohled další osoby, jestliže to vyža-
duje jeho zdravotní stav. Klient je povinen v  případě 
zdravotních omezení na tuto skutečnost CK písemně 
upozornit. 

OPALOVÁNÍ 
Přestože lidský organismus slunce potřebuje, intenziv-
ní opalování bez ochranných prostředků může mít za 
následek spálení a kožní nemoci. Doporučujeme použí-
vat dostatečně silné opalovací krémy, nejlépe ty, jejichž 
účinnost nemizí po prvním ponoření do vody. Zvláště 
v prvních dnech dovolené se slunečnímu záření vysta-
vujte s rozvahou. Spálit se hned první den a zbytek do-
volené strávit v bolestech není zrovna šťastný způsob 
odpočinku. 

DOVOLENÁ S DĚTMI 
S  malými dětmi cestuje čím dál více rodin. (POZOR: 
Jedna dospělá osoba může v  letadle zdarma přepra-
vovat pouze jedno dítě do 2 let!) Cestovní kanceláře 
nemohou rodinám s malými dětmi něco zakazovat, ale 
snaží se poradit, případně nasměrovat do vhodnějších 
oblastí, jako jsou zpravidla středomořské státy. Důvo-
dem jsou především dobré hygienické podmínky. Na 
cestách je velmi nutné respektovat nároky na pohodlí 
dítěte. U  kojenců obvykle odpadají problémy s  pří-
pravou stravy, u starších je třeba dbát na pitný režim, 
uchovávání potravin a jejich ohřívání. Podstatná je také 
kvalitní, snadno dostupná zdravotní péče. Cestování by 
v útlém věku dítěte mělo být omezeno na několikaho-
dinové přejezdy nebo přelety. Necestujte s nemocnými 
dětmi, nebo s dětmi po očkování. Jak létat s malým dí-
tětem: volte let bez přestupů. Mějte u sebe kojeneckou 
stravu a plenky v dostatečném množství, protože nikdy 
nevíte, jaké zpoždění může letadlo nabrat. Během vzlé-
tání a přistávání by mělo dítě něco polykat nebo cucat 
(třeba i gumovou hračku – důležité je, aby se podpo-
rovala tvorba slin a dítě tak více polykalo). Jak chránit 
děti před sluncem: děti do dvanácti měsíců se nemají 
slunci vystavovat vůbec. Starší by se pak měly před 
paprsky chránit mezi 11. a 15. hodinou. Dětskou pokož-

ku je třeba mazat přípravkem s  vysokým ochranným 
faktorem proti slunečnímu záření, označovaným jako 
SPF, který by měl mít hodnotu nejméně 50. Pokud si 
dítě bude hrát ve vodě, doporučuje se používat příprav-
ky odolávající vodě. I u nich je ale nutné aplikaci pra-
videlně opakovat. Rozhodně pokaždé, když dítě vyleze 
z  vody. Dětská pokožka je tenčí, a  tudíž citlivější než 
u dospělých. Při opalování proto vyžaduje zvláštní péči. 
Ta může spočívat i  v  tom, že dítě nosí na pláži tričko 
a čepici s širokým kšiltem. Samozřejmostí by mělo být 
důsledné dodržování pitného režimu. 

CENY 
CKTF si vyhrazuje právo upravovat v průběhu sezóny 
ceny zájezdů, zvláště pokud jde o mimořádné akce typu 
Last minute apod. Speciální cenové nabídky nezaklá-
dají nárok na případnou úpravu cen služeb pro klienty, 
kteří si zájezdy koupili před vyhlášením mimořádné 
nabídky. V případě slev, které vyhlašuje CKTF po datu 
uzavření Smlouvy, nezakládají tyto právo klientovi na 
zlevnění ceny. Závaznou smluvní cenou je ta, která je 
uvedena ve Smlouvě o zájezdu. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
CKTF si vyhrazuje právo změny i tiskových chyb. Ani při 
nejlepší vůli není možné zaznamenat změny vzniklé po 
odeslání do tisku.

|  TRAVEL FAMILY ASISTENT ZA POUHÝCH 49 KČ
Ve spolupráci se společností Click2Claim, s.r.o.  
nabízíme unikátní příplatkovou asistenční službu k vašemu zájezdu či letence „Travel Family Asistent“.

Travel Asistent řeší případné nenadále situace na vašich cestách s námi, okamžitě, rychle a profesionálně.
Můžete si tak zajistit finanční kompenzaci až do výše 16 500 Kč za osobu v případě zpožděného nebo zrušeného letu.

Pokud nastane problém s letem, Click2Claim vám 
poradí, v dané nemilé situaci, jak postupovat a na jaký 
rozsah péče máte od operujícího dopravce nárok. 
Asistenční linka je určena výhradně pro případ, že dojde k 
problému s vaším letem, případně se zavazadlem. Pokud 
vám vznikne na cestě újma v podobě výše uvedených 
nepravidelností v letecké dopravě, Click2Claim vám zajistí 
za cenově nejvýhodnějších podmínek vyřízení případné 
finanční kompenzace či dalších náhrad a nákladů spojené s 
řešením daného problému. 

| Odepření nástupu       | Přesměrování     | zpoždění      | Zrušení

SLUŽBA FAMILY TRAVEL ASISTENT ZAJIŠŤUJE: 
Asistenční linku v provozu 24/7, kterou obsluhují profesionálové v oboru
Zhodnocení situace a navržení vhodného postupu vzhledem k okolnostem problému
Ověření a zajištění případného nároku na finanční kompenzaci 
Informace k zajištění tzv péče (ubytování, občerstvení, transport atd.)
Komplexní servis při vymáhání finanční kompenzace
On-line přístup k informacím o případu
Zcela bezplatné právní služby v případě soudního vymáhání finanční kompenzace v rámci EU
Tuto službu žádejte v cestovní kanceláři TRAVEL FAMILY s.r.o.

 Více informací na ckvt.cz
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Všeobecné smluvní podmínky prodeje, účas-
ti, rozsahu a  kvality služeb zahrnutých do cen 
zájezdů cestovní kanceláře TRAVEL FAMILY 
s.r.o., IČ 17049415 (dále jen VOP). Následující 
VOP platí pro všechny zájezdy, pobyty, spojené 
služby cestovního ruchu a jiné služby cestovní-
ho ruchu pořádané cestovní kanceláří TRAVEL 
FAMILY s.r.o. (dále jen CKTF). Práva a povinnosti 
zákazníka a CKTF uvedené v těchto podmínkách 
v  souvislosti se zájezdem se použijí přiměřeně 
i pro případy poskytování spojených služeb ces-
tovního ruchu. Nedílnou součástí těchto VOP je 
„Reklamační řád“ a potvrzení o pojištění záruky 
proti úpadku CKTF. Zákazník je povinen sezná-
mit se s informacemi, které CKTF k danému typu 
zájezdu poskytuje. Níže uvedené VOP jsou nedíl-
nou součástí Smlouvy o zájezdu/cestovní službě 
mezi zákazníkem a CKTF. 
V  případě, že zákazník za účelem financování 
části ceny zájezdu využil produktu Smartpůjč-
ka (jak je blíže definován v  čl. III těchto VOP), 
upravují tyto VOP rovněž práva a  povinnosti 
zákazníka a  společnosti EC Financial Services, 
a.s., IČ: 24243744, která je poskytovatelem fi-
nancování.

I. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU
Smluvní vztah mezi CKTF a  zákazníkem vzniká 
uzavřením Smlouvy o zájezdu/Služby cestovního 
ruchu (dále jen Smlouva), úhrady zálohy či celé 
částky zákazníkem na účet CKTF a jejího potvrze-
ní ze strany CKTF. Zákazník obdrží návrh Smlouvy, 
který po vyplnění předá nebo zašle elektronicky 
do CKTF a uhradí zálohu na účet CKTF do termí-
nu platnosti rezervace. Tímto okamžikem nabývá 
Smlouva platnosti i účinnosti a dále zákazník stvr-
zuje, že:
a)  se seznámil se Všeobecnými podmínkami pro-

deje, uznává je a souhlasí s nimi,
b)  mu byl předán doklad o  pojištění pořadatele 

proti úpadku,
c)   mu byl předán příslušný formulář dle vyhlášky 

č. 122/2018 Sb., o vzorech formulářů pro jed-
notlivé typy zájezdů a  spojených cestovních 
služeb,

d)  mu byly poskytnuty obecné údaje o  pasových 
a  vízových požadavcích pro cestu včetně při-
bližných lhůt pro vyřízení víz, údaje o zdravot-
ních požadavcích státu určení,

e)  mu byl předán kontakt na místního zástupce 
pořadatele,

f)   je oprávněn smlouvu uzavřít, a  to i  ve pro-
spěch dalších cestujících osob; pokud zákazník 
uzavírá smlouvu ve prospěch osoby mladší 18 
let, prohlašuje, že je jejím zákonným zástup-
cem, případně, že disponuje jejím souhlasem, 
a dále, že souhlasí s účastí nezletilého na všech 
částech zájezdu,

g)  a že se seznámil se všemi souvisejícími infor-
macemi, které CKTF k poskytovaným službám 
uvádí.

Předpokladem pro zajištění zájezdů nebo služeb 
„na vyžádání“ je uzavřená smlouva a  zaplacení 
zálohy v  požadované výši. Možnost zajištění po-
žadovaného ubytování podléhá potvrzení ze stra-
ny CKTF. CKTF je povinna zákazníkovi sdělit, zda 
došlo k  potvrzení požadovaného ubytování v  co 
nejkratším termínu. Smluvní strany tímto výslovně 
souhlasí s tím, že v případě nepotvrzení možnosti 
ubytování ze strany hotelu se takováto smlouva 
od počátku ruší.
V případě, že je část ceny zájezdu dle Smlouvy fi-
nancována prostřednictvím produktu Smartpůjčka, 
je stranou Smlouvy rovněž společnost EC Financial 
Services, a.s. (dále jen Poskytovatel financování), 
a to v rozsahu práv a povinností týkající se Zápůjčky 
(jak je definována níže). 
Za Poskytovatele financování je při sjednávání Zá-
půjčky, Smlouvy, pokud jde o  práva a  povinnosti 
Poskytovatele financování, a  při právních jedná-
ních a  faktických úkonech, které se Zápůjčkou 
souvisí, oprávněna jednat CKTF, a  to na základě 
plné moci udělené jí pro tyto účely Poskytovate-
lem financování. 
CKTF poskytuje své služby všem zájemcům bez 
omezení, osoby mladší 15 let mohou užívat služeb 
v doprovodu osoby starší 18 let a osoby starší 15 
let a  mladší 18 let s  písemným souhlasem svého 
zákonného zástupce. Katalogy zájezdů jsou vydá-
vány ve velkém předstihu. CKTF si proto vyhrazu-
je právo oznámit před uzavřením Smlouvy změny 
údajů a  konečných cen uvedených v  katalogu 
zájezdů a www stránkách. V případě, kdy se údaje 
na Smlouvě a v katalogu / www stránkách odlišují, 
jsou závaznými údaje uvedené na Smlouvě, po-
tvrzené ze strany CKTF. CKTF si vyhrazuje právo 
měnit/upřesňovat údaje a  informace v  průběhu 

platnosti katalogu a nabídek. 

II. CENOVÉ PODMÍNKY
Konečnou cenou zájezdu se rozumí cena, která je 
uvedena ve Smlouvě a kterou potvrdí CKTF. Ceny 
jsou cenami smluvními mezi CKTF na straně jedné 
a zákazníkem na straně druhé. Obsah cen je uve-
den u nabídky jednotlivých služeb. Ceny obsahují 
DPH. Cena zájezdu nezahrnuje cestovní pojištění 
a manipulační poplatek pro děti do 2 let. Zákazník 
bere na vědomí, že v  případě sjednání vlastního 
cestovního pojištění je povinen sám a  na svoje 
náklady řešit případnou pojistnou událost, a to dle 
podmínek a  pokynů pojišťovny, u  které má sjed-
nané cestovní pojištění. Cena zájezdu v některých 
zemích a destinacích nezahrnuje žádné pobytové 
taxy. Zákazník bere na vědomí, že v takových pří-
padech je povinen tyto taxy uhradit přímo v uby-
tovacím zařízení, přičemž o výši jednotlivých tax 
bude předem informován. Pokud není v katalogu 
a/nebo na webových stránkách CKTF stanoveno 
jinak, v ceně zájezdu je zahrnuta cena za dopravu, 
letištní a  bezpečnostní taxy u  letecké přepravy, 
palivový poplatek, emisní a  kurzový příplatek, 
ubytování a  stravování v  rozsahu dle smlouvy, 
transfery z letiště do ubytovacího zařízení a zpět 
na letiště, další transfery (je-li uvedeno u  spe-
cifikace zájezdu), asistence delegáta v  rozsahu 
BASIC. CKTF je oprávněna do 20. dne před reali-
zací zájezdu jednostranným úkonem zvýšit cenu 
zájezdu, a to v případech, kdy po datu stanovení 
cen v katalogu nebo ve Smlouvě ke změně ceny za 
dopravu včetně cen pohonných hmot nebo plateb, 
spojených s dopravou, např. letištních, palivových, 
bezpečnostních a přístavních poplatků, které jsou 
zahrnuty v  konečné ceně zájezdu, nebo kdy do-
šlo ke změně směnného kurzu české koruny vůči 
EUR, USD, použitého pro stanovení konečné ceny 
zájezdu, a to o více než 10 %. 

Způsob výpočtu zvýšení ceny zájezdu:
a)  při zvýšení ceny za dopravu včetně pohonných 

hmot o částku, která odpovídá podílu, který při-
padne na jednoho zákazníka, když se celkové 
zvýšení ceny z tohoto důvodu dělí celkovým po-
čtem zákazníků tohoto zájezdu.

b)  při zvýšení daní, poplatků nebo jiných obdob-
ných peněžních plnění anebo úplat z cestovních 
služeb poskytovaných podle smlouvy třetími 
stranami, které se přímo podílejí na poskytnu-
tí zájezdu včetně plateb spojených s dopravou 
o částku odpovídající zvýšené platbě na osobu.

c)  při zvýšení směnného kurzu české koruny po-
užitého pro stanovení ceny zájezdu, o  částku 
odpovídající procentní výši změny kurzu z ceny 
služeb zaplacených v cizí měně. Rozhodný den, 
kdy byla stanovena cena služeb, je uveden v ka-
talogu, ceníku nebo jiné formě nabídky zájezdů.

Takto upravené ceny zájezdu jsou platné dnem 
vyhlášení úpravy cen a  vztahují se na všechny 
služby, které zatím zákazník nečerpal a které jsou 
obsahem konečné ceny sjednané ve Smlouvě. 
Písemné oznámení o  zvýšení ceny odešle CKTF 
zákazníkovi nejpozději 20 dnů před zahájením 
zájezdu.

Je-li CKTF nucena vnějšími okolnostmi zvýšit ko-
nečnou cenu zájezdu v jiných než výše uvedených 
případech, nebo má-li být zvýšena cena zájezdu 
o více jak 8 %, navrhne zákazníkovi změnu Smlou-
vy. Nesouhlasí-li zákazník se změnou Smlouvy, 
má právo od Smlouvy odstoupit ve lhůtě 5 dnů od 
okamžiku, kdy mu byla navržena změna Smlou-
vy. Neodstoupí-li zákazník od Smlouvy v  určené 
lhůtě platí, že se změnou Smlouvy souhlasí. Při 
dodatečném vyžadování ubytovací kapacity na 
základě požadavku ze strany klientů, může být 
cena individuálně stanovena dodavatelem služeb 
a  s  blížícím se termínem pobytu může docházet 
k navýšení ceny oproti ceně katalogové (způsobe-
no vyčerpáním kapacity). Případné slevy či úpra-
vy snížení cen vyhlášené CKTF po datu uzavření 
Smlouvy mezi CKTF a zákazníkem, nezakládají 
zákazníkovi právo žádat dodatečné poskytnutí 
zlevněné ceny.

III. PLATEBNÍ PODMÍNKY
CKTF má právo na zaplacení ceny služeb před je-
jich poskytnutím a zákazník má povinnost uhradit 
cenu zájezdu před jeho zahájením a cenu jednot-
livých služeb před jejich poskytnutím. Zákazník 
je povinen uhradit při uzavření Smlouvy zálohu 
ve výši stanovené v  platebních předpisech; mi-
nimálně 50 % z  celkové konečné ceny zájezdu 
(včetně fakultativních služeb), případně jinou 
částku stanovenou CKTF. V  případě, že konečná 
cena zájezdu uvedená ve Smlouvě obsahuje i po-

jištění, je v  záloze zahrnuta i  platba za pojištění. 
Doplatek celkové ceny zájezdu / služby, je povi-
nen zákazník uhradit nejpozději 45 dnů před re-
alizací a  zahájením čerpání služeb dohodnutých 
ve Smlouvě. V  případě vzniku smluvního vztahu 
v době kratší než 45 dnů před realizací a zaháje-
ním zájezdu/služby je zákazník povinen uhradit 
100 % celkové ceny. Při placení složenkou se ter-
mínem zaplacení rozumí termín, kdy CKTF obdrží 
fyzicky finanční prostředky. Při placení fakturou, 
platební kartou nebo bezhotovostním převodem 
se termínem zaplacení rozumí termín, kdy je na 
účet CKTF připsána požadovaná částka. Při platbě 
zálohy či celkové částky za zájezd fakturou bude 
od zákazníka současně požadováno složení zálo-
hy. O tuto částku bude po zaplacení faktury snížen 
požadovaný doplatek do celkové ceny zájezdu. 
Při vzniku přeplatku bude tento rozdíl obratem 
vrácen zákazníkovi. V  případě úhrady zájezdu 
v  termínu kratším než 14 dní před nástupem 
k  zahájení čerpání služeb je zákazník povinen 
tuto úhradu provést hotovostním vkladem na 
účet CKTF nebo hotově v kanceláři CKTF. V pří-
padě nedodržení termínu zaplacení ceny zájezdu 
zákazníkem má CKTF právo od Smlouvy odstoupit 
s tím, že zákazník je povinen uhradit odstupné dle 
článku VII. Bez zaplacení celkové ceny zájezdu 
v termínu uvedeném ve Smlouvě, nemá zákazník 
nárok účastnit se zájezdu a čerpat služby. Doklad 
pro ubytování a čerpání dalších služeb (Voucher) 
bude zásadně zákazníkovi předán až po 100 % 
úhradě celkové ceny zájezdu. Odstoupí-li zákazník 
(fyzická osoba) dle shora uvedeného od Smlouvy, 
na které zákazník (fyzická osoba) obdržel příspě-
vek od zaměstnavatele a zaměstnavatel uhradil fi-
nanční částku na účet CKTF, vrátí CKTF příslušnou 
částku zaměstnavateli po odečtení odstupného.

Voucher TRAVEL FAMILY
Voucher TRAVEL FAMILY pro nákup zájezdu / 
služby cestovního ruchu se řídí podmínkami, kte-
ré jsou na něm uvedené. V  případě, že nedojde 
k  uplatnění voucheru do doby jeho platnosti ze 
strany zákazníka, je možné jeho platnost prodlou-
žit nebo hodnotu voucheru odpovídající zapla-
cené částce zákazníkem do 60 dnů, po ukončení 
platnosti, vrátit (týká se pouze voucherů, kde je 
možnost finančního plnění v hotovosti). Hodnota 
voucheru je krytá pojištěním proti úpadku CK, a to 
do výše částky zaplacené zákazníkem. Vouchery 
lze uplatnit na nákup dovolené z aktuální nabídky 
CKTF. 

Financování zájezdu prostřednictvím produktu 
Smartpůjčka:
Produkt Smartpůjčka může být sjednán pouze 
u  smluv uzavíraných zákazníkem starším 18 
let. V  případě, že cena zájezdu překročí částku 
1.000 EUR nebo ekvivalentu této částky v  jiné 
měně[, musí zákazník v případě on-line sjednává-
ní smlouvy CKTF zaslat kopii občanského průkazu 
a  dalšího dokladu totožnosti (cestovního pasu, 
řidičského průkazu či jiného dokladu přijatelné-
ho pro CKTF) a zároveň uhradit část kupní ceny, 
která je hrazena zákazníkem při uzavření Smlouvy 
bezhotovostním převodem na Účet CKTF (jak je 
definován níže) z účtu zákazníka vedeného u úvě-
rové instituce nebo u zahraniční úvěrové instituce 
působící na území České republiky nebo jiného 
státu Evropského hospodářského prostoru nebo] 
musí uzavřít smlouvu na pobočce CKTF.

V případě, že bylo ve Smlouvě o zájezdu ujednáno, 
že část ceny zájezdu bude financována prostřed-
nictvím zápůjčky poskytnuté společností Posky-
tovatelem financování, kterým je společnost EC 
Financial Services, a.s., IČO: 24243744, se sídlem 
Koněvova 2660/141, Žižkov, 130 00 Praha 3, za-
psaná v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, sp. zn. B. 18353 uhradí zákazník 
část ceny zájezdu určenou ve Smlouvě o zájezdu 
při podpisu Smlouvy na pobočce CKTF a  zbylá 
část zájezdu bude uhrazena CKTF za zákazníka 
Poskytovatelem financování na základě ujednání 
o  zá-půjčce mezi zákazníkem jako zapůjčitelem 
a  Poskytovatelem financování jako vydlužite-
lem, které je součástí Smlouvy (dále jen Zápůjč-
ka). Část ceny zájezdu hrazená prostřednictvím 
Zápůjčky, jak je tato částka specifikovaná ve 
Smlouvě o zájezdu (dále jen Částka zápůjčky) se 
v  takovém případě pro účely Smlouvy považuje 
za uhrazenou v  okamžiku, kdy zákazník uzavře 
Smlouvu. Finanční prostředky odpovídající Část-
ce zápůjčky následně CKTF uhradí Poskytovatel 
financování CKTF za podmínek a ve lhůtách sta-
novených ve smlouvě o spolupráci uzavřené mezi 
Poskytovatelem financování a CKTF. 
Zápůjčka je sjednávána jako bezúročná a pro zá-

kazníka není spojena s jakýmikoli poplatky za po-
skytnutí Zápůjčky ani s žádnými jinými obdobný-
mi platbami. Nárok Poskytovatele financování na 
úhradu smluvní pokuty a dalších plnění v případě 
prodlení zákazníka s  vrácením Částky zápůjčky 
ke Dni splatnosti (jak je definován níže) tím není 
dotčeno. 

Zákazník se prostřednictvím Smlouvy zavázal 
vrátit Poskytovateli financování Zápůjčku, a to ke 
dni splatnosti uvedenému ve Smlouvě o  zájezdu 
(dále jen Den splatnosti) a některým ze způsobů 
uvedených v následující větě dle volby zákazníka. 
Zákazník tak ke Dni splatnosti uhradí částku odpo-
vídající Částce zápůjčky některým z následujících 
způsobů: (i) v hotovosti na pobočce CKTF nebo (ii) 
bezhotovostně převodem na bankovní účet CKTF 
uvedený ve Smlouvě o  zájezdu (dále jen Účet 
CKTF). V  případě úhrady Částky zápůjčky pro-
střednictvím bezhotovostního převodu na Účet 
CKTF se Částka zápůjčky považuje za uhrazenou 
v okamžiku, kdy bude odpovídající platba připsána 
na Účet CKTF. Zákazník v  případě bezhotovost-
ního převodu uvede jako variabilní symbol číslo 
Smlouvy. Okamžikem úhrady Částky zápůjčky 
k  rukám CKTF ze strany zákazníka se Zápůjčka 
považuje ve vztahu k Poskytovateli financování za 
uhrazenou. Zákazník je oprávněn splatit Zápůjčku 
kdykoli i přede dnem splatnosti, a  to za stejných 
podmínek, jako by Zápůjčku vracel ke Dni splat-
nosti. 

V  případě, že zákazníkovi vznikne po uzavření 
Smlouvy právo na následné snížení ceny zájezdu 
(dle čl. II těchto VOP), použije CKTF částku, o kte-
rou byla původně sjednaná cena zájezdu snížena, 
k úhradě části Zápůjčky v odpovídající výši, leda-
že Zákazník již Částku Zápůjčky v plné výši vrátil 
Poskytovateli financování. Zákazník je tedy v pří-
padě snížení kupní ceny povinen v Den splatnosti 
uhradit Poskytovateli financování prostřednictvím 
CKTF Částku Zápůjčky sníženou o částku, o kterou 
byla cena zájezdu snížena. V případě, že Zákazník 
vrátí Částku zápůjčky v  plné výši před tím, než 
bude ze strany CKTF informován o  snížení ceny 
zájezdu, bude mu rozdíl spočívající ve snížení ceny 
zájezdu vrácen ze strany CKTF. 

Zákazník bere na vědomí, že prostřednictvím Zá-
půjčky je financována pouze část ceny zájezdu 
odpovídající Částce Zápůjčky. Poskytovatel finan-
cování není na základě Smlouvy povinen uhradit 
za zákazníka CKTF žádné jiné plnění. Pokud tedy 
dojde po uzavření Smlouvy k navýšení ceny zájez-
du (za podmínek uvedených v čl. II této Smlouvy) 
a  zároveň nebude Smlouva dohodou smluvních 
stran změněna tak, že Částka Zápůjčky bude na-
výšena o  částku odpovídající navýšení ceny zá-
jezdu, je zákazník povinen navýšení ceny zájezdu 
uhradit CKTF z vlastních zdrojů.

Nevymahatelnost, neplatnost nebo zdánlivost 
jakéhokoli ustanovení Smlouvy, nemá vliv na 
platnost a  vymahatelnost ujednání o  Zápůjčce 
obsažením ve Smlouvě o  zájezdu, ledaže by dů-
vod nevymahatelnosti, neplatnosti či zdánlivosti 
Smlouvy spočíval v ujednání o Zápůjčce. 

V  případě, že zákazník nebo CKTF odstoupí od 
Smlouvy, případně Smlouvu ukončí jiným způso-
bem, zůstává ujednání o Zápůjčce (včetně souvi-
sejících ujednání obsažených v  těchto Všeobec-
ných podmínkách prodeje) platné a účinné, ledaže 
by se důvod pro odstoupení od Smlouvy vztahoval 
i na ujednání o Zápůjčce. Úhrada Částky zápůjčky 
bude v  takovém případě provedena následujícím 
způsobem: (i) částka, která odpovídá části ceny 
zájezdu, kterou je CKTF povinna v důsledku ukon-
čení Smlouvy vrátit zákazníkovi, tj. částku odpoví-
dající ceně zájezdu po odečtení případného stor-
nopoplatku či jiného plnění, na které má CKTF dle 
Smlouvy (včetně těchto Všeobecných podmínek 
prodeje) či právních předpisů nárok, bude CKTF 
použita k úhradě odpovídající části Částky zápůjč-
ky Poskytovateli financování, s tím, že v případě, 
že měl zákazník sjednáno pojištění storna zájez-
du dle čl. IX této Smlouvy, CKTF použije pojistné 
plnění stejným způsobem jako částku, kterou by 
byla povinna zákazníkovi vrátit v případě ukonče-
ní Smlouvy, a (ii) v případě, že částka dle bodu (i) 
nestačí k úhradě celé Částky zápůjčky, je zákaz-
ník povinen zbylou část Částky zápůjčky uhradit 
Poskytovateli financování nejpozději do 10 (dese-
ti) dní ode dne, kdy byla Smlouva ukončena, a to 
stejným způsobem jako úhradu Částky zápůjčky. 

V  případě, že se zákazník dostane do prodlení 
s vrácením Zápůjčky, má Poskytovatel financování 
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právo na úhradu smluvní pokuty ve výši a za pod-
mínek stanovených ve Smlouvě o  zájezdu (dále 
jen Smluvní pokuta). Smluvní pokuta je splatná 
v den následující po prvním dni prodlení a zákaz-
ník je povinen provést její úhradu stejným způ-
sobem jako úhradu Částky zápůjčky. Zaplacením 
Smluvní pokuty podle této Smlouvy není dotčeno 
právo Poskytovatele financování na náhradu účel-
ně vynaložených nákladů a náhradu škody, která 
Poskytovateli financování vznikla v  souvislosti 
s prodlením zákazníka, a úroky z prodlení ve výši 
stanovené právními předpisy. 

Strany tímto výslovně uvádějí, že včasné nevyko-
nání jakéhokoliv práva Poskytovatele financování 
vyplývajícího z  této Smlouvy není prominutím 
jakéhokoli dluhu ze strany Poskytovatele financo-
vání. Vydá-li Poskytovatel financování zákazníkovi 
kvitanci, aniž by zákazník dluh splnil, nedochází 
k  prominutí tohoto dluhu. Vydá-li Poskytovatel 
financování zákazníkovi kvitanci na jistinu dlužné 
pohledávky, neuplatní se domněnka podle § 1949 
odst. 1 třetí věta OZ, že bylo vyrovnáno také příslu-
šenství pohledávky. 
Ujednání o Zápůjčce se řídí právním řádem České 
republiky. 

Zákazník bere na vědomí, že s  ohledem na 
bezúplatný charakter půjčky a  výjimku stanove-
nou v § 5 odst. 3 zákona č. 257/2016 Sb., zákon 
o spotřebitelském úvěru (dále jen zákon o spotře-
bitelském úvěru) se na zápůjčku ustanovení zá-
kona o spotřebitelském úvěru vztahují jen v ome-
zeném rozsahu. Poskytovatel financování tak 
zejména není povinen posuzovat úvěruschopnost 
zákazníka a  poskytovat zákazníkovi předsmluvní 
informace.
Orgánem dohledu nad činností Poskytovatele, 
která je předmětem této Smlouvy, je Česká ob-
chodní inspekce, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, 
Web: www.coi.cz. 
Zákazník má právo obrátit se v  případě sporů 
z ujednání o Zápůjčce na Finančního arbitra České 
republiky, a to písemně na adrese Legerova 69, 110 
00 Praha 1 či prostřednictvím internetové stránky 
na adrese www.finarbitr.cz.

IV. SLEVY
Slevy se poskytují ze základní ceny za pobyt 
(neposkytují se z  fakultativních / příplatkových 
služeb – letecké a autobusové dopravy, ze služeb 
zakoupených navíc, jako např. z doplatku za stra-
vování apod.). Veškeré slevy mohou být uplatně-
ny pouze při rezervaci pobytu před uzavřením 
Smlouvy a nemohou být nárokovány dodatečně 
po uzavření Smlouvy. U slev, kdy je nutné doložit 
průkaz člena či zaměstnance, je nutné tento prů-
kaz předložit také před uzavřením Smlouvy. Slevy 
dětem na přistýlkách jsou poskytovány dle věku 
dětí v pořadí od nejstaršího po nejmladší a součas-
ně děti nemohou být umístěny na základní lůžka 
v  pokoji, pokud tato lůžka lze obsadit dospělými 
osobami. Podmínky poskytování slev pro děti 
jsou uváděny u jednotlivých ubytovacích kapacit. 
Rozhodující pro uplatnění těchto slev je dosaže-
ný věk dítěte a  počet dospělých osob ubytova-
ných společně s  dítětem v  pokoji (osob platících 
plnou cenu). V případě, kdy dítě dosáhne věkové 
hranice pro poskytnutí slevy v  průběhu zájezdu, 
bude cena účtována, jako by této hranice dosáhlo 
již před počátkem zájezdu. Na slevy pro 2 a více 
dětí ubytovaných společně s 1 dospělým, případně 
slevy pro děti ubytované v samostatném pokoji se 
informujte v CKTF. Je-li u objektu uvedena rodin-
ná cena, platí vždy pouze pro 4 osoby v uvedeném 
počtu a typu pokojů. Na tuto rodinnou cenu se ne-
poskytují již žádné další slevy. 

Podmínky získání EXTRA SLEVY: Sleva lze kombi-
novat se slevou First Minute. Sleva bude přiznána 
pouze v  případě, že půjde o  druhý zájezd stejné 
nebo nižší hodnoty realizovaný ve stejném roce. 
Extra slevu nelze kumulovat s žádnou jinou slevou 
či s nabídkami Last minute. 

V. ZMĚNY SLUŽEB, ZMĚNY PROGRAMU,  
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O  ZÁJEZDU 
A ZRUŠENÍ ZÁJEZDU
CKTF může změnit podmínky zájezdu, pokud se 
jedná o  nevýznamnou změnu, o  které zákazníka 
informuje v  textové podobě. Nutí-li vnější okol-
nosti CKTF podstatně změnit některou z hlavních 
náležitostí zájezdu (náležitosti uvedené v § 2527 
občanského zákoníku) nebo nemůže-li splnit 
zvláštní požadavky zákazníka, které přijala, navrh-
ne zákazníkovi změnu smlouvy, kterou může zá-
kazník přijmout nebo může od smlouvy odstoupit, 
aniž by musel hradit odstupné. Lhůta pro odstou-
pení nesmí být kratší než pět dnů a musí skončit 
před zahájením zájezdu. CKTF spolu s  návrhem 
na změnu smlouvy předloží zákazníkovi v textové 
podobě informace dle §2531 odst. 3 občanského 
zákoníku.

CKTF je oprávněna odstoupit od smlouvy, pokud:
a)  počet osob přihlášených na zájezd je nižší než 

nejnižší počet určený ve smlouvě a  pořadatel 
oznámil zákazníkovi zrušení zájezdu ve lhůtě 
určené ve smlouvě, která nesmí být kratší než:

 I.)  dvacet dní před zahájením zájezdu v případě 
cest trvajících déle než šest dní,

 II.)  sedm dní před zahájením zájezdu v případě 
cest trvajících dva až šest dní,

 III.)  čtyřicet osm hodin před zahájením zájezdu 
v případě cest trvajících méně než dva dny, 
nebo

b)  mu v plnění závazku brání nevyhnutelné a mi-
mořádné okolnosti a  zrušení zájezdu oznámil 
zákazníkovi bez zbytečného odkladu ještě před 
zahájením zájezdu.

Pokud nastanou závažné okolnosti (vyplývající i ze 
změn způsobené dodavatelem), které CKTF brání 
poskytnout služby podle sjednaných cen a podmí-
nek Smlouvy nebo závažné okolnosti mající cha-
rakter vyšší moci, je CKTF oprávněna odstoupit od 
Smlouvy a zájezd kdykoliv zrušit. Pokud nastanou 
okolnosti, které CKTF brání dodržet program pod-
le sjednaných podmínek Smlouvy a  má možnost 
nebo byla nucena provést jejich změnu, je CKTF 
povinna takovéto změny sdělit zákazníkovi bez 
zbytečného odkladu. Zákazník má právo v  pří-
padě neakceptace změn Smlouvy na odstoupení 
od Smlouvy. V tomto případě a v případě zrušení 
zájezdu z důvodu vyšší moci má právo na vrácení 
zaplacené ceny nebo zálohy, případně na převod 
zaplacené částky na úhradu ceny náhradního 
plnění, bez jakéhokoli odstupného. Bezplatné 
odstoupení zákazníka od smlouvy je možné pou-
ze v  případech, pokud Ministerstvo zahraničních 
věcí nedoporučí občanům cestu do místa pobytu 
a současně v místě pobytu budou přijata speciální 
opatření ze strany místních orgánů, které mají vý-
znamný dopad na poskytování zájezdu.

Pořadatel v  těchto případech vrátí zákazníkovi 
veškeré uhrazené platby za zájezd, nevzniká mu 
však vůči zákazníkovi povinnost k náhradě škody. 
Pokud zákazník neodstoupí od Smlouvy ve lhůtě 
5 dnů od doručení návrhu změn Smlouvy, má se 
za to, že s její změnou souhlasí. CKTF je oprávně-
na zrušit zájezd nejpozději 21 dní před zahájením 
zájezdu, jestliže nebylo dosaženo minimálního 
počtu zákazníků u zájezdů s dopravou organizo-
vanou CKTF, a to: 
a)  35 osob platících plnou katalogovou cenu pře-

pravy u autobusu do 48 míst,
b)  45 osob platících plnou katalogovou cenu pře-

pravy u autobusu do 60 míst,
c)  50 osob platících plnou katalogovou cenu letec-

ké dopravy u letadla do 78 míst,
d)  100 osob platících plnou katalogovou cenu le-

tecké dopravy u letadla nad 132 míst.

U ostatních zájezdů si CKTF vyhrazuje právo zrušit 
zájezd, pokud nebylo dosaženo minimálního počtu 
účastníků uvedeného v katalogu / www stránkách. 
O  zrušení zájezdu je CKTF povinna informovat 
zákazníka písemně nejpozději 21 dnů před zahá-
jením zájezdu nebo čerpáním zaplacených služeb. 
V  tomto případě má zákazník právo na vrácení 
celé částky bez dalších náhrad. CKTF si vyhrazuje 
právo na změnu data, hodiny příjezdu a  odjezdu, 
nástupního místa, a to v případě nedosažení mini-
málního počtu 10 účastníků z daného nástupního 
místa (ve výjimečných případech i  několik hodin 
před plánovaným odjezdem). V  tomto přebírá na 
sebe CKTF náklady na autobusovou či vlakovou 
jízdenku 2. třídy do nového nejbližšího možného 
místa nástupu či výstupu, které CKTF zákazníkovi 
oznámí obratem při vzniku této změny. V případě, 
že klient chce do náhradního nástupního místa 
využít vlastní osobní automobil, pak má nárok 
na proplacení pohonných hmot pouze do výše 
hodnoty vlakových jízdenek 2. třídy. Dále si CKTF 
vyhrazuje právo na změnu nástupního/výstup-
ního místa, odletového/příletového místa, trasy 
a věcného i časového programu z důvodu zásahu 
vyšší moci, z důvodu rozhodnutí státních orgánů, 
jež mají přímý i nepřímý dopad na kalkulaci ceny 
zájezdu, nebo z důvodu mimořádných či neodvra-
titelných okolností, které CKTF nemohla ovlivnit. 
Za neodvratitelnou událost, tzv. vyšší moc, se po-
važují např. stávky, nepříznivé počasí, válečný stav, 
lokální války, povstání, politická nestabilita vedoucí 
k ohrožení zdraví a života klientů, vzpoury, vojen-
ský převrat vedoucí k všeobecnému chaosu, tero-
ristické útoky, důsledky migrační politiky, exploze, 
zničující přírodní katastrofy typu zemětřesení, 
výbuchu sopky, požárů, záplav, povodní, tsunami, 
orkánů, silných vichřic, tornád či bouří, epidemie 
nemocí ohrožujících zdraví a  životy klientů, ne-
předvídatelné technické problémy letadel apod. 
Události tzv. vyšší moci nemohou být předmětem 
reklamace za účelem finanční kompenzace. V pří-
padě vzniku událostí z důvodu tzv. vyšší moci po-
hlíží CK na tyto situace jako na nouzový stav, kdy 
je CK oprávněna před nástupem klienta na zájezd 

bez jakéhokoli dodržení lhůty odstoupit s okamži-
tou platností od smlouvy nebo vypovědět smlouvu. 
CK má právo na úhradu zajištěných služeb. Nej-
vyšší prioritou je ochrana zdraví a  života klientů, 
v  případě přerušení zájezdu z  důvodu tzv. vyšší 
moci budou klienti dopraveni do ČR. V případě ne-
poskytnutí služeb z důvodu tzv. vyšší moci, nemá 
klient nárok na slevu z ceny zájezdu ani na odstou-
pení od Smlouvy. Eventuální další výdaje spojené 
se zásahem vyšší moci, nebudou ze strany CK pro-
placeny. CKTF nepřebírá ve shora uvedených pří-
padech odpovědnost za důsledky a škody plynoucí 
ze změny programu a ceny zájezdu. CKTF rovněž 
nepřebírá odpovědnost za zrušení zájezdu a  za 
změny programu zájezdu, trasy a služeb z důvodu 
zásahu vyšší moci. V  tomto případě může CKTF 
zajistit jen služby v souladu se svými možnostmi.

Za podstatnou změnu zájezdu není považována 
změna letového řádu, změna odletového/příle-
tového místa, trasy a věcného i časového har-
monogramu, či posunu letu. CKTF neodpovídá za 
případné posuny letů/zpoždění či přesunutí letu a 
upozorňuje na možnost jejich vzniku. CKTF upo-
zorňuje, že v případě posunu letu či změny letové-
ho řádu nevzniká cestujícímu právo na odstoupení 
od smlouvy a na náhradu jakékoliv škody s tímto 
spojené. 

VI. ZMĚNA SMLOUVY O ZÁJEZDU ZE STRANY 
ZÁKAZNÍKA
1. Změna termínu zájezdu / místa zájezdu / typu 
ubytování / druhu dopravy ve Smlouvě na základě 
písemného požadavku zákazníka bude ze strany 
CKTF provedena, pokud CKTF může dle svých 
možností požadovanou změnu zajistit. Požadavky 
zákazníka na změnu Smlouvy jsou platné až po 
písemném potvrzení CKTF. Za každou jednotlivou 
změnu ve Smlouvě ze strany zákazníka je zákaz-
ník povinen uhradit manipulační poplatek ve výši 
500 Kč/os., pokud je změna provedena v době 30 
a  více dní před zahájením čerpání služeb. Pokud 
je změna termínu zájezdu / místa zájezdu / typu 
ubytování / druhu dopravy provedena ze strany 
zákazníka v době 29 a méně dní před zahájením 
čerpání služeb, je tato změna považována za od-
stoupení od smlouvy ze strany zákazníka dle bodu 
VII. s povinností hradit odstupné. Při určení počtu 
dnů při změně se do stanoveného počtu dnů za-
počítává i den, kdy došlo k doručení oznámení do 
CKTF o změně. Do počtu dnů se nezapočítává den, 
ve kterém má být poskytnuta první služba (odlet, 
odjezd či nástup na zájezd, pobyt).

2. Změnu adresy, osobních údajů, změnu zákaz-
níka (náhradník), který se místo něho zájezdu 
zúčastní, musí Zákazník písemně oznámit CKTF. 
Dnem prokázaného doručení oznámení do CKTF 
v  níže uvedené lhůtě se osoba v  něm uvedená 
stává zákazníkem. Oznámení musí obsahovat pro-
hlášení nového zákazníka, že souhlasí s uzavřenou 
Smlouvou a splňuje veškeré podmínky stanovené 
pro poskytnutí zájezdu. Za změnu osoby zákazní-
ka ve Smlouvě provedenou 3 a více dní před zahá-
jením čerpání služeb je zákazník povinen zaplatit 
manipulační poplatek 500 Kč za každou překniho-
vanou osobu včetně dětí. Pokud je změna osoby 
zákazníka ve Smlouvě provedena v době 2 a méně 
dní před zahájením čerpání služeb, je tato změna 
považována za odstoupení od smlouvy ze strany 
zákazníka dle bodu VII. s povinností hradit odstup-
né. Za změnu jména a  jiných osobních údajů vč. 
adresy zákazníka ve Smlouvě provedenou před 
zahájením čerpání služeb je zákazník povinen 
zaplatit manipulační poplatek 500 Kč za každou 
provedenou změnu. Při určení počtu dnů při změ-
ně se do stanoveného počtu dnů započítává i den, 
kdy došlo k doručení oznámení do CKTF o změně. 
Do počtu dnů se nezapočítává den, ve kterém má 
být poskytnuta první služba (odlet, odjezd či ná-
stup na zájezd, pobyt). Dojde-li ke změně osoby 
či termínu ve Smlouvě, kde byla čerpána sleva za 
včasný nákup, nebude nové osobě původní výše 
slevy přiznána. Konečná cena bude stanovena 
stanovena dle platného ceníku. Původní a  nový 
zákazník společně a nerozdílně odpovídají za za-
placení ceny zájezdu a  nákladů CKTF, spojených 
s provedením změny.

3. Změna počtu osob na Smlouvě
a)  Provede-li storno 1 osoba ve dvoulůžkovém 

nebo více lůžkovém pokoji, dochází ke změně 
smlouvy a  současně ke změně celkové ceny, 
kdy je povinna zaplatit zbývající osoba/osoby 
příplatek za jednolůžkový pokoj nebo doplatit 
neobsazená lůžka. Pokud tento příplatek ne-
bude uhrazen, tyto osoby nesplňují podmínky 
pro vystavení ubytovacího poukazu – Voucheru 
a  nemohou jí být poskytnuty služby ze strany 
CKTF. 

b)  V  případě, že zákazník zakoupí celý apartmán 
a  jedna nebo více osob v  apartmánu provede 
storno, jsou zbývající osoby ve Smlouvě po-
vinny doplatit ve stanoveném termínu rozdíl 

do původní ceny apartmánu. Pokud tak zákaz-
ník neučiní, má CKTF právo na odstoupení od 
Smlouvy pro porušení povinností ze Smlouvy 
zákazníkem s tím, že mu vznikne nárok na od-
stupné uvedené v článku VII. 

4. Bezplatná změna Smlouvy je možná do 31. 3. 
2021. Nová smlouva musí být z dostupné nabíd-
ky a v minimální stejné ceně za dospělou osobu, 
jako byla cena za dospělou osobu u  původního 
zájezdu, při zachování počtu cestujících, délky 
zájezdu, kategorie hotelu, typu ubytování a rozsa-
hu stravování. Změnu lze provést pouze za ceny 
a při zachování podmínek platných ke dni uzavření 
nové smlouvy. CKTF si vyhrazuje právo naúčtovat 
klientovi vícenáklady vzniklé v souvislosti se změ-
nou Smlouvy.

VII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY 
ZÁKAZNÍKA
Zákazník má právo před zahájením zájezdu od-
stoupit od uzavřené Smlouvy s  CKTF (stornovat 
zájezd). Toto odstoupení je povinen učinit zákaz-
ník písemně, přičemž storno účasti na zájezdu je 
CKTF akceptováno v  případě, že je podepsáno 
zákazníkem, který svou účast na zájezdu stornu-
je nebo je jejím oprávněným zástupcem. Smluvní 
vztah je zrušen a účast stornována ke dni, kdy je 
písemné odstoupení (storno Smlouvy) doručeno 
do CKTF. V  tomto případě má CKTF právo účto-
vat odstupné ve výši skutečně vzniklých nákladů 
spojených se zrušením zájezdu, nejméně však 
odstupné viz bod a)-g). Poplatky za překnihová-
ní a  komplexní cestovní pojištění (viz článek VI.) 
nejsou zahrnovány do ceny zájezdu při výpočtu 
odstupného. Odstupné hradí zákazník a  je účto-
váno ze strany CKTF ihned. Částka za sjednané 
pojištění se klientovi nevrací. CKTF má právo 
odečíst odstupné od složené celé nebo částečné 
zálohové platby. Pokud odstupné bude vyšší než 
úhrada zálohy zákazníkem, je zákazník povinen 
uhradit tento rozdíl do 14 dnů od provedeného 
doúčtování. Při odstoupení od Smlouvy je zákaz-
ník povinen vrátit všechny ceniny (voucher), jinak 
mu CKTF po odečtení příslušného stornopoplatku 
není povinna vrátit zbytek uhrazené částky až do 
doby prokazatelného nezneužití těchto cenin. Po 
odečtení odstupného a  vrácení cenin ze strany 
zákazníka do CKTF obdrží zákazník zpět zbytek 
ze zaplacené částky. Výše odstupného závisí na 
době a  skutečně vzniklých nákladech, kdy CKTF 
obdržela požadavek zákazníka na odstoupení od 
Smlouvy, a to:
a)  45 a více dní před zahájením zájezdu/cestovní 

služby skutečně vzniklé náklady, nejméně však 
10 %, minimálně 1 000 Kč/za každou osobu ve 
smlouvě

b)  od 44. dne do 31. dne před zahájením zájezdu/
cestovní služby skutečně vzniklé náklady, nej-
méně však 30 % z  celkové ceny zájezdu/ces-
tovní služby/osoba

c)  od 30. do 16. dne před zahájením zájezdu/ces-
tovní služby skutečně vzniklé náklady, nejméně 
však 50 % z  celkové ceny zájezdu/cestovní 
služby/osoba

d)  od 15. dne do 8. dne před zahájením zájezdu/
cestovní služby skutečně vzniklé náklady, nej-
méně však 75 % z  celkové ceny zájezdu/ces-
tovní služby/osoba

e)  méně než 7 dnů před zahájením zájezdu/ces-
tovní služby skutečně vzniklé náklady, nejméně 
však 100 % z  celkové ceny zájezdu/cestovní 
služby/osoba

f)   V  případě odstoupení zákazníka od uzavřené 
Smlouvy, která zahrnuje leteckou dopravu, má 
CKTF právo účtovat odstupné ve výši 100 % 
z ceny letecké dopravy (letenky, transferu, pří-
slušných tax). Z ostatních služeb uvedených ve 
Smlouvě má CKTF právo účtovat odstupné dle 
Všeobecných obchodních podmínek.

g)  Na vybrané ubytovací zařízení se vztahují indi-
viduální stornopodmínky dané hoteliérem a ne-
jsou v  souladu s  výše uvedeným odstupným. 
Tyto informace jsou uvedeny v popisných tex-
tech u daných kapacit v katalozích CKTF nebo 
na www stránkách.

Při určení počtu dnů pro výpočet odstupného se 
do stanoveného počtu dnů započítává i  den, kdy 
došlo k doručení oznámení do CKTF o odstoupení 
od Smlouvy. Do počtu dnů se nezapočítává den, 
ve kterém má být poskytnuta první služba (odlet, 
odjezd či nástup na zájezd, pobyt). V případě, že se 
zákazník nedostaví k čerpání služeb v místě uby-
tování v  den uvedený na voucheru nebo zmešká 
odjezd (odlet) zájezdu nebo musí být vyloučen ze 
zájezdu nebo se zájezdu nezúčastní v  důsledku 
jím dodaných nesprávných nebo neúplných úda-
jů ve smlouvě, nedodržením celních, pasových, 
devizových nebo jiných předpisů, nemá nárok na 
vrácení zaplacené finanční částky; je účtován stor-
no poplatek ve výši 100 % z celkové ceny zájezdu. 
V  případě, že zákazník v  průběhu zájezdu na zá-
kladě svého přání zruší část zájezdu nebo svévolně 
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nevyčerpá některou ze zaplacených služeb, nemá 
nárok na vrácení peněz za nevyčerpané služby. 
Stornuje-li zákazník účast na zájezdu před jeho 
zahájením a má sjednané cestovní pojištění včetně 
storna zájezdu, může uplatnit u  pojišťovny nárok 
na úhradu části odstupného účtovaného ze strany 
CKTF (viz pojistné podmínky pojišťovny). Zrušení 
účasti na zájezdu je povinen pojištěný nebo opráv-
něná osoba (ve smyslu Občanského zákoníku) 
prokazatelně oznámit CKTF nejpozději následu-
jící pracovní den po dni, kdy nastala neschopnost 
zákazníka zúčastnit se zájezdu CKTF. Tento nárok 
může uplatnit u  pojišťovny ve smyslu podmínek 
pojišťovny pro pojištění storna zájezdu. Podmínky 
pro pojištění nákladů v souvislosti s odstoupením 
od smlouvy o zájezdu obdrží zákazník při uzavření 
Smlouvy. 

Zákazníkům, kterým byla umožněna změna poby-
tu na následující sezónu, bez účtování jakýchkoliv 
poplatků ze strany TRAVEL FAMILY, bude v přípa-
dě odstoupení od smlouvy účtováno odstupné mi-
nimálně v té výši, jako by bylo účtováno v případě 
odstoupení od smlouvy na původní termín pobytu, 
v  den obdržení požadavku na změnu pobytu na 
následující sezónu.
Odstoupení od Smlouvy nemá dle dohody zákaz-
níka, CKTF a Poskytovatele financování účinky dle 
§ 1816 odst. 1 Občanského zákoníku a  ujednání 
o Zápůjčce obsažené ve Smlouvě v důsledku od-
stoupení od Smlouvy nezaniká. V takovém přípa-
dě je však zákazník povinen vrátit Poskytovateli 
financování Zápůjčku nejpozději do 5 (pěti) dnů 
ode dne, kdy CKTF oznámí odstoupení od Smlou-
vy, resp. nejpozději v den, který byl určen jako Den 
splatnosti, podle toho, který z těchto dnů nastane 
dříve. 

Odstoupení od ujednání o Zápůjčce
V případech, kdy byla Smlouva sjednána on-line, je 
Zákazník v souladu s § 1846 Občanského zákoníku 
oprávněn od ujednání o Zápůjčce odstoupit, a to 
ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy byla Smlouva mezi 
zákazníkem, CKTF a Poskytovatelem financování 
uzavřena, a  to prostřednictvím písemného ozná-
mení o odstoupení o ujednání o zápůjčce doruče-
ného na adresu sídla CKTF. V případě, že zákazník 
od ujednání o Zápůjčce ve stanovené lhůtě neod-
stoupí, právo odstoupit od ujednání o  Zápůjčce 
zaniká. 

Odstoupení od ujednání o  Zápůjčce dle toho-
to ustanovení nemá vliv na platnost a  účinnost 
Smlouvy. 

V  případě, že zákazník od ujednání o  Zápůjčce 
odstoupí, je povinen uhradit CKTF částku odpo-
vídající Částce Zápůjčky jako zbývající část ceny 
zájezdu nejpozději do 5 (pěti) dní ode dne, kdy 
Poskytovateli financování oznámení o odstoupe-
ní od ujednání o Zápůjčce doručí, resp. nejpozději 
v den, který byl určen jako Den splatnosti, podle 
toho, který z těchto dnů nastane dříve. V případě, 
že Zákazník ve stanovené lhůtě úhradu zbylé čás-
ti ceny zájezdu neprovede, je CKTF oprávněna od 
Smlouvy o  zájezdu odstoupit, přičemž zákazník 
je povinen uhradit CKTF poplatky za storno zá-
jezdu za stejných podmínek jako by od Smlouvy 
odstoupil sám zákazník dle tohoto článku VII. Vše-
obecných obchodních podmínek. Jestliže vznikne 
nedoplatek na smlouvě o  zájezdu, klient doplatí 
chybějící částku do realizovaného storno poplat-
ku. Chytrá záloha 500 Kč je pouze druh zálohy, 
tzn. veškeré rozdíly v platbách se musí vyrovnat 
z obou stran (CKTF vs. klient).

VIII. ZVLÁŠTNÍ SLUŽBY
Zvláštními službami se rozumí ty služby, které 
nejsou součástí ceny. Tyto služby platí zákazník 
vždy zvlášť. Zákazník je povinen své požadavky na 
zvláštní služby uvést při uzavření smlouvy a tyto je 
povinen uhradit současně při úhradě zálohy nebo 
celé ceny zájezdu. CKTF neručí za sníženou úro-
veň cizích služeb u takových akcí, které si zákazník 
zajišťuje na místě u delegáta či průvodce, hotelu 
či jiné organizace, proto v případě jakýchkoli ne-
spokojeností je nutné řešit přímo v místě pobytu. 
Upozorňujeme, že období před a po sezóně přináší 
vedle výhodných cen i to, že některá ubytovací za-
řízení na základě nízkého počtu hostů mohou své 
poskytované služby omezit (např. zrušení nebo 
výrazné omezení stravování formou bufetu, vy-
pnutí klimatizace, nefunkčnost venkovních nebo 
vnitřních bazénů apod.). Poskytnutí slevy v systé-
mu LAST MINUTE je vyjádřením možnosti, že kva-
lita služeb se nemusí rovnat kvalitě služeb zakou-
pených za plnou katalogovou cenu, neboť hoteliér 
tímto způsobem doprodává poslední volná místa. 
V případě prodeje zájezdu v systému Last Minute, 
jakož u  dalších slevových akcí, upozorňujeme na 
skutečnost, že přestože je zachována předepsaná 
kvalita a množství služeb, může být klient ubyto-
ván i  v  jiném typu pokoje či apartmánu (studia) 
nebo v  jiném (náhradním) ubytovacím zařízení, 

a to i na část pobytu. Dále si CKTF vyhrazuje právo 
využívat k  ubytování klientů také další kapacity 
dle nabídky smluvního partnera CKTF. O  všech 
uvedených změnách je CK oprávněna informovat 
klienta i po zahájení zájezdu. Ten, kdo se vydává 
na cesty, musí počítat i s tím, že ztrácí na určitou 
dobu pohodlí vlastního bytu a že se bude muset 
přizpůsobovat novému prostředí, atmosféře, stra-
vě, mentalitě lidí, flóře a fauně v místě, které si pro 
svou dovolenou vybral.

IX. POJIŠTĚNÍ
Ceny zájezdů CKTF zahrnují povinné smluv-
ní pojištění CKTF ve smyslu platného zákona 
č. 159/1999 Sb. POVINNÉ POJIŠTĚNÍ ZÁRUKY 
CKTF. CKTF má sjednáno povinné zákonné pojiš-
tění záruky pro případ úpadku ve smyslu platného 
zákona č. 159/1999 Sb.u SLAVIA pojišťovna a.s., na 
jehož základě vzniká zákazníkovi pojištěnému 
cestovní kanceláří právo na plnění v případech, 
kdy CKTF z důvodu svého úpadku:
a)  neposkytne zákazníkovi dopravu z místa poby-

tu v zahraničí do České republiky, pokud je tato 
doprava součástí zájezdu,

b)  nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo 
cenu zájezdu v  případě, že se zájezd neusku-
tečnil, nebo

c)  nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou 
cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého 
zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil pou-
ze zčásti.

Ustanovení a doklad o pojištění CKTF proti úpadku 
jsou dostupné na www stránkách. CKTF je povinna 
předat zákazníkovi současně se Smlouvou o  zá-
jezdu nebo potvrzením zájezdu doklad pojišťovny, 
obsahující název pojišťovny, podmínky pojištění 
a  způsob oznámení pojistné události. V  případě, 
že zákazníkovi nebude poskytnuta doprava z mís-
ta pobytu v  zahraničí zpět do České republiky, 
pokud je tato doprava součástí zájezdu, poskytne 
pojišťovna plnění zabezpečením dopravy z  místa 
pobytu do ČR vč. nezbytného ubytování a stravo-
vání do doby odjezdu. Zajistí-li si zákazník dopravu 
vč. nezbytného ubytování a  stravování na vlastní 
náklady, poskytne mu pojišťovna peněžní plnění 
pouze do výše, jakou by musela vynaložit, pokud 
by dopravu, ubytování a  stravování zajišťovala 
sama. Nároky zákazníka, které mu vznikly vůči 
CKTF v  důsledku nesplnění smlouvy o  zájezdu, 
přecházejí u  pojištění záruky pro případ úpadku 
CKTF na pojišťovnu, a to až do výše plnění, které 
mu pojišťovna poskytla. Povinné smluvní pojištění 
CKTF se vztahuje na zájezdy definované zákonem 
č. 159/1999 Sb. v platném znění. 
Součástí zájezdu/pobytu není cestovní pojištění 
zákazníků. Zákazník má možnost uzavřít cestovní 
pojištění prostřednictvím CKTF, které mimo jiné 
zahrnuje i  pojištění storna zájezdu. Cestovní po-
jištění je možné sjednat pouze na termín pobytu 
či zájezdu, který je uveden ve smlouvě. U pobytů 
vlastní dopravou je možné pojistné období pro-
dloužit i na dobu cesty (max. 1 den před zahájením 
pobytu a max. 1 den po ukončení pobytu). Při uza-
vření cestovního pojištění prostřednictvím CKTF 
je Smluvním partnerem SLAVIA pojišťovna, a.s.. 
Pojistná smlouva vzniká přímo mezi zákazníkem 
a pojišťovnou. Při stornu zájezdu se zaplacené po-
jistné nevrací, zejména z  důvodu pojištění storna 
zájezdu, které je již platné od data uzavření smlou-
vy. CKTF v  případě pojistné události nepřísluší 
posuzovat existenci, příp. výši nároků vyplývajících 
z pojistného vztahu. V případě pojistných událos-
tí CKTF poskytne potřebnou součinnost, nehradí 
však poplatky za lékařské ošetření apod., veškeré 
náklady hradí pojišťovna. 
Zákazník bere na vědomí, že pokud nevyužije 
možnost uzavřít cestovní pojištění prostřed-
nictvím CKTF, nese při nastalé pojistné události 
sám plnou odpovědnost, náklady a rizika s tím 
související. 

Rozsah pojištění:
1.  Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb
2. Pojištění storna cesty
3. Pojištění nevyužité dovolené
4. Pojištění cestovních zavazadel
5.  Pojištění odpovědnosti za škodu a jinou újmu
6. Úrazové pojištění

Cestovní pojištění zákazníků CKTF se sjednává za 
podmínek stanovených ve Všeobecných pojist-
ných podmínkách pro cestovní pojištění pojišťov-
ny SLAVIA pojišťovna a.s., platných ke dni uzavření 
pojištění. 

X. CESTOVNÍ DOKLADY
Zákazník odpovídá za platnost svých cestovních 
dokladů v  době konání zájezdu. K  povinnostem 
zákazníka patří předložit CKTF souhlas zákonného 
zástupce v případě, že zákazník mladší 18 let čerpá 
služby bez jeho doprovodu a dohledu. V případě, 
že zákazník nemá platný cestovní doklad a zákaz-
ník se z tohoto důvodu nemůže zájezdu účastnit, 

nejde o  překážku na straně CKTF a  zákazníkovi 
v  případě nečerpání zájezdu nevzniká nárok na 
vrácení záloh ani konečné ceny zájezdu. V přípa-
dě, že ještě nebyla celá cena zájezdu zákazníkem 
uhrazena, je zákazník povinen ji uhradit. Zákaz-
níci, kteří si zajišťují vlastní dopravu, odpovídají 
za veškeré potřebné doklady nezbytné k cestám 
do zahraničí (zelená karta, mezinárodní řidičský 
průkaz apod.). Upozorňujeme, že děti musí mít 
vlastní cestovní doklad! V  případě, že cestující 
v  průběhu zájezdu ztratí nebo jsou mu odcizeny 
doklady, je povinen si pro zpáteční cestu opatřit 
nové (náhradní) doklady sám a na své vlastní ná-
klady. Zákazník se může v tomto případě obrátit 
na delegáta nebo průvodce s žádostí o pomoc při 
opatření nových nebo náhradních dokladů pro 
zpáteční cestu. Náklady s touto pomocí spojené je 
povinen zákazník CKTF uhradit.

XI. DODRŽOVÁNÍ CELNÍCH, DEVIZOVÝCH 
A OSTATNÍCH PŘEDPISŮ
Zákazníci jsou povinni dodržovat všechny celní, 
devizové a ostatní předpisy České republiky, tran-
zitní a navštívené země. CKTF zákazníkům neza-
jišťuje vyřízení potřebných vízových a devizových 
formalit. Povinnost vyřídit si potřebné vízové a de-
vizové formality je na straně zákazníka. Pokud by 
zákazník svým jednáním ohrožoval nebo narušil 
průběh a program zájezdu nebo pokud závažným 
způsobem poruší celní, devizové a ostatní předpi-
sy České republiky, tranzitní a  navštívené země, 
může být vyloučen z  účasti na zájezdu, přičemž 
ztrácí jakýkoliv nárok na náhradu nevyužitých 
služeb.

XII. REKLAMACE
CKTF odpovídá za řádné poskytnutí zájezdu a má 
povinnost poskytnout zákazníkovi pomoc v  ne-
snázích. Má-li zájezd vadu, je zákazník povinen ji 
vytknout CKTF bez zbytečného odkladu, ideálně 
na místě samém. Zákazník zároveň určí přiměře-
nou lhůtu k odstranění vady, ledaže CKTF odmítne 
odstranit vadu nebo je zapotřebí okamžité nápra-
vy. Zákazník má právo vytknout vadu rovněž pro-
střednictvím zprostředkovatele prodeje zájezdu. 
Má-li zájezd vadu a vytkl-li ji zákazník bez zbyteč-
ného odkladu, má zákazník právo na slevu z ceny 
ve výši přiměřené rozsahu a trvání vady. Promlče-
cí lhůta pro právo zákazníka na slevu je dva roky. 
CKTF odstraní vadu zájezdu, ledaže to není mož-
né, anebo odstranění vady vyžaduje nepřiměřené 
náklady s ohledem na rozsah vady a hodnotu do-
tčených cestovních služeb. Neodstraní-li pořada-
tel vadu v určené lhůtě, má zákazník právo odstra-
nit vadu sám a  požadovat náhradu nezbytných 
nákladů. Jde-li o podstatnou vadu, může zákazník 
odstoupit od smlouvy bez zaplacení odstupného.

Vyskytnou-li se po odjezdu podstatné vady zájez-
du, nabídne CKTF bez dodatečných nákladů pro 
zákazníka vhodné náhradní řešení, pokud možno 
stejné nebo vyšší jakosti, než jaká byla sjednána 
ve smlouvě, aby zájezd mohl pokračovat; to platí 
i v případech, kdy je návrat zákazníka do místa od-
jezdu uskutečněn jiným než sjednaným způsobem. 
Je-li navrhované náhradní řešení nižší jakosti než 
jakou určuje smlouva, poskytne CKTF zákazníkovi 
přiměřenou slevu. Zákazník může navrhované ná-
hradní řešení odmítnout pouze tehdy, není-li srov-
natelné s tím, co bylo ve smlouvě sjednáno, nebo 
není-li poskytnutá sleva přiměřená. V této situaci 
je CKTF povinna, pokud zájezd zahrnuje přepravu, 
poskytnout zákazníkovi bez zbytečného odkladu 
a bez dodatečných nákladů pro zákazníka rovno-
cennou přepravu do místa odjezdu, nebo do jiného 
místa, na němž se smluvní strany dohodly. Nelze-li 
v důsledku nevyhnutelných a mimořádných okol-
ností zajistit návrat zákazníka v souladu se smlou-
vou, nese CKTF náklady na nezbytné ubytování, 
pokud možno v rovnocenné kategorii, a to nejvýše 
za tři noci na jednoho zákazníka. CKTF se nemůže 
odvolat na nevyhnutelné a mimořádné okolnosti, 
jestliže se na takové okolnosti nemůže podle plat-
ných právních předpisů Evropské unie odvolat 
příslušný dopravce. Uplatnění reklamace v  místě 
poskytované služby může zákazník provést buď 
ústně, nebo písemně do protokolu a  je povinen 
prokázat součinnost při jejím uplatnění a vyřízení. 
Reklamaci lze uplatnit i u cestovní kanceláře nebo 
agentury, která zprostředkovala uzavření Smlou-
vy. Způsob uplatnění a  vyřízení reklamace viz. 
Reklamační řád CKTF, který je nedílnou součástí 
Všeobecných obchodních podmínek. Při výskytu 
závad v plnění je zákazník povinen společně pů-
sobit v  tom směru, aby se eventuálním škodám 
zabránilo nebo aby byly co nejmenší. Zákazník je 
zejména povinen veškeré svoje výhrady neprodle-
ně sdělit v místě vzniku průvodci/delegátovi CKTF, 
případně vedoucímu provozovny poskytující služ-
by nebo jinému odpovědnému pracovníkovi tak, 
aby mohla být včas uskutečněna náprava na mís-
tě. Opomene-li zákazník z  vlastní viny poukázat 
na nedostatek, nemá nárok na slevu. Pokud se ne-
dostatek nepodaří odstranit, sepíší průvodce/ de-

legát CKTF, příp. jiný odpovědný pracovník se zá-
kazníkem reklamační protokol. CKTF je oprávněna 
při vyřizování reklamací v  místě konání zájezdu 
řešit reklamaci poskytnutím náhradní služby či 
jinou kompenzací. Zákazník je povinen poskyt-
nout součinnost potřebnou k vyřízení reklamace. 
CKTF neručí za úroveň cizích služeb u akcí, které 
netvoří součást zájezdu a které si zákazník obsta-
rá na místě prostřednictvím průvodce, v hotelu či 
u  jiné organizace. Dojde-li k  okolnostem, jejichž 
vznik, průběh a následek není závislý na činnosti 
a  postupu CKTF (vis major) nebo k  okolnostem 
na straně zákazníka, na základě kterých zákazník 
zcela nebo zčásti nevyužije objednané, zaplace-
né a  cestovní kanceláří zabezpečené služby, ne-
vzniká zákazníkovi, pokud není dohodnuto jinak, 
nárok na úhradu nebo slevu z ceny těchto služeb. 
Nastane-li vyšší moc, je CKTF povinna zajistit ná-
hradní služby a učinit veškerá opatření k dopravě 
cestujícího zpět. CKTF tímto informuje zákazníka 
o  možnosti on-line mimosoudního řešení sporu 
mezi zákazníkem a CKTF týkajícím se služeb pro-
dávaných přes internet. Řešení takového sporu je 
možné prostřednictvím domény http://ec.europa.
eu/consumers/odr/. CKTF tímto informuje zákaz-
níka o možnosti mimosoudního řešení sporu mezi 
zákazníkem a CKTF týkajícím se služeb prodáva-
ných pořadatelem. Věcně příslušným subjektem 
k  projednání takového sporu je Česká obchodní 
inspekce (www.adr.coi.cz). 

XIII. ZDRAVOTNÍ NÁLEŽITOSTI
Každý zákazník cestuje s vědomím svého zdravot-
ního stavu a s vědomím úhrady nákladů za lékař-
ské zákroky a léčení v zahraničí. 

XIV. ZAVAZADLA
V autobusové dopravě zajišťované CKTF je zdar-
ma převoz zavazadel do hmotnosti 17 kg/osobu, 
v letecké dopravě do hmotnosti stanovené letec-
kou společností, v roce 2020 byly povolené limity 
15 - 23 kg/osobu (není -li v  pokynech uvedeno 
jinak). Zavazadla s  váhou přesahující tyto limity 
mohou být z přepravy vyloučena. Zákazník je po-
vinen si řádně označit a naložit svá zavazadla do 
přepravního prostředku a v cílové stanici zavaza-
dla ihned převzít. V případě ztráty nebo odcizení 
zavazadla může zákazník požádat zástupce CKTF 
při zjištění ztráty nebo odcizení o pomoc při vyři-
zování formalit v cizí zemi. 

XV. UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ
Kategorizaci ubytovacích objektů dle počtu hvěz-
diček (*) si stanovuje každá země samostatně, 
protože neexistuje jednotná metodika hodnocení. 
Proto může existovat značná rozdílnost v  hod-
nocení ubytovacích zařízení oproti zvyklostem 
v  ČR. Z  popisu je však rámcově patrno vybavení 
a poloha objektu. Časný příjezd či pozdní odjezd 
není důvodem k  delšímu užívání pokoje. Rozho-
dující je textový popis produktu /ubytovacího 
zařízení prezentovaný na www stránkách. Nárok 
na ubytování vzniká po předložení ubytovacího 
poukazu – VOUCHERU až po 15. hodině v  den 
nástupu uvedeném na VOUCHERU, pokud není 
v  pokynech u  dané kapacity uvedeno jinak. 
Přidělení konkrétních pokojů přísluší prostřed-
nictvím recepce hoteliérovi a  cestovní kancelář 
na něj nemá vliv. Klient je povinen vyklidit pokoj 
v den odjezdu do 10 hodin, pokud nedojde k  jiné 
dohodě s delegátem CKTF. Pokud jste si z nabídky 
objednali přistýlku v  pokoji nebo lůžko v  „denní 
místnosti“ v  apartmánu, je třeba mít na vědomí, 
že mohou být ve většině případů tvořeny ga-
učem, rozkládací pohovkou, rozkládacím křeslem, 
palandou, matrací či skládacím lehátkem apod. 
V případě objednání pokoje s přistýlkou a  jeho 
obsazením menším počtem osob, CKTF nega-
rantuje, že bude přistýlka na pokoj dodána, pro-
tože není ani zpoplatněna ve smlouvě. Zároveň 
není garantováno, že označený pokoj s možnos-
tí přistýlky, je rozlohou větší. Pokud je v  pokoji 
umístěna přistýlka, dochází tím nutně ke zmen-
šení volného prostoru v pokoji. Ve dvoulůžkových 
pokojích s  přistýlkou je možná jedna přistýlka, 
není-li uvedeno přímo u daného ubytovacího za-
řízení jinak. Pokoj se symbolem M negarantuje 
přímý výhled na moře (stínící stromy, boční 
výhledy či hotel pavilónového typu), pokud není 
v katalogu nebo na webových stránkách uvede-
na informace o přímém pohledu na moře. Jedná 
se pouze o orientaci a směr pokoje. U některých 
ubytovacích kapacit máme k dispozici čísla studií/
apartmánů/pokojů, která jsou uvedena na uby-
tovacím poukazu – voucheru. V  případě nepřed-
vídatelných okolností si CKTF vyhrazuje právo 
na změnu. Vzhledem k tomu, že není tato služba 
zpoplatněna, není na ni právní nárok a nemůže být 
naší cestovní kanceláří garantována, viz. článek 
XII. Reklamace. Pokud je součástí vybavení pokoje 
přípojka na internet, CKTF nemůže ovlivnit rych-
lost a kvalitu připojení. Toto je plně v kompetenci 
hoteliéra. Pokud není uvedeno jinak, je připojení 
k internetu zpoplatněno. CKTF si vyhrazuje právo 
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na změnu ubytovacího zařízení, je-li tato změna 
provedena ze strany provozovatele ubytovacího 
zařízení a je-li zajištěno náhradní ubytování ve 
stejné lokalitě a v ubytovacím zařízení stejné či 
vyšší kvalitě. TF upozorňuje, že v uvedené sou-
vislosti cestujícímu nevzniká právo na odstoupení 
od smlouvy ani náhrada jakékoliv škody s tímto 
spojené. Parkovací místa u  ubytovacích objek-
tů, které klienti navštěvují vlastními automobily, 
obvykle nejsou součástí ceny a jsou v omezeném 
množství. POBYTOVÁ TAXA – je povinný poplatek, 
který doplácí každý host v zahraničí dle podmínek 
u  jednotlivých pobytů. Pobytová taxa může být 
zahrnuta již v konečné ceně a zákazník ji platí dle 
počtu zakoupených nocí. Ve vybraných lokalitách 
(např. Chorvatsko, Řecko) není zahrnuta v  ceně 
a klient ji hradí v místě pobytu (upřesňující infor-
mace o pobytové taxe jsou uvedeny na webových 
stránkách a následně v pokynech na cestu). UBY-
TOVACÍ POUKAZ – VOUCHER – obdrží zákazník 
od CKTF po zaplacení celé částky za zájezd spo-
lečně s pokyny a informacemi na cestu cca 7 dnů 
před nástupem na zájezd – elektronicky. Pokud 
si zákazník zakoupí zájezd v  době kratší než 14 
dnů před zahájením zájezdu, může být doba do-
ručení VOUCHERU kratší než 7 dnů, s ohledem na 
ověření úhrady celkové ceny zájezdu. VOUCHER 
je dokladem pro poskytnutí služeb zahraničním 
partnerem. Ve VOUCHERU jsou uvedeny služby, 
které Zákazník u CKTF zaplatil a na jejichž čerpání 
během zájezdu má nárok. Pokud zákazníci svévol-
ně ubytují v pokoji nebo apartmánu více osob, než 
je uvedeno na VOUCHERU, berou na sebe veške-
rá rizika (postihy, pokuty, vystěhování apod.) ze 
strany ubytovatele. Po obdržení VOUCHERU si 
překontrolujte, zda máte v  pořádku veškeré do-
klady a zda jsou ve VOUCHERU uvedeny všechny 
údaje a  služby, které jste si zakoupili. V  případě 
nejasností, se prosím, co nejdříve obraťte na pra-
covníky CKTF. Do VOUCHERU není ze strany kli-
enta dovoleno jakýmkoliv způsobem zasahovat, 
cokoli přepisovat nebo vpisovat! Jakýkoliv zásah 
do VOUCHERU mimo zápisů pracovníky CKTF jej 
znehodnocuje a  činí ho neplatným. Stravování 
je poskytováno dle norem zahraničního partne-
ra a  zvyklostí dané země a  destinace, odpovídá 
objednanému typu. Objednaným stravováním 
se rozumí stravování v  pravidelném časovém 
harmonogramu ubytovacího zařízení. CKTF ani 
ubytovací zařízení neručí za individuální progra-
my klientů (včetně fakultativních výletů), které 
s  těmito časy mohou kolidovat. Jakékoli dohody 
jsou pouze jednáním mezi klientem a  vstřícností 
ubytovacího zařízení. V případě typu All inclusive 
jsou mnohdy v ceně zájezdu např. nápoje, během 
dne malé občerstvení, káva. All inclusive Light je 
stravování formou plné penze a  nápoji po dobu 
podávání stravování. Pro lepší orientaci vysvět-
lujeme jednotlivé typy stravovacích služeb. Sní-
daně: kontinentální a rozšířená kontinentální – je 
servírováno pečivo, máslo, džem, případně plátek 
sýra či salámu nebo vejce, čaj nebo káva; formou 
bufetu – hosté se sami obslouží z nabídky pečiva, 
sýra, salámu, džemu, másla (dle úrovně hotelu 
může být k  dispozici i  jogurt, cereálie, případně 
teplá kuchyně a ovoce). Mimo čaj a kávu zahrnu-
je bufet zpravidla i studené nápoje. Večeře: výběr 
z menu – výběr (zpravidla 1 den předem) z nabídky 
několika předem sestavených servírovaných jídel, 
složených většinou z předkrmu nebo polévky a 1 
hlavního chodu a  dezertu; bufet – hosté se sami 
obslouží z  nabídky předkrmů, polévek, hlavních 
jídel a dezertů, salátový bufet tvoří nabídka salátů 
nebo zeleniny, která doplňuje servírovaná menu; 
kontinentální – je servírována polévka nebo před-
krm, případně salát, hlavní jídlo a dezert, cooking 
show – otevřená kuchyně, kdy klienti vidí přípravu 
jídel. Nápoje nejsou zahrnuty v  ceně stravování, 
není-li v nabídce uvedeno jinak. Nevyčerpá-li zá-
kazník kteroukoliv ze zaplacených ubytovacích 
služeb, vzniká zákazníkovi nárok na vrácení od-
povídající finanční částky jen v  případě, že uby-
tovací zařízení dá zákazníkovi písemný doklad, že 
zákazníkem nečerpané služby nebude ubytovací 
zařízení účtovat CKTF. V případě nečerpání služeb 
a  doložením dokladu, obdrží Zákazník voucher / 
poukaz na hodnotu nevyčerpaných služeb. 

XVI. DŮLEŽITÉ INFORMACE
PREZENTACE UBYTOVACÍCH KAPACIT: v  kata-
lozích CKTF a na webových stránkách jsou k dis-
pozici fotografie jednotlivých ubytovacích kapacit. 
V  některých případech se jedná o  ilustrační fota 
nebo fotografie pouze některých typů pokojů či 
apartmánů. Pro vaši lepší orientaci týkající se 
vzhledu a designu objednané ubytovací jednotky 
se informujte v CKTF, aby nedocházelo k nemilé-
mu překvapení při vašem nástupu na pobyt.

DOPRAVA: letecká doprava je u  většiny zájezdů 
zahrnuta v  ceně. Není-li uvedeno jinak, letecká 
doprava není zahrnuta v ceně, tyto služby se ob-
jednávají fakultativně a  konečné ceny jsou klien-
tům potvrzeny ve smlouvě (ve většině případů 

se jedná o  dopravu na vyžádání od vybraných 
smluvních partnerů, které si řídí vlastními storno 
podmínkami). K  jednotlivým objektům lze zvolit 
dopravu leteckou, autobusovou nebo vlastní dle 
přiřazených piktogramů jednotlivých typů dopra-
vy. Každá přepravovaná osoba musí mít s ohledem 
na svou bezpečnost vlastní sedadlo, a  tudíž za-
koupenou jízdenku/letenku. Výjimku tvoří pouze 
letecká doprava, kde děti do 2 let bez nároku na 
sedadlo v  letadle mohou mít u  některých letec-
kých společností let zdarma. Autobusová přeprava 
je kyvadlová. Z toho vyplývá, že dle doby příjezdů 
autobusů s novými klienty jsou stanovovány doby 
odjezdů autobusů z  daného pobytového místa. 
Zákazníci musí respektovat zákonné předpisy 
o povinném odpočinku řidičů autobusů nebo naří-
zení letového provozu o časech a místech přistání 
a odletů letadel. Z  těchto důvodů CKTF nedopo-
ručuje zákazníkům sjednávat obchodní jednání 
či jiná setkání. CKTF také neodpovídá za zdržení 
dopravních prostředků, vzniklá z důvodu přetížení 
dopravních cest, technických závad nebo vyplýva-
jící z mimořádných okolností – vyšší moci a za ško-
dy, které by z tohoto důvodu vznikly zákazníkům. 
V případě zpoždění dopravního prostředku z výše 
uvedených příčin nevzniká zákazníkovi právo na 
odstoupení od smlouvy, případně na jinou náhra-
du a CKTF nenese za takto vzniklou škodu žádnou 
odpovědnost. CKTF neumožňuje přepravu živých 
zvířat v  rámci svých autobusových a  leteckých 
přeprav zákazníků. 

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA: 
do pobytových míst v Chorvatsku, Slovinsku, Itálii 
a Černé Hoře je doprava zpravidla kyvadlová, tzn. 
rozváží zákazníky do více pobytových míst a uby-
tovacích kapacit. Odjezdy autobusů jsou vždy 1 
den před nástupem k čerpání služeb v pobytových 
místech. Zasedací pořádek je tvořen před ces-
tou tam i  zpět zvlášť a  CKTF negarantuje stejné 
uspořádání pro obě cesty. Doprava je non–stop 
s  bezpečnostními a  hygienickými přestávkami. 
Autobusy musí dodržovat i  na dálnicích max. 
rychlost 100 km/hod. Příjezd autobusů k hotelům 
bývá v  některých případech v  časných ranních 
hodinách. V  případě, kdy autobus rozváží hosty 
do různých pobytových míst, mohou být hosté 
v  hotelích až v  odpoledních hodinách. Odjezdy 
autobusů z pobytových míst bývají v odpoledních 
až večerních hodinách po povinném odpočinku 
řidičů. Při organizaci autobusové dopravy využí-
vá v některých případech místní transfery, což je 
rozvoz a svoz zákazníků mezi jednotlivými ubyto-
vacími kapacitami či pobytovými místy autobusy, 
mikrobusy, taxíky nebo osobními automobily 
místních dopravců. V  případě potřeby a  v  zájmu 
efektivnější dopravy klientů do pobytových míst 
si CKTF vyhrazuje právo na možnost přestupů 
klientů na území i mimo území ČR z autobusu do 
jiného autobusu. Autobusová doprava na chorvat-
ský, černohorský a italský Jadran je organizována 
přes území těchto států: Česká republika, Sloven-
sko, Rakousko, Maďarsko, Slovinsko, Chorvatsko, 
Bosna a Hercegovina, Itálie. CKTF dbá na kvalitu 
používaných autobusů, a proto spolupracuje s re-
nomovanými dopravními společnostmi. U  všech 
přeprav nabízených v katalogu CKTF garantujeme 
klimatizované autobusy. 

LETECKÁ DOPRAVA: 
časy odletů a příletů jsou zaslány v pokynech na 
cestu a pobyt elektronickou poštou nebo osobně 
na pobočkách CKTF (není-li ve smlouvě uvedeno 
jinak). S ohledem na letecký provoz, změnu leto-
vého řádu, bezpečnost a počasí si CKTF vyhrazuje 
právo změny místa odletu a  příletu, trasy letu, 
možnost mezipřistání, změn letecké společnosti, 
typu letadla, letového plánu, případně změny typu 
dopravního prostředku. CK upozorňuje, že v uve-
dené souvislosti cestujícímu nevzniká právo na 
odstoupení od smlouvy, náhrada nevyčerpaných 
služeb ani náhrada jakékoliv škody s tímto spo-
jené. Změny letových časů se mohou uskutečnit 
i několik hodin před plánovaným odletem nebo po 
původně naplánovaném odletu. Abychom mohli 
pro všechny hosty, kteří přiletěli stejným letadlem, 
zajistit co možná nejrychlejší transfer, je často ne-
zbytné, aby jeden autobus rozvážel hosty do více 
hotelů. Pokud je zapotřebí realizovat transfer více 
dopravními prostředky, není zpravidla možné, aby 
zástupce cestovní kanceláře doprovázel během 
transferu do hotelu všechny klienty. V  případě 
poškození či ztráty zavazadla během letecké pře-
pravy je klient povinen bezprostředně po zjištění 
této skutečnosti vyplnit na letišti PIR formulář, 
jehož prostřednictvím zákazník vzniklou škodu 
zdokumentuje, letištním personálem si nechá 
tento formulář potvrdit a následně jej s originálem 
palubního lístku, originálem zavazadlového lístku 
a dokladem o nákupu zavazadla předloží letecké 
společnosti nebo jejímu zástupci. U leteckých zá-
jezdů slouží první a  poslední den či noc obvykle 
k  přepravě do a  z  místa pobytu a  nejsou pova-
žovány za dny plnocenného rekreačního pobytu. 

V případě nočních letů je započítávána do zájezdu 
i noc, je-li zákazník ubytován do 12 hodin následu-
jícího dne. V tomto smyslu nelze tudíž reklamovat 
event. zkrácení „pobytu“. V případě leteckých zá-
jezdů může být s ohledem na čas příjezdu do ho-
telu nebo čas odjezdu z hotelu poskytnuta první či 
poslední strava formou studeného talíře či balíčku.

DELEGÁTI CKTF:
ve vybraných pobytových místech, které Vám 
nabízíme, bude v  uvedených termínech a  hodi-
nách k  dispozici náš delegát (výjimku tvoří před 
a posezónní pobyty v Chorvatsku a Černé Hoře, t.j. 
do 5. 6. a od 4. 9. 2021). Na recepci ubytovacího 
zařízení najdete informační tabuli nebo informační 
knihu CKTF, prostřednictvím které Vám bude dele-
gát sdělovat nezbytné informace (např. informační 
hodiny, kontaktní mobilní telefon, informace k od-
jezdu apod.). Pokud má hotel více budov, je infor-
mační tabule nebo informační kniha umístěna na 
recepci hlavní budovy. Delegát Vám zde nabídne 
možnosti výletů místních organizátorů, u kterých 
může zprostředkovat Vaši rezervaci. CKTF je 
v tomto případě pouze zprostředkovatel a nepře-
bírá žádnou odpovědnost za provedení a průběh 
výletů. CKTF rovněž nepřebírá odpovědnost za 
nerespektování písemných pokynů delegáta kli-
entem. CKTF má v nabídce ubytovací kapacity, kde 
delegát nebude přítomen a je k dispozici pouze na 
telefonu. Sledujte proto informace v  katalozích 
CKTF na www stránkách nebo informace na ces-
tu, které obdržíte před vašim odjezdem. Součástí 
ceny zájezdu je služba DELEGÁT BASIC, která je 
poskytována zdarma a  garantuje asistenci dele-
gáta na telefonu. Zákazník má možnost dokoupit 
si službu DELEGÁT PLUS, která nabízí rozšířené 
delegátské služby (bližší informace na www strán-
kách). 

XVII. ŠKODY
Zákazník je povinen uhradit škodu, kterou způ-
sobil v  průběhu přepravy a  pobytu v  dopravním 
prostředku a v ubytovacím zařízení. CKTF neodpo-
vídá za škodu, pokud byla způsobena zákazníkem, 
třetí osobou, která není spojena s  poskytováním 
zájezdu, pokud tuto skutečnost nebylo možné 
předpokládat nebo byla nevyhnutelná nebo vznik-
la neodvratitelnou událostí, které nemohlo být 
zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které 
lze požadovat. V letecké přepravě je odpovědnost 
za škodu omezena na výši stanovenou Varšavskou 
úmluvou ve znění Protokolů k ní přijatých a Mont-
realskou úmluvou:

a)  v  případě smrti nebo zranění cestujícího se 
odpovědnosti za škody do výše 100 000 SDR 
nelze zprostit; škody nad 100 000 SDR se lze 
zprostit, prokáže-li se, že ke škodě nedošlo 
nedbalostí nebo jiným chybným jednáním ani 
opomenutím dopravce, jeho zaměstnanců nebo 
zprostředkovatelů, nebo že vznikly pouze v dů-
sledku nedbalosti nebo jiného chybného jedná-
ní či opomenutí třetí osoby; 

b)  výše škody při zpoždění při přepravě cestujícího 
je omezena částkou 4 150 SDR, kromě případů, 
kdy dopravce učinil veškerá přiměřená opatře-
ní, aby ke škodě nedošlo, nebo kdy nebylo mož-
né taková opatření učinit; 

c)  výše škody při zpoždění při přepravě zapsaných 
zavazadel je omezena částkou 1 000 SDR, kro-
mě případů, kdy dopravce učinil veškerá přimě-
řená opatření, aby ke škodě nedošlo, nebo kdy 
nebylo možné taková opatření učinit;

d)  výše škody při zničení, ztrátě nebo poškození 
zapsaných nebo nezapsaných zavazadel do-
hromady je omezena částkou 1 000 SDR na 
jednoho cestujícího s  výjimkou běžného opo-
třebení a případů, kdy je zavazadlo cestujícího 
již před začátkem cesty poškozené nebo vadné. 
(SDR – Special Drawing Rights – zvláštní prá-
va čerpání – měnová a účetní jednotka užívaná 
v rámci Mezinárodního měnového fondu).

Pro náhradu škody, jakož i pro jakékoli jiné spory 
vznikající z  této smlouvy se aplikuje právní řád 
České republiky. V  případě, že dojde mezi CKTF 
a  spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského spo-
ru ze smlouvy o zájezdu, kupní smlouvy nebo ze 
smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří 
vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel 
podat návrh na mimosoudní řešení takového 
sporu určenému subjektu mimosoudního řešení 
spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchod-
ní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, 
Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz, 
Web: adr.coi.cz . Spotřebitel může využít rovněž 
platformu pro řešení sporů online, která je zřízena 
Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/ 
consumers/odr/ 

XVIII. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA
Zákazník má:
a)  právo na řádné poskytnutí smluvně sjednaných 

a zaplacených služeb 

b)  právo na dodatečné informace, pokud nebyly 
uvedeny v katalogu, kontakt na osobu, na kte-
rou se zákazník v případě nesnází může obrátit 
(zástupce CKTF), podrobnosti o možnosti kon-
taktu se zástupcem CKTF v místě pobytu nezle-
tilé osoby, jde-li o zájezd, jehož účastníkem je 
nezletilá osoba 

c)  právo být seznámen s případnými změnami ve 
smluvně sjednaných službách

d)  právo zrušit svoji účast kdykoliv před zaháje-
ním čerpání služeb odstoupením od smlouvy za 
podmínek dle čl. VII.

e)  právo písemně oznámit CKTF, že se místo 
něho zájezdu zúčastní jiná osoba v  případě, 
že v  oznámení je současně prohlášení nového 
zákazníka, že souhlasí se smlouvou a  splňuje 
všechny podmínky k  účasti na zájezdu. Toto 
oznámení musí být doručeno CKTF v termínech 
a  za podmínek definovaných v  čl. VI. původní 
a  nový zákazník společně a  nerozdílně odpo-
vídají za zaplacení ceny zájezdu a  nákladů, 
které CKTF vzniknou v  souvislosti se změnou 
zákazníka. 

f)  právo na reklamaci vad v souladu s čl. XII a rekla-
mačním řádem CKTF

g)  právo na ochranu dat, která uvádí ve smlouvě 
a  v  dalších dokumentech, před nepovolanými 
osobami 

h)  právo obdržet spolu se smlouvou o zájezdu do-
klad o povinném smluvním pojištění CKTF pro 
případ jejího úpadku, obsahující označení pojiš-
ťovny, podmínky pojištění a  způsob oznámení 
pojistné události

i)  právo na mimosoudní řešení spotřebitelského 
sporu (viz bod Reklamace čl. XII)

K  základním povinnostem zákazníka patří 
zejména:
a)  poskytnout CKTF součinnost, která je potřebná 

k  řádnému zabezpečení a  poskytnutí služeb, 
zejména úplné a  pravdivé vyplnění potřebných 
formulářů a předložení potřebných dokladů (pas, 
souhlas zákonného zástupce při účasti osoby 
mladší 18 let bez jeho doprovodu).

b)  zajistit u osob mladších 15 let doprovod a do-
hled dospělého účastníka v  průběhu zájezdu, 
obdobně zajistit doprovod a  dohled osob, je-
jichž zdravotní stav to vyžaduje. 

c) nahlásit účast cizích státních příslušníků.
d)  zaplatit cenu zájezdu v souladu s čl. III těchto 

podmínek a prokázat to dokladem o zaplacení. 
Neuhradí-li zákazník celou cenu zájezdu ve sta-
noveném termínu, má CKTF právo jeho účast 
stornovat a účtovat odpovídající odstupné.

e)  bez zbytečného odkladu sdělovat CKTF své 
stanovisko k případným změnám v podmínkách 
a obsahu sjednaných služeb. 

f)  převzít od CKTF doklady potřebné pro čerpání 
služeb.

g)  dostavit se ve stanoveném čase na místo se 
všemi doklady požadovanými podle cestovních 
pokynů.

h)  při cestách do zahraničí mít u  sebe všechny 
doklady požadované pro vstup do příslušných 
zemí a  tranzit (cestovní doklad, víza, doklad 
o zdravotním pojištění).

i)  řídit se pokyny průvodce/delegáta zájezdu nebo 
jiné cestovní kanceláří určené osoby a dodržovat 
stanovený program, dodržovat předpisy platné 
v navštívené zemi, resp. místě a objektu. V pří-
padě porušení právních předpisů nebo závažné-
ho narušování programu či průběhu zájezdu je 
CKTF oprávněna zákazníka ze zájezdu vykázat, 
přičemž tento ztrácí nárok na další služby stejně 
tak jako nárok na úhradu nevyužitých služeb. 

j)  zdržet se jednání, které by mohlo ohrozit, po-
škodit nebo omezovat ostatní účastníky zájezdu.

k)  uhradit škodu, kterou způsobil v dopravním pro-
středku nebo v ubytovacím zařízení, kde čerpal 
služby zajištěné dle smlouvy. 

l)  dbát o včasné a řádné uplatnění případných ná-
roků vůči dodavatelům služeb dle čl. XII.

Práva a povinnosti cestovní kanceláře
K  právům a  povinnostem zákazníků uvedeným 
v článku XVIII. se vztahují odpovídající práva a po-
vinnosti CKTF.
a)  CKTF je povinna pravdivě a  řádně informovat 

zákazníka o všech skutečnostech, týkajících se 
sjednaných služeb, které jsou pro zákazníka dů-
ležité a které jsou CKTF známy.

b)  CKTF není povinna poskytnout zákazníkovi 
plnění nad rámec předem potvrzených a zapla-
cených služeb.

c)  CKTF je povinna mít uzavřenou pojistnou 
smlouvu pro případ úpadku a předat zákazníko-
vi příslušný doklad dle článku IX.

d)  Náhradu škody vzniklou z  porušení závazku 
CKTF ze smlouvy není CKTF povinna uhradit 
nad částku přesahující omezení v souladu s me-
zinárodními smlouvami, kterými je ČR vázána.

e)  CKTF je povinna informovat cestujícího o  to-
tožnosti leteckého přepravce, jakmile je letecký 
přepravce znám a o případných změnách. 
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VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

XIX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
a)  Ústní informace, které zákazník obdrží na 

prodejním místě, nezavazuje CKTF více než je 
uvedeno v písemné nabídce a v písemném pro-
gramu zájezdu. V případě nejasností před pod-
pisem Smlouvy se obraťte na pracovníky pro-
deje CKTF, kteří Vám rádi poskytnou vysvětlení. 

b)  Zákazník bere na vědomí, že CKTF může za účel 
plnění Smlouvy a případně rovněž pro marke-
tingové účely či zařazení zákazníka do bonu-
sových programů zpracovávat osobní údaje 
zákazníka, a  to v  rozsahu a  za podmínek sta-
novených ve zvláštním informačním dokumen-
tu, který tvoří přílohu č. 1 těchto Všeobecných 
obchodních podmínek. Zákazník bere na vě-
domí, že v případě využití financování zájezdu 
prostřednictvím Zápůjčky, budou jeho osobní 
údaje zpracovávány rovněž Poskytovatelem fi-
nancování, tj. společností EC Financial Services, 
a.s. Informace o zpracování jeho osobních údajů 
ze strany Poskytovatele financování jsou rov-
něž obsaženy v příloze č. 1 těchto Všeobecných 
obchodních podmínek. 

Veškeré údaje a  informace o  službách, cenách 
a cestovních podmínkách, obsažené v katalozích, 
na www stránkách či písemných nabídkách, od-
povídají informacím známým v  době jejich tisku 
a  zveřejnění. Změny jsou vyhrazeny. Při zjištění 
rozdílných cen jsou platné ty, které jsou zveřejně-
ny na webových stránkách. Pro stanovení cen pro 
rok 2021 byl stanoven směnný kurz české koruny 
vůči EUR a USD ze dne 1. 9. 2020. Tyto VOP CKTF 
vstoupily v platnost dne 10.09.2020 a vztahují se 
na zájezdy organizované CKTF.

Příloha č. 1 – INFORMACE O  ZPRACOVÁNÍ 
OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKA
Tato informace o  zpracování osobních údajů 
slouží k informování zákazníků CKTF a Posky-
tovatele financování, kteří se zákazníky uzavírají 
Smlouvu, jejíž součástí je rovněž ujednání o  po-
skytnutí bezúročné zápůjčky k  financování části 
ceny zájezdu ze strany Poskytovatele financování 
(pro účely této informace dále jen „Smlouva“).

1.A. Údaje zpracovávané pro účely uzavření 
a realizace smluvního vztahu
Zákazník bere na vědomí, že CKTF i Poskytovatel 
financování jsou v souladu s příslušnými právními 
předpisy, zejména Nařízením Evropského parla-
mentu a  Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 
2016 o  ochraně fyzických osob v  souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a  o  volném pohy-
bu těchto údajů (dále jen „Nařízení“) oprávněni 
zpracovávat osobní údaje zákazníka (a  případně 
rovněž dalších osob, které se mají zájezdu dle 
Smlouvy účastnit), které jim zákazník poskytl před 
uzavřením Smlouvy, a to za účelem:
I)  uzavření Smlouvy a plnění Smlouvy vůči zákaz-

níkovi a případně dalším osobám uvedeným ve 
Smlouvě; 

II)  ochrany svých oprávněných zájmů, kterými se 
rozumí zájem na řádném plnění Smlouvy ze 
strany zákazníka a ochrana práv CKTF či Posky-
tovatele financování v případě sporu se zákaz-
níkem nebo třetí osobou, které byly na základě 
Smlouvy poskytovány služby, ohledně Smlouvy 
nebo v souvislosti s ní; 

III)  Poskytovatel financování za účelem ochrany 
svých oprávněných zájmů rovněž před uza-
vřením Smlouvy na základě údajů veřejně do-
stupných v  insolvenčním rejstříku a  rejstříku 
exekucí ověřuje, že zákazník není v  prodlení 
s  úhradou svých stávajících závazků. Posky-
tovatel financování rovněž za účelem jedno-
značné identifikace zákazníka před uzavřením 
Smlouvy ověřuje, že průkaz totožnosti, který 
zákazník předložil CKTF není veden v evidenci 
neplatných a odcizených průkazů totožnosti.

CKTF a Poskytovatel financování za výše uvede-
nými účely zpracovává identifikační a  kontaktní 
údaje zákazníka v  následujícím rozsahu: [jméno, 
příjmení, číslo občanského průkazu, bydliště, da-
tum narození, číslo telefonu a emailová adresa].

CKTF dále pro účely plnění Smlouvy zpracovává 
rovněž údaje o [pohlaví, údaje týkající se speciál-
ních požadavků zákazníka na přepravu, ubytování 
a jiné služby zájezdu]. V případě, že zákazník sjed-
nal spolu se Smlouvou rovněž cestovní pojištění 
na cesty a pobyt zpracovává CKTF rovněž datum 
narození zákazníka a případně dalších pojištěných 
osob, a  to pro účely jejich předání pojišťovně – 
společnosti SLAVIA pojišťovna a.s., IČO: 60197501, 
se sídlem Praha 1, Revoluční 1/655, PSČ 11000 
(dále jen „Pojišťovna“), která je oprávněna osobní 
údaje zákazníka a  případně dalších pojištěných 
osob zpracovávat jako samostatný správce dle 
zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví.

CKTF dále pro účely plnění Smlouvy zpracovává 
rovněž osobní údaje dalších osob, které jsou dle 
Smlouvy oprávněny využívat služeb CKTF a  je-

jichž osobní údaje CKTF sdělil zákazník, a to v roz-
sahu [jméno a příjmení, bydliště a datum narození, 
pohlaví, údaje týkající se speciálních požadavků na 
přepravu, ubytování a jiné služby zájezdu a (pokud 
je to nutné pro předání údajů Pojišťovně)].

Uvedené osobní údaje jsou CKTF a  Poskytovatel 
financování oprávněni zpracovávat po dobu trvání 
Smlouvy a dále po dobu [5] let po jejím ukonče-
ní a pokud nebyla Smlouva uzavřena, pak budou 
osobní údaje bez zbytečného odkladu nejpozději 
do [1] měsíce ode dne jejich získání od zákazníka 
zlikvidovány.

Ke zpracování uvedených osobních údajů není 
nutný souhlas subjektu údajů. Zákazník poskytuje 
osobní údaje dobrovolně, jejich poskytnutí je však 
nezbytné pro uzavření Smlouvy a  v  případě, že 
zákazník osobní údaje neposkytne, nemůže s ním 
CKTF a Poskytovatel financování Smlouvu uzavřít. 

1.B. Údaje zpracovávané pro účely zařazení 
zákazníka do věrnostního programu
Pokud k tomu zákazník ve Smlouvě udělil souhlas, 
CKTF bude pro účely zařazení zákazníka do věr-
nostního programu, v jehož rámci může zákazník 
získávat dodatečné slevy a jiné výhody, zpracová-
vat jeho identifikační a kontaktní údaje v rozsahu 
[jméno a  příjmení, datum narození, adresa byd-
liště, telefon a emailová adresa] a dále též údaje 
[o  zájezdech, které zákazník v  minulosti u  CKTF 
objednal], a to po dobu trvání Smlouvy a dále po 
dobu [5] let následujících po jejím uzavření. 

Souhlas zákazníka je dobrovolný a  nemá vliv na 
uzavření Smlouvy. Zákazník však v  případě neu-
dělení souhlasu nebude zařazen do bonusového 
programu. Souhlas se zpracováním osobních údajů 
může zákazník kdykoli odvolat. 

1.C. Údaje zpracovávané pro marketingové 
účely marketingové využití údajů
Zákazník bere na vědomí, že CKTF i Poskytovatel 
financování jsou na základě zákona č. 480/2004 
Sb., o některých službách informační společnosti, 
ve znění pozdějších předpisů, oprávněni za úče-
lem propagace svých produktů na zákazníkem 
sdělenou emailovou adresu či telefonní číslo zá-
kazníka zasílat obchodní sdělení za účelem propa-
gace vlastních produktů či služeb obdobných těm, 
které již zákazníkovi poskytli.

Za účelem nabízení svých produktů mohou CKTF 
a Poskytovatel financování využít též ostatní kon-
taktní údaje zákazníka v rozsahu jméno, příjmení 
a adresa. Oprávněným zájmem je v tomto případě 
propagace produktů CKTF, resp. Poskytovatele 
financování. 

Uvedené osobní údaje budou zpracovávány po 
dobu trvání Smlouvy a dále po dobu 3 let od prv-
ního dne kalendářního roku následujícího po roce, 
ve kterém byla Smlouva ukončena.
Ke zpracování uvedených osobních údajů není po-
třeba souhlasu zákazníka. 

1.D. Údaje zpracovávané pro účely plnění po-
žadavku zvláštního zákona
Zákazník bere na vědomí, že Poskytovatel financo-
vání je povinnou osobou dle zákona č. 253/2008 
Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů 
z trestné činnosti a financování terorismu, a proto 
je v případě, že částka, kterou jako zápůjčku zákaz-
níkovi v souladu se Smlouvou poskytne, přesáhne 
částku odpovídající 1.000 EUR (resp. ekvivalentu 
této částky v  jiné měně), povinen zaznamenat 
a uchovávat (I) identifikační údaje zákazníka v roz-
sahu jméno a příjmení, rodné číslo (a nebylo-li při-
děleno, datum narození), místo narození, pohlaví, 
trvalý nebo jiný pobyt, státní občanství, země pů-
vodu; (II) druh a číslo průkazu totožnosti zákazník, 
stát, popřípadě orgán, který jej vydal, a dobu jeho 
platnosti; (III) údaj, zda zákazník je či není politic-
ky exponovanou osobou či zda vůči němu nejsou 
uplatňovány mezinárodní sankce a  (IV) osobní 
údaje obsažené ve smluvní dokumentaci včetně 
Smlouvy. 

Zpracování osobních údajů pro výše uvedené úče-
ly provádí pouze Poskytovatel financování. 
Uvedené osobní údaje je Poskytovatel financová-
ní povinen zpracovávat po dobu trvání Smlouvy 
a dále po dobu 10 let od prvního dne kalendářního 
roku následujícího po roce, ve kterém byla Smlou-
va ukončena. V  případě, kdy nebude Smlouva se 
zákazníkem uzavřena, Poskytovatel financování 
osobní údaje zlikviduje bez zbytečného odkladu 
nejpozději do 1 měsíce ode dne jejich získání od 
zákazníka.

Ke zpracování uvedených osobních údajů nepotře-
buje Poskytovatel financování souhlas zákazníka. 
Zákazník poskytuje osobní údaje v souladu s práv-
ními předpisy a v případě, že zákazník osobní údaje 

neposkytne, nemůže s ním Poskytovatel financová-
ní Smlouvu uzavřít. 

2. Správce a další příjemci osobních údajů, au-
tomatizované zpracování
Správcem osobních údajů zákazníka, který též 
provádí jejich zpracování, je CKTF a Poskytovatel 
financování, jak je blíže uvedeno výše. Údaje mo-
hou být zpracovávány automatizovaně i manuál-
ně. [K profilování ani automatizovanému rozhodo-
vání nedochází]. 

Osobní údaje nejsou v případě, že je zpracovate-
lem Poskytovatel financování předávány do tře-
tích zemí. V případě, že je správcem CKFT mohou 
být osobní údaje předávány do třetích zemí, pokud 
je předání nezbytné pro splnění Smlouvy. Osobní 
údaje mohou být v  takovém případě předávány 
zejména do cílové země či země, přes kterou zá-
kazník a další osoby, kterým CKFT poskytuje služ-
by dle Smlouvy cestují do cílové země. K předání 
osobních údajů do třetí země se v takovém přípa-
dě nevyžaduje zvláštní souhlas subjektu údajů. 

Poskytovatel financování a  CKTF mohou za úče-
lem zpracování osobních údajů využívat rovněž 
třetí osoby – zpracovatele, kterými mohou být 
zejména marketingové agentury, společnosti 
dodávající softwarové vybavení či inkasní agen-
tury. Zpracovatelem osobních údajů zákazníka je 
v případě Poskytovatele financování rovněž CKTF, 
která se zákazníkem za Poskytovatele financování 
při uzavírání Smlouvy jedná. 

V  případě, že si zákazník spolu se Smlouvou 
sjednal cestovní pojištění na cesty a pobyt, CKTF 
předá jeho osobní údaje a  osobní údaje dalších 
pojištěných osob za účelem plnění Smlouvy rov-
něž Pojišťovně, která je oprávněna osobní údaje 
zákazníka a dalších pojištěných osob zpracovávat 
jako samostatný správce dle zákona č. 277/2009 
Sb., o  pojišťovnictví. Dále CKTF bude předávat 
osobní údaje třetím osobám, které budou zákaz-
níkovi a  dalším osobám ve Smlouvě uvedeným 
poskytovat dopravní, ubytovací či další služby 
sjednané ve Smlouvě. 
Předat osobní údaje jiným třetím osobám je mož-
né pouze, pokud jim bude svědčit zákonný důvod 
pro přístup k  údajům (orgány činné v  trestním 
řízení, jiné kontrolní orgány se zákonným zmoc-
něním pro přístup k  informacím), nebo pokud to 
bude nezbytné pro ochranu práv správce (soud). 

3. Práva zákazníka a  dalších třetích osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů
Zákazník a  další osoba, jejíž údaje jsou případně 
v souvislosti se Smlouvou zpracovávány, má jako 
subjekt údajů veškerá práva přiznaná Nařízením 
a dalšími právními předpisy na ochranu osobních 
údajů, zejména:

I)  Právo na přístup a opravu – právo od správce 
požadovat potvrzení, že jsou osobní údaje 
zpracovávány a  právo na informace o  jejich 
zpracování uvedené v čl. 15 Nařízení. Pokud se 
subjekt údajů domnívá, že jsou zpracovávány 
nepřesné osobní údaje, může požadovat jejich 
opravu; 

II)  Právo na výmaz – pokud budou splněny pod-
mínky článku 17 Nařízení, může subjekt údajů 
požadovat výmaz jeho osobních údajů. O tako-
vý výmaz může subjekt údajů požádat napří-
klad pokud správce jeho údaje již nepotřebuje 
pro účely, pro které byly zpracovávány, pokud 
subjekt údajů odvolá souhlas se zpracováním 
osobních údajů a  správce nemá jiný právní 
důvod pro jejich zpracování, anebo pokud byly 
osobní údaje subjektu údajů zpracovávány 
protiprávně. Pokud správce zpracovává osob-
ní údaje subjekt údajů pro účely plnění jejích 
zákonem stanovených povinností, pak nemůže 
provést jejich výmaz před uplynutím zákonem 
stanovené doby; 

III)  Právo na přenositelnost – je-li zpracování 
založeno na souhlasu nebo je prováděno za 
účelem plnění Smlouvy a  provádí se auto-
matizovaně, má subjekt údajů právo obdržet 
od správce osobní údaje, které správce od 
subjektu údajů získal, a  to v  běžně používa-
ném a  strojově čitelném formátu. Na žádost 
subjektu údajů správce předá tyto osobní 
údaje jinému správci, bude-li to technicky 
proveditelné; 

IV)  Právo na omezení – v případech stanovených 
v  čl. 18 Nařízení má subjekt údajů právo na 
to, aby správce omezil zpracování osobních 
údajů subjektu údajů. Mezi tyto případy pa-
tří případ, kdy subjekt údajů popírá přesnost 
osobních údajů a  správce je povinen omezit 
zpracování na dobu potřebnou k ověření jejich 
přesnosti. Dalším příkladem je, kdy ze strany 
subjektu údajů došlo k  využití práva vznést 
námitku, kdy správce zpracování omezí, do-
kud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody 

správce převažují nad oprávněnými důvody 
subjektu údajů proti zpracování. Po dobu 
omezení budou údaje subjektu údajů, s výjim-
kou jejich uložení, zpracovány pouze se sou-
hlasem zákazníka, nebo k určení výkonu nebo 
obhajobě právních nároků správce, k ochraně 
práv jiné osoby nebo z důvodu důležitého ve-
řejného zájmu;

V)  Právo vznést námitku – pokud je zpracování 
osobních údajů prováděno pro účely opráv-
něných zájmů správce či třetí strany a mají-li 
zájmy nebo základní práva a svobody subjekt 
údajů vyžadující ochranu osobních údajů 
přednost před oprávněnými zájmy správce 
nebo třetí strany, pak má subjekt údajů právo 
vznést námitku proti takovému zpracování. 
V  takovém případě správce osobní údaje již 
nadále nebude zpracovávat, pokud neprokáže 
závažné oprávněné důvody pro zpracování, 
které převažují nad právy a svobodami subjekt 
údajů, nebo důvody pro určení, výkon nebo 
obhajobu právních nároků. Pokud jsou osobní 
údaje zpracovávány pro účely přímého marke-
tingu, má zákazník právo vznést námitku kdy-
koli bez dalšího. V takovém případě, nebudou 
osobní údaje zákazníka pro účely marketingu 
dále zpracovávány; 

VI)  Právo na stížnost – pokud se subjekt údajů do-
mnívá, že při zpracování jeho osobních údajů 
došlo k porušení právních předpisů, může po-
dat stížnost k některému z dozorových úřadů. 
Na území České republiky je dozorovým úřa-
dem Úřad pro ochranu osobní údajů, se sídlem 
Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel: + 420 
234 665 111, www.uoou.cz; 

VII)  Právo odvolat souhlas – pokud subjekt údajů 
udělil se zpracováním osobních údajů sou-
hlas, má právo takový souhlas kdykoliv odvo-
lat. Takové odvolání však nemá vliv na zákon-
nost dosavadního zpracování osobních údajů. 

4. Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních 
údajů v  případě Poskytovatele financování: Jan 
Psohlavec, +420 602 105 878, jan.psohlavec@
gmail.com (a  v  případě CKTF: Xenie Stehlíková, 
+420 724 443 438, xenie.stehlikova@travelfa-
mily.cz).




