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Všeobecné 
smluvní podmínky

Pro cestovní smlouvy uzavřené 
do 31. 12. 2013 platí Všeobecné 
smluvní podmínky ze dne 14. 11. 2012. 
V souvislosti s nabytím účinnosti 
nového občanského zákoníku 
k 1. 1. 2014 dojde i ke změně 
Všeobecných smluvních podmínek. 
Pro smlouvy uzavřené po 1. 1. 2014 
proto budou platit Všeobecné 
smluvní podmínky zveřejněné 
od tohoto data na internetových 
stránkách www.greece-tours.cz.

www.greece-tours.cz

Kypr

Rhodos | Kos | Kréta | Chalkidiki | Olympská riviéra | Skiathos | Skopelos 

Samos | Lesbos | Chios | Korfu | Zakynthos | Kefalonia | Lefk ada 

Santorini | Mykonos | Paros | Naxos | Pelopones | Attika 

Řecko 
Informace
a objednávky

GREECE TOURS PRAGUE,
spol. s. r. o.
Cestovní kancelář
Dlouhá 50, 110 00 Praha 1
Telefony:  (+420) 222 329 747
 (+420) 222 329 962
 (+420) 222 319 366
Mobily:  (+420) 724 241 584
 (+420) 736 123 803
 (+420) 776 861 929
Fax:  (+420) 222 317 016
E-mail:  info@greece-tours.cz
Internet:  www.greece-tours.cz

Tisková chyba vyhrazena.
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Proč Řecko?

VLEVO Santorini: neopakovatelné scenérie
VPRAVO NAHOŘE romantika v Řecku
VPRAVO DOLE Skiathos: dobrodružná plavba kolem malebného pobřeží  

Na nadcházející léto jsme pro vás připravili katalog 
zájezdů, aktualizovaný o nové destinace a hotely 
na řeckých ostrovech. 
I nadále se soustředíme na náš cíl – nabízet to 
nejlepší z Řecka. Hledáte-li nejnižší cenu na trhu, 
u nás ji pravděpodobně nenajdete. Nabízíme 
samozřejmě zájezdy v různých cenových relacích. 
Nechceme však dělat kompromisy a doporučovat 
služby, kterými si nejsme jisti. Pro nás má největší 
cenu vaše spokojenost.
Důkazem této snahy je úspěšné působení naší 
cestovní kanceláře na českém trhu od roku 1990, 
její dobré jméno a také desetitisíce spokojených 
klientů, kteří naše služby doporučují svým blízkým. 
Vzhledem k tomu, že s našimi partnery v Řecku 
jednáme o co nejlepších podmínkách průběžně 
po celý rok, nemůžeme v tomto katalogu 
představit celou šíři nabídky. Najdete tu pouze 
vybrané hotely s uvedením hlavních informací, 
výhod a orientačních cen. Podrobné popisy 
a kompletní aktuální ceny uvádíme na webu, kde 
naleznete ucelenou nabídku s řadou dalších hotelů. 
Jeho obsah operativně doplňujeme tak, abychom 
vám co nejdříve mohli přinést výhody a slevy, 
které nám naši partneři poskytují.
Řecko je rozhodně země, která stojí za návštěvu 
a málokdy zklame. Máte-li zájem o zájezd, 
neváhejte se na nás obrátit se svými dotazy, 
představami a požadavky. Jsme fl exibilní a díky 
tomu pro vás můžeme zajistit také samostatné 
ubytování, dovolenou i mimo vypsané termíny, 
odlety z mimopražských letišť a řadu dalších 
služeb.

Děkujeme za důvěru, 
kterou nám prokazujete

Srdečně Greece Tours

...zcela jiná dovolená
                               od roku 1990
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pro rychle dostupné kompletní informace
Pro okamžité získání 
nejaktuálnějších informací 
uvádíme u jednotlivých 
zájezdů i destinací QR kódy

U všech popisů jednotlivých oblastí a zá-
jezdů jsou uvedeny QR kódy, odkazující na 
webové stránky. Lze tak velice jednoduše 
okamžitě získat kompletní popisy destinací 
a jednotlivých hotelů s celkovými cenami, 
všemi typy pokojů, fakultativními službami, 
možnostmi slev a dalšími potřebnými infor-
macemi.

Pro přečtení QR kódu potřebujete pouze 
mobilní telefon s fotoaparátem a možností 
instalace čtečky QR kódů. Stačí spustit apli-
kaci „vyfotit“ kód a ta pak sama rozpozná 
ukrytý text. 
Po přečtení kódu se zobrazí odpovídající 
webová stránka zvolené destinace nebo zá-
jezdu se všemi užitečnými informacemi. 
Nejen z důvodu ochrany přírody a šetření na-
šich lesů nenajdete v tomto katalogu Ceník. 
Věříme, že možnost získat ihned přehledně 
a srozumitelně všechny aktuální ceny je díky 
využití QR kódů operativnější, než zdlouha-
vé vyhledávání v Ceníku.

Čtení QR kódů probíhá standardně pomocí speciálních aplikací pro mobilní telefony.
V případě jakýchkoli dotazů nám neváhejte zavolat, rádi vám poskytneme více informací!

Cena od: 25 160 Kč
Strava: snídaně
Délka pobytu: 7 nocí

Základní informace

Ukázka QR kódu pro načtení kompletních 
informací o hotelu

•   v-Card s kontakty 
na cestovní kancelář 
s možností uložení 
ve vašem telefonu

Informace

QR kód s kontaktem na cestovní kancelář 
Greece Tours

Nevyužíváte čtečku QR kódů?

Rádi vám pošleme všechny informace mai-
lem nebo poštou
Pokud nemáte telefon s možností nahrání 
potřebné aplikace nebo z jakýchkoli jiných 
důvodů dáváte přednost tištěné podobě in-
formací, rádi vám pro všechny požadované 
zájezdy zašleme kompletní popis zájezdu 
s celkovými cenami formou letáku poštou 
nebo emailem.  
Neváhejte nás ihned kontaktovat. 

Ukázka QR kódu pro načtení informací 
o oblasti

Navigátor

•   Nabídka ubytování na Rhodosu 18
•  Speciální nabídky 8
• Důležité informace na cestu 160
• Ceník www.greece-tours.cz

Více informací na
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Celková cena zájezdu a široká nabídka typů ubytování
Výpočet celkové ceny vybraného zájezdu včetně fakultativních služeb a případných pří-
platků  si můžete jednoduše zadat a zjistit na našich webových stránkách  www.greece-
-tours.cz. 
Stačí jen vybrat u zvoleného hotelu Termín, kliknout na Objednat a v objednávkovém for-
muláři  rozbalit  typ pokoje 1 . Kromě základních typů pokojů si můžete vybrat z řady dal-
ších možností ubytování, které zvolený hotel nabízí, vždy se zobrazí celková cena včetně 
všech povinných příplatků a aplikovaných slev 2 . 
Jednoduše tu zjistíte i ceny jednolůžkových pokojů, pokud je zvolený hotel nabízí. 

1

2
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Tip

Obsah webu v průběhu celého roku 
operativně doplňujeme a aktualizujeme 
tak, abychom vám co nejdříve nabídli 
výhody a slevy, které nám poskytují naši 
partneři. Hledejte pohodlně pomocí online 
vyhledávače  www.greece-tours.cz.
Při výběru své dovolené se na nás 
neváhejte obrátit, rádi vám poradíme 
a doporučíme optimální variantu právě 
pro vás a připravíme dovolenou na míru 
přesně podle vašeho zadání. 

Vyberte si svůj zájezd  a rezervujte jedno-
duše online. Nemusíte telefonovat ani mai-
lovat. Sami zjistíte, zda je zvolený zájezd 
volný. Prostým kliknutím a vyplněním re-
zervačních údajů si zájezd objednáte. Cena 
se kalkuluje automaticky dle vašich navole-
ných možností. Rezervační systém sleduje 
a ověřuje, zda je kapacita dostupná, není 
zadanými osobami přeplněna či zda je zadá-
na správná struktura poplatků. Po rezervaci 
zvolených kapacit máte možnost vybrat si 
způsob úhrady. Nejrychlejší a nejpohodl-
nější je platba platební kartou přímo online 
přes internet.
A navíc při rezervaci online získáváte slevu 
až 1000 Kč na dospělou osobu. 
Pokud vám systém nenabídne požadovaný 
typ pokoje, kontaktujte nás.

Barvy a značky
Každá oblast má svou barvu. Letoviska v ma-
pách, textu i nabídce hotelů snadno rozpo-
znáte podle červenobílého terčíku.

Přehledné odkazování
Rychlému nalezení souvisejících informací 
napomáhá systém navigačních šipek, které 
ukazují směr listování a cílovou stranu nebo 
zdroj. Navigace k informacím v Katalogu je 
tmavě modrá  , na našem webu  azurová 

  a v dalších zdrojích černá  . 

Od roku 1990 jsme 
už pro vás připravili 
pěknou řádku krásně 
prožitých dní v Řecku. 
Těšíme se, že i tento 
nejnovější katalog 
pomůže uskutečnit 
Vaše představy a sny.

Zadní záložka
Beze změny zůstává záložka na zadní straně 
obálky, kde máte stále po ruce obsah kata-
logu, kalendář a další praktické informace.

Rady a tipy
Pod oranžovými tipy najdete doporučení, 
která se přímo týkají vašeho výběru. Texty 
pod titulky v modrém podkladu zahrnují od-
kazy na informace, které s aktuální stránkou 
souvisejí. Na stránkách oblastí uvádíme také 
tipy na výlety v dané oblasti nebo místní za-
jímavosti.

O

T

V

Pro snadnější hledání

Rezervujte online a získejte slevu!
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V naší kanceláři můžete uplatnit poukázky 
SODEXHO – HolidayPass, FlexiPass a Dár-
kový Šek/DárkovýPass. Jsme rovněž zapoje-
ni v programu Benefi t a přijímáme poukáz-
ky Cheque Dejeneur. Poskytujeme i benefi t-
ní slevy pro držitele karet Tipsport.
•   poukázky lze uplatnit na celou nabídku 

zájezdů do hodnoty 50% z celkové sumy 
na jednu cestovní smlouvu, maximálně 
však do výše 12 000 Kč 

•   poukázky musí být uplatněny v jejich pl-
né hodnotě 

First minute se slevami až 30 %
Čím dříve začnete plánovat svou dovolenou, 
tím větší výběr budete mít. Zajistili jsme pro 
vás skvělé nabídky se slevami First minute.
V některých případech slevy dosahují až 30 % 
z ceny zájezdů. Celkový přehled zájezdů 
s uplatněním First minute slevy, včetně ter-
mínu platnosti nabízených slev, uvádíme na 

 www.greece-tours.cz/fi rst-minute-recko/. 

Slevy First minute jsou poskytovány v závis-
losti na aktuální situaci. Liší se nejen u růz-
ných hotelů, ale také u jednotlivých termí-
nů a typů pokojů. Platnost nabízených slev 
a výše zálohy je uvedena na webové strán-
ce příslušného hotelu pod přehledem termí-
nů a u formuláře Předběžná rezervace/Ob-
jednávka zájezdu. Při zahájení prodeje máte 
nejširší výběr hotelů, termínů a možností 
slev, které jsou termínově omezené.
Vyvarujete se nepříjemnostem a zklamáním 
s nákupem na poslední chvíli. V uplynulé se-
zóně se vzhledem ke sníženým kapacitám 
stávalo, že zájezdy byly i několik týdnů do-
předu vyprodané. 
Navíc s tak rozsáhlým pojištěním storna, 
jaké nabízíme k zájezdům FIRST MINUTE, už 
na poslední chvíli čekat nemusíte! 

Využijte výrazných slev a buďte bez obav! 
Vaše případné stornopoplatky kryje pojiš-
tění OPTIMAL ERV pojišťovny a. s. až do vý-
še 95 %. 

Pokud si zájezd rezervujete online, můžete 
slevu First minute kombinovat se slevou za 
online rezervace dle stanovených podmínek.

Zákazníkům s datem narození do konce ro-
ku 1952 nabízíme slevu až 8 % ze základní ka-
talogové ceny zájezdu.*

Vynaložte úsilí pro zorganizování dovolené 
s rodinami svých přátel nebo se spolupra-
covníky a můžete získat svou dovolenou se 
slevou nebo zcela zdarma. Již pro skupinu 
10 a více osob, hradících plnou základní ka-
talogovou cenu, získává 11 osoba slevu 50 % 
z ceny zájezdu, bude-li vás 21, pak 22 osoba 
má zájezd zdarma*. Zájezd pro skupinu je 
třeba rezervovat současně na stejný termín 
odletu a na stejné místo pobytu.

Nevíte, jaký dárek koupit svým blízkým k Vá-
nocům nebo narozeninám? Jak odměnit ne-
bo motivovat vaše zaměstnance? Udělejte 
jim radost skvělým dárkem. Nabízíme dárko-
vé poukazy naší cestovní kanceláře v hodno-
tě 1000 Kč, 2000 Kč nebo 5000 Kč. Rádi vám 
připravíme poukaz dle vašeho přání, třeba 
i s logem vašeho podniku. Dárkový certifi -
kát vystavujeme také na jméno obdarova-
né osoby. 
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Využijte nabízené slevy 

Dovolená 
s výhodami pro vás   
Našim cílem zůstává poskytovat kvalitní služby 
za příznivé ceny. Chcete-li si dopřát pěknou 
dovolenou za výhodných podmínek, podívejte 
se, jaké možnosti máte. Budete-li chtít něco 
vysvětlit, platí osvědčená zásada: 
ihned nám volejte!

* Podmínky uplatnění slev

Slevy poskytujeme do vyčerpání kapacit 
vyčleněných pro uvedené nabídky. Veškeré 
slevy musí být uplatněny při rezervaci 
zájezdu s uhrazením stanovené zálohy, 
nemohou být nárokovány dodatečně. 
O slevu se snižuje doplatek zájezdu. Slevy 
se nesčítají, nejsou přenosné a neposkytují 
se u zvýhodněných nabídek a zlevněných 
zájezdů typu last minute, fi rst minute 
apod. V případě nároku na více slev je 
vždy poskytnuta sleva, která je pro klienta 
nejvýhodnější. U procentních slevových 
sazeb se slevy kalkulují z celkové ceny 
zájezdů včetně letištních tax, neposkytují se 
jen z připojištění, příplatků za doobjednané 
stravování, taxi transferů, pokud nejsou 
součástí ceny, a dalších fakultativních 
služeb. Maximální výše slevy na osobu je 
3.000 Kč.

Poskytování First minute slev

Pojistné krytí až 95%

Skupinové slevy

Sleva za online rezervaci Poukázky od zaměstnavatelů

Slevy pro seniory

Dárkové poukázky
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Nabízíme možnost zakoupení samostat-
ných charterových letenek za výhodné ce-
ny do všech našich cílových destinací. Bližší 
informace včetně termínů a cen najdete na 

 www.greece-tours.cz/letenky. 

Pro svůj let si můžete do 5 dnů před odle-
tem zdarma objednat dětské a vegetarián-
ské jídlo či bezlepkovou, diabetickou nebo 
neslanou dietu. 

Zajistíme pro vás přepravu nadměrných za-
vazadel, popřípadě předmětů, které mají ne-
standardní rozměr (např. kolo, invalidní vo-
zík, surf, vak s golfovými holemi apod.). Po-
žadavek stačí nahlásit při rezervaci zájezdu, 
nejpozději však 14 dní před odletem. Přepra-
va je zpoplatněna, informace o aktuálních 
cenách poskytneme v cestovní kanceláři.

V cenách zájezdů je zahrnuto základní pojiš-
tění Basic ERV pojišťovny, a.s., které obsa-
huje pojištění léčebných výloh v zahraničí až 
do 2,4 mil. Kč, asistenční službu po 24 hodin 
denně, zajištění lékařského převozu, repa-
triaci a vyslání opatrovníka  www.greece-
-tours.cz/informace-k-zajezdum/pojisteni.
Součástí ceny zájezdu je i zákonné pojiště-
ní pro případ úpadku cestovní kanceláře dle 
zákona č.159/99 Sb.

Doporučujeme za zvýhodněnou cenu připo-
jištění SPORO nebo OPTIMAL, které zahrnu-
je i úrazové pojištění, odpovědnost za ško-
du, úhradu stornopoplatků a pojištění zava-
zadel. Nabízíme i individuální pojištění SBA-
LENO a pojištění pro samostatné letenky.

Přehled hotelů, nabízejících jednolůžkové po-
koje i s cenami uvádíme na  www.greece-
-tours.cz/slevy-a-nabidky-recko/jednoluzko-
ve-pokoje. 

Pro vaše pohodlí poskytujeme již řadu let 
u zájezdů do hotelů vyšších kategorií trans-
fery taxíkem, především na Krétě, Rhodo-
su, Korfu a na Kypru. Na našich webových 
stránkách uvádíme, u kterých zájezdů je 
transfer taxíkem v ceně. Transfer taxíkem lze 
za poplatek zajistit i u jiných hotelů.

Podle mezinárodních zvyklostí jsou pokoje 
v ubytovacích objektech odjíždějícím klien-
tům k dispozici zpravidla pouze do 12.00 ho-
din a možnost nastěhování přijíždějících je 
dle možností hotelu zpravidla po 14.00 ho-
dině. V případě, že váš let bude v časných 
ranních hodinách nebo zpáteční odlet poz-
dě večer, nabízíme vám za poplatek zajiště-
ní pokoje ihned po příletu, popřípadě v den 
odletu až do času transferu na letiště. Záro-
veň s ubytováním můžete čerpat i stravová-
ní. Vzhledem k výkyvům v obsazenosti hote-
lů se může stát , že v některých obdobích ne-
budeme moci tyto služby zajistit, v každém 
případě však uděláme vše pro to, abychom 
vám vyhověli.
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Výhody a nabídky 
pro naše klienty
Zájezdy do Řecka zajišťujeme spolehlivě 
již od roku 1990. Během více než dvou 
desetiletí  jsme  získali řadu  zkušenosti,  
poznali mnoho zajímavých míst v Řecku 
a navázali mnoho cenných osobních  
kontaktů. Bez nadsázky proto můžeme 
říci, že v Greece Tours známe Řecko dobře.  
Naším hlavním cílem i nadále je, 
aby se vám s námi v Řecku líbilo. 

Tip

Oči jen pro sebe
Řecko je oblíbeným cílem romantických 
cest pro zamilované z celého světa. Plánu-
jete svou první společnou cestu a těšíte se 
na chvíle ve dvou? Nabízíme ta nejkrásnější 
místa, kde si můžete užít zábavu a přitom 
mít dostatek soukromí pro sebe. Vybíráte-li 
si svou svatební cestu nebo ji chcete věno-
vat jako dárek, neváhejte se na nás obrátit.

Připojištění na stornopoplatky

POJIŠTĚNÍ V CENĚ ZÁJEZDU Charterové letenky

Stravování v průběhu letu

Přeprava neskladných zavazadel

Naše cestovní kancelář poskytuje ve spolupráci s ERV pojišťovnou, a. s., všem 
svým klientům evropský standard při řešení reklamací. Uplatňujeme tzv. ITQ 
Kodex, který je dlouhodobě používán na vyspělých trzích západní Evropy. Tento 
systém je založen na transparentním a jednotném řešení případných reklamací 
služeb cestovní kanceláře.

International Travel Quality Kodex (ITQ)

Transfer taxíkem v ceně zájezdu

Jednolůžkové pokoje

Zajištění ubytování ihned po příletu
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Poděkování za věrnost

Výhody s kartou Stálého klienta  

Ve snaze o zjednodušení a přehlednost sle-
vového systému ponecháváme i pro nad-
cházející sezónu slevy v procentech.
 Na rozdíl od slevy pevnou částkou, posky-
tované v předchozích letech pouze na do-
spělé osoby, nyní zvýhodnění získáte, při 
splnění níže uvedených podmínek, i pro spo-
lucestující děti.

Klienti, kteří s námi cestovali do Řecka, 
na řecké ostrovy nebo Kypr alespoň 
dvakrát, získají při rezervaci zájezdu 
přímo v naší cestovní kanceláři GREECE 
TOURS anebo při rezervaci online 
prostřednictvím našeho webu slevu 8 %!

V souvislosti s procentní sazbou se slevy kal-
kulují z celkové ceny zájezdů včetně letišt-
ních tax. 
Neposkytují se jen z připojištění, příplatků 
za doobjednané stravování, taxi transferů, 
pokud nejsou součástí ceny, pronájmu auta 
a dalších fakultativních služeb. 

Pokud jste kartu Stálého klienta z jakýchko-
li důvodů dosud neobdrželi, obraťte se na 
nás, obratem vám ji zašleme.

Slevu Stálého klienta můžete kombinovat se 
slevou za online rezervaci. Pokud už znáte 
místo svého pobytu, můžete si zájezd objed-
nat prostým kliknutím a vyplněním rezervač-
ních údajů na našem webu. Úhradu zálohy 
nebo celé částky lze provést platební kartou 
zabezpečenou platbou online přes internet 
nebo bankovním převodem. Uspoříte čas 
a získáte další cenové zvýhodnění za pro-
vedení rezervace online. Slevový kód pro 
uplatnění slevy vám sdělíme v naší kanceláři.

Sleva Stálého klienta není přenosná nelze ji 
sčítat s další slevou a neposkytuje se u zvý-
hodněných nabídek typu fi rst minute, last 
minute, akční ceny apod. Lze ji uplatnit pou-
ze při rezervaci přímo v kanceláři GREECE 
TOURS v Praze nebo prostřednictvím webu  
www.greece-tours.cz. Maximální výše slevy 
Stálého klienta na osobu je 3.000 Kč. 

Vážíme si přízně a důvěry klientů, kteří služ-
by naší cestovní kanceláře GREECE TOURS 
využívají opakovaně. A neustále se spolu se 
svými partnery v Řecku snažíme tuto důvěru 
nezklamat. Kromě úsilí o vylepšování stan-
dardu poskytovaných služeb nabízíme Stá-
lým klientům slevy a řadu výhod.

• Stálým klientům každoročně zasíláme 
nové katalogy na nadcházející sezónu

• Zajišťujeme bezplatnou rezervaci 
konkrétního pokoje u apartmánových 
domů

• Vycházíme vstříc individuálním 
požadavkům na termín, délku pobytu 
a typ ubytování

• Poskytujeme mimořádné cenové 
zvýhodnění zakoupeného zájezdu, 
doporučíte-li nabídku naší cestovní 
kanceláře vašim kolegům, přátelům či 
známým

• Zajišťujeme držitelům karty Stálého 
klienta bonusy v oblíbených řeckých 
tavernách, prodejnách řeckých potravin 
i dalšího zajímavého zboží a služeb.
Během roku doplňujeme průběžně 
na webové stránky další atraktivní 
nabídky.

Poděkování za věrnost

Výhody pro stálé klienty

Vyžádejte si kartu Stálého klienta

Kombinace s online slevou

Podmínky uplatnění slev

Poskytované slevy
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Bonusy pro Stálé klienty
Pro rok 2014 jsme pro naše věrné zákazníky  – držitele karty Stálého klienta domluvili  níže uvedené bonusy a slevy. Bude-li se vám stýskat 
po Řecku, můžete si zajít do řecké taverny, nakoupit řecké speciality nebo další výrobky:

•  Řecká TAVERNA THESSALONIKI, Vltavská 168, Davle, tel: 257 770 225, 777 665 092 

•  Řecká TAVERNA OLYMPOS, Kubelíkova 9, Praha 3, tel.: 222 722 239 

•  KAVALA – řecká restaurace, Charlese de Gaulla 5, Praha 6, tel.: 224 325 181  www.kavala-praha.cz 

•  RESTAURACE U JORGOSE, hotel Chodov, Mírového hnutí 2137/7, Praha 4, tel.:721 512 303  www.ujorgose.cz

•  GREEK CORNER, Francouzská 31, Praha 2, tel.: 222 524 349 – sleva 10 %
GREEK CORNER, Milady Horákové 27, Praha 7, tel.: 222 984 469 – sleva 10 % 

 www.greekcorner-prague.com

• KAVÁRNA HALF AND HALF, Václavské náměstí, Praha 1 – sleva 10 % 

•  OLYMPIA DELIKATESY A VÍNA Radhošťská 1 a, Praha 3 - Vinohrady – sleva 10 % 
OLYMPIA DELIKATESY A VÍNA Budějovická 1667/64, OC DBK, Praha 4, tel: 777 704 943 – sleva 10 %

 www.recky-obchod.cz tel: 724 325 502 – sleva 10 %

•  Kosmetika Mastic Spa– sleva 15 % na e-shopu  www.giagia.cz, tel.: 274 782 410, možné je i osobní 
vyzvednutí na adrese Notia, Blanická 16, Praha 2. Mastic Spa je tradiční řecká přírodní kosmetika 
s obsahem léčivé pryskyřice mastichy ze stromu řečík lentišek. Ve své účinné formě se získává 
na jediném místě na světě – v jižní části ostrova Chios. 

• JANIS FASHION butik s módními oděvy Václavské náměstí 49, Praha 1 – sleva 10 %

• JANIS SHOES Václavské nám 49, Praha 1 – sleva 10 %

•  EVROPSKÁ CESTOVNÍ POJIŠŤOVNA, a. s. – Křižíkova 237/36a, 186 00 Praha 8,  www.ervpojistovna.cz 
sleva 10 % na pojištění Single Trip, MultiTrip a LongPass pro všechny vaše individuální cesty do zahraničí.

Řecké taverny – Sleva 10 %

Řecké potraviny

Ostatní nabídky

SLEVA 10 %

SLEVA 10 %

SLEVA 15 %

SLEVA 10 %
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Jaká by měla být vaše dovolená?

Vyberte si dovolenou 
podle svých představ a zájmů 
Představy o ideální dovolené mohou být různé. Jen vy sami víte, jak chcete 
prožít volné dny. Řecko nabízí řadu možností relaxace, poznávání i aktivní 
dovolené. Najdete tu místa pro klidný odpočinek i letoviska, kde to žije, 
můžete se věnovat windsurfi ngu nebo potápění, podnikat cyklistické nebo 
turistické túry, jezdit na koních nebo se nechat rozmazlovat ve wellness 
centrech. Chcete-li se věnovat dalším aktivitám, zeptejte se nás. Rádi vám 
poradíme, kde pro ně v Řecku najít ta pravá místa.

Spojit dovolenou v Řecku, na řeckých ostro-
vech nebo Kypru se svým oblíbeným spor-
tem je velmi snadné. Vhodná golfová hřiš-
tě najdete na mnoha atraktivních místech. 
Krétský golfový klub poblíž letoviska Her-
sonissos spolupracuje s více než 40 part-
nerskými hotely, pro jejichž hosty posky-
tuje zvýhodněné podmínky. Pokud hledá-
te spoluhráče, stačí se zapsat do seznamu 
v příslušném hotelu a budete kontaktováni. 
Dvě atraktivní golfová hřiště byla vybudová-
na na jihozápadním Peloponésu jako součást 
areálu Costa Navarino. 18jamková hřiště jsou 
i na Korfu, Chalkidiki, Rhodosu i u Athén. 
Ideálním místem pro celoroční golfové akti-
vity je také ostrov Kypr, který nabízí čtyři gol-
fové areály. Chcete-li si golf vyzkoušet bě-
hem dovolené poprvé, můžete využít i kurzů 
pro začátečníky. 
Na cesty za golfem doporučujeme pojištění 
zahrnující nejvyšší limity pro případ krádeže, 
poškození či ztráty golfového vybavení.

Chcete si užít dovolenou v soukromí samo-
statné vily poskytující pohodlí pro neruše-
nou dovolenou s rodinou nebo přáteli? Nabí-
zíme vám v Řecku a na řadě řeckých ostrovů 
ubytování v pěkně vybavených vilách s ba-
zény. Vybíráme atraktivní lokality s pěknými 
scenériemi, v dosahu turistických letovisek. 
Ubytování v samostatných vilách nabízí také 
mnoho hotelových resortů vyšší kategorie, 
kde lze využít i možnost stravování.
Můžete si objednat pouze samostatné uby-
tování na požadovaný počet dní anebo kom-
pletní zájezd včetně letecké přepravy. Pro 
vaše pohodlí zajišťujeme k dopravě z letiš-
tě transfery taxíkem, popřípadě i pronájem 
auta.
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Láká vás luxus kosmopolitních hotelů? Pak 
si dopřejte dovolenou v některém boutique 
hotelu! Kromě standardních pokojů nabí-
zí ubytování v suitách nebo vilách s vlastní-
mi bazény, wellness centra a řadu dalších 
služeb. Přímo do vaší suity si můžete objed-
nat masáž nebo soukromou luxusní večeři 
při svíčkách. V katalogu představujeme ex-
kluzivní hotely v Řecku na Kypru. S výběrem 
podle vašich individuálních požadavků vám 
rádi poradíme. Pro vaše pohodlí zajišťujeme 
k těmto pobytům na místě transfery z letiš-
tě soukromým taxíkem.

Tip

Víkendy v Řecku
Nemůžete odjet na týdenní dovolenou, ale 
rádi byste si užili několik dní u moře? Chcete 
si v klidu vychutnat frappé, dopřát skvělou 
večeři a víno v taverně u moře, poslouchat 
jen šumění moře? Nebo prožít romantické 
chvíle ve dvou? 
Právě pro vás jsme připravili možnost 
prodloužených víkendů u moře na řeckých 
ostrovech Kréta, Rhodos a Kos.

Tip

Spojení pobytů
Zkombinujte si zájezdy na dvou blízkých 
ostrovech. V průběhu jednoho zájezdu tak 
budete moci navštívit a poznat současně 
třeba Kos a Rhodos, Krétu a Santorini nebo 
Samos a Chios. 

Golf Samostatné vilyTop dovolená
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Chcete poznávat současné Řecko, jeho pa-
mátky a přírodní krásy, ale nevyhovují vám 
skupinové zájezdy nebo nabízené termíny? 
Plánujete navštívit jiná místa, než nabízíme 
v katalogu? Toužíte si prohlížet muzea a sta-
rověké památky v klidu, bez chvatu, který 
obvykle provází organizované zájezdy? 
Máte-li vlastní představu, jak prožít své volné 
dny v Řecku, naplánujte si svou dovolenou 
sami. Se zajištěním zájezdů na míru máme 
dlouholeté zkušenosti. Zajistíme vám nejen 
letenky, lodní lístky a další služby, ale poradí-
me i s výběrem ubytování a sestavením itine-
ráře pro zvolenou trasu, aby vaše cesta pro-
běhla bez komplikací. 

Navštivte během jedné plavby několik řec-
kých ostrovů a Turecko. Na lodích máte za-
jištěno kromě pohodlného ubytování také 
stravování formou plné penze. Během plav-
by můžete odpočívat a slunit se u bazénu 
na palubě nebo si dopřávat wellness služby. 
Plavby lze kombinovat s pobytem v Athé-
nách nebo na Krétě  150.

Stále oblíbenější zájezdy, kdy během poby-
tu v Řecku poznáte několik ostrovů. Okru-
hy po ostrovech zajišťujeme pro individu-
ální klienty a upravujeme je podle jejich iti-
nerářů a s přihlédnutím k aktuálnímu lodní-
mu spojení. Kromě nabídky okruhů po ost-
rovech v Egejském moři, lze připravit řadu 
jiných kombinací. Můžete si zvolit například 
trasy Athény–Mykonos–Santorini, Athény–
Naxos–Tinos, popřípadě jinou kombinaci os-
trovů dle vlastního zvážení.

Fly and drive je vhodný typ zájezdu přede-
vším pro individuální cestovatele, kteří chtě-
jí poznat nejvýznamnější památky řeckého 
starověku. Výhodou je možnost naplánovat 
si vlastní okruh pro poznání vybraných míst. 
Klienti si po příletu vyzvednou na letišti ob-
jednané osobní auto a vydají se na cestu. 
Ubytování po předem stanovené trase je za-
jištěné na požadovaný počet dní. Pro pozná-
vání pevninského Řecka se zpravidla objed-
nává několik dní v Athénách, jedno přenoco-
vání v Delfách nebo Kalambace, Olympii, Na-

fplionu apod. Obdobný program lze zajistit 
i pro zájemce o okruh Krétou.

Usnadníme vám individuální poznávání men-
ších řeckých ostrovů bez rozvinuté masové 
turistiky, na které není zajišťována dopra-
va charterovými lety – například Skopelos, 
Paros, Naxos nebo Tinos. Doprava je zajiš-
ťována zpravidla letecky přes Athény, kde 
přestoupíte na vnitrostátní linku. Vzhledem 
k omezené návaznosti leteckých spojů se na-
bízí také přímý let na Santorini a přeprava 
lodí na vybraný ostrov. 

Pokud se rozhodnete cestovat do Řecka 
svým vozem, objednejte si u nás jen uby-
tování ve zvolené lokalitě. Nejčastější trasa 
přes Budapešť, Bělehrad a Skopje je bezpeč-
ná, zlepšila se úroveň odpočívadel i stav dál-
nic. Pro cestu přes Itálii, vhodnou zejména 
při plánovaných pobytech na Jónských os-
trovech a západním Peloponésu, zajišťuje-
me lístky na trajekty z přístavů Ancona, Bari 
i Brindisi. 
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Cesty za poznáváním

Okružní plavby po ostrovech

Cesty mimo známé cíle

Island hopping

Vlastní doprava

Fly and Drive
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Dopřejte svým dětem 
řecké prázdniny! 

nější. Většinou se děti aklimatizují rychleji, 
než dospělí. Počítejte však s tím, že se po-
třebují v novém prostředí nejméně 1–2 dny 
adaptovat, aby se cítily bezpečně. Také ze 
zdravotních hledisek, kvůli kterým se často 
s dětmi k moři jezdí, je prospěšnější alespoň 
desetidenní pobyt. Vhodnější je pobyt v jed-
nom místě, odkud budete třeba podnikat vý-
lety, než střídat různá ubytovací zařízení. 

Studia a apartmány
Záleží na jen na vás, jaké ubytování si pro 
svůj pobyt vyberete. Studia a apartmá-
ny poskytují, zejména rodinám s malými 
dětmi, za příznivé ceny pohodlí z hledis-
ka přípravy dětské stravy v jednoduše za-
řízených kuchyňských koutech vybavených 
dvouvařičem a ledničkou. Pokud si zvolíte 
apartmán, budete mít pro své děti odděle-
nou ložnici.

Hotely vstřícné k dětem 
Řada hotelů vyšších kategorií poskytu-
je zdarma dětské postýlky a jídelní židličky, 
často také dřívější večeře, speciální dětské 
menu a další služby pro rodiny s dětmi. 

Hotely řetězce Grecotel nově nabízí v rám-
ci GrecoBaby pro děti do 3 let zdarma nebo 
za malý poplatek nejen dětské postýlky 
a židličky, ale i ohřívače láhví, monitory, pře-
balovací podložky, chodítka, nočníky, ko-
čárky. Stačí sdělit své požadavky do hotelu 
před příletem, aby bylo vše připraveno. 

V resortech, zaměřených na pobyty rodin, 
lze objednat dětskou výživu mezinárodních 
značek Pro děti od 3 do 12 let nabízí některé 
hotely řetězce Grecotel v Tasty Corner zdar-
ma od 11.00 do 17.00 hodin čerstvé ovoce, 
jogurty, sušenky, zmrzlinu, mléko, čaj, vodu 
a džusy.
Obědy zahrnují polévky, zeleninu, těstovi-
ny, ryby, pizzu, domácí burgery, saláty a dal-
ší dětská jídla včetně dietních.

Malí cestovatelé se mohou během svého 
pobytu skvěle zabavit, sportovat a soutěžit 
s kamarády z celé Evropy. Například v resor-
tu Sani se mohou účastnit mini Olympijských 
her na pláži, výletů, pikniků, hledání pokladu 
nebo her v bazénu.
Hotely sítě Grecotel pořádají zábavné hry, tý-
kající se řecké historie a poznávání přírody. 
Děti se také mohou věnovat vodním spor-
tům a ekologii nebo hledat skryté poklady. 
V nejvyšší sezóně zajišťují hotely v Řecku i na 
Kypru i programy pro teenegery zahrnující 
plážový volejbal, vodní sporty, turnaje, řec-
ké tance i hip hop a další atraktivní aktivity. 

Chcete-li se svými dětmi cestovat do Řec-
ka, na řecké ostrovy nebo Kypr, doporučuje-
me naplánovat svou dovolenou včas a v kli-
du, abyste dny odpočinku prožili v pohodě, 
bez zbytečné nervozity a stresu. Zvolíte-li si 
zájezd vhodný právě pro vás, budete i po le-
tech vzpomínat na báječnou rodinnou dovo-
lenou. Navíc Řekové děti milují, všude jsou 
srdečně vítány a mají vše dovoleno.
Nejdůležitější je správný výběr místa a uby-
tování pro pobyt s ohledem na věk a potřeby 
vašich dětí. Zjistěte, zda vybraný hotel nabízí 
například dětskou postýlku, židličky v hote-
lové restauraci, brouzdaliště, dětský koutek 
nebo animační programy pro nejmenší. Ptej-
te se, jaká je pláž, jak je rušné místo pobytu, 
je-li poblíž zajištěna lékařská péče.

Máte-li předškoláky, dejte přednost poby-
tům mimo hlavní sezónu, kdy jsou klimatic-
ké podmínky příznivější a prázdninová le-
toviska většinou klidnější. Výhodnější bývají 
i ceny, takže si můžete dopřát u moře delší 
pobyt, který je pro děti jednoznačně vhod-
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! Vyberte si zájezd včas

S předškoláky mimo hlavní sezónu

Stravování pro děti

Dětské kluby

Vhodné ubytování pro rodiny
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Dětské ceny jsou v hotelech zpravidla po-
skytovány pouze při ubytování rodičů s dět-
mi v jednom pokoji. Zatímco tříčlenné rodi-
ny mají snadný výběr ubytování ve dvoulůž-
kovém pokoji s přistýlkou, pro rodiče se dvě-
ma a více dětmi je potřeba zvolit vhodný typ 
ubytování podle jejich věku. Vybrali jsme pro-
to objekty, které nabízejí pokoje se dvěma 
přistýlkami. Děti tak bydlí s rodiči za přijatel-
né ceny, první dítě často platí jen dopravu. 

Děti do 12 let, v některých případech až do 
14 let, mají ZDARMA ubytování a stravování 
ve stejném rozsahu jako dospělí spolucestu-
jící v níže uvedených hotelech:

RHODOS – Grecotel Rhodos Royal, 
Lindian Village, Amathous Elite Suites, 
Apartmány a studia Meropi
KOS – Blue Lagoon Village, Diamond 
Deluxe, Doubletree by Hilton, Grecotel 
Kos Imperial, Grecotel Royal Park, Porto 
Bello Royal, Michelangelo Resort, Aquis 
Marine Resort, Michelangelo Resort

ZDARMA s sebou na dovolenou můžete vzít 
děti, kterým v den návratu ze zájezdu ješ-
tě nebudou dva roky. Za dítě hradíte pouze 
poplatek ve výši 990 Kč, který zahrnuje i zá-
kladní pojištění. Děti nemají nárok na místo 
v letadle, v autobuse během transferu ani 
na další služby. V případě zájmu lze samo-
zřejmě ve většině ubytovacích zařízení ob-
jednat dětskou postýlku. 

Chcete jet se svým dítětem nebo vnoučkem 
sami k moři? Poletí s vámi za dětskou cenu, 
která je jinak poskytována jen v doprovodu 
dvou plně platících dospělých osob. Nabíd-
ka platí například pro zájezdy s ubytováním 
v níže uvedených objektech: 

Rhodos – Meropi 
Olympská riviéra – Maria, Stelios
Kréta – Ria, Ikaros Beach

Bližší informace vám sdělíme v kanceláři.

KRÉTA – Alexander Beach, Creta Maris 
Beach Resort, Fodele Beach, Grecotel 
Club Marine Palace, Grecotel Creta 
Palace, Minoa Palace Resort, Porto 
Elounda, Villa Ria, Avra Imperial Beach, 
Ikaros Beach, Lyttos Beach
CHALKIDIKI – Istion Club, Meliton 
Thalasso, Sani Beach, Sani Beach Club
OLYMPSKÁ RIVIÉRA – Studia 
a apartmány Maria 
SKIATHOS – Skiathos Palace
SAMOS – Doryssa Seaside Resort, Kerveli 
Village, Samaina Inn, Sirena Residence
LESBOS – Aeolian Gaea, Sunrise Resort
KORFU – Grecotel Corfu Imperial, 
Grecotel Daphnila Bay Thalasso, Grecotel 
Eva Palace, La Riviera Barbati, Chrismos, 
ZAKYNTHOS – Louis Plagos Beach, The Bay
SANTORINI – Antinea
KYPR – Anassa, Columbia Beach Resort, 
Four Seasons, Intercontinental 
Aphrodite Hills, Le Meridien Limassol, 
St.George Gardens
CHIOS – Aegean Dream, Sea View Resort
PELOPONES – Grecotel Olympia Oasis, 
Grecotel Olympia Riviera, Aldemar 
Olympia Village
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! Zájezd zdarma pro děti do 2 let

Dětské ceny při cestě 
s jednou dospělou osobou

ZDARMA ubytování a stravování 
pro vaše děti 
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Základní informace

Teploty  vody a  vzduchu ve °C
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Vzdálenost z České republiky
Vzdušná vzdálenost Praha–Rhodos je 2057 km.
Průměrná doba letu je 2 hodiny a 40 minut. 

Doprava po ostrově
Rhodos má spolehlivou místní autobusovou 
dopravu, pro spojení s hlavním městem jsou 
hlavně večer využívané taxíky. Na místě si 
můžete půjčit auto, motorku nebo kolo.

Další oblast  28

 Rhodos 
Ostrov slunce

Rhodosu se přezdívá Ostrov slunce, protože podle mytologie 
jej jako dar od vládce bohů dostal bůh slunečního svitu Hélios. 
Bohatá a dramatická historie ostrova se datuje od homérských 
dob, je plná pověstí a mýtů, které připomíná i řada antických 
památek a monumentálních středověkých staveb.
Rhodos s rozlohou 1398 km2 je dlouhý 77 a široký 37 kilometrů, 
nejvyšší hora Atáviros dosahuje výšky 1215 metrů. Klidné 
východní pobřeží ostrova má písčité a písčito-kamenité pláže, 
je vhodné pro vyznavače koupání, slunění a rodiny s dětmi. 
Západní větrnější břehy si vybírají spíše milovníci vodních 
sportů, zejména surfování. 
Pobyt na ostrově si můžete zpestřit fakultativními výlety 
zahrnujícími prohlídku hlavního města Rhodos a okruh 
ostrovem s odborným výkladem. Lodní výlety směřují 
na vedlejší ostrovy především Symi, Chalki, Nissyros, Kalymnos 
nebo do nedalekého Turecka.

Proč jet na Rhodos? Protože slunce tu skutečně svítí 
neuvěřitelných 270 dní v roce. Ostrov lemují dlouhé členité, 
písečné pláže, za romantikou se můžete vydat na malé 
oblázkové pláže s průzračně čistou vodou. Milovníky historie 
okouzlí kromě antického Lindosu i mohutné opevnění Starého 
města, které tu zanechali Johanité, a zříceniny středověkých 
hradů. Přímořská letoviska žijí prázdninovou atmosférou 
po celý den až do noci, nabízí od vodních radovánek 
a příjemných procházek kolem obchodů a butiků přes posezení 
v typických řeckých tavernách až po noční kluby a diskotéky 
vše, co si jen můžete přát. 

Tip na výlet

Město Rhodos
Rušné přístavní město s bohatou historií 
patří mezi nejkrásnější místa ostrova. 
Díky tomu je město Rhodos, založené 
kolem roku 400 př. n. l. a vystavěné 
podle architekta Hippodama, zapsané 
i na seznam památek UNESCO. Jeho 
dominantou jsou unikátní středověké 
hradby a Staré město s impozantní 
budovou Paláce velmistrů. V historických 
středověkých domech žijí místní obyvatelé 
celoročně. Malebné křivolaké uličky staré 
části města lákají turisty k prohlídce 
obchůdků s kořením a suvenýry. 
Za návštěvu stojí především známá 
Rytířská ulice, Turecká čtvrť a přístav 
Mandraki, odkud odplouvají výletní lodě 
na okolní ostrovy a do Turecka.
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má členité pobřeží s romantickými zálivy 
a klidným mořem a nabízí množství roz-
manité zábavy jak pro dospělé, tak i pro 
mladší generaci.
Transfer z letiště asi 45 minut.

 Faliraki
Jedno z nejrušnějších letovisek ostrova 
leží 15 kilometrů jihovýchodně od města 
Rhodos. Celá oblast je oblíbená přede-
vším pro své nádherné, několik kilometrů 
dlouhé smíšené písečné a oblázkové pláže 
s průzračně čistým mořem. Ve Faliraki se 
nachází i Waterpark. Středisko je proslulé 
množstvím barů, restaurací, kaváren a dis-
koték, kde noční život utichá až k ránu. 
Mezi Faliraki a hlavním městem je po celou 
sezónu dobré autobusové spojení. 
Transfer z letiště asi 20 minut.

 Kallithea
Menší klidné letovisko se smíšenými 
písčito-oblázkovými plážemi, které mají 
pozvolný vstup do moře. V okolí najdete 
i malé skalnaté zálivy. V Kallithei je několik 
restaurací a minimarketů, za větším 
ruchem se můžete vydat do sousedního 
letoviska Faliraki nebo do hlavního města 
Rhodos, vzdáleného asi 5 kilometrů. K do-
pravě lze využít pravidelnou autobusovou 
dopravu nebo taxi. 
Transfer z letiště asi 25 minut.

 Ixia
Středisko Ixia patří k nejvyhledávanějším 
místům na severozápadním pobřeží ostro-
va. Více než 3 kilometry dlouhá oblázková 
pláž s tyrkysově zbarveným mořem a čas-
to zvlněnou mořskou hladinou je pravým 
rájem pro sportovně založené klienty, 

Letoviska na Rhodosu
 Lindos

Lindos je typická řecká vesnička tvořená 
bílými domky vystavěnými ve svahu u zá-
toky se dvěma písečnými plážemi. Celá 
trasa vedoucí strmě ke sloupům Athénina 
chrámu je lemovaná obchůdky se suvený-
ry a tradičními místními výrobky. V úzkých 
a příkrých vesnických uličkách jsou dosud 
jedinými dopravními prostředky kromě 
motorek osli a muly. 
Transfer z letiště asi 60 minut.

 Lardos
Letovisko na jihovýchodě ostrova proslulé 
svými dlouhými plážemi. V původně malé 
vesničce můžete navštívit několik typic-
kých taveren, nabízejících speciality řecké 
kuchyně. 
Transfer z letiště asi 60 minut. 

 Lachania
Oblast Lachania se stejnojmennou ma-
lebnou vesničkou se nachází v kopcích 
několik kilometrů směrem do vnitrozemí. 
Po cestě z Gennadi do Kattavie minete vě-
trný mlýn, který vypovídá o staré venkov-
ské tradici tohoto kraje. V centru vesničky 
Lachania s dobře zachovalými bílými dom-
ky můžete v taverně u velkého platanu 
ochutnat speciality řecké kuchyně. 
Transfer z letiště asi 80 minut.

 Kolymbia
Úpravné letovisko s eukalyptovou alejí 
a smíšenými písečnými a oblázkovými 
plážemi se rozprostírá na východním 
pobřeží ostrova, asi 12 kilometrů na jih 
od známého střediska Faliraki. Kolymbia 

Navigátor

•   Nabídka ubytování na Rhodosu  18
•  Speciální nabídky  8
• Důležité informace na cestu  160
• Ceník  www.greece-tours.cz

Více informací na

  Město Rhodos
  Kallithea

  Faliraki

  Kolymbia

  Lindos

 Ixia 

 Lardos 

 

Mapa celého Řecka  2–3

  Lachania

zvláště pro milovníky surfování. V centru 
vodních sportů si můžete pronajmout 
i vodní skútry, vyzkoušet vodní lyžování 
nebo parasailing. Letovisko nabízí rozličné 
možnosti večerní zábavy v místních 
barech a klubech. Výhodou je blízkost 
hlavního města Rhodos, s nímž má Ixia 
velmi dobré autobusové spojení. 
Transfer z letiště asi 20 minut.
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AQUAGRAND EXCLUSIVE DELUXE RESORT 5*
Luxusní hotelový komplex se nachází v zálivu 
u  metrů dlouhé soukromé pláže u vstupu 
kamenité. Pro pohodlí klientů je tu dřevěné 
molo a upravený vstup s pískem. Hotel tvoří 
třípatrová hlavní budova a sedm dvoupatrových 
křídel, zasazených v zahradě s palmami 
a olivovníky mezi lagunami, privátními bazény 
a vodopády. Jeho součástí je lázeňské centrum 
Aquasenses Spa s vnitřním bazénem, saunou, 
jacuzzi a hammamem, které nabízí kosmetické 
a kadeřnické služby, léčebné procedury, masáže, 
jógu a pilates. Tradiční řecká vesnička Lindos je 
v dosahu necelých  kilometrů od hotelu, golfové 
hřiště Afandou je vzdáleno asi  kilometrů.

Vybavení  
•  tři venkovní bazény, z toho jeden sladkovodní 

a dva se slanou vodou
•  čtyři elegantní restaurace s výhledem 

na moře
•  tři bary 
•  zlatnictví, butik a malá galerie
•  fi tness
•  vodní sporty včetně potápění, pronájem 

jachty nebo výlety 

Ubytování 
•  klimatizované dvoulůžkové pokoje s možností 

přistýlky
•  koupelna s WC, vysoušeč vlasů, koupací 

pláště a pantofl e
•  SAT/TV, telefon, trezor
•  lednička, vybavení na přípravu kávy a čaje
•  balkón nebo terasa

Stravování 
•  polopenze formou bufetu

Výhody

•  klidný areál určený jen pro dospělé osoby
•  v ceně transfery do/z hotelu taxíkem
•  lehátka a slunečníky u bazénu i na pláži bez 

poplatku
•  plážové osušky
•  wifi  připojení bez poplatku
•  možnost ubytování v suitách se soukromými 

bazény

First minute

Cena od: 22 300 Kč

Cena od: 24 310 Kč
Strava: polopenze
Délka pobytu: 7 nocí

Základní informace

V ceně transfery 
do/z hotelu taxíkem
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LINDOS BLU 5*
Luxusní hotel v jihovýchodní části Rhodosu, 
jen  kilometry od známého Lindosu se 
starověkými památkami, je vystavěný 
panoramaticky ve svahu nad písečnou pláží 
s nádherným výhledem na záliv Vlychas. 
Lindos Blu je vzhledem ke své úrovni, umístění 
i architektonickému provedení zařazený 
do kategorie Small Luxury Hotels of the World. 
Zajišťuje ubytování jen pro dospělé osoby, 
zejména páry všech generací, které vyhledávají 
romantické prostředí s vysokým standardem 
poskytovaných služeb. Vzhledem k umístění 
hotelu ve svahu nedoporučujeme pobyt 
klientům s pohybovými problémy.
Relaxační centrum Spa & Health Club zajišťuje 
lázeňské revitalizující a omlazující procedury, 
kosmetické služby, manikúru a pedikúru.

Vybavení 
•  dva velké sladkovodní bazény s terasou
•  dvě elegantní restaurace à la carte Smeralde 

a Five Senses Gourmet 
•  dva bary
•  prosklená posilovna s krásným výhledem
•  tenisový kurt, sauna
•  zlatnictví a minimarket
•  wellness

Ubytování 
•  dvoulůžkové pokoje s výhledem na záliv 
•  koupelna s jacuzzi a WC, vysoušeč vlasů, 

koupací pláště a pantofl e
•  SAT/TV, DVD přehrávač, hudební kanál, 

telefon, trezor
•  vybavení na přípravu kávy a čaje, minibar 
•  balkón nebo terasa

Stravování 
•  snídaně, možnost dokoupení večeří

Cena od: 29 930 Kč
Strava: snídaně
Délka pobytu: 7 nocí

Základní informace

Výhody

•  komfortní prostředí jen pro dospělé osoby, 
zejména páry všech generací

•  v ceně transfery do/z hotelu taxíkem
•  lehátka, slunečníky a plážové osušky 

u bazénů i na pláži bez poplatku
•  výtahy na pláž
•  room servis  hodin denně
•  klimatizace je funkční i v době nepřítomnosti 

na pokoji
•  připojení k internetu
•  postele velkosti king size 
•  možnost zajištění suit a vil se soukromými 

bazény

V ceně transfery 
do/z hotelu taxíkem
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 Rhodos  16  Lardos  17

LINDIAN VILLAGE 5*
Luxusní resort je postavený u soukromé 
pláže v jihovýchodní části Rhodosu nedaleko 
vesničky Lardos. Hotelový komplex ve stylu 
klasické ostrovní architektury poskytuje 
ubytování vysokého standardu. Domky s prvky 
řecké vesnice jsou zasazeny v udržované 
zahradě s exotickými květinami a stromy, 
typickými pro tuto oblast Rhodosu. Pláž je 
písečná, místy s kamenitým vstupem do moře. 
Hlavní město ostrova je vzdáleno  kilometrů, 
městečko Lindos  kilometrů. 

Vybavení 
•  propojené bazény se sluneční terasou 

a barem
•  několik restaurací, plážový bar, disco bar 

a centrální bar s klasickou živou hudbou
•  nákupní centrum se zlatnictvím, obchody se 

suvenýry a dárky, hračkami a oblečením
•  tenisové kurty, možnost jízdy na koni, 

venkovní posilovna
•  vodní sporty 
•  dětský koutek a hřiště
•  wellness

Ubytování 
•  klimatizované dvoulůžkové pokoje s možností 

přistýlky
•  koupelna s WC, vysoušeč vlasů, koupací 

pláště, pantofl e
•  SAT/TV, DVD přehrávač, rádio
•  minibar, telefon, trezor
•  balkón nebo terasa

Stravování 
•  polopenze formou bufetu

Cena od: 25 560 Kč
Strava: polopenze
Délka pobytu: 7 nocí

Základní informace

Výhody

•  krásná pláž se vzrostlými stromy
•  v ceně transfery do/z hotelu taxíkem
•  lehátka a slunečníky u bazénu i na pláži bez 

poplatku
•  plážové osušky
•  internetové připojení bez poplatku
•  možnost ubytování v suitách se soukromými 

bazény nebo jaccuzi

V ceně transfery 
do/z hotelu taxíkem

First minute

Cena od: 23 370 Kč
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 Rhodos  16  Lachania  17

ATRIUM PRESTIGE 5*
Luxusní hotelový resort na jihovýchodním 
pobřeží ostrova, přímo u smíšené písčito – 
oblázkové pláže v klidné oblasti Lachania. 
Od stejnojmenné tradiční vesničky s typickými 
bílými domky je vzdálený přibližně  kilometrů. 
Nejjižnější cíp ostrova Prasonissi, kde se 
Egejské moře spojuje se Středozemním, je 
v dosahu  kilometrů. Komplex tvoří hlavní 
budova ve tvaru kopule s vodní fontánou, 
bungalovy a vily postavené ve stylu řecké 
vesničky. Poloha pokojů zajišťuje nádherný 
výhled na nekonečné Středozemní moře. 
Lázeňské centrum AnaNeosis nabízí 
rehabilitační bazén, saunu, hammam, jacuzzi, 
vodní masáže, aromaterapie, masáže 
a kosmetické služby.

Vybavení 
•  hlavní bazén s plochou  m², vyhřívaný 

a dětský bazén
•  bazén s ostrůvkem a malou kapličkou pro 

svatební obřady
•  několik dalších bazénů různých tvarů 

a velikostí
•  hlavní hotelová restaurace s otevřenou 

terasou, asijská i à la carte restaurace
•  bar, kavárna 
•  hřiště na basketbal a volejbal, tenisové kurty, 

stolní tenis a minigolf, vodní sporty
•  venkovní šachy
•  minimarket, zlatnictví a kadeřnictví
•  hřiště, dětské židličky
•  wellness

Ubytování 
•  klimatizované dvoulůžkové pokoje s obývací 
částí a možností přistýlky

•  koupelna s jacuzzi vanou, WC, vysoušeč vlasů, 
koupací pláště a pantofl e

•  SAT/TV s hudebním kanálem, internetové 
připojení, telefon, trezor

•  minibar, vybavení na přípravu kávy a čaje
•  balkón nebo terasa

Stravování 
•  snídaně formou bufetu, možnost dokoupení 

obědů a večeří

Cena od: 24 510 Kč
Strava: snídaně
Délka pobytu: 7 nocí

Základní informace

Výhody

•  luxusní komplex s nádhernými výhledy
•  v ceně transfery do/z hotelu taxíkem
•  klidná oblast ostrova
•  vodní plochy mnoha tvarů
•  lehátka a slunečníky u bazénu i na pláži bez 

poplatku
•  plážové osušky
•  připojení k internetu bez poplatku
•  na vyžádání lze zajistit hlídání dětí
•  několikrát týdně tematické večery s hudbou

V ceně transfery 
do/z hotelu taxíkem
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 Rhodos  16  Kolymbia  17

ATLANTICA CLUB AEGEAN BLUE 4*
Hotelový komplex na klidném místě na okraji 
letoviska Kolymbia u písčité pláže s malými 
oblázky a pozvolným vstupem do vody. Areál 
tvořený hlavní budovou a vilkami v pěkné 
zahradě má skvělé podmínky především pro 
rodinnou dovolenou. Pro děti tu byl vybudován 
malý aquapark s tobogány, skluzavkami 
a řadou dalších atrakcí.
Nedaleko hotelu se nachází i zastávka 
autobusu, zajišťujícího spojení do hlavního 
města Rhodos nebo oblíbeného letoviska 
Lindos. 

Vybavení
•  dva bazény a jacuzzi
•  restaurace, taverna, bary, minimarket
•  tenisové kurty, stolní tenis, fotbalové hřiště, 

fi tness centrum, sauna
•  vodní sporty, plážový volejbal
•  internetový koutek 
•  dětské hřiště, bazén a aquapark
•  animační programy

Ubytování
•  klimatizované dvoulůžkové pokoje s možností 

přistýlky
•  koupelna s WC, vysoušeč vlasů
•  SAT/TV, lednička, telefon
•  trezor za poplatek
•  balkón nebo terasa

Stravování
•  plná penze formou all inclusive

Cena od: 22 730 Kč
Strava: all inclusive
Délka pobytu: 7 nocí

Základní informace

Výhody

•  výborná poloha přímo na pláži na klidném 
místě

•  v ceně transfery do/z hotelu taxíkem
•  lehátka, slunečníky u bazénů bez poplatku
•  hotel přátelský k dětem, dětské postýlky, 

aquapark
•  rodinné pokoje

V ceně transfery 
do/z hotelu taxíkem

First minute

Cena od: 20 840 Kč
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First minute

Cena od: 21 230 Kč

 Rhodos  16  Kallithea  17

GRECOTEL RHODOS ROYAL 4* 
Grecotel Rhodos Royal se rozkládá u krásné 
smíšené písčité a oblázkové pláže, místy 
s kamenitým vstupem do vody. Areál se skládá 
z hlavní budovy a bungalovů rozmístěných 
ve velké udržované zahradě se zajímavou 
fl órou. Elixir Spa centrum nabízí lázeňské 
léčebné terapie, k relaxaci lze využít saunu, 
masáže a parní lázeň, služby doplňuje 
kadeřnictví.
Spojení s  kilometrů vzdáleným hlavním 
městem zajišťuje místní autobusová doprava.

Vybavení 
•  tři sladkovodní bazény o rozloze  m  

s tobogánem 
•  vnitřní bazén, v zimních měsících vyhřívaný
•  hlavní restaurace a několik barů
•  asijská restaurace, taverna na pláži
•  internetový koutek bez poplatku
•  minimarket, obchůdky s atraktivním zbožím, 

kadeřnictví
•  vodní sporty zaměřené na windsurfi ng 

a vodní lyžování
•  biliár, stolní tenis, fi tness centrum
•  dětské brouzdaliště, miniklub
•  animační program
•  wellness

Ubytování 
•  klimatizované dvoulůžkové pokoje s možností 

přistýlky
•  mramorová koupelna s WC, vysoušeč vlasů
•  SAT/TV, rádio, telefon, trezor, lednička
•  balkón nebo terasa

Stravování 
•  plná penze formou all inclusive

Cena od: 23 250 Kč
Strava: all inclusive
Délka pobytu: 7 nocí

Základní informace

Výhody

•  hotelový areál u pláže vhodný pro rodiny
•  v ceně transfery do/z hotelu taxíkem
•  lehátka, slunečníky a plážové osušky 

u bazénu i na pláži bez poplatku
•  wifi  připojení
•  ranní gymnastika a vodní aerobik
•  možnost ubytování v rodinných pokojích
•  v rámci all inclusive bez poplatku – kánoe, 

šlapadla, windsurfi ng pro držitele licence
•  dětské postýlky, židličky, ohřívače láhví, 

kočárky i monitory

V ceně transfery 
do/z hotelu taxíkem
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 Rhodos  16  Faliraki  17

STUDIA A APARTMÁNY MEROPI
Objekt Meropi, skládající se ze dvou budov, 
nabízí příjemné ubytování na klidném okraji 
letoviska Faliraki v dosahu  minut chůze 
od písečné pláže, místy kamenité. Na známou 
nudistickou pláž, skrytou v malém zálivu 
mezi útesy, dojdete asi za  minut. V okolí 
najdete menší obchůdky, Faliraki s mnoha 
restauracemi a bary je vzdáleno asi  minut 
chůze. Do hlavního města lze dojet pravidelnou 
autobusovou dopravou.

Vybavení 
•  pěkný bazén s dětským bazénkem
•  lehátka a slunečníky
•  pool bar 

Ubytování
Studia pro –  osoby

•  obývací ložnice s kuchyňským koutem
•  koupelna se sprchovým koutem a WC
•  terasa nebo balkón
•  zapojení klimatizace a trezor za poplatek
Apartmány pro  osoby mají obývací ložnici 
oddělenou přepážkou, jsou vhodné pro 
ubytování dvou dospělých osob se dvěma 
dětmi.

Stravování 
•  možnost dokoupení snídaní

Cena od: 12 450 Kč
Strava: bez stravy
Délka pobytu: 7 nocí

Základní informace

Výhody

•  poloha na klidném místě v dosahu rušného 
letoviska

•  lehátka a slunečníky u bazénu bez poplatku
•  možnost stravování přímo v objektu
•  poblíž malá nudistická pláž
•  bezpečí oploceného areálu
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 Rhodos  16  Kallithea  17

RODOS PALLADIUM 5*
Hotel Rhodos Palladium přímo na písčito-
oblázkové pláži poskytuje komfortní ubytování 
a rozmanité možnosti strávení příjemné 
dovolené. Centrum Faliraki je vzdáleno 

 kilometry, z hotelu je dobré autobusové 
spojení do okolních letovisek i do hlavního 
města. jamkové golfové hřiště Afandou je 
odtud vzdáleno asi  kilometrů.

Vybavení 
•  dva velké sladkovodní bazény nepravidelných 

tvarů
•  restaurace s terasou, pool bar a bar na pláži,
•  vnitřní bazén se sekcí jacuzzi, saunou a parní 

lázní
•  tenisové kurty, volejbalové a basketbalové 

hřiště, minigolf, stolní tenis
•  fi tness centrum
•  hřiště pro děti a místnost s videohrami
•  vodní sporty u vedlejšího hotelu
•  animační programy

Ubytování 
•  klimatizované dvoulůžkové pokoje s možností 

přistýlky
•  koupelna s WC, vysoušeč vlasů
•  SAT/TV, DVD přehrávač, rádio, telefon, 

lednička
•  trezor a balkón

Stravování 
•  polopenze formou bufetu 

Cena od: 22 270 Kč
Strava: polopenze
Délka pobytu: 7 nocí

Základní informace

Výhody

•  oblíbený hotel s dobrou polohou
•  v ceně transfery do/z hotelu taxíkem
•  lehátka, slunečníky a plážové osušky 

u bazénu i na pláži bez poplatku
•  všechny pokoje mají výhled na moře
•  dětské menu
• dětský bazén, dětské menu a miniklub

V ceně transfery 
do/z hotelu taxíkem

First minute

Cena od: 20 440 Kč
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 Rhodos  16  Ixia  17

AMATHUS ELITE SUITES 5*
Luxusní komplex je součástí známého resortu 
Amathus Beach. Exkluzivní část resortu se 
suitami je umístěná v klidné rozlehlé zahradě. 
Písčito-oblázková pláž s průzračně čistým 
mořem je v dosahu  metrů, od resortu ji dělí 
místní komunikace s podchodem. Nachází se 
v klidné části letoviska Ixia s dlouhou pobřežní 
promenádou plnou barů a taveren, nabízejících 
denní i noční zábavu. Centrum Ixie je 
vzdáleno asi  metrů. Spojení s nedalekým 
hlavním městem Rhodos zajišťuje pravidelná 
autobusová doprava. Golfové hřiště Afandou je 
vzdáleno cca  kilometrů od hotelu.

Vybavení
•  bazén a další  bazény v resortu
•  wellness centrum
•  restaurace, několik barů a taverna v resortu
•  tenisové kurty, stolní tenis, fi tness centrum
•  vodní sporty na pláži
•  herna, internetový kout
•  kadeřnictví a minimarket
•  dětské hřiště a miniklub 

Ubytování
•  elegantně vybavené klimatizované suity s pro 

–  osoby
•  koupelna s WC, vysoušeč vlasů, koupací 

pláště a pantofl e
•  SAT/TV s hudebním kanálem, připojení 

na internet
•  vybavení pro přípravu kávy a čaje, minibar 

za poplatek

Stravování
•  snídaně, možnost dokoupení polopenze

Cena od: 33 530 Kč
Strava: snídaně
Délka pobytu: 7 nocí

Základní informace

Výhody

•  vysoký standart ubytování s výhledem 
na moře

•  v ceně transfery do/z hotelu taxíkem
•  lehátka, slunečníky a plážové osušky 

u bazénu i na pláži bez poplatku
•  wifi  připojení bez poplatku

V ceně transfery 
do/z hotelu taxíkem

First minute

Cena od: 29 900 Kč
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 Rhodos  16  Ixia  17

SENTIDO IXIAN GRAND 5*
Elegantní hotelový komplex se nachází přímo 
u oblázkové pláže, asi  minut od živého 
centra letoviska Ixia. Nabízí ubytování 
v designově zařízených pokojích, suitách 
a maisonetech se soukromými bazény. 
S hlavním městem Rhodos, vzdáleným 

 kilometrů, je pravidelné spojení místní 
dopravou. 

Vybavení 
•  dva bazény, jeden s mořskou vodou, jacuzzi
•  dětský bazén, hřiště a vířivka
•  několik restaurací a barů
•  tenisové kurty, stolní tenis, hřiště na volejbal 

a basketbal, minigolf a vodní gymnastika
•  vodní sporty včetně windsurfi ngu 
•  internetový kout
•  animační program

Ubytování 
•  klimatizované dvoulůžkové pokoje s možností 

přistýlky
•  koupelna s WC, vysoušeč vlasů, koupací 

pláště a pantofl e 
•  SAT/TV, telefon, minibar, trezor 
•  balkón 

Stravování 
•  polopenze formou bufetu

Cena od: 22 540 Kč
Strava: polopenze
Délka pobytu: 7 nocí

Základní informace

Výhody

•  areál obklopený pěknou přírodou
•  v ceně transfery do/z hotelu taxíkem
•  lehátka a slunečníky u bazénu i na pláži bez 

poplatku
•  plážové osušky
•  židličky a dětské postýlky bez poplatku
•  wifi  připojení bez poplatku u recepce

V ceně transfery 
do/z hotelu taxíkem

First minute

Cena od: 20 010 Kč
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Zajímavost

Kos a cyklistika
Pobyt na Kosu můžete využít ke zlepšení 
své fyzické kondice nejen plaváním nebo 
pěší turistikou, ale i cyklistikou. Kolo 
si tu můžete půjčit doslova na každém 
kroku. Po celém ostrově byly vybudovány 
cyklistické stezky, po nichž se můžete 
bezpečně vydat za poznáváním krás 
a zajímavostí Kosu. Stezka pro cyklisty, 
využívaná také milovníky jízdy na 
kolečkových bruslích, vede i kolem celého 
pobřeží hlavního města se spoustou 
antických a středověkých památek, 
připomínajících bohatou historii Kosu. 

Základní informace

Teploty  vody a  vzduchu ve °C

33 33

31
30

27
26

25 25

23

21
20

19

V VI VII VIII IX X

Vzdálenost z České republiky
Vzdušná vzdálenost Praha–Kos je 1939 km.
Průměrná doba letu je 2 hodiny a 40 minut.

Doprava po ostrově 
Ostrov má linkovou autobusovou dopravu, 
zajišťující spojení většiny letovisek s hlav-
ním městem. Na místě si můžete půjčit kolo, 
motorku nebo auto. 

 16 Předchozí oblast. Další oblast  40

 Kos
Hippokratův ostrov

Ostrov Kos v jihovýchodní oblasti Egejského moře patřící 
do souostroví Dodekanessos se rozkládá na ploše 295 km2. 
Jeho bohatou historii připomíná především hlavní město 
ostrova se spoustou antických a středověkých památek. Podle 
mytologie byl Kos sídlem obrů, do historie se zapsal především 
jako rodiště a působiště zakladatele moderní medicíny 
Hippokrata. Díky bohatým dějinám se může Kos pochlubit 
řadou významných archeologických nalezišť a pamětihodností, 
především svatyní Asklepion s lékařskou školou, kde 
Hippokrates učil své žáky základům medicíny. Nesmazatelné 
stopy zde rovněž zanechali johanitští rytíři a Benátčané.
Pobřeží Kosu, dlouhé 114 kilometrů, je lemováno nádhernými 
písečnými plážemi a romantickými skalnatými zálivy. Zatímco 
hornatý a větrnější jih ostrova je ideálním místem pro 
vyznavače vodních sportů, zejména pro surfaře, sever je 
rovinatější, vhodný mimo jiné i pro výlety na kole. 

Proč jet právě na Kos? Ostrov má neporušenou, téměř 
panenskou přírodu se spoustou zeleně. Dovolenou zde můžete 
trávit jak v klidnějších přímořských vesničkách, tak v typicky 
řeckých živých turistických letoviscích, záleží jen na vašem 
výběru. Kos má vynikající podmínky pro příjemnou dovolenou 
klientů všech generací, zvláště pro rodiny s dětmi. 
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Více informací na

 www.greece-tours.cz/Kos

Navigátor

•   Nabídka ubytování na Kosu  30
•  Speciální nabídky  8
• Důležité informace na cestu  160
• Ceník  www.greece-tours.cz

Letoviska na Kosu
 Kefalos 

Původně tradiční městečko se starými 
větrnými mlýny ve svahu a krásným byzant-
ským kostelem se přizpůsobilo turistickému 
ruchu, takže tu dnes najdete řadu obchodů, 
taveren, barů i diskoték. Nejznámější pláží 
v okolí je písečná Paradise Beach s centrem 
vodních sportů. 
Transfer z letiště asi 10 minut.

 Kardamena
Letovisko Kardemena na jihovýchodním 
pobřeží je druhé největší na ostrově Kos. 
Od hlavního města je vzdáleno necelých 
30 kilometrů. Jeho předností je přede-
vším nádherná, 4 kilometry dlouhá pláž 
s jemným zlatým pískem. Samozřejmě tu 
nechybí centrum vodních sportů včetně 
možnosti potápění. Oblíbené letovisko má 
rušný noční život, zejména mladí turisté se 
tu do časného rána baví v místních barech 
a diskotékách.
Transfer z letiště asi 25 minut.

 Agios Fokas
Malá klidná vesnička s několika obchody 
a tavernami v přírodním mořském zálivu 
na severovýchodě ostrova. Zajímavostí jsou 
místní termální prameny, jejichž teplota 
dosahuje místy až 50o Celsia. Voda v přírod-
ním bazénku mezi skalisky je mírně slaná, 
ale naprosto čirá. V okolí se nachází i řada 
menších zátok s průzračně modrou vodou. 
Pláže jsou v této oblasti převážně obláz-
kové, u vstupu do moře se mohou objevit 
ostřejší kamínky, doporučujme proto boty 
do vody. Agios Fokas se nachází asi 8 kilome-
trů od hlavního města ostrova, se kterým má 

poměrně časté spojení linkovým autobusem.
Transfer z letiště asi 35 minut.

 Psalidi
Letovisko Psalidi s několika tavernami a ob-
chody se rozkládá podél smíšené písečné 
a oblázkové pláže, místy s kamenitým 
vstupem do vody. Nachází se asi 4 kilometry 
jihovýchodně od hlavního města, s nímž má 
pravidelné autobusové spojení. Zastávky 
jsou zpravidla poblíž každého hotelu. Kolem 
pobřeží vede nově vybudovaná silnice s cyk-
listickou stezkou, kterou využívají i běžci 
a milovníci kolečkových bruslí. 
Transfer z letiště asi 50 minut.

 Lambi
Letovisko Lambi je v podstatě předměs-
tím hlavního města ostrova Kos. Živým 
střediskem prochází 3 kilometry dlouhá 
třída s hotelovými objekty, která vede až 
do přístavu Mandraki v Kosu. Je lemovaná 
tavernami, bary, obchůdky a půjčovnami aut 
a motocyklů. Řada plážových barů a klubů 
nabízí občerstvení přímo na pláži, pokud si 
objednáte nápoj nebo malé občerstvení, 
je lehátko se slunečníkem bez poplatku. 
Dlouhá písečná pláž má oblázkový vstup 
do vody, kolem pobřeží vede až do centra 
hlavního města stezka pro cyklisty. 
Transfer z letiště asi 40 minut.

 Tigaki
Rušné letovisko s mnoha řeckými taver-
nami, restauracemi s mezinárodní kuchyní 
a plážovými bary leží u krásné písčité pláže. 
Je tu centrum s bohatou nabídkou vodních 
sportů, plážové bary, lehátka se slunečníky 
k pronajmutí, ale i volná místa, kde si může-
te zapíchnout vlastní slunečník a dokonce 

i malá nudistická pláž. Tigaki se nachází asi 
12 kilometrů od hlavního města, se kterým 
má spojení linkovým autobusem. 
Transfer z letiště asi 35 minut. 

 Marmari
Letovisko s krásnými, klidnými písečnými 
plážemi a pozvolným vstupem do vody, 
ideálním pro děti a starší osoby. Hotely 
tu nejsou natěsnány vedle sebe, ale leží 
samostatně v různé vzdálenosti od pláže, 
která nabízí vynikající podmínky pro vodní 
sporty, zejména surfování. Letoviskem vede 
hlavní ulice, kde se nachází několik obchodů 
a taveren s místními specialitami. Transfer 
z letiště asi 30 minut. 
Transfer z letiště asi 30 minut.

  Město Kos
  Psalidi

Lambi 
Tigaki 

Marmari 
Mastichari 

  

Mapa celého Řecka  2–3

  Kardamena
  Kefalos

Agios Fokas 
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Cena od: 21 610 Kč
Strava: all inclusive
Délka pobytu: 7 nocí

Základní informace

 Kos   28  Kefalos  29

BLUE LAGOON VILLAGE 5* 

Výhody

•  rozlehlý areál je rozdělen na dvě části, 
v klidnější části, určené pouze pro dospělé 
klienty, je klubový bazén, jacuzzi a několik 
restaurací

•  lehátka, slunečníky a plážové osušky 
u bazénů a na pláži bez poplatku

•  vyhřívaný bazén, jacuzzi, fi tness centrum, 
sauna a parní lázně bez poplatku

•  vysoká úroveň stravování, v komplexu se 
nachází asijská Susshimi restaurace a rybí 
taverna, jejichž služby nejsou součástí 
nabídky all inclusive, ale klienti hotelu je 
mohou využívat se slevou 

•  rodinné pokoje a suity se soukromými bazény
•  dětské židličky a dětské postýlky
•  přeprava klientů v rámci areálu elektrickými 

vozítky

Rozsáhlý komplex vystavěný na ploše 
  m  se nachází na jihu ostrova, přímo 

u dlouhé písčito-kamenité pláže s kamenitým 
vstupem do moře. Poloha areálu zajišťuje 
nádherné výhledy na moře a romantické 
západy slunce. Health Club nabízí vyhřívaný 
bazén, jacuzzi, fi tness centrum, saunu, parní 
lázně a masáže. Proslulá pláž Paradise Beach, 
označovaná za nejkrásnější na Kosu, se nachází 
asi  kilometry odsud, městečko Kefalos 
s tavernami a obchody je vzdáleno  kilometrů 
a místní letiště  kilometrů. 

Vybavení 
•  několik velkých bazénů, jeden s tryskami 

a vnitřní vyhřívaný bazén
•  osm restaurací a sedm barů
•  klubová místnost s hernou a domácím kinem
•  internetový kout s wifi  připojením, 

minimarket
•  tenisové kurty, stolní tenis, víceúčelové 

sportovní hřiště
•  pronájem kol 
•  vodní sporty
•  dětský bazén se skluzavkami, hřiště, miniklub
•  animační programy, lanová dráha
•  wellness

Ubytování 
•  klimatizované dvoulůžkové pokoje s možností 

přistýlky
•  koupelna s WC, vysoušeč vlasů, koupací 

pláště a pantofl e
•  SAT/TV, rádio s hudebními kanály, trezor
•  malá lednička, vybavení pro přípravu kávy 

a čaje
•  balkón nebo terasa
•  připojení k internetu za poplatek

Stravování 
•  all inclusive

First minute

Cena od: 19 710 Kč

028_039_Kos_14.indd   30028_039_Kos_14.indd   30 25.11.13   11:4125.11.13   11:41



  K
os

 n
ab

íd
ka

 u
by

to
vá

ní

31
Kompletní ceny  www.greece-tours.cz

Cena od: 19 500 Kč
Strava: polopenze
Délka pobytu: 7 nocí

Základní informace

Luxusní hotel se nachází na jihovýchodním 
pobřeží ostrova přímo u dlouhé písčité pláže 
Helona. Poloha v mírném svahu zajišťuje 
fascinující výhledy na moře a protější ostrov 
Nissyros. Rozlehlý komplex s hezkou zahradou 
a množstvím vodních ploch, večer působivě 
osvětlených, je vhodný i pro nejnáročnější 
klienty. Lázeňské centrum s vnitřním 
vyhřívaným bazénem, saunou, parními 
lázněmi a fi tness centrem nabízí relaxační 
programy a masáže. Služby zahrnují i manikúru 
a pedikúru. Vzdálenost do nejbližšího letoviska 
Kardamena je asi  kilometry, pro spojení lze 
využít linkový autobus ze zastávky, která je 
v dosahu  metrů.

Vybavení
•   bazénů
•  hlavní restaurace Helona, à la carte 

restaurace Thalassa
•  dva bary
•  tenisový kurt, stolní tenis, hřiště na plážový 

volejbal, fi tness centrum
•  vodní sporty včetně potápění
•  dětský bazén a hřiště 
•  pronájem kol, motorek a aut 
•  minimarket a klenotnictví
•  konferenční místnosti 
•  wellness

Ubytování
•  klimatizované dvoulůžkové pokoje s king size 

bed a možností přistýlky
•  koupelna s WC, vysoušeč vlasů, koupací 

pláště, pantofl e
•  SAT/TV, telefon, wifi  připojení, trezor
•  minibar, vybavení pro přípravu kávy a čaje
•  balkón nebo terasa 

Stravování 
•  polopenze formou bufetu

 Kos   28  Kardamena  29

DOUBLETREE BY HILTON 5* 

Výhody

•  ubytování pro nejnáročnější klientelu
•  lehátka se slunečníky a plážové osušky bez 

poplatku u bazénů i na pláži 
•  wifi  připojení
•  individuálně ovládaná klimatizace
•  rodinné pokoje a suity se soukromými bazény
•  dětské menu, židličky a postýlky bez 

poplatku

First minute

Cena od: 17 540 Kč
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 Kos   28  Kardamena  29

ATLANTICA PORTO BELLO ROYAL 5* 
Moderní hotel řetězce Atlantica se nachází asi 

 kilometry od letoviska Kardamena, spojení 
zajišťuje hotelový bus bezplatně. Spojení 
s hlavním městem ostrova, vzdáleným asi  
kilometrů, zajišťuje linkový autobus. Resort se 
skládá z několika budov obklopených bazény 
a zahradou. Od dlouhé, písečné pláže ho dělí 
málo frekventovaná komunikace, lze využít 
i podchod.

Vybavení
•   bazénů s mořskou vodou, terasa
•  hlavní restaurace, italská, asijská a řecká 

taverna
•  bar u bazénu a na pláži 
•  fi tness centrum, jacuzzi
•  tenisové kurty, stolní tenis a hřiště na plážový 

volejbal 
•  step aerobik, vodní aerobik a vodní polo
•  šipky, boccia
•  večerní animační programy
•  vodní sporty
•  vnitřní sladkovodní bazén, sauna, jacuzzi 
•  možnost masáží i dalších lázeňských procedur 

ve Spa centru
•  internetový koutek a wifi  připojení v lobby
•  butik, zlatnictví a minimarket

Ubytování
•  klimatizované dvoulůžkové pokoje s možností 

přistýlky
•  koupelna s WC, vysoušeč vlasů
•  SAT/TV, rádio, CD přehrávač, telefon, 

internetové připojení
•  lednička/minibar, trezor 
•  balkón nebo terasa

Stravování
•  all inclusive

Cena od: 25 490 Kč
Strava: all inclusive
Délka pobytu: 7 nocí

Základní informace

First minute

Cena od: 23 120 Kč

Výhody

•  hotel vhodný pro rodinnou dovolenou
•  široká nabídka sportovních aktivit
•  lehátka a slunečníky u bazénů i na pláži bez 

poplatku
•  plážové osušky oproti malému depozitu
•  wifi  v lobby
•  v rámci all inclusive bez poplatku tenisový 

kurt, fi tness centrum a nemotorizované 
vodní sporty – šlapadla a kánoe
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Kompletní ceny  www.greece-tours.cz

Cena od: 21 430 Kč
Strava: polopenze
Délka pobytu: 7 nocí

Základní informace

Jeden z nejlepších hotelů na Kosu je 
postavený v řeckém stylu v mírném svahu 
s panoramatickým výhledem na moře. Služby 
na špičkové úrovni, skvělá kuchyně a krásné 
prostředí jsou zárukou prožití pohodové 
dovolené. Moderní komplex se skládá z hlavní 
budovy a  přilehlých budov a nachází se 
na severovýchodě ostrova v zálivu Agios 
Fokas, asi  kilometrů od hlavního města 
ostrova. Soukromá oblázková pláž s lehátky 
a slunečníky je přímo pod hotelem. Spojení 
do hlavního města i k nedalekým termálním 
pramenům zajišťuje linkový autobus.

Vybavení
•  tři bazény včetně infi nity s terasami 

na slunění
•  restaurace a bary 
•  tenisový kurt, stolní tenis, minigolf, billiár
•  herna, fi tness centrum a jacuzzi 
•  minimarket, zlatnictví, módní butik
•  konferenční místnost, internetové připojení

Ubytování
•  dvoulůžkové pokoje s individuálně ovládanou 

klimatizací
•  koupelna s WC, vysoušeč vlasů, koupací 

pláště a pantofl e
•  SAT/TV, rádio, telefon, wifi  připojení bez 

poplatku
•  vybavení pro přípravu kávy a čaje, malá 

lednička, trezor
•  balkón nebo terasa

Stravování
•  polopenze formou bufetu, možnost 

dokoupení all inclusive

 Kos   28  Agios Fokas  29

MICHELANGELO RESORT & SPA 5* 

First minute

Cena od: 19 670 Kč

Výhody

•  hotel pro klidnou relaxaci
•  lehátka, slunečníky a osušky u bazénů bez 

poplatku
•  možnost ubytování v suitách
•  internetové připojení
•  dětský klub, možnost hlídání dětí

028_039_Kos_14.indd   33028_039_Kos_14.indd   33 25.11.13   11:4125.11.13   11:41



  K
os

 n
ab

íd
ka

 u
by

to
vá

ní

34
Kompletní ceny  www.greece-tours.cz | Volejte  222 329 747 | Pište  info@greece-tours.cz

Cena od: 18 990 Kč
Strava: all inclusive
Délka pobytu: 7 nocí

Základní informace

Výhody

•  klidný areál s bohatou nabídkou sportů 
a služeb

•  lehátka, slunečníky a plážové osušky 
u bazénů i na pláži bez poplatku

•  v rámci all inclusive bez poplatku fi tness 
centrum, stolní tenis, tenisový kurt, vodní 
pólo, basketbal, plážový volejbal, minifotbal, 
boccia a aerobik 

•  výborné podmínky pro děti - brouzdaliště, 
dětský bazén, hřiště, miniklub, disko, dětské 
židličky a postýlky

•  pokoje v bungalovech v zahradě s patrovými 
postelemi pro děti 

•  rodinné suity s jednou nebo dvěma ložnicemi 
až pro  osob mají malý kuchyňský kout

Rozsáhlý komplex hlavní budovy 
a bungalovů, obklopený zelení, se nachází 
v klidném prostředí zálivu Agios Fokas 
na severovýchodním pobřeží ostrova, asi 

 kilometrů od hlavního města. Umístění 
ve svahu zajišťuje nádherný panoramatický 
výhled na moře, oblázková pláž s lehátky 
a slunečníky je přímo pod areálem hotelu. 
Spojení do hlavního města i k nedalekým 
termálním pramenům zajišťuje linkový autobus.

Vybavení
•  tři bazény s terasami na slunění
•  tři dětská brouzdaliště, dětský bazén , hřiště, 

miniklub
•  restaurace s terasou, restaurace a la carte, 

taverna, bar a snack bar
•  tenisový kurt, fi tness centrum, minigolf, 

volejbalové hřiště
•  společenská místnost s TV, internetový 

koutek, minimarket, obchod se suvenýry  
•  animační programy
•  masáže, sauna, kosmetické služby
•  biliár, půjčovna kol a motocyklů

Ubytování
•  dvoulůžkové klimatizované pokoje s možností 

přistýlky 
•  koupelna s WC, vysoušeč vlasů
•  SAT/TV, telefon, lednička, trezor
•  balkón nebo terasa směrem k moři

Stravování
•  all inclusive

 Kos   28  Agios Fokas  29

DIMITRA BEACH RESORT 4* 

First minute

Cena od: 17 130 Kč
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First minute

Cena od: 21 010 Kč

Cena od: 23 000 Kč
Strava: polopenze
Délka pobytu: 7 nocí

Základní informace

Nádherný komplex s velmi pěknou zahradou 
se nachází v letovisku Psalidi, asi  kilometry 
od hlavního města Kos, s nímž má pravidelné 
autobusové spojení. Pláž u hotelu je písečná 
s oblázky a místy kamenitým vstupem do vody. 
Pobyt lze spojit s relaxačními antistresovými 
a kondičními programy Elixir Thalasso 
Spa centra zahrnujícími lázeňské služby 
jako masáže, saunu, parní lázně, shiatsu, 
aromaterapii a zkrášlující péči. Dvou až 
šestidenní programy zahrnují i masáže proti 
celulitidě a lze je objednat na vyžádání předem.

Vybavení 
•  tři bazény s mořskou vodou
•  dětské brouzdaliště a vnitřní sladkovodní 

bazén, v zimě vyhřívaný
•  několik restaurací, pool bar a plážový bar 
•  minimarket, kadeřnictví, zlatnictví
•  televizní místnost s videem, herna 

a internetový kout
•  tenisové kurty, hřiště na plážový volejbal, 

stolní tenis a fi tness centrum
•  škola vodních sportů na pláži včetně kurzů 

windsurfi ngu a potápění
•  pronájem kol a zajišťování cyklistických výletů
•  animační programy pro dospělé i děti
•  wellness

Ubytování 
•  klimatizované dvoulůžkové pokoje s možností 

přistýlky
•  mramorová koupelna s WC, vysoušeč vlasů
•  SAT/TV, CD a DVD přehrávač, rádio, telefon, 

lednička, trezor
•  balkón nebo terasa

Stravování 
•  polopenze formou bohatého bufetu, 

možnost dokoupení all inclusive formou 
Premius Plus

Výhody

•  lehátka, slunečníky a plážové osušky 
u bazénů i na pláži bez poplatku

•  na pláži sprchy a převlékárny
•  wifi  připojení v celém areálu bez poplatku
•  široké sportovní aktivity v rámci all inclusive 

bez poplatku tenisové kurty – ve večerních 
hodinách včetně osvětlení, aerobik, step 
aerobik, vodní aerobik a vybavení pro 
šnorchlování

•  dětské postýlky, židličky, ohřívače láhví, 
kočárky i monitory

•  Tasty Corner zajišťuje pro děti zdarma po celý 
den jídlo i nápoje, včetně dietních

 Kos   28  Psalidi  29

GRECOTEL KOS IMPERIAL 5* 
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Cena od: 22 610 Kč
Strava: polopenze
Délka pobytu: 7 nocí

Základní informace

Luxusní hotel v oblasti Lambi u písečné pláže 
s oblázkovým vstupem do moře se nachází 
necelé  kilometry od hlavního města, kam 
je spojení linkovým autobusem ze zastávky 
u vchodu areálu. Jeho součástí je lázeňské 
centrum Mazarin Luxury Health Club s vnitřním 
vyhřívaným bazénem, nabízející relaxační 
masáže a řadu dalších procedur.

Vybavení
•  velký sladkovodní bazén a dětský bazén 

s terasou 
•  elegantní restaurace Emerald se specialitami 
řecké kuchyně 

•  italská à la carte restaurace Peruzzi 
•  pool bar a lobby bar
•  internetový kout, konferenční místnost
•  tenisový kurt, fi tness centrum
•  malý kostelík a minimarket
•  wellness, kadeřnictví

Ubytování 
•  klimatizované dvoulůžkové pokoje s možností 

přistýlky
•  koupelna s WC, hydromasážní vana, vysoušeč 

vlasů, koupací pláště, pantofl e
•  SAT/TV, připojení na internet, rádio, telefon, 

trezor
•  vybavení pro přípravu kávy a čaje, minibar
•  balkón nebo terasa 

Stravování 
• polopenze formou bufetu

Výhody

•  moderní luxusní hotel u pláže
•  gastronomické služby na vysoké úrovni
•  lehátka, slunečníky a plážové osušky 

u bazénů bez poplatku
•  suity se sdíleným nebo privátním bazénem
•  blízkost hlavního města

 Kos   28  Lambi  29

DIAMOND DELUXE HOTEL 5* 

First minute

Cena od: 20 670 Kč
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 Kos   28  Lambi  29

AQUA BLU BOUTIQUE HOTEL & SPA 5* 
Moderní hotel se nachází v letovisku Lambi, 
přímo u jedné z nejatraktivnějších písčito-
oblázkových pláží ostrova Kos. Díky své poloze 
a špičkové úrovni poskytovaných služeb je 
hotel členem The Small Luxury Hotels of the 
World. Do hlavního města ostrova můžete 
dojít procházkou pobřežní promenádou 
lemovanou obchůdky, bary a tavernami, 
která vede až do malebného přístavu. Spojení 
zajišťuje i místní autobusová linka. Hotel je 
určený pouze pro dospělé osoby, poskytuje 
i ubytování pro handicapované klienty.

Vybavení 
•  bazén s pool barem
•  Cuvee Restaurant s nabídkou gurmánských 

specialit
•  fi tness centrum
•  wellness
•  tenisové kurty a multifunkční hřiště 

v sesterském hotelu Pelagos Suites
•  butik
•  wifi  připojení po celém areálu

Ubytování 
•  suity pro  osoby s king size bed 

a individuálně ovládanou klimatizací
•  koupelna s WC, vysoušeč vlasů, koupací 

pláště a pantofl e
•  SAT/TV, rádio s hudebními kanály, internetové 

připojení, trezor
•  minibar, na vyžádání vybavení pro přípravu 

kávy a čaje
•  balkón nebo terasa

Stravování
•  snídaně formou bufetu

Cena od: 21 760 Kč
Strava: snídaně
Délka pobytu: 7 nocí

Základní informace

Výhody

•  nový hotel s moderním designem 
•  lehátka se slunečníky a plážové osušky bez 

poplatku u bazénu i na pláži 
•  wifi  připojení v celém areálu bez poplatku
•  možnost ubytování v suitách se soukromým 

bazénem

First minute

Cena od: 19 220 Kč
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 Kos   28  Tigaki  29

AQUIS MARINE RESORT 4* 
Oblíbený resort je tvořený hlavní budovou 
a dvoupodlažními domy umístěnými v zahradě. 
Nachází se v severní části ostrova, necelé 
 kilometry od známého letoviska Tigaki 

a  kilometrů od hlavního města, se kterým má 
autobusové spojení. Díky aquaparku s vodními 
atrakcemi je vyhledávaný především rodinami 
s dětmi. Písčito-oblázková pláž je poměrně 
úzká, místy s kamenitým vstupem do vody. 
V dosahu deseti minut chůze se nachází dlouhá 
písečná pláž s pozvolným vstupem do vody.

Vybavení 
•  velký bazén a bazén s tobogány a skluzavkami
•  hlavní restaurace a řecká taverna
•  dva bary 
•  tenisové kurty, hřiště na basketbal a volejbal
•  klubová místnost s hernou, fi tness centrum 
•  pronájem kol, motorek a aut 
•  internetový kout, minimarket, zlatnictví
•  animační programy
•  možnost masáží

Ubytování 
•  klimatizované dvoulůžkové pokoje s možností 

přistýlky
•  koupelna s WC, vysoušeč vlasů
•  SAT/TV, DVD, rádio s hudebními kanály, 

připojení na internet 
•  lednička
•  balkón nebo terasa
•  trezor za poplatek

Stravování 
•  all inclusive

Cena od: 17 370 Kč
Strava: all inclusive
Délka pobytu: 7 nocí

Základní informace

Výhody

•  skvělé podmínky pro rodinnou dovolenou
•  aquapark se skluzavkami, tobogány 

a umělými vlnami
•  lehátka, slunečníky a osušky u bazénu 

a na pláži bez poplatku
•  v celém areálu wifi  připojení bez poplatku
•  možnost ubytování v rodinných pokojích
•  dětský klub, menu pro děti, hřiště, dětský 

bazén, skákací hrad, možnost hlídání dětí

First minute

Cena od: 16 220 Kč
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 Kos   28  Marmari  29

GRECOTEL ROYAL PARK 4* 
Hotelový komplex se skládá z hlavní budovy 
a patrových bungalovů, zasazených do zeleně. 
Nachází se u dlouhé písečné pláže asi 
 kilometry od klidného letoviska Marmari. 

Je ideálním místem pro strávení pohodové 
dovolené, zejména pro rodiny s dětmi. 
Autobusová zastávka místní linkové dopravy 
pro spojení s hlavním městem se nachází 
asi  metrů od hotelu.

Vybavení 
•  dva sladkovodní bazény s terasou
•  brouzdaliště, dětský bazén s tobogánem
•  hřiště se skluzavkou a houpačkami
•  hlavní restaurace, plážová taverna a lobby bar
•  zlatnictví a minimarket
•  animační programy pro dospělé i děti

Ubytování 
•  klimatizované dvoulůžkové pokoje s možností 

přistýlky
•  koupelna s WC, vysoušeč vlasů
•  SAT/TV, telefon, rádio, trezor 
•  trezor, lednička
•  balkón nebo terasa

Stravování 
•  all inclusive

Cena od: 21 150 Kč
Strava: all inclusive
Délka pobytu: 7 nocí

Základní informace

Výhody

•  slunečníky, lehátka a plážové osušky 
u bazénů i na pláži bez poplatku

•  na pláži převlékárny a sprchy
•  v rámci all inclusive fi tness centrum, tenisové 

kurty, stolní tenis a šlapadla bez poplatku
•  rodinné pokoje a bungalovy
•  pronájem windsurfi ngů zdarma pro držitele 

licence
•  dětské postýlky, židličky, ohřívače láhví, 

kočárky i monitory
•  wifi  připojení v lobby bez poplatku

First minute

Cena od: 19 430 Kč
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Základní informace

Teploty  vody a  vzduchu ve °C

32 32
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24
23 23
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V VI VII VIII IX X

Vzdálenost z České republiky
Vzdušná vzdálenost Praha–Heraklion je 
2200 km.
Průměrná doba letu je 2 hodiny 
a 45 minut.
Vzdušná vzdálenost Praha–Chania je 
2100 km.
Průměrná doba letu je 2 hodiny a 40 minut.

Doprava po ostrově 
Ostrov je pokrytý poměrně hustou silniční 
sítí. Mezi hlavním městem a většími 
letovisky i jihem Kréty je po celou sezónu 
zajištěna autobusová doprava. Můžete si 
půjčit auto, motorku nebo horské kolo. 

Tip

Knossos
Návštěvu Knossu, nejstaršího hlavního 
města Kréty z doby 2000 let př. n. l., by 
neměl vynechat žádný návštěvník ostrova. 
Neopevněný palác, rekonstruovaný sirem 
Arthurem Evansem, svědčí o vysoké úrovni 
minojské civilizace. Původně měl více 
než tisíc místností a jeho systém chodeb 
byl pravděpodobně inspirací pro mýty 
o labyrintu a Minotaurovi. Rekonstrukční 
úpravy, které sir Evans provedl, odborníci 
mnohdy kritizují, ale na druhou stranu 
si laici mohou udělat představu o jeho 
vzhledu a barevnosti. Návštěva Knossu bývá 
spojována s návštěvou Archeologického 
muzea, kde jsou soustředěny fascinující 
nálezy z Knossu, Faistu, Malie, Zakrosu 
a z dalších archeologicky zajímavých míst 
na ostrově.

 28 Předchozí oblast. Další oblast  64

 Kréta 
Šestý kontinent

Vysoké hory, hluboké kaňony, úrodné náhorní plošiny, krasové 
jeskyně a především překrásné pobřeží. Někde dramaticky 
skalnaté, jinde dlouhé písečné pláže, omývané průzračnými 
vodami Egejského moře. A k tomu sluncem zalitá krajina, 
mírný ostrovní vánek a zvuk cikád. Není divu, že právě zde, 
na nejjižnějším řeckém ostrově, vznikla první vyspělá kultura 
na evropské půdě. Krétě, která je s rozlohou 8331 km2 největším 
řeckým ostrovem, se díky rozmanitosti zdejší přírody přezdívá 
„šestý kontinent“.

Proč je dobré navštívit Krétu? Milovníci vodních sportů 
tu najdou křišťálově čisté moře, turisté se mohou vydat 
labyrintem stezek a velkolepými roklemi až k zapadlým 
horským osadám. Zájemce o historii zcela jistě nezklamou 
bohatá archeologická naleziště, znalci řecké mytologie 
si nenechají ujít tajemnou jeskyni Dikteon, místo zrození 
samotného Dia, vládce všech bohů, gurmáni si vychutnají místní 
kuchyni a vynikající vína. A všichni, kdo si prostě jen chtějí 
vychutnat nádherné slunce a nadýchat se vonného vzduchu, 
si tu mohou užít přes 300 slunečných dnů v roce.
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Více informací na

Navigátor

•   Nabídka ubytování na Krétě  42
•  Speciální nabídky  8
• Důležité informace na cestu  160
• Ceník  www.greece-tours.cz

Letoviska na Krétě
 Gouves

Gouves je příjemné místo s mnoha obchůd-
ky, restauracemi, tavernami, půjčovna-
mi aut a motocyklů i jízdních kol. Z letovis-
ka, které se nachází 17 kilometrů na východ 
od Heraklionu, je dobré autobusové spojení 
s hlavním městem a dalšími letovisky.
Transfer z letiště v Heraklionu asi 20 minut.

 Hersonissos
Největší turistické letovisko na Krétě s písči-
tými i oblázkovými plážemi se nachází 25 ki-
lometrů východně od letiště v Heraklionu. 
Hersonissos je živé městečko s pěknou pro-
menádou a řadou restaurací, kavárniček, 
pizzerií, diskoték a nočních klubů. 
Transfer z letiště v Heraklionu asi 30 minut.

 Elounda
Elounda je malebný přístav vzdálený 65 ki-
lometrů na východ od Heraklionu. Díky pří-
rodním krásám tohoto místa a několika 
luxusním hotelům se Elounda stala promi-
nentním letoviskem, které navštěvují zná-
mé osobnosti. Střídají se tu písečné a ka-
menité pláže, obojí vhodné k provozování 
vodních sportů, zejména surfování. 
Transfer z letiště v Heraklionu asi 60 minut.

 Agios Nikolaos
Celoročně navštěvované městečko se roz-
kládá podél malebných mořských zálivů, 
díky romantické poloze a kotvišti jachet je 
také nazývané krétské Saint Tropez.
Vyhlášené taverny v půvabném přímořském 
letovisku jsou každodenně zásobeny čers-
tvými úlovky místních rybářů. 
Transfer z letiště v Heraklionu asi 60 minut.

 Ammoudara
Předností letoviska Ammoudara, které leží 
7 kilometrů západně od Heraklionu, je dlou-
há písečná pláž. Má vynikající podmínky pro 
vodní sporty, zejména surfování. Podél pro-
menády se nachází řada taveren, kavárni-
ček, autopůjčoven a rázovitých obchůdků 
se suvenýry i zbožím denní potřeby. 
Transfer z letiště v Heraklionu asi 15 minut.

 Agia Pelagia 
Letovisko s několika tavernami, restaurace-
mi a supermarkety, si dosud zachovalo ty-
pický krétský ráz. Nachází se asi 20 kilome-
trů na západ od hlavního města Heraklion, 
se kterým má pravidelné autobusové spo-
jení. Na převážně písčitých plážích lze pro-
vozovat řadu sportů nebo jen v klidu rela-
xovat. 
Transfer z letiště v Heraklionu asi 30 minut. 

 Georgioupolis
Letovisko Georgioupolis se nachází na se-
verním pobřeží Kréty, asi 40 kilometrů na vý-
chod od města Chania, se kterým má dobré 
autobusové spojení. Městečko s prázdnino-
vou atmosférou je dobrým výchozím bodem 
pro podnikání výletů v oblasti západní Kréty. 
V centru je samozřejmě řada typických kavá-

ren a taveren, zásobených díky místním ry-
bářům čerstvými surovinami. 
Transfer z letiště v Chanii asi 45 minut.

 Panormos
Letovisko Panormos nabízí atmosféru tra-
diční krétské vesničky s rybářským přísta-
vem. Klidné místo s malebnou písečnou 
pláží, která není ani v nejvyšší sezóně pře-
plněná, je ideální pro pohodovou relaxa-
ci. V malém letovisku nechybí taverny s na-
bídkou místních specialit, typické kavárny 
a několik obchůdků se suvenýry. 
Transfer z letiště v Heraklionu asi 40 minut.
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Mapa celého Řecka  2–3

Informace

Popisy dalších letovisek jsou uvedeny na 
 www.greece-tours.cz/kreta
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Cena od: 25 770 Kč
Strava: snídaně
Délka pobytu: 7 nocí

Základní informace

Výhody

•  luxusní komplex s vysokým standardem 
služeb

•  v ceně transfery do/z hotelu taxíkem
•  lehátka, slunečníky a osušky na pláži 

i u bazénů bez poplatku
•  wifi  připojení bez poplatku
•  stolní tenis, fi tness centrum a sauna bez 

poplatku
•  dětské postýlky, židličky, ohřívače láhví, 

kočárky i monitory
•  Tasty Corner zajišťuje pro děti po celý den 

zdarma jídlo i nápoje, včetně dietních
•  možnost ubytování ve vilách se soukromým 

bazénem i pláží
•  strava z vybraných místních biofarem, pouze 

z nejkvalitnějších surovin 
•  golfové jamkové hřiště v dosahu  

kilometrů
•  golfová akademie 

Luxusní komplex bungalovů a vil, nazvaný 
Amirandes, se nachází v pěkném zálivu 
s písečnou pláží,  kilometrů na východ 
od Heraklionu a  kilometrů od oblíbeného 
letoviska Hersonissos, s nimiž má pravidelné 
autobusové spojení. Pobyt lze spojit s využitím 
relaxačního centra, které kromě sauny, 
aromaterapie, masáží, manikúry, pedikúry 
a kosmetických procedur nabízí také 
jedinečnou indickou terapii Ayurveda.

Vybavení
•  dva venkovní bazény se sluneční terasou
•  vnitřní sladkovodní bazén, v zimě vyhřívaný
•  pět restaurací včetně à la carte a několik barů
•  televizní místnost a salónek pro karetní hry
•  kostelík, klenotnictví, butik a obchod 

s módními doplňky
•  tenisové kurty, možnost pronájmu raket
•  fi tness centrum, sauna
•  vodní sporty 
•  dětský bazén a hřiště, miniklub 
•  wellness 

Ubytování
•  klimatizované dvoulůžkové pokoje s možností 

přistýlky
•  koupelna se sprchovým koutem a vanou, WC, 

vysoušeč vlasů, koupací pláště
•  telefon, SAT/TV, DVD přehrávač, rádio, trezor, 

minibar za poplatek
•  vybavení pro přípravu kávy a čaje
•  balkón nebo terasa

Stravování 
•  snídaně, možnost dokoupení večeří formou 

bufetu nebo à la carte

 Kréta   40  Gouves  41

GRECOTEL AMIRANDES 5* 
V ceně transfery 

do/z hotelu taxíkem

First minute

Cena od: 23 410 Kč
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Cena od: 21 750 Kč
Strava: polopenze
Délka pobytu: 7 nocí

Základní informace

Výhody

•  vysoký standard ubytování
•  v ceně transfery do/z hotelu taxíkem
•  lehátka a slunečníky u bazénu i na pláži bez 

poplatku
•  na pláži sprchy, převlékárny a WC
•  stolní tenis, hřiště na volejbal, minigolf 

a fi tness centrum bez poplatku
•  tenisové kurty bez poplatku (hradí se pouze 

večerní osvětlení)
•  wifi  připojení bez poplatku
•  rampy a pokoje s upravenou koupelnou pro 

handicapované klienty
•  golfové jamkové hřiště v dosahu  minut 

jízdy autem 
•  dětské menu, židličky v restauraci a dětské 

postýlky

Hotel pro náročné klienty je vystavěný formou 
bungalovů ve stylu ostrovní architektury, 
obklopený palmami a kvetoucími keři. Nachází 
se v obci Limenas Hersonissu, přímo u písčité 
pláže, místy s kamenitým vstupem do moře, asi 

 kilometrů na východ od Heraklionu. Centrum 
letoviska Hersonissos je vzdáleno  kilometry.
Pobyt v hotelu Royal Mare lze spojit s léčebnými 
a relaxačními programy lázeňského střediska 
Thalassotherapy. Kúry jsou přizpůsobeny 
specifi ckým potřebám a požadavkům každého 
hosta. Lázeňská léčba probíhá pod odborným 
lékařským dohledem a je zaměřená především 
na posilování svalů, odstranění celulitidy 
a úpravu krevního oběhu. 

Vybavení
•  dva sladkovodní bazény, dětský bazén a krytý 

bazén s jacuzzi 
•  sedm restaurací a několik barů
•  tenisové kurty, stolní tenis, hřiště na volejbal 

a fi tness centrum
•  squashové kurty, minigolf, herna, biliár
•  vodní sporty včetně potápění a pronájem surfů
•  obchůdky, zlatnictví a kadeřnictví
•  miniklub 
•  wellness 

Ubytování 
•  klimatizované dvoulůžkové pokoje s možností 

přistýlky
•  mramorová koupelna s vanou, sprchovým 

koutem a WC, vysoušeč vlasů, koupací pláště 
SAT/TV s hudebními kanály, telefon, připojení 
na internet

•  lednička, trezor
•  balkón nebo terasa

Stravování 
•  polopenze formou bohatého bufetu, 

možnost dokoupení plné penze

 Kréta   40  Hersonissos  41

ALDEMAR ROYAL MARE 5* 
V ceně transfery 

do/z hotelu taxíkem

First minute

Cena od: 19 420 Kč
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 Kréta   40  Hersonissos  41

LYTTOS BEACH 4* 
Rozsáhlý komplex Lyttos Beach se nachází 
na klidném místě v zahradě s palmami, 
v dosahu necelých pěti kilometrů od živého 
letoviska Hersonissos s mnoha tavernami, 
obchůdky a bary. Poloha přímo u široké písečné 
pláže, dlouhé asi  metrů poskytuje ideální 
podmínky pro relaxaci. Spojení s hlavním 
městem, vzdáleným  kilometrů, zajišťuje 
místní autobusová linka.

Vybavení
•  tři sladkovodní bazény a bazén se skluzavkou
•  hlavní restaurace, taverna Zorbas a tři bary
•   tenisových kurtů, kde lze zajistit i lekce 

tenisu, stolní tenis, hřiště na volejbal 
a basketbal 

•  fi tness centrum, sauna, masáže a kosmetika
•  dětské hřiště, dětské menu a Kids Club
•  minimarket, kulečník
•  možnost pronájmu aut

Ubytování
•  klimatizované dvoulůžkové pokoje s možností 

přistýlky
•  koupelna s WC, vysoušeč vlasů
•  SAT/TV, telefon
•  lednička, trezor
•  balkón nebo terasa

Stravování
•  all inclusive

Cena od: 21 350 Kč
Strava: all inclusive
Délka pobytu: 7 nocí

Základní informace

Výhody

•  pěkný areál přímo u moře 
•  v ceně transfery do/z hotelu taxíkem
•  ideální podmínky pro aktivní a rodinnou 

dovolenou
•  lehátka, slunečníky a osušky u bazénů 

i na pláži bez poplatku
•  v rámci all inclusive bez poplatku fi tness 

centrum, sauna, tenisové kurty, minifotbal, 
volejbal, stolní tenis, golfový trenažer 

•  připojení na internet v celém areálu bez 
poplatku

•  možnost ubytování v rodinných pokojích, 
bungalovech a suitách

V ceně transfery 
do/z hotelu taxíkem

First minute

Cena od: 19 840 Kč
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Cena od: 22 330 Kč
Strava: all inclusive
Délka pobytu: 7 nocí

Základní informace

 Kréta   44  Hersonissos  45

CRETA MARIS BEACH RESORT 5* 
Creta Maris Beach Resort nabízí vysokou 
úroveň all inclusive služeb ve spojení s krétskou 
kuchyní a pohostinností. 
Spojením hotelů Creta Maris a Terra 
Maris vznikl rozlehlý resort poskytující 
služby vysokého standardu. Elegantní 
komplex s upravenou zahradou má všechny 
předpoklady pro prožití příjemné dovolené 
s možností řady aktivit. Hammam Spa nabízí 
řadu ozdravných a relaxačních terapií, masáží 
a kosmetických služeb. Resort se nachází 
na okraji letoviska Hersonissos, asi 

 kilometrů východně od Heraklionu, 
u pěkné písčité pláže, v jedné části kamenité.

Vybavení 
•  šest venkovních bazénů,  bazénů pro děti, 

jeden se skluzavkou 
•  dva vnitřní bazény
•  restaurace, bary a kavárna 
•  tenisové kurty, fi tness centrum
•  vodní sporty
•  půjčovna aut
•  miniklub, dětské hřiště a herna
•  obchůdky a přistávací dráha pro vrtulníky
•  animační programy 
•  wellness

Ubytování 
•  klimatizované dvoulůžkové pokoje s možností 

přistýlky
•  koupelna s WC, vysoušeč vlasů
•  SAT/TV s hudebním kanálem nebo rádio, 

telefon, internetové připojení 
•  lednička, trezor 
•  balkón nebo terasa

Stravování 
•  all inclusive

Výhody

•  rozsáhlý komplex s vysokou úrovní služeb
•  v ceně transfery do/z hotelu taxíkem
•  slunečníky, lehátka a plážové osušky 

u bazénů i na pláži bez poplatku
•  jamkové golfové hřiště v dosahu  minut 

jízdy autem
•  možnost ubytování v bungalovech a suitách, 

bezbariérové pokoje
•  wifi  připojení v areálu hotelu bez poplatku
•  v rámci all inclusive bez poplatku minigolf, 

vodní aerobik, šipky, tenisové kurty, stolní 
tenis, hřiště pro plážový volejbal a petang

V ceně transfery 
do/z hotelu taxíkem

First minute

Cena od: 20 500 Kč
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Cena od: 22 140 Kč
Strava: polopenze
Délka pobytu: 7 nocí

Základní informace

Hotelový areál vybudovaný z místního kamene 
se skládá z několika budov a bungalovů 
zasazených v upravené zahradě. Jeho 
součástí je Wellness centrum Aura s vnitřním 
vyhřívaným bazénem, tělocvičnou, saunou, 
parní lázní a vířivkou, které nabízí nejrůznější 
relaxační služby a masáže. Komplex se nachází 
přímo u soukromé písečné pláže, asi 
,  kilometru od centra letoviska Malia. 

Nákupní a zábavní možnosti jsou v dosahu 
několika minut chůze.

Vybavení 
•  tři velké sladkovodní bazény a vnitřní bazén
•  hlavní restaurace, à la carte restaurace, 

Ouzerie a bary
•  tenisové kurty, volejbalové hřiště, fi tness 

centrum a stolní tenis
•  obchody
•  dva bazény pro děti a hřiště
•  wellness

Ubytování 
•  klimatizované dvoulůžkové pokoje s možností 

přistýlky
•  koupelna s WC, vysoušeč vlasů
•  SAT/TV s hudebním kanálem, telefon, 

internetové připojení
•  lednička, trezor 
•  balkón nebo terasa

Stravování 
•  polopenze formou bohatého bufetu, 

možnost dokoupení all inclusive 

 Kréta   44  Malia  45

IKAROS BEACH LUXURY RESORT & SPA 5* 
V ceně transfery 

do/z hotelu taxíkem

First minute

Cena od: 20 630 Kč

Výhody

•  krásná poloha a vysoký standard služeb
•  v ceně transfery do/z hotelu taxíkem
•  lehátka, slunečníky a plážové osušky 

u bazénu i na pláži bez poplatku
•  wifi  připojení v celém areálu bez poplatku
•  možnost využití fi tness centra, sauny 

a vnitřního bazénu bez poplatku
•  v rámci all inclusive bez poplatku tenisové 

kurty (hradí se pouze večerní osvětlení) 
•  nabídka ubytování v rodinných pokojích i pro 

 dospělé a  děti
•  zajištění dopravy na jamkové golfové hřiště 

Cretan Golf Club
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Cena od: 19 590 Kč
Strava: polopenze
Délka pobytu: 7 nocí

Základní informace

 Kréta   44  Malia  45

ALEXANDER BEACH 4* 
Velmi hezký hotelový komplex hlavní 
budovy a bungalovů se rozkládá asi 
kilometr od rušného centra střediska Malia, 
přímo na písečné pláži s kamenitými útesy 
a křišťálově čistou vodou. Je postaven 
v typickém krétském stylu v krásné subtropické 
zahradě. Hotelové lázeňské centrum nabízí 
různé typy masáží, kosmetiku, pedikúru a další 
příjemné procedury. Centrum má vnitřní bazén, 
jacuzzi, saunu a parní lázně. Kromě polohy 
přímo u pláže je výhodou i umístění u plážové 
cesty spojující Malii se Stalisem, která je 
lemovaná obchůdky, tavernami a bary. Spojení 
do Heraklionu i dalších letovisek na severním 
pobřeží zajišťuje linkový autobus.

Vybavení
•  čtyři sladkovodní bazény, vnitřní bazén 

a jacuzzi
•  několik restaurací včetně řecké a italské, bar 

a pool bar
•  fi tness centrum, tenisové kurty, hřiště pro 

plážový volejbal a stolní tenis
•  biliár, videohry a internetový koutek
•  vodní sporty včetně školy potápění
•  obchůdky 
•  dětské brouzdaliště a skluzavka, hřiště 

a miniklub
•  animační programy 
•  wellness

Ubytování 
•  klimatizované dvoulůžkové a třílůžkové 

pokoje v hlavní budově a bungalovech
•  mramorová koupelna s WC, vysoušeč vlasů
•  SAT/TV s hudebním kanálem, telefon, trezor 
•  balkón nebo terasa 

Stravování 
•  polopenze

Výhody

•  oblíbený hotelový areál s přátelskou 
atmosférou

•  v ceně transfery do/z hotelu taxíkem
•  lehátka, slunečníky a plážové osušky 

u bazénů i na pláži bez poplatku
•  wifi  ve veřejných prostorách areálu bez 

poplatku
•  možnost ubytování v rodinných pokojích 

s oddělenou ložnicí 
•  jamkové golfové hřiště Cretan Golf Club 

v dosahu  minut jízdy autem 

V ceně transfery 
do/z hotelu taxíkem

First minute

Cena od: 18 230 Kč
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 Kréta   40  Malia  41

VILLA RIA 
Modrobílý dům Ria s rodinnou atmosférou 
se nachází v oblíbeném letovisku Malia, 
jen  metrů od široké písečné pláže. 
Supermarket s potravinami je přímo u domu. 
V okolí je řada taveren a kaváren, rušnější 
centrum letoviska je vzdáleno asi  metrů. 
Zastávka autobusové linky, zajišťující spojení 
s Heraklionem a dalšími letovisky, je v dosahu 

 metrů.

Vybavení
•  pěkný bazén s oddělenou dětskou částí 
•  sluneční terasa a jacuzzi 
•  wifi  připojení 
•  klimatizace a pronájem trezoru za poplatek

Ubytování
Studia pro  osoby 

•  obývací ložnice s vybaveným kuchyňským 
koutem

•  koupelna se sprchovým koutem a WC
•  balkón
Studia lux pro –  osoby

•  elegantně zařízená obývací ložnice
•  pěkně vybavený kuchyňský kout 
•  SAT/TV
•  koupelna se sprchovým koutem a WC
•  balkón

Stravování
•  bez stravy

Cena od: 12 470 Kč
Strava: bez stravy
Délka pobytu: 7 nocí

Základní informace

Výhody

•  příjemné místo poblíž centra letoviska
•  lehátka a slunečníky u bazénu bez poplatku
•  wifi  ve veřejných prostorách bez poplatku
•  na pláži možnost vodních sportů 
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Cena od: 20 050 Kč
Strava: polopenze
Délka pobytu: 7 nocí

Základní informace

Elegantní komplex na pěkném místě přímo 
u pláže se skládá z hlavní dvoupatrové budovy 
a bungalovů. Obklopuje ho nádherná zahrada 
s palmami, fíkovníky, ibišky, kaktusy a olivovým 
hájem. K pohodové dovolené přispívají krásné 
přírodní scenérie a klidné soukromé pláže, jak 
písečná s pohodlným přístupem do vody, tak 
i oblázková, se vstupem přes kameny. Centrum 
rušného letoviska Malia je vzdáleno asi  
metrů. Přímo před hotelem se nachází linková 
autobusová zastávka, která zajišťuje dvakrát 
denně spojení mezi archeologickým areálem 
Malia a Heraklionem.

Vybavení 
•  dva sladkovodní bazény
•  hlavní restaurace, restaurace u bazénu 

Pergola, à la carte restaurace Mouries
•  plážový bar, pool bar
•  společenská místnost s televizí a videem, wifi  

připojení
•  tenisové kurty, stolní tenis, hřiště na plážový 

volejbal 
•  půjčovna horských kol
•  vodní sporty
•  dětský bazén s brouzdalištěm a miniklub
•  zlatnictví, minimarket a butik
•  animační programy 

Ubytování
•  klimatizované dvoulůžkové pokoje s možností 

přistýlky
•  mramorová koupelna s WC, vysoušeč vlasů, 

pantofl e
•  SAT/TV s hudebním kanálem, trezor, telefon 
•  lednička, vybavení pro přípravu kávy a čaje
•  balkón nebo terasa

Stravování
•  polopenze, možnost dokoupení all inclusive

 Kréta   40  Malia  41

CRETAN MALIA PARK 4* 
V ceně transfery 

do/z hotelu taxíkem

Výhody

•  poloha u pláže, nabídka mnoha aktivit
•  v ceně transfery do/z hotelu taxíkem
•  lehátka, slunečníky a plážové osušky 

u bazénů i na pláži bez poplatku
•  zvýhodněné podmínky v Crete Golf Clubu, 

vzdáleném  kilometrů
•  v rámci all inclusive bez poplatku tenisové 

kurty (hradí se jen večerní osvětlení), fi tness 
centrum, plážový volejbal, vodní aerobik, 
stolní tenis, kánoe a šlapadla

•  pro rodiny dvoulůžkové pokoje s propojenými 
dveřmi nebo rodinné bungalovy

First minute

Cena od: 18 150 Kč
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Cena od: 33 720 Kč
Strava: snídaně
Délka pobytu: 7 nocí

Základní informace

Výhody

•  luxusní ubytování s nádhernými scenériemi
•  lehátka, slunečníky a osušky u bazénů 

i na pláži bez poplatku
•   soukromých bazénů s mořskou vodou 

u bungalovů, suit a vil
•  doprava po areálu elektrickými vozítky 
•  panoramatický výtah na pláž ze všech pater 

hotelu
•  jamkové hřiště Crete Golf Clubu vzdálené 

 minut jízdy autem
•  dětské postýlky bez poplatku

Rozlehlý komplex komfortně zařízených 
bungalovů, suit a vil, obklopených místní 
subtropickou vegetací, patří do luxusního 
řetězce Starwood Hotels. Poloha resortu 
ve svahu nabízí nádherné výhledy na Egejské 
moře a protější ostrov Spinalonga. Upravená 
soukromá pláž je oblázková s molem 
usnadňujícím vstup do vody. Hotelové lázeňské 
centrum nabízí různé typy masáží, kosmetiku, 
pedikúru a další příjemné procedury. Centrum 
má vnitřní bazén, jacuzzi, saunu a parní 
lázně. Luxusní areál se nachází  kilometrů 
na východ od Heraklionu,  kilometry 
od letoviska Elounda a asi  metrů od malé 
vesničky Plaka s vyhlášenými rybími tavernami. 

Vybavení
•  sladkovodní bazén a bazén s mořskou vodou 
•  několik restaurací včetně typické krétské 

taverny
•  několik barů, z toho jeden s živou hudbou
•  zlatnictví, butiky a minimarket
•  tenisové kurty, stolní tenis, fi tness centrum
•  vodní sporty včetně potápění
•  wifi  připojení
•  dětské bazény a hřiště, miniklub
•  wellness

Ubytování 
•  klimatizované superior bungalovy a suity pro 

 až  osoby 
•  obývací část s výhledem na moře
•  koupelna s vanou, sprchový kout, WC, 

vysoušeč vlasů, koupací pláště 
•  SAT/TV, dva telefony s hlasovou schránkou
•  zařízený balkón nebo terasa
•  wifi  připojení za poplatek

Stravování 
•  snídaně formou bufetu, možnost dokoupení 

večeří

 Kréta   40  Elounda  41

BLUE PALACE 5* 

First minute

Cena od: 28 710 Kč
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Cena od: 28 000 Kč
Strava: polopenze
Délka pobytu: 7 nocí

Základní informace

Luxusní hotelový komplex na okraji městečka 
Elounda se rozkládá na mimořádně krásném 
místě ve svahu nad přírodním zálivem 
Mirabello. Je zasazený panoramaticky 
v rozlehlé, pečlivě udržované kvetoucí 
zahradě se subtropickou vegetací. Všechny 
pokoje, suity a vily mají nádherný výhled 
na moře a okolní přírodní scenérie. Lázeňské 
centrum Six Senses Spa nabízí na ploše  m  
thalassotherapii a různé omlazující a relaxační 
kúry. Jeho součástí je vnitřní vyhřívaný 
bazén, tělocvična, sauna a parní turecké 
lázně. Vzdálenost do Eloundy je asi  kilometry, 
romantické městečko Agios Nikolaos je 
v dosahu  kilometrů.

Vybavení 
•  velký bazén s dětským brouzdalištěm 
•  hlavní restaurace Nafsika, à la carte 

restaurace Elies 
•  řecká taverna Odysseus, bar na pláži a bar 

Kirki
•  dva tenisové kurty, fi tness centrum a biliár
•  široká nabídka vodních sportů, hřiště 

na plážový volejbal
•  obchod s módními doplňky, golfovým 

a plážovým vybavením
•  zlatnictví, kadeřnický salón
•  servis pro VIP
•  wellness

Ubytování 
•  klimatizované dvoulůžkové pokoje 

s výhledem na moře a možností přistýlky
•  mramorová koupelna s WC, vysoušeč vlasů, 

koupací pláště a pantofl e
•  SAT/TV s hudebními kanály, telefon, minibar, 

trezor 
•  balkón nebo terasa

Stravování 
•  polopenze formou bufetu

Výhody

•  exkluzivní areál s nádhernými scenériemi
•  lehátka, slunečníky a plážové osušky 

u bazénů i na pláži bez poplatku
•  soukromá písečná pláž, každoročně 

oceňovaná Modrou vlajkou Evropské unie
•  jamkové golfové hřiště přímo v areálu
•  sauna, vnitřní vyhřívaný bazén a fi tness 

centrum bez poplatku
•  možnost ubytování v suitách a vilách se 

soukromými bazény 
•  velmi pěkně upravené hřiště pro děti, 

postýlky bez poplatku
•  wifi  připojení ve veřejných prostorách areálu 

bez poplatku

 Kréta   40  Elounda  41

PORTO ELOUNDA DE LUXE RESORT 5* 

First minute

Cena od: 24 180 Kč
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 Kréta   40  Elounda  41

AQUILA ELOUNDA VILLAGE 5* 
Romantický komplex Elounda Village se skládá 
z hlavní budovy a bungalovů, zasazených 
v zeleni. Díky své poloze ve svahu nabízí 
nádherné výhledy na záliv Mirabello a protější 
ostrov Spinalonga. Přímo u hotelu je malá 
písečná pláž s pozvolným vstupem do moře 
a molem. Nejbližší letovisko Elounda je 
vzdáleno  kilometry, městečko Agios Nikolaos 

 kilometrů, spojení zajišťuje autobus. Wellness 
centrum s vnitřním bazénem, jacuzzi a saunou 
poskytuje lázeňské i kosmetické procedury. 
Hotel je určen jen pro dospělé osoby.

Vybavení
•  tři bazény s mořskou vodou a sluneční terasa
•  hlavní restaurace a dvě à la carte restaurace 
•  lobby bar a bar na pláži
•  tenisový kurt, fi tness centrum, stolní tenis 

a billiár
•  půjčovna horských kol
•  denní i večerní animační programy

Ubytování
•  elegantně zařízené pokoje s individuálně 

ovládanou klimatizací
•  koupelna s WC, vysoušeč vlasů, koupací 

pláště, pantofl e
•  SAT/TV, CD přehrávač, připojení k internetu, 

trezor
•  vybavení pro přípravu kávy a čaje, minibar
•  balkón nebo terasa

Stravování
•  polopenze formou bufetu

Cena od: 24 030 Kč
Strava: polopenze
Délka pobytu: 7 nocí

Základní informace

Výhody

•  romantické prostředí s prostředí s krásnými 
scenériemi

•  lehátka, slunečníky a plážové osušky 
u bazénů i na pláži bez poplatku

•  na pláži převlékárny a sprchy
•  nabídka sportovních aktivit i zábavy

First minute

Cena od: 21 770 Kč
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Cena od: 28 940 Kč
Strava: snídaně
Délka pobytu: 7 nocí

Základní informace

 Kréta   40  Agios Nikolaos  41

DAIOS COVE LUXURY RESORT & VILLAS 5* 
Luxusní resort zaručuje svým hostům 
vysoký standard ubytování a služeb. Je 
přirozeně zasazený ve svahu nad soukromým 
zálivem s písčitou pláží. Díky své poloze 
a architektonickému ztvárnění poskytuje 
panoramatické výhledy na moře a okolní 
přírodní scenérie. Hotelové Spa centrum 
nabízí na ploše  m  léčebné procedury, 
prospívající tělu i duši. K jeho vybavení patří 
fi tness centrum, sauna, kadeřnictví, kosmetika 
a pedikúra.

Vybavení
•  venkovní bazén s mořskou vodou 

a oddělenou dětskou částí
•  vnitřní sladkovodní bazén a venkovní bazén 

s barem
•  několik restaurací včetně řecké taverny, 

nabídky italských a asijkých specialit
•  lobby bar a snack bar na pláži
•  dva tenisové kurty, fi tness centrum
•  vodní sporty včetně potápění
•  obchod se suvenýry, zlatnictví a butik
•  heliport
•  možnost zajištění pronájmu aut, jachet
•  miniklub a animační programy
•  wellness

Ubytování
•  klimatizované pokoje s obývací částí 

a možností přistýlky
•  koupelna s WC, vysoušeč vlasů, koupací 

pláště, pantofl e
•  SAT/TV, wifi  připojení, trezor
•  vybavení pro přípravu kávy a čaje, minibar 
•  balkón nebo terasa

Stravování
•  snídaně formou bufetu, možnost dokoupení 

večeří

Výhody

•  luxusní ubytování v krásném prostředí
•  lehátka, slunečníky a plážové osušky 

u bazénu i na pláži bez poplatku
•  panoramatický výtah usnadňující pohyb 

po areálu 
•  možnost ubytování v suitách a vilách se 

soukromými bazény

First minute

Cena od: 21 900 Kč
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Cena od: 27 510 Kč
Strava: snídaně
Délka pobytu: 7 nocí

Základní informace

Výhody

•  ubytování v krásném prostředí
•  lehátka, slunečníky a plážové osušky 

u bazénu i na pláži bez poplatku
•  možnost ubytování v suitách a bungalovech 

se soukromými bazény

Moderní resort Minos Beach Art se nachází 
přímo u moře se skalnatými zátokami 
a několika malými písečnými plážemi. 
Areál je tvořený hlavní budovou, bungalovy 
v zahradě a několika privátními vilami. 
Vzhledem ke krásné poloze, eleganci a úrovni 
poskytovaných služeb je tento designový hotel 
součástí The Small Luxury Hotels of the World.
Hotelové wellness centrum Ananea nabízí 
saunu, fi tness centrum, léčebné procedury 
a ayuverdské masáže. Součástí hotelu je i malá 
galerie s díly řeckých i zahraničních umělců.
Spojení s nejbližším přístavním městečkem 
Agios Nikolaos, vzdáleným necelý kilometr, 
stejně jako s dalšími okolními letovisky, je 
zajištěno autobusovou dopravou.

Vybavení
•  velký bazén s pool barem
•  čtyři restaurace včetně à la carte
•  několik barů 
•  tenisový kurt, stolní tenis, fi tness centrum
•  wifi  připojení
•  vodní sporty včetně školy potápění 
•  minimarket, obchod s módními doplňky

Ubytování
•  klimatizované dvoulůžkové pokoje možností 

přistýlky
•  koupelna s WC, vysoušeč vlasů
•  SAT/TV, telefon, trezor
•  minibar 
•  balkón nebo terasa

Stravování
•  snídaně formou bufetu, možnost dokoupení 

večeří 

 Kréta   40  Agios Nikolaos  41

MINOS BEACH ART 5* 

First minute

Cena od: 23 800 Kč
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 Kréta   40  Agia Pelagia  41

ETERNAL OASIS 5*
Elegantní hotel je součástí Capsis Elite 
Resortu, který se nachází u rybářské vesničky 
Agia Pelagia na přírodním výběžku se třemi 
soukromými plážemi, asi  kilometrů 
na východ od hlavního města Heraklion.
Eternal Oasis, tvořený dvěma budovami, je 
situovaný v západní sekci resortu a obklopený 
přírodním parkem. Díky své poloze vedle 
minojského zábavního parku a soukromé 
hotelové pláže Cladissos je ideálním místem 
pro rodiny s dětmi a milovníky přírody. Nachází 
se zde ptačí voliéry a malá botanická zahrada. 
Lázeňské a kosmetické středisko Euforia 
Rejuvenating Spa zajišťuje řadu kosmetických 
a relaxačních antistresových kúr, nejrůznější 
masáže, saunu a turecké lázně hamam. 
V rámci střediska si můžete objednat i služby 
soukromého instruktora pro cvičení ve fi tness 
centru a lekce jógy. 

Vybavení 
•  dva velké bazény 
•  restaurace a bar 
•  dětské hřiště
•  vodní sporty včetně potápění
•  tenisové kurty
•  fi tness centrum 

Ubytování 
•  klimatizované bungalovy s možností až dvou 

přistýlek
•  koupelna s WC, vysoušeč vlasů, koupací 

pláště, pantofl e
•  SAT/TV, telefon, trezor, minibar
•  balkón nebo terasa

Stravování 
•  polopenze, možnost dokoupení plné penze 

nebo all inclusive

Cena od: 25 060 Kč
Strava: polopenze
Délka pobytu: 7 nocí

Základní informace

Výhody

•  uzavřený areál v krásném přírodním prostředí
•  v ceně transfery do/z hotelu taxíkem
•  lehátka se slunečníky a plážové osušky 

u bazénů i na pláži bez poplatku
•  možnost ubytování v bungalovech, suitách, 

mezonetech nebo vilách 

First minute

Cena od: 20 740 Kč

V ceně transfery 
do/z hotelu taxíkem
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Cena od: 25 060 Kč
Strava: polopenze
Délka pobytu: 7 nocí

Základní informace

First minute

Cena od: 20 740 Kč

 Kréta   40  Agia Pelagia  41

RUBY RED REGAL 5*
Hotel přímo v centru Capsis Elite Resortu, který 
se nachází u rybářské vesničky Agia Pelagia 
na přírodním výběžku se třemi soukromými 
plážemi, asi  kilometrů na východ 
od hlavního města Heraklion.
Ruby Red Regal obklopuje krásná zahrada se 
vzrostlými stromy. Ze své prostorné terasy 
nabízí krásný výhled na hotelovou kapli, 
zahradu a celý záliv Agia Pelagia. Příjemnou 
atmosféru vytváří interiér laděný do přírodních 
barev v kombinaci dřeva a mramoru a sbírka 
výtvarných děl a plastik umístěná v elegantních 
společných prostorách hotelu. Lázeňské 
a kosmetické středisko Euforia Rejuvenating 
Spa zajišťuje řadu kosmetických a relaxačních 
antistresových kúr, nejrůznější masáže, saunu 
a turecké lázně hamam. 

Vybavení
•  sladkovodní bazén
•  restaurace El Greco a Red Pepper
•  lobby bar
•  televizní a karetní místnost s knihovnou 

a šachy
•  tenisové kurty
•  fi tness centrum 
•  vodní sporty včetně potápění
•  wellness

Ubytování 
•  klimatizované dvoulůžkové pokoje s možností 

přistýlky
•  mramorová koupelna s WC, vysoušeč vlasů, 

koupací pláště, pantofl e
•  SAT/TV, telefon
•  trezor, minibar
•  balkón nebo terasa
•  internetové připojení za poplatek

Stravování 
•  polopenze formou bufetu, možnost 

dokoupení plné penze nebo all inclusive

V ceně transfery 
do/z hotelu taxíkem

Výhody

•  uzavřený areál v krásném přírodním prostředí
•  v ceně transfery do/z hotelu taxíkem
•  lehátka, slunečníky a plážové osušky 

u bazénu i na pláži bez poplatku
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Cena od: 20 390 Kč
Strava: all inclusive
Délka pobytu: 7 nocí

Základní informace

 Kréta   44  Panormos  45

GRECOTEL CLUB MARINE PALACE 4* 
Club Marine Palace na severním pobřeží Kréty, 
asi  kilometrů na východ od města Rethymno, 
nabízí pohodovou atmosféru tradiční krétské 
vesničky s ideálními podmínkami pro rodiny 
s dětmi. Komplex nízkopodlažních domků, 
doplněných krásnou zahradou, se nachází 
přímo u široké písečné pláže na klidném místě 
u letoviska Panormos. Lázeňské centrum 
Elixír Thalasso Spa centrum je moderně 
vybaveno včetně bazénu s mořskou vodou 
pro thalassotherapii, jacuzzi, sauny, parních 
lázní a fi tness centra s kardio zónou. Odborný 
personál zajišťuje relaxační a lymfatické 
masáže, aromaterapii a kosmetické služby.

Vybavení 
•  tři sladkovodní bazény a jeden s mořskou 

vodou
•  hlavní restaurace, řecká à la carte taverna, 

asijská restaurace
•  několik barů
•  herna, billiár, boccia, minimarket
• možnost využít pračku se sušičkou
•  tenisové kurty, pronájem horských kol 
•  vodní sporty včetně potápění a windsurfi ngu
•  dětský bazén s brouzdalištěm a skluzavkou, 

hřiště a miniklub
•  animační programy
•  wellness,  kadeřnictví

Ubytování 
•  klimatizované dvoulůžkové pokoje s možností 

přistýlky
•  koupelna s WC, vysoušeč vlasů
•  SAT/TV, rádio, telefon, lednička, trezor
•  balkón nebo terasa 

Stravování 
•  all inclusive

Výhody

•  ideální podmínky pro rodiny s malými dětmi
•  lehátka, slunečníky a osušky u bazénu 

i na pláži bez poplatku
•  wifi  ve veřejných prostorách bez poplatku
•  dětské postýlky, židličky, ohřívače láhví, 

kočárky i monitory
•  v rámci all inclusive bez poplatku tenisové 

kurty, stolní tenis, fi tness centrum, plážový 
volejbal, boccia, šipky, kánoe, šlapadla 
a windsurfi ngy pro držitele licence

•  možnost ubytování v rodinných pokojích 
nebo bungalovech a suitách

First minute

Cena od: 18 670 Kč
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 Kréta   40  Rethymno  41

AQUILA RITHYMNA BEACH 5* 
Komfortní hotel vystavěný v tradičním stylu 
tvoří hlavní budova a bungalovy. Komplex je 
obklopený exotickou zahradou a situovaný 
přímo u  metrů dlouhé písčito-oblázkové 
pláže,  kilometrů na východ od historického 
města Rethymno, kam lze dojet linkovým 
autobusem.

Vybavení
•  velký bazén s mořskou vodou a dva 

sladkovodní bazény
•  vnitřní vyhřívaný bazén 
•  hlavní restaurace, à la carte taverna, 

restaurace s krétskými specialitami
•  několik barů a řecká kavárna
•  půjčovna horských kol
•  tenisové kurty, stolní tenis, fi tness centrum
•  hřiště na plážový volejbal, šipky a boccia
•  vodní sporty včetně lekce potápění
•  dva dětské bazény, brouzdaliště a hřiště
•  internetový koutek, několik obchůdků, 

klenotnictví a kadeřnictví
•  animační programy pro dospělé, dospívající 

mládež i děti
•  jesle pro děti do dvou let

Ubytování
•  klimatizované dvoulůžkové pokoje 

a bungalovy s možností přistýlky
•  koupelna s WC, vysoušeč vlasů, koupací 

pláště a pantofl e 
•  SAT/TV s hudebním kanálem, telefon, trezor, 

minibar 
•  balkón nebo terasa

Stravování
•  polopenze formou bohatého bufetu

Cena od: 20 320 Kč
Strava:  polopenze
Délka pobytu: 7 nocí

Základní informace

Výhody

•  krásná poloha přímo u pláže
•  lehátka, slunečníky a osušky u bazénu 

i na pláži bez poplatku
•  sprchy a převlékárny na pláži
•  široká nabídka sportovních aktivit
•  ideální prostředí pro rodinnou dovolenou
•  dětské postýlky, židličky, ohřívače láhví, 

kočárky i monitory
•  podmínky pro ubytování handicapovaných 

klientů s doprovodem pro pohyb po areálu
•  možnost ubytování v rodinných pokojích, 

suitách nebo vilách se soukromými bazény

First minute

Cena od: 18 610 Kč
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Cena od: 19 530 Kč
Strava: polopenze
Délka pobytu: 7 nocí

Základní informace

 Kréta   44  Rethymno  45

GRECOTEL CRETA PALACE 5* 
Luxusní hotel řetězce Grecotel byl vybudován 
v moderním stylu s využitím tradičních řeckých 
stavebních materiálů. Tvoří ho hlavní budova 
a bungalovy, zasazené v udržované zahradě 
s palmami, asi  metrů od pláže. Široká 
písečná pláž, místy s oblázky u vstupu do vody, 
je dlouhá  metrů. Relaxační centrum Elixir 
Beauty Spa, situované přímo u moře, má 
bohatou nabídku služeb včetně péče o tělo 
i obličej. Autentické Ayurveda centrum nabízí 
své služby pod vedením profesionálních 
indických terapeutů.
Komplex se nachází na severozápadě Kréty, 
necelé  kilometry od města Rethymno.

Vybavení 
•  velký bazén s mořskou vodou a sladkovodní 

bazén
•  dětský bazén s brouzdalištěm a skluzavkou, 

malé dětské hřiště
•  vnitřní bazén, jacuzzi a sauna
•  hlavní restaurace, à la carte a asijská 

restaurace
•  tradiční řecká kavárna, pool bar, hlavní bar 

a bar na pláži
•  tenisové kurty, stolní tenis a hřiště na plážový 

volejbal, fi tness centrum, herna, kulečník 
•  vodní sporty včetně školy potápění
•  minimarket, obchod se suvenýry, zlatnictví
•  animační programy, Club U, Grecoland Club
•  wellness, kadeřnictví

Ubytování 
•  klimatizované dvoulůžkové pokoje s možností 

přistýlky
•  koupelna s WC, vysoušeč vlasů
•  SAT/TV, rádio a CD přehrávač, telefon
•  lednička/minibar, trezor
•  balkón nebo terasa

Stravování 
•  polopenze formou bufetu, možnost 

dokoupení obědů formou bufetu

Výhody

•  poloha u krásné písečné pláže
•  lehátka, slunečníky a osušky u bazénu 

i na pláži bez poplatku
•  wifi  připojení ve vnitřních i vnějších 

hotelových prostorách bez poplatku
•  tenisové kurty, stolní tenis a hřiště na plážový 

volejbal bez poplatku
•  dětské postýlky, židličky, ohřívače lahví, 

kočárky i monitory
•  Tasty Corner zajišťuje pro děti po celý den 

zdarma jídlo i nápoje, včetně dietních 
•  v hlavní sezóně programy pro juniory –  let
•  možnost ubytování v rodinných bungalovech
•  bezbariérové přístupy a rampy
•  kvalitní potraviny z místních biofarem

First minute

Cena od: 17 940 Kč
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Cena od: 23 700 Kč
Strava: all inclusive
Délka pobytu: 7 nocí

Základní informace

Výhody

•  resort přímo u krásné pláže se světlým 
jemným pískem

•  v ceně transfery do/z hotelu taxíkem
•  lehátka, slunečníky a plážové osušky 

u bazénu bez poplatku
•  dětské židličky a dětské postýlky bez 

poplatku
•  v rámci all inclusive bez poplatku tenisové 

kurty, stolní tenis, plážový volejbal, fi tness 
centrum

•  pokoje se sdíleným bazénem, junior suity až 
pro  osoby i s privátním bazénem

Hotelový komplex několika budov, zasazených 
v rozlehlé, pěkně upravené zahradě má ideální 
podmínky pro rodinnou dovolenou. Jeho 
součástí je lázeňské centrum zahrnující saunu, 
turecké parní lázně, jacuzzi, na objednání 
i různé masáže a kosmetické služby.
Resort se rozkládá u soukromé písečné pláže 
s pozvolným vstupem do moře v klidném místě 
Kavros. V dosahu  minut chůze je několik 
obchodů a taveren. Asi  kilometry od hotelu 
se nachází rybářská vesnice Georgioupolis 
a  kilometrů na západ známé historické 
město Rethymno.

Vybavení
•  velký sladkovodní bazén se sluneční terasou
•  hlavní restaurace, taverna Argo na pláži, bar 

Dionysos a hlavní bar
•  fi tness centrum, tenisový kurt, stolní tenis, 

hřiště na plážový volejbal a biliár
•  minimarket a zlatnictví
•  dětský bazén a hřiště, miniklub
•  vodní sporty jsou dostupné na pláži  metrů 

od hotelu
•  animační programy
•  wellness

Ubytování
•  klimatizované pokoje s možností až dvou 

přistýlek pro děti
•  koupelna s WC, vysoušeč vlasů
•  SAT/TV s hudebním kanálem, telefon, minibar
•  balkón nebo terasa
•  trezor za poplatek

Stravování
•  all inclusive

 Kréta   44  Georgioupolis  45

MYTHOS PALACE RESORT & SPA 5* 
V ceně transfery 

do/z hotelu taxíkem

First minute

Cena od: 21 810 Kč
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Cena od: 24 330 Kč
Strava: polopenze
Délka pobytu: 7 nocí

Základní informace

 Kréta   44  Platanias  45

MINOA PALACE RESORT AND SPA 5* 
Luxusní hotelový resort se nachází u dlouhé 
písečné pláže v klidné části letoviska Platanias, 
asi  metrů od jeho centra. Komplex tvoří 
dvě části propojené elegantním přemostěním, 
nově vybudované křídlo blíž u moře má pokoje 
pojmenované Imperial.
Součástí komplexu s velkou zahradou 
je lázeňské centrum s velkým vnitřním 
vyhřívaným bazénem, fi tness centrum, 
sauna, jacuzzi a turecké lázně. V jeho široké 
nabídce jsou masáže, aromaterapie a shiatsu 
i kosmetické služby. Město Chania je vzdáleno 

 kilometrů.

Vybavení 
•  čtyři velké venkovní bazény, jacuzzi a dětský 

bazén
•  čtyři restaurace včetně italské à la carte 
•  několik barů 
•  tenisový kurt, stolní tenis, fotbalové hřiště 

a fi tness centrum
•  vodní sporty
•  herna, televizní místnost, internetový kout
•  minimarket, zlatnictví, kadeřnictví, 

půjčovna aut
•  animační programy a miniklub 
•  wellness

Ubytování
•  klimatizované pokoje a bungalovy s možností 

přistýlky
•  koupelna s WC, vysoušeč vlasů
•  SAT/TV, telefon, internetové připojení
•  minibar, trezor
•  balkón nebo terasa

Stravování
•  polopenze formou bufetu nebo možnost 

dokoupení all inclusive

Výhody

•  plážový hotel v rámci příjemného letoviska
•  v ceně transfery do/z hotelu taxíkem
•  lehátka, slunečníky a plážové osušky 

u bazénů i na pláži bez poplatku
•  připojení na internet ve veřejných prostorách 

i na pokojích
•  ubytování v propojených pokojích pro rodiny 

a pokoje se soukromými bazény
•  bez poplatku fi tness centrum, aqua fi tness, 

lekce jógy, zumba

V ceně transfery 
do/z hotelu taxíkem
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Cena od: 50 120 Kč
Strava: bez stravy
Délka pobytu: 7 nocí

Základní informace

Jedinečně architektonicky ztvárněné vily jsou 
situované v idylické středomořské krajině 
bez rušivých vlivů masové turistiky. Nabízí 
skvělé podmínky pro klidnou relaxaci rodin 
s dětmi, manželské páry i novomanžele. Poloha 
ve svahu zajišťuje nezapomenutelné výhledy 
na okolní přírodní scenérie a záliv Kissamos. 
Nachází se asi  kilometrů na západ od města 
Chania, poblíž vesničky Ravdoucha, vzdálenost 
od moře je   metrů. 

Vybavení
Moderní vily v oploceném areálu s upravenou 
zahradou a aromatickými rostlinami, nazvané 
Athina a Eleni, mají rozlohu kolem  m . 
K jejich vybavení patří vlastní bazén, pergola, 
terasa s lehátky a jídelním stolem pro venkovní 
posezení, které doplňuje gril. 
Během pobytu si můžete objednat dovoz jídel 
z krétských taveren nebo povolat kuchaře, 
zajistit výlety, pronájem auta, hlídání dětí, 
masáže a další služby. 

Ubytování
Vily jsou koncipovány pro pohodlné ubytování 
 osob, po předchozí dohodě lze ubytovat až 
 osob. 

Villa Athina – na úrovni hlavního vchodu je 
velký otevřený prostor s obývacím pokojem, 
plně vybavenou kuchyní a jídelnou. Součástí 
přízemí jsou dvě terasy, sprcha, WC a atrium, 
odkud se sestupuje na terasu k bazénu. 
Atrium je osázené stromy a pokračuje 
do prvního patra se dvěma ložnicemi. Jedna 
je s dvoulůžkem velikosti king size, druhá má 
dvě oddělené postele, součástí obou ložnic je 
vlastní koupelna. 
Villa Eleni má obdobné vybavení jako Athina, 
liší se pouze tím, že má na místo dvou koupelen 
u ložnic jednu velkou pohodlnou koupelnu 
s jacuzzi. 

 Kréta   40  Kissamos  41

RAVDOUCHA EPAVLIS VILLAS 5*

Výhody

•  moderní vily s vysokým standardem 
ubytování

•  ubytování v soukromí
•  výhledy na okolní scenérie
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Cena od: 22 010 Kč
Strava: polopenze
Délka pobytu: 7 nocí

Základní informace

Výhody

•  ubytování vysokého standardu v moderním 
hotelu

•  lehátka, slunečníky a plážové osušky 
u bazénů bez poplatku

•  wifi  připojení
•  fi tness centrum, sauna a vnitřní bazén bez 

poplatku
•  možnost ubytování v rodinných pokojích 

a různých typech suit i se sdílenými nebo 
soukromými bazény

Moderní luxusní hotelový resort se skládá 
z několika budov zasazených v upravené 
zahradě s palmami. Je situovaný u téměř tři 
kilometry dlouhé pláže s oblázkovým vstupem 
do moře, od níž ho dělí místní komunikace. 
Nabízí služby na vysoké úrovni. 
Thalassotherapy centrum zajišťuje péči o celé 
tělo včetně masáží, fi nské sauny, balneoterapie 
a aromaterapie. Součástí lázní je vnitřní 
vyhřívaný bazén, fi tness centrum, kadeřnictví 
a kosmetický salón. Resort se nachází asi tři 
minuty chůze od malebné rybářské vesničky 
Kolymbari,  kilometrů na západ od města 
Chania.

Vybavení
•  velký hlavní bazén, který má oddělenou část 

s mořskou vodou
•  dva sladkovodní bazény se sluneční terasou 

a jacuzzi 
•  hlavní restaurace Basilico a dvě à la carte 

Origano a Al Fresco
•  lounge bar, pool bar Aura a plážový bar Blu
•  dva tenisové kurty, stolní tenis, fi tness 

centrum
•  vodní sporty
•  dětský bazén s brouzdalištěm, hřiště 

a miniklub
•  malé obchodní centrum, půjčovna aut 

a dětských kočárků
•  animační program pro dospělé i děti 

od  do  let
•  wellness, kadeřnictví

Ubytování
•  klimatizované dvoulůžkové pokoje s možností 

přistýlky
•  obývací část s pohodlnou pohovkou 

a stolkem
•  koupelna s vanou, hydromasážní sprchou 

a WC, vysoušeč vlasů
•  koupací pláště a pantofl e
•  SAT/TV, telefon, internetové připojení
•  trezor, minibar
•  balkón nebo terasa

Stravování
•  polopenze formou bufetu

 Kréta   44  Kolymbari  45

AVRA IMPERIAL BEACH RESORT & SPA 5* 
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Základní informace

Teploty  vody a  vzduchu ve °C

33
32

28 28

25 25 25
24

23
22

21

18

V VI VII VIII IX X

Vzdálenost z České republiky
Vzdušná vzdálenost Praha–Thessaloniki je 
1376 km.
Průměrná doba letu do Thessaloniki je 
2 hodiny.

Doprava po ostrově 
Chalkidiki má poměrně dobré autobusové 
spojení mezi letovisky, zejména na poloos-
trově Kassandra. Pro výlety do okolí letovi-
sek ke koupání v malých zálivech doporuču-
jeme pronájem auta nebo motorky.  

Tip

Poloostrov Athos
Celodenní kombinovaný výlet autobusem 
a lodí za krásami tajemných klášterů 
poloostrova Athos. Plavba kolem sídla 
mnišského státu, řecky nazývaného 
Agion Oros, s výhledem na majestátní 
horu Athos a pravoslavné kláštery, je 
nezapomenutelným zážitkem. Loď 
kotví na severu poloostrova, v přístavu 
Ouranopolis, kde je přestávka na oběd 
a individuální prohlídku města.

 40 Předchozí oblast. Další oblast  70

 Chalkidiki 
Poloostrov zlatých pláží

Členitý poloostrov Chalkidiki na severovýchodě Řecka patří 
stále mezi nejoblíbenější cíle turistů i místních Řeků. Jeho 
předností jsou především nádherné pláže s průzračně čistou, 
azurově zbarvenou mořskou vodou.
Poloostrov Chalkidiki tvoří tři výběžky. Nejzápadnější je 
poloostrov Kassandra s mnoha letovisky ale i romantickými 
zálivy pro nerušené soukromí. Prostřední výběžek, nazývaný 
Sithonia, je o poznání klidnější, rušný noční život tu nabízí 
pouze letovisko Neos Marmaras. Na nejvýchodnější poloostrov 
Athos turisté přístup nemají, sídlí tu již přes tisíc let mnišská 
republika Agion Oros, po Tibetu místo s druhou největší 
koncentrací mnichů na světě. Mniši povolují vstup na své 
území pouze návštěvníkům mužského pohlaví, děti a ženy jsou 
nežádoucí. Impozantní tajemné kláštery na zalesněných svazích 
poloostrova mohou ale všichni obdivovat během plavby lodí 
podél západního pobřeží Athosu.

Proč jet na Chalkidiki? Především kvůli krásné přírodě. 
Chalkidiki má křišťálově čisté moře a nádherné členité pláže, 
jejichž délka dosahuje téměř 850 kilometrů. Řada z nich se pyšní 
oceněním Evropské unie – Modrou vlajkou za čistotu. Mimo 
hlavní letoviska tu najdete malé romantické písečné a oblázkové 
zálivy, kde můžete relaxovat v klidu a soukromí. Hluboké 
voňavé lesy, které se často svažují až k blankytně modrému 
pobřeží, vytvářejí nezapomenutelnou kouzelnou scenérii. 
Nabízejí vhodný terén k horským túrám i kratším vycházkám 
a navíc jsou bohatým zdrojem voňavých ozdravných silic.
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Více informací na

Navigátor

•   Nabídka ubytování na Chalkidiki  66
•  Speciální nabídky  8
• Důležité informace na cestu  160
• Ceník  www.greece-tours.cz

Letoviska na Chalkidiki
 Sani

Sani tvoří krásný záliv s písečnými 
a oblázkovými plážemi na západní straně 
výběžku Kassandra. Luxusní komplex 
Sani, obklopený hustými lesy se stezkami 
pro pěší turistiku, patří k nejhezčím 
místům na Chalkidiki. Tvoří ho čtyři 
hotely – Sani Beach Hotel, Porto Sani 
Village, Sani Beach Club a Asterias Suites. 
Centrum komplexu tvoří soukromá 
marina obklopená zelenými zahradami 
a palmami, se širokou nabídkou restaurací, 
kavárnou, cukrárnou a obchody včetně 
supermarketu, prodejny ovoce a zeleniny, 
butiků známých značek a zlatnictví. 
Resort nabízí systém dine-around, což 
znamená, že klienti, kteří mají zakoupenou 
polopenzi, mohou večeřet v jiné restauraci 
v rámci komplexu, lze také vybírat z četné 
nabídky restaurací à la carte. Pro zpestření 
pobytu lze využívat vybavení celého 
resortu, například sledovat animační 
program v jiném hotelu, než ve kterém 
jsou klienti ubytováni. Resort nabízí skvělé 
zázemí pro sportovní aktivity tenisové 
kurty, stolní tenis, aerobik, lukostřelbu, 
badminton, fotbal a šipky. Lze si vypůjčit 
horská kola a využít přírodního terénu pro 
cykloturistiku různých stupňů náročnosti. 
Je tu i široká nabídka vodních sportů, 
krom lyžování, jízdy na katamaránu nebo 
„banánu“, windsurfi ngu a potápěčských 
kurzů také parasailing – létání na padáku, 
taženém motorovým člunem.
Spojení mezi jednotlivými hotely Sani 
Resortu je zajištěno bezplatně hotelovým 
minibusem denně od 9 hodin ráno do 
1 hodiny po půlnoci. Do nedaleké vesnice 

Sani jezdí pravidelná autobusová doprava. 
Transfer z letiště asi 70 minut.

 Nea Potidea
Místo s naprosto výjimečnou polohou, 
nedaleko průplavu, který odděluje 
pevninskou část poloostrova Chalkidiki 
od výběžku Kassandra. Velká písečná pláž 
na východě nabízí vynikající podmínky pro 
koupání a provozování vodních sportů. 
Západní strana letoviska se skalnatým 
pobřežím láká k romantickým procházkám. 
Moderní středisko Potidea má samozřejmě 
veškeré zázemí, potřebné k prožití 
příjemné dovolené. 
Transfer z letiště asi 70 minut.

 Hanioti
Letovisko zvučného jména s krásnou 
promenádou a proslulou pláží každoročně 
vítá turisty z celé Evropy. Hanioti se 
rozkládá v jižní části východního pobřeží 
výběžku Kassandra podél několik kilometrů 
dlouhé pláže z bílého písku. Letovisko 
s pěší zónou a dobrou turistickou 
infrastrukturou je pečlivě udržované. 
Najdete tu jak kavárny městského stylu 
a moderní bary, tak i typické řecké taverny, 
rybářské hospůdky a rázovité krámky. 
Transfer z letiště asi 1 hodinu a 40 minut.

 Nea Moudania
Jedno z největších měst na poloostrově 
s přístavem, kde se pravidelně pořádají 
místní trhy, není klasickým letoviskem. 
Má dlouhou pobřežní promenádu 
lemovanou obchody, tavernami 
a kavárnami. Spojení s okolními letovisky 
zajišťuje autobusová doprava. 
Transfer z letiště asi 60 minut.

 Porto Carras
Areál na prostředním výběžku 
poloostrova Chalkidiki – Sithonii, asi 
2 kilometry od městečka Neos Marmaras, 
nabízí ideální podmínky pro strávení 
aktivní dovolené. Krásný komplex u moře 
zasazený v olivovém háji o celkové rozloze 
475 tisíc m2 nabízí svým návštěvníkům 
sportovní vyžití i zábavu. Dlouhá 
pláž s hrubozrnným pískem získává 
každoročně Modrou vlajku, mezinárodní 
ocenění čistoty vody a pláží.
Transfer z letiště asi 1 hodinu a 45 minut.
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Mapa celého Řecka  2–3
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Cena od: 23 090 Kč
Strava: polopenze
Délka pobytu: 7 nocí

Základní informace

Výhody

•  přímo u krásné písčité pláže
•  možnost využívat všechny aktivity Sani 

Resortu
•  lehátka, slunečníky a plážové osušky 

u bazénu i na pláži bez poplatku
•  wifi  ve veřejných prostorách bez poplatku
•  ubytování rodin s dětmi v pokojích 

s propojenými dveřmi

Hotel obklopený zelení a vzrostlými stromy 
se rozkládá na přírodním výběžku zálivu Sani 
s výhledem na Egejské moře a zalesněné 
pohoří. Přírodně chráněná severní pláž, 
nesoucí ocenění Evropské unie Modré vlajky 
pro svou čistotu, je písčitá a  kilometrů dlouhá.
Centrum My Spa s prosklenými stěnami nabízí 
vyhřívaný bazén s jacuzzi a výhledem na moře, 
fi tness studio s výhledem do zahrady, saunu, 
parní lázně a relaxační místnost. Široká škála 
masáží a zkrášlovacích procedur je zajišťována 
kosmetikou značky Apivita & Anne Semonin. 
Fitness aktivity jsou pod dohledem vysoce 
kvalifi kovaných odborníků, za příplatek lze 
domluvit osobního trenéra.

Vybavení 
•  velký sladkovodní bazén se sluneční terasou
•  dětský bazén a vyhřívaný bazén s jacuzzi
•  hlavní restaurace, středomořská restaurace 

a  bary
•  kadeřnický salón, minimarket a několik 

obchodů
•  tenisové kurty, aerobik, badminton, fotbal, 

stolní tenis, biliár, šipky
•  půjčovna horských kol, vodní sporty včetně 

potápění
•  relaxační centrum My Spa 
•  animační program pro dospělé i děti

Ubytování 
•  klimatizované dvoulůžkové a třílůžkové 

pokoje
•  koupelna, sprchový kout s tryskami, WC, 

vysoušeč vlasů
•  SAT/TV s hudebními kanály, CD a DVD 

přehrávač, telefon
•  vybavení pro přípravu kávy a čaje, lednička, 

minibar
•  trezor
•  balkón nebo terasa

Stravování
•  polopenze formou bufetu

 Chalkidiki   64  Sani  65

SANI BEACH 5* 

First minute

Cena od: 21 470 Kč
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Cena od: 28 040 Kč
Strava: polopenze
Délka pobytu: 7 nocí

Základní informace

 Chalkidiki   64  Sani  65

SANI BEACH CLUB 5* 
Nejjižnější komplex Sani Resortu se nachází 
u téměř kilometr dlouhé písčité pláže, 
oceněné Modrou vlajkou, s nádherným 
výhledem na Egejské moře. Tvoří ho přízemní 
a jednopatrové bungalovy s prostornými 
vyvýšenými terasami nebo balkóny. Domky 
jsou postaveny terasovitě nad sebou v rozlehlé 
a pečlivě udržované zahradě. Celý areál je 
určen především pro pobyty rodin s dětmi. 

Vybavení 
•  sladkovodní bazén se sluneční terasou 
•  několik restaurací, bary a typické řecké ouzeri 
•  fi tness centrum, sauna
•  minimarket, bankomat
•  stolní tenis, aerobik, hřiště určené pro 

plážový volejbal a basketbal
•  dětský bazén a hřiště
•  animační program pro dospělé i děti
•  wellness centrum Club spa

Ubytování
•  klimatizované dvoulůžkové pokoje s možností 

přistýlky
•  koupelna s vanou, sprchou a WC, vysoušeč 

vlasů, koupací pláště, pantofl e
•  SAT/TV s hudebními kanály, DVD a CD 

přehrávač, trezor
•  vybavení pro přípravu kávy nebo čaje, minibar
•  balkón nebo terasa

Stravování 
•  polopenze formou bufetu

Výhody

•  přímo u krásné písčité pláže
•  možnost využívat všechny aktivity Sani 

Resortu
•  lehátka, slunečníky a plážové osušky 

u bazénu i na pláži bez poplatku
•  wifi  ve veřejných prostorách bez poplatku
•  ubytování rodin s dětmi v pokojích se 

soukromou zahradou a suitách

First minute

Cena od: 25 870 Kč
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Cena od: 24 780 Kč
Strava: ultra all inclusive
Délka pobytu: 7 nocí

Základní informace

Velmi pěkný hotelový resort nabízí možnost 
prožití bezstarostné dovolené formou ultra all 
inclusive v elegantním prostředí obklopeném 
krásnou přírodou. Tvoří ho hlavní budova 
s recepcí a menší dvoupatrové domy. Nachází se 
u smíšené písčito-oblázkové pláže s pozvolným 
vstupem do moře, asi  kilometry od letoviska 
Nea Potidea a  kilometry od města Nea 
Moudania. Spojení s letoviskem zajišťuje 
ve všední dny hotelový bus. Luxusně vybavené 
Milfey Spa centrum na rozloze  m  s krytým 
vyhřívaným bazénem a tělocvičnou nabízí 
kromě nejrůznějších masáží saunu, jacuzzi 
a parní lázně. Nabídku doplňují služby 
kosmetického salónu a kadeřníka. 

Vybavení
•  velký bazén s pool barem a oddělený dětský 

bazén
•  hlavní restaurace Thalatta, italská restaurace, 

několik barů
•  tradiční řecká taverna na pláži
•  tenisové kurty, volejbalové hřiště, stolní tenis, 

šipky, kulečník
•  fi tness centrum, aerobik, biliár, boccia
•  vodní sporty včetně potápění 
•  minimarket
•  dětské hřiště, animační programy 
•  wellness

Ubytování 
•  klimatizované dvoulůžkové pokoje s možností 

přistýlky
•  koupelna s WC, vysoušeč vlasů, koupací 

pláště, pantofl e
•  SAT/TV, elektronický trezor, telefon, lednička/

minibar
•  balkón nebo terasa

Stravování
•  ultra all inclusive

 Chalkidiki   64  Nea Potidea  65

ISTION CLUB 5* 

First minute

Cena od: 22 480 Kč

Výhody

•  ultra all inclusive v areálu obklopeném 
krásnou přírodou

•  lehátka, slunečníky a plážové osušky 
u bazénu i na pláži bez poplatku

•  wifi  ve veřejných prostorách zdarma
•  vířivka, parní lázně a sauna bez poplatku
•  v rámci programu ultra all inclusive bez 

poplatku tenisové kurty včetně raket a míčků, 
stolní tenis, fi tness centrum, aerobik, biliár, 
boccia, šipky, vodní sporty - šlapadla, kánoe, 
jednou týdně lekce potápění v bazénu

•  možnost ubytování rodin s dětmi v junior 
suitách

•  ve všední dny autobusová doprava 
do letoviska Potidea bez poplatku
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Cena od: 21 140 Kč
Strava: snídaně
Délka pobytu: 7 nocí

Základní informace

 Chalkidiki   64  Porto Carras  65

MELITON THALASSO & SPA HOTEL 5* 
Hotel, obklopený zelení, se nachází přímo 
u průzračně modrého moře s pěknou dlouhou 
pláží s hrubším pískem a několika malými 
přírodními zátokami. Je součástí luxusního 
areálu Porto Carras na prostředním výběžku 
poloostrova Chalkidiki, Sithonii, asi  kilometry 
od městečka Neos Marmaras. Spojení po areálu 
zajišťuje vláček, do městečka Neos Marmaras 
mohou klienti dojet autobusem anebo 
využít kyvadlové lodní dopravy s odjezdem 
každou hodinu. Pro aktivní dovolenou lze 
využít bohaté vybavení komplexu, nabízí se 
i projížďka na koních. Na pláži centrum vodních 
sportů se šlapadly se skluzavkou, kánoemi, 
surfy a vodními lyžemi. Součástí areálu je 
Spa & Thalassoteraphy centrum s krytým 
bazénem s mořskou vodou, lázeňským 
bazénem s vysokým stupněm slanosti mořské 
vody, dvěma fi tness centry a širokou nabídkou 
wellness služeb včetně sauny, parní lázně 
a kosmetického ošetření. 

Vybavení
•  velký bazén, bazén ve tvaru laguny s mořskou 

vodou
•  bazén s vířivkou a barem
•  dětský bazén se skluzavkami
•  několik slunečních teras s předzahrádkami
•  několik restaurací, pool bar, bar na pláži 

a minimarket
•  tenisové kurty, půjčovna horských kol, hřiště 

na volejbal, basketbal, fotbal a stolní tenis
•  dětské hřiště, miniklub 
•  dvě fi tness centra, tenisové kurty, hřiště 

na volejbal a basketbal
•  vodní sporty včetně potápění
•  wellness

Ubytování
•  klimatizované dvoulůžkové pokoje s možností 

přistýlky
•  koupelna s WC, vysoušeč vlasů
•  SAT/TV s hudebními kanály, minibar, trezor, 

telefon
•  balkón nebo terasa

Stravování 
•  snídaně, možnost dokoupení polopenze

Výhody

•  ubytování přímo u nádherné pláže
•  jamkové golfové hřiště u hotelu
•  bohatá nabídka sportovních aktivit
•  lehátka, slunečníky a plážové osušky 

u bazénu i na pláži bez poplatku
•  wifi  ve veřejných prostorách zdarma
•  ubytování rodin s dětmi v junior suitách

First minute

Cena od: 17 350 Kč
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Tip na výlet

Meteora
Mezi nejzajímavější cíle výletů v oblasti 
Olympské riviéry patří známé kláštery 
Meteora na skalách u města Kalambaka. 
Na vrcholcích bizarních slepencových 
skal tu byly ve středověku vybudovány 
nepřístupné byzantské kláštery. 
Původně jich bylo 25, do dnešní doby se 
jich zachovalo jen šest. Některé z nich 
jsou dosud obydlené řeholníky, kteří 
mají kromě svých denních povinností 
na starosti i péči o vzácné historické 
památky, ikony a starobylý mobiliář. 
Počítejte s vhodným oblečením, ženy musí 
mít sukni a zahalená ramena, muži dlouhé 
kalhoty.

Základní informace

Teploty  vody a  vzduchu ve °C

33
32

29
28

25 25 25
24

23
22

21

18

V VI VII VIII IX X

Vzdálenost z České republiky
Vzdušná vzdálenost Praha–Thessaloniki je 
1376 km.
Průměrná doba letu do Thessaloniki je 
2 hodiny.

Doprava 
Letoviska na Olympské riviéře mají pravidel-
né autobusové a železniční spojení s městy 
Thessaloniki, Katerini a Larisa. 

 64 Předchozí oblast. Další oblast  74

 Olympská riviéra 
Kraj bohů 

Téměř 70 kilometrů dlouhý pobřežní pás Olympské riviéry 
nabízí na jedné straně příjemně teplé moře a prosluněné 
pláže, na té druhé pak vrcholky hor, které se občas i v horkém 
létě ještě pyšní sněhovou pokrývkou. Oblast nabízí vynikající 
podmínky pro rodiny s dětmi a ideální klima pro léčbu alergií 
a astmatu. Pobřeží pod Olympem tvoří nekonečné světlé 
písečné pláže s pozvolným vstupem do vody, která je pro svou 
čistotu pravidelně oceňována Modrou vlajkou Evropské unie. 

Proč navštívit Olympskou riviéru? Krajina, chráněná masivem 
Olympu, má skvělé přírodní podmínky, zaručující strávení 
ideální dovolené pro klienty všech generací. Pláž je místy široká 
až 100 metrů s pozvolným vstupem do průzračně čisté vody. 
Pobyt u moře tu lze skloubit s turistikou a cykloturistikou.
Pro zkušené turisty je velkým lákadlem Olymp, jehož pohoří 
se nad Olympskou riviérou tyčí do výšky téměř 3000 metrů. 
Návštěvníkům Olympské riviéry doporučujeme celodenní 
výlet na kláštery Meteora a lodní výlet na ostrov Skiathos. 
Pronajatým autem nebo na motorce můžete poznávat okolí 
individuálně.
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 www.greece-tours.cz/Olympská riviéra

Více informací na

Navigátor

•   Nabídka ubytování na Olympské riviéře 
 72

•  Speciální nabídky  8
• Důležité informace na cestu  160
• Ceník  www.greece-tours.cz

Letoviska na Olympské riviéře
 Nei Pori

Letovisko Nei Pori se rozkládá pod 
jižním cípem pohoří Olympos, u jedné 
z nejkrásnějších a nejdelších písečných 
pláží této oblasti. Příjemná prázdninová 
atmosféra letoviska s vynikajícími 
podmínkami pro relaxaci má mnoho 
příznivců, kteří se do Nei Pori opakovaně 
vrací. Dlouhá pláž se spoustou 
vyplavených mušliček láká k romantickým 
procházkám.
Klienti oceňují příjemný vstup do moře 
s jemným pískem, který je bezpečný 
a vhodný i pro děti a starší osoby. Mělká 
voda u břehu navíc poskytuje pro malé 
potápěče výborné podmínky, základní 
výbavu lze jednoduše pořídit na místě.
V hlavní sezóně se děti určitě zabaví 
v lunaparku v centru letoviska nebo 
na promenádě, kde je spousta dalších 
atrakcí – trampolína, skluzavky 
a několik dětských hřišť s houpačkami 
a prolézačkami.
V Nei Pori si můžete vyzkoušet vodní 
lyžování, parasailing – let na padáku 
za motorovým člunem – nebo se s dětmi 
projet  na „banánech“. Nachází se 
tu půjčovna kol a malých motocyklů. 
Podél pobřeží vede široká promenáda, 
lemovaná řadou obchodů, kaváren 
a typických řeckých taveren, vhodná i pro 
projížďky na kolečkových bruslích. 
V Nei Pori se pravidelně  pořádají tradiční 
trhy. Kromě čerstvého ovoce, zeleniny, 
bylinek, ryb a mořských plodů se tu nabízí 
různé druhy řeckého koření, voňavý med 
nebo bylinný čaj na nachlazení. Vybrat si 
můžete i z několika druhů oliv a olivových 

olejů a zakoupit tradiční řecké lihoviny 
a místní vína.
Letovisko se všemi atrakcemi je rušné 
především v hlavní sezóně, mimo ni je 
nabídka aktivit pro turisty omezena. 
Nachází se tu několik barů. Větší noční 
kluby a diskotéky v Nei Pori nenajdete, 
jsou umístěny mimo letovisko, kam lze 
dojet taxíkem. Známým vláčkem můžete 
dojet do rušnějšího letoviska Platamonas.
Transfer z letiště asi 1 hodinu a 40 minut.

 Messangala
Malá klidná vesnička se nachází asi 
7 kilometrů na jih od letoviska Nei Pori, 
kam můžete dojít příjemnou procházkou 
podél pláže. Najdete zde několik taveren 
a obchodů s potravinami.
Transfer z letiště asi 1 hodinu a 50 minut.

Platamonas  
Messangala  

Nei Pori  

Thessaloniki  

Mapa celého Řecka  2–3

Tip

Samostatné ubytování
V oblasti Olympské riviéry nabízíme 
samostatné ubytování ve studiích 
a apartmánech pro klienty s vlastní 
dopravou. 
Autem dojedete do přes Maďarsko, 
Bělehrad, Niš a republiku Makedonie asi 
za 18 hodin. Vlastním vozem pak můžete 
navštěvovat i zajímavá místa v okolí. 
Lze využít i vlakové spojení.

Tip

Ostrov Skiathos
Řecku patří na dva tisíce ostrovů 
a ostrůvků a byla by škoda nepoznat 
během dovolené na řecké pevnině 
alespoň jeden z nich. Stačí k tomu 
jednodenní lodní výlet na ostrov Skiathos, 
který je součástí souostroví Sporady. 
Ostrov je proslulý kouzelnými tyrkysovými 
lagunami a zlatými písečnými plážemi. 
Během výletu navštívíte hlavní město 
Skiathosu s typickou místní architekturou 
a užijete si i příjemný pobyt na zdejší 
nejkrásnější pláži – Koukounaries.
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Cena od: 10 320 Kč
Strava: bez stravy
Délka pobytu: 7 nocí

Základní informace

Výhody

•  hotel u široké písečné pláže
•  přímý nebo boční výhled na moře ze všech 

balkónů

Výhody

•  pohodlné byty s velkými balkóny
•  možnost dokoupení klimatizace
•  poloha na klidném místě letoviska
•  široká písečná pláž

 Olympská riviéra   70  Nei Pori  71

AFRODITA 3* 
Oblíbený rodinný hotel leží na okraji letoviska 
Nei Pori u široké písečné pláže. Umístění 
hotelu zajišťuje dobré podmínky pro strávení 
pohodové dovolené klientů všech generací, 
v hlavní sezóně je vzhledem k oblíbenosti 
místní pláže okolí poměrně rušné.

Vybavení
•  pěkná recepce a lobby,  restaurace, výtah 
•  bazén s pool barem, při konzumaci lehátka 

a slunečníky zdarma 

Ubytování 
•  klimatizované dvoulůžkové pokoje s možností 

přistýlky
•  koupelna s WC, vysoušeč vlasů
•  SAT/TV a lednička,  balkón

Stravování 
•  polopenze

Pečlivě udržovaný třípatrový dům Maria s dobrou 
polohou se nachází na poměrně klidném místě 
letoviska Nei Pori, jen  metrů od písečné 
pláže. Díky úrovni služeb a rodinné atmosféře je 
zejména stálými klienty velmi žádaný.

Ubytování
Studia pro –  osoby

•  obývací ložnice s kuchyňským koutem
•  koupelna se sprchovým koutem a WC
•  balkón
Apartmány pro –  osob 
•  dvě samostatné ložnice
•  kuchyňský kout
•  koupelna se sprchovým koutem a WC
•  balkón

Stravování 
•  polopenze za příplatek

 Olympská riviéra   70  Nei Pori  71

STUDIA A APARTMÁNY MARIA

Cena od: 14 470 Kč
Strava: polopenze
Délka pobytu: 7 nocí

Základní informace
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Cena od: 14 720 Kč
Strava: polopenze
Délka pobytu: 7 nocí

Základní informace

Výhody

•  poloha přímo u písečné pláže
•  lehátka a slunečníky na pláži bez poplatku
•  klidné prostředí
•  řecké večery s tradiční hudbou
•  wifi  bez poplatku

Příjemný rodinný hotel přímo u písečné pláže, 
obklopený upravenou zahradou, se skládá 
z hlavní budovy a několika bungalovů. Je 
vhodný pro klienty, kteří touží po ubytování 
v klidném prostředí a pro rodiny s dětmi. 
Nachází se v malé vesničce Messangala, kde 
je několik taveren a obchodů s potravinami. 
Letovisko Nei Pori je vzdáleno asi  kilometrů, 
podél pláže ,  kilometru.

Vybavení
•  restaurace a bar
•  dětské hřiště
•  hřiště na plážový volejbal

Ubytování 
•  klimatizované dvoulůžkové pokoje s možností 

dvou přistýlek
•  koupelna s WC
•  SAT/TV, lednička, trezor
•  balkón nebo terasa

Stravování 
•  polopenze, snídaně bufet, večeře servírované

 Olympská riviéra   70  Messangala  71

HOTEL GOLDEN SUN 3* 
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Základní informace

Teploty  vody a  vzduchu ve °C
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Vzdálenost z České republiky
Vzdušná vzdálenost Praha–Skiathos je 
1410 km.
Průměrná doba letu je 2 hodiny a 20 minut.
Pokud plánujete jet na Skiathos  autem, do-
poručujeme trajekty z Thessaloniki, Volosu 
nebo přístavu Agios Konstantinos poblíž 
letoviska Kamena Vourla.

Doprava po ostrově 
Ostrov má pravidelné autobusové spojení, 
na místě si můžete půjčit moped nebo auto. 

Tip

Alonissos
Ze Skiathosu se můžete trajektem vydat 
na nedaleký Alonissos, během příjemné 
plavby vás možná budou doprovázet 
delfíni. Ostrov porostlý borovicemi je 
součástí chráněného mořského parku. 
Díky nedotčené přírodě tu dosud přežívají 
poslední exempláře středomořských 
tuleňů. Podél pobřeží se nachází mnoho 
malých ukrytých pláží s průzračně čistým 
mořem pro relaxaci v soukromí. Skalnaté 
pobřeží má ideální podmínky pro potápění 
a šnorchlování. Potápěčská centra jsou 
soustředěna na jihu ostrova. K poznání 
ostrova můžete podniknout cyklistický 
výlet anebo si pronajmout auto.

 70 Předchozí oblast. Další oblast  78

 Skiathos 
Ostrov romantických scenérií 

Řecký ostrov Skiathos, jen 4 kilometry vzdálený od řecké 
pevniny, je součástí souostroví Severní Sporady. Ostrov 
s rozlohou 61 km2 je poměrně malý, silnice spojující letiště 
na severovýchodě ostrova s jižním pobřežím měří pouze 
17 kilometrů. Na počátku sedmdesátých let minulého století 
byl Skiathos, s dlouhými zlatavými plážemi, exkluzivním 
místem pro dovolenou mezinárodní smetánky. Díky tomu tu 
byla vybudována poměrně dobrá infrastruktura s upravenými 
cestami. Vnitrozemí s hustou vegetací převážně borovicových 
lesů a olivovníků si ale dosud zachovalo panenskou přírodu. 
Ostrov Skiathos je jen mírně zvlněný, nejvyšší vrchol Kurupi 
s výškou 432 metrů leží v severní části ostrova. 

Proč navštívit právě Skiathos? Ostrov nabízí svým 
návštěvníkům především relaxaci na nádherných plážích 
s tyrkysově modrou vodou a krásnými přírodními scenériemi. 
Většina pláží je díky pozvolnému vstupu do vody vhodná i pro 
děti a seniory a řada z nich poskytuje možnosti provozování 
vodních sportů včetně center výuky potápění. Jsou tu známé 
kosmopolitní pláže plné vyhlášených barů otevřených až 
do časného rána i malé klidné zálivy, kde si můžete užívat 
pohodu soukromí. Ze Skiathosu lze podnikat lodní výlety 
na pevninu nebo na nejbližší ostrovy – především Skopelos, 
ale i na menší ostrůvky u jihovýchodního pobřeží Argos, 
Tsugrias, Aspronissi nebo Marangos.
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Více informací na

  Agia Paraskevi

  Koukounaries

Skiathos-Chora  

Mapa celého Řecka  2–3

Navigátor

•   Nabídka ubytování na Skiathosu  76
•  Speciální nabídky  8
• Důležité informace na cestu  160
• Ceník  www.greece-tours.cz

Tip

Pláže na Skiathosu
Vyhlášené pláže na ostrově Skiathos 
jsou většinou tvořeny světlým pískem 
a v kontrastu s okolní zelení nabízí velmi 
působivé scenérie. Za nejkrásnější bývá 
považovaná Koukounaries, nedaleko ní 
pak je malá, ale kouzelná pláž Maratha. 
Na západě Skiathosu se nachází několik 
půvabných zátok a pláží, například Banana 
beach, pojmenovaná podle svého tvaru, 
nebo Agia Eleni. Největšími plážemi 
na jihu jsou Agia Paraskevi a Vromolimnos 
se spoustou možností vodních sportů. 
Nejznámější pláží poblíž hlavního města 
je Megali Amos, malá nudistická pláž 
Xanemos se nachází asi 3 kilometry 
na sever. Známou atrakcí je pláž Lalaria 
s bělostnými oblázky na severu ostrova. Je 
doslova zařezaná do skalnatého pobřeží 
a přístupná jen z moře na výletním člunu. 
Zvětralé skály s velkými otvory, kterými 
lze proplouvat, a skalní jeskyně, jsou 
fantastickým dílem přírody.

Letoviska na Skiathosu
 Agia Paraskevi 

Letovisko, nacházející se asi 8 kilometrů 
na jihovýchod od hlavního města, má 
všechny předpoklady pro příjemnou 
dovolenou klientů všech generací. 
Nádhernou pláž v zálivu se světlým 
pískem chrání před větrem ze severu 
husté lesy. Pláž Agia Paraskevi je 
pojmenovaná podle kostelíku, který 
se téměř ztrácí pod větvemi starého 
platanu. Na pěkné písečné pláži s lehátky 
a slunečníky se nabízí řada možností 
provozování vodních sportů. Podél pláže 
a v nejbližším okolí se nachází řada barů, 
taveren a kaváren, nabízejících příjemné 
osvěžení a speciality vyhlášené místní 
kuchyně. 
Transfer z letiště asi 20 minut.

 Koukounaries
Velký záliv s nádhernou pláží, zařazovanou 
mezi nejkrásnější ve Středomoří, se 
nachází na jihozápadě ostrova, asi 13 
kilometrů od hlavního města ostrova. Pláž 
Koukounaries je tvořena jemným pískem 
se zlatavými odlesky a má pozvolný 
vstup do moře. Obklopují ji piniové 
háje, podle nichž je také pojmenována. 
Kromě příjemné relaxace se tu můžete 
věnovat spoustě vodních sportů. Pobřeží 
lemují denní bary, taverny a obchůdky se 
sezonním zbožím. 
Transfer z letiště asi 30 minut.

 Skiathos-Chora 
Hlavním městem, přístavem a správním 
střediskem ostrova je město Skiathos-
Chora, vystavěné kaskádovitě z bílých 

domků s červenými střechami nad 
přírodním zálivem. Je propletené 
labyrintem uliček s kvetoucími keři 
a mnoha tavernami, obchůdky 
a kavárnami. Městečko ožívá především 
večer, kdy sem přijíždějí návštěvníci 
z celého ostrova za zábavou v místních 
barech a diskotékách. Malebný přístav 
města Skiathos poskytl ideální romantické 
kulisy pro scény známého fi lmového 
muzikálu Mamma Mia.
Transfer z letiště asi 15 minut.
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Cena od: 18 270 Kč
Strava: snídaně
Délka pobytu: 10 nocí

Základní informace

Výhody

•  krásná poloha v zeleni s nádhernými výhledy
•  lehátka, slunečníky a plážové osušky 

u bazénu bez poplatku
•  pro rodiny ubytování v pokojích se dvěma 

přistýlkami
•  možnost zajištění projížďky na koni

Hotelový komplex Skiathos Palace, 
s nádherným výhledem, je vystavěný 
na jihozápadě Skiathosu ve svahu porostlém 
piniovými borovicemi. Nachází se mezi dvěma 
plážemi. Pláže Maratha Beach a Koukounaries 
jsou od hotelu vzdáleny  metrů a hotel 
na ně zajišťuje pravidelnou dopravu několikrát 
denně, stejně jako do hlavního města Skiathos, 
které je vzdáleno  kilometrů od hotelu.

Vybavení 
•  velký bazén se sluneční terasou a pool barem
•  dvě restaurace, plážový bar a lobby bar
•  tenisové kurty a stolní tenis
•  minimarket, hřiště pro děti
•  vodní sporty na pláži Koukounaries

Ubytování
•  klimatizované dvoulůžkové pokoje s možností 

přistýlky
•  koupelna s WC, vysoušeč vlasů
•  SAT/TV, rádio, telefon, wifi  připojení
•  minibar
•  balkón nebo terasa

Stravování 
•  snídaně formou bufetu, možnost dokoupení 

večeří

 Skiathos  74  Koukounaries  75

SKIATHOS PALACE 5*

First minute

Cena od: 16 620 Kč
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Cena od: 43 470 Kč
Strava: snídaně
Délka pobytu: 10 nocí

Základní informace

 Skiathos  74  Skiathos-Chora  75

AEGEAN SUITES HOTEL 5*
Hotel s krásnou polohou ve svahu nad 
půvabnou zátokou nabízí kromě fascinujících 
výhledů na Egejské moře také vysokou 
úroveň ubytování a služeb. Díky tomu je také 
součástí Small Luxury Hotels of the World. 
Nachází se přímo na pobřeží, od písečné pláže 
Megali Ammos ho dělí jen místní komunikace. 
Aegean Suites Hotel tvoří čtyři propojené 
budovy vystavěné v místním ostrovním 
stylu na několika úrovních. Nabízí ubytování 
v nevšedně zařízených suitách, převážně jen 
pro dospělé klienty, kterým zajišťuje nerušené 
soukromí v klidném prostředí. Hlavní město 
ostrova Skiathos s mnoha tavernami, obchody 
a rušným večerním životem je odtud vzdáleno 
asi  kilometry.

Vybavení
•  velký bazén s pool barem, jacuzzi a sluneční 

terasou
•  dvě elegantní restaurace a Champagne Bar 
•  Beauty centrum s nabídkou relaxačních 

masáží
•  kadeřnictví, internetový kout
•  fi tness centrum
•  vodní sporty 

Ubytování 
•  suity s individuálně ovládanou klimatizací
•  oddělená ložnice a obývací část
•  koupelna s WC, vysoušeč vlasů, koupací 

pláště a pantofl e
•  SAT/TV, CD přehrávač, telefon, lednička, 

trezor 
•  balkón nebo terasa s výhledem na moře

Stravování 
•  snídaně formou bufetu

Výhody

•  luxusní ubytování s nádhernými scenériemi
•  klidné prostředí v dosahu hlavního města
•  lehátka se slunečníky u bazénu bez poplatku
•  wifi  připojení zdarma v celém areálu 

i na pokojích
•  pronájem kol, jachet i soukromých letadel

First minute

Cena od: 36 740 Kč
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Základní informace

Teploty  vody a  vzduchu ve °C
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Vzdálenost z České republiky
Na ostrově Skopelos letiště není, létá se 
na sousední ostrov Skiathos. Vzdušná vzdá-
lenost letiště Praha – Skopelos je 1553 km, 
Praha – Skiathos 1410 km. Průměrná doba 
letu je 2 hodiny a 20 minut. Doprava ze 
Skiathosu na Skopelos je zajištěna trajek-
tem, plavba trvá asi hodinu.

Doprava po ostrově 
Ostrov má poměrně spolehlivou autobu-
sovou dopravu. Na místě si můžete půjčit 
kolo, motorku nebo auto. 

Tip

Město Glossa
Glossa je po metropoli ostrova druhé 
největší městečko na Skopelosu. 
Nachází se na severozápadě ostrova 
nad přístavem s několika tavernami. 
Panoramaticky vystavěné městečko má 
tradiční domy s barevnými okenicemi, 
dřevěnými balkóny a rozkvetlými dvorky. 
Na zápraží posedávají babičky v černých 
šátcích, jejich protějšky rozebírají 
u sklenky ouza důležité záležitosti. 
Glossa navozuje skutečně autentickou 
řeckou atmosféru. Úzké uličky v prudkém 
svahu spojují schodiště, takže dopravu 
v některých částech městečka zajišťují 
pouze místní oslíci.

 74 Předchozí oblast. Další oblast  82

 Skopelos 
Zelený ráj 

Ostrov Skopelos, je poměrně malý, ale snad nejzelenější ze 
všech řeckých ostrovů. Jeho celková rozloha je pouze 96 km² 
a trvale tu žije necelých 5 000 tisíc obyvatel, většina bydlí 
ve stejnojmenném hlavním městě a dalších dvou obcích Neo 
Klima a Glossa. Kouzelný ostrůvek, nacházející se poblíž 
pevninského Řecka, je spolu se Skiathosem, Alonissem 
a Skyrosem součástí souostroví Sporady. Krajina na Skopelosu 
je pokryta hustými borovicovými lesy, na svazích se daří vinné 
révě a v údolích olivám, mandloním a ovocným stromům. 
Na většinu pláží jezdí místní autobusové linky. Na přírodní 
pláže, dostupné pouze z moře, se dostanete pronajatým 
člunem. Během plavby můžete navštívit i neobydlený ostrůvek 
Agios Georgios, nacházející se mezi Skopelosem a ostrovem 
Alonissos. Jen si s sebou nezapomeňte vzít dostatek 
občerstvení, taverny tu nenajdete.

Proč navštívit Skopelos? Vzhledem ke své velikosti není ostrov 
Skopelos s malebnými plážemi cílem masové turistiky. Pobřeží 
ostrova tvoří oblázkové i písečné pláže s malými zátokami 
a křišťálově čistou vodou. Jsou tu pláže s lehátky, slunečníky 
a možností občerstvení i panenská místa pro nerušené 
soukromí, která využívají příznivci nudismu. Hladina moře je 
proměnlivá, od pozvolného vstupu po skalnaté zálivy s prudce 
klesajícím dnem, oblíbené milovníky potápění.
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Více informací na

na nafukovacím člunu nebo lodí z přístavu 
v hlavním městě. Pobřeží tu vymodelovala 
pouze příroda, mořské vlny a vítr, bez 
zásahu člověka, a pláže si tak zachovaly 
svůj panenský ráz. Návštěvníky překvapí 
zejména působivé otvory v obrovských 
hladkých skalách a členité pobřeží, 
poskytující příjemné soukromí i nudistům.

  Panormo

Skopelos  

Mapa celého Řecka  2–3

Navigátor

•   Nabídka ubytování na Skiathosu  76
•  Speciální nabídky  8
• Důležité informace na cestu  160
• Ceník  www.greece-tours.cz

Letoviska na Skopelosu
 Hlavní město ostrova Skopelos

Návštěvník ostrova zpravidla jako první 
uvidí půvabné hlavní město Skopelosu, 
vystavěné ve svahu. 
Tvoří ho bíle omítnuté domky s červenými 
střechami a dřevěnými balkóny, typické 
pro řecké ostrovy. Půvabné kvetoucí 
dvorky, úzké uličky a přívětivé taverny 
na pobřeží dotváří atmosféru správního 
centra ostrova. Staré kamenné schody 
vedou k hradu na vrcholu nad městečkem, 
kde se nachází i nejstarší kostel města 
Basilika svatého Athanasiose. Nabízí se 
odtud nádherný panoramatický výhled 
na městečko i přírodní scenérie. 

 Panormo
Oblíbené letovisko na jihozápadě ostrova 
se nachází v široké zátoce pod hustě 
zalesněným svahem. Kontrast zeleně, 
pláže s bílými obrázky a tyrkysového 
moře vytváří nádherné scenérie. Panormo 
s dlouhou pláží je příjemné místo pro 
klienty všech generací i rodiny s dětmi. 
Doporučujeme však opatrnost při vstupu 
do moře, v některých místech poměrně 
blízko od břehu dno prudce klesá 
do hloubky. Kromě příjemné relaxace 
se tu můžete věnovat různým vodním 
sportům. Na místě se nabízí i pronájem 
člunů k plavbě do odlehlých zálivů 
s menšími plážemi. V místě je samozřejmě 
i několik taveren, kaváren a barů. Hlavní 
město je v dosahu 15 kilometrů, spojení 
zajišťuje linkový autobus. Necelé dva 
kilometry od Panorma se nachází 
pláž Milia, považovaná za nejkrásnější 
na ostrově.

 Pobřeží ostrova Skopelos
Necelých 70 kilometrů pobřeží Skopelosu 
nabízí nádherné scenérie a skvělé 
podmínky k relaxaci i vodním sportům. 
Výhodou je, že ostrov neovlivňují 
meltemi, prudké větry, které v některých 
obdobích komplikují plavby na Kykladách. 
Především jižní pobřeží Skopelosu je proto 
po celou sezónu poměrně klidné, větší 
vlny bývají u severního pobřeží.
Pláž Perivolia na severovýchodě 
ostrova, asi 4 kilometry od obce Glossa, 
tvoří drobné oblázky a hrubý písek 
s průzračnou vodou. Působivé skály 
poskytují této klidné pláži příjemný stín. 
Nedaleko odtud se nachází další známá 
pláž Chontrogiorgou, která si zachovala 
svou přírodní krásu a je relativně klidná 
po celou sezónu. Místní dopravou 
se na většinu severních pláží ostrova 
Skopelos nedostanete, doporučujeme 
proto pronájem auta nebo motorky. 
Zato tu ale najdete soukromí a klid.
Severně od hlavního města zaujme 
klidná pláž Glysteri s většími oblázky, 
kam se pohodlně dostanete autem 
nebo na motorce po asfaltové cestě. 
Z hlavního města odplouvají na pláž 
Glysteri, vybavenou lehátky, slunečníky 
a sprchami, také několikrát denně čluny. 
Asi 2,5 kilometru na sever od hlavního 
města se u vesnice Agios Konstantinos 
nachází pláž Glyfoneri s výhledem 
na protější ostrov Alonissi a záliv hlavního 
města, ideální zejména pro rodiny s dětmi.
Obyvatelé hlavního města i jeho 
návštěvníci vyhledávají často Sarres 
na východ od hlavního města Skopelos. 
Jedná se o dvě nádherné neporušené 
přírodní pláže, které jsou přístupné jen 
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Cena od: 18 690 Kč
Strava: snídaně
Délka pobytu: 10 nocí

Základní informace

Výhody

•  krásné výhledy z terasy hotelu
•  v ceně transfery do/z hotelu taxíkem
•  lehátka a slunečníky u bazénu bez poplatku
•  wifi  připojení ve veřejných prostorách bez 

poplatku

Menší hotelový komplex Dionyssos, obklopený 
pěknou zahradou, je vystavěný v tradičním 
řeckém stylu. Díky své poloze ve svahu nabízí 
nádherný výhled na město Skopelos a jeho 
okolí. Oblázková pláž je vzdálena  metrů 
od hotelu.

Vybavení
•  velký sladkovodní bazén s pool barem 

a lehátky se slunečníky
•  taverna u bazénu, hala pro podávání snídaní
•  televizní místnost a malá knihovna
•  možnost pronajmout si auto nebo motorku

Ubytování
•  klimatizované dvoulůžkové pokoje s možností 

přistýlky
•  koupelna s WC, vysoušeč vlasů
•  SAT/TV s hudebním kanálem
•  telefon, lednička, minibar 
•  balkón
•  dětské postýlky zdarma, trezor za poplatek

Stravování
•  snídaně formou bufetu

 Skopelos  74  Skopelos  75

DIONYSSOS 3*
V ceně transfery 

do/z hotelu taxíkem
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Cena od: 20 520 Kč
Strava: snídaně
Délka pobytu: 10 nocí

Základní informace

 Skopelos  74  Panormo  75

ADRINA BEACH HOTEL 4*
Hotel se nachází na klidném místě přímo 
u oblázkové pláže na jihu ostrova, asi  metrů 
od letoviska Panormos a  kilometrů 
od přístavu hlavního města ostrova Skopelos. 
Skládá se z hlavní budovy a několika nízkých 
budov v terasovité zahradě. Poloha v zeleném 
svahu zajišťuje nádherné výhledy na moře 
a okolní scenérie. Výborné služby, krásná 
okolní příroda a křišťálově čisté moře poskytují 
ideální podmínky pro pohodovou dovolenou.

Vybavení
•  velký sladkovodní bazén s terasou
•  dětský bazén a hřiště
•  jacuzzi 
•  taverna s výhledem na moře, bar na pláži 
•  wellness

Ubytování
•  klimatizované dvoulůžkové pokoje s možností 

přistýlky
•  koupelna s WC, vysoušeč vlasů, pantofl e
•  SAT/TV, telefon, internetové připojení
•  lednička, trezor
•  balkón nebo terasa

Stravování
•  snídaně formou bufetu

Výhody

•  nádherné přírodní scenérie
•  v ceně transfery do/z hotelu taxíkem
•  lehátka se slunečníky u bazénu i na pláži bez 

poplatku
•  plážové osušky
•  wifi  ve veřejných prostorách bez poplatku

V ceně transfery 
do/z hotelu taxíkem
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Tip na výlet

Dovolená na Samosu je také příležitost 
navštívit během jedné dovolené dva 
kontinenty. Můžete podniknout plavbu 
lodí do Turecka spojenou s návštěvou 
Kusadasi, města s pestrým orientálním 
bazarem. Výlet zahrnuje i prohlídku 
slavného Efesu, který patří k nejlépe 
zachovalým antickým městům. Právě 
zde se nacházel jeden ze sedmi divů 
starověkého světa – Artemidin chrám.

Základní informace

Teploty  vody a  vzduchu ve °C

32
31

30 30

26
25 25 25 25

24
23

20

V VI VII VIII IX X

Vzdálenost z České republiky
Vzdušná vzdálenost Praha–Samos je 
1694 km.
Průměrná doba letu na Samos je 2 hodiny 
a 40 minut.

Doprava po ostrově 
Na místě si můžete půjčit moped, čtyřkolku 
nebo auto.  

 78 Předchozí oblast. Další oblast  88

 Samos
Ostrov Aristarcha a Pythagora 

Zelený Samos s borovicovými lesy a olivovými háji patří 
do souostroví Sporady ve východní části Egejského moře. 
Ostrov s rozlohou 476 km2 má velmi bohatou historii. 
Podle mytologie se na ostrově narodila sama bohyně Héra 
a archeologické výzkumy dokazují, že byl osídlen již v druhém 
tisíciletí př. n. l.
Ostrov je známý jako rodiště dvou významných géniů 
starověku – matematika a fi losofa Pythagora a také astrologa 
a astronoma Aristarcha, zakladatele heliocentrismu. Dnešní 
Samos si zachoval neporušenou přírodu s nádhernými 
scenériemi. Přívětiví ostrované, známí svou pohostinností, 
stále dodržují místní tradice a zvyklosti včetně pěstování 
vinné révy. Samos má ideální podmínky pro příjemný pobyt 
klientů všech věkových kategorií, kteří tu najdou pohodu 
a klid k relaxaci. Zajímavostí je chráněné území Megalo Seitani 
na severozápadě ostrova s biotopem středomořských tuleňů.

Proč navštívit právě Samos? Především kvůli přírodním krásám, 
plážím s tyrkysově modrou průzračnou vodou a přírodním 
scenériím. Různorodá hornatá krajina s jedním z nejvyšších 
vrcholů Egejského moře – Kerkisem, který se vypíná do výše 
1434 metrů, poskytuje vynikající podmínky pro pěší turistiku 
i pro cyklisty.
Na ostrově, posetém zbytky antických památek, si ale přijdou 
na své i milovníci historie. Ze Samosu lze podnikat lodní výlety 
k poznání okolních ostrovů – Ikarie, Patmosu nebo Fourni.
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 www.greece-tours.cz/Samos

Více informací na

Navigátor

•   Nabídka ubytování na Samosu  84
•  Speciální nabídky  8
• Důležité informace na cestu  160
• Ceník  www.greece-tours.cz

Tip

Přírodní rezervace Potami
V dosahu asi 10 minut chůze od přístavu 
v Karlovassi se nachází unikátní přírodní 
rezervace Potami s neporušenou 
přírodou, malými vodopády a nádhernou 
pláží. Po odpočinku v některé z místních 
taveren se můžet vydat k 45 minut 
vzdálené k pláži Mikro Seitani, o níž 
se tvrdí, že je nejkrásnější na ostrově. 
Budete-li mít štěstí, uvidíte tu i vzácné 
středomořské tuleně.

Letoviska na Samosu
 Pythagorio 

Původně malé městečko, dnes 
jedno z nejoblíbenějších letovisek 
na jihovýchodním pobřeží ostrova, bylo 
pojmenováno po nejznámějším rodákovi 
ostrova. V malé zátoce láká promenáda 
s řadou kaváren, taveren a barů k posezení 
s výhledem na moře. Romantické úzké 
uličky dokreslují ostrovní atmosféru. 
V nejbližším okolí letoviska se nachází řada 
oblíbených hotelů, situovaných u krásných 
oblázkových a smíšených pláží, kde jsou 
možnosti vodních sportů včetně potápění 
a vodního lyžování. Pythagorio je také 
významnou archeologickou lokalitou 
ostrova Samos.
Transfer z letiště 5 až 15 minut podle 
polohy hotelu.

 Karlovassi
Druhé největší město ostrova na severním 
pobřeží Samosu bývalo společenským 
centrem ostrova, o čemž svědčí pěkně 
zachované centrum s patricijskými domy. 
V současnosti je Karlovassi díky několika 
školám městem, kde žije mnoho mladých 
lidí. Hotely jsou vystavěny podél pobřežní 
promenády s tavernami a obchody, 
kterou od oblázkové pláže odděluje místní 
komunikace. Přímořské letovisko má 
pravidelné autobusové spojení s hlavním 
městem. 
Transfer z letiště asi 70 minut.

 Votsalakia 
Oblast na úpatí nejvyšší hory ostrova 
Kerkisu se na jihu svažuje do širokého 
zálivu Marathokampos a je vhodná 

zejména pro rodiny s dětmi. Písčitá pláž 
s pozvolným a bezpečným vstupem 
do vody je ideální zejména pro děti a starší 
osoby. Krásy klidného zálivu s místy 
oblázkovými plážemi jsou objevovány 
v posledních letech, a tak tu zatím nejsou 
žádné velké hotelové komplexy ani rušná 
letoviska. Najdete zde ale samozřejmě 
taverny a obchody s potravinami, můžete 
si pronajmout šlapadla. Během pobytu 
ve Votsalakia můžete podnikat příjemné 
procházky do okolí.
Transfer z letiště asi 60 minut.

 Kerveli 
Malé, poměrně klidné letovisko 
v zalesněném zálivu na východním 
pobřeží ostrova, na dohled od tureckého 
pobřeží. Nabízí krásné přírodní scenérie 
a oblázkovou pláž s tyrkysovým mořem, 
kde jsou vynikající podmínky pro 
potápění. 
Transfer z letiště asi 30 minut.

di dět i Pí čitá llážáž

Mapa celého Řecka  2–3

Vostalakia    Kampos

Karlovassi  
 Kokkari

 Kerveli

 Pythagorio  
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Cena od: 20 480 Kč
Strava: polopenze
Délka pobytu: 10 nocí

Základní informace

 Samos  82  Kerveli  83

KERVELI VILLAGE 3*
Příjemný klidný hotel vystavěný ve svahu 
nad mořskou zátokou v Kerveli nabízí 
nádherné výhledy na okolní přírodní scenérie 
zalesněných kopců a tyrkysově modrou 
mořskou hladinu. Oblázková pláž, s molem 
usnadňujícím přístup do moře pro plavání, 
se nachází přímo pod hotelem, nedaleko je 
další pláž s lehátky a slunečníky. Obchody 
s potravinami jsou v dosahu  metrů, 
spojení s hlavním městem Samos, vzdáleným 

 kilometrů, zajišťuje hotelový autobus.
Vzhledem ke svažitému terénu a schodům 
nedoporučujeme pobyt klientům 
s pohybovými problémy.

Vybavení 
•  velký sladkovodní bazén se sluneční terasou
•  restaurace a bar
•  jídelna pro podávání snídaní
•  televizní místnost
•  tenisové kurty a stolní tenis
•  internetový koutek

Ubytování
•  dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky
•  koupelna se sprchou a WC, vysoušeč vlasů
•  SAT/TV, telefon, rádio
•  balkón nebo terasa
•  centrální klimatizace v červenci a srpnu 
•  pronájem trezoru za poplatek

Stravování 
•  polopenze, snídaně formou bufetu, večeře 

servírované s výběrem ze dvou jídel

Výhody

•  nádherné scenérie
•  klid
•  lehátka a slunečníky u bazénu i na hotelové 

pláži bez poplatku
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Cena od: 21 810 Kč
Strava: all inclusive
Délka pobytu: 10 nocí

Základní informace

Oblíbený, pěkný hotel přímo na pobřeží 
městečka Karlovassi, od oblázkové pláže ho 
dělí jen místní komunikace. V okolí je řada 
kaváren, taveren a obchodů s potravinami 
a suvenýry. Pro spojení s centrem města 
Karlovassi, vzdáleným asi  kilometry, nebo 
pro koupání na pláži Potami lze v hlavní sezóně 
využít místní linkový autobus.

Vybavení 
•  sladkovodní bazén s pool barem a sluneční 

terasou
•  vstupní hala s prostorem pro sledování 

velkoplošné SAT/TV
•  internetový kout s wifi  připojením
•  tenisový kurt, stolní tenis, fi tness centrum
•  malý obchod
•  dětský koutek

Ubytování
•  dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky
•  koupelna se sprchou a WC, vysoušeč vlasů
•  SAT/TV, lednička, telefon, rádio
•  balkón nebo terasa
•  centrální klimatizace v červenci a srpnu 

po omezenou dobu
•  možnost pronájmu trezoru na recepci 

za poplatek

Stravování 
•  plná penze formou all inclusive

Výhody

•  lehátka a slunečníky u bazénu bez poplatku
•  využití tenisových kurtů, fi tness centra, 

stolního tenisu bez poplatku
•  internetové připojení bez poplatku ve 

veřejných prostorách

 Samos  82  Karlovassi  83

SAMAINA INN 4* 
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Cena od: 24 940 Kč
Strava: polopenze
Délka pobytu: 10 nocí

Základní informace

Hotel, považovaný za jeden z nejlepších 
na Samosu, se nachází přímo u dlouhé smíšené 
písčito-oblázkové pláže se vzrostlými stromy 
a pozvolným vstupem do moře. Komplex tvoří 
hlavní budova s hotelovými pokoji a bungalovy 
ve stylu řecké vesnice. Vzdálenost od městečka 
Pythagorio je necelý kilometr, letiště, které má 
pouze denní provoz, se nachází asi  minut jízdy 
od hotelu.

Vybavení 
•  velký sladkovodní bazén s pool barem 

a terasou
•  dvě restaurace s terasou, taverna a bary
•  tradiční kavárna
•  minimarket, obchůdky a divadlo
•  tenisový kurt, fi tness centrum, vodní sporty
•  dětský bazén a hřiště
•  wellness
•  muzeum s ukázkami rukodělných výrobků
•  internetový koutek

Ubytování
•  klimatizované dvoulůžkové pokoje s možností 

až dvou přistýlek
•  koupelna s WC, vysoušeč vlasů
•  SAT/TV, telefon, hudební kanál, připojení na 

internet
•  trezor, lednička
•  balkón nebo terasa

Stravování 
•  polopenze formou bufetu

 Samos  82  Pythagorio  83

DORYSSA SEASIDE RESORT 5* 

First minute

Cena od: 23 440 Kč

Výhody

•  lehátka se slunečníky u bazénu bez poplatku
•  osušky na pláž oproti vratné záloze
•  dětský klub, postýlky, židličky
•  možnost připojení na internet
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Cena od: 23 130 Kč
Strava: snídaně
Délka pobytu: 10 nocí

Základní informace

Výhody

•  vysoký standard ubytování
•  lehátka, slunečníky a osušky u bazénu bez 

poplatku
•  bezbariérové pokoje
•  wifi  připojení 
•  spa centrum s krytým bazénem

Nádherný apartmánový resort se skvělou 
polohou pod úpatím pohoří Kerkis se nachází 
na jihozápadě ostrova, necelých  metrů 
od dlouhé písčito-oblázkové pláže. Byl 
vybudován ve stylu typické místní vesnice a je 
obklopený olivovníky. V dosahu  metrů se 
nachází tradiční taverny a obchůdky se zbožím 
denní potřeby.

Vybavení 
•  velký sladkovodní bazén a dětský bazén 

s pool barem
•  snack bar, televizní místnost a internetový 

koutek
•  tělocvična, herna, stolní tenis
•  dětské hřiště
•  wellness
•  pronájem dětské postýlky za poplatek

Ubytování 
Studia s klimatizací pro –  osoby

•  obývací ložnice s kuchyňským koutem
•  koupelna s WC, vysoušeč vlasů
•  vybavený kuchyňský kout 
•  trezor
•  SAT/TV a DVD přehrávač
•  balkón nebo terasa
Apartmány pro –  osoby mají navíc 
oddělenou ložnici

Stravování
•  rozšířená kontinentální snídaně

 Samos  82  Votsalakia  83

SIRENA RESIDENCE & SPA 4* 
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Základní informace

Teploty  vody a  vzduchu ve °C
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Vzdálenost z České republiky
Vzdušná vzdálenost Praha – Lesbos 
je 1674 km. 
Průměrná doba letu je 2 hodiny a 30 minut.

Doprava po ostrově 
Letoviska na ostrově spojuje s hlavním měs-
tem autobusová linka, můžete si tu půjčit 
kolo, moped nebo auto. 

Tip

Ostrov Limnos
Příjemným zpestřením pobytu na Lesbosu 
může být návštěva sousedního ostrova 
Limnos. Podle řecké mytologie byl 
domovem boha ohně Héfaista, který byl 
patronem kovářů a řemeslníků. Dnes je 
Limnos, lemovaný nádhernými plážemi 
příjemným místem pro dovolenou 
a relaxaci. Na své si tu přijdou také 
milovníci dobrého jídla a pití. Chloubou 
ostrova jsou čerstvé ryby a mořské plody, 
kterými místní rybáři denně zásobují 
pobřežní taverny. Vynikající jsou i místní 
sýry z ovčího a kozího mléka, vyráběné 
podle tradičních receptur, především 
kalathaki, které dozrávají v košíčcích. 
Díky vulkanické zemině a klimatickým 
podmínkám se tu daří i pěstitelům 
vinné révy, jejichž chloubou je bílé víno 
Moschato. 

 82 Předchozí oblast. Další oblast  92

 Lesbos
Ostrov básnířky Sapfó

Olivovníky porostlý Lesbos, je svou rozlohou 1630 km² třetím 
největším ostrovem Řecka. Má bohatou historii, spojován je 
především se starověkou básnířkou Sapfó. Podle mytologie 
pobývali na Lesbosu během trojské války i slavní hrdinové 
Achilleas a Odysseus. 
Ostrov Lesbos, zařazený do souostroví severních Sporad 
v Egejském moři, byl v minulosti kvůli své strategické poloze 
a velikosti často předmětem národních sporů i válek. 
Dlouhá turecká okupace, datující se od roku 1462, skončila 
až v roce 1912. Přesto si obyvatelé Lesbosu dokázali udržet 
svou národní identitu a zachovat tradiční kulturu.

Proč jet právě na Lesbos? Ostrov má nádherné přírodní 
scenérie s bohatou faunou a fl órou, zejména borovicovými 
lesy a olivovými háji. Přitom dosud odolává masové turistice, 
takže se tu nesetkáte s přeplněnými plážemi, převládají spíše 
pláže přírodní. Díky příjemnému klimatu má ideální podmínky 
pro pohodovou dovolenou klientů všech generací včetně 
rodin s dětmi. V souvislosti s vulkanickým původem ostrova 
se na Lesbosu nachází mnoho léčivých termálních pramenů, 
koupel si můžete dopřát třeba v lázních Thermis nebo Eftalou 
poblíž Molyvosu. 
Z Lesbosu lze podnikat lodní výlety za poznáním okolních 
ostrovů Chiosu nebo Limnosu. Mezi nejoblíbenější výlety 
patří návštěva tureckého přístavního města Ayvalik, kam jezdí 
v hlavní sezóně lodi z hlavního města Mytilini každý den. 
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k procházce v křivolakých uličkách, kde 
si můžete v některém z řady obchůdků 
s uměleckými předměty a starožitnostmi 
pořídit pěkný suvenýr. Příjemně unaveni si 
pak můžete dopřát relaxaci na oblázkové 
pláži nebo vychutnat místní speciality 
v některé z přístavních taveren.

 Mytilini
Mytilini – metropole ostrova na 
jihovýchodě je živým pulsujícím centrem 
a důležitým přístavem, kde v současnosti 
žije přes 30 procent obyvatel Lesbosu. 
Město se panoramaticky rozkládá 
nad přírodním zálivem, lemovaným 
tavernami, rušnými bary a kluby s živou 
řeckou hudbou, kde můžete strávit celou 
noc. V přístavním městě s dominantou 
mohutného středověkého hradu 
je řada muzeí, starobylých kostelů 
a dokonce i replika Sochy svobody. Mezi 
nejoblíbenější výlety z Lesbosu patří 
návštěva tureckého přístavního města 
Ayvalik, kam jezdí v hlavní sezóně lodi 
z Mytilini každý den. 

Letoviska na Lesbosu
 Skala Kallonis

Malebné letovisko Skala Kallonis 
s tradičními domky, obchůdky, tavernami 
a kavárnami je centrem velké zátoky 
na jihozápadě ostrova Lesbos. Další 
možnosti stravování, obchody se 
suvenýry, supermarkety a banky jsou 
přímo v městečku Kalloni. Pěkná, 
dlouhá písečná pláž se vzrostlými 
stromy, slunečníky, lehátky a pozvolným 
vstupem do moře je vhodná pro děti 
a seniory. Skala Kallonis má dobré 
podmínky také pro vodní sporty, zejména 
windsurfi ng. Celá zátoka je díky okolní 
krajině s bohatou vegetací tranzitním 
bodem a domovem více než 130 druhů 
stěhovavých ptáků, kteří jsou objektem 
pozorování profesionálních i amatérských 
ornitologů z celého světa. Ptáci se živí 
rybami, především místními sardelemi, 
o nichž se traduje, že jsou nejlepší 
na světě. Pro poznání okolních pláží 
a letovisek doporučujeme pronájem auta 
nebo mopedu. 
Transfer z letiště asi 70 minut.

 Molyvos
Na severu ostrova Lesbos, porostlém 
piniemi, se nachází nejmalebnější 
městečko ostrova – Molyvos 
s byzantským hradem a tradiční 
architekturou chráněnou UNESCO. 
Vystoupáte-li úzkými uličkami okolo 
tradičních domků až k hradu, bude 
vám odměnou, kromě prohlídky 
nejzachovalejší pevnosti na ostrově, také 
jedinečný výhled na přístav a Egejské 
moře. Pobyt v Molyvosu využijte 

Tip

Suvenýry z Lesbosu
Tradičním řeckým alkoholickým nápojem 
je pálenka s anýzovou příchutí – ouzo. 
Během dlouhé zimy vám bude připomínat 
poklidné dny vaší letní dovolené. Právě 
na Lesbosu se vyrábí na 50 druhů této 
lihoviny. K nejznámějším značkám, 
proslaveným po celém Řecku, patří ouzo 
z Plomari, půvabného městečka na jihu 
ostrova. Anýzová příchuť ouza je tu cítit 
doslova na každém kroku. Vítaným dárkem 
bude určitě také místní olivový olej, jehož 
kvalita je považovaná za špičkovou.

Navigátor

•   Nabídka ubytování na Lesbosu  90
•  Speciální nabídky  8
• Důležité informace na cestu  160
• Ceník  www.greece-tours.cz

Více informací na

  Molyvos

  Skala Kallonis

Mytilini 

Mapa celého Řecka  2–3
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 Lesbos  88  Skala Kallonis  89

AEOLIAN GAEA HOTEL 4* 
Jeden z nejhezčích hotelů na Lesbosu se 
nachází necelých  metrů od pláže Skala 
Kallonis a jen  kilometry od městečka Kalloni. 
Komplex skládající se ze čtyř budov byl 
vystavěn ve stylu tradiční místní architektury 
s důrazem na komfort svých návštěvníků. 
Hotelové spa a wellness centrum nabízí 
saunu, relaxační a léčebné masáže a omlazující 
procedury. Místní autobusové linky zajišťují 
pravidelné spojení s hlavním městem 
a letoviskem Molyvos.

Vybavení 
•  velký sladkovodní bazén 
•  restaurace, bar a pool bar
•  fi tness centrum, tenisové kurty
•  sauna a možnost masáží
•  dětský bazén a pěkné hřiště 
•  možnost pronájmu auta nebo kola

Ubytování 
•  moderní klimatizované apartmány 

s oddělenou ložnicí
•  obývací pokoj s plně vybaveným kuchyňským 

koutem a ledničkou
•  koupelna s hydromasážní vanou a WC, 

vysoušeč vlasů
•  SAT/TV, telefon, internetové připojení
•  veranda

Stravování 
•  snídaně formou bufetu

Cena od: 23 240 Kč
Strava: snídaně
Délka pobytu: 10 nocí

Základní informace

Výhody

•  lehátka se slunečníky u bazénu bez poplatku
•  wifi  připojení bez poplatku
•  dětské postýlky bez poplatku
•  možnost ubytování v rodinných pokojích 

nebo suitách
•  pokoje vhodné pro handicapované klienty
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 Lesbos  88  Molyvos  89

SUNRISE RESORT 4* 
Resort tvoří několik budov zasazených v pěkně 
udržované subtropické zahradě s palmami. 
Poloha ve svahu zajišťuje panoramatické 
výhledy na Egejské moře a okolní přírodní 
scenérie. Malý záliv s oblázkovou pláží se 
nachází asi  metrů od hotelu. V dosahu 
necelých  kilometrů se nachází malebné 
městečko Molyvos s tradičními domy, mnoha 
tavernami a obchůdky, spojení zajišťuje 
několikrát denně hotelový autobus. Místní 
dopravou lze dojet k lázním Eftalou s horkými 
prameny. Vzhledem k umístění hotelu 
ve svahu, nedoporučujeme pobyt klientům 
s pohybovými problémy. 

Vybavení 
•  dva sladkovodní bazény s večerním 

osvětlením
•  bazén a hřiště pro děti
•  restaurace a snack bar
•  stolní tenis, tenisový kurt a fi tness centrum
•  sauna a jacuzzi, masáže
•  příležitostně tradiční řecké večery 

Ubytování 
•  klimatizované dvoulůžkové pokoje s možností 

přistýlky
•  koupelna s WC, vysoušeč vlasů
•  SAT/TV, telefon, wifi  připojení
•  minibar 
•  balkón nebo terasa

Stravování 
•  polopenze

Cena od: 19 920 Kč
Strava:  polopenze
Délka pobytu: 10 nocí

Základní informace

Výhody

•  ubytování vysokého standardu v upraveném 
areálu

•  lehátka se slunečníky u bazénů bez poplatku
•  internetové připojení
•  blízkost pěkného městečka

First minute

Cena od: 17 930 Kč
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Zajímavost

Místní muzea skrývají exponáty neoceni-
telné hodnoty, dokládající zajímavou minu-
lost ostrova. Z architektonických památek 
stojí za návštěvu zejména klášter Nea Moni 
z 11. stol., který proslul svými mozaikami se 
zlatým pozadím z byzantského období. Ko-
pule jeho chrámu se zřítila při zemětřesení 
v roce 1881, celý objekt byl však rekon-
struován do původní podoby. Za návštěvu 
určitě stojí také půvabná vesnička Pyrgi 
s romantickými uličkami. Díky zachovalé 
unikátní černobílé sgrafi tové výzdobě 
domů je považována za jednu z nejhezčích 
řeckých vesnic vůbec.

Základní informace

Teploty  vody a  vzduchu ve °C

32 32

28 28

26 26
25 25

24
23

22
21

V VI VII VIII IX X

Vzdálenost z České republiky
zdušná vzdálenost Praha-Chios je 1600 km.
Průměrná doba letu na Chios je 2 hodiny 
a 40 minut.

Doprava po ostrově 
Ostrov má místní autobusovou dopravu, 
na místě si můžete půjčit moped nebo auto. 

 88 Předchozí oblast. Další oblast  96

 Chios
Ostrov vůní

Malebný ostrov Chios se nachází v severovýchodní oblasti 
Egejského moře, v nejužším místě ho od tureckého pobřeží dělí 
jen 8 kilometrů. Ostrov má velmi rozmanitou přírodu. Na rozloze 
842 km2 se střídají piniové háje, kvetoucí zahrady a zelená údolí 
se stráněmi a hornatou krajinou. Na úrodném jihu se kromě 
mastichových stromů pěstují olivy, fíky, granátová jablka 
a citrusy, vyhlášené jsou zejména místní sladké mandarinky. 
Nejvyšší horou ostrova je Pelinaios s výškou téměř 1300 metrů. 
Chios je známý jako ostrov s bohatou historií a kulturou, 
bývá dokonce považován za rodiště samotného Homéra. 
Ve středověku patřil díky své strategické poloze a především 
bohatství, získaném z čilého obchodního styku i námořní 
dopravy, k nejbohatším řeckým ostrovům. Proto musel 
poměrně často čelit pirátským nájezdům. Z obavy před 
piráty se místní obyvatelé postupně stěhovali do vnitrozemí. 
Původní středověké vesničky s tradičními kamennými stavbami 
se zachovaly dodnes, stejně jako panské domy zdobené 
černobílými sgrafi ti. 

Proč navštívit právě Chios? Chios nepatří k ostrovům s masovou 
turistikou. Díky tomu je vyhledáván především návštěvníky, 
kteří touží strávit dovolenou v autentickém řeckém prostředí. 
Jeho předností je kouzelná, téměř nedotčená příroda. Hlavně 
příznivcům klidné relaxace tak nabízí ideální podmínky. 
Na Chiosu nejsou ani ty nejkrásnější pláže nikdy přeplněné. 
Mimo hlavní sezónu působí někdy až opuštěně. Návštěvníky 
uchvátí zejména kouzelné scenérie zátok Agia Erminioni nebo 
Agia Fotia se světlými oblázkovými plážemi. 
A v neposlední řadě tu můžete obdivovat spoustu historických 
památek, některé natolik významné, že byly zapsány na seznam 
UNESCO.
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Letoviska na Chiosu
 Karfas

Oblíbené letovisko Karfas na jihozápadě 
ostrova, asi sedm kilometrů na jih 
od hlavního města, je živým turistickým 
místem s tavernami, kavárnami, bary, 
půjčovnami aut a dalším servisem pro 
turisty. Pláž s jemným pískem, pozvolným 
vstupem do vody a křišťálově čistou vodou 
patří k nejhezčím na ostrově, a tak není 
divu, že je tu soustředěna řada hotelů 
a dalších ubytovacích kapacit.
Transfer z letiště asi 15 minut.

 Kardamyla
Klidná oblast s dlouhou tradicí výroby lodí se 
nachází na severu ostrova, asi 28 kilometrů 
od hlavního města Chios. Okolí tvoří 
nedotčená, místy divoká příroda s mnoha 
kontrasty. Na jedné straně strmé skály, ale 
i květinová údolí a písečné pláže. Vesnice 
Kardamyla patřila ve středověku k největším 
na ostrově a byla dokonce jedinou vesnicí, 
kterou se Turkům nikdy nepodařilo obsadit. 
Dnešní Kardamyla se dělí na dvě části – 
horní s tradiční architekturou a platany, kde 
se dodnes zachovaly v téměř nezměněném 
stavu úzké uličky a domy námořních 
kapitánů.
Dolní část – Kato Kardamyla se spoustou 
zeleně se nachází blíže k moři. Můžete 
odtud podniknout lodní výlet na okolní 
ostrůvky – na severovýchodě větší Oinouses 
a malinké Pontikonisi, Passas a Vatos.
Transfer z letiště asi 45 minut.

 Hlavní město ostrova
Ve stejnojmenném hlavním městě 
ostrova Chios, nazývaném také Chora, 

žije celoročně více než polovina obyvatel 
ostrova. Metropole ostrova byla 
vystavěna na východním pobřeží okolo 
přírodního přístavu se strategickou 
polohou. 
Současný Chios žije rytmem moderního 
města. Jeho centrem je náměstí Vounaki, 
v jehož okolí se nachází několik muzeí 
včetně Byzantského. Je tu také významná 
knihovna, nesoucí jméno slavného 
chioského rodáka A. Koraise. Chcete-li 
poznat atmosféru města, projděte se 
po nábřeží a dlážděných uličkách města 
s tradiční architekturou. Samozřejmě tu 
nechybí hotely, taverny, kavárny a obchody 
s cukrovinkami, vonícími mastichou, 
nebo hezkými suvenýry. Doporučujeme 
ochutnat místní speciality včetně skvělé 
pálenky suma, dochucené fíky.

 Karfas

 Kardamyla

 

Mapa celého Řecka  2–3

Tip

Chioská masticha 
Proslaveným produktem Chiosu je léčivá 
pryskyřice, masticha, která se získává 
z kůry stromu řečík lentišek. Ve své účinné 
podobě roste mastichový strom výhradně 
v jižní části ostrova, jejíž hospodářství, 
kultura i obyčejný život s mastichou úzce 
souvisí. Na Chiosu se přírodní aromatická 
pryskyřice zpracovává od starověku. 
Kromě toho, že se využívá k náboženským 
obřadům, jako obdoba kadidla, přidává 
se také do tradičních likérů, žvýkaček 
a místních cukrovinek.
Vzhledem ke svým prokazatelným 
léčebným účinkům obohacuje také řadu 
kosmetických výrobků, zejména krémy, 
šampóny a zubní pasty.
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Jeden z nejlepších hotelů na Chiosu se nachází 
na jihovýchodě ostrova, přímo v centru 
zátoky Karfas. Jeho poloha nabízí nádherné 
panoramatické výhledy na Egejské moře. 
Zlatavá písečná pláž zálivu je v dosahu necelých 

 metrů. Samotné centrum letoviska Karfas 
je vzdáleno  metrů od hotelu, hlavní město 
ostrova asi  kilometrů.

Vybavení
•  bazén a dětský bazén s pool barem
•  restaurace a bar s terasou
•  bar na střeše hotelu s nádhernými výhledy
•  fi tness centrum
•  wellness s jacuzzi 
•  masážní procedury a kosmetické služby
•  na pláži vodní sporty

Ubytování
•  klimatizovaná studia pro  dospělé osoby 

anebo  osoby a  děti
•  vybavený kuchyňský kout
•  koupelna s WC, vysoušeč vlasů, koupací 

pláště a pantofl e
•  SAT/TV, telefon, internetové připojení
•  trezor, minibar
•  balkón

Stravování
•  snídaně, možnost dokoupení polopenze

Cena od: 21 210 Kč
Strava: snídaně
Délka pobytu: 10 nocí

Základní informace

Výhody

•  nádherná pláž
•  v ceně transfery do/z hotelu taxíkem
•  pohodlné ubytování
•  lehátka, slunečníky a plážové osušky bez 

poplatku
•  wifi  bez poplatku ve veřejných prostorách
•  možnost pronájmu auta nebo kola
•  ubytování pro handicapované klienty

 Chios  92  Karfas  93

SEA VIEW RESORTS & SPA 4* 
V ceně transfery 

do/z hotelu taxíkem

First minute

Cena od: 20 150 Kč
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Cena od: 22 530 Kč
Strava: bez stravy
Délka pobytu: 10 nocí

Základní informace

 Chios  92  Karfas  93

AEGEAN DREAM HOTEL 4* 
Moderní Aegean Dream Hotel se nachází 
na klidném místě jihovýchodního pobřeží. 
Písečná pláž je v dosahu asi  metrů, 
ve stejné vzdálenosti je i kosmopolitní letovisko 
Karfas. Pěkný hotel obklopený zahradou 
s kvetoucími keři má příjemnou pohodovou 
atmosféru, kterou umocňují panoramatické 
výhledy na Egejské moře.

Vybavení
•  velký bazén se sluneční terasou a pool barem
•  restaurace a kavárna
•  wellness v sesterském hotelu Sea view Resort

Ubytování
Apartmány pro –  osoby
•  prostorná oddělená ložnice 
•  obývací pokoj s rozkládací pohovkou
•  koupelna s WC, vysoušeč vlasů
•  klimatizace, SAT/TV, telefon, wifi  připojení, 

trezor
•  vybavený kuchyňský kout
•  balkón nebo terasa s výhledem na moře

Stravováni
•  bez stravy, možnost dokoupení snídaní nebo 

polopenze

Výhody

•  pohodlné prostorné ubytování
•  v ceně transfery do/z hotelu taxíkem
•  lehátka se slunečníky u bazénu bez poplatku
•  wifi  připojení ve veřejných prostorách bez 

poplatku

V ceně transfery 
do/z hotelu taxíkem
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Základní informace

Teploty  vody a  vzduchu ve °C
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Vzdálenost z České republiky
Vzdušná vzdálenost Praha–Korfu je 1415 km.
Průměrná doba letu je 2 hodiny.

Doprava po ostrově 
Ostrov má spolehlivou autobusovou síť, 
na místě si můžete půjčit moped nebo auto. 

 92 Předchozí oblast. Další oblast  104

 Korfu 
Smaragdový ostrov

Ostrov Korfu, řecky Kerkyra, s rozlohou 592 km2 , nazývaný 
perlou Jónského moře, už dlouhá léta patří mezi nejoblíbenější 
prázdninová místa turistů z celého světa. Díky poloze 
v mírném pásmu jsou zdejší přírodní a klimatické podmínky 
pro Středoevropany velice příjemné. Nejsevernější řecký 
ostrov si zamilovala rakouská císařovna Sissi natolik, že si tu 
nechala postavit luxusní letní sídlo Achillion a okouzlil i anglické 
spisovatele bratry Durrelovy, kteří zde několik let žili. Přívětivé 
hlavní město Kerkyra, postavené v benátském stylu, otevírá 
svoji pohostinnou náruč všem návštěvníkům, stejně jako 
letoviska, která lemují členité pobřeží ostrova.

Proč jet na Korfu? Ostrov není velký, ale má všechno, co si 
můžete přát. Hory, olivové háje i cypřišové lesy, krásné pláže 
s křišťálově čistou vodou, obrovské kamenné útesy, nádherné 
hlavní město i malé zapomenuté vesničky. Začátkem léta se 
Korfu rozzáří barvami kvetoucích stromů a rostlin. Fialové 
a růžové buganvílie, rudé ibišky, bílé gardénie, obrovské 
květy magnolií, voňavé cypřiše, olivovníky a eukalypty, 
oranžové pomeranče a žluté citrony na stromech tvoří 
nezapomenutelnou harmonii vůní a barev. Na Korfu si každý 
najde místo, které mu bude vyhovovat. Jak klidná, romantická 
zákoutí, tak letoviska, kde to žije. 

Tip

Lodní výlet
Dovolená na Korfu je příležitostí pro poznání 
okolních řeckých ostrovů. Doporučujeme 
lodní výlet Paxos-Antipaxos. Plavba vede 
okolo jihovýchodního pobřeží Korfu 
k ostrovu Paxos, který se obeplouvá nejdříve 
ze západní strany. Jen odtud jsou přístupné 
krásné scenérie Poseidonových jeskyní, 
do nichž se zajíždí k prohlídce. Na malebném 
ostrůvku Antipaxos kotví loď v modré 
laguně s možností koupání v křišťálově čisté 
vodě. Plavba pokračuje do Gaiosu, hlavního 
města ostrova Paxos, kde si po procházce 
křivolakými uličkami můžete vychutnat oběd 
v některé z místních taveren.
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Více informací na

Pantokrator a obklopená cypřišovými háji, 
je oblíbená především díky svým hezkým 
plážím s hrubozrnným pískem a drobnými 
kamínky. Letovisko nabízí ideální podmínky 
pro různé vodní sporty. 
Transfer z letiště asi 25 minut.

 Ermones
Letovisko na západním pobřeží ostrova, 
vzdálené asi 17 kilometrů od hlavního 
města, je známé především díky 
nedalekému 18jamkovému golfovému 
hřišti. Podle mytologie bylo toto místo 
poslední Odysseovou zastávkou před 
návratem na rodnou Ithaku. V klidném 
zálivu, obklopeném zeleným pohořím, 
se nachází několik hotelů. Pláž je tvořená 
převážně malými oblázky, místy písečná. 
Transfer z letiště asi 40 minut.

Letoviska na Korfu
 Apraos

Apraos na severozápadě ostrova Korfu 
je klidné místo s širokou pláží a světlým 
pískem. V Apraosu je křišťálově čisté moře 
a pozvolný vstup do vody, ideální také pro 
pohodový pobyt dětí a starších klientů. 
Podél písečné pláže se nachází kiosky 
s občerstvením a obchůdky s plážovými 
potřebami, na malých lodích můžete 
navštívit malebné pláže v okolí. 
Více možností zábavy nabízí 5 kilometrů 
vzdálené letovisko Acharavi s atmosférou 
typického řeckého prázdninového místa 
s kavárnami a tradičními tavernami. 
Transfer z letiště asi 60 minut.

 Barbati
Turistické středisko obklopené zelení, 
asi 18 kilometrů na sever od Kerkyry, má 
nádhernou oblázkovou pláž a krásně 
průzračné moře. Na pláži, která se 
nachází 150 metrů pod hlavní silnicí, lze 
provozovat vodní sporty. V Barbati je řada 
taveren, nabízejících místní speciality, 
a kavárny s úžasným výhledem na moře. 
Spojení s hlavním městem zajišťuje místní 
autobusová linka. 
Transfer z letiště asi 40 minut.

 Dassia
Jedno z největších a také nejstarších 
letovisek ostrova s mnoha restauracemi, 
tavernami, obchůdky a bary leží 
na východním pobřeží, asi 12 kilometrů 
severně od hlavního města Korfu, se 
kterým má pravidelné autobusové spojení. 
Dassia, položená pod strmým pohořím 

Informace

Pro zájemce s vlastní dopravou 
zprostředkujeme ubytování na  Korfu 
včetně zajištění lodních lístků na trajekty 
mezi Itálií a Řeckem.

Navigátor

•   Nabídka ubytování na Korfu  98
•  Speciální nabídky  8
• Důležité informace na cestu  160
• Ceník  www.greece-tours.cz

Tip

Suvenýr z Korfu
Na Korfu se kromě olivovníku výborně 
daří také kumquatům, citrusům, jejichž 
domovinou je východní Asie. Malé dva až 
čtyři centimetry dlouhé oranžové ovoce 
oválného tvaru, je bohaté na vitamín C. 
Oranžové plody, dužina i slupka jsou jedlé, 
takže se na rozdíl od jiných citrusů jí i se 
slupkou, stačí je opláchnout a odstranit 
stopku. Kumquaty se používají k ozdobě 
koktejlů nebo zákusků. Připravují se z nich 
také výborné marmelády a vynikající likéry, 
které vám budou připomínat dovolenou 
na Korfu. 

 
  Dassia

  Kerkyra

  Acharavi

  Barbati
  Apraos

 Ermones 

Mapa celého Řecka  2–3
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 Korfu  96  Dassia  97

GRECOTEL CORFU IMPERIAL 5*
Nádherný komplex má ideální polohu 
u písčito-oblázkové pláže na výběžku 
poloostrova Komeno, díky níž mají téměř 
všechny pokoje výhled na moře. Nachází 
se nedaleko letoviska Dassia,  kilometrů 
na sever od hlavního města Korfu. 
Rozlehlý hotelový areál hlavní budovy, 
bungalovů a soukromých vil, je obklopený 
nádhernou exotickou zahradou s olivovými 
stromy a členitým pobřežím. 

Vybavení 
•  venkovní a vnitřní sladkovodní bazény
•  několik restaurací a barů 
•  obchody s atraktivním zbožím, kadeřnictví
•  tenisové kurty, stolní tenis a fi tness centrum
•  vodní sporty, pronájem kol 
•  dětský Grecoland club 
•  animační programy 

Ubytování 
•  klimatizované komfortně vybavené 

dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky
•  koupelna s WC, vysoušeč vlasů
•  SAT/TV, trezor, telefon
•  balkón nebo terasa s výhledem na moře
•  minibar za poplatek

Stravování 
•  polopenze formou bufetu

Cena od: 29 940 Kč
Strava:  polopenze
Délka pobytu: 7 nocí

Základní informace

Výhody

•  ideální poloha přímo u pláže
•  v ceně transfery do/z hotelu taxíkem
•  lehátka, slunečníky a plážové osušky 

u bazénu i na pláži bez poplatku
•  wifi  bez poplatku
•  golfové hřiště v dosahu  kilometrů
•  dětské postýlky, židličky, ohřívače láhví, 

kočárky i monitory
•  Tasty Corner pro děti poskytuje zdarma 

po celý den jídlo i nápoje, včetně dietních
•  Discovery programy pro děti zaměřené 

na poznávání přírody

V ceně transfery 
do/z hotelu taxíkem

First minute

Cena od: 26 930 Kč
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 Korfu  96  Dassia  97

GRECOTEL EVA PALACE 5*
Moderní hotel se nachází na poloostrově 
Komeno, nedaleko letoviska Dassia, asi 

 kilometrů na sever od hlavního města 
ostrova. Hotel nabízí ubytování v romantickém 
prostředí. Krásná příroda a vysoký standard 
služeb spolu s nočním nasvícením bazénu 
i celého areálu zaručují nezapomenutelné 
zážitky.

Vybavení 
•  bazény s mořskou vodou
•  restaurace s terasou a několik barů
•  restaurace à la carte 
•  tenisové kurty, stolní tenis, fi tness centrum
•  vodní sporty
•  dětský Grecoland club 
•  animační programy 
•  aerobik, step aerobik, vodní aerobik
•  zlatnictví, internetový koutek a minimarket

Ubytování 
•  klimatizované dvoulůžkové pokoje 
•  koupelna s WC, vysoušeč vlasů
•  SAT/TV, lednička, rádio, CD přehrávač, telefon
•  minibar za poplatek, trezor
•  balkón nebo terasa

Stravování 
•  polopenze formou bufetu, možnost 

dokoupení all inclusive

Cena od: 29 550 Kč
Strava: polopenze
Délka pobytu: 7 nocí

Základní informace

Výhody

•  ideální poloha přímo u písčité pláže
•  v ceně transfery do/z hotelu taxíkem
•  lehátka, slunečníky a plážové osušky 

u bazénu i na pláži bez poplatku
•  wifi  bez poplatku
•  golfové hřiště v dosahu  kilometrů
•  mimo červenec a srpen je hotel určen jen pro 

dospělé

V ceně transfery 
do/z hotelu taxíkem

First minute

Cena od: 26 600 Kč
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 Korfu  96  Barbati  97

LA RIVIERA BARBATI 4*
Moderní komplex jednopodlažních domů 
obklopený zelení, cypřiši a olivovými stromy 
je vystavěný přímo u krásné oblázkové pláže 
v Barbati s křišťálově čistou vodou. Letovisko 
Barbati s tavernami, bary, obchody a zastávkou 
autobusu je vzdáleno  metrů. 

Vybavení 
•  sladkovodní bazén,dětský bazén a hřiště
•  pool bar, lehátka a slunečníky za poplatek
•  taverna
•  stolní tenis
•  parkoviště

Ubytování 
Studia s klimatizací pro –  osoby

•  koupelna s WC, vysoušeč vlasů
•  plně vybavený kuchyňský kout 
•  automatická pračka, žehlička, trezor
•  SAT/TV a DVD přehrávačem
•  balkón nebo terasa
Apartmány pro –  osoby mají navíc 
oddělenou ložnici

Stravování 
•  bez stravy, možnost dokoupení snídaně

Cena od: 17 060 Kč
Strava: bez stravy
Délka pobytu: 7 nocí

Základní informace

Výhody

•  krásná poloha u pláže, nedaleko letoviska
•  v ceně transfery do/z hotelu taxíkem
•  wifi  bez poplatku
•  plážové osušky

V ceně transfery 
do/z hotelu taxíkem

First minute

Cena od: 16 270 Kč
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 Korfu  96  Dassia  97

GRECOTEL DAPHNILA BAY THALASSO 4*
Komplex obklopený vzrostlými borovicemi 
a olivovníky na jednom z nejkrásnějších 
míst ostrova Korfu s výhledem na scenérie 
zálivu Dassia. Hlavní budova a bungalovy 
jsou zasazené v pěkně upravené rozlehlé 
zahradě s palmami u soukromé písčité pláže, 
místy s drobnými oblázky. Poloha a vybavení 
komplexu zajišťují ideální podmínky pro 
příjemnou dovolenou klientů všech generací 
včetně rodin s dětmi. 

Vybavení
•  dva sladkovodní bazény a dětský bazén 
•  vnitřní thalasso bazén s mořskou vodou
•  několik restaurací a barů
•  italská restaurace à la carte na pláži
•  minimarket, zlatnictví, butik a kadeřnictví
•  tenisové kurty, stolní tenis, hřiště
•  fi tness centrum
•  animační program včetně gymnastiky
•  wellness 

Ubytování
•  klimatizované dvoulůžkové pokoje, 

bungalovy a rodinné bungalovy
•  koupelna s WC, vysoušeč vlasů
•  SAT/TV, rádio, trezor, lednička, telefon
•  balkón nebo terasa

Stravování
•   all inclusive

Cena od: 26 050 Kč
Strava: all inclusive
Délka pobytu: 7 nocí

Základní informace

Výhody

•  ideální poloha přímo u nádherné pláže
•  v ceně transfery do/z hotelu taxíkem
•  lehátka, slunečníky a plážové osušky 

u bazénu i na pláži bez poplatku
•  wifi  bez poplatku v lobby baru
•  v rámci all inclusive některé sporty bez 

poplatku 
•  bohaté animační programy
•  golfové hřiště v dosahu  kilometrů
•  dětské postýlky, židličky, ohřívače láhví, 

kočárky i monitory

V ceně transfery 
do/z hotelu taxíkem

First minute

Cena od: 23 640 Kč
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 Korfu  96  Apraos  97

CHRISMOS 3*
Menší apartmánový komplex v udržované 
zahradě se nachází v klidné vesničce Apraos 
přímo u písečné pláže. Díky své poloze nabízí 
nádherné výhledy na moře a okolní scenérie. 
Autobusová zastávka pro spojení s živým 
letoviskem Acharavi, vzdáleným  kilometrů, 
a hlavním městem Korfu je vzdálena pouhých 

 metrů od objektu.

Vybavení
•  sladkovodní bazén s lehátky a slunečníky
•  venkovní denní bar
•  hřiště pro děti
•  internetový kout

Ubytování
Studia s klimatizací pro  osoby

•  obývací ložnice
•  koupelna s WC, vysoušeč vlasů 
•  kuchyňský kout, žehlička a žehlící prkno
•  SAT/TV, trezor, telefon
•  možnost připojení k internetu
•  balkón nebo terasa
Apartmány pro –  osoby mají navíc 
oddělenou ložnici

Stravování
•  rozšířená kontinentální snídaně formou 

bufetu

Cena od: 20 180 Kč
Strava: snídaně
Délka pobytu: 7 nocí

Základní informace

Výhody

•  poloha přímo u pláže
•  v ceně transfery do/z hotelu taxíkem
•  wifi  připojení zdarma
•  lehátka a slunečníky na pláži i u bazénu bez 

poplatku
•  pronájem dětské postýlky bez poplatku

V ceně transfery 
do/z hotelu taxíkem

First minute

Cena od: 18 130 Kč
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 Korfu  96  Ermones  97

GRAND MEDITERRANEO 5*
Luxusní hotelový komplex vystavěný 
panoramaticky ve svahu nad zálivem Ermones 
je obklopený zelení, zejména eukalypty, cypřiši 
a vzrostlými borovicemi. Svým klientům nabízí 
relaxaci v romantickém prostředí s krásnými 
přírodními scenériemi. Pobyt v komplexu je 
určen pouze pro dospělé klienty. Velmi pěkná 
pláž u hotelu je písčito-oblázková.

Vybavení
•  velký sladkovodní bazén a sluneční terasa 

s výhledem na moře
•  hlavní restaurace Meduza, italská à la carte 

restaurace
•  taverna na pláži, několik barů
•  internetový koutek a minimarket
•  fi tness centrum, tenisové kurty, půjčovna 

horských kol 
•  vodní sporty včetně moderního 

potápěčského centra 
•  wellness s vyhřívaným bazénem, jacuzzi 

Ubytování
•  klimatizované, komfortně zařízené prostorné 

dvoulůžkové pokoje
•  koupelna s WC, vysoušeč vlasů
•  SAT/TV, rádio, internetové připojení, telefon
•  minibar, trezor na laptop
•  balkón nebo terasa s výhledem na moře

Stravování
•  snídaně formou bufetu, možnost dokoupení 

obědů a večeří

Cena od: 24 600 Kč
Strava: snídaně
Délka pobytu: 7 nocí

Základní informace

Výhody

•  lehátka se slunečníky u bazénu i na pláži bez 
poplatku

•  pokoje pro handicapované klienty a suity 
s privátními bazény

•  golfové hřiště v dosahu  metrů 
•  široká nabídka sportovních aktivit
•  doprava na pláž a po areálu lanovkou 

a elektrickými vozíky
•  wifi  připojení bez poplatku

V ceně transfery 
do/z hotelu taxíkem

First minute

Cena od: 22 060 Kč
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Základní informace

Teploty  vody a  vzduchu ve °C
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Vzdálenost z České republiky 
Vzdušná vzdálenost Praha–Zakynthos 
je 2100 km.
Průměrná doba letu je 2 hodiny a 20 minut.

Doprava po ostrově 
Ostrov má pravidelnou autobusovou 
dopravu spojující letoviska s hlavním 
městem. Na místě si můžete půjčit kolo, 
moped nebo auto. 

 96 Předchozí oblast. Další oblast  110

 Zakynthos 
Ostrov přírodních krás 

Ostrov Zakynthos s rozlohou 406 km2 patří do Jónského 
souostroví. Do historie se poprvé zapsal v roce 1475 př. n. l., 
kdy ho dobyl syn frýžského krále Zakynthos a dal mu své 
jméno. Členitost hornatého a z velké části zalesněného 
ostrova je důsledkem častých geologických změn. 
Zemětřesení vymodelovalo na západě nejjižnějšího jónského 
ostrova divoké pobřeží lemované vysokými vápencovými 
útesy a malebnými zátokami s jeskyněmi. Modré jeskyně 
s fosforeskující vodou na severním mysu Skynari spolu 
se známou zátokou Navagio patří k největším atrakcím 
Zakynthosu.

Proč jet právě na Zakynthos? Na ostrově si přijdou na své 
jak milovníci historie, tak i ti, kdo si chtějí jen užít klidných 
prázdnin na písečných plážích u průzračného moře v téměř 
nedotčené přírodě. Při troše štěstí se můžete při koupání 
v Laganaském zálivu, vyhlášeném v roce 1998 Národním 
mořským parkem, setkat v moři s chráněnou želvou 
Caretta-caretta. Zakynthos v sobě harmonicky kloubí 
kosmopolitní prostředí s typickou jónskou atmosférou. 
Pro ty, kdo chtějí Zakynthos, ale i třeba okolní ostrovy, 
poznat opravdu dobře, se nabízí řada výletů. 

Tip na výlet

Máte-li zájem o antické památky, 
můžete pobyt na Zakynthosu spojit 
i s návštěvou slavné Olympie, místa vzniku 
starověkých olympijských her. Přeplavíte 
se na poloostrov Pelopones a budete si 
moci prohlédnout nejen základy Diova 
chrámu, jednoho ze starověkých divů 
světa, ale i původní olympijský stadion 
a okrsek, kde jsou dodnes zapalovány 
olympijské ohně. Součástí výletu je 
návštěva Archeologického muzea, 
v němž jsou mimo jiné vystaveny jedny 
z nejkrásnějších antických soch. V nové 
Olympii budete mít volno na procházku 
a nákupy rukodělných výrobků 
a suvenýrů.
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 Vassilikos 
Malý poloostrov v nejhezčí části Zakyn-
thu, na zeleném výběžku s olivovými háji 
je pojmenovaný podle vesničky Vassilikos. 
Má krásné zátoky s písečnými plážemi, 
považovanými za nejkrásnější na ostrově. 
Právě zde se nachází vyhlášené pláže 
s průzračně čistou vodou – Ionio, Porto 
Zoro a Porto Roma.
V dosahu jsou i pláže Bananas a Agios 
Nikolas, nejznámější místa pro provozová-
ní vodních sportů na Zakynthosu. Za ná-
vštěvu stojí pláž Gerakas na západním 
pobřeží výběžku, která je právem zařazo-
vána mezi nejkrásnější pláže Středomoří. 
Malé středisko, stranou od rušnějších 
letovisek, je vhodné pro klienty toužící 
po klidu a relaxaci. 
Transfer z letiště asi 30 minut.

Letoviska na Zakynthosu

 Laganas
Nejoblíbenější a nejrušnější letovisko v zá-
toce na jihovýchodním pobřeží ostrova 
má krásnou, 9 kilometrů dlouhou pláž 
s jemným pískem a pozvolným vstupem 
do moře, který je vhodný i pro malé děti. 
Laganas, vzdálený asi 8 kilometrů od hlav-
ního města, nabízí živý společenský život 
s nepřeberným množstvím barů, diskoték, 
kaváren, taveren a obchůdků. V přístavu si 
lze pronajmout motorové čluny a šlapadla. 
Zajímavostí letoviska je výskyt chráněné-
ho druhu želv Caretta-caretta, kterým se 
v zátoce s neporušenou přírodou velmi 
dobře daří. Kvůli jejich ochraně nejsou 
v některých částech letoviska povoleny 
vodní sporty. Laganas má pravidelné 
autobusové spojení s okolními letovisky 
a hlavním městem. 
Transfer z letiště asi 15 minut.

 Tsilivi 
Poměrně rušné, ale velmi příjemné prázd-
ninové středisko s bary a tavernami nabízí 
řadu možností pro aktivní dovolenou 
i relaxaci. Je tu řada obchodů s potravi-
nami a zbožím denní potřeby, denních 
barů a taveren, kde můžete ochutnat 
místní speciality, zejména ryby a plody 
moře. Večerní zábavu poskytují noční 
a karaoke bary, není však třeba obávat 
se nadměrného hluku. Klienti, kteří touží 
po diskotékách a hlučné zábavě se mohou 
vydat do nedalekého Laganasu. Oblíbená 
rozlehlá písečná pláž má pozvolný vstup 
do moře, místy i kamenitý, doporučujeme 
proto boty do vody. 
Transfer z letiště asi 20 minut.

Navigátor

•   Nabídka ubytování na Zakynthosu  106
•  Speciální nabídky  8
• Důležité informace na cestu  160
• Ceník  www.greece-tours.cz

Více informací na

  Tsilivi
  Alykes

  Vassilikos
  Argassi

 Zakynthos

  Kalamaki
  Laganas

Mapa celého Řecka  2–3

 Argassi
Letovisko vzdálené jen 3 kilometry 
od hlavního města Zakynthos má všechny 
předpoklady pro strávení příjemné do-
volené, oblíbené je i u místních obyvatel. 
Podél pobřeží s úzkou pláží tvořenou tma-
vým pískem je řada obchodů, restaurací, 
taveren a barů, kde se lze bavit do nočních 
hodin. Stále se rozvíjející Argassi nabízí 
také přírodní krásy. Je výchozím místem 
pro zdolání horského pásma Skopos. 
Na jeho vrcholu se nachází romantický 
kostelík Panagia Skopiotisa, odkud je 
nádherný výhled na celý ostrov. 
Transfer z letiště asi 15 minut.

Tip

Pašerácký vrak
Doporučujeme celodenní plavbu oko-
lo nádherného pobřeží Zakynthosu se 
zastávkami na koupání u půvabných pláží, 
nedostupných silniční dopravou. Pouze lodí 
je přístupná i nejznámější a nejfotografo-
vanější pláž ostrova s pašeráckým vrakem. 
Dnes je tato romantická zátoka běžně 
nazývaná Navagio, což v řečtině znamená 
ztroskotání. Původní místní název pláže – 
Agios Georgios, podle stejnojmenného 
starobylého kláštera na vrcholu skály 
v okolí, byl již zapomenut. Podle legendy 
strávil právě v tomto klášteře s kouzelným 
výhledem poslední léta svého života svatý 
Dionýsos, patron ostrova Zakynthos.
Kromě organizovaného lodního výletu 
nabízí krátkou plavbu do zátoky také rybáři 
z přístavu Porto Vromi.
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 Zakynthos  104  Tsilivi  105

LOUIS PLAGOS BEACH 4*

Cena od: 21 390 Kč
Strava: all inclusive
Délka pobytu: 7 nocí

Základní informace

Hotelový komplex se nachází asi  kilometry 
od letoviska Tsilivi a  kilometrů od hlavního 
města Zakynthos. S hlavním městem je 
zajištěno pravidelné autobusové spojení, 
zastávka autobusu je v dosahu  metrů. Pláž 
přímo u hotelu je kamenitá s molem, přírodní 
písečná pláž Ampoula je  metrů od hotelu. 
Známé zábavní a nákupní centrum Planos 
village je vzdálené asi  kilometry.
 
Vybavení 

•  velký sladkovodní bazén s pool barem 
a dětský bazén

•  restaurace a lobby bar
•  tenisový kurt s večerním osvětlením, stolní 

tenis, biliár
•  možnost pronájmu kola
•  wifi  připojení za poplatek
•  animační programy

Ubytování 
•  klimatizované dvoulůžkové pokoje s možností 

přistýlky
•  koupelna s WC, vysoušeč vlasů
•  SAT/TV, hudební kanál, telefon
•  zařízení pro přípravu kávy a čaje 
•  balkón nebo terasa
•  pronájem trezoru za poplatek

Stravování 
•  all inclusive

First minute

Cena od: 19 480 Kč

Výhody

•  lehátka se slunečníky u bazénu bez poplatku
•  plážové osušky
•  aerobik, tenisové kurty a stolní tenis v rámci 

all inclusive bez poplatku
•  rodinné pokoje
•  miniklub, dětské hřiště, postýlky, židličky
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 Zakynthos  104  Vassilikos  105

THE BAY HOTEL AND SUITES 5* 
Stylový resort The Bay se nachází přímo 
na písečné pláži s křišťálově čistou vodou 
a pozvolným vstupem do moře. Malebné okolí 
poloostrova Vassilikos vybízí k výletům do okolí, 
ochutnávání místních specialit i návštěvě 
blízkého hlavního města ostrova. Rušné 
letovisko Argasi je vzdáleno asi  kilometrů 
od hotelu.

Vybavení 
•  velký bazén a dětský bazén
•  restaurace s řeckou i mezinárodní kuchyní, 

pool restaurant a dva bary
•  wellness centrum
•  tenisové kurty, tělocvična, hřiště na beach 

volejbal, vodní pólo
•  TV lounge, minimarket

Ubytování
•  klimatizované pokoje pro –  osoby
•  koupelna s WC, vysoušeč vlasů
•  SAT/TV, telefon, trezor
•  minibar/lednička
•  balkón nebo terasa

Stravování 
•  polopenze formou bufetu

Cena od: 26 880 Kč
Strava:  polopenze
Délka pobytu: 7 nocí

Základní informace

Výhody

•  klidné místo přímo u pláže
•  lehátka se slunečníky u bazénu i na pláži bez 

poplatku
•  plážové osušky
•  wifi  připojení bez poplatku
•  miniklub, dětské hřiště, dětské židličky, 

postýlky 
•  možnost ubytování v prostornějších suitách

First minute

Cena od: 25 080 Kč
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 Zakynthos  104  Laganas  105

MEDITERRANEAN BEACH RESORT 5*
Velmi hezký komplex Mediterranean Beach 
tvoří několik budov zasazených v krásné 
zahradě. Nachází se v klidnější oblasti letoviska 
Laganas, přímo u písečné pláže. V okolí je řada 
obchůdků, taveren a barů pro denní i noční 
zábavu, centrum letoviska se nachází v dosahu 

 minut chůze. Spojení s hlavním městem 
ostrova, které je vzdáleno asi  kilometrů 
od hotelu, je zajištěno místní autobusovou 
linkou.

Vybavení
•  venkovní bazén s oddělenou částí pro děti
•  hlavní restaurace, lounge bar 
•  pool bar s à la carte restaurací
•  tělocvična se saunou, stolní tenis a hry
•  hřiště na beach volejbal 
•  dětské hřiště
•  vodní sporty 
•  internetový koutek

Ubytování
•  klimatizované dvoulůžkové pokoje s možností 

přistýlky
•  koupelna s WC, vysoušeč vlasů, koupací 

pláště a pantofl e
•  SAT/TV s hudebním kanálem, telefon
•  připojení na internet
•  balkón nebo terasa
•  pronájem trezoru za poplatek

Stravování 
• polopenze formou bufetu

Výhody

•  lehátka a slunečníky u bazénu bez poplatku
•  plážové osušky oproti malému depozitu
•  možnost ubytování v rodinných pokojích 

a suitách
•  wifi  v lobby bez poplatku

Cena od: 19 850 Kč
Strava: polopenze
Délka pobytu: 7 nocí

Základní informace

First minute

Cena od: 18 740 Kč
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Cena od: 13 780 Kč
Strava: snídaně
Délka pobytu: 7 nocí

Základní informace

 Zakynthos  104  Vassilikos  105

BELVEDERE SUITES 4* 
Krásný klidný komplex, obklopený cypřiši, 
je vystavěný na jednom z nejhezčích míst 
ostrova Zakynthos, asi  kilometrů na východ 
od letiště. Poloha v mírném svahu umožňuje 
výhled na krásné přírodní scenérie mořského 
pobřeží. Nachází se asi  metrů od letoviska 
Vassilikos s řadou typických řeckých taveren 
a barů. Vyhlášené pláže Porto Roma a Gerakas 
jsou vzdáleny asi  metrů.

Vybavení 
•  velký sladkovodní bazén s lehátky 

a slunečníky, jacuzzi
•  restaurace, snack bar a koktejl bar
•  tenisový kurt
•  dětský bazén a hřiště
•  možnost připojení na internet

Ubytování 
•  klimatizované dvoulůžkové pokoje nebo 

junior suity 
•  koupelna s WC, vysoušeč vlasů
•  SAT/TV, DVD přehrávač, telefon
•  kuchyňský kout u junior suit
•  trezor, minibar
•  balkón nebo terasa směrem na moře

Stravování 
•  snídaně formou bufetu, možnost dokoupení 

večeří

Výhody

•  lehátka se slunečníky u bazénu bez poplatku
•  junior suity pro ubytování rodin se  dětmi
•  pronájem dětských postýlek bez poplatku

First minute

Cena od: 13 280 Kč
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Základní informace

Teploty  vody a  vzduchu ve °C
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Vzdálenost z České republiky
Vzdušná vzdálenost Praha–Kefalonia je 
1574 km.
Průměrná doba letu je 2 hodiny 
a 20 minut.

Doprava po ostrově 
Ostrov má spolehlivou autobusovou 
dopravu. Na místě si můžete půjčit kolo, 
motorku nebo auto. 

 104 Předchozí oblast. Další oblast  114

 Kefalonia
Ostrov kontrastů 

Podle mytologie získal ostrov jméno po slavném vojevůdci 
a bojovníkovi Kefalosovi, mnohem pravděpodobnější je však 
pojmenování odvozené od řeckého slova kefali, které znamená 
hlava. Ostrov býval v minulosti díky své geografi cké poloze 
a velikosti správním centrem oblasti. Kefalonia je s rozlohou 
782 km2 největším ostrovem Jónského souostroví. Příroda 
tu vymodelovala nádhernou krajinu, plnou kontrastů. Hory 
porostlé zelenou vegetací, svahy s vinnou révou, olivové 
háje a půvabné mořské zátoky s křišťálově čistým mořem 
vytváří neuvěřitelně proměnlivé přírodní scenérie. Přírodní 
pozoruhodností ostrova jsou jeskyně a podzemní jezera, 
některá přístupná i turistům. Známou scenérií je kouzelná 
zátoka Myrtos, která patří k nejfotografovanějším místům 
v Řecku.

Proč navštívit ostrov Kefalonia? Především kvůli nádherné, 
nedotčené přírodě, místy divoké až nespoutané. Velký zelený 
ostrov plný pestrých květin nabízí kromě známých tyrkysově 
zabarvených pláží také členité pobřeží, kde najdete malé zátoky 
pro nerušenou relaxaci v soukromí. Historické památky jsou 
bohužel poznamenány poměrně častou seizmickou činností, 
ale přesto tu narazíte na magická místa s tajemnými kláštery, 
byzantské kostely, zbytky hradů a opevnění. Z Kefalonie se také 
můžete vydat za poznáním okolních Jónských ostrovů jako je 
Ithaka, Lefk ada, Onassisův Skorpios nebo Meganissi.

Tip

Ithaka
Pobyt na Kefalonii je skvělou příležitostí 
navštívit legendární ostrov Ithaka. 
Ostrov, kam se podle Homéra vracel 
hrdina Odysseus za svou věrnou ženou 
Penelopou, určitě stojí za poznání. 
Vzhledem k tomu, že nemá letiště, 
není dosud poznamenaný masovou 
turistikou, nachází se zde jen několik 
hotelů a penziónů. Hlavní město Ithaky – 
Vathi si uchovává svůj tradiční ráz, takže 
tu můžete poznat pravou atmosféru 
tradičních taveren a kaváren. Na Ithaku, 
nacházející se na severovýchod od ostrova 
Kefalonia, je lodní spojení z východních 
přístavů Fiskardo, Sami a Agia Efthimia.
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podmínkami pro vodní sporty. Pláž byla 
pojmenována podle kotviště místního 
přístavu ve tvaru řeckého písmene 
xí. Dlouhá písečná pláž, s pozvolným 
vstupem do vody, místy kamenitým, 
je vhodná i pro děti. Zajímavostí je její 
červenooranžové zabarvení. Přírodní jíl, 
který se tu nachází, má příznivé účinky 
na pleť, používá se ke kosmetickým 
a lázeňským účelům. 
Transfer z letiště autobusem a lodí asi 
1 hodinu a 40 minut. 

Letoviska na Kefalonii
 Lassi 

Živé letovisko s tavernami, obchůdky 
a bary je vlastně předměstím hlavního 
města Argostoli. Jeho pláže s jemným 
bílým pískem, které se zvolna svažují 
do moře, jsou právem zařazovány mezi 
nejkrásnější v Řecku. 
Transfer z letiště asi 10 minut.

 Fiskardo
Půvabné rybářské městečko Fiskardo 
v zálivu na severovýchodě ostrova patří 
k nejkrásnějším místům na ostrově 
Kefalonia. Díky tomu, že nebylo 
vůbec dotčeno ničivým zemětřesením 
v padesátých letech minulého století, si 
zachovalo svůj tradiční ráz, typický pro 
jónské ostrovy. Turisté obdivují především 
romantický přístav inspirovaný barevnou 
benátskou architekturou, lemovaný 
řadou taveren s místními specialitami 
a plody moře. Na pobřežní promenádě si 
můžete vychutnat pravou řeckou kávu, 
ledové frappé nebo sklenku vyhlášeného 
místního vína Robola. A samozřejmě je tu 
řada obchodů a obchůdků se suvenýry, 
potravinami i zbožím denní potřeby. 
Na dohled od Fiskarda je Odysseova 
Ithaka, za dobré viditelnosti dohlédnete 
i na Lefk adu. 
Transfer z letiště asi 1 hodinu a 15 minut.

 Lixouri
Město na pobřeží má pravidelné lodní 
spojení s hlavním městem Argostoli 
na protějším výběžku. Nejkrásnější pláží 
této oblasti, nacházející se asi 8 kilometrů 
na sever od Lixouri, je Xi s ideálními 

Tip

Hlavní město Kefalonie
Správním a obchodním centrem i hlavním 
přístavem ostrova Kefalonia je Argostoli. 
Město bylo při zemětřesení v polovině 
minulého století téměř zničeno, 
z původního Argostoli se zachovalo 
pouze náměstíčko Plateia Valianaou 
se starou radnicí a kostelem svatého 
Spyridona. Převážná část hlavního 
města byla nově vybudována po ničivém 
zemětřesení, přestavbu dokumentuje 
zajímavá expozice v místním Historickém 
a národopisném muzeu. K zajímavostem 
města patří i kamenný most Drapanu 
postavený v roce 1813. Spojuje Argostoli 
s protějším břehem a jeho dominantou 
je pomník, považovaný za symbol 
svobody. V Argostoli na pěší zóně 
Lithostroto se nachází řada obchodů, 
u přístavu narazíte na pestré tržiště 
a samozřejmě na taverny, z nichž se linou 
lákavé vůně. 

Tip

Pláž Myrtos
Pláž v přírodním zálivu na severozápadě 
ostrova nechybí v žádném turistickém 
průvodci věnovaném Jónským ostrovům. 
Právem je také opakovaně zařazována 
mezi nejkrásnější místa nejen na ostrově 
Kefalonia a v Řecku, ale i v celém 
Středomoří. Bohatá zeleň, bílé oblázky 
a křišťálově čisté moře vytváří nádhernou 
paletu barev, proměnlivou během celého 
dne, od časného rána až po západ slunce.

Navigátor

•   Nabídka ubytování na Kefalonii  112
•  Speciální nabídky  8
• Důležité informace na cestu  160
• Ceník  www.greece-tours.cz

Více informací na

  Fiskardo

 Ithaka

Lixouri  
  Argostoli

  Pláž Myrtos

Mapa celého Řecka  2–3

Lassi  
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 Kefalonia  110  Lassi  111

THALASSA 4* 
Jeden z nejhezčích hotelů ostrova Kefalonia 
se rozkládá na klidném návrší, odkud je krásný 
výhled na Jónské moře a okolní scenérie 
včetně protějšího letoviska Lixouri. Dobře 
vedený rodinný hotel se skládá ze tří budov, 
vždy se čtrnácti pokoji. Nejbližší pláž s jemným 
světlým pískem je v dosahu dvou minut chůze. 
Elegantní areál se nachází asi  metrů 
od městečka Lassi s tavernami a obchůdky 
a  kilometry od hlavního města Kefalonie –
Argostoli, se kterým má pravidelné autobusové 
spojení.

Vybavení 
•  velký sladkovodní bazén s pool barem 

a terasou
•  terasa pro podávání snídaní na střeše hotelu 
•  fi tness centrum 
•  možnost relaxačních masáží s využitím 

přírodních olejů

Ubytování 
•  klimatizované dvoulůžkové pokoje 
•  koupelna s WC, vysoušeč vlasů
•  SAT/TV, telefon
•  lednička/minibar
•  balkón nebo terasa 

Stravování 
•  rozšířená kontinentální snídaně formou 

bufetu

Cena od: 23 350 Kč
Strava: snídaně
Délka pobytu: 10 nocí

Základní informace

Výhody

•  krásná poloha a nádherné okolní scenérie
•  lehátka a slunečníky u bazénu bez poplatku
•  dětské postýlky bez poplatku
•  wifi  připojení ve veřejných prostorách bez 

poplatku
•  pokoje mají výhled na moře

First minute

Cena od: 21 740 Kč
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 Kefalonia  110  Lixouri  111

CEPHALONIA PALACE 4*
Komfortní hotelový komplex skládající se 
z několika objektů, se nachází v udržované 
zahradě jen  metrů od pláže s červeným 
pískem. Poblíž je malá osada Xi s obchůdkem 
a tavernou. Nejbližší město Lixouri se nachází 

 kilometrů od hotelu, pro spojení lze využít 
místní dopravu nebo taxi. 

Vybavení 
•  velký sladkovodní bazén s terasou
•  dvě restaurace a bary
•  televizní místnost a minimarket
•  tenis, stolní tenis, lukostřelba, bowling, biliár 

a volejbal
•  v hlavní sezóně vodní sporty – lyže, 

windsurfi ng nebo potápění
•  šlapadla a jízda na „banánu“
•  na vyžádání lze zajistit pronájem kol a jízdu 

na koni
•  internetový kout
•  dětský bazén a hřiště, animační program pro 

děti

Ubytování 
•  klimatizované dvoulůžkové pokoje s možností 

až dvou přistýlek
•  koupelna s WC, vysoušeč vlasů
•  SAT/TV, rádio, telefon
•  lednička
•  balkón nebo terasa 
•  pronájem trezoru za poplatek

Stravování
•  snídaně formou bufetu, možnost dokoupení 

plné penze formou all inclusive

Cena od: 23 230 Kč
Strava: snídaně
Délka pobytu: 10 nocí

Základní informace

Výhody

•  klidná poloha u pláže
•  lehátka s ochrannými přístřešky proti slunci 

u bazénu bez poplatku 
•  možnost ubytování i pro handicapované 

klienty

First minute

Cena od: 20 580 Kč
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 Lefk ada
Ostrov nejkrásnějších pláží

Jónský ostrov Lefk ada, nacházející se mezi ostrovy Korfu 
a Kefalonia, je s rozlohou 303 km2 poměrně malý. Jeho 115 
kilometrů dlouhé, nádherně členité pobřeží však nabízí 
ty nejkrásnější pláže v Řecku. Lefk ada byla původně 
poloostrovem, s pevninou byla spojena asi 100 metrů dlouhým 
pásem země. Zřejmě kvůli obraně nebo obchodu bylo 
ve starověku spojení odstraněno. V posledních letech byl ale 
ostrov s pevninou v oblasti Akarnania opět spojen mostem, 
který nahradil do té doby využívanou trajektovou přepravu 
z mysu Actio u města Preveza. Název ostrova je odvozen od bílé 
skály Lefk atasu – lefk os je řecky bílý – na nejjižnějším výběžku 
ostrova. Mohutné pohoří ve vnitrozemí dosahuje výšky až 
1100 metrů, směrem na západ se strmě svažuje a vytváří tak 
impozantní pozadí dlouhých pláží, rozčleněných mohutnými 
vápencovými útesy. Vyhlášené pláže na západním pobřeží 
Lefk ady tvoří téměř bílý písek nebo oblázky. Působivé barevné 
kontrasty pobřeží s tyrkysovým mořem svou krásou ohromí 
každého návštěvníka.

Proč navštívit Lefk adu? Kvůli neopakovatelné atmosféře 
ostrovního světa, jedinečným přírodním scenériím 
a kouzelným, přesto nepřeplněným plážím. Lefk ada je doslova 
rájem pro milovníky vodních sportů a nabízí nejvyhlášenější 
místa vhodná pro provozování i výuku windsurfi ngu, 
kiteboardingu i paraglidingu. Ideální podmínky jsou na ostrově 
i pro cyklistiku. Z přístavů v Nidri a Vassiliki se také můžete 
vydat za poznáním okolních ostrovů Odysseovy Ithaky, 
Kefalonie a menších ostrůvků jako je Meganissi.

Základní informace

Teploty  vody a  vzduchu ve °C

32
31

28 28

25 25
24 24

23
22

21

19

V VI VII VIII IX X

Vzdálenost z České republiky
Vzdušná vzdálenost Praha – letiště Aktio 
je 1504 km
Průměrná doba letu je 2 hodiny 10 minut. 

Doprava po ostrově 
Ostrov má pravidelné autobusové spojení 
letovisek s hlavním městem, můžete si tu 
půjčit kolo, moped nebo auto. 

Tip na výlet

Ostrov Skorpios
Známý Onassisův Skorpios je na dohled 
od letoviska Nidri na východním pobřeží 
Lefk ady. Na zelený ostrov, který tvarem 
připomíná škorpióna, je vstup zakázán. 
Při plavbě výletní lodí se ale dostanete až 
k jeho břehům, kde se můžete vykoupat 
v křišťálově čistém moři nebo zamířit svůj 
objektiv na pěknou krajinu, letní sídlo či 
hrobku s Onassisovými ostatky.
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s pěknou marinou. Půvabnou pěší zónu 
lemuje řada kavárniček, barů a obchodů 
se zajímavým zbožím. Nechybí ani 
taverny se skvělými místními specialitami 
a malé ouzeri, kde si můžete vychutnat 
občerstvení se skleničkou místní pálenky.

Letoviska na Lefk adě
 Agios Nikitas 

Malebná rybářská vesnička se nachází 
přímo u pláže na západě ostrova Lefk ada. 
Pohodová atmosféra a nádherné 
scenérie, zaručují skvělé podmínky pro 
klidnou dovolenou klientů všech generací. 
Pro plážovou relaxaci můžete využít 
i nedalekých kouzelných pláží ostrova 
Lefk ada Milos, Kathisma a Pefk oulia, kam 
dojdete příjemnou procházkou nebo 
dojedete vodním taxi. V letovisku Agios 
Nikitas je několik tradičních taveren 
a barů i půjčovny motorek a aut. 
Transfer z letiště asi 50 minut.

 Nidri
Nejrušnější letovisko na ostrově 
s kosmopolitní atmosférou a celodenní 
zábavou láká většinu návštěvníků 
ostrova. Pobřeží lemují kavárny, taverny 
a obchody, v noci to v místních barech 
a diskotékách žije až do rána. Nidri 
má velmi dobrou polohu uprostřed 
východního pobřeží ostrova, asi 17 
kilometrů na jih od hlavního města. 
Z malebného místního přístavu denně 
vyplouvají výletní lodě k blízkým 
ostrovům a plážím na západním pobřeží 
Lefk ady. Je tu velké centrum vodních 
sportů s řadou atrakcí, vypůjčit si můžete 
i motorový člun. 
Transfer z letiště asi 40 minut.

 Hlavní město Lefk ada
Správním a obchodním centrem ostrova 
je stejnojmenné hlavní město se 7 000 
obyvateli rozkládající se na severním 
mysu. S výjimkou nejvyšší turistické 

Navigátor

•   Nabídka ubytování na Lefk adě  116
•  Speciální nabídky  8
• Důležité informace na cestu  160
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Více informací na

  Agios Nikitas
  Kathisma

 Preveza

  Nidri

  Porto Katsiki

  Nikiana

  Skorpios

Mapa celého Řecka  2–3Tip

Pláže na Lefk adě
Moře na Lefk adě má nádherné zabarvení 
díky vápencovému podloží a bílým skalám. 
Bělostné pláže se světlým pískem nebo 
oblázky, pokrývají zejména západní pobře-
-ží ostrova. Mezi nejznámější patří zátoka 
s nevšední krásou – Porto Katsiki, která 
je právem opakovaně zařazována mezi 
nejkrásnější pláže na světě. Příkrá bílá ska-
liska, v kontrastu s třpytící se tyrkysovou 
vodou a vysokými skalami v pozadí, tvoří 
nádhernou scenérii. Pláž je kvůli vysokým 
vápencovým útesům v okolí poměrně 
obtížně přístupná, můžete na ni dojít úzkou 
klikatou cestičkou, nejlepší přístup je však 
z moře na výletní lodi nebo člunu. Dalšími 
vyhlášenými plážemi jsou Egkremnoi, 
téměř 2 kilometry dlouhá, s malými bílými 
oblázky a Myloi s kulisou větrných mlýnů. 
Agios Ioannis na severozápadě ostrova, 
poblíž hlavního města, má ideální podmín-
ky pro windsurfi ng a kiteboarding. Nejlépe 
vybavenou pláží pro vodní sporty včetně 
paraglidingu je v této oblasti Kathisma. Ši-
rokou pláž s bílým pískem si oblíbili převáž-
ně mladí návštěvníci. Méně navštěvované 
jsou pláže pro klidnou relaxaci jako Megali 
Petra, Avali a Kavalikevta. Pláž Vassiliki 
v širokém zálivu na jihu ostrova je vzhledem 
k vynikajícím klimatickým podmínkám rá-
jem surfařů. Z Vassiliki se na člunu můžete 
přepravit na pláž Agiofi li v malém zálivu 
na úpatí příkré skály nebo na klidnou pláž 
Ammousa. Na rozdíl od západu, převládá 
na jihovýchodním pobřeží spíše bezvětří, 
pláže tu jsou převážně oblázkové, ale vždy 
s křišťálově čistou vodou. Nejznámější jsou 
Nidri, Nikiana, Poros, Perigiali a Desimi.

Lefkada 
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Cena od: 14 850 Kč
Strava: snídaně
Délka pobytu: 10 nocí

Základní informace

Výhody

•  klidná lokalita a ubytování u pláže
•  lehátka a slunečníky u bazénu i na pláži bez 

poplatku
•  dětské postýlky bez poplatku

Klidný hotel situovaný u pláže v zálivu Lygia má 
velmi pěknou polohu. Stejnojmenná rybářská 
vesnička s malebným přístavem, několika 
tavernami a obchody je v dosahu asi  metrů. 
Hlavní město je vzdáleno  kilometrů, známé 
letovisko Nidri  kilometrů severně od hotelu. 
Nízké budovy hotelu, postaveného s využitím 
prvků jónské ostrovní architektury, jsou 
harmonicky začleněné do okolní přírody 
a obklopené udržovanou zahradou. Oblázková 
pláž s pozvolným vstupem do moře je přímo 
u hotelu.

Vybavení
•  sladkovodní bazén a dětský bazén
•  hlavní restaurace a pool bar
•  televizní místnost a internetový kout

Ubytování 
•  klimatizované dvoulůžkové pokoje s možností 

přistýlky
•  koupelna se sprchovým koutem a WC, 

vysoušeč vlasů
•  SAT/TV, rádio, trezor, telefon
•  lednička
•  balkón nebo terasa

Stravování
•  rozšířená kontinentální snídaně formou 

bufetu

 Lefk ada  114  Nidri  115

PORTO LIGIA 3*

First minute

Cena od: 14 360 Kč
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Cena od: 17 870 Kč
Strava: snídaně
Délka pobytu: 10 nocí

Základní informace

Příjemný hotelový areál tvořený menšími 
budovami je vystavěný panoramaticky 
ve svahu s krásným výhledem na Jónské moře. 
Na soukromou oblázkovou pláž s křišťálově 
čistou vodou přímo pod hotelem dojdete 
cestou lemovanou kvetoucími keři. Hotelové 
Spa centrum s vnitřním vyhřívaným bazénem 
nabízí relaxaci v sauně, jacuzzi, hammam 
a různé možnosti wellness služeb včetně 
masáží, aromaterapie a zkrášlující péče. 
Hotelový komplex se nachází na jihovýchodním 
pobřeží ostrova, nejbližší vesničkou je klidná 
Nikiana s malou pláží a několika pobřežními 
tavernami. V dosahu  kilometrů je jedno 
z nejznámějších letovisek na Lefk adě Nidri, 
hlavní město Lefk ada je vzdáleno  kilometrů.

Vybavení
•  dva venkovní sladkovodní bazény
•  vnitřní vyhřívaný bazén
•  tři restaurace a dva bary
•  tenisové kurty, stolní tenis, hřiště na plážový 

volejbal
•  fi tness centrum
•  vodní sporty
•  dětské bazény, pěkné hřiště a miniklub 
•  wellness
•  konferenční místnost
•  minimarket, herna
•  wifi  připojení ve společných prostorách 

hotelu

Ubytování 
•  klimatizované dvoulůžkové pokoje s možností 

až dvou přistýlek
•  koupelna se sprchovým koutem a WC, 

vysoušeč vlasů
•  SAT/TV, rádio, trezor, telefon
•  lednička
•  balkón nebo terasa

Stravování
•  snídaně formou bufetu, možnost dokoupení 

večeří

 Lefk ada  114  Nidri  115

PORTO GALINI 4*

Výhody

•  výhledy na krásné scenérie
•  lehátka a slunečníky u bazénu i na pláži bez 

poplatku
•  dětské postýlky bez poplatku
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Základní informace

Teploty  vody a  vzduchu ve °C

31
30

29 29

26 26 26
25

24 24
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V VI VII VIII IX X

Vzdálenost z České republiky 
Vzdušná vzdálenost Praha–Santorini 
je 2150 km.
Průměrná doba letu je 2 hodiny a 40 minut.

Doprava po ostrově 
Ostrov má dobře organizovanou 
autobusovou dopravu, která spojuje 
všechna letoviska s hlavním městem. 

 114 Předchozí oblast. Další oblast  126

 Santorini
Bájná Atlantida

Pro Santorini jsou typické svítivě bílé fasády, modré kopule 
kostelíků a barevné okenice malých domků v kontrastu 
s azurovým mořem. Neopakovatelná atmosféra a působivé 
západy slunce vytváří romantické scenérie, díky nimž je 
Santorini oblíbeným cílem svatebních cest snoubenců 
z celého světa.
Vyspělá civilizace, která tu vzkvétala až do nejtragičtějšího 
výbuchu sopky v dějinách lidstva kolem roku 1600 př. n. l., 
vede vědce k domněnce, že právě zde se nacházela bájná 
Platónova Atlantida. Původně kruhový ostrov dostal 
po sopečné erupci tvar půlměsíce a kráter, nazývaný také 
kaldera, byl zalitý mořskou vodou. Zůstalo v něm jen několik 
malých ostrůvků. Po dórské kolonizaci dostal ostrov jméno 
podle svého vůdce Thera, řecky Thira. Tak se také dodnes 
nazývá hlavní město tohoto malého kykladského ostrůvku, 
který má rozlohu jen 76 km2.

Proč je dobré navštívit Santorini? Kvůli úžasným scenériím, 
které tento ostrov díky přírodním podmínkám a místní 
architektuře nabízí. Je to prostě výjimečný ostrov, který 
na malé rozloze nabízí množství zajímavostí – antické 
památky s úchvatnými freskami v Akrotiri, středověký 
Pyrgos, malebné vesničky a městečka vybudovaná přímo 
na skalách. Znalce a milovníky vína potěší zdejší vynikající 
produkty vinařství SantoWines, považované za nejlepší 
v rámci kykladských ostrovů.

Tip

Akrotiri
Pozoruhodně zachovalé minojské Akrotiri 
mělo obdobný osud jako Pompeje. 
Rušné, bohaté město s patrovými domy 
a krásně vyzdobenými interiéry bylo při 
sopečném výbuchu před více než třemi 
tisíci lety zasypáno kamením a lávou. 
Díky archeologickým vykopávkám si 
můžete prohlédnout cenné poklady 
kykladské kultury, objevené pod silnou 
vrstvou zeminy a sopečného popela. 
Dobové předměty svědčí o vyspělosti 
a vytříbeném vkusu obyvatel starověkého 
města. 
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Messa Vouno se nacházejí vykopávky 
z dnešního hlavního města - starověké Thi-
ry. Keramiku, mince a další artefakty, které 
zde byly nalezeny, si můžete prohlédnout 
v Archeologickém muzeu v hlavním městě 
ostrova. Z Kamari je lodní spojení do leto-
viska Perissa, které navazuje na Perivolos. 
Pobřeží těchto letovisek tvoří nejdelší pláž 
na Santorini, převážně písečná a s dobrý-
mi podmínkami pro vodní sporty. Spojení 
do hlavního města Thira zajišťují místní 
autobusové linky. 
Transfer z letiště asi 15 minut.

 Perissa
Druhé největší letovisko na Santorini se 
rozprostírá na opačné straně hory Messa 
Vouno, podél atraktivní dlouhé písečné 
pláže, místy s prudším vstupem do moře, 
v jedné části s plochou kamennou deskou 
v moři. Promenáda podél pláže je lemována 
tavernami, kavárnami a malými obchůdky, 
převážně s plážovým vybavením. V Perisse 
lze provozovat vodní sporty, včetně školy 
potápění. Na hlavní silnici, která spojuje 
Perissu se zbytkem ostrova, se nachází více 
obchodů a několik barů. Oblíbené letovisko 
dosud není tak rušné jako Kamari, nejživější 
je v srpnu, kdy tu pobývají místní Řekové 
a Italové. Perissa má dobré autobusové 
spojení s hlavním městem. 
Transfer z letiště asi 25 minut.

 Imerovigli
Nádherné městečko na útesech sopečného 
kráteru, který se zvedá do výše 300 metrů, 
nabízí skutečně úchvatný výhled na celý 
ostrov. Imerovigli, vzdálené asi 2 kilometry 
od hlavního města, bývalo kdysi sídlem aris-
tokratických rodin. Nachází se zde zbytky 

středověkého hradu Skaros, ke kterému 
dojdete pěknou procházkou. Pláže jsou 
od tohoto klidného, romantického místa 
vzdálené asi 3 kilometry. 
Transfer z letiště asi 25 minut.

 Oia
Městečko s kouzelnými západy slunce se 
nachází na nejsevernějším vrcholu ostrova. 
Tvoří ho úzké křivolaké uličky a domy vysta-
vené výhradně ve stylu tradiční kykladské 
architektury. Přímo pod městem jsou dva 
přístavy – Ammoudi a Armeni, které jsou 
přístupné pěšky, nejbližší pláž je vzdálená 
asi 3 kilometry. 
Transfer z letiště asi 35 minut.

Letoviska na Santorini
 Thira (Firá)

Hlavní město Thira, vybudované na stěnách 
sopečného kráteru, je typickou ukázkou 
kykladské architektury. Z dálky připomíná 
bílá vlaštovčí hnízda, zblízka zjistíte, že 
ho tvoří klikaté uličky, dlážděné kameny, 
a neobvyklé nízké domy s malými okny, patii 
a schůdky. Ze všech míst Thiry je fascinující 
výhled na Egejské moře, které se fantasticky 
proměňuje při západech slunce. Celý den až 
do pozdních nočních hodin je tu otevřeno 
nesčetné množství obchodů a obchůdků, 
butiků, taveren, kaváren i barů. Do  pří-
stavu přes den připlouvají lodě s výletníky 
z okolních kykladských ostrovů, v podvečer 
už celé město patří jen těm, kdo na ostrově 
tráví svoji dovolenou. Z přístavu pod Thirou 
vede do města 566 schodů. Turisté mohou 
do města také vyjet lanovkou anebo využít 
zdejší atrakce a nechat se vyvézt na hřbetě 
oslíka. Pláže jsou z hlavního města vzdáleny 
asi 8 kilometrů a jezdí se k nim místní auto-
busovou dopravou, která spojuje všechna 
zajímavá místa ostrova – Akrotiri, Perissu, 
Oiu a Monolithos.
Transfer z letiště asi 20 minut.

 Kamari
Kamari je nejnavštěvovanější letovisko ost-
rova, oblíbené klienty všech generací. Roz-
kládá se na východní části ostrova Santorini 
podél 2 kilometry dlouhé oblázkové pláže 
s tmavým sopečným pískem. Vstup do moře 
je tu kamenitý a poměrně prudký, dopo-
ručujeme proto obuv do vody. Plážovou 
promenádu lemuje řada taveren, restaurací, 
obchůdků, kaváren, barů a diskoték. 
Nedaleko Kamari nad skalnatými svahy 

Navigátor

•   Nabídka ubytování na Santorini  120
•  Speciální nabídky  8
• Důležité informace na cestu  160
• Ceník  www.greece-tours.cz

Více informací na

  Kamari

  Perissa

 Oia 

Imerovigli 
 Thira  

Mapa celého Řecka  2–3
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PERIVOLAS 5*  
Komplex tradičních domů, postavený 
v kykladském stylu je velmi pěkně situovaný 
na výběžku v městečku Oia, odkud se nabízejí 
nevšední výhledy. Neobvykle vystavěný 
objekt, částečně zabudovaný do skály, patří 
svou polohou i vybavením k nejzajímavějším 
hotelům v Řecku. Veškeré vybavení a elegantní 
zařízení hotelu je vyrobeno z místních 
materiálů, tvoří ho vesměs dobový nábytek 
a vkusné dekorace. Pláže jsou odtud vzdáleny 

 kilometry. 
Hotel je určen pro pobyt klientů od ti let 
věku.

Vybavení 
•  unikátní bazén, jehož okraj splývá s obzorem
•  venkovní jacuzzi, terasa s nádherným 

výhledem
•  vyhlášená restaurace, bar, vinný sklep
•  internetový kout, knihovna, fi tness studio
•  wellness 

Ubytování 
•  klimatizované pokoje a suity
•  koupelna s WC, vysoušeč vlasů, koupací 

pláště, pantofl e
•  plně vybavený kuchyňský kout, minibar
•  CD přehrávač, telefon, internet, trezor
•  terasa 

Stravování 
•  snídaně formou bufetu

Cena od: 88 240 Kč
Strava: snídaně
Délka pobytu: 10 nocí

Základní informace

Výhody

•  luxusní ubytování na výjimečném místě
•  v ceně transfery do/z hotelu taxíkem
•  nádherné výhledy
•  lehátka se slunečníky u bazénu bez poplatku

V ceně transfery 
do/z hotelu taxíkem
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CANAVES OIA 5* 
Bělostný hotel vystavěný ve stylu tradiční 
ostrovní architektury, je částečně vytesaný 
do skály. Jeho poloha zajišťuje okouzlující 
výhledy na moře a kalderu ze všech úrovní 
hotelu – pokojů, restaurací i bazénu. 
Canaves Oia se nachází na jednom 
z nejkrásnějších míst ostrova, ve vesničce 
Oia. Pláže jsou odtud vzdáleny  kilometry. 
Z bezpečnostních důvodů hotel nepovoluje 
ubytování dětí mladších  let. 

Vybavení
•  sladkovodní bazén s lehátky a slunečníky
•  hotelová terasa s pool barem a výhledem 

na kalderu 
•  internetové připojení
•  možnost objednání masáží

Ubytování
•  klimatizované suity pro -  osoby 
•  koupelna s WC, vysoušeč vlasů
•  SAT/TV, CD přehrávač, telefon, připojení 

k internetu
•  trezor, lednička
•  terasa s výhledem na moře

Stravování
•  snídaně formou bufetu

Cena od: 62 830 Kč
Strava: snídaně
Délka pobytu: 10 nocí

Základní informace

Výhody

•  luxusní ubytování na výjimečném místě
•  v ceně transfery do/z hotelu taxíkem
•  všechny pokoje s výhledem na nádherné 

scenérie
•  připojení k internetu

V ceně transfery 
do/z hotelu taxíkem

First minute

Cena od: 54 890 Kč
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Cena od: 64 370 Kč
Strava: snídaně
Délka pobytu: 10 nocí

Základní informace

Romantický hotel na skalnatém útesu nabízí 
díky své poloze nádherné výhledy na sytě 
modré Egejské moře, kalderu a další ostrůvky. 
Nachází se mezi hlavním městem Thira 
a letoviskem Oia, obě místa jsou v dosahu 
asi  kilometrů. Hotel je určen především pro 
pobyt dospělých osob, především dvojic všech 
věkových kategorií.
Hotel je určen pro pobyt klientů od ti let 
věku.

Vybavení
•  venkovní infi nity bazén s barem
•  restaurace, bar
•  vířivka a možnost masáží
•  půjčovna kol 

Ubytování
•  klimatizované suity a vily s king size bed
•  dvě koupelny s WC, masážní sprcha, vysoušeč 

vlasů, koupací pláště, pantofl e
•  obývací prostor s pohovkou, SAT/TV, telefon, 

wifi  připojení
•  minibar, trezor
•  terasa s lehátky a výhledem na Kalderu

Stravování
•  snídaně formou bufetu

 Santorini  118  Oia  119

CSKY 5*

Výhody

•  nádherné výhledy na moře
•  v ceně transfery do/z hotelu taxíkem
•  lehátka se slunečníky u bazénu bez poplatku
•  plážové osušky
•  venkovní jacuzzi 
•  internetové připojení 

V ceně transfery 
do/z hotelu taxíkem
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KIRINI SUITES AND SPA 5*
Luxusní resort vystavěný ve stylu kykladské 
architektury přímo na útesu nabízí výhled 
na nádherné scenérie Egejského moře. 
Nedávno zrekonstruovaný hotel s několika 
terasami má vkusně zařízené bělostné prostory. 
Letovisko Oia je v dosahu  minut chůze.
Z bezpečnostních důvodů hotel nepovoluje 
ubytování dětí mladších  let. 

Vybavení
•  venkovní bazén s pool barem, lehátky 

a slunečníky
•  kavárna, bar, vinný sklep
•  wellnes s vnitřním bazénem, saunou 

a nabídkou relaxačních procedur

Ubytování
•  klimatizované suity 
•  koupelna s WC, vysoušeč vlasů, koupací 

pláště, pantofl e
•  obývací prostor s pohovkou a psacím stolem
•  SAT/TV, telefon, wifi  připojení
•  trezor, minibar
•  balkón nebo terasa s výhledem na moře

Stravování
•  snídaně formou bufetu

Cena od: 88 240 Kč
Strava: snídaně
Délka pobytu: 10 nocí

Základní informace

Výhody

•  nádherné výhledy na moře
•  v ceně transfery do/z hotelu taxíkem
•  lehátka se slunečníky u bazénu bez poplatku
•  plážové osušky
•  wifi  připojení bez poplatku

V ceně transfery 
do/z hotelu taxíkem
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ANTINEA 4*
Jeden z nejlepších hotelů v Kamari je postavený 
ve stylu tradiční kykladské architektury 
ve svahu nad letoviskem, přímo pod úpatím 
pohoří Mesa Vouno. Nabízí nádherný výhled 
na moře a celé letovisko, na pláž s tmavým 
pískem dojdete procházkou klidnější částí 
Kamari asi za  minut, hotel zajišťuje 
několikrát denně i dopravu minibusem.

Vybavení 
•  dva sladkovodní bazény, vířivka a dětské 

brouzdaliště
•  restaurace, pool a snack bar
•  lobby s internetovým připojením
•  fi tness centrum
•  sauna a wellness

Ubytování 
•  klimatizované dvoulůžkové a třílůžkové 

pokoje
•  koupelna s WC, vysoušeč vlasů, koupací 

pláště a pantofl e
•  SAT/TV, telefon, internetové připojení, rádio
•  lednička, trezor 
•  balkón nebo terasa 

Stravování
•  polopenze formou bufetu

Cena od: 24 750 Kč
Strava: polopenze
Délka pobytu: 10 nocí

Základní informace

Výhody

•  pěkná poloha s nádhernými výhledy
•  pohodlná lehátka, slunečníky a osušky 

u bazénu bez poplatku
•  wifi  připojení v lobby baru bez poplatku
•  junior suity s vlastním bazénem
•  dětské postýlky

First minute

Cena od: 22 610 Kč
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SANTO MIRAMARE 4*
Luxusní komplex se soukromou pláží 
a palmovou zahradou je vystavěn v klasickém 
kykladském stylu. Nachází se v klidné části 
letoviska, jehož rušnější centrum je v dosahu 
několika minut chůze. Od pláže s černým 
sopečným pískem ho dělí jen pobřežní 
promenáda, kterou lemují taverny, kavárny 
a bary nabízející zábavu až do pozdních nočních 
hodin.

Vybavení
•  dva venkovní bazény s pool barem 
•  restaurace s  terasou, snack bar
•  fi tness centrum, jacuzzi
•  vodní sporty
•  dětský bazén a hřiště
•  internetový koutek 

Ubytování 
•  klimatizované dvoulůžkové pokoje
•  koupelna s WC, vysoušeč vlasů
•  SAT/TV, telefon, trezor
•  balkón nebo terasa

Stravování
•  snídaně formou bufetu, možnost dokoupení 

plné penze

Cena od: 29 720 Kč
Strava: snídaně
Délka pobytu: 10 nocí

Základní informace

Výhody

•  lehátka se slunečníky u bazénů i na pláži 
zdarma 

•  plážové osušky
•  v ceně transfery do/z hotelu taxíkem
•  internetové připojení
•  možnost ubytování ve studiích s kuchyňským 

koutem

V ceně transfery 
do/z hotelu taxíkem
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Základní informace

Teploty  vody a  vzduchu ve °C

33 33

30 30
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Vzdálenost z České republiky
Vzdušná vzdálenost Praha – Mykonos
je asi 1651 km.

Doprava: Letecky do Athén s přestupem 
na místní linku Athény-Mykonos.
Průměrná doba letu je 2 hodiny a 30 minut 
do Athén a přibližně 35 minut na Mykonos.

Doprava po ostrově
Na ostrově je velmi dobře organizovaná 
místní autobusová doprava a hustá síť 
půjčoven motorek a automobilů. Pravidelné 
lodní spojení má Mykonos s Pireem, Rafi nou 
a okolními ostrovy.

 118 Předchozí oblast. Další oblast  132

 Mykonos 
Ostrov větrných mlýnů

Malý kamenitý Mykonos, s rozlohou jen 88 km2, se proslavil 
díky členitému pobřeží s nádhernými plážemi a přírodními 
scenériemi. Na svých jachtách připlouvá k pobřeží ostrova 
s větrnými mlýny za odpočinkem a zábavou spousta 
návštěvníků, včetně světových celebrit, své letní rezidence 
si tu vystavěli nejbohatší Řekové. V hlavním městě ostrova 
najdete butiky a klenotnictví nejznámějších značek. Ostrov 
nemá typická turistická letoviska jako větší ostrovy, hotely 
jsou vybudovány podél známých pláží. Centrem všeho dění 
je hlavní město, kam za zábavou přijíždějí klienti ubytovaní 
v jiných částech ostrova. K Mykonu patří bohatý noční život 
s mnoha bary, nočními kluby a diskotékami, které utichají 
až k ránu. 
Mykonos není ostrov zaměřený na masovou turistiku. 
Ubytovací kapacita je značně omezená a v souvislosti s tím 
jsou i ceny ubytování a služeb vyšší, než v jiných oblastech 
Řecka.

Proč navštívit Mykonos? Má skutečně krásné pláže a moře 
tak modré, že se tají dech. Přes den můžete relaxovat 
na plážích, večer se procházet v úzkých, kameny dlážděných 
uličkách hlavního města a pak se po celou noc bavit. 
Mykonos je ostrov, který nikdy nespí. Můžete se také 
odtud vydat na lodní výlety k poznávání okolních ostrovů 
Parosu, Naxosu, Amorgosu, Tinosu, Sirosu nebo Androsu. 

Tip

Kostelíky 
Obyvatelé Mykonu se snaží udržet typický 
ráz svého ostrova s oslnivě bílými domky. 
Neuvidíte zde žádnou vysokopodlažní 
budovu, i školy a banky tvoří jednopat-
rové domky s červenými, modrými nebo 
zelenými dřevěnými okeniceni. Také okna 
jsou výhradně dřevěná, použití plastových 
je zakázáno.
Zahraniční návštěvníky překvapuje množ-
ství pravoslavných kostelů a kostelíků, 
rozesetých po celém ostrově. Jen v hlav-
ním městě jich napočítáte asi 80, někdy 
stojí i několik kostelíků vedle sebe v řadě. 
V současné době je na ostrově asi 600 kos-
telů a další stále přibývají. Mezi nejznáměj-
ší ukázky tradiční kykladské architektury 
patří chrám Paraportiani v hlavním městě, 
jedná se v podstatě o soubor několika 
menších kostelíků postavených v různých 
úrovních.
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s mnoha hotely, restauracemi, plážovými 
bary a centry vodních sportů. Z této 
nejnavštěvovanější pláže ostrova se 
na malých člunech či lodích dostanete 
na okolní pláže Paranga, Paradise, Argari, 
Elia a Super Paradise. S městem Mykonos 
je pravidelné autobusové spojení až 
do pozdních nočních hodin. 
Transfer z letiště asi 15 minut.

 Psarou 
Pláž Psarou, proslulá průzračně čistým 
mořem, má výhodnou polohu v malém 
zálivu, chráněném před větrem. Na pláži 
s jemným světlým pískem a slunečníky 
z bambusů, které dolaďují příjemnou 
atmosféru, se nachází několik taveren 
včetně oblíbené restaurace s DJ. Centrum 
vodních sportů nabízí i školu potápění. 
Psarou se nachází asi 3,5 kilometru na jih 
od města Mykonos, od letoviska Platis 
Gialos ji dělí jen nevelké skalní útesy.
Transfer z letiště asi 15 minut.

Letoviska na Mykonosu
 Město Mykonos

Metropolí ostrova je město stejného 
názvu, místními obyvateli také nazývané 
Chora, které se rozkládá okolo 
zálivu s přístavem a větrnými mlýny. 
Kosmopolitní Mykonos s bílými kostelíky 
je plný stylových taveren, kavárniček 
a nočních barů. Často navštěvovanou čtvrtí 
města s mnoha bary jsou „Malé Benátky“, 
které se staly motivem řady uměleckých 
děl. Romantické, kameny dlážděné 
uličky, jsou lemovány mnoha obchůdky, 
vyhlášenými butiky a tavernami. Úsměvnou 
zvláštností jsou pelikáni – maskoti ostrova, 
procházející se v úzkých uličkách města. 
Nezapomenutelná je i noční atmosféra 
ostrova - kombinace příjemně šumícího 
moře z jedné strany a neutuchajícího 
nočního života ze strany druhé. 
Transfer z letiště asi 15 minut.

 Agios Ioannis
Malebná pláž s malými zákoutími 
a bílým pískem, chráněná před větrem, 
je pojmenovaná podle kostelíka Agios 
Ioannis. Nachází se na západním pobřeží 
ostrova s úchvatným výhledem na protější 
ostrov Délos a má celodenní pravidelné 
autobusové spojení s městem Mykonos. 
Vládne zde klidná a pohodová atmosféra. 
Pláž Agios Ioannis proslavilo natáčení 
oskarového fi lmu Shirley Valentine. 
Transfer z letiště asi 20 minut.

 Platis Gialos
Platis Gialos, jedno z prvních turistických 
letovisek na jižní straně ostrova, je 
dnes živým kosmopolitním místem 
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Více informací na

Tip

Ostrov Délos 
Pouze z Mykonu je lodní spojení na posvátný 
ostrov starověkého Řecka – Délos, rodiště 
Apollóna a Artemidy, ve starověku důležité 
obchodní centrum. Obrovský archeologický 
areál s cennými nálezy, z nichž mezi nejobdi-
vovanější patří zbytky Apollónova chrámu, 
nádherné mozaiky a především tři tisíce let 
stará Lví terasa, rozhodně stojí za zhlédnutí. 
Ostrůvek o rozloze 3,6 km2, kde v dobách 
největšího rozkvětu žilo na 25 000 obyvatel, 
dnes není osídlený, kromě archeologického 
areálu je tu jen muzeum s malou prodejnou 
upomínkových předmětů. 

  Ftelia

 Mykonos 

Agios Ioannis 
Ornos 

  Elia
  Paradise

  Platis Gialos
  Psarou

  

Mapa celého Řecka  2–3
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 Mykonos  126  Platis Gialos  127

MYKONOS PALACE 4* 
Typický ostrovní bíle omítnutý hotel se 
nachází přímo u písečné pláže Platis Gialos 
s tavernami a plážovými bary. Odplouvají 
odtud lodě i na proslulé oblíbené okolní pláže 
Paranga, Paradise, Argari, Elia a Super Paradise. 
S městem Mykonos, vzdáleným asi  kilometry, 
je pravidelné autobusové spojení.

Vybavení 
•  bazén s dětským brouzdalištěm a pool barem
•  restaurace Notos přímo na pláži
•  internetové připojení
•  vodní sporty

Ubytování 
•  klimatizované dvoulůžkové pokoje s možností 

přistýlky
•  koupelna s WC, vysoušeč vlasů
•  SAT/TV, hudební kanál, lednička, telefon
•  balkón nebo terasa
•  trezor za poplatek

Stravování 
•  rozšířená kontinentální snídaně formou 

bufetu

Cena od: 29 780 Kč
Strava: snídaně
Délka pobytu: 7 nocí

Základní informace

Výhody

•  skvělá poloha přímo u písečné pláže
•  dobré spojení s hlavním městem

First minute

Cena od: 27 530 Kč
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GRECOTEL MYKONOS BLU 5* 
Nádherný hotel známého řetězce Grecotel je 
vystavěný terasovitě v tradičním kykladském 
stylu s využitím místních materiálů, zejména 
kamene, v kombinaci se dřevem a kovem. 
Díky stylovému architektonickému ztvárnění 
interiérů s variacemi typických barev 
Egejského moře, především modré a bílé, 
získal celý areál s pěknou zahradou jedinečnou 
atmosféru. Elixir Fitness Gallery nabízí kromě 
fi tness clubu a sauny řadu kosmetických 
a relaxačních lázeňských procedur včetně 
masáží, aromaterapií či čokoládových zábalů. 
Komplex se nachází přímo u písčité pláže 
Psarou s průzračně čistým mořem, na pláž 
Platis Gialos lze dojít za  minut. Pro spojení 
s hlavním městem, vzdáleným jen ,  kilometru, 
lze využít pravidelnou autobusovou dopravu.

Vybavení 
•  venkovní bazén s mořskou vodou
•  hlavní restaurace, restaurace à la carte, 

restaurace Gourmet
•  brasserie a dva bary
•  stolní tenis, fi tness centrum
•  možnost vodních sportů
•  wellness
•  malá knihovna

Ubytování 
•  klimatizované dvoulůžkové bungalovy 
•  koupelna s vanou a sprchovým koutem, WC, 

vysoušeč vlasů
•  SAT/TV, DVD přehrávač, mini hi-fi  stereo, 

telefon, trezor
•  balkón nebo terasa
•  doplnění minibaru za poplatek

Stravování 
•  snídaně formou bohatého bufetu, možnost 

dokoupení večeří

Cena od: 41 100 Kč
Strava: snídaně
Délka pobytu: 7 nocí

Základní informace

Výhody

•  romanticky zařízený hotel s krásnou polohou 
u pláže

•  lehátka s měkkými matracemi a slunečníky 
u bazénu i na pláži bez poplatku

•  plážové osušky, na pláži sprchy a občerstvení
•  wifi  na pokojích i v hotelových prostorách bez 

poplatku
•  možnost ubytování ve suitách se soukromými 

bazény
•  dětské postýlky, židličky, ohřívače láhví, 

kočárky i monitory
•  v červenci a srpnu programy pro děti

First minute

Cena od: 37 640 Kč
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 Mykonos   126  Platis Gialos  127

NISSAKI BOUTIQUE 4*
Luxusní boutique hotel se nachází na 
nádherném místě s výhledem na Psarou beach 
a současně nedaleko pláže Platis Gialos. Jeho 
poloha zajišťuje výhled na moře téměř ze všech 
pokojů. Hotel je zařízený v ostrovním stylu 
s využitím přírodních materiálů v moderním 
designu, který doplňují umělecká díla.

Vybavení
•  bazén se sluneční terasou s pool barem 

a venkovní jacuzzi
•  restaurace a relaxační centrum

Ubytování
•  dvoulůžkové pokoje s individuálně ovládanou 

klimatizací
•  koupelna s WC, vysoušeč vlasů, koupací 

pláště a pantofl e
•  SAT/TV, DVD přehrávač, internetové připojení, 

minibar, trezor
•  balkón nebo terasa

Stravování 
•  snídaně formou bufetu

Cena od: 33 880 Kč
Strava: snídaně
Délka pobytu: 7 nocí

Základní informace

Výhody

•  výhled na moře téměř ze všech pokojů
•  lehátka, slunečníky a osušky u bazénu 

i na pláži zdarma
•  internetové připojení na pokoji
•  možnost ubytování v suitách
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PETASOS BEACH RESORT & SPA 4* 
Komplex postavený ve stylu kykladské 
architektury jako ostrovní vesnička se nachází 
na přírodním výběžku, jen  metrů od jedné 
z nejznámějších pláží ostrova Platis Gialos 
a pláže Psarou. Lázeňské centrum Aqua Marine 
Spa s bazénem nabízí relaxační procedury 
včetně thalassoterapie. Do ,  kilometru 
vzdáleného města Mykonos je zajištěno 
autobusové spojení pravidelnou linkou. 

Vybavení
•  dvouúrovňový bazén s terasou 
•  dvě restaurace a několik barů
•  fi tness centrum a sauna
•  konferenční místnosti
•  vodní sporty
•  wellness

Ubytování
•  klimatizované dvoulůžkové pokoje s možností 

přistýlky
•  koupelna s WC, vysoušeč vlasů
•  SAT/TV, hudební kanál, minibar nebo lednička, 

trezor 
•  balkón nebo terasa s výhledem na moře

Stravování 
•  snídaně formou bufetu

Cena od: 34 030 Kč
Strava: snídaně
Délka pobytu: 7 nocí

Základní informace

Výhody

•  nádherný výhled na moře a okolní scenérie
•  wifi  připojení zdarma
•  možnost ubytování v suitách
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Tip

Ostrov Naxos
Pobyt na Parosu lze využít k lodnímu 
výletu na největší kykladský ostrov Naxos. 
Návštěvníci, připlouvající do hlavního 
města, obvykle spatří nejdříve známou 
dominantu – velký mramorový portál 
nedokončeného Apollónova chrámu. 
Živé městečko Naxos, vystavěné nad 
přístavem na severozápadě ostrova, 
má kromě řady restaurací, kaváren 
a obchůdků také překvapivě bohaté 
muzeum. Prostory místního muzea 
překypují sbírkami, které jsou neustále 
doplňovány o další exponáty z místních 
nalezišť.

Základní informace

Teploty  vody a  vzduchu ve °C

33

30 30

28

26
25 25 25 25

24
23

20

V VI VII VIII IX X

Vzdálenost z České republiky
Vzdušná vzdálenost Praha–Paros je asi 
1700 km.
Doprava: Letecky do Athén s přestupem na 
místní linku Athény-Paros.
Průměrná doba letu je 2 hodiny a 30 minut 
do Athén a přibližně 30 minut na Paros. 

Doprava po ostrově
Na Parosu je zavedená autobusová linková 
doprava, využít lze i taxi, popřípadě pronaja-
té auto či motorku. Pravidelné lodní spojení 
má Paros s Pireem, Rafi nou a téměř všemi 
okolními ostrovy.

 126 Předchozí oblast. Další oblast  136

 Paros 
Klidná romantika

Paros – ostrov plný historie a mýtů v posledních letech získal 
obdobný věhlas jako kosmopolitní Mykonos. Má podobné 
členité pobřeží s písečnými i skalnatými plážemi, exotické 
scenérie i velmi příjemné klima. Ostrov s rozlohou 186 km2 
je třetím největším ostrovem souostroví Kyklady, celoročně 
tu v tradičních vesnicích tvořených oslnivě bílými domky 
s modrými okenicemi a malebnými kostelíky žije téměř 
10 000 obyvatel. Zabývají se převážně zemědělstvím, 
pěstováním vinné révy, výrobou oleje a rybolovem, 
v posledních letech také stále více cestovním ruchem.
Do přístavu hlavního města ostrova Parikie od jara připlouvá 
z Athén i okolních ostrovů denně spousta návštěvníků, často 
jen na pár dní. Přes léto se pak Paros zaplní turisty, zejména 
v období, když silný vítr přiláká surfaře z celého světa.

Proč navštívit Paros? Přes svou vzrůstající popularitu není ještě 
ostrov v samém centru Kyklad zahlcen masovou turistikou, 
takže tu lze prožít klidnou dovolenou, daleko od každodenního 
shonu. Přes den relaxovat na plážích nebo surfovat, večer 
se procházet v romantických úzkých uličkách, dlážděných 
vyhlazenými kameny, anebo si jen vychutnávat příjemné 
chvíle se sklenkou vína. V neposlední řadě odtud můžete také 
podniknout řadu lodních výletů na okolní kykladské ostrovy 
Antiparos, Naxos, Ios, Santorini nebo Syros. Stačí jen zajít 
do místní cestovní kanceláře v přístavu a vybrat si vhodné 
spojení.
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Pobřežní promenáda Naoussy je lemována 
tavernami, nabízejícími speciality 
z čerstvých ryb a plodů moře. Místní 
rybáři je denně zásobují svými úlovky 
a jako prádlo rozvěšují na šňůry velké 
chobotnice, aby se sušily na slunci.
Z  Naoussy se můžete lodními taxíky 
dopravit na nejlepší pláže v severní 
části ostrova. Mezi nejznámější patří 
Kolimvythres, v překladu „křtitelnice“. 
Pláž s jemným pískem a křišťálově 
průzračnou vodou tu oddělují velké 
balvany na malé soukromé pláže.

Letoviska na Parosu
 Město Paros (Parikia)

Metropolí ostrova je město stejného názvu, 
místními obyvateli také nazývané Parikia.
Rozkládá se na západním pobřeží Parosu 
podél širokého zálivu s přístavem. 
Od rušného centra městečka okolo 
náměstí vedou malebné postranní uličky, 
lemované tradičními, pečlivě udržovanými 
kykladskými domy s dvorky ověšenými 
pestrými voňavými květinami. 
Nejnavštěvovanějším místem města je 
nepochybně slavná byzantská katedrála 
Panagia Ekatontapyliani. Byla budována 
v období od 5. do 7. století s využitím 
místního mramoru a její název se odvozuje 
z toho, že má sto dveří. Traduje se, že 
ke splnění jakéhokoli tajného přání stačí 
zapsat ho v katedrále na papírek a zapálit 
svíčku. Hned v sousedství katedrály stojí 
Archeologické muzeum s unikátními díly 
z místního mramoru včetně parské kroniky. 
Pod vzrostlými stromy u větrného mlýna 
nedaleko přístavu je hlavní stanoviště taxi 
a kanceláře několika lodních společností, 
nabízejících lodní lístky na okolní ostrovy.

 Naoussa
Naoussa na severu ostrova je považována 
za jeden z nejmalebnějších přírodních 
přístavů nejen Parosu, ale celého Egejského 
moře. V posledních letech se stává módním 
a kosmopolitním místem. Je tu řada 
zachovalých jednopatrových domů, jejichž 
obyvatelé pečlivě udržují tradiční ostrovní 
styl s využitím přírodních materiálů. 
V minulosti byly domky stavěné v úzkých 
uličkách těsně vedle sebe, kvůli ochraně 
před větrem, ale i před vpády pirátů.

Zajímavost

Parský mramor
Parský mramor, zvaný lychnites, čistčí 
a průhlednější, než obvyklé druhy této 
horniny, je již od starověku velmi ceněný. 
Právě z  něj je vytesána obdivovaná 
socha Venuše Mélské, Praxitelův Hermés 
i okřídlená bohyně vítězství z ostrova 
Samothraki. Rovněž Apollónův chrám 
na ostrově Délos byl, stejně jako řada 
dalších významných antických staveb, 
zhotoven z tohoto vzácného materiálu, 
který se na ostrově těží do dneška.

Tip

Antiparos
Na protější ostrůvek s rozlohou jen 38 km2 
odplouvají lodi z parského přístavu Punta 
několikrát denně. Nechejte pronajaté auto 
v přístavu, naloďte se a v tradiční taverně 
na pobřeží Antiparosu si dopřejte voňavé 
speciality a místní víno. 

 Paros (Parikia)

 Antiparos

 Naoussa

 

Mapa celého Řecka  2–3
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Cena od: 26 280 Kč
Strava: snídaně
Délka pobytu: 7 nocí

Základní informace

 Paros  132  Naoussa  133

KANALE´S 4* 
Velmi pěkný komplex je vybudovaný 
v tradičním kykladském stylu na několika 
úrovních v mírném svahu. Díky své poloze 
nabízí výhledy na krásné přírodní scenérie 
a moře. Nejbližší pláž Piperi se nachází 

 metrů od hotelu, malebná přístavní 
vesnička Naoussa je v dosahu  metrů.

Vybavení
•  členitý bazén s jacuzzi
•  střešní restaurace s nádherným výhledem
•  pool bar
•  internetový kout

Ubytování
•  klimatizované dvoulůžkové pokoje
•  koupelna s WC, vysoušeč vlasů
•  SAT/TV, hudební kanál, telefon 
•  malá lednička, wifi  připojení
•  balkón nebo terasa
•  trezor za poplatek

Stravování
•  snídaně formou bufetu

V ceně transfery 
do/z hotelu taxíkem

Výhody

•  ubytování v ostrovním stylu 
•  v ceně transfery do/z hotelu taxíkem
•  blízkost letoviska
•  lehátka a slunečníky u bazénu bez poplatku
•  osušky
•  wifi  připojení bez poplatku
•  recepce zajišťuje pronájem auta nebo 

kola, jízdu na koních, vodní sporty a výlety 
po ostrově
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Cena od: 34 250 Kč
Strava: snídaně
Délka pobytu: 7 nocí

Základní informace

 Paros  132  Parikia  133

YRIA HOTEL 5* 
Elegantní hotel vystavěný v typickém 
kykladském stylu leží v krásné zelené zahradě 
s exotickými rostlinami, pouhých  metrů 
od pláže Parasporos. Hlavní město Parikia je 
v dosahu  kilometrů. Vzhledem ke kvalitě 
poskytovaných služeb je hotel členem Small 
Luxury Hotels of the World.

Vybavení 
•  bazén s pool barem a oddělenou dětskou 
částí

•  dvě restaurace
•  tenisový kurt, fi tness centrum
•  knihovna s možností zapůjčení CD a DVD
•  připojení na internet
•  wellness
•  možnost pronájmu auta

Ubytování
•  klimatizované dvoulůžkové pokoje s možností 

přistýlky 
•  koupelna s WC, vysoušeč vlasů, koupací 

pláště a pantofl e
•  SAT/TV, DVD přehrávač, dva hudební kanály
•  připojení na internet, minibar, trezor 
•  balkón nebo terasa

Stravování
•  snídaně formou bufetu

Výhody

•  luxusní ubytování v ostrovním stylu
•  v ceně transfery do/z hotelu taxíkem
•  lehátka se slunečníky u bazénu bez poplatku
•  možnost ubytování ve suitách
•  zajištění výletů po ostrově
•  dětské postýlky a možnost zajištění hlídání 

dětí

V ceně transfery 
do/z hotelu taxíkem
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Zajímavost

Mýtus o Ariadně
S ostrovem Naxos se pojí řada mýtů, asi 
nejznámější je příběh Thésea a Ariadny. 
Do řeckého hrdiny Thésea, který se vydal 
na Krétu zabít Minotaura, se zamilovala 
sama dcera krále Mínoa – krásná Ariadna. 
Pomohla mu přemoci Minotaura a dostat 
se z knósského labyrintu. Théseus ji ale 
na ostrově Naxos opustil, protože se 
zamiloval do její mladší sestry Faidry. 
Ariadna Théseovu zradu neunesla 
a spáchala sebevraždu, podle jiné verze 
se stala manželkou boha vína, Dionýsa, 
patrona ostrova Naxos. Na motivy mýtu 
vznikla opera Richarda Strausse Ariadna 
z Naxu.

Základní informace

Teploty  vody a  vzduchu ve °C
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V VI VII VIII IX X

Vzdálenost z České republiky
Vzdušná vzdálenost Praha–Naxos je asi 
1700 km.
Doprava: Letecky do Athén s přestupem 
na místní linku Athény–Naxos.
Průměrná doba letu je 2 hodiny a 30 minut 
do Athén a přibližně 35 minut na Naxos.

Doprava po ostrově 
Na ostrově je provozována  místní autobu-
sová doprava a nacházejí se zde půjčovny 
kol, motorek a automobilů. Pravidelné lodní 
spojení má Naxos s Pireem, Rafi nou a okol-
ními ostrovy.

 132 Předchozí oblast. Další oblast  140

 Naxos
Ariadnin ostrov

Ostrov Naxos je díky svému nespornému půvabu stále 
atraktivnějším turistickým cílem. Návštěvníci, připlouvající 
do hlavního města, obvykle spatří nejdříve jeho dominantu, 
známou Portaru – velký mramorový portál nedokončeného 
Apollónova chrámu z 6. stol. př. n. l. Naxos s rozlohou 429 km² 
je největším kykladským ostrovem, celoročně tu žije více 
než 18 000 obyvatel. Naxos má na rozdíl od okolních 
ostrovů poměrně hodně zeleně, v úrodných údolích se daří 
zemědělským plodinám a ovocným stromům. Z antiky je ostrov 
známý jako centrum kykladské kultury, ve středověku byl 
významným obchodním místem, vyvážel se odtud zejména 
mramor. Vliv osmanské říše byl na Naxosu poměrně malý, 
součástí řeckého státu je od roku 1832.

Proč navštívit ostrov Naxos? Především kvůli krásné přírodě, 
příznivému klimatu a nádherným plážím na západním 
pobřeží ostrova – Agia Anna, Agios Prokopios, Alyko, Orkos 
a Agios Georgios. Na své si tu přijdou i příznivci nudismu, 
který je tolerován na pláži Plaka. Klidnou relaxaci lze spojit 
s cyklistickými túrami. Milovníci vodních sportů, především 
windsurfi ngu a kitingu, naleznou skvělé podmínky na pobřeží 
jižně od hlavního města ostrova. Naxos je také významnou 
lodní křižovatkou Egejského moře a ideálním výchozím místem 
pro poznávání dalších kykladských ostrovů jako je Santorini, 
Paros, Syros, Mykonos nebo Ios. 
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Více informací na

Navigátor

•   Nabídka ubytování na Naxosu  112
•  Speciální nabídky  8
• Důležité informace na cestu  160
• Ceník  www.greece-tours.cz

Letoviska na Naxosu
 Stelida

Velmi hezké místo na ostrově Naxos se 
nachází asi kilometr od pláže Agia Anna, 
která navazuje na dlouhou písečnou pláž 
Agios Prokopios s možností vodních 
sportů. Charakteristickým znakem této 
oblasti ostrova Naxos jsou vzrostlé cedry, 
které dotváří exotickou atmosféru. 
Transfer z letiště asi 10 minut.

 Agios Prokopios
Malé letovisko na jihozápadě ostrova 
Naxos, vzdálené 5 kilometrů od hlavního 
města, bylo pojmenováno podle 
půvabného kostela Agios Prokopios, který 
umocňuje malebnost a přírodní krásu 
tohoto místa. V červenci se zde pořádají 
různé slavnosti, na kterých se můžete 
těšit z řecké hudby, tanců a ochutnat 
místní delikatesy. Nejznámější pláž ostrova 
Naxos, dlouhá téměř 2 kilometry, se řadí 
k nejkrásnějším v celém Řecku. Je tvořena 
bílým pískem a křišťálově čistou, tyrkysově 
modrou mořskou hladinou. 
Transfer z letiště asi 10 minut.

 Agios Georgios
Malé letovisko na jih od hlavního města 
ostrova Naxos tvoří taverny a kavárny 
podél pláže, které nabízí i příjemné 
večerní posezení u moře. Agios Georgios 
má jednu z nejoblíbenějších pláží na 
ostrově Naxos – písečnou, s pozvolným 
vstupem do vody, vhodným pro malé 
děti a starší osoby. Agios Georgios nabízí 
i vynikající podmínky pro provozování 
vodních sportů.
Transfer z letiště asi 10 minut.

 Agios Prokopios
Stelida 

Agia Anna 

 Naxos–Chora
 Agios Georgios

 Plaka

 

Mapa celého Řecka  2–3

Tip

Hlavní město ostrova 
Hlavním městem, přístavem a správním 
střediskem ostrova je rušné městečko 
Chora na severozápadě ostrova. Přístav 
lemuje pěkná promenáda s kavárnami 
a tavernami, která ožívá hlavně v podvečer, 
kdy se tu setkávají turisté s místními 
obyvateli. Ostrovní městečko vystavěné 
ve svahu má příjemnou prázdninovou 
atmosféru. Domky se šplhají kolem 
strmých uliček s tajemnými průchody 
až k vršku nad městem, kde se nachází 
překvapivě bohaté muzeum. Prostory 
muzea na Naxosu doslova překypují 
sbírkami, které jsou neustále doplňovány 
o nové exponáty z místních nalezišť. 

Tip

Příroda Naxosu
Ostrov Naxos má neuvěřitelně 
proměnlivou přírodu. Od severu k jihu 
je prostoupen mohutným horským 
pásmem s nejvyšším vrcholem 
Kykladského souostroví – horou 
Za s výškou 999 metrů n.m. Díky zimním 
srážkám v okolí horského pásma má 
Naxos na rozdíl od okolních ostrovů 
dostatek vody a tím i zeleně, je považován 
za nejúrodnější kykladský ostrov. 
Ve vnitrozemí jsou široká úrodná údolí 
s olivovníky, ovocnými stromy a vinnou 
révou, daří se tu všem zemědělským 
plodinám, brambory se z Naxosu dokonce 
vyváží i do pevninského Řecka. 
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Elegantní hotelový areál postavený v tradičním 
kykladském stylu a obklopený zahradou 
má klidnou přátelskou atmosféru. Nachází 
se asi  metrů od písečné pláže, na okraji 
letoviska Agios Prokopios. Do centra letoviska 
s tavernami, kavárnami a obchůdky lze dojít 
krátkou procházkou. Součástí hotelu je 
relaxační centrum, nabízející revitalizační 
masáže a saunu.

Vybavení
•  dva velké sladkovodní bazény s pool barem 

a jacuzzi
•  hotelová restaurace
•  konferenční místnost, fi tness centrum, herna
•  dětský bazén a hřiště
•  vodní sporty a potápěčské centrum 
•  wellness

Ubytování
•  klimatizované dvoulůžkové pokoje s možností 

přistýlky
•  koupelna s WC, vysoušeč vlasů
•  SAT/TV, telefon, rádio, internetové připojení
•  kávovar Nespresso, trezor
•  balkón s výhledem na bazén nebo moře

Stravování
•  snídaně formou bufetu, možnost dokoupení 

večeří

Cena od: 29 400 Kč
Strava: snídaně
Délka pobytu: 7 nocí

Základní informace

Výhody

•  lehátka se slunečníky u bazénu bez poplatku
•  v ceně transfery do/z hotelu taxíkem
•  dětské menu, možnost zapůjčení monitoru 
•  wifi  připojení bez poplatku
•  ubytování pro čtyřčlenné rodiny v rodinných 

suitách s oddělenými pokoji

 Naxos  136  Agios Prokopios  137

LAGOS MARE 4* 
V ceně transfery 

do/z hotelu taxíkem
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Cena od: 36 990 Kč
Strava: snídaně
Délka pobytu: 7 nocí

Základní informace

 Naxos  136  Stelida  137

NAXIAN COLLECTION 5* 
Nádherný komplex luxusních vil a suit 
v tradičním kykladském stylu má všechny 
předpoklady pro strávení klidné dovolené. 
Nachází se v oblasti Stelida, asi  metrů 
od známé písečné pláže Agios Prokopios 
a  kilometry od hlavního města ostrova Naxos. 
Lázeňské centrum zajišťuje masáže, cvičení 
jógy i kosmetické a kadeřnické služby.

Vybavení
•  samostatné vily se soukromými bazény
•  restaurace
•  soukromé parkoviště
•  služby na vysoké úrovni 
•  zajištění pronájmu aut a výletů po ostrově
•  wellness

Ubytování 
•  klimatizované vily s rozlohou –  m  až 

pro  osob 
•  obývací pokoj s pohovkou a krbem, ložnice
•  dvě koupelny, jedna s hydromasážní vanou, 

koupací pláště, pantofl e, vysoušeče vlasů
•  v přízemí vybavená kuchyň s ledničkou 

a kávovarem 
•  SAT/TV, CD a DVD, telefon s přímou volbou
•  připojení k internetu, trezor
•  lehátka se slunečníky, plážové osušky
•  velká terasa 
 
Stravování

•  snídaně formou bufetu s využitím místních 
bio produktů

Výhody

•  pohodlí a soukromí domova v krásném 
prostředí

•  v ceně transfery do/z hotelu taxíkem
•  nádherný panoramatický výhled na Egejské 

moře 
•  kosmetické produkty značky Korres
•  polštáře, přikrývky a ložní prádlo pro alergiky
•  připojení k internetu zdarma, na vyžádání 

možnost zapůjčení laptopu

V ceně transfery 
do/z hotelu taxíkem

136_139_Naxos_14.indd   139136_139_Naxos_14.indd   139 21.11.13   14:4121.11.13   14:41



  P
el

op
on

es
 in

fo
rm

ac
e

140
Kompletní ceny  www.greece-tours.cz | Volejte  222 329 747 | Pište  info@greece-tours.cz

Základní informace

Teploty  vody a  vzduchu ve °C
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Vzdálenost z České republiky 
Vzdušná vzdálenost Praha–Athény je 
1540 km a průměrná doba letu je 2 hodiny 
a 30 minut
Vzdušná vzdálenost Praha–Kalamata je 
1581 km a doba letu 2 hodiny a 45 minut
Vzdušná vzdálenost Praha–Araxos je 
1445 km a doba letu 2 hodiny a 20 minut 

Z Athén se můžete přepravit letecky do 
Kalamaty, taxíkem nebo pronajatým autem, 
přistaveným na letišti v Athénách, kalkulaci 
poskytneme na vyžádání. 
V nabízených hotelech si můžete půjčit 
auto, popřípadě kolo.

Tip

Kalamata
Přístavní město, rozkládající se okolo 
širokého zálivu na jihozápadním 
Peloponesu, je správním i obchodním 
centrem oblasti Messinia. Má pěkné 
historické centrum, pobřeží lemuje řada 
taveren, barů a kaváren. Symbolem města 
je malý byzantský kostel Agion Apostolon, 
pocházející z 12. stol. Kalamata, po Patře 
druhé největší město na Peloponesu, 
je živým pulsujícím centrem, kde díky 
spoustě středních škol a univerzitě 
žije mnoho mladých lidí. Hospodářství 
Messinie je závislé především na produkci 
a vývozu oliv a olivového oleje, fíků, 
rozinek a citrusů.

 136 Předchozí oblast. Další oblast  146

 Pelopones
Řecká klasika

Poloostrov Pelopones s rozlohou asi 21 500 km2 a více než 
miliónem obyvatel bychom mohli považovat i za ostrov. 
Od pevniny byl totiž uměle oddělen Korintským průplavem až 
v roce 1893. Podle legendy byl Pelopones pojmenovaný po králi 
Pelopovi, zakladateli Olympijských her. Má převážně písečné 
pláže a nádhernou, i když místy drsnou přírodu s vysokým 
zalesněným pohořím a úrodnými nížinami, lemovanými cypřiši. 
Díky příznivým klimatickým podmínkám se tu daří kromě 
oliv také citrusům, fíkovníkům a dalším ovocným stromům, 
na svazích roste vinná réva, v posledních letech přibývají 
jahodové plantáže.

Proč navštívit Pelopones? S poloostrovem, osídleným 
od prehistorických dob, je spojena většina řeckých mýtů 
a legend. Na Peloponesu sídlily nejmocnější starověké státy – 
Sparta, Korint a Argos. Z tohoto období se tu také zachovala 
řada unikátních památek jako dodnes využívané divadlo 
v Epidauru nebo impozantní Lví brána v Mykénách. Určitě vás 
nezklame ani nádherný areál Olympie, kde se stále dodržuje 
ceremoniál zažehnutí olympijského ohně. Pelopones má prostě 
jedinečnou atmosféru, navíc dosud není místem masové 
turistiky, takže tu nebývají přeplněné pláže.
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také hřiště na košíkovou a squash, bowling 
a fi tness centrum. Na pláži lze provozovat 
nemotorizované vodní sporty – windsurfi ng, 
pronajmout si šlapadlo, kánoe nebo si zahrát 
plážový volejbal.
Restaurace v Agoře
V centru Agory si můžete vychutnat řeckou 
kávu a tradiční zákusky v Kafeniu Deli, pose-
dět v pivnici 3 Admirals nebo si dát typické 
řecké rychlé občerstvení – gyros a souvlaki 
v pitě. Je tu také italská restaurace La Luigi 
s nabídkou pizzy a těstovin i The Dinner 
ve stylu amerických restaurací padesátých 
let. Pro golfi sty je v rámci klubu určena 
restaurace Flame.
Transfer z letiště v Kalamatě asi hodinu, 
z letiště v Araxosu 3 hodiny.

 Skafi dia
Malá vesnička, která se nachází asi 12 kilo-
metrů od města Pyrgos. Je pojmenována 
po starobylém ženském klášteře s věžičkami 
a střílnami, které měly odrážet pirátské 
útoky. 
Krásné přírodní scenérie a křišťálově čisté 
moře západního pobřeží Peloponesu nabí-
zejí ideální podmínky pro rekreaci. Transfer 
z letiště asi hodinu.

 Kyllini
Nekonečné pláže až kam oko dohlédne, 
svěží zeleň, světlý jemný písek a křišťálově 
čisté moře. To jsou hlavní přednosti pobřeží 
západního Peloponesu s širokými písečnými 
plážemi a exotickou zelení. Malá obec Kyllini 
s přístavem patří do kraje Ileia, její název je 
díky léčivým pramenům zmiňován již od sta-
rověku. V zalesněné okolní krajině poblíž 
Kyllini byly nalezeny zbytky antických lázní. 
Transfer z letiště asi 50 minut.

Letoviska na Peloponesu
 Costa Navarino 

Navarino Dunes
Nový luxusní areál je situován v oblasti Me-
ssinia na jihozápadě Peloponesu v místech 
s tisíciletou historií, dosud nedotčených ma-
sovou turistikou. Byl vybudován podél zálivu 
s téměř kilometr dlouhou písečnou pláží, 
poblíž členitého pobřeží s malými zálivy, 
chráněnými skalisky. Vzdálenost od města 
Kalamata, je asi 45 kilometrů, od Athén ho 
dělí 250 kilometrů. Do nejbližšího přístavní-
ho městečka Pilos, vzdáleného 14 kilometrů, 
a vesničky Gialova v dosahu 6 kilometrů, lze 
dojet hotelovým autobusem.
Při výstavbě moderního komplexu na ploše 
130 hektarů se důsledně dbalo na dodržová-
ní ochrany přírody a ekologických hledisek. 
Ve snaze o zachování krajinného rázu bylo 
přesazeno na 16 000 olivovníků, včetně 
staletých stromů. Hlavní fi losofi í komple-
xu Navarino Dunes je vytvoření ideálního 
místa pro rekreaci, sport a zábavu s ohle-
dem na místní fl óru a faunu tak, aby jeho 
návštěvníci trávili dny odpočinku v souladu 
s přírodou. V pečlivě upraveném areálu se 
spoustou zeleně se nachází dva hotely Wes-
tin Resort a Romanos Luxury Resort. 
Sport
Kromě golfu ve dvou golfových areálech klu-
bu The Dunes Course se tu mohou návštěv-
níci věnovat řadě dalších sportovních aktivit. 
Hotely organizují cyklistické a horolezecké 
túry nebo stále populárnější nordic walking 
po okolní krajině. Sportovní akademie 
nabízí zdokonalení v tenisu, stolním tenisu, 
badmintonu a squashi nebo seznámení 
s novými druhy sportů jako je speedminton, 
padel nebo plážový tenis. K dispozici je 

  Sparta

 Epidaurus 
  Olympie

Korint 

Costa Navarino  
Pylos  

Kalamata
 

Mapa celého Řecka  2–3

Navigátor

•   Nabídka ubytování na Peloponesu  146
•  Speciální nabídky  8
• Důležité informace na cestu  160
• Ceník  www.greece-tours.cz

Více informací na

Araxos 

 Kyllini 

 Skafidia 

 Pylos
Městečko Pylos na jihozápadě Peloponésu 
bylo postaveno podle jedinečných plánů ar-
chitektů francouzského vojevůdce Maisona. 
Jeho dominantu tvoří náměstí se vzrostlý-
mi stromy, v jehož centru byl vybudován 
impozantní památník bitvy u Navarina z roku 
1827. Známá pláž Voidokoilia, vodopády 
Neda a exotické Polylimnio jsou jen některé 
z přírodních krás této oblasti. V posledních 
letech je Pylos často navštěvován i golfi sty, 
kteří se věnují hře na dvou blízkých hřištích 
The Dunes Course a The Bay Course. 
Transfer z letiště v Kalamatě asi hodinu, 
z letiště v Araxosu 3 hodiny.
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ALDEMAR OLYMPIAN VILLAGE 5*
Hotelový komplex známého řetězce Aldemar 
se nachází u písečného pobřeží západního 
Peloponésu nedaleko vesničky Skafi da, asi 

 kilometrů od města Pyrgos a  kilometrů 
od starověké Olympie. Klienti mohou využívat 
služeb lázeňského centra s širokou nabídkou 
procedur v sesterském hotelu Royal Olympian.

Vybavení
•  dva velké sladkovodní bazény
•  dva dětské sladkovodní bazény se skluzavkou 

dlouhou  metrů
•  několik restaurací včetně italské, čínské 

a řecké taverny
•  několik barů, konferenční centrum 

s kapacitou  míst
•  TV místnost a herna na bridž 
•  obchody s atraktivním zbožím, klenotnictví, 

minimarket
•  malá galerie a kadeřnictví
•  tenisové kurty, hřiště na plážový volejbal, 

basketbal a fotbal
•  stolní tenis a fi tness centrum
•  vodní sporty
•  možnost zajištění vyjížďky na koních, 

zapůjčení kol, motocyklů i aut
•  animační tým připravuje pestré večerní 

programy 

Ubytování
•  klimatizované dvoulůžkové pokoje s možností 

přistýlky
•  koupelna s WC, vysoušeč vlasů, pantofl e
•  SAT/TV s hudebními kanály, telefon, trezor
•  lednička
•  balkón nebo terasa

Stravování
•  polopenze formou bufetu, možnost 

dokoupení all inclusive

Cena od: 32 320 Kč
Strava: polopenze
Délka pobytu: 11 nocí

Základní informace

Výhody

•  lehátka a slunečníky u bazénů i na pláži bez 
poplatku

•  na písečné pláži převlékárny, sprchy a WC
•  možnost ubytování ve vilách nebo suitách
•  wifi  připojení ve vnitřních i venkovních 

prostorách bez poplatku
•  Klub Aldy pro děti zajišťuje stravování 

formou bufetu včetně sendvičů, koláčů 
a džusů

•  židličky v jídelně, dětské postýlky, možnost 
pronájmu monitorů pro děti 

First minute

Cena od: 28 070 Kč
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THE WESTIN RESORT 5*
Pěkný komplex nízkopodlažních budov, 
vystavěný v tradičním stylu z místních 
materiálů v přírodních tónech, je zasazený 
do krásné zahrady přímo u dlouhé písečné 
pláže. Exkluzivní lázeňské centrum Anazoe spa, 
které je součástí komplexu Navarino Dunes, 
nabízí na ploše  m  široký výběr speciálních 
léčebných procedur k celkové relaxaci, 
revitalizaci a omlazení, včetně thalassoterapie 
a masáží využívajících bohaté přírodní zdroje. 
Zaměřuje se především na terapie využívající 
olivový olej podle postupů dochovaných ze 
starověku.
Součástí centra je mimo jiné sauna s bylinnou 
párou, ledová jeskyně a různé typy masážních 
sprch. Využít lze různé druhy kosmetických 
služeb včetně manikúry a pedikúry.

Vybavení
•  pět sladkovodních bazénů 
•  dva dětské bazény
•  vnitřní vyhřívaný bazén s dětskou částí
•  hlavní restaurace Morias, italská restaurace, 

taverna na pláži, tradiční kavárna
•  několik barů
•  fi tness centrum
•  dětský animační klub
•  široké sportovní aktivity v rámci areálu 

Navarino Dunes
•  wellness

Ubytování
•  dvoulůžkové klimatizované pokoje 

s rozkládací pohovkou pro třetí osobu
•  koupelna s vanou i sprchou, WC, vysoušeč 

vlasů, koupací pláště, pantofl e
•  SAT/TV, radio, telefon
•  minibar, trezor, možnost připojení k internetu
•  balkón nebo terasa

Stravování
•  snídaně formou bufetu, možnost dokoupení 

večeří nebo plné penze

Cena od: 33 790 Kč
Strava: snídaně
Délka pobytu: 10 nocí

Základní informace

Výhody

•  luxusní ubytování v oblasti s neporušenou 
přírodou

•  lehátka, slunečníky a plážové osušky bez 
poplatku u bazénů i na pláži

•  dvě golfová hřiště v dosahu
•  bohatá nabídka sportovních aktivit
•  možnost bezbariérového ubytování
•  program pro děti v Cocoon centru
•  na vyžádání lze na pokoj doplnit DVD 

přehrávač

First minute

Cena od: 28 900 Kč
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GRECOTEL OLYMPIA RIVIERA THALASSO 5*
Elegantní hotel přímo u písečné pláže je 
součástí Grecotel Olympia Riviera Resortu. 
Rozkládá se podél nádherného pobřeží 
západního Peloponésu u obce Kyllini a je 
obklopený exotickou zahradou. Nabízí ideální 
podmínky pro pohodovou relaxaci i možnost 
provozování řady sportovních aktivit. Elixir 
Thalasso Spa, nacházející se u hotelu, nabízí 
pro relaxaci několik druhů masáží včetně 
hydromasáží, fi tness centrum s kardiozónou, 
saunu, thalasso bazén, jacuzzi a indickou terapii 
Ayurveda.

Vybavení
•  hlavní bazén s kaskádami směrem k moři 

a bazén s brouzdalištěm
•  několik barů a restaurací včetně à la carte 

restaurací a asijské restaurace
•  tenisové kurty, hřiště na plážový volejbal, 

basketball
•  stolní tenis, minifotbal, lukostřelba, šipky 

a boccia
•  pronájem kol a cyklistické výlety
•  vodní sporty včetně kurzů windsurfi ngu, 

parasailingu a plachtění
•  zlatnictví, obchod se suvenýry, minimarket
•  TV místnost s videem a herna 

s elektronickými hrami
•  animační sportovní i zábavné programy pro 

děti i dospělé včetně živé hudby
•  wellness centrum, kosmetický salon 

a kadeřnictví

Ubytování
•  klimatizované dvoulůžkové pokoje s možností 

přistýlky a výhledem na moře
•  koupelna s WC, vysoušeč vlasů, koupací pláště
•  SAT/TV, radio, CD přehrávač, telefon, trezor 
•  balkón nebo terasa 

Stravování
•  polopenze formou bufetu

Cena od: 37 690 Kč
Strava: polopenze
Délka pobytu: 10 nocí

Základní informace

Výhody

•  lehátka s měkkými matracemi, slunečníky 
a plážové osušky u bazénů i na pláži bez 
poplatku

•  převlékárny a sprchy na pláži
•  wifi  připojení v celém areálu i na pokojích bez 

poplatku
•  možnost využívat vybavení celého Olympia 

Riviera Resortu
•  nabídka ubytování v rodinných pokojích 

a bungalovech se soukromými bazény
•  dětské postýlky, židličky, ohřívače láhví, 

kočárky i monitory
•  Tasty Corner zajišťuje pro děti zdarma po celý 

den jídlo i nápoje, včetně dietních

First minute

Cena od: 33 700 Kč
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GRECOTEL OLYMPIA OASIS 4*
Komplex vystavěný ve stylu tradiční řecké 
vesničky se rozkládá podél nádherného 
pobřeží západního Peloponésu u obce Kyllini. 
Nabízí ideální podmínky pro klidnou rodinnou 
dovolenou a současně možnost provozování 
mnoha sportovních aktivit. Elixir Thalasso Spa 
nacházející se vedle hotelu Olympia Riviera 
Thalasso nabízí pro relaxaci několik druhů 
masáží včetně hydromasáží, fi tness centrum 
s kardiozónou, saunu, thalasso bazén, jacuzzi 
a indickou terapii Ayurveda. Služby doplňuje 
kosmetické centrum a kadeřnictví.

Vybavení
•  čtyři venkovní bazény, z toho jeden s mořskou 

vodou 
•  bazén se skluzavkami a línou řekou
•  bazén s brouzdalištěm hlubokým  cm 

a vnitřní bazén
•  hlavní restaurace, taverna, asijská restaurace 

a několik barů
•  internetový koutek, amfi teátr a malý kostelík
•  tenisové kurty, stolní tenis, hřiště na plážový 

volejbal, basketbal 
•  lukostřelba, boccia, možnost vyjížďky na koních
•  pronájem kol a cyklistické výlety
•  vodní sporty včetně kurzů windsurfi ngu 

a parasailingu
•  miniklub v hotelu Olympia Riviera 
•  animační programy,  wellness

Ubytování
•  klimatizované dvoulůžkové pokoje s možností 

až dvou přistýlek 
•  koupelna s WC, vysoušeč vlasů
•  SAT/TV, rádio, trezor, telefon 
•  lednička
•  balkón nebo terasa

Stravování
•  all inclusive

Cena od: 35 890 Kč
Strava: all inclusive
Délka pobytu: 11 nocí

Základní informace

Výhody

•  lehátka, slunečníky a plážové osušky 
u bazénů i na pláži bez poplatku 

•  na pláži sprchy a převlékárny
•  sporty bez poplatku v sousedním Grecotel 

Olympia Resortu – tenisové kurty, hřiště 
na basketbal a plážový volejbal, minifotbal, 
stolní tenis, šipky, lukostřelba, boccia

•  wifi  připojení bez poplatku v lobby
•  fi tness centrum bez poplatku ve Spa centru
•  dětské postýlky, židličky, ohřívače láhví, 

kočárky i monitory
•  Discovery programy pro děti zaměřené 

na poznávání přírody
•  ubytování v rodinných pokojích, bungalovech 

nebo vilách
•  všechny pokoje s bočním výhledem na moře

First minute

Cena od: 32 150 Kč
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Informace

Aktuální nabídka hotelů v Athénách 
s adresami a cenami je uvedena na 

 www.greece-tours.cz/ubytovani-v-recku

Základní informace

Teploty  vody a  vzduchu ve °C

33

30

26 26
25 25 25

23 23 23

21

19

V VI VII VIII IX X

Vzdálenost z České republiky
Vzdušná vzdálenost Praha–Athény 
je 1540 km. 
Průměrná doba letu je 2 hodiny a 30 minut.

Doprava 
Pobřežní letoviska mají pravidelné autobu-
sové spojení do Athén, z přístavů v Rafi ně, 
Pireu nebo Lavriu odplouvají denně lodě 
na ostrovy v Egejském moři. Výlety do okolí 
můžete podnikat pronajatým autem. 

 140 Předchozí oblast. Další oblast  150

 Attika a Athény 
Apollónovo pobřeží 

Členité pobřeží mezi Athénami a mysem Sounion s pěknými, 
udržovanými plážemi a zlatavým pískem, bývá nazýváno 
Attickou riviérou. Oblast kolem Athén je centrem antického 
i novodobého Řecka. Tady se zrodily základy demokracie, 
fi lozofi e, vzniklo evropské divadlo a byla vybudována dodnes 
obdivovaná architektonická díla.

Proč je dobré navštívit Athény? Protože nejsou jen hlavním 
městem Řecka, jsou symbolem celé evropské kultury. Dojem 
z antických monumentů vždy předčí všechna očekávání. Kromě 
proslulé Akropole, Dionýsova divadla a chrámu Dia Olympského 
se v Athénách nachází řada dalších pamětihodností, stojících 
za zhlédnutí. Památky ze zlaté Periklovy doby, malebné 
byzantské kostely i turecké minarety tvoří působivou kulisu 
dnešního moderního města.
Pobyt v Athénách navíc můžete využít k poznávání 
pamětihodností v blízkém i vzdálenějším okolí. Nabízí se 
možnost výletů na mys Sounion, do Delf nebo Epidauru 
a Mykén. Můžete si objednat lodní výlet po ostrovech 
v Saronském zálivu – Aegina, Poros, Hydra anebo také 
pobyt v Athénách kombinovat s okružními plavbami 
po Egejském moři  150.

Tip

Pobyty v Athénách
Zajišťujeme pobyty v Athénách pro 
poznávání, relaxaci nebo shopping 
therapy. Cena se kalkuluje podle 
individuálních požadavků na kategorii 
ubytování a typu letenky. 
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Letoviska na Attice
 Sounion

Na jihovýchodním skalnatém výběžku 
poloostrova Attika, 60 metrů nad 
Egejským mořem, se tyčí 16 bělostných 
sloupů mramorového Poseidonova 
chrámu z 5.stol. př. n. l. Chcete-li zažít 
jeden z nejkrásnějších západů slunce 
s nádhernou přírodní scenérií, vydejte se 
na Sounion pozdě odpoledne. 
Transfer z letiště asi 60 minut.

 Lagonissi
Letovisko se nachází asi 40 kilometrů 
na jih od Athén. Na unikátním výběžku 
s nádhernou zelenou přírodou se rozkládá 
jeden z nejluxusnějších hotelových resortů 
v Řecku. Jeho předností je především 
průzračné tyrkysové moře a také blízkost 
hlavního města Řecka – Athén. 
Transfer z letiště asi 35 minut.

Tip na výlet

Delfy
Delfy, kde se nacházela slavná věštírna 
starověku, mají unikátní polohu v oblasti 
Parnasu. Často jsou označovány 
za nejpůsobivější archeologickou 
lokalitu. Rozmachu dosáhla věštírna 
v 7.–6. století př. n. l., kdy byly Delfy 
považované za střed světa. Žádný 
státník se neodvážil vydat do války 
nebo činit závažná rozhodnutí bez 
věštby, což delfské svatyni dávalo 
obrovský vliv.

Tip na výlet

Marathon
Místo, kde v roce 490 př. n. l. porazili 
Athéňané perská vojska. Posel, který 
v plné zbroji běžel do Athén, aby zvěstoval 
zprávu o vítězství, zemřel vyčerpáním, 
jakmile svůj úkol splnil. Na památku této 
události byla pojmenována olympijská 
disciplína maraton běh na 42 200 metrů. 
Na starověkém bojišti je dodnes zachována 
mohyla, kde Athéňané pohřbili své hrdiny.

Tip na výlet

Epidaurus
Jedno z nejlépe dochovaných antických 
divadel s jedinečnou akustikou. Dodnes 
se tu odehrávají představení nejen 
klasických řeckých dramat. Epidaurus 
je také nejslavnější kultovní místo boha 
zdraví Asklépia, kam se nemocní přicházeli 
uzdravit, běžně se tu prováděly i lékařské 
operace.

Tip na výlet

Mykény
Areál vykopávek z období nejstarších 
řeckých dějin s kyklopskými  hradbami 
a Lví branou, hradem a královskými hroby, 
včetně slavného Agamemnonova hrobu, 
objeveného H. Schliemannem. 

Navigátor

•   Nabídka ubytování na Attice  148
•  Speciální nabídky  8
• Důležité informace na cestu  160
• Ceník  www.greece-tours.cz

Více informací na

Tip na výlet

Plavba lodí po ostrovech Aigina, 
Poros, Hydra
Celodenní výlet po třech ostrovech 
v Saronském zálivu nabízí neopakovatelné 
přírodní scenérie, seznámení s řeckým 
ostrovním světem i s památkami, z nichž 
nejznámější je chrám bohyně Afaie 
na Aigině. Na Hydře můžete obdivovat 
kostel s křížovou chodbou ze 17. stol nebo 
se jen tak toulat v malebných uličkách 
a na Porosu se koupat a vybírat suvenýry. 
Výlet zahrnuje oběd na lodi.

 Delfy

 Marathon

 Athény

 Sounion
Lagonissi  

Mapa celého Řecka  2–3

Mykény 
Epidaurus 
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GRAND RESORT LAGONISSI 5* 
Luxusní resort se rozkládá na jižní části 
stejnojmenného zeleného poloostrova 
s několika malými písečnými zálivy, 
obklopenými průzračně modrým Egejským 
mořem. Komplex přirozeně kombinuje krásy 
přírody s výhodami moderního životního stylu 
a nabízí ubytování v elegantně zařízených 
hotelových pokojích, suitách, bungalovech 
a vilách. Lázeňské centrum Thalaspa Chenot 
zajišťuje léčebný program na základě vyšetření 
a zhodnocení individuálních potřeb každého 
klienta řadu masáží a kosmetických služeb 
na nejvyšší úrovni.
Vzdálenost od centra Athén je asi  kilometrů, 
spojení je zajištěno pravidelnou autobusovou 
linkou. Athénská čtvrť Glyfada s jamkovým 
golfovým hřištěm, mnoha obchody, 
restauracemi a bary se nachází přibližně 

 kilometrů od resortu

Vybavení 
•  venkovní vyhřívaný bazén olympijské velikosti 
•  sluneční terasa s pool barem, lehátky 

a slunečníky
•  sedm špičkových restaurací včetně à la carte
•  pět barů u bazénu a na pláži
•  fi tness centrum, dva tenisové kurty s umělým 

osvětlením
•  hřiště na basketbal, volejbal, minigolf 

a minifotbal
•  vodní sporty včetně potápění
•  dětský klub, hřiště, dětské menu, na vyžádání 

hlídání
•  kosmetický salón, kadeřnictví
•  možnost zapůjčení auta, limuzíny, jachty nebo 

soukromého letadla
•  wellness

Ubytování 
•  klimatizované pokoje pro dvě až tři osoby
•  koupelna s WC, vysoušeč vlasů, koupací 

pláště, pantofl e
•  SAT/TV, rádio, telefon, připojení na internet
•  minibar, trezor
•  balkón nebo terasa

Stravování 
•  snídaně formou bohatého bufetu, možnost 

zajištění dietní stravy

Cena od: 39 170 Kč
Strava: snídaně
Délka pobytu: 7 nocí

Základní informace

Výhody

•  exkluzivní hotel zařazovaný mezi nejlepší 
na světě

•  v ceně transfery do/z hotelu taxíkem
•  blízkost Athén a jamkového hřiště 

v Glyfadě
•  nadstandardní služby
•  možnost ubytování v suitách, bungalovech 

a vilách
•  propojené pokoje pro rodiny
•  internetové připojení
•  elektrická vozítka k přepravě po areálu 
•  heliport

V ceně transfery 
do/z hotelu taxíkem
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 Attika   140  Sounion  141

GRECOTEL CAPE SOUNIO 5* 
Hotel Cape Sounio, nacházející se v zálivu 
u Národního parku Sounio, má nádhernou 
polohu s unikátním výhledem. Je situován 
směrem na skalnatý výběžek poloostrova 
Attika s bělostnými sloupy mramorového 
Poseidonova chrámu z . stol.př.n.l. 
Hotelový komplex se skládá z působivé hlavní 
budovy ve stylu řeckého chrámu a bungalovů, 
zasazených ve svahu, porostlém piniemi. Pláž, 
která se rozkládá pod hotelovým areálem, 
je dostupná spojovacími tunely. Tvoří ji 
dvě pěkné zátoky, jedna s písečnou, druhá 
s oblázkovou pláží. Hotelové centrum Elixir 
Health Club s vnitřním vyhřívaným bazénem, 
jacuzzi a saunou je vybavené nejmodernějšími 
technologiemi a kardio fi tness centrem. 
Nabízí masáže, wellness a kosmetické služby. 
Od centra Athén je hotel vzdálen  kilometrů.

Vybavení 
•  velký bazén s mořskou vodou, a jacuzzi
•  hlavní restaurace s terasou, à la carte 

restaurace a asijská restaurace
•  kavárna, několik barů a snack bar
•  konferenční místnost, klenotnictví, butik 

a minimarket
•  wifi  připojení 
•  tenisové kurty, hřiště na plážový volejbal
•  vodní sporty
•  dětský sladkovodní bazén, hřiště a miniklub
•  možnost pronájmu lodí a zajištění 

soukromých lodních výletů
•  animační programy, letní kino
•  wellness

Ubytování 
•  klimatizované bungalovy pro dvě až tři osoby
•  koupelna s WC, vysoušeč vlasů
•  telefon, SAT/TV, CD a DVD přehrávač, rádio
•  trezor, minibar
•  balkón nebo terasa

Stravování 
•  snídaně formou bufetu, možnost dokoupení 

večeří

Cena od: 31 330 Kč
Strava: snídaně
Délka pobytu: 7 nocí

Základní informace

Výhody

•  výhled na antický Poseidonův chrám
•  v ceně transfery do/z hotelu taxíkem
•  lehátka, slunečníky a osušky u bazénu 

i na pláži bez poplatku
•  na pláži sprchy, převlékárny a WC
•  wifi  připojení zdarma
•  Tasty Corner zajišťuje pro děti zdarma po celý 

den jídlo i nápoje, včetně dietních
•  dětské postýlky, židličky, ohřívače láhví, 

kočárky i monitory
•  možnost ubytování v bungalovech a vilách se 

soukromým bazénem

V ceně transfery 
do/z hotelu taxíkem

First minute

Cena od: 28 760 Kč
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 Poznávací zájezdy

OKRUHY PO OSTROVECH
Okružní plavby na lodích společnosti Louis Cruises nabízí poznání řeckého ostrovního světa a pobřeží  Středozem-
ního moře. Na lodích máte zajištěné pohodlné ubytování a stravování formou plné penze, během plavby se můžete 
na palubě slunit u bazénu a večer se bavit. Každý den přitom navštívíte zajímavá místa. A nemusíte se balit, váš 
domov je po celou dobu na lodi.

ICONIC AEGEAN 
 4 řecké ostrovy a Kusadasi

Třídenní plavba s poznáním několika řeckých 
ostrovů a vyloděním na pobřeží Malé Asie

Zažijte skvělé dny na moři, poznejte nové 
destinace s nádhernými scenériemi a vychutnejte 
si pohodlí plovoucího hotelu.
Během několika hodin po vyplutí budete 
večeřet s výhledem na světla a kosmopolitní 
ruch oslnivě bílého ostrova Mykonos. A snídat 
už budete v tureckém přímořském městečku 
Kusadasi. Další zastávka je na ostrově Patmos 
kde povečeříte s výhledem na impozantní 
středověké město Chora. Ráno vás čeká rušná 
metropole Kréty – Heraklion a večer již budete 
obdivovat romantický ostrov Santorini. Plavba 
končí v pondělí ráno s návratem do athénského 
Pirea.

Program

Den Přístav Příjezd Odjezd

Pátek
Athény (Piraeus), Řecko – 11.00

Mykonos, Řecko 18.00 23.00

Sobota
Kusadasi, Turecko 07.00 12.00

Patmos, Řecko 16.00 21.00

Neděle
Kréta (Heraklion), Řecko 07.00 11.30

Santorini, Řecko 16.30 21.00

Pondělí Athény (Piraeus), Řecko 06.00 ---

Vzhledem k možným změnám v letových a lodních řádech a klimatickým podmínkám změna programů vyhrazena.

Mykonos
Patmos

KusadasiAthény

Santorini

Heraklion

Cena od: 26 010 Kč
Strava: plná penze na lodi
Délka pobytu: 7 nocí

Základní informace
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151Vzhledem k možným změnám v letových a lodních řádech a klimatickým podmínkám změna programů vyhrazena.

Program

Den Přístav Příjezd Odjezd

Pátek
Athény (Piraeus), Řecko – 11.00

Mykonos, Řecko 18.00 24.00

Sobota
Kusadasi, Turecko 07.00 13.00

Samos, Řecko 15.30 22.00

Neděle Milos, Řecko 09.00 18.00

Pondělí
Athény (Lavrion), Řecko 06.30 14.30

Syros, Řecko 19.00 23.00

Úterý
Cesme, Turecko 07.00 14.00

Bodrum, Turecko 21.30 –

Středa
Bodrum, Turecko – 05.00

Kos, Řecko 07.00 18.00

Čtvrtek
Ios, Řecko 06.30 14.30

Santorini, Řecko 16.30 21.30

Pátek Athény (Piraeus), Řecko 06.30 ---

IDYLLIC AEGEAN 

 7 řeckých ostrovů, 
Kusadasi a Bodrum 

Romantická denní plavba nabízí poznání 
ostrovů v Egejském moři i tureckého pobřeží

Prvním cílem je Mykonos s větrnými mlýny malými 
domky a křivolakými uličkami. Následuje Kusadasi, 
město poblíž starověkého Efesu. Odpoledne 
připlujete na Samos, ostrov s nádhernou přírodou, 
považovaný za rodiště Pythagora. Ráno vás uvítá 
ostrov Milos s exotickými plážemi.
Další den ráno už budete v athénském přístavu 
Lavrio, odkud se můžete vydat na mys Sounion 
k prohlídce Poseidonova chrámu. Večer prožijete 
na kykladském ostrově Syros s rušným večerním 
životem.
Letovisko Cesme na tureckém pobřeží nabízí 
příjemnou přestávku před večerem v Bodrumu, 
městě na pobřeží Malé Asie. Hippokratův 
ostrov Kos nabízí poznání zajímavých antických 
památek, zatímco na ostrově Ios budete moci 
relaxovat na civilizací nedotčených plážích.
Odpoledne pak připlujete na jeden 
z nejznámějších řeckých ostrovů Santorini. 
Večer doporučujeme věnovat procházce uličkami 
hlavního města Thira a sledování magického 
západu slunce.

Cena od: 39 470 Kč
Strava: plná penze na lodi
Délka pobytu: 11 nocí

Základní informace

Cesme

Kusadasi

Milos

Athény

Mykonos

Santorini

Kos

Bodrum

Ios

Samos

Syros

 Poznávací zájezdy

OKRUHY PO OSTROVECH
V přístavech jsou zajištěny návštěvy zajímavých míst. Pokud vás organizované výlety po památkách nelákají, můžete 
se vylodit v přístavu a užít si pobyt po svém. Pro zajištění spolehlivé návaznosti plaveb s letovými řády zájezdy zahr-
nují pobyt v Athénách, který můžete využít k poznávání antických památek nebo současného života řecké metropo-
le. Ubytování v Athénách je se snídaní.

First minute

Cena od: 38 270 Kč
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Základní informace

Teploty  vody a  vzduchu ve °C

33
32

29
28

26 26
25

24 24 24

21
20

V VI VII VIII IX X

Vzdálenost z České republiky
Vzdušná vzdálenost Praha–Larnaka je 
2300 km.
Průměrná doba letu do Larnaky je asi 
3 hodiny.

Doprava po ostrově 
Dálnice a hlavní silnice jsou kvalitní, ale 
pozor, jezdí se vlevo. Můžete si půjčit auto, 
moped nebo horské kolo.

 146 Předchozí oblast. 

 Kypr
Ostrov bohyně Afrodity

Kypr s rozlohou 9251 km2 je třetím největším ostrovem 
Středomoří. Od vojenského puče v roce 1974 a následné 
invaze Turecka odděluje severní, tureckou, část ostrova 
od jižních oblastí s řeckým obyvatelstvem demarkační čára 
Green Line, hlídaná vojsky OSN. Kyperská republika na jihu je 
samostatným státem, kde většina obyvatel mluví řecky a hlásí 
se k pravoslavnému náboženství. Ostrov Kypr je neuvěřitelně 
proměnlivý a plný kontrastů. Ve stejný den se můžete 
dopoledne koupat na krásných písčitých plážích a odpoledne 
procházet v hustých lesích pohoří Trodos až dva tisíce metrů 
nad mořem. V zimě se zde i lyžuje, k dispozici je tu již sedm 
sjezdovek.

Proč navštívit právě Kypr? Nekonečné pláže kyperského 
pobřeží a nádherné přírodní scenérie tvoří ideální předpoklady 
pro pohodovou dovolenou. Jedinečné klima s poměrně stálým 
slunečným počasím po celý rok zajišťuje skvělé podmínky 
pro sportovní aktivity, zejména pro golf. Ostrov plný mýtů 
má mnoho historických památek. Na každém kroku narazíte 
na pozůstatky antických řeckých chrámů nebo římských vil, 
jsou tu benátské hradby, muslimské mešity i řada starobylých 
pravoslavných klášterů se vzácnými ikonami. A navíc – Kypřané 
jsou přátelští, usměvaví lidé, pohostinní k zahraničním 
návštěvníkům své vlasti.

Tip

Po stopách bohyně Afrodity
Nejfotografovanější pláží na Kypru je 
bezesporu Petra tou Romiou, místo 
mezi dvěma útesy skal, kde se podle 
legendy zrodila z mořské pěny bohyně 
lásky Afrodita. Chcete-li získat osobu 
svého srdce, stačí podle pověsti poměrně 
málo. Jen najít na tomto magickém 
místě ostrova Kypr kamínek srdcovitého 
tvaru a dát si ho pod polštář. Pokud jste 
svou životní lásku již našli, vydejte se 
za omlazením na západní pobřeží Kypru 
k poloostrovu Akamas. V Afroditiných 
lázních si můžete dopřát v jeskyni 
s jezírkem koupel, která má skvělé účinky 
nejen na vaši pleť, ale i na celkovou 
kondici.
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Více informací na

Navigátor

•   Nabídka ubytování na Kypru  154
•  Speciální nabídky  8
• Důležité informace na cestu  160
• Ceník  www.greece-tours.cz

 Larnaka 

  Limassol

 Polis 

 Paphos 
 Pissouri 

Letoviska na Kypru
 Limassol 

Limassol, druhé největší město na Kypru 
a populární turistické a zábavní centrum, 
nabízí velké množství aktivit. Rozkládá se 
podél 15 kilometrů dlouhého pobřeží 
s řadou hotelů a zábavných podniků. 
Večery můžete trávit v barech, na 
diskotékách nebo v typických tavernách 
s místními obyvateli poslouchat buzuki.
Nechybí vodní park s tobogány, 
skluzavkami a řadou dalších atrakcí. Pláže 
jsou zde poměrně úzké, nejlepší písečná 
pláž v okolí – Lady Mile se táhne několik 
kilometrů podél východního pobřeží 
poloostrova Akrotiri. 
Půvab Limassolu spočívá především 
ve spojení moderního života s rušným 
starým městem. Městská tržnice si dosud 
zachovala svůj orientální ráz, obchody 
v uličkách starého města jsou uspořádány 
ještě jako za starých časů podle druhů 
prodávaného zboží. Poloha Limassolu 
na jihozápadním pobřeží ostrova je 
ideálním výchozím bodem pro poznání 
celého ostrova, neboť se nachází poblíž 
dvou historicky nejvýznamnějších míst 
ostrova – starověkých nalezišť Amathous, 
11 kilometrů východně od Limassolu 
a Kourion, 19 kilometrů západně 
od Limassolu. 
Transfer z letiště asi 45 minut.

 Paphos
Město Paphos na západní části ostrova, 
si i přes rychlý rozvoj turistického ruchu 
udržuje svůj původní starobylý ráz. Díky 
příznivému klimatu, krásným plážím se 
světlým pískem a průzračnému moři patří 

mezi nejoblíbenější cíle zahraničních 
návštěvníků. Centrum města se rozkládá 
kolem vyhlášeného přístavu s kavárnami, 
bary, tavernami a obchodní zónou. 
Paphos má spoustu restaurací i možností 
pro večerní a noční zábavu. Lze tu také 
podnikat oblíbené Jeep Safari po okolí, 
věnovat se pěší turistice a trekkingu, 
výletům na kolech, plachtění nebo golfu. 
Celá oblast má bohatou historii, datující 
se až do doby před Kristem. Milovníci 
historických památek mohou obdivovat 
řadu fascinujících pamětihodností 
od mohutné tvrze nad rybářským 
přístavem po rozlehlé pohřebiště 
králů, impozantní římské mozaiky 
nebo byzantský kostel Agia Paraskevi. 
Historické památky Paphosu jsou natolik 
významné a rozsáhlé, že byly zařazeny 
do seznamu historického dědictví 
UNESCO. Řadu zajímavých nálezů lze 
zhlédnout v místním Archeologickém 
muzeu. 
Transfer z letiště asi 1 hodinu a 40 minut.

 Pissouri
Malebná horská vesnička Pissouri 
na jižním pobřeží ostrova mezi Limassolem 
a Paphosem dala jméno 4 kilometry 
vzdálenému zálivu s nádhernou pláží. 
Písčito-oblázková pláž je chráněna 
proti větru skalními útesy padajícími 
do průzračně čistého moře. 
Transfer z letiště asi 1 hodinu a 15 minut.

 Polis
Malé městečko Polis s typickou řeckou 
atmosférou se nachází na severozápadním 
pobřeží Kypru. Nabízí příjemné koupání 
na písčito-oblázkové pláži pod voňavými 

eukalypty. Mezi oblíbené prázdninové 
aktivity letoviska Polis patří všechny druhy 
vodních sportů, potápění, šnorchlování, 
plachtění a plavby kolem poloostrova 
Akamas. Záliv Lara Beach na západním 
pobřeží poloostrova Akamas je chráněnou 
přírodní oblastí s ekologicky neporušeným 
biotopem, kde kladou vejce mořské želvy. 
Národní park Akamas má také vynikající 
podmínky pro pěší turistiku, trekking 
a cykloturistiku. S Polisem sousedí přístav 
Latchí s několika tavernami servírujícími 
čerstvé ryby i další rybí speciality 
a vynikající místní víno. 
Transfer z letiště asi 2 hodiny a 30 minut.
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Cena od: 29 130 Kč
Strava: snídaně
Délka pobytu: 7 nocí

Základní informace

Luxusní hotelový resort skládající se z hlavní 
budovy a vil v nádherných zahradách je 
situován u  metrů dlouhé písčité pláže. 
Lázeňské centrum Thalassotherapy Spa nabízí 
čtyři venkovní bazény s mořskou vodou, každý 
s odlišným obsahem soli a různou teplotou, 
parní lázně a dvě sauny, tři vnitřní vyhřívané 
bazény s mořskou vodou a protiproudem, 
jacuzzi a relaxační centrum s masážemi 
a kosmetickými procedurami. Vyhlášené 
centrum je členem World´s Leading Spa Resort. 
Vzdálenost od centra Limassolu je asi 

 kilometrů, od letiště v Larnace  kilometrů. 
Hotel svým hostům bezplatně zajišťuje spojení 
s Limassolem x denně hotelovým busem.

Vybavení 
•  dva velké sladkovodní bazény, jeden z nich 

s vodopády
•  bazén s mořskou vodou a vířivkou
•  sladkovodní i mořské laguny a dětský bazén
•  elegantní restaurace s místními 

i mezinárodními specialitami včetně japonské 
kuchyně

•  několik barů
•  fi tness centrum, tenisové kurty, hřiště 

na fotbal a plážový volejbal
•  badminton, stolní tenis, bowling a minigolf
•  klenotnictví, internetová kavárna a několik 

obchůdků
•  půjčovna aut a kol
•  miniklub pro děti od  do  let
•  vodní sporty včetně školy potápění
•  animační programy
•  wellness

Ubytování
•  klimatizované dvoulůžkové pokoje s možností 

přistýlky
•  koupelna s WC, vysoušeč vlasů, koupací 

pláště, pantofl e
•  SAT/TV, telefon, trezor
•  minibar a vybavení pro přípravu kávy a čaje
•  balkón nebo terasa
•  internetové připojení za poplatek
 
Stravování 

•  snídaně formou bufetu, možnost dokoupení 
obědů a večeří

Výhody

•  poloha přímo u písečné pláže
•  v ceně transfery do/z hotelu taxíkem
•  lehátka a slunečníky u bazénu i na pláži bez 

poplatku
•  sportovní aktivity – hodiny jógy a aerobicu
•  speciální dětské menu, hlídání dětí 

za poplatek
•  možnost zajištění rodinných pokojů a suit
•  pokoje pro handicapované klienty

 Kypr   150  Limassol  151

LE MERIDIEN LIMASSOL SPA&RESORT 5* 
V ceně transfery 

do/z hotelu taxíkem

First minute

Cena od: 26 760 Kč
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Cena od: 29 750 Kč
Strava: snídaně
Délka pobytu: 7 nocí

Základní informace

Luxusní areál renomovaného hotelového 
řetězce s udržovanou zahradou leží u písčité 
pláže na východním konci Limassolu, asi 

 kilometrů od jeho centra. Hotelové lázně 
Four Seasons Spa jsou prvním Thalassotherapy 
centrem na Kypru. Využívají blahodárných 
účinků mořské vody a mořských řas, které 
obsahují důležité minerály a vitamíny, nejen pro 
krásu, ale také pro celkové omlazení a relaxaci. 
Unikátní jsou zejména lázně s programem 
Shiseido QI. Doporučujeme rezervaci programů 
před příjezdem. Letiště v Larnace je vzdáleno 
asi  kilometrů. 

Vybavení 
•  několik bazénů a vnitřní vyhřívaný bazén 
•  několik barů a restaurací jako řecká taverna 

Mavromatis a luxusní italská restaurace 
Vivaldi

•  cukrárna Colors Café 
•  tělocvična, tenisové kurty, stolní tenis
•  široká nabídka vodních sportů včetně školy 

potápění
•  dětský bazén se skluzavkou a miniklub 
•  kadeřnictví, několik butiků a půjčovna aut
•  animační programy
•  wellness, sauna a vířivka

Ubytování 
•  klimatizované dvoulůžkové pokoje s možností 

přistýlky
•  koupelna s jacuzzi vanou, sprchou a WC, 

vysoušeč vlasů, koupací pláště, pantofl e
•  SAT/TV, internetové připojení, trezor
•  minibar, vybavení pro přípravu kávy a čaje 
•  balkón

Stravování 
•  snídaně formou bufetu, možnost dokoupení 

večeří

Výhody

•  luxusní ubytování a vysoký standart služeb
•  v ceně transfery do/z hotelu taxíkem
•  lehátka a slunečníky u bazénu i na pláži bez 

poplatku
•  dětský klub, dětské menu, hlídání dětí
•  internetové připojení
•  možnost ubytování v rodinných studiích
•  nekuřácké pokoje
•  pokoje pro handicapované klienty

 Kypr   150  Limassol  151

FOUR SEASONS 5* 
V ceně transfery 

do/z hotelu taxíkem

152_159_Kypr_14.indd   155152_159_Kypr_14.indd   155 25.11.13   11:4925.11.13   11:49



  K
yp

r 
na

bí
dk

a 
ub

yt
ov

án
í

156
Kompletní ceny  www.greece-tours.cz | Volejte  222 329 747 | Pište  info@greece-tours.cz

Cena od: 25 190 Kč
Strava: snídaně
Délka pobytu: 7 nocí

Základní informace

Výhody

•  poloha přímo u písčité pláže
•  v ceně transfery do/z hotelu taxíkem 
•  lehátka a slunečníky u bazénu bez poplatku 
•  vysokorychlostní připojení na internet 

v hotelových prostorách

Komplex s přátelskou atmosférou patří 
k hotelu St. George, jehož vybavení mohou 
také klienti využívat. Je situovaný přímo 
u písčité pláže Chlorakas s  kamenitými útesy, 
pouhých  kilometrů od malebného přístavu 
Paphos a nabízí luxusní ubytování ve studiích 
a apartmánech. Kromě tělocvičny a sauny lze 
v hotelu využívat také služeb vyhlášeného 
ozdravného lázeňského centra s různými 
wellness programy včetně hydromasáží. 

Vybavení
•  venkovní a vnitřní vyhřívaný bazén s pool 

barem
•  restaurace a lobby s panoramatickým 

výhledem na moře
•  jacuzzi, sauna, parní lázně
•  tělocvična, stolní tenis, volejbalové 

a basketbalové hřiště, biliár
•  možnost pronájmu jízdních kol
•  vodní sporty
•  minimarket
•  dětský bazén a miniklub 
•  wellness

Ubytování
Studia s klimatizací pro – osoby

•  obývací ložnice s dvoulůžkem nebo dvěma 
samostatnými lůžky a pohovkou 

•  koupelna s WC, vysoušeč vlasů 
•  kuchyňský kout
•  SAT/TV, trezor, telefon
•  možnost připojení k internetu
•  balkón nebo terasa
Apartmány pro –  osoby mají navíc 
oddělenou ložnici

Stravování
•  snídaně formou bufetu, možnost dokoupení 

večeří

 Kypr   150  Paphos  151

ST. GEORGE GARDENS HOTEL APARTMENTS 4*
V ceně transfery 

do/z hotelu taxíkem
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Cena od: 30 980 Kč
Strava: snídaně
Délka pobytu: 7 nocí

Základní informace

 Kypr   150  Paphos  151

INTERCONTINENTAL APHRODITE HILLS RESORT 5*
Moderní hotelový resort postavený ve stylu 
vesničky s vlastním náměstím, restauracemi 
a obchůdky, vhodný pro všechny věkové 
kategorie, se nachází na náhorní plošině 
s výhledem na legendární skálu Aphrodite 

 kilometrů od Paphosu. Luxusní hotelový 
komplex je postavený kolem velkého bazénu 
ve tvaru laguny s kaskádami. Upravenou 
zahradu s palmami doplňují zahradní skalky. 
Předností areálu je výjimečný výhled na moře 
a jamkové golfové hřiště přímo u hotelu. 
Lázeňské termální centrum Retreat Spa nabízí 
saunu, parní lázně, masáže, hydroterapie, 
aromaterapie, kosmetické procedury 
včetně pedikúry a manikúry. Centrum 
doplňuje posilovna se špičkovým vybavením 
i venkovní tělocvičnou s profesionálním 
dohledem a možností osobní konzultace nebo 
individuálních cvičebních programů. 

Vybavení
•  velký bazén ve tvaru laguny s kaskádami
•  vnitřní bazén a dětský bazén, v zimních 

měsících vyhřívané
•  čtyři à la carte restaurace, několik barů
•  tenisové kurty
•  dětské hřiště a miniklub, hlídání dětí 

na vyžádání
•  business centrum a  jednací místnosti
•  wellness

Ubytování 
•  klimatizované dvoulůžkové a třílůžkové 

pokoje, dle potřeby vytápěné
•  koupelna s vanou a WC, vysoušeč vlasů, 

koupací pláště a pantofl e
•  SAT/TV, telefon, trezor 
•  minibar, vybavení pro přípravu kávy a čaje
•  balkón nebo terasa

Stravování 
•  snídaně formou bufetu, možnost dokoupení 

obědů a večeří

Výhody

•  nádherné prostředí s palmami a skalkami
•  v ceně transfery do/z hotelu taxíkem
•  lehátka a slunečníky u bazénu bez poplatku
•  jamkové golfové hřiště přímo u hotelu
•  na pláž je zajištěna doprava hotelovým 

autobusem
•  suity pro rodiny s dětmi
•  připojení k internetu

V ceně transfery 
do/z hotelu taxíkem

First minute

Cena od: 29 160 Kč
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Cena od: 28 670 Kč
Strava: snídaně
Délka pobytu: 7 nocí

Základní informace

Výhody

•  hotelový komplex v zálivu s krásnými 
scenériemi

•  lehátka, slunečníky a plážové osušky 
u bazénu i na pláži bez poplatku

•  v ceně transfery do/z hotelu taxíkem
•  internetové připojení bez poplatku

Hotelový komplex postavený v kyperském 
stylu z tradičních materiálů se nachází 
u písčito-oblázkové pláže romantického zálivu 
Pissouri. Dvě jamková golfová hřiště Secret 
Valley a Aphrodite Hills jsou odtud vzdálena jen 

 minut jízdy autem. Hotelové lázně Columbia 
Spa nabízejí pod dohledem kvalifi kovaného 
personálu řadu revitalizačních a relaxačních 
terapií, různé druhy masáží, detoxikační 
programy, čistící a tonizační péči o pleť. 
Součástí centra je sauna, parní lázně a jacuzzi. 
Město Paphos je vzdáleno  kilometrů.

Vybavení 
•  sladkovodní bazén tvaru laguny, dlouhý 

 metrů a spojený s dětským bazénem
•  vnitřní vyhřívaný bazén, fi tness centrum, sál 

na aerobik a cvičení jógy
•  dva squashové a dva tenisové kurty
•  luxusní restaurace, typická kyperská taverna
•  Ouzeri bar, Eros koktejl bar, pool bar
•  kadeřnický salón, butiky, konferenční 

a kongresové centrum
•  vodní sporty včetně školy windsurfi ngu 

a kurzů potápění
•  miniklub pro děti od  do  let
•  wellness

Ubytování 
•  luxusní klimatizované dvoulůžkové junior 

suity s možností přistýlky
•  koupelna se dvěma umyvadly, sprchovým 

koutem, vanou, WC a bidetem, vysoušeč 
vlasů, koupací pláště

•  SAT/TV, telefon, internetové připojení, trezor
•  minibar, kávovar
•  prostorný balkón nebo terasa

Stravování 
•  snídaně formou bufetu, možnost dokoupení 

večeří

 Kypr   150  Pissouri  151

COLUMBIA BEACH RESORT 5*
V ceně transfery 

do/z hotelu taxíkem

First minute

Cena od: 27 100 Kč
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Cena od: 45 570 Kč
Strava: snídaně
Délka pobytu: 7 nocí

Základní informace

Moderní hotel Anassa leží na severozápadním 
pobřeží u městečka Polis, nad jednou 
z nejhezčích písčitých pláží Kypru 
s panoramatickým výhledem na neobydlený 
poloostrov Akamas a Afroditiny lázně. Letiště 
v Larnace je vzdáleno asi  kilometrů. 
Luxusní komplex, postavený ve stylu řecké 
vesnice s bíle omítnutými zdmi, střechami 
z nepálených hliněných tašek a dřevěnými 
okenicemi, je zařazený v The Leading Hotels of 
the World. Lázeňské centrum Anassa Thalasso 
Spa nabízí několik revitalizačních programů 
včetně thalassotherapie, zábalů z mořských řas, 
masáží, shiatsu, aromaterapie a akupunktury. 
Součástí lázní jsou dvě sauny, parní lázeň, 
vyhřívaný bazén, rehabilitační bazén a salón 
krásy včetně kadeřnictví.

Vybavení
•  dva bazény s kaskádovými vodopády
•  čtyři restaurace včetně à la carte restaurace
•  několik barů
•  tenisové kurty a squash
•  fi tness centrum
•  několik obchůdků 
•  plážové centrum s vodními sporty
•  dětský klub pro děti od  do  let 
•  wellness

Ubytování 
•  klimatizované dvoulůžkové pokoje v hlavní 

budově
•  koupelna s WC, vysoušeč vlasů, koupací 

pláště, pantofl e
•  SAT/TV, telefon, připojení k internetu bez 

poplatku
•  trezor, minibar
•  balkón nebo terasa

Stravování
•  snídaně formou bufetu, možnost dokoupení 

obědů a večeří

 Kypr   150  Polis  151

ANASSA 5*
V ceně transfery 

do/z hotelu taxíkem

First minute

Cena od: 40 340 Kč

Výhody

•  nádherná prostorná zahrada o rozloze 
 hektarů

•  v ceně transfery do/z hotelu taxíkem
•  lehátka a slunečníky u bazénu i na pláži bez 

poplatku
•  vlastní potápěčské centrum
•  možnost pronájmu motorových člunů 

z vlastní fl otily
•  dětské menu, na vyžádání hlídání dětí
•  živá vystoupení hudebníků, folklórní show, 

tematické večírky
•  možnost ubytování v suitách a dalších typech 

pokojů
•  jamkové golfové hřiště Tsada Golf Club 

v dosahu  minut jízdy autem
• wifi  připojení bez poplatku
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Doprava
Na letiště se dostavte v dostatečném 
předstihu, nejlépe  hodiny před odletem, 
budete odbaveni v klidu a bez problémů, 
zvláště chcete-li usadit početnější rodinu 
v jedné řadě apod. Počítejte s časovou 
rezervou i vzhledem k bezpečnostním 
opatřením a zvýšenou kontrolou cestujících, 
která je časově náročnější. Kontrole je 
podroben nejen obsah příručních zavazadel, 
ale i dětské kočárky. Požadujete-li pro 
občerstvení v letadle vegetariánskou nebo 
jinou dietní stravu, nahlaste to alespoň 
týden před odletem v cestovní kanceláři. 
Bez poplatku lze zajistit i asistenci na letišti 
pro méně pohyblivé cestující – vozík 
bude přistaven k odbavovací přepážce 
a cestující bude přepraven až k letadlu. 

Těhotné ženy 
Letecká přeprava je povolena pro 
ženy do konce . týdne těhotenství 
(včetně doby návratu) a u některých 
leteckých společností je podmíněna 
předložením lékařského potvrzení, že 
jsou schopny ji bez rizika absolvovat.

Děti do dvou let 
Pokud není sjednáno v cestovní smlouvě jinak, 
pak děti do dvou let, tedy děti, které do dne 
návratu ze zájezdu nedovrší dva roky, cestují 
zdarma bez nároku na samostatné sedadlo 
v letadle. Přeprava skládacího dětského 
kočárku je bez poplatku, předává se letištnímu 
personálu před nástupem do letadla. 
Za dítě se hradí pouze poplatek ve výši 

 Kč, který zahrnuje i základní pojištění.

Zavazadla 
Hmotnostní limit zavazadla k přepravě 
pro jednu osobu je  kg (nevztahuje se 
na děti do dvou let, které nemají v letadle 
vlastní sedadlo). Za nadváhu vybírají letecké 
společnosti poplatky. Pro spolucestující 

skupinu, rodinu, partnerskou dvojici je možno 
limit bezplatně přepravovaných zavazadel 
sčítat podle počtu členů skupiny/rodiny. Váha 
jednotlivého zavazadla však nesmí překročit 

 kg. Zavazadla označte jménem a cílovou 
adresou jak na visačce vně, tak i uvnitř. 
Případné poškození nebo ztrátu zavazadla 
nahlaste ihned po příletu na reklamačním 
oddělení příslušného letiště. Pro uplatnění 
nároku na odškodnění je nezbytné sepsání 
protokolu P.I.R. Odškodnění je vždy 
uplatňováno u letecké společnosti, případně 
pojišťovny, nikoliv u cestovní kanceláře.
Bez poplatku jsou přepravována kabinová 
zavazadla o maximální hmotnosti  kg 
a maximálních rozměrech  ×  ×  cm, 
avšak součet rozměrů nesmí překročit 

 cm včetně koleček a rukojetí. 
Cestující může vnášet na palubu letadla 
jeden kus kabinového zavazadla.
Nadměrná zavazadla a zavazadla 
s nestandardním rozměrem např. kolo, 
invalidní vozík, surf, golfový bag apod. je 
nutno nahlásit nejlépe ihned při závazné 
rezervaci zájezdu, nejpozději však  dní 
před odletem. Přeprava bývá zpoplatněna, 
informace o aktuálních cenách a způsobu 
platby vám poskytneme v cestovní kanceláři. 

Bezpečnostní opatření 
Na palubu letadla je zakázáno brát ostré 
předměty (nože, manikúry apod.). Podle 
bezpečnostních pravidel EU nelze brát 
na palubu letadla ani tekutiny. Pokud budou 
v příručních zavazadlech nebezpečné 
předměty a tekutiny, mají pracovníci letištní 
správy právo na jejich zabavení a likvidaci. 
Více informací o bezpečnostních předpisech 
naleznete na  www.greece-tours.cz.

Upozornění 
V důsledku vytížení letových tras 
a přeplněnosti vzdušného prostoru může 
dojít ke změnám původních letových časů. 

V souladu s platnými mezinárodními předpisy 
a dohodami nemůže cestovní kancelář ovlivnit 
případné změny typu letadla, letového řádu 
a trasy, včetně mezipřistání. Dopravce je 
oprávněn z povětrnostních, technických 
nebo jiných příčin let odložit, zrušit nebo 
předčasně ukončit. Navíc pravidelné linky 
mají přednost před charterovými lety. Při 
plánování přípoje do místa bydliště po návratu, 
popřípadě důležitých schůzek apod. proto 
počítejte s časovou rezervou. Vzhledem 
ke stále hustějšímu leteckému provozu není 
vyloučena ani změna odletového dne. O tom 
jsou samozřejmě zákazníci informováni 
s dostatečným předstihem. Cestovní kancelář 
nenese za zpoždění letadla odpovědnost, 
a proto nemůže v takovém případě poskytovat 
žádné kompenzace. Nelze předpokládat, že se 
odlety vždy uskuteční dopoledne a zpáteční 
let večer. Odlet i přílet se může uskutečnit 
v kteroukoli denní nebo noční dobu. Let 
může z hlediska délky trvání částečně nebo 
i zcela zasahovat do dne následujícího. 
Délka trvání zájezdu vychází z platného 
letového řádu v době zpracování programu 
na sezónu. Změnou řádu, především v případě 
nočních letů, může být zkrácen celkový 
počet dní trvání zájezdu, avšak bez vlivu 
na zkrácení zaplacených služeb v cílovém 
místě, tedy i bez možnosti refundace.

Přeprava zvířat 
Chcete-li si vzít na dovolenou svého 
čtyřnohého miláčka, informujte se předem 
v naší cestovní kanceláři, zda vámi vybraný 
hotel pobyt zvířat akceptuje. V předstihu je 
rovněž nutné nahlásit letecký převoz zvířete, 
protože jejich počet v jednom letu je 
omezen. 
Zvíře musí mít Europas vystavený v České 
republice, čitelné tetování nebo čip 
a platné očkování proti vzteklině, ne 
starší než rok. Přeprava je možná pouze 
ve speciální schráně a je zpoplatněna.

Důležité informace
Doporučujeme pečlivé přečtení následujících informací a upozornění, které by měly napomoci 
k vašemu bezproblémovému pobytu a zabránit případným nedorozuměním 
při porovnání reality s odlišnou představou a očekáváním. 
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Vlastní doprava 
V případě cesty vlastní dopravou jste 
odpovědni za dodržení termínu nástupu 
dovolené a ukončení pobytu. Pozdější příjezd 
je nutno ohlásit kontaktní osobě, neopravňuje 
však zákazníka k prodloužení pobytu.

Transfery po příletu a při odletu
Pokud se nejedná o individuální zájezd, bude 
vás po přistání zpravidla v příletové hale 
nebo před ní, popř. u stánku, označeném 
logem Greece Tours čekat delegát nebo 
místní zástupce, který vás nasměruje 
do dopravního prostředku, určeného 
k přejezdu do vašeho ubytovacího zařízení. 
Věnujte prosím jeho pokynům dostatečnou 
pozornost a ověřte si rovněž, že všechna 
vaše zavazadla jsou uložena v dopravním 
prostředku, kterým pojedete do místa 
ubytování. Dětské sedačky nejsou při 
transferech součástí běžného vybavení.
O času odjezdu ke zpátečnímu odletu 
z Řecka vás bude informovat náš delegát 
nebo zástupce osobně, písemně či vzkazem 
na hotelový pokoj, změna času odjezdu 
na letiště může nastat i několik hodin 
před odletem. K odjezdu buďte raději 
připraveni  minut předem, odevzdejte 
klíče od pokoje, vyrovnejte účty za zvláštní 
služby a případné telefony. Zkontrolujte 
si rovněž cestovní doklady a zavazadla. 
Přeprava nadměrných zavazadel (surfů, kol 
apod.) k ubytovacím objektům není zahrnuta 
v ceně zájezdu. Z bezpečnostních důvodů se 
nemohou převážet autobusy, určenými pro 
transfer do/z hotelu. Doprava nadměrných 
zavazadel na místě je zajišťována na vlastní 
náklady zákazníkem. Na tuto přepravu se 
nevztahuje cestovní pojištění a cestovní 
kancelář nenese odpovědnost za jakékoli 
škody způsobené na přepravované věci.

Časový posun
V Řecku je oproti České republice časový posun, 
po přistání si posuňte ručičky o jednu hodinu 
dopředu! Na letenkách a na voucherech jsou 
časy odletů a příletů uvedeny v místních časech.

Ubytování
Místo svého ubytování si vybírejte pečlivě 
podle svých požadavků a fi nančních možností. 
V případě jakýchkoli dotazů k ubytování, 
se na nás neváhejte obrátit s žádostí 
o vysvětlení, popřípadě doplnění informací, 
abyste se mohli správně rozhodnout.

Podmínky ubytování
Naším cílem je udržovat kvalitu a solidní 
úroveň ubytování, proto výběru ubytovacích 
kapacit věnujeme velkou pozornost. Každý 
stát má však jiná kritéria pro ofi ciální 
zařazování hotelů do jednotlivých kategorií 
a standardy v různých zemích se mohou 
výrazně lišit. Naše cestovní kancelář používá 
označení, které je v Řecku platné, pokud 
je mezi hotely stejné kategorie rozdíl, 
bývá vyjádřen popisem služeb a cenou. 
Vybavení hotelů jako tenisové kurty, fi tness 
a relaxační centra, nabídka vodních sportů 
na pláži apod. jsou vždy za poplatek. Zdarma 
jsou poskytovány pouze u hotelů, kde je to 
v popisu výslovně uvedeno, např. v souvislosti 
se službami all inclusive. Více informací 

lze získat na internetových stránkách 
ubytovacích objektů, které mají vlastní 
webové prezentace, odkazy jsou uvedeny 
u popisů jednotlivých hotelů. Počítejte také 
s tím, že velikost, vybavení a poloha pokojů 
nejsou ani v objektech stejné kategorie 
naprosto identické. Fotografi e pokojů 
považujte za ilustrační, neboť ubytovací 
zařízení mají zpravidla řadu typů ubytování 
a všechny nelze v katalogu ani na webu 
představit. Použité obrázky nemusí přesně 
odpovídat typu pokoje, ve kterém budete 
ubytováni. Tato skutečnost ale nemůže být 
předmětem reklamace. Konkrétní přidělení 
příslušného typu pokoje záleží výhradně 
na možnostech ubytovacího zařízení. 
Ubytování je zajištěno pouze pro osoby 
uvedené v cestovní smlouvě a na voucheru. 
Bez vědomí cestovní kanceláře a správce 
nelze v objektu ubytovat další osoby 
nebo ubytování přenechat jiným klientům. 
Nahlásit je třeba i děti do dvou let, které 
zpravidla cestují bez nároku na lůžko.
Pokud požadujete jednolůžkový pokoj, 
je nutné zajistit si včasnou rezervaci, 
neboť počet těchto pokojů je v hotelech 
omezen. Při ubytování jednoho klienta 
ve dvoulůžkovém nebo jednolůžkovém 
pokoji se účtuje příplatek za neobsazené 
lůžko, a to i v případech, kdy toto lůžko není 
v pokoji umístěno. V praxi to znamená, že 
jednolůžkový pokoj a dvoulůžkový pokoj 
s doplatkem za neobsazené lůžko jsou zcela 
rovnocenné a prodávají se za stejnou cenu.
Stejné pravidlo platí i při obsazování studií 
a apartmánů menším počtem osob, než je 
maximální kapacita. Ceny jsou kalkulovány pro 
úplné obsazení studia či apartmánu, pokud 
jsou byty obsazeny menším počtem osob, 
je nutno uhradit příplatek za neobsazené 
lůžko. I v těchto případech nemusí být 
doplácená neobsazená lůžka ve studiu 
nebo apartmánu fyzicky umístěna.
Přistýlkou může být pohovka, rozkládací 
gauč, palanda nebo lehátko a není vždy 
pevnou součástí vybavení pokoje. Přidáním 
přistýlky nebo dětské postýlky do pokoje 
je nutno počítat s určitým prostorovým 
omezením. Rodinné čtyřlůžkové pokoje 
v hotelech nebývají vždy prostornější než 
standardní, v takových případech je zpravidla 
do třílůžkového pokoje doplněna přistýlka, 
nebo se jedná o dvě místnosti, které mohou 
být odděleny i přepážkou bez dveří.

Studia a apartmány
Pro rodiny s dětmi je cenově výhodné 
ubytování v jednoduše zařízených studiích 
a apartmánech s možností vaření. Studio 
pro dvě až tři osoby tvoří zpravidla 
pouze jedna místnost – obývací ložnice 
s kuchyňským koutem a koupelnou s WC. 
Třetí, popřípadě čtvrté lůžko ve studiu 
bývá rozkládací. Pro tři dospělé osoby 
toto ubytování nedoporučujeme.
Apartmán se většinou skládá z obývací 
ložnice s kuchyňským koutem a dvěma 
lůžky (často rozkládacími), oddělené ložnice 
pro dvě až tři osoby a koupelny s WC.
Obytný prostor může být po rozložení lůžek 
značně omezený, od českého standardu se liší 
šířka dvoupostelí, tzv. francouzská lůžka pro 
ubytování dvou osob, mívají šířku –  cm. 
Rovněž konfi gurace koupelen bývá u tohoto 
typu ubytování velmi úsporná a často je sprcha 

řešena přímým výstupem vedle sanitárního 
zařízení. Koupelny studií a apartmánů nejsou 
obvykle vybaveny mýdlem, jedno balení 
toaletního papíru je na WC po příjezdu, další 
se však nedoplňuje. Vezměte si s sebou 
proto vlastní hygienické potřeby, popř. 
počítejte s jejich dokoupením na místě.
Ručníky, patřící k vybavení bytů, nelze brát 
na pláž, stejně jako deky a prostěradla. 
Kuchyňka nebo kuchyňský kout jsou vybaveny 
ledničkou, dvouvařičem a základním nádobím. 
Při ubytování ve studiích a apartmánech se 
nepředpokládá příprava složitých jídel. Proto 
je třeba počítat i s tím, že k vaření bude jen 
jedna větší a jedna malá plotýnka. Omezena je 
rovněž možnost pečení v pečící troubě. Pokud 
máte v úmyslu vařit složitější jídla, speciální 
dětské nebo dietní pokrmy, doporučujeme 
vzít si s sebou nádobí na doplnění např. 
struhadlo, misky, cedníčky apod. K vybavení 
nepatří utěrky ani mycí prostředky na nádobí. 
K ubytování ve studiích a apartmánech lze 
ve většině oblastí dokoupit stravování. Obsah 
a rozsah služeb při ubytování v jednoduchých 
studiích a apartmánech je nižší než 
v hotelu, což je patrné i z cen zájezdů. Při 
ubytování ve studiích a apartmánech není 
zpravidla během pobytu zajišťován úklid. 

Pokud si přejete vyšší standard služeb, 
doporučujeme výběr z ubytovacích objektů 
vyšší kategorie. Zvolíte-li si ubytování 
v hotelu kategorie * a vyšší, přizpůsobte 
tomuto faktu i výši svého kapesného 
a šatník. Na večeři v hotelové restauraci je 
nutné obléci se přiměřeně formálně, pro 
muže jsou nepřípustné krátké kalhoty 
a tílka, pro ženy plážové oblečení.

Upozornění 
Pokoje v hotelech musí být kvůli úklidu pro 
nově přijíždějící hosty v den odletu uvolněny 
zpravidla do –  hodin, v apartmánech 
a studiích většinou již v  hodin dopoledne. 
Tato mezinárodní pravidla platí obecně 
v celé Evropské unii. Příjezd v brzkých 
ranních hodinách nebo případný večerní 
odlet neopravňují klienty k používání pokojů 
před stanovenou dobou či po ní. Čas, určený 
k ubytování a opuštění pokoje, je stanoven 
provozovatelem objektu nebo zahraničním 
partnerem obvykle bez ohledu na čas 
vašeho příjezdu nebo odjezdu do místa 
pobytu a z něj. Naší snahou je zkrátit vám 
při příjezdu dobu čekání na ubytování 
na minimum. Cestovní kancelář ale nemůže 
garantovat bezprostřední návaznost 
ubytování, popřípadě opuštění pokojů přesně 
na čas vašeho příjezdu nebo odjezdu. 
V hotelech a některých apartmánových 
objektech si lze na místě pobyt na pokoji 
za poplatek prodloužit do doby odjezdu. 
O možnosti prodloužení vždy rozhoduje 
rezervační oddělení hotelu podle obsazenosti 
pokojů, zpravidla jeden den před odjezdem. 
Prodloužení nelze zajistit předem. 

Zvláštní požadavky
Máte-li speciální přání např. ubytování 
v přízemí, výhled na moře bez poplatku, 
ubytování ve vedlejších pokojích pro rodiny, 
které cestují společně apod., budeme se vám 
ze všech sil snažit vyjít vstříc, avšak není 

Pokračování 
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v našich silách tyto zvláštní služby 
stoprocentně garantovat. Nelze je 
považovat za dojednané a netvoří 
součást závazku vůči klientům, takže 
nemůžeme poskytnout písemné potvrzení 
požadavku. Pokud se nám vaše požadavky 
přes veškerou snahu zajistit nepodaří, 
neposkytujeme slevy ani kompenzace. 
U vybraných hotelů jsou v ceníku uvedeny 
příplatky, za které lze ubytování v pokojích 
s výhledem na moře předem zajistit 
(není však vyloučeno, že někdy je výhled 
na moře jen boční anebo je částečně 
omezen například vzrostlými stromy).
Požadujete-li bezbariérové ubytování 
nebo máte-li jiný specifi cký požadavek, 
který souvisí se zdravotním handicapem, 
informujte laskavě cestovní kancelář již při 
rezervaci zájezdu. Počet takových pokojů 
je omezený a vhodné ubytování musí být 
předem potvrzeno. Zvláštní požadavky 
nelze zajistit u zájezdů typu Last minute. 
V těchto případech je někdy ubytování 
poskytováno i v jiných objektech, než nabízí 
katalog, a polohu apartmánu nebo hotelu se 
klient dozví až po příletu do cílové oblasti. 

Zásuvky, elektrické napětí
Zásuvky mají klasickou západoevropskou 
normu s napětím  V, vyskytují se ale 
i vstupy pro ploché zástrčky. Chcete-
li používat vlastní elektropřístroje, 
doporučujeme vzít si s sebou adaptér, 
lze jej zakoupit i v místních obchodech. 
Vzhledem k sezónní přetíženosti místních 
energetických rozvodů nejsou vyloučeny 
krátké výpadky elektrického proudu. S tím 
pak samozřejmě souvisí i výpadek klimatizace, 
popř. dodávka teplé i studené vody. 

Hmyz
Přes veškerá opatření místních provozovatelů 
ubytovacích objektů, vás mohou obtěžovat 
komáři. Doporučujeme proto přibalit 
repelentní přípravky, případně strojky 
do zásuvek s tabletkami proti komárům. 
Další neovlivnitelnou nepříjemnou 
skutečností, se kterou se můžete někdy 
setkat, je výskyt drobného hmyzu a hlodavců. 
Přes intenzivní snahu hoteliérů se může, 
v určitých ročních obdobích v souvislosti se 
změnou klimatu, hmyz vyskytnout ve všech 
kategoriích ubytování. Nedoporučuje se 
ponechávat v pokoji volně ležet potraviny.

Sport a bazény
Sportovní aktivity v hotelových zařízeních 
lze provozovat po předchozí rezervaci, nelze 
tedy předpokládat, že například tenisové 
kurty budou k dispozici kdykoli. Používání 
sportovního nářadí i účast na sportovních 
aktivitách probíhá na vlastní nebezpečí 
a hotel neodpovídá za zranění, ke kterým při 
sportovní činnosti dojde. Užívání bazénů je 
povoleno jen během provozní doby a probíhá 
na vlastní nebezpečí. Rodiče odpovídají za své 
děti během sportovních aktivit i využívání 
bazénu. Počet lehátek u bazénů je zpravidla 
nižší, než kapacita hotelu. Z hygienických 
důvodů platí všeobecný zákaz konzumace 
vlastních potravin u bazénu. Výjimku tvoří 
pouze občerstvení zakoupené u pool baru. 

Cenné předměty
Ve vlastním zájmu si na dovolenou neberte 
žádné drahé šperky a cennosti! Větší částky 
peněz nebo cestovní šeky si uložte v trezoru, 
pokud není k dispozici, doporučujeme uložit si 
je alespoň na dvou různých místech. 
Předejdete tak nepříjemnostem, spojeným 
s případnou ztrátou dokladů a fi nančních 
prostředků. Cestovní kancelář neručí 
za jakékoli ztráty věcí nebo peněz z pokojů 
a hotelových trezorů. Pokud dojde během 
vašeho pobytu k okradení, doporučuje se 
okamžité oznámení krádeže na policii. 

Stravování
Všímejte si popisů stravování, abyste si 
vybrali správně podle svých požadavků 
a představ. V popisech bývá uvedeno:
Snídaně – kontinentální snídaně, většinou 
opakující se nabídka – káva nebo čaj, pečivo, 
máslo, džem 
Rozšířená kontinentální snídaně – 
kontinentální snídaně rozšířená o plátek 
sýra nebo salámu, popřípadě vejce 
Polopenze – zpravidla kontinentální snídaně 
a servírovaná večeře
Polopenze formou bufetu – samoobslužný 
způsob s nabídkou teplé i studené kuchyně
All inclusive – celodenní stravování, někdy 
i další občerstvení včetně nápojů zahrnuto 
v ceně. Čerpání all inclusive služeb probíhá 
v časech stanovených hotelem, nikoliv 
nepřetržitě. Začátek a konec čerpání 
služeb all inclusive se řídí pravidly hotelu. 
V souvislosti s tím může být rozsah čerpání 
služeb v příletový a odletový den omezen. 
Dochází-li v odletový den k uvolnění pokojů 
v poledních hodinách, nelze vyžadovat služby 
all inclusive po tomto limitu, ačkoliv nástup 
do hotelu proběhl ve večerních hodinách 
příletového dne. Při čerpání služeb all inclusive 
v hotelích kategorie * je třeba počítat s tím, 
že rozsah stravování se svým charakterem 
blíží plné penzi včetně nápojů k hlavním 
jídlům. Hosté s all inclusive programem musí 
v některých komplexech nosit nepřenosné 
náramky, jejichž ztráta může být zpoplatněna.
Konkrétní rozsah stravování se řídí pravidly, 
která stanoví hotel a jsou mimo vliv cestovní 
kanceláře. Zaplacený rozsah stravování 
zahrnuje počet penzí, který odpovídá 
počtu noclehů, u polopenze zpravidla 
začíná večeří a končí snídaní. Při nástupu 
do hotelu a odjezdu z něj v atypických 
časech může být pravidelné jídlo nahrazeno 
balíčkem na cestu nebo jiným typem jídla. 
Cestovní kancelář nemá vliv na nabídku 
specialit místní kuchyně, nemůže ovlivnit 
čas podávání snídaní a večeří ani případné 
opakování nabídky jídel při zakoupení 
dvou a více týdenních pobytů. Bufetový 
způsob a stravování s obsluhou jsou cenově 
rovnocenné. Z provozních důvodů může 
hotel popisovaný způsob stravování změnit. 
V takovém případě nevzniká klientovi nárok 
na fi nanční náhradu. V některých případech 
může být způsob stravování kombinovaný. 
Například předkrmy jsou nabízeny formou 
bufetu, hlavní jídlo s obsluhou. Tato 
skutečnost je obvykle v popisu uvedena. 

Kvalita stravování, její bohatost a pestrost, 
je většinou přímo úměrná kategorii 
zvoleného ubytovacího objektu a ceně. 
Stravovací zvyklosti v Řecku se liší 

od českých, typické jsou velmi jednoduché 
snídaně. Pokud vyžadujete stravování 
v bohatším rozsahu, doporučujeme si 
vybrat z nabídky ubytovacích objektů, kde 
je zesílené stravování výslovně uvedeno. 
Nápoje nejsou zahrnuty v ceně stravování, 
lze si je na místě během podávání jídla 
přikoupit. Víno je zpravidla cenově 
výhodnější než pivo, místní specialitou je 
víno s vůní pryskyřice – retsina a aperitiv 
s anýzovou příchutí – ouzo. Stravování, 
které nevyčerpáte, nelze kompenzovat.
Tradiční řecká jídla můžete ochutnat 
v četných tavernách nebo rybářských 
hospůdkách, řecká kuchyně je proslulá 
zejména úpravou ryb, plodů moře, jehněčího 
masa a zeleniny. V restauracích se v současné 
době nechává spropitné kolem  %.

Voda
V celém Řecku je samozřejmě zavedena 
pitná voda, avšak její kvalita kolísá 
podle jednotlivých oblastí. Například 
na Olympské riviéře je voda velmi kvalitní, 
na Chalkidiki a na ostrovech má voda 
tekoucí z vodovodů slanou příchuť, pro 
přímou spotřebu doporučujeme zejména 
pro děti kupovat balenou pitnou vodu. 
V některých ubytovacích zařízeních je 
k ohřevu vody využívána ekologická solární 
energie a může se stát, že v noci nebo brzy 
ráno teplá voda neteče. Při omezeném 
slunečním svitu, popřípadě využívání sprch 
v přibližně stejnou dobu v celém ubytovacím 
zařízení, může podle okolností docházet 
ke krátkodobým omezením dodávky teplé 
vody. Hotely vyšších kategorií používají 
i elektrické zdroje, aby byla po celý den 
zajištěna plynulá dodávka teplé vody.

Delegát a průvodce
„Delegát“ je pracovník cestovní kanceláře, 
který vítá klienty na letišti, v některých 
případech asistuje při ubytování, poskytuje 
základní informace, bývá klientům k dispozici 
v určité, předem stanovené hodiny a za klienty 
dojíždí, pokud se nedohodnou jinak. Delegát 
vás při úvodní informativní schůzce blíže 
seznámí s pobytovým místem, poskytovanými 
službami, s možnostmi fakultativních 
výletů a zodpoví vaše případné dotazy.
Vzhledem k tomu, že delegát má na starosti 
více ubytovacích objektů, doporučujeme 
využívat pro případ potřeby okamžité 
pomoci nebo řešení naléhavých situací či 
mimořádné události telefonické spojení. 
Pokud se vyskytne jakýkoli problém, 
oznamte ho delegátovi ihned. Zájmem 
nás všech je, aby byly případné nedostatky 
nebo komplikace vyřešeny hned na místě 
a odjížděli jste z dovolené spokojeni.
U jednotlivých zájezdů je uvedeno, zda je 
v ceně zájezdu služba delegáta zahrnuta. 
Některé zájezdy obsahují služby česky 
mluvícího delegáta pouze telefonicky.
Ve vybraných destinacích, kam jsou pořádány 
zájezdy individuálního charakteru, nejsou 
tyto služby poskytovány vůbec.Informace 
vám na místě předá partnerská cestovní 
kancelář v anglickém nebo německém 
jazyce, kontakt je uveden na voucheru.

„Průvodce“ většinou doprovází poznávací 
zájezdy, je se skupinou klientů během 
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celého průběhu zájezdu a zpravidla bydlí 
i ve stejném ubytovacím zařízení.

Výlety
Řecko nabízí kromě moře a slunce také řadu 
unikátních pamětihodností. Delegát nebo 
místní zástupce vám nabídne fakultativní 
výlety, které se nabízejí v navštívené 
oblasti. Bližší informace o možných výletech 
můžete také čerpat z informačních knih. 
Při časném odjezdu na fakultativní výlety 
nelze vyžadovat v hotelu snídani, informujte 
se proto o možnosti poskytnutí balíčku 
s jídlem. Pokud vzhledem k výletu nevyčerpáte 
stravování, poskytované přes den, nelze 
bohužel poskytnout náhradní plnění.
Děti do  let, v některých případech 
i mladiství až do  let, mají zpravidla vstupy 
zdarma, slevy ve výši % jsou poskytovány 
na mezinárodní studentské a novinářské 
průkazy. Poloviční vstupy platí senioři nad 

 let, musí však svůj věk prokázat 
věrohodným dokladem. V církevních 
objektech se slevy neposkytují. Je-li cílem 
vašeho výletu některá z byzantských 
památek, je zapotřebí respektovat církevní 
požadavek vhodného oblečení. Při prohlídce 
pravoslavných chrámů nesmí být ženy 
oblečeny do šortek ani kalhot, oděv musí vždy 
krýt kolena a ramena, pro muže jsou nutné 
dlouhé kalhoty a tričko nebo košile s rukávem. 
Při zakoupení výletů v místě pobytu 
vzniká smluvní vztah výhradně mezi 
klientem a pořadatelem těchto služeb. 
Naše cestovní kancelář tyto služby 
neorganizuje a nenese za ně žádnou 
zodpovědnost, stejně jako za vady zboží, 
které si zakoupíte v prodejnách, navštívených 
v průběhu výletů. Mimo hlavní sezónu
může být nabídka výletů omezená.

Auta a motocykly
Počítejte s tím, že ceny za pronájem aut 
jsou orientační, v průběhu sezóny se mohou 
v souvislosti s nabídkou a poptávkou měnit. 
V Athénách a Thessaloniki je k pronájmu auta 
vyžadována garance mezinárodní platební 
kartou. Na místě se za poměrně příznivé ceny 
nabízejí také motocykly, ochranná helma 
je nezbytná a většina půjčoven ji poskytuje 
v ceně pronájmu. Delegát nebo místní 
zástupce vám nabídne možnost pronájmu 
motorových vozidel, nicméně při pronájmu 
aut nebo motocyklů v místě pobytu vzniká 
smluvní vztah výhradně mezi klientem 
a prodejcem těchto služeb. V Řecku platí 
obvyklá pravidla silničního provozu jako 
jinde v Evropě (v obci maximální rychlost 

 km/h, mimo obec  km/h, na dálnicích 
 km/h). Užívání bezpečnostních 

pásů je povinné. Za porušení předpisů 
jsou stanoveny vysoké pokuty.
Upozornění: Řízení na řeckých silnicích 
je třeba věnovat zvýšenou pozornost, 
svérázný způsob jízdy místních řidičů 
vás může nepříjemně překvapit.

Siesta
Řecký styl života se dosud, především 
v horkém létě, poněkud liší 
od středoevropského. Pokuste se tomuto 
rytmu přizpůsobit a vaše dovolená bude 
o to příjemnější. Řekové přes horké poledne 

dodržují, jako ostatně obyvatelé 
celého Středomoří, siestu. Po odpočinku 
ve stínu či lehkém zdřímnutí po obědě mají 
dostatek energie k prožití dlouhého letního 
večera.

Klid
Řekové si rádi posedí s přáteli v tavernách 
a také většina turistů spojuje pobyt v této 
zemi s příjemnou večerní zábavou, někdy 
i bohatým nočním životem. Některá turistická 
střediska jsou přesycena zábavními podniky – 
bary, tavernami i nočními kluby, jejichž provoz 
je obvykle hlučný. Také animační programy 
v hotelech mohou být poměrně rušné. Nelze 
očekávat, že celé letovisko nebo hotel po 

. hodině ztichne tak, jak jsme tomu zvyklí 
doma. V ubytovacích objektech nemůže 
naše cestovní kancelář zajistit absolutní 
klid. Pokud toužíte po klidné dovolené, 
nechte si poradit při rezervaci zájezdu 
vhodný hotel v odlehlejších částech 
letovisek nebo si vyberte dovolenou mimo 
hlavní sezónu, kdy cestuje méně turistů. 
Protože ubytovací zařízení vyžadují 
pravidelnou údržbu, mohou být nutné 
opravářské práce prováděny i během vašeho 
pobytu. 
Z hygienických důvodů se zpravidla odváží 
odpad časně ráno, aby vzhledem k vysokým 
teplotám nebyli klienti přes den obtěžováni 
zápachem, k velkým hotelovým komplexům 
přijíždějí autobusy s klienty a dodavatelé 
s potravinami a nápoji, v některých případech 
způsobuje hluk provoz klimatizace a chladících 
agregátů. V blízkosti některých hotelů může 
být železniční trať. Rozvoj turistiky v Řecku 
s sebou přináší i stavební činnost, kterou 
cestovní kancelář nemůže ovlivnit. Pokud 
místní úřady vydají příslušné stavební 
povolení, začínají někdy majitelé pozemků 
stavět bez ohledu na probíhající sezónu. Ze 
dne na den může být také stavební činnost 
zahájena i u pozastavených staveb. 

Pláže
Pláže v Řecku jsou zpravidla veřejné, přístupné 
i místnímu obyvatelstvu. Použití lehátek 
a slunečníků je většinou za poplatek, stejně tak 
jako využití sportovních zařízení, uváděných 
u jednotlivých ubytovacích zařízení, není-li 
uvedeno jinak. Poplatek za pronájem jednoho 
slunečníku a dvou lehátek se v létě  
pohyboval od  do  €, často se lehátka i při 
minimální konzumaci poskytovala zdarma.
Údaje o vzdálenosti pláží od ubytovacího 
objektu, uváděné v popisech, jsou pouze 
orientační, na našich webových stránkách je 
v detailu většiny zájezdů možnost prohlédnout 
si polohu ubytování přes aplikaci Google Earth. 
Nudistické pláže jsou v Řecku ofi ciálně 
povoleny jen na některých ostrovech. 
Plánujete-li pobyt u romantického skalnatého 
pobřeží, přibalte si speciální obuv do vody, 
vyskytují se tu mořští ježci. Klimatické 
podmínky, vítr a mořské proudy mohou 
změnit parametry pláže a způsobit 
nánosy, vyplavení oblázků, náplavy mořské 
trávy, přechodný výskyt medúz apod. 
Počítejte také s tím, že příjemný větřík 
na ostrovech může v některých obdobích 
zesílit. V důsledku toho se mohou zvětšit 
vlny a dočasně znečistit vodu na pláži.

Pozor na slunce
V Řecku je typické středomořské klima, které 
umožňuje příjemnou prosluněnou dovolenou 
od května do října. Slunce je však v hlavní 
sezóně zejména přes poledne poměrně ostré, 
proto si dávejte pozor na přehnané opalování.
Upozornění: Kožní lékaři doporučují 
v přímořských destinacích od  do  hodin
 pobyt ve stínu. Zvýšená pozornost je na místě 
zejména v prvních dnech pobytu u moře. 
Případné spáleniny vám mohou znepříjemnit 
celou dovolenou! Používejte opalovací 
krémy s vyššími faktory, oči si chraňte 
kvalitními slunečními brýlemi. Na hlavu 
používejte pokrývku, abyste se ochránili 
před úžehem, což ve zvýšené míře platí 
pro děti a seniory. V případě chronických 
onemocnění raději konzultuje předem 
s vaším lékařem podmínky pobytu na slunci. 
Nezapomeňte: Vezměte si s sebou léky, 
které pravidelně užíváte, cestujete-li s dětmi, 
nezapomeňte na oční kapky, antistaminika, 
popř. léky snižující teplotu apod. 

Směnárny
Státní řeckou měnovou jednotkou je 
Euro. Nejjednodušší je používat hotovost, 
bankomaty jsou sice v provozu  hodin 
denně, avšak v některých oblastech je 
jejich výskyt omezený. Banky jsou otevřeny 
od pondělí do pátku od  do  hodin.

Nákupy
Kromě tradičních suvenýrů, olivového 
oleje, vína a koření, turisté v Řecku nakupují 
i cenově výhodné zlaté šperky a výrobky 
z kůže včetně obuvi. Výhodnější je platit 
v hotovosti než kartou, v soukromých 
obchodech a na tržištích lze smlouvat. 
Obchody ve městech jsou v letním období 
otevřeny od  do  hodin, třikrát v týdnu 
i odpoledne od  do  nebo  hodin. Tato 
otevírací doba se však netýká turistických 
center, v nichž jsou obchody, ale například 
i lékárny, otevřeny denně až do pozdních 
nočních hodin. V místních supermarketech 
lze koupit základní potraviny, ovoce, zeleninu, 
běžné drogistické zboží a různé drobnosti 
denní potřeby. Ceny v obchodech se liší jak 
v jednotlivých oblastech Řecka, tak také 
v jednotlivých měsících sezóny. Na ostrovech 
jsou ceny o poznání vyšší, než na pevnině, 
levněji je všude mimo hlavní sezónu. V nočních 
podnicích, barech a na diskotékách jsou 
ceny nápojů i několikanásobně vyšší než 
v běžných restauracích, pokud se platí vstupné, 
bývá v jeho ceně zahrnutý jeden nápoj.

Pošta a telefony
Na pohlednici i běžný dopis po Evropě se platí 
známky v hodnotě ,  centů. Těžší zásilky 
se vyplácí podle váhových tarifů. Ve většině 
turistických středisek jsou provozovány 
telefonní automaty na mince i na kartu. Karta 
stojí kolem  € a lze ji zakoupit v letoviscích 
u pokladen supermarketů, v kioscích s tiskem 
a cigaretami. O víkendech a ve všední den 
po . hodině platí snížené tarify. V Řecku 
lze využívat i předplacené karty. Pro hovory 
do České republiky se vytáčí předvolba 

. Telefonovat je možné také z pošt 
(OTE) nebo z hotelových pokojů místní 
předvolbou. Telefonáty z hotelu však jsou 

Pokračování 
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poměrně drahé. Pro využití mobilních telefonů 
si před odletem aktivujte roaming, aktuální 
informace o cenách poskytnou vaši operátoři. 

Internet
Internetové kavárny jsou již v řeckých městech 
i turistických centrech samozřejmostí, počítejte 
s cenou –  € na hodinu, některé počítače 
jsou napojené na mincovní automaty, jinde 
je potřeba zakoupit časovou kartu, v mnoha 
kavárnách se při konzumaci poskytuje zdarma 
kód pro wifi  připojení. Hotely vyšších kategorií 
mají obvykle ve vstupních halách s recepcí 
zapojený systém wifi , popřípadě na pokojích 
možnost připojení vlastního laptopu.

Výhrada změn
Podklady pro tento katalog jsou dodávány 
na podzim před nadcházející sezónou 
dalšího roku, a proto není vyloučeno, že 
v době mezi vydáním katalogu a realizací 
zájezdu mohou nastat nové okolnosti, které 
mají vliv na podmínky zájezdu. Oproti 
plánované skutečnosti mohou být v popisech 
vybavení některých hotelů či apartmánů 
drobné odchylky. V důsledku místních 
klimatických jevů může dojít i ke změnám 
parametrů pláží. Vyhrazujeme si proto 
právo změnit údaje v tomto katalogu nebo 
na našich internetových stránkách včetně 
rozsahu a obsahu služeb z technických, 
provozních nebo jiných důvodů.

Různé
Při posuzování reklamačních námitek ke kvalitě 
služeb vycházíme z principu účelovosti, tedy 
zda služby umožňují plnit hlavní předpokládaný 
motiv účasti na zájezdu, který lze očekávat, 
například rekreaci u moře, poznávání 
památek apod. Dovolujeme si upozornit, že 
na subjektivní hodnocení významu jednotlivých 
součástí služeb nemůžeme brát zřetel. Stejně 
nemůžeme zohledňovat ani subjektivní 
hodnocení prostředí, vlastností služeb, názory 
na zařazení ubytovacích objektů do příslušných 
kategorií apod. Ofi ciální klasifi kace ubytovacích 
kapacit udělená příslušnou institucí země 
nezakládá příčinu na reklamační řízení.

Cestovní doklady
Předané nebo zaslané doklady na cestu si 
po obdržení pečlivě překontrolujte zejména 
z hlediska správnosti údajů na letenkách 
i na poukazech k ubytování – voucherech. 

Nezapomeňte: 
•  platné cestovní doklady – pas nebo občanský 

průkaz
•  děti mohou cestovat pouze na vlastní pas
•  voucher, letenky, karty k pojištění 
•  peníze
•  léky, které pravidelně užíváte

Pokud nejste občany České republiky 
a potřebujete pro návštěvu Řecka vízum, 
musíte o něj s dostatečným časovým 

předstihem požádat Velvyslanectví Řecké 
republiky v Praze. Jedete-li vlastním autem, 
zjistěte si včas, do kterých průjezdních 
zemí budete potřebovat vízum.

NOVINKA

Gastronomie

Elektro

Bydlení Móda a doplňky

Péče o tělo

Služby

Hobby a Vše pro děti

Cestování 
a ubytování

Kultura

Sport a volný čas

E-shop

Auto-moto

Důležité adresy a telefony

Velyslanectví ČR v Řecku:
G. Seferi , Palaio Psychiko,   Athény
Tel.:     ,   
Fax.:     
e-mail: athens@embassy.mzv.cz
www.mzv.cz/athens 

Konzulát ČR v Thessaloniki
Ploutarchou ,   Thessaloniki
Tel.:    
Fax:    

Honorární konzulát ČR na Krétě
Giamalaki  & Sof. Venizelou, 

  Heraklion
Tel.:   ,  

První pomoc: 
Lékařská pohotovost: 
Lékárenská pohotovost: 
Policie: 
V případě automobilové nehody: 

Velvyslanectví ČR na Kypru
, Arsinois Str., Akropolis,  Nicosia

Tel:   , 
Fax:  
e-mail: nicosia@embassy.mzv.cz
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Výhodná možnost připojištění SPORO  OPTIMAL

Limity pojistného plnění (v Kč) Evropa Evropa

Trvalé následky úrazu
Úmrtí následkem úrazu

180 000
100 000

300 000
200 000

Škoda na osobních věcech 18 000 1) 30 000 1) 

Odpovědnost za škodu na zdraví
Odpovědnost za škodu na majetku

2 000 000
1 000 000

4 000 000
2 000 000

Právní ochrana 200 000 200 000

Úhrada stornopoplatků 30 000 2) 80 000 2)

Přerušení cesty 50 000

Nevyužitá dovolená 8 000 3)

Základní pojištění v ceně BASIC

Limity pojistného plnění (v Kč) Evropa 

Léčebné výlohy
Fyzioterapie
Akutní zubní ošetření

2 400 000
120 000

24 000

Aktivní asistence 
Převoz, přeložení a přeprava
Repatriace tělesných ostatků
Náklady na opatrovníka

neomezeně
1 000 000
1 000 000

150 000

www.ERVpojistovna.cz

Tato inzerce má pouze informativní charakter. Přesné znění 
pojistných podmínek obdržíte při sjednání pojištění.

Vysvětlivky:   1)  Spoluúčast 500 Kč 
     2)  Spoluúčast 5-30 % min. 1 000 Kč,  
         (5 % při zájezdech definovaných CK jako „FirstMinute“) 
     3)  1 000 Kč za den
        

Zvýhodněná cena za 1-24 dní SPORO  OPTIMAL

Pojistné za osobu a pobyt 330 Kč 390 Kč

Děti do 15 let 165 Kč 195 Kč

Ceny všech zahraničních zájezdů pořádaných CK GREECE TOURS 
obsahují kvalitní základní pojištění. 
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Řecko
a jeho místa

v dosahu 2:00 – 2:50 hod. letu  M
ap

a

Mimo nabídky uvedené v katalogu 
Řecko 2014 pro vás můžeme zajistit

Ubytování 
v hotelech po celém Řecku, Athénách a Thessaloniki pro 
jednotlivce i skupiny, dlouhodobý pronájem apartmánů a vil, 
ubytování ve zvolené lokalitě pro klienty s vlastní dopravou

Letenky 
v sezónních charterových nebo nízkonákladových letech 
na pevninu i ostrovy, stejně jako na pravidelných linkách

Pojištění 
samostatných letenek, cestovní pojištění do celého světa 
„Sbaleno“

Cesty za golfem
pro jednotlivce i skupiny s ubytováním poblíž golfových hřišť 
a v termínech dle požadavků v Řecku i na Kypru

Individuální cesty na míru 
pro klienty, kterým nevyhovují skupinové zájezdy a mají vlastní 
představu, jak prožít své volné dny v Řecku zajistíme letenky, 
ubytování a další služby

Fly and Drive 
pro ty, kteří chtějí poznat nejzajímavější místa Řecka 
individuálně, připravujeme okruhy pronajatým autem s předem 
zajištěným ubytováním po zvolené trase

Cesty mimo známé cíle 
pro individuální poznávání menších řeckých ostrovů bez 
rozvinuté masové turistiky, kam dosud nelétají charterové linky

Svatební cesty 
na nejromantičtějších místech v Řecku, na řeckých ostrovech 
a Kypru

Lodní lístky 
na trajekty mezi Itálií a Řeckem pro jednotlivce i skupiny 
z přístavů Ancona, Bari a Brindisi

Sportovní soustředění 
v Řecku, na řeckých ostrovech a na Kypru, kde jsou v řadě 
hotelů velmi dobré podmínky a vybavení

Firemní akce 
jako pořádání školení, seminářů, incentivních akcí i kongresů 
v Řecku, včetně kompletního servisu, zahrnujícího konzultace 
k výběru vhodné destinace, prohlídky výrobních provozů, 
pronájem přednáškových sálů s příslušným vybavením, 
animační programy a sportovní turnaje

Neváhejte se nás zeptat,
co ještě pro vás můžeme udělat!

Otočte klopu, na rubu najdete přehledný kalendář sezóny 2014

Sezóna 2014
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GREECE TOURS PRAGUE,
spol. s. r. o.
Cestovní kancelář
Dlouhá 50, 110 00 Praha 1
Telefony:  (+420) 222 329 747
 (+420) 222 329 962
 (+420) 222 319 366
Mobily:  (+420) 724 241 584
 (+420) 736 123 803
 (+420) 776 861 929
Fax:  (+420) 222 317 016
E-mail:  info@greece-tours.cz
Internet:  www.greece-tours.cz

Tisková chyba vyhrazena.
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a objednávky
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Všeobecné 
smluvní podmínky

Pro cestovní smlouvy uzavřené 
do 31. 12. 2013 platí Všeobecné 
smluvní podmínky ze dne 14. 11. 2012. 
V souvislosti s nabytím účinnosti 
nového občanského zákoníku 
k 1. 1. 2014 dojde i ke změně 
Všeobecných smluvních podmínek. 
Pro smlouvy uzavřené po 1. 1. 2014 
proto budou platit Všeobecné 
smluvní podmínky zveřejněné 
od tohoto data na internetových 
stránkách www.greece-tours.cz.

www.greece-tours.cz

Kypr

Rhodos | Kos | Kréta | Chalkidiki | Olympská riviéra | Skiathos | Skopelos 

Samos | Lesbos | Chios | Korfu | Zakynthos | Kefalonia | Lefk ada 

Santorini | Mykonos | Paros | Naxos | Pelopones | Attika 
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GREECE TOURS PRAGUE,
spol. s. r. o.
Cestovní kancelář
Dlouhá 50, 110 00 Praha 1
Telefony:  (+420) 222 329 747
 (+420) 222 329 962
 (+420) 222 319 366
Mobily:  (+420) 724 241 584
 (+420) 736 123 803
 (+420) 776 861 929
Fax:  (+420) 222 317 016
E-mail:  info@greece-tours.cz
Internet:  www.greece-tours.cz

Tisková chyba vyhrazena.
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