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...zcela jiná dovolená
od roku 1990

Vše, co čekáte
od dovolené,
najdete v Řecku!
Do řeckých pláží a průzračného moře se zamilujete
rychle. Ať už Řecko znáte, anebo se s ním seznamujete
na stránkách tohoto katalogu, věříme, že si svůj zájezd
vyberete. Neváhejte se na nás obrátit se svými dotazy,
představami a požadavky. K našim klientům máme
osobní přístup, jsme flexibilní a můžeme pro vás zajistit
i dovolenou v termínech dle vašich požadavků, odlety
z mimopražských letišť, samostatné ubytování a řadu
dalších služeb.
Chceme, abyste s našimi službami byli spokojeni
a na dovolenou vám zůstaly pěkné vzpomínky.
Ujišťujeme vás, že náš tým udělá vše pro to, abyste se
o správnosti své volby přesvědčili.

5
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Řecko najdete zde!

Úvod

V tomto katalogu nemůžeme představit celou šíři naší nabídky.
Uvádíme pouze vybrané hotely s výhodami a orientační cenou.
Jedná se o nejnižší možnou cenu za dospělou osobu. Pro
okamžité získání nejaktuálnějších informací jsou u jednotlivých
zájezdů i destinací zobrazeny QR kódy.
Podrobné popisy a ceny publikujeme na našem webu, kde
naleznete ucelenou nabídku s řadou dalších ubytovacích kapacit.
Naše stránky www.greece-tours.cz průběžně doplňujeme,
abychom vám co nejdříve mohli přinést výhody a slevy, které se
nám podařilo s našimi partnery v Řecku dojednat.

6
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Vyberte si zájezd včas
VYPLATÍ SE TO!
Čím dříve začnete plánovat svou dovolenou, tím větší výběr budete mít. Zajistili jsme pro vás skvělé nabídky se slevami First minute
až 30 % z ceny zájezdů.
Využijte výhod First minute při zahájení prodeje, kdy si můžete
vybrat nejvhodnější termín i místo ubytování. Zatímco u Last minute zaplatíte za slevu zúženým výběrem a někdy i zklamáním, při
včasné objednávce ušetříte bez kompromisů.
DOPŘEJTE SVÝM DĚTEM ŘECKÉ PRÁZDNINY!
Chcete-li se svými dětmi cestovat do Řecka, doporučujeme naplánovat svou dovolenou včas a v klidu, abyste dny odpočinku prožili
v pohodě, bez zbytečné nervozity a stresu.
Hotely vstřícné k dětem
Řada hotelů vyšších kategorií poskytuje zdarma dětské postýlky
a jídelní židličky, často také dřívější večeře, speciální dětské menu
a další služby pro rodiny s dětmi. Hotely Grecotel nabízí zdarma nebo
za malý poplatek nejen dětské postýlky a židličky, ale i ohřívače láhví,
monitory, přebalovací podložky, chodítka, nočníky, kočárky.
Stravování pro děti
Pro děti od 3 do 12 let nabízí některé hotely řetězce Grecotel v Tasty Corner zdarma od 11.00 do 17.00 hodin čerstvé ovoce, jogurty,
sušenky, zmrzlinu, mléko, čaj, vodu a džusy. Obědy zahrnují polévky, zeleninu, těstoviny, ryby, pizzu, domácí burgery, saláty a další
dětská jídla, včetně dietních.
Zájezd zdarma pro děti do 2 let
ZDARMA s sebou na dovolenou můžete vzít děti, kterým v den
návratu ze zájezdu ještě nebudou dva roky. Za dítě hradíte pouze
poplatek ve výši 990 Kč, který zahrnuje i základní pojištění.
ZDARMA ubytování a stravování
Pro děti splňující věkové podmínky nabízíme u řady hotelů ubytování i stravování ZDARMA, platíte za ně pouze letenku a doplňkové
služby. Platí pro dítě cestující v doprovodu dvou dospělých osob.
Dětská cena pro děti cestující s jednou dospělou osobou
Nabídka platí ve vybraných mimosezónních termínech.

Úvod

Bližší informace vám sdělíme v kanceláři.
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Nejširší nabídka hotelů
REZERVUJTE ONLINE A ZÍSKEJTE SLEVU AŽ 1000 KČ!
Výpočet celkové ceny zájezdu včetně příplatků můžete jednoduše
zjistit na www.greece-tours.cz
• vyberte si u zvoleného hotelu Termín a klikněte na Objednejte
• v Předběžné kalkulaci zájezdu si zvolte požadovaný typ pokoje 1
• zobrazí se vám Celková cena včetně všech povinných příplatků 2
• zjistíte tu i možnosti transferů

1

2
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Dovolená s výhodami
Poradíme vám s výběrem zájezdu
Máme zájezdy do klidných hotelů jen pro dospělé i do resortů
se skvělými podmínkami pro rodiny s dětmi, doporučíme vám
vhodné místo pro aktivní dovolenou, svatební cestu nebo
prodloužený víkend u moře
Pojištění máte už v ceně zájezdu
Kvalitní pojištění Basic ERV Evropské pojišťovny, a.s. obsahuje
pojištění léčebných výloh až do 2,4 mil. Kč, asistenční službu
po 24 hodin denně, zajištění lékařského převozu, repatriaci
a vyslání opatrovníka
Poskytneme vám slevu za online rezervaci
Můžete získat slevu až 1000 Kč, kterou lze kombinovat
s nabídkami First a Last minute
Nabízíme výběr typu pokoje
Vyžádáme pro vás vhodné ubytování anebo si u zvoleného
hotelu můžete v objednávkovém formuláři na webu sami
navolit typ pokoje podle svých požadavků a počtu osob a zjistit
celkovou cenu
Máme širokou nabídku jednolůžkových pokojů
Na webu najdete přehled všech zájezdů s jednolůžkovými pokoji
Umožňujeme výběr typu stravování pro vaši dovolenou
U řady zájezdů se nabízí volba stravování od snídaně až po
all inclusive
Zorganizujeme zájezd ve zvoleném termínu
Nevyhovují-li vám vypsané termíny, budeme se snažit zajistit
zájezd v požadovaných datech, popřípadě i s odletem z jiných
letišť
Transfer taxíkem v ceně
Pro vaše pohodlí poskytujeme již řadu let v některých destinacích
transfery taxíkem, lze ho za poplatek zajistit i u jiných zájezdů

Úvod

Zajistíme výhodné připojištění
Připojištění zahrnuje i úrazové pojištění, odpovědnost za škodu,
pojištění zavazadel a úhradu stornopoplatků jak z důvodu
nemoci, ale i ztráty zaměstnání, rozvodu či opravného termínu
zkoušky
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Vyhovíme vašim požadavkům na stravování během letu
Do 5 dnů před odletem si můžete zdarma objednat dětské
a vegetariánské jídlo či bezlepkovou, diabetickou nebo neslanou
dietu
Vyřídíme pro vás přepravu neskladných zavazadel
Stačí, když své požadavky na přepravu zavazadel jako je např.
kolo, surf, golfový bag apod. sdělíte nejpozději 14 dní předem
Zorganizujeme individuální cesty
Naplánujte si svou dovolenou sami a my vám zařídíme „zájezd
na míru“, zajistíme jak ubytování, tak letenky a další služby
Respektujeme vaše soukromí
Mezi naše klienty patří významné osobnosti ze světa kultury,
sportu i českého politického života. Máme zkušenosti
se zajišťováním ochrany soukromí, aby nedocházelo
k případnému nemilému narušení klidných dnů odpočinku

11
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Poděkování za věrnost
Vážíme si přízně a důvěry klientů, kteří služby naší cestovní
kanceláře využívají opakovaně. A neustále se spolu se svými
partnery v Řecku snažíme tuto důvěru nezklamat. Kromě úsilí
o vylepšování standardu poskytovaných služeb nabízíme Stálým
klientům slevy a řadu výhod.
Klienti, kteří mají kartu Stálého klienta anebo s námi v posledních
pěti letech cestovali alespoň dvakrát získají při rezervaci zájezdu
přímo v naší cestovní kanceláři GREECE TOURS anebo při
rezervaci online prostřednictvím našeho webu slevu 8 %!

Bonusy pro stálé klienty
Stejně jako v předchozích letech získáte se svou kartou benefity.
Bude-li se vám stýskat po Řecku, můžete si zajít do řecké taverny,
nakoupit řecké speciality nebo jiné atraktivní zboží
Řecké taverny
• TAVERNA THESSALONIKI Vltavská 168, Davle
• TAVERNA OLYMPOS Kubelíkova 9, Praha 3
• KAVALA Charlese de Gaulla 5, Praha 6
• TAVERNA KRETA, Podolské nábřeží 1, Praha 4
Řecké potraviny
• GREEK CORNER, Francouzská 31, Praha 2
• GREEK CORNER, Milady Horákové 27, Praha 7
Ostatní nabídky
• Kosmetika Mastic Spa na e-shopu www.giagia.cz
• DA CAPO COCTAIL BAR, Václavské náměstí 49, Praha 1
• JANIS FASHION, SHOES and ACCESSOREIS,
Václavské náměstí 49, Praha 1

Úvod

Pokud jste kartu Stálého klienta dosud neobdrželi, obraťte se
na nás, obratem vám ji zašleme.

12
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Dovolená podle vás
Představy o ideální dovolené se mohou lišit. 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 windsurfingu
nebo potápění, hrát golf, podnikat cyklistické nebo turistické
túry, jezdit na koních nebo se nechat rozmazlovat ve wellness
centrech. Naplánujte si dovolenou podle svých zájmů. Chcete-li se
věnovat svým aktivitám, zeptejte se nás. Rádi vám poradíme, kde
pro ně v Řecku najít ta pravá místa. Známe svou zemi a chceme
i vás zavést na její nejkrásnější místa.
Víkendy v Řecku
Nemůžete odjet na týdenní dovolenou, ale rádi byste si
užili několik dní u moře? Chcete si v klidu vychutnat frappé
a dopřát skvělou večeři v taverně u moře? Právě pro vás jsme
připravili možnost prodloužených víkendů u moře

Top dovolená
Láká vás luxus kosmopolitních
hotelů? Kromě standardních
pokojů nabízí ubytování v suitách nebo vilách s vlastními
bazény, wellness centra a řadu
dalších služeb. S výběrem podle
vašich individuálních požadavků vám rádi poradíme

Studia a apartmány
Je pro vás důležité dopřát si třeba snídani v soukromí a udělat
si salát z místní čerstvé zeleniny? Nabízíme ubytování ve studiích a apartmánech různých
kategorií

Svatební cesty
Sníte o romantických západech slunce a krásných scenériích pro vaše líbánky? Doporučíme vám ta nejkrásnější místa
na řeckých ostrovech

Dovolená se vším všudy
Toužíte po bezstarostné dovolené bez vaření ? Vyberte si
z nabídky all inclusive hotelů,
kde máte po celý den zajištěné
stravování, nápoje, často i řadu
dalších služeb
Couples only
Chcete svou dovolenou prožít
v klidu, bez přítomnosti dětí,
jen ve dvou? Vybrali jsme řadu
hotelů, které jsou určené jen
pro pobyt dospělých klientů

Samostatné vily
Uvažujete o dovolené s rodinou
nebo přáteli v soukromí
samostatné vily ? Nabízíme vám
v Řecku a na řadě řeckých ostrovů ubytování v pěkně
vybavených vilách s bazény
Golf
Spojit dovolenou v Řecku,
na řeckých ostrovech nebo Kypru se svým oblíbeným sportem
je velmi snadné. Vhodná golfová hřiště najdete na mnoha
atraktivních místech

13
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Kréta
Šestý kontinent
Kréta – kolébka mnoha civilizací – je největší a současně
nejjižnější řecký ostrov s rozlohou 8331 km2. Tento pátý největší
ostrov ve Středomoří měří od západu k východu 260 kilometrů
a široký je od 10 do 56 kilometrů, takže ho lze projet během
jednoho dne. Největší předností Kréty je kromě příznivého
klimatu přírodní rozmanitost, díky níž bývá nazývána šestým
kontinentem.
Vysoké hory, hluboké kaňony, úrodné náhorní plošiny, 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 pohodová atmosféra. Není divu, že právě zde,
na nejjižnějším řeckém ostrově, vznikla první vyspělá kultura
na evropské půdě.
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.
Pro poznání ostrova po vlastní ose se nabízí spousta možností
pronájmu aut, motorek i jízdních kol. Kréta má také poměrně
levné linkové autobusové spojení do všech zajímavých míst
a letovisek.

Základní informace
Teploty vody a vzduchu ve °C
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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.

Tip

Kréta informace

Spinalonga

14

Po celou sezónu přivážejí lodě z přístavu
v Eloundě turisty na dramaticky působivý
ostrov s mohutnou pevností, obklopený
křišťálově čistou vodou. Dnes neobydlený
ostrov Spinalonga u severovýchodního
pobřeží Kréty byl od začátku 20. století
až do roku 1957 posledním útočištěm lidí
nakažených leprou. Vyhnanci ze společnosti
zdravých se obdivuhodně statečně dokázali
se svou situací vyrovnat. Spinalonga byla
fungující obcí se samosprávou, kostelem,
knihovnou, kinem, obchody a školou, kde
se nemocní snažili v rámci možností žít
běžným životem.

Kompletní ceny
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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.
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Mapa celého Řecka

Gouves

Malia
Letovisko Malia, na východ od Stalisu, má
souvislost s bohatou krétskou historií. Nedaleko od centra městečka se nachází pozůstatky paláce z období minojské civilizace. Malia je letovisko vhodné jak pro
rodiny s dětmi, tak pro mladé lidi, kteří se
po dnech strávených u moře baví na místních diskotékách až do ranních hodin.
Na písčité pláži, která je díky pozvolnému
vstupu do moře vhodná i pro děti a seniory, se nabízí řada možností vodních sportů.
Transfer z letiště v Heraklionu asi 30 minut.

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

Agios Nikolaos
Celoročně navštěvované městečko se rozkládá 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
čerstvými úlovky místních rybářů.
Transfer z letiště v Heraklionu asi 60 minut.

Agia Pelagia
Letovisko s několika tavernami, restauracemi a supermarkety, si dosud zachovalo typický krétský ráz. Nachází se asi 20 kilometrů na západ od hlavního města Heraklion,
se kterým má pravidelné autobusové spojení. Na převážně písčitých plážích lze provozovat řadu sportů nebo jen v klidu relaxovat.
Transfer z letiště v Heraklionu asi 30 minut.

vem. Klidné místo s malebnou písečnou
pláží, je ideální pro pohodovou relaxaci.
V malém letovisku nechybí taverny
s nabídkou místních specialit, typické
kavárny, lékárna, supermarket a několik
obchůdků se suvenýry.
Transfer z letiště v Heraklionu asi 60 minut.

Rethymno
Benátský přístav Rethymno je třetím největším městem na Krétě a podle mnohých
návštěvníků nejhezčí z celého ostrova.
Najdete tu mešity, zachované turecké
domy i zajímavé paláce benátských šlechticů. Akropole starověkého Rethymna se
nachází pod mohutným benátským hradem Fortezza. Středověké stavby dávají
současnému živému Rethymnu zvláštní
romantický ráz.
Transfer z letiště v Heraklionu asi hodinu.

Informace
Popisy dalších letovisek jsou uvedeny na
www.greece-tours.cz/kreta

Kréta informace

Hersonissos
Největší turistické letovisko na Krétě s písčitými i oblázkovými plážemi se nachází
25 kilometrů východně od letiště v Heraklionu. Hersonissos je živé městečko s pěknou promenádou a řadou restaurací, kavárniček, pizzerií, diskoték a nočních klubů.
Transfer z letiště v Heraklionu asi 30 minut.

os

Gouves je příjemné místo s mnoha obchůdky, restauracemi, tavernami, půjčovnami aut a motocyklů i jízdních kol. Z letoviska, 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.
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Letoviska na Krétě

Panormos
Letovisko Panormos nabízí atmosféru tradiční krétské vesničky s rybářským přísta-

Více informací na
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www.greece-tours.cz/kreta
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Kréta

Gouves

V ceně transfery
do/z hotelu taxíkem

GRECOTEL AMIRANDES 5*
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
• šest restaurací včetně à la carte, asijské
a italské
• několik barů
• televizní místnost a salónek pro karetní hry
• kostelík, klenotnictví, butik a obchod
s módními doplňky
• tenisové kurty, možnost pronájmu raket
• fitness 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, pantofle
• 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 nabídka ubytování

Výhody
• luxusní komplex s vysokým standardem
služeb
• v ceně transfery do/z hotelu taxíkem
• lehátka, slunečníky a osušky u bazénů
i na pláži bez poplatku
• wifi připojení bez poplatku
• stolní tenis, fitness centrum a sauna bez
poplatku
• dětské postýlky, židličky, ohřívače láhví,
kočárky i monitory
• Tasty Corner zajišťuje pro děti od do
hod. zdarma jídlo i nápoje, včetně dietních
• možnost ubytování ve vilách se soukromým
bazénem i pláží
• strava z vybraných místních biofarem, pouze
z nejkvalitnějších surovin
• golfová akademie

First minute
Cena od: 25 420 Kč
Základní informace
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Cena od: 28 060 Kč
Strava: snídaně
Délka pobytu: 7 nocí
Kompletní ceny
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Kréta

Hersonissos

V ceně transfery
do/z hotelu taxíkem

ALDEMAR ROYAL MARE 5*
Hotel pro náročné klienty je vystavěný formou
bungalovů ve stylu ostrovní architektury,
obklopených 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
specifickým potřebám a požadavkům každého
hosta. Lázeňská léčba 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 fitness centrum
• squashové kurty, minigolf, herna, biliár
• vodní sporty včetně potápění a pronájem
surfů
• obchůdky, zlatnictví a kadeřnictví
• miniklub
Ubytování
• klimatizované dvoulůžkové pokoje s možností
přistýlky
• mramorová koupelna s vanou, sprchovým
koutem a WC, vysoušeč vlasů, koupací pláště
a pantofle
• SAT/TV s hudebními kanály, telefon, připojení
na internet
• lednička, varná konvice, trezor
• balkón nebo terasa
Stravování
• polopenze formou bohatého bufetu,
možnost dokoupení plné penze

Výhody

Kréta nabídka ubytování

• vysoký standard ubytování
• v ceně transfery do/z hotelu taxíkem
• lehátka, slunečníky a osušky u bazénů
i na pláži bez poplatku
• na pláži sprchy, převlékárny a WC
• stolní tenis, hřiště na volejbal, minigolf
a fitness centrum bez poplatku
• tenisové kurty bez poplatku , hradí se pouze
večerní osvětlení
• wifi
• rampy a pokoje s upravenou koupelnou pro
handicapované klienty
• dětské menu, židličky v restauraci a dětské
postýlky

First minute
Cena od: 19 590 Kč
Základní informace
Cena od: 23 550 Kč
Strava: polopenze
Délka pobytu: 7 nocí
Kompletní ceny
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Kréta

Malia

V ceně transfery
do/z hotelu taxíkem

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. 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.
Hotelové lázeňské centrum nabízí různé typy
masáží, kosmetiku, pedikúru a další příjemné
procedury. Centrum má vnitřní bazén, jacuzzi,
saunu a parní lázně.
Vybavení
• čtyři sladkovodní bazény, vnitřní bazén
a jacuzzi
• dvě restaurace včetně řecké taverny, kavárna,
bar a pool bar
• fitness 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 pokoje
s možnostáí přistýlky
• mramorová koupelna s WC, vysoušeč vlasů
• SAT/TV s hudebním kanálem, telefon, trezor
• malá lednička
• balkón nebo terasa
• vybavení pro přípravu kávy a čaje na vyžádání
Stravování
• polopenze formou bufetu

Kréta nabídka ubytování

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

First minute
Cena od: 22 970 Kč
Základní informace
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Cena od: 25 090 Kč
Strava: polopenze
Délka pobytu: 7 nocí
Kompletní ceny
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Kréta

Malia

IKAROS BEACH RESORT & SPA 5*

V ceně transfery
do/z hotelu taxíkem

Hotelový areál vybudovaný z místního kamene
se skládá z několika budov a bungalovů
zasazených v upravené zahradě. Komplex
se nachází přímo u soukromé písečné pláže,
asi , kilometru od centra letoviska Malia.
Nákupní a zábavní možnosti jsou v dosahu
několika minut chůze. Součástí resortu je
Wellness centrum Aura s vnitřním vyhřívaným
bazénem, tělocvičnou, saunou, parní lázní
a vířivkou, které nabízí nejrůznější relaxační
služby a masáže.
Vybavení
• tři velké sladkovodní bazény a vnitřní bazén
• hlavní restaurace, à la carte restaurace,
Ouzeri a bary
• tenisové kurty, volejbalové hřiště, fitness
centrum a stolní tenis
• obchody
• dva bazény pro děti a hřiště
• internetový kout
Ubytování
• klimatizované dvoulůžkové pokoje s možností
přistýlky
• koupelna s WC, vysoušeč vlasů
• SAT/TV s hudebním kanálem, telefon, wifi
• lednička, vybavení pro přípravu kávy a čaje
• trezor
• balkón nebo terasa
Stravování
• polopenze, možnost dokoupení all inclusive

Výhody

Kréta nabídka ubytování

• 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
• využití fitness centra, sauny, parní lázně
a vnitřního bazénu bez poplatku
• v rámci all inclusive bez poplatku tenisové
kurty (hradí se pouze večerní osvětlení)
• wifi
• nabídka ubytování v rodinných pokojích i pro
dospělé a děti

First minute
Cena od: 22 840 Kč
Základní informace
Cena od: 24 630 Kč
Strava: polopenze
Délka pobytu: 7 nocí
Kompletní ceny
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Kréta

Malia

VILLA RIA
Modrobílý dům Ria se nachází v oblíbeném
letovisku Malia, jen
metrů od široké
písečné pláže. Malý obchod 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
• 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 nebo terasa
Stravování
• bez stravy, možnost dokoupení servírované
polopenze

Výhody

Kréta nabídka ubytování

• příjemné místo poblíž centra letoviska
• lehátka a slunečníky u bazénu bez poplatku
• wifi ve veřejných prostorách bez poplatku
• na pláži možnost vodních sportů

First minute
Cena od: 11 970 Kč
Základní informace
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Cena od: 13 170 Kč
Strava: bez stravy
Délka pobytu: 7 nocí
Kompletní ceny
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Kréta

Malia

V ceně transfery
do/z hotelu taxíkem

CRETAN MALIA PARK 4*
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
autobusová zastávka místní linky zajišťující
spojení s okolními letovisky a hlavním městem
ostrova.
Vybavení
• dva sladkovodní bazény
• hlavní restaurace, restaurace u bazénu
Pergola, à la carte restaurace Mouries
• plážový bar, pool bar a hlavní bar
• společenská místnost s televizí a videem, wifi
• 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 včetně lekcí řecké
kuchyně
Ubytování
• klimatizované dvoulůžkové pokoje s možností
přistýlky
• mramorová koupelna s WC, vysoušeč vlasů,
pantofle
• SAT/TV s hudebním kanálem, telefon
• trezor, wifi
• lednička, vybavení pro přípravu kávy a čaje
• balkón nebo terasa
Stravování
• polopenze, možnost dokoupení all inclusive

Výhody

Kréta nabídka ubytování

• 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, fitness
centrum, plážový volejbal, vodní aerobik,
stolní tenis, kánoe a šlapadla
• pro rodiny dvoulůžkové pokoje s propojenými
dveřmi nebo rodinné bungalovy

First minute
Cena od: 19 950 Kč
Základní informace
Cena od: 22 180 Kč
Strava: polopenze
Délka pobytu: 7 nocí
Kompletní ceny
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Kréta

Sissi

V ceně transfery
do/z hotelu taxíkem

KALIMERA KRITI 5*
Komfortní hotelový areál ve stylu řecké
vesničky má skvělou polohu přímo
u dlouhé písečné pláže. Pěkný areál
bungalovů zasazených v zeleni se nachází
na severovýchodním pobřeží Kréty, asi
metrů od rybářské vesničky Sissi. Nabízí ideální
podmínky pro klienty všech věkových kategorií,
kteří si chtějí užít aktivní dovolenou, zvláště
pro rodiny s dětmi.
Vybavení
• dva sladkovodní bazény, dětský bazén, vnitřní
vyhřívaný bazén
• hlavní restaurace Dionyssos a gurmánská
à la carte restaurace
• několik barů a kavárna
• šest tenisových kurtů a dva na squash
• plážový volejbal, stolní tenis, minigolf
• fitness centrum
• dětské hřiště a brouzdaliště, dětské menu,
možnost hlídání dětí
• miniklub pro děti od do let
• centrum vodních sportů
• amfiteátr
• denní i večerní animační programy
Ubytování
• klimatizované dvoulůžkové pokoje
a bungalovy s možností přistýlky
• koupelna s WC, vysoušeč vlasů
• SAT/TV s hudebním kanálem, telefon
• trezor a minibar
• balkón nebo terasa
Stravování
• plná penze

Výhody

Kréta nabídka ubytování

• lehátka a slunečníky u bazénů i na pláži bez
poplatku
• v ceně transfery do/z hotelu taxíkem
• široká nabídka sportovních aktivit
• bohatý animační program pro dospělé i děti
• možnost ubytování v rodinných bungalovech

First minute
Cena od: 33 990 Kč
Základní informace

22

Cena od: 36 660 Kč
Strava: plná penze
Délka pobytu: 7 nocí
Kompletní ceny
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Kréta

Elounda

BLUE PALACE RESORT 5*
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
•
soukromých bazénů s mořskou vodou
u bungalovů, suit a vil
• několik restaurací včetně typické krétské
taverny
• několik barů, z toho jeden s živou hudbou
• zlatnictví, butiky a minimarket
• tenisové kurty, stolní tenis, fitness centrum
• vodní sporty včetně potápění
• wifi připojení
• dětské bazény a hřiště, miniklub
• wellness
Ubytování
• klimatizované superior bungalovy pro až
osoby
• obývací část s výhledem na moře
• koupelna s vanou, sprchový kout, WC,
vysoušeč vlasů, koupací pláště, pantofle
• SAT/TV, dva telefony s hlasovou schránkou
• minibar
• zařízený balkón nebo terasa
• wifi za poplatek
Stravování
• snídaně formou bufetu, možnost dokoupení
večeří

Výhody

Kréta nabídka ubytování

• luxusní ubytování s nádhernými scenériemi
• lehátka, slunečníky a osušky u bazénů
i na pláži bez poplatku
• doprava po areálu elektrickými vozítky
• panoramatický výtah na pláž ze všech pater
hotelu
• dětské postýlky bez poplatku

First minute
Cena od: 30 690 Kč
Základní informace
Cena od: 36 130 Kč
Strava: snídaně
Délka pobytu: 7 nocí
Kompletní ceny
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Kréta

Elounda

ELOUNDA BAY PALACE 5*
Komplex luxusních hotelových pokojů, suit a vil
se soukromými bazény, vystavený v typickém
krétském stylu je situován v zálivu přímo
u písečné pláže. Exkluzivní hotel s vysokou
úrovní služeb nabízí nádherné výhledy
na okolní scenérie. Nachází se na klidném místě
obklopeném zelení, asi kilometr od letoviska
Elounda.
Součástí hotelu je lázeňské centrum, které
nabízí omlazující a relaxační procedury, různé
masáže, kosmetiku a pedikúru.
Vybavení
• bazén s mořskou vodou a krytý bazén
• několik restaurací, barů a kavárna
• butik, minimarket, klenotnictví
• osvětlené tenisové kurty, fitness centrum
• basketbalové a volejbalové hřiště, stolní tenis
a biliár
• vodní sporty včetně potápění
• možnost pronájmu auta i jachty
• dětský bazén a hřiště, možnost hlídání dětí
• wifi
• wellness
Ubytování
• klimatizované dvoulůžkové pokoje s možností
přistýlky
• koupelna s WC, vysoušeč vlasů
• SAT/TV, CD přehrávač, telefon
• minibar, trezor
• balkón nebo terasa
• zapůjčení DVD na vyžádání
Stravování
• snídaně formou bufetu, možnost dokoupení
večeří

Výhody

Kréta nabídka ubytování

• luxusní ubytování s nádhernými scenériemi
• vysoká úroveň stravování
• lehátka, slunečníky a osušky u bazénů
i na pláži bez poplatku
• tenis, fitness centrum, sauna a parní lázně
bez poplatku
• dětské menu a denní program pro děti od
do let

First minute
Cena od: 21 010 Kč
Základní informace
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Cena od: 26 210 Kč
Strava: snídaně
Délka pobytu: 7 nocí
Kompletní ceny
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Kréta

Elounda

PORTO ELOUNDA GOLF & SPA RESORT 5*
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. Vzdálenost do Eloundy je
asi kilometry, romantické městečko Agios
Nikolaos je v dosahu kilometrů.
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.
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, fitness centrum a biliár
• široká nabídka vodních sportů, hřiště
na plážový volejbal
• obchod s módními doplňky, golfovým
a plážovým vybavením
• zlatnictví, kadeřnický salón
• dětský aquapark a pěkně vybavené hřiště
• servis pro VIP
• wellness
Ubytování
• klimatizované dvoulůžkové pokoje
s výhledem na moře a možností přistýlky
• mramorová koupelna s WC, vysoušeč vlasů,
koupací pláště a pantofle
• SAT/TV, CD/DVD, telefon, internetové
připojení
• minibar, trezor
• balkón nebo terasa
Stravování
• polopenze formou bufetu

Výhody

Kréta nabídka ubytování

• 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
• možnost ubytování v suitách a vilách se
soukromými bazény
• velmi pěkně upravený areál pro děti, postýlky
bez poplatku
• wifi ve veřejných prostorách bez poplatku

First minute
Cena od: 25 510 Kč
Základní informace
Cena od: 29 670 Kč
Strava: polopenze
Délka pobytu: 7 nocí
Kompletní ceny
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Kréta

Elounda

AQUILA ELOUNDA VILLAGE 5*
Romantický komplex 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, fitness centrum, stolní tenis
a billiár
• půjčovna horských kol
• vodní sporty včetně potápění
• minimarket a klenotnictví
Ubytování
• elegantně zařízené dvoulůžkové pokoje
s individuálně ovládanou klimatizací
• koupelna s WC, vysoušeč vlasů, koupací
pláště, pantofle
• SAT/TV, CD přehrávač, trezor
• vybavení pro přípravu kávy a čaje, minibar
• balkón nebo terasa
• zapůjčení DVD na vyžádání
Stravování
• polopenze formou bufetu

Výhody

Kréta nabídka ubytování

• romantické prostředí s krásnými scenériemi
• lehátka, slunečníky a plážové osušky
u bazénů i na pláži bez poplatku
• na pláži převlékárny a sprchy
• sauna, jacuzzi, krytý bazén, fitness centrum
bez poplatku
• tenis kromě večerního osvětlení, stolní tenis
a billiár bez poplatku
• wifi

First minute
Cena od: 24 150 Kč
Základní informace
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Cena od: 26 770 Kč
Strava: polopenze
Délka pobytu: 7 nocí
Kompletní ceny
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Kréta

Agios Nikolaos

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
fitness 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, fitness centrum
• vodní sporty včetně potápění
• obchod se suvenýry, zlatnictví a butik
• heliport
• možnost zajištění pronájmu aut, jachet
• miniklub a animační programy
• wellness
Ubytování
• klimatizované dvoulůžkové pokoje s obývací
částí a možností přistýlky
• koupelna s WC, vysoušeč vlasů, koupací
pláště, pantofle
• SAT/TV, wifi, trezor
• vybavení pro přípravu kávy a čaje, minibar
• balkón nebo terasa
Stravování
• polopenze

Výhody

Kréta nabídka ubytování

• 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: 28 240 Kč
Základní informace
Cena od: 38 530 Kč
Strava: polopenze
Délka pobytu: 7 nocí
Kompletní ceny
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Kréta

Agios Nikolaos

MINOS BEACH ART 5*
Elegantní Minos Beach Art má skvělou
polohu přímo u moře se skalnatými zátokami
a několika malými písečnými plážemi. Areál je
tvořený hlavní budovou, bungalovy v zahradě
a několika privátními vilami. 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.
Hotelové wellness centrum Ananea nabízí
saunu, fitness centrum, léčebné procedury
a ayuverdské masáže.
Vybavení
• velký bazén s pool barem
• čtyři restaurace včetně à la carte
• několik barů
• tenisový kurt, stolní tenis, fitness centrum
• wifi
• vodní sporty včetně školy potápění
• minimarket, obchod s módními doplňky
Ubytování
• klimatizované dvoulůžkové pokoje
s výhledem na moře
• koupelna s WC, vysoušeč vlasů
• SAT/TV, telefon, trezor
• minibar
• balkón nebo terasa
Stravování
• snídaně formou bufetu, možnost dokoupení
večeří

Výhody

Kréta nabídka ubytování

• 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

First minute
Cena od: 23 490 Kč
Základní informace

28

Cena od: 27 110 Kč
Strava: snídaně
Délka pobytu: 7 nocí
Kompletní ceny
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Kréta

Agios Nikolaos

ST. NICOLAS BAY 5*
Velmi pěkný hotelový komplex je situován
v zeleni na klidném místě přímo u soukromé
písečné pláže v nádherném zálivu
na severovýchodě Kréty. Spojuje moderní
a tradiční prvky architektury s důrazem
na soukromí návštěvníků ubytovaných kromě
klasických pokojů také ve suitách s bazény
anebo samostatných vilách. Vzhledem
k vynikajícím službám a úrovni stravování
i ubytování je tento luxusní hotel součástí
The Small Luxury Hotels of the World.
Nachází se necelé kilometry od přístavního
městečka Agios Nikolaos, které patří
k nejvyhledávanějším místům na Krétě.
Hotelové wellness centrum Spa Poseidon
nabízí kromě masážních služeb také saunu,
parní lázně a plně vybavené fitness centrum
Vybavení
• dva bazény s mořskou vodou
• čtyři restaurace včetně à la carte, několik
barů a kavárna
• vodní sporty včetně školy potápění
• fitness centrum
• stolní tenis, herna se stolním fotbalem
• play station a domácí kino
• wifi
• dětský bazén, hřiště a dětský klub
• minimarket, obchod s módními doplňky
• stálá expozice obrazů a plastik známých
řeckých umělců v hotelové restauraci Art
Gallery Argonaftis
Ubytování
• klimatizované dvoulůžkové pokoje možností
přistýlky
• koupelna s WC, vysoušeč vlasů, koupací
pláště, pantofle
• SAT/TV, DVD, telefon, wifi
• trezor, minibar
• balkón nebo terasa
Stravování
• polopenze

Výhody

Kréta nabídka ubytování

• krásné scenérie
• vysoký standard ubytování a stravování
• lehátka, slunečníky a plážové osušky
u bazénu i na pláži bez poplatku
• možnost zajištění plaveb na plachetnicích

First minute
Cena od: 29 680 Kč
Základní informace
Cena od: 32 000 Kč
Strava: polopenze
Délka pobytu: 7 nocí
Kompletní ceny
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Kréta

Agia Pelagia

V ceně transfery
do/z hotelu taxíkem

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 fitness
centru a lekce jógy.
Vybavení
• dva velké bazény
• restaurace a bar
• dětské hřiště
• vodní sporty včetně potápění
• tenisové kurty
• fitness centrum
Ubytování
• klimatizované dvoulůžkové pokoje s možností
přistýlky
• koupelna s WC, vysoušeč vlasů, koupací
pláště, pantofle
• SAT/TV, telefon, trezor, minibar/lednička
• balkón nebo terasa
• wifi za poplatek
Stravování
• snídaně, možnost dokoupení večeří

Výhody

Kréta nabídka ubytování

• uzavřený areál v krásném přírodním
prostředí
• 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: 19 350 Kč
Základní informace

30

Cena od: 23 020 Kč
Strava: snídaně
Délka pobytu: 7 nocí
Kompletní ceny
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Kréta

Panormos

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 obklopených krásnou
zahradou, vystavených v mírném svahu nad
zálivem s písčitou pláží, která je k dispozici
pouze hotelovým hostům. Areál hotelových
suit s privátní restaurací pro podávání snídaní
je situován nad hlavní budovou, asi
metrů
od pláže. Lázeňské centrum Elixír Thalasso
Spa centrum je moderně vybaveno včetně
bazénu s mořskou vodou pro thalassotherapii,
jacuzzi, sauny, parních lázní a fitness 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 taverna, asijská
restaurace
• několik barů
• herna, billiár, boccia, minimarket
• možnost využít pračku se sušičkou a žehličku
• tenisové kurty, pronájem horských kol
• vodní sporty včetně potápění a windsurfingu
• dětský bazén s brouzdalištěm a skluzavkou,
hřiště
• miniklub
• internetový kout, wifi v lobby bez poplatku
• animační a sportovní 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

Kréta nabídka ubytování

• 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,
sterilizátory, nočníky, kočárky i monitory
• v rámci all inclusive bez poplatku tenisové
kurty, stolní tenis, fitness centrum, plážový
volejbal, boccia, šipky, kánoe, šlapadla
a windsurfingy pro držitele licence
• možnost ubytování v rodinných pokojích
nebo bungalovech a suitách

First minute
Cena od: 19 400 Kč
Základní informace
Cena od: 21 240 Kč
Strava: all inclusive
Délka pobytu: 7 nocí
Kompletní ceny
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Kréta

Rethymno

WHITE PALACE GRECOTEL LUXURY RESORT 5*
Nově rekonstruovaný areál zasazený v krásné
subtropické zahradě je situován přímo
u písečné pláže na severozápadě Kréty. Nachází
se asi , kilometru na východ od města
Rethymno, kam je zajištěno spojení linkovým
autobusem. Nabízí ubytování v hlavní budově
a terasovitých bungalovech. Lázeňské centrum
Luxury nabízí různé typy masáží, kosmetiku,
pedikúru, manikúru a další příjemné procedury.
Vybavení
• velký bazén s mořskou vodou a dětský bazén
• několik restaurací, barů a taveren
• tenisové kurty, volejbalové hřiště, stolní tenis
• minigolf, fitness centrum
• Beach club – lekce windsurfingu, vodního
lyžování, potápění a jízdy na katamaránu
• internetový koutek, minimarket a zlatnictví
• wifi ve veřejných prostorách bez poplatku
• animační programy, dětský Grecoland Club
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 Premium Plus

Výhody

Kréta nabídka ubytování

• poloha u krásné písečné pláže
• lehátka, slunečníky a osušky u bazénu
i na pláži bez poplatku
• dětské postýlky, židličky, ohřívače lahví,
sterilizátory, nočníky, kočárky i monitory
• Tasty Corner zajišťuje pro děti od do hod.
zdarma jídlo i nápoje, včetně dietních
• v hlavní sezóně programy pro juniory – let
• možnost ubytování v rodinných bungalovech
• kvalitní potraviny z místních biofarem
• wellness

First minute
Cena od: 18 860 Kč
Základní informace

32

Cena od: 20 580 Kč
Strava: polopenze
Délka pobytu: 7 nocí
Kompletní ceny
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Kréta

Rethymno

GRECOTEL CRETA PALACE 5*
Luxusní hotel řetězce Grecotel tvoří 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, nabízí masáže, kaviárové terapie,
kosmetickou péči i pedikúru a manikúru.
Autentické Ayurveda centrum poskytuje
své služby pod vedením profesionálních
indických terapeutů.Komplex se nachází
na severozápadě Kréty, na předměstí
Rethymna.
Vybavení
• velký bazén s mořskou vodou a sladkovodní
bazén
• dětský bazén s brouzdalištěm a skluzavkou,
malé dětské hřiště
• 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
• fitness centrum, herna, kulečník
• vodní sporty včetně školy potápění
• minimarket, obchod se suvenýry, zlatnictví
• wifi ve veřejných prostorách bez poplatku
• animační programy, pro děti 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

Kréta nabídka ubytování

• poloha u krásné písečné pláže
• lehátka, slunečníky a osušky u bazénu
i na pláži bez poplatku
• wifi 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 od do hod.
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: 18 610 Kč
Základní informace
Cena od: 20 320 Kč
Strava: polopenze
Délka pobytu: 7 nocí
Kompletní ceny
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Kréta

Rethymno

GRECOTEL CARAMEL BOUTIQUE 5*
Caramel Boutique Resort doplňuje nabídku
hotelů řetězce Grecotel, vhodných pro relaxaci
klientů všech generací včetně rodin s dětmi.
Elegantní areál s příjemnou prázdninovou
atmosférou, otevřený po kompletní
rekonstrukci původní stavby v červenci
,
tvoří hlavní budova a nízkopodlažní domky
obklopené zahradou. Nachází se přímo
u
metrů dlouhé pláže s jemným pískem,
na předměstí města Rethymno, jen pár minut
od původního benátského přístavu, v blízkosti
obchůdků, půjčoven aut a restaurací. Elixir Spa
v sousedním hotelu Creta Palace má bohatou
nabídku lázeňských a relaxačních služeb
včetně terapií Anne Semonine a autentického
Ayurveda centra, vedeného profesionálními
indickými terapeuty. Můžete si vybrat
i kaviárové terapie a kosmetickou péči.
Vybavení
• velký sladkovodní bazén s jacuzzi a pool barem
• hlavní restaurace, à la carte restaurace,
brasserie a lounge bar
• sportovní aktivity, tenisové kurty včetně
pronájmu raket a míčků a vodní sporty
v sousedním hotelu Creta Palace, kam je
transfer zajišťován zdarma
• animační programy, Grecoland Club pro děti
• wellness, kadeřnictví
Ubytování
• klimatizované junior suity s možností
přistýlky
• koupelna s WC, vysoušeč vlasů, koupací
pláště, pantofle
• SAT/TV, rádio a CD přehrávač, telefon
• lednička/minibar, kávovar, trezor
• balkón nebo terasa
Stravování
• snídaně formou bufetu, možnost dokoupení
večeří

Kréta nabídka ubytování

Výhody
• poloha u krásné písečné pláže
• lehátka, slunečníky a osušky u bazénu
i na pláži bez poplatku
• převlékárny na pláži
• wifi ve vnitřních i vnějších hotelových
prostorách bez poplatku
• tenisové kurty, stolní tenis a hřiště na plážový
volejbal bez poplatku
• dětské postýlky, židličky, ohřívače lahví,
sterilizátory, nočníky, kočárky i monitory
• Tasty Corner zajišťuje pro děti od do hod.
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: 21 510 Kč
Základní informace
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Cena od: 23 730 Kč
Strava: snídaně
Délka pobytu: 7 nocí
Kompletní ceny
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Kréta

Platanias

MINOA PALACE RESORT AND SPA 5*

V ceně transfery
do/z hotelu taxíkem

Luxusní hotelový resort se nachází u dlouhé
písečné pláže, místy oblázkové, 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, fitness 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 a kavárna
• tenisový kurt, stolní tenis, hřiště
na minifotbal a fitness centrum
• pronájem horských kol
• herna, televizní místnost, internetový kout
• minimarket, zlatnictví, kadeřnictví, půjčovna
aut
• animační programy a miniklub
• wellness
Ubytování
• klimatizované dvoulůžkové pokoje s možností
přistýlky
• koupelna s WC, vysoušeč vlasů
• SAT/TV, telefon, wifi
• minibar, trezor
• balkón nebo terasa
Stravování
• snídaně, možnost dokoupení obědů a večeří

Výhody

Kréta nabídka ubytování

• 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 fitness centrum, aqua fitness,
lekce jógy, zumba

Základní informace
Cena od: 26 660 Kč
Strava: snídaně
Délka pobytu: 7 nocí
Kompletní ceny
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Kréta

Kissamos

RAVDOUCHA EPAVLIS VILLAS 5*
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.

Výhody

Kréta nabídka ubytování

• moderní vily s vysokým standardem
• ubytování v soukromí
• výhledy na okolní scenérie

Základní informace
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Cena od: 62 980 Kč
Strava: bez stravy
Délka pobytu: 7 nocí
Kompletní ceny
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Kréta

Kolymbari

AVRA IMPERIAL BEACH RESORT & SPA 5*
Moderní luxusní hotelový resort se skládá
z několika budov zasazených v upravené
zahradě s palmami. Je situovaný u téměř
kilometry dlouhé písčito-oblázkové pláže,
od níž ho dělí místní komunikace, a nabízí
služby na vysoké úrovni. Resort se nachází asi
tři minuty chůze od malebné rybářské vesničky
Kolymbari, kilometrů na západ od města
Chania.
Thalassotherapy centrum zajišťuje péči o celé
tělo včetně masáží, finské sauny, balneoterapie
a aromaterapie. Součástí lázní je vnitřní
vyhřívaný bazén, fitness centrum, kadeřnictví
a kosmetický salón.
Vybavení
• velký hlavní bazén, který má oddělenou část
s mořskou vodou
• dva sladkovodní bazény se sluneční terasou
a jacuzzi
• hlavní restaurace Basilico, à la carte Al Fresco
a asijská restaurace
• lounge bar, pool bar Aura a plážový bar Blu
• dva tenisové kurty, stolní tenis, fitness
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 pantofle
• SAT/TV, telefon, internetové připojení
• trezor, minibar
• balkón nebo terasa
Stravování
• polopenze formou bufetu

Kréta nabídka ubytování

Výhody
• ubytování vysokého standardu v moderním
hotelu
• lehátka, slunečníky a plážové osušky
u bazénů bez poplatku
• wifi
• fitness centrum, sauna a vnitřní bazén bez
poplatku
• možnost ubytování v rodinných pokojích
a různých typech suit i se sdílenými nebo
soukromými bazény

Základní informace
Cena od: 24 320 Kč
Strava: polopenze
Délka pobytu: 7 nocí
Kompletní ceny
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Chalkidiki
Poloostrov zlatých pláží
Předností členitého poloostrova Chalkidiki na severovýchodě
Řecka jsou především nádherné pláže s průzračně čistou,
azurově zbarvenou mořskou vodou. Poloostrov tvoří tři
výběžky. Nejzápadnější je 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
obdivovat všichni návštěvníci Chalkidiki během plavby lodí
podél západního pobřeží Athosu.
Proč jet na Chalkidiki? Především kvůli nádherné přírodě.
Chalkidiki má křišťálově průzračné moře a 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 naprostém soukromí. Hluboké
borovicové lesy, které se často svažují až k blankytně modrému
pobřeží, vytvářejí nezapomenutelnou scenérii. Nabízejí vhodný
terén k horským túrám i kratším vycházkám a navíc jsou
bohatým zdrojem vonných ozdravných silic.

Základní informace
Teploty vody a vzduchu ve °C
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Chalkidiki informace

VIII
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Vzdušná vzdálenost Praha–Thessaloniki je
1376 km.
Průměrná doba letu do Thessaloniki je
2 hodiny.

Budete-li trávit dovolenou na Chalkidiki
nenechte si ujít návštěvu přívětivého
města Thessaloniki, česky nazývaného
Soluň. Pulsující centrum severního Řecka
– Makedonie se rozkládá kolem pobřeží
širokého zálivu Thermaikos. S počtem
obyvatel přes jeden milión je Thessaloniki
druhým největším městem Řecka.
Zájemci o historii tu mohou obdivovat
vzácné artefakty v Archeologickém
muzeu nedaleko Bílé věže, prohlédnout
si Galeriův oblouk nebo krásné byzantské
kostely. Kosmopolitní město nabízí také
skvělé nákupní možnosti. Na živých
třídách Tsimiski, Mitropoleos a v přilehlých
uličkách najdete řadu butiků s pěkným
kvalitním oblečením, botami a kabelkami
řecké výroby za příznivé ceny, stejně jako
zboží věhlasných značek a zlatnictví.

Kompletní ceny
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Doprava
Chalkidiki má poměrně dobré autobusové
spojení mezi letovisky, zejména na poloostrově Kassandra. Pro výlety do okolí letovisek ke koupání v malých zálivech doporučujeme pronájem auta nebo motorky.
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Sani jezdí pravidelná autobusová doprava.
Transfer z letiště asi 70 minut.

Letoviska na Chalkidiki

Mapa celého Řecka

2–3

Sani

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.

po

Ouranoupolis
Malebné přístavní městečko Ouranoupolis
s byzantskou věží Prosforion ze 14. století,
která kdysi střežila okolí před nepřáteli,
a dodnes je nejvyšší zachovalou strážní
věží v oblasti Chalkidiki. Ouranoupolis
s písčitou, místy i oblázkovou pláží, nabízí
příjemnou prázdninovou atmosféru.
Je tu řada obchodů se suvenýry,
kavárničky a tradiční taverny s řeckými
specialitami a plody moře. Ouranoupolis
je také poslední veřejnosti přístupné
místo před hranicemi mnišské republiky
Athos, z místního přístavu tam odplouvají
návštěvníci, kteří získali povolení
ke vstupu.
Transfer z letiště asi 2 hodiny.

Více informací na

Chalkidiki informace

Gerakini
Malé městečko Gerakini se rozkládá
na severu zálivu Toroneos mezi
poloostrovy Kassandra a Sithonia, kam
můžete podnikat výlety pronajatým autem
nebo motorkou. Klidné městečko ožívá
v hlavní sezóně, kdy turisté navštěvují
taverny a bary kolem místní komunikace.
Je tu také několik obchodů, lékárna
a bankomat jsou ale až v nejbližším větším
městě Polygyros, vzdáleném asi
10 kilometrů.
Transfer z letiště asi 75 minut.

Thessaloniki

lis

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 60 minut.
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Luxusní hotelový areál Sani na západní
straně Kassandry, obklopený hustými
lesy se stezkami pro pěší turistiku,
patří k nejhezčím místům na Chalkidiki.
V širokém zálivu s písečnými a oblázkovými
plážemi se nachází čtyři hotely – Sani
Beach Hotel, Porto Sani Village, Sani Beach
Club a Asterias Suites. Centrum komplexu
tvoří soukromá marina lemovaná 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 dinearound, 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 mohou klienti
využívat vybavení celého resortu, například
sledovat animační program v jiném hotelu,
než ve kterém jsou ubytováni. Resort
nabízí skvělé zázemí pro sportovní aktivity
– tenisové kurty, stolní tenis, aerobik,
lukostřelbu, badminton, fotbal a šipky.
Můžete si vypůjčit horská kola a využít
přírodního terénu pro cykloturistiku
různých stupňů náročnosti. Je tu i široká
nabídka vodních sportů, kromě lyžování,
jízdy na katamaránu nebo „banánu“,
windsurfingu 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
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Chalkidiki

Gerakini

IKOS OLIVIA 5*
Elegantní komplex Ikos Olivia, obklopený
zelení a vzrostlými stromy, se rozkládá přímo
u dlouhé písčito-oblázkové pláže v zálivu
Toroneos. Tvoří ho hlavní budova a bungalovy
v zahradě. Nachází se poblíž malé obce
Gerakini s několika obchody a tavernami.
Větší město Nea Moudania je odtud vzdáleno
kilometrů.
Wellness centrum nabízí vyhřívaný bazén
s vířivkou, saunu, masáže, kadeřnictví,
pedikúru a manikúru.
Vybavení
• tři sladkovodní bazény
• dva dětské bazény a brouzdaliště
• hlavní restaurace a několik barů
• čtyři tématické à la carte restaurace
• minimarket, půjčovna DVD, šipky
• tenisové kurty, fitness centrum, pronájem
horských kol
• hřiště na beach volejbal a basketbal
• vodní sporty včetně potápění, katamarány
• wellness
• animační program včetně aktivit jako lekce
vaření, výuky tanců, aqua aerobik apod.
• miniklub pro děti, dětské menu
Ubytování
• klimatizované dvoulůžkové pokoje promo
• koupelna s WC, vysoušeč vlasů, koupací
pláště a pantofle
• SAT/TV, DVD/CD přehrávač
• telefon, wifi
• vybavení pro přípravu kávy a čaje
• lednička/minibar
• trezor
• balkón
Stravování
• all inclusive

Chalkidiki nabídka ubytování

Výhody
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• nový komplex přímo u krásné písčité pláže
• vysoká úroveň stravování
• lehátka, slunečníky a plážové osušky
u bazénu i na pláži bez poplatku
• bez poplatku tenis a stolní tenis,
fitnesscentrum, horská kola
• bez poplatku šlapadla, kánoe, windsurfing
pro držitele licence hod./pobyt
• wifi
• skvělé podmínky pro pobyt rodin s dětmi
• pro rodiny ubytování v suitách a bungalovech

First minute
Cena od: 25 020 Kč
Základní informace
Cena od: 27 930 Kč
Strava: all inclusive
Délka pobytu: 7 nocí
Kompletní ceny
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Chalkidiki

Ouranoupolis

EAGLES PALACE 5*
Jeden z nejlepších hotelů na Chalkidiki se
nachází v zálivu mezi výběžky Sithonia a Athos,
asi
kilometrů od letiště v Thessaloniki.
Hotel, s kulisou majestátní hory Athos v pozadí,
je obklopený krásnou zahradou s olivovými
stromy, piniemi a kvetoucími keři. Malebné
přístavní městečko Ouranoupolis, odkud
odplouvají lodi s návštěvníky mnišského státu
Athos, je v dosahu kilometrů. Krásná písečná
pláž s tyrkysově modrým mořem je pro svou
čistotu a kvalitu vody pravidelně oceňovaná
Modrou vlajkou. Hotel Eagles Palace je díky
standardu nabízených služeb členem The Small
Luxury Hotels of the World.
Wellness centrum Elemis se saunou
a tureckými lázněmi poskytuje thalassotherapii
a různé druhy masáží i kosmetických služeb.
Vybavení
• velký bazén se slanou vodou a sluneční
terasou
• dětský bazén a vyhřívaný bazén s jacuzzi
• tři restaurace včetně à la carte asijské,
kavárna a dva bary
• kadeřnictví, minimarket a několik obchodů
• tenisové kurty, fitnesscentrum s powerplate
• půjčovna horských kol
• centrum vodních sportů včetně školy
potápění
• wellness
• miniklub a dětské hřiště
Ubytování
• klimatizované dvoulůžkové pokoje s možností
přistýlky
• koupelna s WC, vysoušeč vlasů, koupací
pláště a pantofle
• SAT/TV a kabelová televize
• telefon, internetové připojení
• vybavení pro přípravu kávy a čaje, lednička/
minibar
• trezor
• balkón nebo terasa

Chalkidiki nabídka ubytování

Stravování
• snídaně, možnost dokoupení večeří

Výhody
• přímo u krásné písčité pláže
• lehátka, slunečníky a plážové osušky
u bazénu i na pláži bez poplatku
• ubytování ve suitách pro rodiny

First minute
Cena od: 25 090 Kč
Základní informace
Cena od: 29 210 Kč
Strava: snídaně
Délka pobytu: 7 nocí
Kompletní ceny
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Chalkidiki

Sani

SANI BEACH HOTEL 5*
Nově zrekonstruovaný 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 Modré vlajky pro
svou čistotu, je písčitá a kilometrů dlouhá.
Wellness centrum MySpa nabízí vyhřívaný
bazén s jacuzzi a výhledem na moře, fitness
centrum, saunu, parní lázně a relaxační
místnost. Široká škála masáží a zkrášlovacích
procedur včetně pedikúry a manikúry je
zajišťována kosmetikou značky Apivita & Anne
Semonin. Fitness aktivity jsou pod dohledem
vysoce kvalifikovaných odborníků, za příplatek
lze domluvit osobního trenéra.
Vybavení
• velký sladkovodní bazén se sluneční terasou
• dětský bazén a vyhřívaný bazén s jacuzzi
• tři restaurace a několik barů
• 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 pokoje
• koupelna s WC, vysoušeč vlasů, koupací
pláště a pantofle
• SAT/TV s hudebními kanály, CD a DVD
přehrávač
• telefon, wifi
• vybavení pro přípravu kávy a čaje
• lednička/minibar
• trezor
• balkón
Stravování
• polopenze formou bufetu, možnost
dokoupení obědů

Chalkidiki nabídka ubytování

Výhody
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• přímo u krásné písčité pláže
• možnost využívat všechny aktivity Sani
Resortu
• lehátka, slunečníky a plážové osušky
u bazénu i na pláži bez poplatku
• wifi
• ubytování rodin s dětmi v suitách nebo
pokojích s propojenými dveřmi

First minute
Cena od: 24 450 Kč
Základní informace
Cena od: 26 220 Kč
Strava: polopenze
Délka pobytu: 7 nocí
Kompletní ceny
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Chalkidiki

Sani

PORTO SANI VILLAGE 5*
Velice pěkný klidný areál jednopodlažních vilek
s členitými sladkovodními bazény se nachází
v samém středu komplexu. Jeho eleganci
umocňuje pečlivě upravená zahrada s bujnou
vegetací subtropických keřů a květin. Domky
jsou vystavěné kolem přírodní zátoky Sani
Marina, kde kotví jachty a motorové čluny.
Pobřeží je lemováno kavárnami k příjemnému
posezení s nádherným výhledem a obchůdky
s atraktivním zbožím. Klienti hotelu Porto Sani
Village využívají pláže u hotelu Sani Beach
a u komplexu Asterias Suites.
Wellness Porto Sani Village nabízí masáže
na míru a aromaterapie kosmetikou značky
Anne Semonin, jacuzzi v krytém vyhřívaném
bazénu, saunu i parní lázně.
Vybavení
• dva sladkovodní bazény se sluneční terasou
• dětské brouzdaliště a bazén jen pro dospělé
• dvě restaurace, bar
• špičková restaurace Byblos Caviar s rybími
specialitami
• wellness centrum
Ubytování
• klimatizované suity pro - osoby
• koupelna s WC, vysoušeč vlasů, koupací
pláště a pantofle
• SAT/TV, CD a DVD přehrávač
• telefon, wifi
• vybavení pro přípravu kávy a čaje
• lednička, minibar
• trezor
• balkón nebo terasa
Stravování
• snídaně, možnost dokoupení večeří

Výhody

Chalkidiki nabídka ubytování

• možnost využívat všechny aktivity Sani
Resortu
• lehátka, slunečníky a plážové osušky
u bazénu i na pláži bez poplatku
• wifi
• prostorné ubytování pro rodiny

First minute
Cena od: 36 670 Kč
Základní informace
Cena od: 39 810 Kč
Strava: snídaně
Délka pobytu: 7 nocí
Kompletní ceny
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Chalkidiki

Nea Potidea

ISTION CLUB 5*
Velmi pěkný hotelový komplex 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, několik barů
• tenisové kurty, volejbalové hřiště, stolní tenis,
šipky, kulečník
• fitness 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
• SAT/TV, elektronický trezor, telefon
• lednička/minibar
• balkón nebo terasa
Stravování
• all inclusive

Chalkidiki nabídka ubytování

Výhody

44

• 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
• bez poplatku tenisové kurty včetně raket
a míčků, stolní tenis, fitness 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 Nea Potidea bez poplatku

First minute
Cena od: 26 210 Kč
Základní informace
Cena od: 29 320 Kč
Strava: all inclusive
Délka pobytu: 7 nocí
Kompletní ceny
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Chalkidiki

Nea Moudania

IKOS OCEANIA 5*
Luxusní hotelový komplex Ikos Oceania se
rozkládá u
metrů dlouhé přírodní pláže
lemované borovicemi. Pláž s křišťálově čistou
vodou je písčito-oblázková, místy s kamenitým
vstupem do vody. Elegantní hlavní budova
s několika křídly je zasazená v pěkně udržované
zahradě na klidném místě. Z hotelu jezdí
minibus do blízkého přístavního města
Nea Moudania za místní řeckou atmosférou
a nákupy atraktivního zboží. Do města lze také
dojít asi půlhodinovou procházkou. Komplex
Ikos Oceania je vyhlášený především svým
all inclusive programem, který zahrnuje
vysoký standard služeb v oblasti stravování
a sportovních aktivit.
Lázeňské centrum Oceania Spa s vnitřním
bazénem, saunou, jacuzzi a parními lázněmi
nabízí různé možnosti wellness služeb a masáží,
thalassotherapie, kadeřnictví a kosmetického
salónu.
Vybavení
• velký sladkovodní bazén ve tvaru laguny
• dětský bazén a brouzdaliště s hloubkou
do centimetrů
• hlavní restaurace s bufetovou nabídkou,
čtyři à la carte restaurace a několik barů
• minimarket, půjčovna DVD
• tenisové a squashové kurty, horská kola
• hřiště na basketbal a volejbal
• fitness centrum, stolní tenis
• vodní sporty včetně potápění
• animační program pro dospělé i děti
Ubytování
• klimatizované dvoulůžkové pokoje s možností
přistýlky
• koupelna s vanou a WC, vysoušeč vlasů,
koupací pláště
• SAT/TV s hudebními kanály, CD a DVD přehrávač
• telefon, wifi, trezor
• vybavení pro přípravu kávy nebo čaje, minibar
• balkón nebo terasa

Chalkidiki nabídka ubytování

Stravování
• all inclusive

Výhody
• oblíbený areál s velmi dobrými službami
• lehátka, slunečníky a plážové osušky
u bazénu i na pláži bez poplatku
• na pláži převlékárny
• špičková úroveň stravování
• bez poplatku tenis a squash, kánoe, šlapadla
• windsurfing a katamarán pro držitele licence
hod./pobyt
• bez poplatku využití vyhřívaného bazénu
s jacuzzi, sauny a hammam
• wifi
• suity pro ubytování rodin s dětmi

First minute
Cena od: 26 310 Kč
Základní informace
Cena od: 29 440 Kč
Strava: all inclusive
Délka pobytu: 7 nocí
Kompletní ceny
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Olympská riviéra
Kraj bohů
Horským masivem Olympos, na němž podle mytologie sídlili
bohové, kdysi končilo území starověkého Řecka. Dnes toto
pohoří vytváří impozantní kulisu pohodových prázdnin u moře.
Téměř 70 kilometrů dlouhý pobřežní pás pod Olympem
s dlouhými písečnými plážemi a pozvolným vstupem do moře
si získává stále větší oblibu návštěvníků. Oblast nabízí vynikající
podmínky pro rodiny s dětmi a ideální klima pro léčbu alergií
a astmatu.
Proč navštívit Olympskou riviéru? Krajina, chráněná masivem
Olympu, který se nad pobřežím tyčí do výšky téměř 3000 metrů,
má skvělé přírodní podmínky, zaručující strávení ideální
dovolené pro klienty všech generací. Pláž, místy široká
až 100 metrů, s pozvolným vstupem do průzračně čisté vody
je pravidelně oceňována Modrou vlajkou Evropské unie.
Relaxaci u moře tu můžete skloubit s cyklistickými výlety
nebo procházkami horskou přírodou. Sportovně založení
turisté často absolvují i náročné horské túry s výstupem
na nejvyšší bájný Olymp.
Návštěvníkům Olympské riviéry doporučujeme celodenní
výlet na kláštery Meteora a lodní výlet na ostrov Skiathos.
Pronajatým autem nebo na motorce můžete poznávat okolí
individuálně.

Základní informace
Teploty vody a vzduchu ve °C
33
32
29
28
25

25

25
24
23

22
21
18

Olympská riviéra informace

V

46

VI

VII

VIII

IX

X

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

Do Řecka autem
Doprava

Chcete-li se vydat do Řecka autem,
zajistíme vám samostatné ubytování
v letovisku Nei Pori v domech Maria nebo
Stelios.
Cesta do oblasti Olympské riviéry
trvá většinou kolem 18 hodin. Oproti
dvouhodinovému letu je to pomalejší,
ale na druhou stranu se po cestě můžete
zastavit, pokochat se okolím nebo
poobědvat v příjemném motorestu.
Nejvíce ale vlastní auto oceníte, až budete
chtít plánovat výlety po zajímavostech
v místě pobytu. V případě zájmu se nás
neváhejte zeptat na bližší informace.

Kompletní ceny
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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.
Turistickým vláčkem můžete dojet
do rušnějšího letoviska Platamonas.
Transfer z letiště asi 1 hodinu a 40 minut.

Mapa celého Řecka

2–3

Thessaloniki

Platamonas
Nei Pori
Messangala

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
Letovisko Platamonas je vzdáleno asi
3 kilometry severně od Nei Pori. Jeho
dominantou je zřícenina křižáckého hradu
s mohutnou věží ze 13. století, která tvoří
romantický rámec koupání v průzračné
vodě skalnatého pobřeží. Na hlavní
promenádě Platamonasu se nachází
řada obchodů s potravinami, sezónním
zbožím, oděvy a suvenýry. Vyhlášené jsou
tradiční taverny s mořskými specialitami,
které jsou díky místním rybářům denně
zásobovány čerstvými úlovky. Vyznavači
večerní a noční zábavy mohou navštívit
některý z řady barů nebo místní
diskotéky.
Transfer z letiště asi 1 hodinu a 40 minut.

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.

Více informací na

Olympská riviéra informace

Letoviska na Olympské riviéře
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Olympská riviéra

Nei Pori

STUDIA A APARTMÁNY MARIA
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. Možnost
dokoupení klimatizace.
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
• možnost dokoupení polopenze

First minute
Cena od: 9 990 Kč
Základní informace
Cena od: 10 830 Kč
Strava: bez stravy
Délka pobytu: 7 nocí

Olympská riviéra

Nei Pori

Olympská riviéra nabídka ubytování

AFRODITA 3*

48

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

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

Základní informace
Cena od: 15 460 Kč
Strava: polopenze
Délka pobytu: 7 nocí
Kompletní ceny
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Olympská riviéra

Messangala

HOTEL GOLDEN SUN 3*
Příjemný hotel přímo u písečné pláže,
obklopený 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 ve 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

Výhody
• klidná poloha přímo u písečné pláže
• lehátka a slunečníky na pláži bez poplatku
• řecké večery s tradiční hudbou

Základní informace
Cena od: 16 540 Kč
Strava: polopenze
Délka pobytu: 7 nocí

Olympská riviéra

Nei Pori

STELIOS
Olympská riviéra nabídka ubytování

Velmi pěkný třípatrový apartmánový dům
Stelios se zahradou, vzdálený necelých
metrů od široké písečné pláže, je situovaný
v klidném místě na okraji letoviska Nei Pori.
Byty v přízemí mají přímý vstup do zahrady,
v prvním a druhém patře jsou balkóny.
Ve vybavení je televize, klimatizace za příplatek.
Ubytování
Studia pro – osoby
• obývací ložnice s kuchyňským koutem
• koupelna se sprchovým koutem a WC
• balkón nebo přímý vstup do zahrady
Apartmány pro – osob
• dvě samostatné ložnice
• kuchyňský kout
• koupelna se sprchovým koutem a WC
• balkón
Stravování
• možnost dokoupení polopenze

First minute
Cena od: 10 990 Kč
Základní informace
Cena od: 11 120 Kč
Strava: bez stravy
Délka pobytu: 7 nocí
Kompletní ceny

046_049_Olympska_15.indd 49

49
www.greece-tours.cz

25.11.14 21:31

Rhodos
Ostrov slunce
Rhodosu se přezdívá Ostrov slunce, protože podle mytologie
jej jako dar dostal bůh Slunce Hélios od boha Dia. Ať už je to
jakkoliv, slunečné přízvisko si Rhodos určitě zaslouží, neboť
slunce tu skutečně svítí neuvěřitelných 270 dní v roce.
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,
vhodné pro vyznavače koupání, slunění a rodiny s dětmi.
Západní větrnější břehy si vybírají spíše milovníci vodních
sportů, zejména surfování, jehož centrem se stalo letovisko
Prasonissi na nejjižnějším výběžku ostrova.
Proč jet na Rhodos? 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. Ostrov lemují dlouhé členité, písečné
pláže, za romantikou se můžete vydat na malé oblázkové
zálivy s průzračně čistou vodou. Bohatou historii ostrova,
datující se od homérských dob, připomíná řada antických
památek a monumentálních středověkých staveb. Nejznámější
Kolos rhodský sice už vidět nemůžete, ale při troše fantazie si
obrovský maják v přístavu Mandraki hravě představíte. Jeho
nohy prý byly rozkročeny právě v místech, kde dnes stojí sochy
současných symbolů ostrova – laně a jelena.
Pro bližší poznání ostrova můžete podniknout výlety zahrnující
prohlídku hlavního města Rhodos nebo okruh ostrovem
s odborným výkladem. Lodní výlety směřují na vedlejší
ostrovy především Symi, Chalki, Nissyros, Kalymnos nebo
do nedalekého Turecka.

Základní informace
Teploty vody a vzduchu ve °C
33
32
31
30

26

26

25

25

25

24
23
20

V

VI

VII

VIII

IX

X

Vzdálenost z České republiky
Vzdušná vzdálenost Praha–Rhodos je 2057 km.
Průměrná doba letu je 2 hodiny a 40 minut.

Rhodos informace

Doprava po ostrově

50

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.

Tip na výlet
Ostrov Symi
Na romantický ostrov Symi doplujete
z Rhodosu asi za dvě hodiny. První
zastávka je určena k prohlídce starobylého
pravoslavného kláštera Panormitis, druhá
je přímo v hlavním městě ostrova. Během
procházky v romantickém městě s malými
domky, kostelíky a úzkými uličkami si
můžete nakoupit místní koření, byliny,
mořské houby a jiné suvenýry nebo si
pochutnat v některé z místních taveren
na vyhlášených rybích specialitách.

Kompletní ceny
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Lindos
Lindos je typická řecká vesnička tvořená
bílými domky vystavěnými ve svahu
u zátoky se dvěma písečnými plážemi.
Celá trasa vedoucí vesničkou strmě
ke sloupům Athénina chrámu je lemovaná
obchůdky se suvenýry 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
typických taveren, nabízejících speciality
řecké kuchyně.
Transfer z letiště asi 60 minut.

pobřeží ostrova, asi 12 kilometrů na jih
od známého střediska Faliraki. Kolymbia
má klidné členité pobřeží s romantickými
zálivy a nabízí množství rozmanité zábavy
jak pro dospělé, tak i pro mladší generaci.
Transfer z letiště asi 45 minut.

Oblast Lachania se stejnojmennou
malebnou vesničkou se nachází v kopcích
několik kilometrů směrem do vnitrozemí.
Po cestě z Gennadi do Kattavie minete
tradiční větrný mlýn, charakteristický pro
tento venkovský kraj. V centru vesničky
Lachania s dobře zachovalými bílými
domky můžete v taverně u velkého
platanu ochutnat speciality řecké
kuchyně.
Transfer z letiště asi 80 minut.

Ixia

Úpravné letovisko s eukalyptovou alejí
a smíšenými písečnými a oblázkovými
plážemi se rozprostírá na východním

Město Rhodos
Kallithea
Faliraki
Kolymbia

Jedno z nejrušnějších letovisek ostrova
leží 15 kilometrů jihovýchodně od města
Rhodos. Celá oblast je oblíbená především
pro své nádherné, několik kilometrů
dlouhé smíšené písečné a oblázkové pláže
s průzračně čistým mořem. Ve Faliraki
se nachází i velký Waterpark. Středisko
je proslulé množstvím barů, restaurací,
kaváren a diskoték, kde noční život utichá
až k ránu. Faliraki má po celou sezónu
dobré autobusové spojení s hlavním
městem.
Transfer z letiště asi 25 minut.

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 dopravě lze využít pravidelnou
autobusovou dopravu nebo taxi.
Transfer z letiště asi 25 minut.

Lardos

Lindos
Gennadi
Lachania

mořem a často zvlněnou mořskou
hladinou je pravým rájem pro sportovně
založené klienty, 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.

Ixia

Kolymbia

2–3

Faliraki

Kallithea

Lachania

Mapa celého Řecka

Středisko Ixia patří k nejvyhledávanějším
místům na severozápadním pobřeží
ostrova. Více než 3 kilometry dlouhá
oblázková pláž s tyrkysově zbarveným

Více informací na

Rhodos informace

Letoviska na Rhodosu
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Rhodos

Lindos

AQUAGRAND EXCLUSIVE DELUXE RESORT 5*

V ceně transfery
do/z hotelu taxíkem

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
• vodní sporty včetně potápění na vyžádání
• možnost zajištění pronájmu jachet nebo
výletů
Ubytování
• klimatizované dvoulůžkové pokoje
• koupelna s WC, vysoušeč vlasů, koupací
pláště a pantofle
• SAT/TV, telefon, internetové připojení
• trezor, minibar, vybavení na přípravu kávy
a čaje
• balkón nebo terasa
Stravování
• polopenze formou bufetu

Výhody

Rhodos nabídka ubytování

• klidný areál určený jen pro dospělé osoby
• lehátka, slunečníky a osušky u bazénů
i na pláži bez poplatku
• v ceně transfery do/z hotelu taxíkem
• wifi
• možnost ubytování v suitách se soukromými
bazény

52

First minute
Cena od: 26 050 Kč
Základní informace
Cena od: 28 620 Kč
Strava: polopenze
Délka pobytu: 7 nocí
Kompletní ceny
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Rhodos

Lindos

V ceně transfery
do/z hotelu taxíkem

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 Smeraldo
a Five Senses Gourmet
• dva bary
• prosklená posilovna s krásným výhledem
• tenisový kurt
• zlatnictví a minimarket
• wellness
Ubytování
• dvoulůžkové pokoje s výhledem na záliv
• koupelna s jacuzzi a WC, vysoušeč vlasů,
koupací pláště a pantofle
• SAT/TV, DVD, hudební kanál, telefon, wifi
• trezor
• minibar, vybavení na přípravu kávy a čaje
• balkón nebo terasa
Stravování
• snídaně, možnost dokoupení večeří

Výhody

Rhodos nabídka ubytování

• 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
• postele velkosti king size
• wifi
• nabídka suit a vil se soukromými bazény

Základní informace
Cena od: 38 370 Kč
Strava: snídaně
Délka pobytu: 7 nocí
Kompletní ceny
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Rhodos

Lardos

V ceně transfery
do/z hotelu taxíkem

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. Součástí resortu
je relaxační centrum s širokým výběrem
hydroterapií a masáží, které provádí zkušený
personál s využitím přírodních produktů.
Vybavení
• propojené sladkovodní bazény se sluneční
terasou a barem
• několik restaurací, plážový bar, disco bar
a hlavní bar
• tenisové kurty, možnost jízdy na koni,
venkovní posilovna
• nákupní centrum se zlatnictvím, obchody se
suvenýry a dárky, hračkami a oblečením
• vodní sporty včetně katamaránu a potápění
• dětský koutek a hřiště
• wellness
Ubytování
• klimatizované dvoulůžkové pokoje s možností
přistýlky
• koupelna s WC, vysoušeč vlasů, koupací
pláště a pantofle
• SAT/TV, DVD přehrávač, rádio, internetové
připojení
• minibar, trezor
• balkón nebo terasa
Stravování
• snídaně formou bufetu, možnost dokoupení
večeří

Rhodos nabídka ubytování

Výhody

54

• krásná pláž se vzrostlými stromy
• v ceně transfery do/z hotelu taxíkem
• lehátka, slunečníky a osušky u bazénů
i na pláži bez poplatku
• internetové připojení
• možnost ubytování v suitách se soukromými
bazény nebo jaccuzi

First minute
Cena od: 23 090 Kč
Základní informace
Cena od: 25 910 Kč
Strava: snídaně
Délka pobytu: 7 nocí
Kompletní ceny
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Rhodos

Lachania

V ceně transfery
do/z hotelu taxíkem

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, řecká, italská,
asijská i à la carte restaurace
• bar, kavárna
• velké šachy
• minimarket, zlatnictví a kadeřnictví
• dětský bazén, hřiště, dětské židličky
• wellness
Ubytování
• klimatizované dvoulůžkové pokoje s možností
přistýlky
• koupelna s jacuzzi vanou, WC, vysoušeč vlasů,
koupací pláště a pantofle
• SAT/TV s hudebním kanálem, wifi, telefon,
trezor
• minibar, vybavení na přípravu kávy a čaje
• balkón nebo terasa
Stravování
• snídaně formou bufetu, možnost dokoupení
obědů a večeří

Výhody

Rhodos nabídka ubytování

• luxusní komplex s nádhernými výhledy
• klidná oblast ostrova
• v ceně transfery do/z hotelu taxíkem
• lehátka, slunečníky a osušky u bazénů
i na pláži bez poplatku
• wifi
• na vyžádání lze zajistit hlídání dětí
• několikrát týdně tematické večery s hudbou
• nabídka suit a vil se soukromými bazény

First minute
Cena od: 25 750 Kč
Základní informace
Cena od: 28 990 Kč
Strava: snídaně
Délka pobytu: 7 nocí
Kompletní ceny
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Rhodos

Kolymbia

V ceně transfery
do/z hotelu taxíkem

ATLANTICA CLUB AEGEAN BLUE 5*
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,
fitness centrum
• 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
• all inclusive

Výhody

Rhodos nabídka ubytování

• 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

56

First minute
Cena od: 23 660 Kč
Základní informace
Cena od: 25 970 Kč
Strava: all inclusive
Délka pobytu: 7 nocí
Kompletní ceny
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Rhodos

Kallithea

GRECOTEL RHODOS ROYAL 4*

V ceně transfery
do/z hotelu taxíkem

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
flórou. 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 windsurfing
a vodní lyžování
• biliár, stolní tenis
• 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
• all inclusive

Výhody

Rhodos nabídka ubytování

• 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
• ranní gymnastika a vodní aerobik
• možnost ubytování v rodinných pokojích
• v rámci all inclusive bez poplatku – kánoe,
šlapadla, windsurfing pro držitele licence
• dětské postýlky, židličky, ohřívače láhví,
kočárky i monitory

First minute
Cena od: 23 210 Kč
Základní informace
Cena od: 25 510 Kč
Strava: all inclusive
Délka pobytu: 7 nocí
Kompletní ceny
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Rhodos

Gennadi

GENNADI GARDENS
Pěkný apartmánový komplex s bazénem se
nachází asi
metrů od smíšené písčitooblázkové pláže v Gennadi. Přibližně ve stejné
vzdálenosti jsou také nákupní možnosti,
taverny a kavárny.
Vybavení
• pěkný bazén a dětský bazén se sluneční
terasou
• lehátka a slunečníky
• snack bar, wifi
Ubytování
Apartmány pro – osoby
• obývací ložnice s vybaveným kuchyňským
koutem
• SAT/TV, telefon, vysoušeč vlasů
• koupelna se sprchovým koutem a WC
• terasa nebo balkón
• zapojení klimatizace a trezor za poplatek

Výhody
• klidné prostředí
• lehátka a slunečníky u bazénu bez poplatku
• wifi
• dětské postýlky bez poplatku

Základní informace
Cena od: 12 560 Kč
Strava: bez stravy
Délka pobytu: 7 nocí

Rhodos

Faliraki

STUDIA A APARTMÁNY MEROPI

Rhodos nabídka ubytování

Objekt 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 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 autobusem.

58

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
Stravování
• možnost dokoupení snídaní

First minute
Cena od: 11 640 Kč
Základní informace
Cena od: 12 440 Kč
Strava: bez stravy
Délka pobytu: 7 nocí
Kompletní ceny
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Rhodos

Kallithea

V ceně transfery
do/z hotelu taxíkem

RODOS PALLADIUM 5*
Hotel Rhodos Palladium přímo na písčitooblázkové 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. Spa centrum
s vnitřním bazénem, jacuzzi, saunou a parní
lázní nabízí relaxační terapie.
Vybavení
• dva velké sladkovodní bazény nepravidelných
tvarů
• restaurace s terasou, pool bar a bar na pláži
• tenisové kurty, volejbalové a basketbalové
hřiště
• fitness centrum, minigolf a stolní tenis
• dětský bazén, hřiště a místnost s videohrami
• vodní sporty u vedlejšího hotelu
• možnost pronájmu horských kol
• minimarket, klenotnictví, půjčovna DVD a CD
• animační programy
Ubytování
• klimatizované dvoulůžkové pokoje s možností
přistýlky
• koupelna s WC, vysoušeč vlasů
• SAT/TV, DVD/CD, telefon
• lednička, trezor
• velký balkón
Stravování
• polopenze formou bufetu

Výhody

Rhodos nabídka ubytování

• oblíbený hotel s dobrou polohou
• 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
• dětské menu
• wellness

First minute
Cena od: 22 510 Kč
Základní informace
Cena od: 24 640 Kč
Strava: polopenze
Délka pobytu: 7 nocí
Kompletní ceny

050_061_Rhodos_15.indd 59

59
www.greece-tours.cz

25.11.14 21:33

Rhodos

Ixia

V ceně transfery
do/z hotelu taxíkem

SHERATON RHODES RESORT 5*
Luxusní hotel se nachází v dosahu minut
od místního letiště v lokalitě Ixia, asi
kilometry od hlavního města, s nímž má
spojení místní autobusovou linkou. Soukromá
pláž u hotelu je písečná s kamenitým vstupem
do tyrkysového moře. Pláž, kterou dělí
od komplexu místní komunikace, je přístupná
přímo z hotelu podzemním tunelem. Relaxační
centrum s krytým bazénem a saunou zajišťuje
různé typy relaxačních masáží.
Vybavení
• tři velké bazény, z toho jeden s pool barem
v šestém patře
• hlavní bufetová restaurace Castellania,
taverna a restaurace u bazénu
• squashové a tenisové kurty, hřiště
na basketbal a volejbal
• fitness centrum
• vodní sporty včetně potápění
• minimarket, kadeřnictví
• dětský bazén, miniklub pro děti od do let,
možnost hlídání
• animační programy
Ubytování
• klimatizované dvoulůžkové pokoje s možností
přistýlky
• koupelna s WC, vysoušeč vlasů, koupací
pláště a pantofle
• SAT/TV, telefon, trezor
• minibar, vybavení na přípravu kávy a čaje
• balkón
• wifi za poplatek
Stravování
• snídaně, možnost dokoupení večeří

Výhody

Rhodos nabídka ubytování

• krásné výhledy na moře
• široká nabídka sportovních aktivit
• v ceně transfery do/z hotelu taxíkem
• lehátka, slunečníky a osušky u bazénů
i na pláži bez poplatku
• wifi bez poplatku v lobby baru
• možnost ubytování pro rodiny v propojených
pokojích

60

First minute
Cena od: 19 310 Kč
Základní informace
Cena od: 21 680 Kč
Strava: snídaně
Délka pobytu: 7 nocí
Kompletní ceny
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Rhodos

Ixia

V ceně transfery
do/z hotelu taxíkem

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 a hřiště
• několik restaurací včetně à la carte a barů
• tenisové kurty, stolní tenis, hřiště na volejbal
a basketbal, minigolf a vodní gymnastika
• vodní sporty včetně windsurfingu
• minimarket a klenotnictví
• internetový kout
• animační program
Ubytování
• klimatizované dvoulůžkové pokoje s možností
přistýlky
• koupelna s WC, vysoušeč vlasů, koupací
pláště a pantofle
• SAT/TV, telefon, minibar, trezor
• balkón
Stravování
• polopenze formou bufetu, možnost
dokoupení all inclusive

Výhody

Rhodos nabídka ubytování

• areál obklopený pěknou přírodou
• v ceně transfery do/z hotelu taxíkem
• lehátka, slunečníky a osušky u bazénů
i na pláži bez poplatku
• židličky a dětské postýlky bez poplatku
• wifi bez poplatku v lobby baru

First minute
Cena od: 20 960 Kč
Základní informace
Cena od: 23 710 Kč
Strava: polopenze
Délka pobytu: 7 nocí
Kompletní ceny
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Kos
Hippokratův ostrov
Na 114 kilometrů nádherných písečných pláží a romantických
skalnatých zálivů lemuje ostrov Kos, posetý historickými
památkami. Podle mytologie byl Kos sídlem obrů a navštívil
ho i Herakles, ale do historie se zapsal především jako rodiště
a působiště zakladatele moderní medicíny Hippokrata. Svatyně
Asklepion s lékařskou školou, kde učil své žáky, patří dodnes
k nejnavštěvovanějším místům na ostrově.
Antické památky, hrady johanitských rytířů a byzantské
kláštery vytváří neopakovatelnou atmosféru tohoto ostrova
v jihovýchodní oblasti Egejského moře. Kos s rozlohou 295 km2
patří stejně jako sousední Rhodos do souostroví Dodekanessos.
Proč jet právě na Kos? Na ostrově se spoustou zeleně můžete
dovolenou strávit 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.
Zatímco hornatý a větrnější jih ostrova je ideálním místem
pro vyznavače vodních sportů, zejména pro surfaře, sever je
rovinatější, vhodný mimo jiné i pro oblíbené výlety na kole.

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.

Tip

Kos informace

Město Kos

62

Doprava po ostrově

Kosmopolitní metropole ostrova je
postavena převážně v italském stylu
s promenádou lemovanou palmami.
Kontrast všudypřítomné historie
a současnosti dodává hlavnímu městu
neopakovatelnou atmosféru. V centru
můžete posedět pod prastarým
Hippokratovým platanem, nedaleko
odtud se nachází římský Odeon
s mramorovými sedadly, nad přístavem
se tyčí Rytířský hrad johanitů a turecká
mešita. Večer město ožívá čilým ruchem,
je tu řada barů, diskoték a nočních klubů.
Z přístavu denně vyplouvají lodě na okolní
ostrovy i do Turecka.
Transfer z letiště asi 50 minut.

Kompletní ceny
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Kefalos
Původně tradiční městečko s krásným
byzantským kostelem a starými větrnými
mlýny ve svahu se postupně přizpůsobilo
turistickému ruchu. Dnes tu najdete řadu
obchodů, taveren, barů i diskotéky,
v nedalekém zálivu i přístav pro jachty
a motorové čluny. Nejznámější pláží
v okolí je písečná Paradise Beach s dobře
vybaveným centrem vodních sportů.
Transfer z letiště asi 10 minut.

Mapa celého Řecka

Psalidi

Kardamena
Letovisko Kardemena na jihovýchodním
pobřeží je druhé největší na ostrově Kos.
Od hlavního města je vzdáleno necelých
30 kilometrů. Jeho předností je především
nádherná, téměř 4 kilometry dlouhá pláž
s jemným zlatým pískem. Samozřejmě tu
nechybí centrum vodních sportů včetně
možnosti potápění. Oblíbené letovisko má
spoustu taveren kavárniček a obchodů,
známé je také svým bohatým nočním životem, 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 přírodním bazénku mezi skalisky je mírně slaná,
ale naprosto čirá. V okolí se nachází i řada
menších zátok s průzračně modrou vodou.
Pláže jsou v té oblasti převážně oblázkové,
u vstupu do moře se mohou objevit ostřejší

Letovisko Psalidi s několika tavernami
a obchody 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 cyklistickou stezkou, kterou využívají i běžci
a milovníci kolečkových bruslí.
Transfer z letiště asi 50 minut.

Lambi
Letovisko Lambi je v podstatě předměstím
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. K nápoji nebo
malému občerstvení na pláži 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.

Kardamena
Kefalos

Jeho slavnou minulost připomínají zbytky
křesťanské baziliky s mozaikami. Kromě
krásné písečné pláže s možností provozování vodních sportů nabízí Mastichari přívětivou řeckou atmosféru v typických tavernách
a kavárnách. Najdete tu řadu obchodů se
zbožím denní potřeby a suvenýry, půjčovny
aut, motocyklů a kol. V Mastichari je i malý
přístav, odkud denně vyplouvají lodě na vedlejší ostrůvky Kalymnos a Pserimos.
Transfer z letiště asi 25 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.

Mastichari
Klidné letovisko na západním pobřeží ostrova, asi 18 kilometrů od hlavního města, se
kterým má pravidelné autobusové spojení.

2–3

Lambi
Město Kos
Tigaki
Psalidi
Marmari
Agios
Fokas
Mastichari

Více informací na

Kos informace

kamínky, doporučujme proto boty do vody.
Agios Fokas se nachází asi 8 kilometrů
od hlavního města ostrova, se kterým má
poměrně časté spojení linkovým autobusem.
Transfer z letiště asi 35 minut.

Letoviska na Kosu
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Kos

Kefalos

BLUE LAGOON VILLAGE 5*
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, fitness 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, minimarket
• tenisové kurty, stolní tenis, víceúčelové
sportovní hřiště, lanová dráha
• pronájem kol
• vodní sporty, tobogány, líná řeka
• dětský bazén se skluzavkami, hřiště, miniklub
• animační programy
• wellness
Ubytování
• klimatizované dvoulůžkové pokoje s možností
přistýlky
• koupelna s WC, vysoušeč vlasů
• SAT/TV, rádio s hudebními kanály
• připojení k internetu, trezor
• malá lednička, vybavení pro přípravu kávy
a čaje
• balkón nebo terasa
Stravování
• all inclusive

Kos nabídka ubytování

Výhody
• rozlehlý areál je rozdělen na dvě části,
v klidnější části 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, fitness 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

First minute
Cena od: 21 250 Kč
Základní informace
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Cena od: 23 400 Kč
Strava: all inclusive
Délka pobytu: 7 nocí
Kompletní ceny
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Kos

Kardamena

HELONA RESORT 5*
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 fitness 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
• více než bazénů
• hlavní restaurace Helona, à la carte
restaurace Thalassa
• dva bary
• tenisový kurt, stolní tenis, hřiště na plážový
volejbal, fitness centrum
• vodní sporty včetně potápění a windsurfingu
• dětský bazén a hřiště
• pronájem kol, motorek a aut
• minimarket, konferenční místnosti
• wellness, internetový kout
Ubytování
• klimatizované dvoulůžkové pokoje s king bed
size s možností přistýlky
• koupelna s WC, vysoušeč vlasů, koupací
pláště, pantofle
• SAT/TV, telefon, wifi, trezor
• minibar, vybavení pro přípravu kávy a čaje
• balkón nebo terasa
Stravování
• polopenze formou bufetu

Výhody

Kos nabídka ubytování

• ubytování pro nejnáročnější klientelu
• lehátka se slunečníky a plážové osušky bez
poplatku u bazénů i na pláži
• individuálně ovládaná klimatizace
• rodinné pokoje a suity se soukromými bazény
• pokoje pro handicapované klienty a rampy
• ubytování ve vilách
• dětské menu, židličky a postýlky bez
poplatku

First minute
Cena od: 18 830 Kč
Základní informace
Cena od: 21 010 Kč
Strava: polopenze
Délka pobytu: 7 nocí
Kompletní ceny
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Kos

Mastichari

NEPTUNE HOTELS RESORT 5*
Luxusní komplex vystavěný ve stylu tradiční
řecké ostrovní architektury se nachází mezi
letovisky Marmari a Mastichari přímo u krásné
písčité pláže s vynikajícími podmínkami pro
surfování. Centrum Neptune Spa nabízí
relaxační a lázeňské služby u vnitřního bazénu,
především masáže, saunu a zkrášlující péči.
Z autobusové zastávky u hotelu je pravidelné
linkové spojení s hlavním městem a kilometry
vzdáleným letoviskem Mastichari.
Vybavení
• tři velké bazény a jeden vyhřívaný, vířivka
• dětský bazén a brouzdaliště
• čtyři restaurace a sedm barů
• à la carte taverna specializovaná na řeckou
kuchyni
• čtyři tenisové kurty, squashový kurt, hřiště
na badminton, fitness centrum a stolní tenis
• minimarket
• wellness
Ubytování
• klimatizované dvoulůžkové pokoje s možností
přistýlky
• koupelna s WC, vysoušeč vlasů, koupací
pláště a pantofle
• SAT/TV, rádio, telefon, internetové připojení
• minibar, trezor
• balkón nebo terasa
Stravování
• polopenze formou bohatého bufetu

Výhody

Kos nabídka ubytování

• lehátka a slunečníky u bazénů bez poplatku
• rodinné pokoje
• wifi v areálu bez poplatku

First minute
Cena od: 24 200 Kč
Základní informace
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Cena od: 25 790 Kč
Strava: polopenze
Délka pobytu: 7 nocí
Kompletní ceny
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Kos

Mastichari

HORIZON BEACH RESORT 4*
Elegantní hotelový komplex přímo u dlouhé
písečné pláže se skládá z hlavní budovy
a bungalovů zasazených v zeleni. Centrum
letoviska Mastichari je vzdáleno asi kilometry,
pro spojení lze využít linkový autobus, který
staví přímo u hotelu.
Vybavení
• dva velké sladkovodní bazény s pool bary
• restaurace s terasou a taverna à la carte
na pláži, bary
• minimarket, herna, internetový koutek
• tenisové kurty, stolní tenis, fitness centrum
• malé basketbalové a volejbalové hřiště, billiár
• dva dětské bazény, hřiště a miniklub
• vodní sporty včetně windsurfingového centra
• animační programy
Ubytování
• klimatizované dvoulůžkové pokoje s možností
přistýlky
• koupelna s WC, vysoušeč vlasů
• SAT/TV, internetové připojení, telefon,
lednička
• balkón nebo terasa
• trezor za poplatek
Stravování
• polopenze formou bufetu

Výhody

Kos nabídka ubytování

• poloha u dlouhé písečné pláže
• lehátka a slunečníky u bazénu bez poplatku
• dětské postýlky bez poplatku
• wifi ve veřejných prostorách

First minute
Cena od: 18 510 Kč
Základní informace
Cena od: 18 960 Kč
Strava: polopenze
Délka pobytu: 7 nocí
Kompletní ceny
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Kos

Agios Fokas

MICHELANGELO RESORT & SPA 5*
Jeden z nejlepších hotelů na Kosu Michelangelo
Resort & Spa 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. Lázeňské
centrum Therme Spa s vnitřním vyhřívaným
bazénem, saunou a fitness centrem nabízí
relaxační programy jako thalassotherapii
a masáže.
Vybavení
• tři bazény s terasami na slunění
• restaurace včetně à la carte, několik barů
• tenisový kurt, hřiště na volejbal
• herna, fitness centrum a jacuzzi
• minimarket, zlatnictví, módní butik
• konferenční místnost
• wellness
Ubytování
• dvoulůžkové pokoje s individuálně ovládanou
klimatizací
• koupelna s WC, vysoušeč vlasů, koupací
pláště a pantofle
• SAT/TV, rádio, telefon, wifi
• vybavení pro přípravu kávy a čaje, malá
lednička, trezor
• balkón nebo terasa
Stravování
• polopenze formou bufetu, možnost
dokoupení all inclusive

Výhody

Kos nabídka ubytování

• hotel pro klidnou relaxaci
• lehátka, slunečníky a osušky u bazénů bez
poplatku
• možnost ubytování v suitách
• wifi
• dětský klub, možnost hlídání dětí

First minute
Cena od: 21 880 Kč
Základní informace
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Cena od: 23 960 Kč
Strava: polopenze
Délka pobytu: 7 nocí
Kompletní ceny
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Kos

Agios Fokas

DIMITRA BEACH RESORT 4*
Areál 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 komplexem.
Spojení do hlavního města i k nedalekým
termálním pramenům zajišťuje linkový autobus.
Vybavení
• tři bazény s terasami na slunění, jeden
s jacuzzi
• tři dětská brouzdaliště, dětský bazén, hřiště,
miniklub
• restaurace Romantica s terasou, taverna, bar
a snack bar
• tenisový kurt, stolní tenis, volejbalové hřiště,
fitness centrum
• internetový koutek, minimarket
• 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
• pronájem trezoru za poplatek
Stravování
• all inclusive

Výhody

Kos nabídka ubytování

• 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 fitness
centrum, stolní tenis, tenisový kurt, vodní
pólo, basketbal, plážový volejbal, 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

First minute
Cena od: 19 820 Kč
Základní informace
Cena od: 21 820 Kč
Strava: all inclusive
Délka pobytu: 7 nocí
Kompletní ceny
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Kos

Psalidi

GRECOTEL KOS IMPERIAL 5*
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 fitness centrum
• škola vodních sportů na pláži včetně kurzů
windsurfingu 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 Premium Plus

Kos nabídka ubytování

Výhody
• lehátka, slunečníky a plážové osušky
u bazénů i na pláži bez poplatku
• na pláži sprchy a převlékárny
• wifi 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,
sterilizátory, nočníky, kočárky i monitory
• Tasty Corner zajišťuje pro děti zdarma od
do hod. jídlo i nápoje, včetně dietních

First minute
Cena od: 22 130 Kč
Základní informace
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Cena od: 24 300 Kč
Strava: polopenze
Délka pobytu: 7 nocí
Kompletní ceny
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Kos

Lambi

DIAMOND DELUXE HOTEL 5*
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. Hotel je určený
pouze pro osoby starší ti let.
Vybavení
• velký sladkovodní 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, fitness centrum
• malý kostelík a minimarket
• wellness, kadeřnictví
Ubytování
• klimatizované dvoulůžkové pokoje
• koupelna s WC, hydromasážní sprcha,
vysoušeč vlasů, koupací pláště, pantofle
• SAT/TV, připojení na internet, rádio, telefon,
trezor
• zařízení pro přípravu kávy a čaje, minibar
• balkón nebo terasa
Stravování
• polopenze formou bufetu, možnost
dokoupení obědů

Výhody

Kos nabídka ubytování

• 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

First minute
Cena od: 22 740 Kč
Základní informace
Cena od: 25 010 Kč
Strava: polopenze
Délka pobytu: 7 nocí
Kompletní ceny
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Kos

Lambi

AQUA BLU BOUTIQUE HOTEL & SPA 5*
Moderní hotel se nachází v letovisku Lambi,
přímo u jedné z nejatraktivnějších písčitooblázkových 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.
Vybavení
• bazén s pool barem
• Cuvee Restaurant s nabídkou gurmánských
specialit
• fitness centrum
• wellness
• tenisové kurty a multifunkční hřiště
v sesterském hotelu Pelagos Suites
• butik
• wifi po celém areálu
Ubytování
• suity pro osoby s individuálně ovládanou
klimatizací
• koupelna s WC, vysoušeč vlasů, koupací
pláště a pantofle
• 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

Výhody

Kos nabídka ubytování

• nový hotel s moderním designem
• lehátka se slunečníky a plážové osušky bez
poplatku u bazénu i na pláži
• wifi v celém areálu bez poplatku
• možnost ubytování v suitách se soukromým
bazénem
• ubytování pro handicapované klienty

First minute
Cena od: 24 470 Kč
Základní informace
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Cena od: 27 030 Kč
Strava: snídaně
Délka pobytu: 7 nocí
Kompletní ceny
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Kos

Marmari

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, lednička
• balkón nebo terasa
Stravování
• all inclusive

Výhody

Kos nabídka ubytování

• slunečníky, lehátka a plážové osušky
u bazénů i na pláži bez poplatku
• v rámci all inclusive bez poplatku fitness
centrum, tenisové kurty, stolní tenis
a šlapadla
• rodinné pokoje a bungalovy
• pronájem windsurfingů zdarma pro držitele
licence
• dětské postýlky, židličky, ohřívače láhví,
sterilizátory, nočníky, kočárky i monitory
• možnost zakoupení dětského jídla, hraček
a plen
• wifi v lobby bez poplatku

First minute
Cena od: 20 640 Kč
Základní informace
Cena od: 22 530 Kč
Strava: all inclusive
Délka pobytu: 7 nocí
Kompletní ceny
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Karpathos
Ostrov živých tradic
Karpathos, nacházející se na jih od Rhodosu, je součástí
souostroví Dodekanesos. Ostrov s rozlohou 332 km2 má
úzký tvar, na délku měří 48 kilometrů. Středem se táhne
vápencové pohoří, jehož nejvyšší vrchol Kali Limni dosahuje
výšky 1215 metrů. Tvoří tak přírodní předěl mezi jižní a severní
částí Karpathosu. Na rozdíl od drsného severu ostrova
s romantickými skalnatými útesy jsou na jihu Karpathosu
převážně úrodné nížiny. Pobřeží ostrova má malebné zátoky,
místy s příkrým vstupem v moře. Pláže jsou velmi rozmanité,
takže si každý návštěvník může najít tu, která mu nejvíce
vyhovuje. Pěkné písečné pláže se nachází na západním pobřeží.
Za nejhezčí na ostrově jsou považovány pláže Agios Nikolaos,
Agios Theodoros v Arkasse a Apella.
Proč navštívit Karpathos? Malý ostrov nabízí ideální podmínky
pro klidnou dovolenou klientů, které nelákají rušná centra
a velké hotelové komplexy. Pláže s hrubším pískem nebo
oblázky nebývají přeplněné a poskytují skvělé podmínky pro
klidnou relaxaci v soukromí. Na jih od hlavního města v Amopi
je nudistická pláž s lehátky a slunečníky, další přírodní pláže
pro naturisty se vyskytují na jižním a západním pobřeží. Pobyt
u moře lze na Karpathosu skloubit s pěšími túrami po kopcích
porostlých borovicemi. Na jižním pobřeží ostrova s vysokými
vlnami si přijdou na své milovníci windsurfingu.
Na Karpathos můžete letět přímo z Prahy anebo připlout
z athénského Pirea, Kréty nebo Rhodosu.

Základní informace
Teploty vody a vzduchu ve °C
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Vzdálenost z České republiky
Vzdušná vzdálenost Praha–Karpathos
je 1900 km.
Průměrná doba letu na Karpathos
je asi 3 hodiny.

Karpathos informace

Tip na výlet
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Tradiční vesnice Olympos
Ostrov Karpathos je známý dodržováním
místních tradic, koná se tu řada folklórních
slavností a udržují staré zvyky.
Ve vesnici Olympos vysoko v horách
na severu se stále žije po staru s pomalým
rytmem dne. Přes nelehké přírodní
podmínky jsou obyvatelé hospodářsky
soběstační. Nejen zemědělství, ale
i řemeslná výroba využívají prastaré
postupy a techniky. Díky tomu bývá
Olympos považován za živoucí muzeum.
Podle zaručených zdrojů řídí tradiční život
vesnice, kde se zastavil čas, místní ženy,
které dosud rády oblékají vyšívané kroje.
Pro turisty je tu několik obchůdků
se suvenýry a příjemná
taverna ve starobylém mlýně.

Kompletní ceny
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Doprava po ostrově
Ostrov má pravidelné autobusové spojení
letovisek s hlavním městem, můžete si tu
půjčit kolo, moped nebo auto.
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Pigadia
Pigadia na jihovýchodním pobřeží je
administrativním centrem i hlavním
přístavem ostrova. Příjemné městečko
je vystavěno podél dlouhé písečné
pláže s průzračně čistým mořem.
Pobřežní promenádu lemují obchůdky,
bary a taverny nabízející místní
kulinářské speciality. Navštívit tu
můžete ruiny raně křesťanské baziliky
Agia Fotini, monumentální hrobku
v Poseidonově jeskyni a archeologické
muzeum.
Na sever od Pigadia ve vnitrozemí se
nachází půvabné tradiční vesničky jako
Aperi, Spoa nebo Mesochori.
Z místního přístavu lze podnikat lodní
výlety podél pobřeží ostrova Karpathos.
Transfer z letiště asi 20 minut.

Okolní kopce plné bujné vegetace vybízí
k turistickým výšlapům.
Za úsilí, které vynaložíte k jejich zdolání,
budete odměněni nádhernými výhledy
na okolní vesničky a pobřeží ostrova.
Transfer z letiště asi 20 minut.
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Diafani

Lefkos

Arkasa
Diakoftis

Pigadia
Karpathos

Tip
Pláže na Karpathosu

Na drsnějším severu ostrova jsou pláže
spíše oblázkové, přístupné pouze z moře,
anebo po nezpevněných prašných
Arkasa
cestách. Mezi nejznámější pláže severního
Malebné městečko leží na jihozápadě
pobřeží patří Diafani, Vananda a Forokli.
ostrova Karpathos, asi 16 km od hlavního
Východní strana ostrova má pláže
města Pigadia. Z okolních písečných
spíše menší a členité. Pod vysokými
pláží, oceňovaných díky čistotě vody
zalesněnými kopci na severovýchodě
každoročně Modrou vlajkou, můžete
ostrova Karpathos se nachází téměř
dohlédnout na protější ostrov Kassos,
400 metrů dlouhá pláž Agios Nikolaos.
a z výběžku Paleokastro, který pláž
Skalnaté útesy ji dělí na tři části, dvě
ohraničuje, pozorovat nezapomenutelný
jsou převážně písečné s oblázky, třetí
západ slunce.
je kamenitá s průzračně čistou vodou.
Tradiční život se i zde přizpůsobuje
V malém zálivu na jih odtud najdete
potřebám turistů, ale stále tu najdete
pláž Apella. Kontrast téměř bílé pláže,
typické taverny a kafenia, kde můžete
tyrkysového moře a zeleně vytváří
ochutnat řecké speciality a poznat
nezapomenutelné scenérie. Členitá
přátelské ostrovany.
pláž potěší jak milovníky šnorchlování
U kašny na náměstí je i malé archeologické u skalnatého pobřeží, tak příznivce
muzeum, navštívit můžete také
jemných oblázků. Přímo u Pigadie
pozůstatky kostela Agia Anastasia.
nabízí příjemnou relaxaci pláž Vrontis.

Neoblíbenější pláží poblíž hlavního města
je asi 5 kilometrů vzdálená Amopi, díky
mělkému vstupu do vody vhodná i pro
rodiny s dětmi. Nádherným místem je také
záliv s pláží Kyra Panagia, pojmenovanou
po místním klášteře. Pláž mezi skalami,
vzdálená od hlavního města jen několik
kilometrů, má zlatavý písek a sytě modré
moře. Na nejjižnějším výběžku ostrova
poblíž letiště pod pískovcovou skálou
se rozkládá pláž Diakoftis. Podél jižního
pobřeží je řada pěkných klidných zátok
s plážemi jako je Pounta.
K nejlepším na ostrově patří tři zátoky
s písečnými plážemi u obce Lefkos
na západě ostrova.

Více informací na

Karpathos informace

Letoviska na Karpathosu
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Karpathos

Arkasa

V ceně transfery
do/z hotelu taxíkem

ARKASA BAY 3*
Oblíbený hotel se nachází na jihozápadě
ostrova Karpathos, asi
metrů od centra
městečka Arkasa s obchůdky, restauracemi
a kavárnami. Díky poloze v mírném svahu
nabízí velmi pěkné výhledy na moře. Malebná
písečná pláž je v dosahu necelých
metrů,
hlavní město ostrova Karpathos Pigadia je
vzdáleno asi kilometrů, spojení zajišťuje
autobusová linka se zastávkou metrů
od hotelu.
Vybavení
• bazén s mořskou vodou a dětský bazén
• terasa pro podávání snídaní, bar
• fitness centrum
Klimatizovaná studia pro – osoby
• obývací ložnice
• koupelna s WC, vysoušeč vlasů
• SAT/TV, telefon, wifi, trezor
• kuchyňský kout s ledničkou
• vybavení pro přípravu kávy a čaje
• balkón
Apartmány pro – osoby mají navíc
oddělenou ložnici a balkón nebo terasu
s výhledem na moře
Stravování
• bez stravy, možnost dokoupení snídaní

Výhody

Karpathos nabídka ubytování

• krásná poloha s nádhernými výhledy
• v ceně transfery do/z hotelu taxíkem
• lehátka, slunečníky u bazénu bez poplatku
• ubytování v apartmánech pro rodiny
• wifi

76

Základní informace
Cena od: 18 150 Kč
Strava: bez stravy
Délka pobytu: 7 nocí
Kompletní ceny
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Karpathos

Pigadia

V ceně transfery
do/z hotelu taxíkem

ALIMOUNDA MARE 5*
Velmi pěkný luxusní hotel se nachází v klidné
zátoce přímo u soukromé písčito-oblázkové
pláže s hrubším pískem. Centrum romantického
hlavního města ostrova Pigadia je v dosahu
minut chůze.
Moderní areál nabízí vysoký standard služeb
a ideální podmínky pro příjemnou dovolenou
párů i rodin s dětmi. Lázeňské centrum hotelu
s jacuzzi, saunou a parními lázněmi zajišťuje
relaxační procedury.
Vybavení
• bazén s oddělenou částí pro děti
• restaurace a bar
• fitness centrum, stolní tenis, billiár
• tenisové kurty v dosahu
metrů od hotelu
• wellness
Ubytování
• klimatizované dvoulůžkové pokoje s možností
přistýlky
• koupelna s WC, vysoušeč vlasů, koupací
pláště a pantofle
• SAT/TV s hudebním kanálem, telefon
• minibar, vybavení pro přípravu kávy a čaje
• trezor
• balkón nebo terasa
Stravování
• polopenze formou bufetu, možnost
dokoupení obědů

Výhody

Karpathos nabídka ubytování

• krásná poloha v zeleni s nádhernými výhledy
• v ceně transfery do/z hotelu taxíkem
• lehátka, slunečníky a plážové osušky
u bazénů i na pláži bez poplatku
• ubytování v rodinných a bezbariérových
pokojích
• dětské menu a dietní strava pro diabetiky
i bezlepková
• dětské postýlky bez poplatku
• wifi za poplatek

First minute
Cena od: 24 930 Kč
Základní informace
Cena od: 27 330 Kč
Strava: polopenze
Délka pobytu: 7 nocí
Kompletní ceny
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Skiathos
Ostrov romantických scenérií
Skiathos, vzdálený od řecké pevniny jen 4 kilometry, 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. Velkou část pobřeží
tvoří proslulé udržované pláže, převážně písčité s pozvolným
vstupem do vody, jen severní oblast ostrova má pobřeží spíše
skalnaté. Vnitrozemí s hustou vegetací převážně borovicových
lesů a olivovníků si 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 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.

Základní informace
Teploty vody a vzduchu ve °C
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Skiathos informace

Vzdálenost z České republiky
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Vzdušná vzdálenost Praha–Skiathos je
1410 km.
Průměrná doba letu je 2 hodiny a 20 minut.
Pokud plánujete jet na Skiathos autem, doporučujeme trajekty z Thessaloniki, Volosu
nebo přístavu Agios Konstantinos poblíž
letoviska Kamena Vourla.

Tip
Skopelos
Pobyt na Skiathosu můžete využít
k poznání sousedního ostrova Skopelos,
vzdáleného asi hodinu plavby. Skopelos
je poměrně malý, není tu ani letiště. Díky
tomu není ostrov s půvabnými plážemi
a tyrkysově zbarveným mořem dosud
ovlivněn masovou turistikou. Předností
Skopelosu jsou téměř panenské zátoky
pro nerušené soukromí, které využívají
i příznivci nudismu. Příjemné bude určitě
i posezení v některé z lákavých taveren
na pobřeží.

Kompletní ceny

078_081_Skiathos_15.indd 78

www.greece-tours.cz | Volejte

Doprava po ostrově
Ostrov má pravidelné autobusové spojení,
na místě si můžete půjčit moped nebo auto.
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Agia Paraskevi
Letovisko, nacházející se asi 8 kilometrů
jihozápadně od hlavního města, má
skvělé 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.

domky s červenými střechami vystavěné
kaskádovitě nad přírodním zálivem.
Městečko je propletené labyrintem uliček
s rozkvetlými dvorky a mnoha tavernami,
obchůdky a kavárnami. 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 filmového
muzikálu Mamma Mia.
Transfer z letiště asi 15 minut.

Mapa celého Řecka

Skiathos-Chora
Koukounaries
Agia Paraskevi

Tip

Tip

Pláže na Skiathosu

Ostrov Alonissos

Vyhlášené pláže na ostrově Skiathos
jsou většinou tvořeny světlým pískem
a v kontrastu s okolní zelení nabízí velmi
působivé scenérie. Za nejkrásnější bývá
Koukounaries
Velký záliv s nádhernou pláží, zařazovanou považovaná Koukounaries, nedaleko ní
pak je malá, ale kouzelná pláž Maratha.
mezi nejkrásnější ve Středomoří, najdete
Na západě Skiathosu se nachází několik
na jihozápadě ostrova, asi 13 kilometrů
půvabných zátok a pláží, například
od hlavního města ostrova. Pláž
Banana beach, oblíbená mladšími
Koukounaries je tvořena jemným pískem
návštěvníky, nebo Agia Eleni. Největšími
se zlatavými odlesky a má pozvolný
plážemi na jihu jsou Agia Paraskevi
vstup do moře. Obklopují ji piniové háje,
a Vromolimnos se spoustou možností
podle nichž je také pojmenována. Kromě
vodních sportů. Nejznámější pláží poblíž
příjemné poklidné relaxace se tu můžete
hlavního města je Megali Ammos, malá
věnovat spoustě vodních sportů. Pobřeží
nudistická pláž Xanemos se nachází asi
lemují denní bary, taverny a obchůdky se
3 kilometry na sever. Známou atrakcí
sezónním zbožím.
je pláž Lalaria s bělostnými oblázky
Transfer z letiště asi 30 minut.
na severu ostrova. Zvětralé skály s velkými
otvory, kterými lze proplouvat, a skalní
Skiathos-Chora
jeskyně, jsou fantastickým dílem přírody.
Hlavním městem, přístavem a správním
Pláž je obklopená skalnatým pobřežím
střediskem ostrova je město Skiathosa přístupná jen z moře na výletním člunu.
Chora na východě ostrova. Tvoří ho bílé

2–3

Pobyt na Skiathosu můžete využít
k poznání nedalekého ostrova Alonissos.
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 bližšímu
prozkoumání ostrova můžete podniknout
cyklistický výlet anebo si pronajmout auto.

Více informací na

Skiathos informace

Letoviska na Skiathosu
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Skiathos

Agia Paraskevi

SKIATHOS PRINCESS 5*
Moderní hotel zasazený v upravené zahradě
se nachází přímo na písečné pláži Agia
Paraskevi, asi kilometrů od hlavního města
a kilometrů od letiště. Lázeňské centrum
Princess Harmony Club zajišťuje léčebné
procedury a programy dle tradičních procedur
na vysoké profesionální úrovni.
Vybavení
• velký bazén s jacuzzi a oddělenou dětskou
částí
• několik restaurací včetně specializovaných
jako středomořská a asijská
• několik barů
• wifi
• fitness centrum, stolní tenis
• široká nabídka vodních sportů
• parní lázně a sauna, kadeřnictví
• miniklub pro děti, dětské menu, za poplatek
hlídání
• možnost zapůjčení auta a pronájmu lodě
Ubytování
• klimatizované dvoulůžkové pokoje
• koupelna s WC, vysoušeč vlasů, koupací
pláště a pantofle
• SAT/TV, telefon, wifi
• minibar
• terasa
Stravování
• snídaně formou bufetu, možnost dokoupení
večeří

Výhody

Skiathos nabídka ubytování

• lehátka, slunečníky a plážové osušky
u bazénů i na pláži bez poplatku
• možnost ubytování v rodinných pokojích

80

First minute
Cena od: 28 780 Kč
Základní informace
Cena od: 33 640 Kč
Strava: snídaně
Délka pobytu: 10 nocí
Kompletní ceny
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Skiathos

Skiathos-Chora

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
• fitness centrum
• vodní sporty
Ubytování
• suity s individuálně ovládanou klimatizací
• oddělená ložnice a obývací část
• koupelna s WC, vysoušeč vlasů, koupací
pláště a pantofle
• SAT/TV, CD přehrávač, telefon, lednička,
trezor
• balkón nebo terasa s výhledem na moře
Stravování
• snídaně formou bufetu, možnost dokoupení
večeří

Výhody

Skiathos nabídka ubytování

• luxusní ubytování s nádhernými scenériemi
• klidné prostředí v dosahu hlavního města
• lehátka se slunečníky a plážové osušky
u bazénu bez poplatku
• wifi připojení zdarma v celém areálu
i na pokojích
• pronájem kol, jachet i soukromých letadel

First minute
Cena od: 39 640 Kč
Základní informace
Cena od: 47 290 Kč
Strava: snídaně
Délka pobytu: 10 nocí
Kompletní ceny
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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. Skopelos, 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.
Proč navštívit Skopelos? Vzhledem ke své velikosti není ostrov
Skopelos s malebnými plážemi cílem masové turistiky, není
tu ani letiště. Pobřeží ostrova tvoří oblázkové i písečné pláže
s malými zátokami a křišťálově čistou vodou. Nabízí pláže
s lehátky, slunečníky a možností občerstvení i panenská místa
pro nerušené soukromí, která využívají příznivci nudismu.
Hladina moře je proměnlivá, přístup do moře od pozvolného
vstupu po skalnaté zálivy s prudce klesajícím dnem, oblíbené
milovníky potápění. Na většinu pláží jezdí místní autobusové
linky. Některé přírodní pláže jsou dostupné pouze z moře
pronajatým člunem.
Anebo se můžete vydat na lodní výlet okolo pobřeží.

Základní informace
Teploty vody a vzduchu ve °C
33
32
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28
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IX

X

Vzdálenost z České republiky
Na ostrově Skopelos letiště není, létá se
na sousední ostrov Skiathos. Vzdušná vzdálenost 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 trajektem, plavba trvá asi hodinu.

Skopelos informace

Tip na výlet

82

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 největšího města
ostrova. Staré kamenné schody vedou
k hradu na vrcholu nad městečkem,
kde se nachází i nejstarší kostel
města Basilika svatého Athanasiose.
Nádherný panoramatický výhled
na městečko i okolní přírodní scenérie je
nezapomenutelný.

Kompletní ceny
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Doprava po ostrově
Ostrov má poměrně spolehlivou autobusovou dopravu. Na místě si můžete půjčit
kolo, motorku nebo auto.
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Pobřeží ostrova Skopelos

Panormo
Oblíbené letovisko na jihozápadě
ostrova se nachází v široké zátoce pod
zalesněným svahem. Kontrast zeleně,
pláže s bílými oblázky a tyrkysového
moře vytváří nádherné scenérie.
Panormo s dlouhou pláží je vhodné pro
pobyty rodin 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 i různým vodním sportům.
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 známé pláže Mila
a Kastani.

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.

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 se občasně vyskytují na severu.
Největší pláží je Milia, nacházející se poblíž
letoviska Panormo, která je považována
i za nejkrásnější na ostrově.
Pláž Perivoli na severozápadě ostrova, asi
4 kilometry od města 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.
Za to tu ale nejdete soukromí a klid.
Severně od hlavního města zaujme
klidná pláž Glysteri s většími oblázky,
kam se pohodlně dojedete autem
nebo na motorce po asfaltové cestě.
Z hlavního města odplouvají na pláž
Glysteri, vybavenou lehátky, slunečníky
a sprchami, 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 pláž Sarres

Mapa celého Řecka

2–3

Glossa

Milia

Skopelos
Panormo

na východ od hlavního města Skopelos.
Jedná se o dvě nádherné neporušené
přírodní pláže, které jsou přístupné jen
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.
Největší pláží na Skopelosu je Milia,
nacházející se poblíž letoviska Panormo,
která je považována i za nejkrásnější
na ostrově.

Více informací na

Skopelos informace

Letoviska na Skopelosu
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Skopelos

Panormo

BLUE GREEN BAY 3*
Menší hotelový komplex se nachází v klidné
zátoce Panormos, asi kilometrů jihozápadně
od hlavního města. Má výhodnou polohu
v zeleni vzrostlých borovic a přitom přímo
u oblázkové pláže s křišťálově modrou vodou,
která získává každoročně Modrou vlajku
za čistotu. V dosahu jsou i další nádherné
pláže jako Milia nebo Kastani, můžete také
podniknout lodní výlet na ostrůvek Dasia
s přírodními plážemi.
Vybavení
• velký sladkovodní bazén s pool barem
a lehátky se slunečníky
• restaurace a bar
Ubytování
• klimatizované dvoulůžkové pokoje
• koupelna s WC, vysoušeč vlasů, pantofle
• SAT/TV, trezor, telefon
• lednička
• balkón nebo terasa
Stravování
• snídaně formou bufetu, možnost dokoupení
večeří

Výhody

Skopelos nabídka ubytování

• výhledy na nádherné přírodní scenérie
• lehátka a slunečníky u bazénu i na pláži bez
poplatku
• wifi
• pro rodiny také možnost ubytování ve studiu
nebo apartmánu

84

First minute
Cena od: 23 790 Kč
Základní informace
Cena od: 24 960 Kč
Strava: snídaně
Délka pobytu: 11 nocí
Kompletní ceny
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Skopelos

Panormo

ADRINA BEACH HOTEL 4*
Adrina Beach 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. Hotel se skládá 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, pantofle
• SAT/TV, telefon, wifi
• lednička, trezor, stropní ventilátor
• balkón nebo terasa
Stravování
• snídaně formou bufetu

Výhody

Skopelos nabídka ubytování

• nádherné přírodní scenérie
• lehátka se slunečníky u bazénu i na pláži bez
poplatku
• plážové osušky
• wifi

First minute
Cena od: 22 860 Kč
Základní informace
Cena od: 24 550 Kč
Strava: snídaně
Délka pobytu: 11 nocí
Kompletní ceny
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Samos
Pythagorův ostrov
Zelený Samos s borovicovými lesy a olivovými háji si dosud
zachoval téměř neporušenou přírodu. Malebné přístavy,
dlouhé pláže a proměnlivá krajina s úrodnými vinicemi tvoří
nádherné scenérie. Díky příjemnému klimatu nabízí ideální
podmínky pro pobyt klientů všech generací, kteří tu najdou
pohodu a klid k relaxaci. Samos s rozlohou 476 km2,
patří k větším ostrovům, geograficky spadá do souostroví
Sporady v severovýchodní části Egejského moře.
Na ostrově, posetém zbytky antických památek, si přijdou
na své milovníci historie. Podle mytologie se tu narodila sama
bohyně Héra a archeologické výzkumy dokazují, že byl osídlen
již v druhém tisíciletí př. n. l. Samos je známý také jako rodiště
dvou významných géniů starověku – matematika a filosofa
Pythagora a také astrologa a astronoma Aristarcha, zakladatele
heliocentrismu.
Proč navštívit právě Samos? Především kvůli přírodním
krásám a oblázkovým plážím s tyrkysově modrou průzračnou
vodou. 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. Přívětiví ostrované, známí svou pohostinností,
po generace udržují místní tradice včetně výroby skvělého vína.
Ze Samosu lze podnikat lodní výlety k poznání okolních ostrovů
– Ikarie, Patmosu nebo Fourni.

Základní informace
Teploty vody a vzduchu ve °C
32
31
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IX

X

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

Samos informace

Tip na výlet

86

Ikaria
S hornatým ostrovem Ikaria má Samos
v hlavní sezóně časté lodní spojení. Ostrov
byl donedávna známý pouze díky svým
léčivým termálním pramenům. V poslední
době se o něm často mluví v souvislosti
s vitalitou a dlouhověkostí jeho obyvatel.
Název ostrova je odvozen od jména
mytologické postavy Ikarose. Jeho otec
Daidalos sestrojil pro sebe a svého syna
dva páry ptačích per spojených voskem,
aby se mohli vznést přes moře. Ikaros však
i přes otcovo varování toužil vyletět výš.
Přiblížil se až ke slunci, jehož teplo vosk
roztavilo, křídla se rozpadla a neposlušný
syn se zřítil do moře v místech dnešní
Ikarie.

Kompletní ceny
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Doprava po ostrově
Na místě si můžete půjčit moped, čtyřkolku
nebo auto.
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Letoviska na Samosu

Mapa celého Řecka

Pythagorio

Karlovassi
Kokkari
Kerveli
Vostalakia

Kampos

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.
V Kerveli jsou vynikající podmínky pro
potápění a šnorchlování.
Je tu i několik obchodů a taveren.
Transfer z letiště asi 30 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. Přírodní
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 přeplněné pláže. Najdete zde
ale samozřejmě taverny a obchody
s potravinami.
Transfer z letiště asi 60 minut.

Tip na výlet
Ostrov Patmos
Patmos, nazývaný Jeruzalémem
Egejského moře, je známým poutním
místem nejenom v rámci Řecka, ale i celé
Evropy.
Ostrov je spojovaný se jménem svatého
Jana, který zde žil jako vyhnanec. Kromě
prohlídky rázovitého ostrova můžete
navštívit i klášter Apokalypsy s jeskyní,
kde podle legendy Jan Evangelista
přebýval i se svým učedníkem Svatým
Prochorem. Tady byl svědkem Božího
zjevení a napsal Apokalypsu.

Pythagorio

Tip na výlet
Dovolená na Samosu je příležitostí
navštívit během jedné dovolené dva
kontinenty. Můžete podniknout plavbu
lodí do Turecka spojenou s návštěvou
Kusadasi, města s pestrým orientálním
bazarem a bohatou nabídkou atraktivního
zboží.
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.

Více informací na

Samos informace

Původně malé městečko, dnes jedno
z nejoblíbenějších letovisek na
jihovýchodním pobřeží ostrova,
bylo pojmenováno po nejznámějším
rodákovi. V malé zátoce láká promenáda
lemovaná kavárnami, tavernami
a bary 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, poskytujících ideální podmínky
pro provozování 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.

2–3

87

www.greece-tours.cz/samos

086_091_Samos_15.indd 87

25.11.14 21:52

Samos

Kerveli

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
• potápěčské centrum
• internetový koutek
Ubytování
• dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky
• koupelna se sprchou a WC, vysoušeč vlasů
• SAT/TV, telefon, rádio
• lednička
• 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

Samos nabídka ubytování

• nádherné scenérie
• lehátka a slunečníky u bazénu i na hotelové
pláži bez poplatku
• klidné prostředí
• sítě proti komárům

88

First minute
Cena od: 16 240 Kč
Základní informace
Cena od: 17 370 Kč
Strava: polopenze
Délka pobytu: 7 nocí
Kompletní ceny
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Samos

Pythagorio

DORYSSA SEASIDE RESORT 5*
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.
Wellness centrum nabízí výběr exkluzivních
relaxačních služeb a terapií jako ayurvedu,
kosmetiku, pedikúru a manikúru.
Vybavení
• velký sladkovodní bazén s pool barem
a terasou
• dvě restaurace s terasou, taverna a bary
• tradiční kavárna
• minimarket, obchůdky
• tenisový kurt, fitness centrum, minigolf
• centrum vodních sportů
• dětský bazén a prostorné hřiště
• wellness
• muzeum s ukázkami rukodělných výrobků
Ubytování
• klimatizované dvoulůžkové pokoje s možností
až dvou přistýlek
• koupelna s WC, vysoušeč vlasů
• SAT/TV, hudební kanál, telefon, wifi
• lednička, trezor
• balkón nebo terasa
Stravování
• polopenze formou bufetu

Výhody

Samos nabídka ubytování

• lehátka se slunečníky u bazénu bez poplatku
• plážové osušky
• dětský klub, postýlky, židličky
• možnost připojení na internet

First minute
Cena od: 21 740 Kč
Základní informace
Cena od: 23 060 Kč
Strava: polopenze
Délka pobytu: 7 nocí
Kompletní ceny
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Samos

Votsalakia

KYMA 4*
Moderní, pečlivě udržovaný apartmánový
komplex Kyma na jihozápadě ostrova pod
úpatím pohoří Kerkis má pěknou polohu
na klidném místě. Nachází se asi
metrů
od dlouhé oblázkové pláže, centrum letoviska
Votsalakia s tradičními tavernami a obchůdky
se zbožím denní potřeby je vzdálené asi
metrů. Spa centrum apartmánového
komplexu Kyma s krytým bazénem, vířivkou
a saunou nabízí výběr relaxačních masáží
a dalších kosmetických služeb.
Vybavení
• velký sladkovodní bazén a s pool barem
• dětský bazén a hřiště
• restaurace
• tenis a stolní tenis, volejbalové hřiště
Ubytování
• apartmány pro – osoby
• obývací ložnice s kuchyňským koutem
• oddělená ložnice, koupelna s WC, vysoušeč
vlasů
• vybavený kuchyňský kout s ledničkou,
mikrovlnnou troubou, toustovačem
a kávovarem
• SAT/TV, DVD přehrávač, trezor
• balkón nebo terasa
• pronájem klimatizace za poplatek
Stravování
• bez stravy, možnost dokoupení rozšířené
kontinentální snídaně.

Výhody

Samos nabídka ubytování

• lehátka a slunečníky u bazénu bez poplatku
• wifi připojení
• dětská postýlka bez poplatku
• bezbariérové pokoje

90

First minute
Cena od: 13 490 Kč
Základní informace
Cena od: 14 130 Kč
Strava: bez stravy
Délka pobytu: 7 nocí
Kompletní ceny
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Samos

Votsalakia

SIRENA RESIDENCE & SPA 4*
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 s vířivkou a pool
barem
• dětský bazén a hřiště
• snack bar, televizní místnost a internetový
koutek
• tělocvična, herna, stolní tenis
• internetový koutek
• wellness s jacuzzi, saunou a možností masáží
• půjčovna aut
Ubytování
• studia s klimatizací pro – osoby
• obývací ložnice, koupelna s WC, vysoušeč
vlasů
• vybavený kuchyňský kout s ledničkou
a mikrovlnnou troubou
• trezor
• SAT/TV a DVD přehrávač
• balkón nebo terasa
• pronájem dětské postýlky za poplatek
Stravování
• rozšířená kontinentální snídaně

Výhody

Samos nabídka ubytování

• vysoký standard ubytování
• lehátka, slunečníky a osušky u bazénu bez
poplatku
• bezbariérové pokoje
• wifi
• wellness

First minute
Cena od: 19 220 Kč
Základní informace
Cena od: 20 220 Kč
Strava: snídaně
Délka pobytu: 7 nocí
Kompletní ceny

086_091_Samos_15.indd 91

91
www.greece-tours.cz

25.11.14 21:53

Lesbos
Ostrov básnířky Sapfó
Olivovníky porostlý Lesbos, řecky nazývaný také Mytilini,
s rozlohou 1630 km² třetí největší ostrov Řecka, si získává
stále větší oblibu. Přitom dosud odolává masové turistice,
takže se tu nesetkáte s přeplněnými letovisky, stále převládají
spíše přírodní pláže. Díky příjemnému klimatu nabízí ideální
podmínky pro pohodovou dovolenou klientů všech generací
včetně rodin s dětmi.
Ostrov má bohatou historii, spojován je především se
starověkou básnířkou Sapfó. Podle mytologie pobývali
na Lesbosu během trojské války i slavní hrdinové Achilleas
a Odysseus.
Lesbos, zařazený do souostroví severních Sporad v Egejském
moři, byl v minulosti kvůli své strategické poloze a velikosti
často předmětem sporů i válek. Dlouhá turecká okupace,
datující se od roku 1462, skončila až v roce 1912. Přesto si hrdí
obyvatelé tohoto krásného ostrova dokázali udržet svou
národní identitu a zachovat tradiční kulturu.
Proč jet právě na Lesbos? Ostrov má nádherné přírodní
scenérie s bohatou faunou a flórou, zejména olivovými háji
a borovicovými lesy . Nabízí se tu zajímavé trasy pro turistiku
i horské túry. 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. Lesbos je také domovem mnoha druhů
stěhovavých ptáků, takže zájemci o ornitologii zde mohou
pozorovat i vzácné druhy, zejména v oblastech Skala Kalloni,
Petra a Agiasos.
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.

Základní informace
Teploty vody a vzduchu ve °C
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Vzdálenost z České republiky

Lesbos informace

Vzdušná vzdálenost Praha – Lesbos
je 1674 km.
Průměrná doba letu je 2 hodiny a 30 minut.
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Doprava po ostrově

Tip

Letoviska na ostrově spojuje s hlavním
městem autobusová linka, můžete si tu
půjčit kolo, moped nebo auto.

Suvenýry z Lesbosu
Z Lesbosu si přivezte ouzo. Tradiční řecká
pálenka s anýzovou příchutí vám během
dlouhé zimy 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 vůně ouza je tu cítit doslova
na každém kroku. Vítaným dárkem bude
určitě také místní olivový olej, jehož
kvalita je považovaná za špičkovou.

Kompletní ceny
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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 windsurfing. 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.

Pobyt v Molyvosu využijte k procházce
v křivolakých uličkách a výběru
suvenýrů v některém z řady obchůdků
s uměleckými předměty a starožitnostmi.
Příjemně unaveni si pak můžete dopřát
relaxaci na oblázkové pláži nebo
vychutnat místní speciality v přístavní
taverně.

Mapa celého Řecka

Skala Kallonis

Mytilini

Mytilini
Mytilini – metropole na jihovýchodě
ostrova je živým pulsujícím centrem
a důležitým přístavem, kde v současnosti
žije přes 30 procent obyvatel Lesbosu.
Město se rozkládá panoramaticky
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 v hlavní sezóně odplouvají
lodi z Mytilini každý den.

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

2–3

Molyvos

Tip na výlet
Ostrov Limnos
Příjemným zpestřením pobytu na Lesbosu
může být návštěva méně známého
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
specialitou je bílé víno Moschato.

Více informací na

Lesbos informace

Letoviska na Lesbosu
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Lesbos

Skala Kallonis

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 pohodlí svých návštěvníků.
Místní autobusové linky zajišťují pravidelné
spojení s hlavním městem a letoviskem
Molyvos.
Hotelové spa a wellness centrum nabízí
saunu, relaxační a léčebné masáže
a omlazující procedury.
Vybavení
• velký sladkovodní bazén
• restaurace, bar a pool bar
• fitness 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, wifi
• balkón nebo terasa
Stravování
• snídaně formou bufetu

Výhody

Lesbos nabídka ubytování

• lehátka se slunečníky u bazénu bez poplatku
• dětské postýlky bez poplatku
• možnost ubytování v rodinných pokojích
nebo suitách
• wifi
• pokoje vhodné pro handicapované klienty

94

Základní informace
Cena od: 25 020 Kč
Strava: snídaně
Délka pobytu: 10 nocí
Kompletní ceny
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Lesbos

Molyvos

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. Malebné
městečko Molyvos s tradičními domy, mnoha
tavernami a obchůdky, je v dosahu necelých
kilometrů. 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 fitness centrum
• sauna a jacuzzi, masáže
• internetový kout
• příležitostně tradiční řecké večery
Ubytování
• klimatizované dvoulůžkové pokoje s možností
přistýlky
• koupelna s WC, vysoušeč vlasů, koupací
pláště a pantofle
• SAT/TV, telefon, wifi
• minibar
• balkón nebo terasa
Stravování
• snídaně formou bufetu, možnost dokoupení
večeří

Výhody

Lesbos nabídka ubytování

• pěkné ubytování v upraveném areálu
• krásné výhledy
• lehátka se slunečníky u bazénů bez poplatku
• internetové připojení
• blízkost městečka Molyvos

First minute
Cena od: 18 360 Kč
Základní informace
Cena od: 19 830 Kč
Strava: snídaně
Délka pobytu: 10 nocí
Kompletní ceny
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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.
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.
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 Ermioni nebo
Agia Fotia se světlými oblázkovými plážemi.
A v neposlední řadě tu můžete obdivovat spoustu historických
památek, významné natolik, že byly zapsány na seznam
UNESCO.

Základní informace
Teploty vody a vzduchu ve °C
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Tip

Chios informace

Středověké vesničky

96

Ostrov Chios patřil ve středověku díky své
strategické poloze a především bohatství,
získanému z čilého obchodního styku
i námořní dopravy, k nejbohatším řeckým
ostrovům. Protože musel poměrně často
čelit pirátským nájezdům, stěhovali se
místní obyvatelé do vnitrozemí. Kamenné
domy stavěli těsně vedle sebe tak, že celý
komplex měl jen jeden vchod a jeden
východ. Vznikl tak jakýsi „labyrint“
s úzkými uličkami, krytými klenbami
a oblouky. Nejdůležitější budovy, často
zdobené černobílými sgrafiti, byly
umístěné uprostřed. Dodnes zachovalé
středověké vesnice poblíž hlavního města
Chios jako Armolia, Kalamoti a Nenita jsou
známé díky svým keramickým dílnám.
Za návštěvu určitě stojí také půvabná
vesnička Pyrgi s romantickými uličkami.
Díky zachovalé unikátní černobílé
sgrafitové výzdobě domů je považována
za jednu z nejhezčích řeckých vesnic
vůbec.

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

Doprava po ostrově
Ostrov má pravidelnou autobusovou
dopravu, na místě si můžete půjčit moped
nebo auto.
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Hlavní město ostrova

Karfas
Oblíbené letovisko Karfas na jihovýchodě
ostrova, asi sedm kilometrů na jih
od hlavního města, je živým turistickým
místem s tavernami, kavárnami, bary,
půjčovnami aut a dalším servisem pro
turisty. Dlouhá 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.

Mapa celého Řecka

Ve stejnojmenném hlavním městě ostrova
Chiosu, nazývaném také Chora, žije
celoročně více než polovina obyvatel
ostrova. Metropole byla vystavěna
na východním pobřeží ostrova 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,
vyráběné z fíků.

2–3

Kardamyla

Chora
Karfas
Agia Ermioni
Agia Fotia

Tip
Léčivá masticha
Proslaveným produktem Chiosu je léčivá
pryskyřice, masticha, která se získává
z kůry stromu řečík lentišek. Nejkvalitnější
pryskyřice je ze stromů, které rostou
výhradně v jižní části ostrova, jejíž
hospodářství, kultura i obyčejný život
také s mastichou úzce souvisí. Nikde jinde
v Řecku ani na světě nelze tento druh
pryskyřice získat. Na Chiosu se přírodní
aromatická pryskyřice zpracovává
od starověku. Kromě toho, že se využívá
k náboženským obřadům, jako obdoba

kadidla, přidává se vzhledem k příznivým
účinkům na trávení také do tradičních
místních cukrovinek a pamlsků, likérů
a žvýkaček. Stále častěji obohacuje také
řadu kosmetických výrobků, zejména
krémy, šampóny a zubní pasty.

Více informací na

Chios informace

Letoviska na Chiosu
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Chios

Karfas

V ceně transfery
do/z hotelu taxíkem

SEA VIEW RESORTS & SPA 4*
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
• fitness 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 pantofle
• SAT/TV, telefon, internetové připojení
• trezor, minibar
• balkón
Stravování
• snídaně, možnost dokoupení večeří

Výhody

Chios nabídka ubytování

• nádherná pláž
• v ceně transfery do/z hotelu taxíkem
• lehátka, slunečníky a plážové osušky
u bazénu bez poplatku
• wifi
• možnost pronájmu auta nebo kola
• ubytování pro handicapované klienty

First minute
Cena od: 22 380 Kč
Základní informace
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Cena od: 23 670 Kč
Strava: snídaně
Délka pobytu: 10 nocí
Kompletní ceny
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Chios

Karfas

V ceně transfery
do/z hotelu taxíkem

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
• lobby, 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
• SAT/TV, telefon, wifi, trezor
• vybavený kuchyňský kout
• balkón nebo terasa s výhledem na moře
Stravováni
• snídaně

Výhody

Chios nabídka ubytování

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

Základní informace
Cena od: 21 100 Kč
Strava: snídaně
Délka pobytu: 10 nocí
Kompletní ceny
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Korfu
Smaragdový ostrov
Ostrov Korfu, řecky Kerkyra, s rozlohou 592 km2, je pokrytý
zelení. Olivové háje a husté lesy s voňavými eukalypty
a vznešenými cypřiši, vytváří nádherný kontrast s tyrkysovým
pobřežím. Nejseverněji položený řecký ostrov, nazývaný také
perla Jónského moře, patří již dlouhá léta mezi nejoblíbenější
prázdninové cíle. Středoevropanům vyhovují zejména místní
klimatické podmínky bez extrémních teplot. Přívětivé hlavní
město Kerkyra, postavené v benátském stylu, otevírá svoji
pohostinnou náruč všem návštěvníkům, stejně jako letoviska,
lemující členité pobřeží.
Proč jet na Korfu? Ostrov nabízí svým návštěvníkům skvělé
podmínky pro letní dovolenou. Jsou tu tradiční přímořská
letoviska, klidné romantické pláže s křišťálově čistou vodou,
ale i rušná místa pro noční zábavu, lesy a hory, lákající turisty
k výšlapům. Při toulkách ostrovem vás zaujmou malé zapadlé
horské vesničky, osamělé kláštery i středověké pevnosti, stejně
tak jako úžasné pobřeží a průzračné moře nebo stylové taverny
s nezapomenutelnými místními specialitami a kvalitním vínem.
Na Korfu si každý najde místo, které mu bude vyhovovat.
Pobyt můžete využít také k poznání okolních ostrovů jako
Kefalonia nebo Paxi a Antipaxi. Nabízí se i celodenní výlet
do stále neobjevené Albánie nebo návštěva malebné Pargy.

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–Korfu je 1415 km.
Průměrná doba letu je 2 hodiny.

Doprava po ostrově

Korfu informace

Tip

100

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

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.

Kompletní ceny
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Apraos
Apraos na severovýchodě ostrova Korfu
je klidné místo s širokou pláží a světlým
pískem. Podél písečné pláže se nachází
kiosky s občerstvením a obchůdky
s plážovými potřebami, na malých lodích
můžete navštívit malebné pláže v okolí.
Křišťálově čisté moře a pozvolný vstup
do vody je ideální pro pohodový pobyt dětí
a starších klientů.
Více možností zábavy nabízí 6 kilometrů
vzdálené letovisko Acharavi s atmosférou
typického řeckého prázdninového místa
s kavárnami a tradičními tavernami.
Transfer z letiště asi 60 minut.

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
Ermones na západním pobřeží ostrova, 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.

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
Pantokrator a obklopená cypřišovými háji,

Gouvia
Oblíbené letovisko na východním pobřeží
ostrova Korfu, necelých 10 kilometrů
severně od hlavního města, s nímž má
spojení místní autobusovou linkou.
Letovisko Gouvia v přírodním zálivu
nabízí typickou atmosféru řeckého
prázdninového města s řadou obchůdků,
taveren a kaváren i možnosti večerní
zábavy v barech a na diskotékách. Okolní
skály vytváří krásné scenérie a současně
chrání pobřeží před studeným větrem,
takže teplota mořské vody je tu velmi
příjemná až do října.
Transfer z letiště asi 20 minut.

Kalami
Klidné místo v zálivu na severovýchodě
ostrova nabízí kromě písčité pláže
s malými oblázky také nádherné přírodní
scenérie. Z původně rybářské vesničky,

Mapa celého Řecka

2–3

Acharavi
Apraos
Kalami
Barbati
Dassia
Gouvia
Kerkyra
Ermones

kde si pronajímal spisovatel L. Durrell
známý bílý dům, postupně vyrostlo
malé letovisko s několika tavernami
a obchody. Okolní krajina s olivovníky
láká k procházkám, milovníci turistiky
si mohou vyšlápnout na vrchol pohoří
Pantokrator, odkud je nezapomenutelný
výhled na celý ostrov.
Transfer z letiště asi 50 minut.

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

Více informací na

Korfu informace

Letoviska na Korfu
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Korfu

Dassia

V ceně transfery
do/z hotelu taxíkem

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, kadeřnictví, internetový kout
• tenisové kurty, stolní tenis a fitness centrum
• vodní sporty, pronájem kol
• dětský Grecoland club
• animační programy
Ubytování
• klimatizované komfortně vybavené
dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky
• koupelna s WC, vysoušeč vlasů, koupací
pláště a pantofle
• SAT/TV, trezor, telefon, minibar
• balkón nebo terasa s výhledem na moře
Stravování
• polopenze

Výhody

Korfu nabídka ubytování

• 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
• ubytování pro rodiny
• dětské postýlky, židličky, ohřívače láhví,
kočárky i monitory
• Tasty Corner pro děti od do let poskytuje
zdarma od do hod. jídlo i nápoje, včetně
dietních
• Discovery programy pro děti od do let
zaměřené na poznávání přírody

102

First minute
Cena od: 27 480 Kč
Základní informace
Cena od: 30 570 Kč
Strava: polopenze
Délka pobytu: 7 nocí
Kompletní ceny
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Korfu

Dassia

V ceně transfery
do/z hotelu taxíkem

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, fitness centrum
• vodní sporty
• dětský Grecoland club v červenci a srpnu
• animační programy
• aerobik, step aerobik, vodní aerobik
• zlatnictví, internetový koutek a minimarket
Ubytování
• klimatizované dvoulůžkové pokoje
• koupelna s WC, vysoušeč vlasů, koupací
pláště a pantofle
• SAT/TV, rádio, CD, telefon
• lednička/minibar, trezor
• balkón nebo terasa
Stravování
• polopenze formou bufetu, možnost
dokoupení Premium Plus

Výhody

Korfu nabídka ubytování

• 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 v lobby bez poplatku
• golfové hřiště v dosahu kilometrů
• mimo červenec a srpen je hotel určen jen pro
dospělé

First minute
Cena od: 27 160 Kč
Základní informace
Cena od: 30 190 Kč
Strava: polopenze
Délka pobytu: 7 nocí
Kompletní ceny
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Korfu

Barbati

V ceně transfery
do/z hotelu taxíkem

LA RIVIERA BARBATI 4*
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, obchod
• stolní tenis
• parkoviště
Ubytování
Studia s klimatizací pro – osoby
• obývací ložnice
• koupelna s WC, vysoušeč vlasů
• plně vybavený kuchyňský kout
• žehlička, trezor
• SAT/TV a DVD přehrávačem
• balkón nebo terasa
Apartmány pro – osoby mají navíc
oddělenou ložnici
Stravování
• bez stravy, možnost dokoupení snídaní

Výhody

Korfu nabídka ubytování

• krásná poloha u pláže, nedaleko letoviska
• v ceně transfery do/z hotelu taxíkem
• wifi
• možnost zapůjčení plážových osušek

104

First minute
Cena od: 17 680 Kč
Základní informace
Cena od: 18 610 Kč
Strava: bez stravy
Délka pobytu: 7 nocí
Kompletní ceny
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Korfu

Dassia

GRECOTEL DAPHNILA BAY THALASSO 4*

V ceně transfery
do/z hotelu taxíkem

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
• fitness 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

Výhody

Korfu nabídka ubytování

• 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
• v rámci all inclusive některé sporty bez
poplatku
• bohaté animační programy
• Grecoland Club s programem pro děti
od do let
• golfové hřiště v dosahu kilometrů
• dětské postýlky, židličky, ohřívače láhví,
kočárky i monitory

First minute
Cena od: 24 310 Kč
Základní informace
Cena od: 26 830 Kč
Strava: all inclusive
Délka pobytu: 7 nocí
Kompletní ceny
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Korfu

Apraos

CHRISMOS LUXURY SUITES AND STUDIOS 4*

V ceně transfery
do/z hotelu taxíkem

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

Výhody

Korfu nabídka ubytování

• poloha přímo u pláže
• v ceně transfery do/z hotelu taxíkem
• wifi
• lehátka a slunečníky na pláži i u bazénu bez
poplatku
• pronájem dětské postýlky bez poplatku

106

First minute
Cena od: 19 870 Kč
Základní informace
Cena od: 22 170 Kč
Strava: snídaně
Délka pobytu: 7 nocí
Kompletní ceny
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Korfu

Ermones

ATLANTICA GRAND MEDITERRANEO 5*

V ceně transfery
do/z hotelu taxíkem

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
• fitness 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
• malá lednička, trezor ve velikosti na laptop
• balkón nebo terasa s výhledem na moře
Stravování
• snídaně formou bufetu, možnost dokoupení
večeří nebo all inclusive

Výhody

Korfu nabídka ubytování

• lehátka se slunečníky k dispozici bez poplatku
• v ceně transfery do/z hotelu taxíkem
• 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 bez poplatku

First minute
Cena od: 24 020 Kč
Základní informace
Cena od: 26 930 Kč
Strava: snídaně
Délka pobytu: 7 nocí
Kompletní ceny
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Korfu

Gouvia

V ceně transfery
do/z hotelu taxíkem

LOUIS CORCYRA BEACH 4*
Pěkně umístěný hotel se nachází v dosahu
několika minut chůze od hlavní třídy letoviska
Gouvia s mnoha tavernami, obchůdky
a zábavními možnostmi. Do hlavního města
ostrova Korfu, vzdáleného kilometrů, je
spojení linkovým autobusem ze zastávky
asi
metrů od hotelu. Rozsáhlý hotelový
areál se skládá z hlavní budovy a bungalovů
zasazených v zeleni. Nabízí nádherné výhledy
na moře. Je situován přímo u menší přírodní
písčito-oblázkové pláže, která byla rozšířena
o uměle upravenou pláž s přístupem do moře
po několika schodech. Lehátka a slunečníky
na pláži jsou bez poplatku.
Vybavení
• dva bazény
• několik restaurací včetně asijské a čtyři bary
• tenisové kurty, stolní tenis, minigolf, herna
• malé fotbalové hřiště, plážový volejbal,
půjčovna kol
• vodní sporty
• dětský bazén s brouzdalištěm, hřiště,
miniklub
• internetový kout a minimarket
Ubytování
• klimatizované dvoulůžkové pokoje s možností
přistýlky
• koupelna s WC, vysoušeč vlasů
• SAT/TV, telefon
• malá lednička
• balkón nebo terasa
• pronájem trezoru a wifi za poplatek
Stravování
• all inclusive

Výhody

Korfu nabídka ubytování

• lehátka se slunečníky u bazénů bez poplatku
• v ceně transfery do/z hotelu taxíkem
• plážové osušky oproti malému depozitu
• možnost sportovních aktivit
• bez poplatku tenis, stolní tenis, minigolf
• rodinné pokoje s posuvnými dveřmi
• dětské postýlky bez poplatku

108

First minute
Cena od: 20 860 Kč
Základní informace
Cena od: 22 050 Kč
Strava: all inclusive
Délka pobytu: 7 nocí
Kompletní ceny
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Korfu

Kalami

V ceně transfery
do/z hotelu taxíkem

SAN ANTONIO RESORT 4*
Resort ve stylu středomořské architektury
se nachází přímo u moře v mírném svahu nad
zálivem Kalami. Z areálu obklopeného zelení
a olivovníky je díky panoramatickému umístění
nádherný výhled na moře a okolní přírodní
scenérie.
S nedalekým letoviskem Kassiopi a hlavním
městem Korfu je spojení linkovým autobusem.
Vybavení
• dva sladkovodní bazény se sluneční terasou
• dvě restaurace a tři bary
• minimarket, malá knihovna
• hřiště, půjčovna kol, zajištění pronájmu aut
• na pláži vodní sporty včetně potápění
Ubytování
• klimatizované dvoulůžkové pokoje s možností
přistýlky
• koupelna s WC, vysoušeč vlasů
• SAT/TV, telefon, wifi
• malá lednička
• balkón nebo terasa s výhledem na moře
• pronájem trezoru za poplatek
Stravování
• snídaně, možnost dokoupení obědů a večeří

Výhody

Korfu nabídka ubytování

• lehátka se slunečníky u bazénů bez poplatku
• v ceně transfery do/z hotelu taxíkem
• wifi
• rodinné pokoje, studia a apartmány
• dětské postýlky bez poplatku

First minute
Cena od: 15 900 Kč
Základní informace
Cena od: 17 240 Kč
Strava: snídaně
Délka pobytu: 7 nocí
Kompletní ceny
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Zakynthos
Ostrov přírodních krás
Zakynthos, třetí největší ostrov v Jónském moři, lemují
nádherné tyrkysově zbarvené písečné i oblázkové pláže.
Díky svým přírodním krásám je zařazován mezi nejhezčí
řecké ostrovy. Zakynthos pokrývají z velké části hory a lesy,
v úrodných nížinách se daří citrusům, které střídají olivové
háje a vinice. Zvláštní pozornost přitahují divoké scenérie
na západním pobřeží, kde příroda vymodelovala vysoké
skalnaté útesy a malebné zátoky s jeskyněmi. Modré jeskyně
se zářivě modrou až fosforeskující vodou spolu s nejvíce
fotografovanou 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 klidnou
dovolenou na písečných plážích u průzračného moře v téměř
nedotčené přírodě.
Při troše štěstí se můžete při koupání v Laganaském zálivu,
setkat v moři s chráněnou mořskou želvou Caretta-caretta.
Právě na zdejším pobřeží s křišťálovou vodou se těmto
vzácným želvám daří výjimečně dobře, v zájmu jejich ochrany
byly některé pláže vyhlášeny přírodní rezervací.
Zakynthos v sobě harmonicky kloubí kosmopolitní prostředí
s typickou jónskou atmosférou. Chcete-li ho poznat opravdu
dobře, nabízí se tu řada výletů. Během pobytu můžete
navštívit i sousední ostrov Kefalonia.

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

Tip
Vzdálenost z České republiky

Zakynthos informace

Pašerácký vrak

110

Vzdušná vzdálenost Praha–Zakynthos
je 2100 km.
Průměrná doba letu je 2 hodiny a 20 minut.

Doporučujeme celodenní plavbu okolo
nádherného pobřeží Zakynthosu se
zastávkami na koupání u půvabných
pláží, nedostupných silniční dopravou.
Pouze lodí je přístupná i nejznámější
a nejfotografovanější 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.

Kompletní ceny
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Doprava po ostrově
Ostrov má pravidelnou autobusovou
dopravu spojující letoviska s hlavním
městem. Na místě si můžete půjčit kolo,
moped nebo auto.
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i kamenitý, doporučujeme proto boty
do vody.
Transfer z letiště asi 20 minut.

Laganas
Nejoblíbenější a nejrušnější letovisko
v zátoce 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 hlavního
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 chráněného 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
prázdninové středisko s bary a tavernami
nabízí spoustu možností pro aktivní
dovolenou i relaxaci. Je tu řada obchodů
s potravinami 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

Mapa celého Řecka

Vassilikos
Malý poloostrov v nejhezčí části
Zakynthosu, 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 provozování vodních sportů
na Zakynthosu.
Za návštěvu stojí pláž Gerakas
na západním pobřeží výběžku, která je
právem zařazována 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.

Tragaki
Tragaki je vesnička uprostřed olivových
hájů a vinic na severovýchodním pobřeží
Zakynthosu.
Známé letovisko Tsilivi se nachází
v dosahu 3 kilometrů, centrum hlavního
města je vzdáleno asi 9 kilometrů.
Transfer z letiště asi 20 minut.

2–3

Alykes
Tragaki
Tsilivi
Zakynthos
Argassi
Vassilikos
Kalamaki
Laganas

Tip na výlet
Kefalonia
Během svého pobytu na Zakynthosu
můžete podniknout lodní výlet
na sousední ostrov Kefalonii. Součástí
výletu je plavba na lodičkách po jezeře
Melissani s neuvěřitelně tyrkysovou
hladinou. Následuje zastávka v zátoce
Myrtos, kde si můžete pořídit fotografie
nádherných scenérií. Okruh Kefalonií
zahrnuje i prohlídku hlavního města
ostrova – Argostoli, kde budete mít
příležitost k zakoupení místních suvenýrů
a rukodělných výrobků.

Více informací na

Zakynthos informace

Letoviska na Zakynthosu
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Zakynthos

Tragaki

ATLANTICA ELEON GRAND RESORT AND SPA 5*
Luxusní komplex se nachází na jihozápadě
ostrova Zakynthos u obce Tragaki, asi
kilometry od centra letoviska Tsilivi. Areál
byl vybudován s dodržením ekologických
standardů na místě původního olivového
háje. Jeho název je odvozen ze starořeckého
pojmenování olivovníku a vzrostlé stromy
zdobí komplex Eleon i jeho okolí. Pláž u hotelu
je písčito-kamenitá s kameny u vstupu do moře.
Vybavení
• dva velké sladkovodní bazény a jacuzzi
s terasou na slunění
• bazén se čtyřmi skluzavkami
• hlavní restaurace Eleon a několik barů
• tenisový kurt, stolní tenis a fitness centrum
• hřiště na košíkovou a volejbal
• potápěčské centrum
• internetový kout, minimarket, prádelna
• miniklub, dětský bazén a hřiště
• Eleon Wellness Spa
Ubytování
• klimatizované dvoulůžkové pokoje
s možností přistýlky
• koupelna s WC, vysoušeč vlasů,
koupací pláště
• SAT/TV, telefon, wifi
• trezor, malá lednička
• balkón nebo terasa
Stravování
• all inclusive

Výhody

Zakynthos nabídka ubytování

• lehátka, slunečníky a plážové osušky
u bazénu i na pláži bez poplatku
• ubytování s kuchyňským koutem pro rodiny
• dětské postýlky bez poplatku
• podmínky pro pobyt handicapovaných klientů
• wifi

112

First minute
Cena od: 25 030 Kč
Základní informace
Cena od: 27 890 Kč
Strava: all inclusive
Délka pobytu: 7 nocí
Kompletní ceny
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Zakynthos

Vassilikos

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

Zakynthos nabídka ubytování

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

First minute
Cena od: 13 950 Kč
Základní informace
Cena od: 14 490 Kč
Strava: snídaně
Délka pobytu: 7 nocí
Kompletní ceny
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Zakynthos

Laganas

AGRILIA BOUTIQUE HOTEL 2*
Moderní elegantní hotel s pěkným bazénem
a zahradou s palmami se nachází nedaleko
letoviska Laganas v obci Agrilia. Pláž
v Laganasu je v dosahu necelého kilometru,
doprava z hotelu je zajišťována minibusem.
Od centra hlavního města ostrova je hotel
vzdálen asi kilometrů.
Vybavení
• bazén se sluneční terasou a snack barem
• restaurace a hala pro podávání snídaní
• půjčovna filmů
• stolní tenis a biliár
• možnost pronájmu auta nebo motorky
• wifi
Ubytování
• dvoulůžkové pokoje
• koupelna s WC, vysoušeč vlasů
• SAT/TV, DVD, telefon
• zařízení na přípravu kávy a čaje, minibar
• balkón nebo terasa
• klimatizace a pronájem trezoru za poplatek
Stravování
• snídaně, možnost dokoupení večeří

Výhody

Zakynthos nabídka ubytování

• v klidném prostředí a současně nedaleko
Laganasu
• velmi pěkné ubytování
• lehátka se slunečníky u bazénu bez poplatku
• wifi

114

First minute
Cena od: 14 380 Kč
Základní informace
Cena od: 15 710 Kč
Strava: snídaně
Délka pobytu: 7 nocí
Kompletní ceny
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Zakynthos

Tsilivi

LESANTE 5*
Luxusní hotel se nachází v oblasti Tsilivi, jen
metrů od krásné písčité pláže. Centrum
letoviska je vzdáleno několik minut chůze.
Služby hotelu doplňuje moderně vybavené
lázeňské centrum, velkoryse vybudované
na rozloze
m , s krytým vyhřívaným
bazénem, vířivkou, saunou, masážními
sprchami a fitness centrem. Můžete si tu dopřát
nejrůznější relaxační masáže a kosmetickou
péči včetně služeb kadeřníka.
Vybavení
• dva členité sladkovodní bazény
a dětský bazén
• několik barů a restaurací včetně à la carte
• herna, fitness centrum
• zlatnictví
• wellness
Ubytování
• klimatizované dvoulůžkové pokoje
s možností přistýlky
• koupelna s WC, vysoušeč vlasů,
koupací pláště a pantofle
• SAT/TV, DVD, rádio, telefon, wifi
• trezor, zařízení na přípravu kávy a čaje,
minibar
• balkón nebo terasa
Stravování
• polopenze formou bohatého bufetu

Výhody

Zakynthos nabídka ubytování

• lehátka se slunečníky u bazénu bez poplatku
• plážové osušky
• speciální dětské menu, dětské židličky
• wifi připojení k internetu bez poplatku

First minute
Cena od: 22 340 Kč
Základní informace
Cena od: 23 830 Kč
Strava: polopenze
Délka pobytu: 7 nocí
Kompletní ceny

110_115_Zakynthos_15.indd 115

115
www.greece-tours.cz

25.11.14 22:02

Lefkada
Ostrov nejkrásnějších pláží
Lefkada s rozlohou 303 km2 je součástí Jónských ostrovů,
nachází se mezi ostrovy Kefalonia a Korfu. Jeho 115 kilometrů
dlouhé, členité pobřeží s třpytivou vodou nabízí ty nejkrásnější
pláže v Řecku. Moře na Lefkadě má nádherné zabarvení
díky vápencovému podloží a bílým skalám. Od bílé skály
Lefkatasu na nejjižnějším výběžku ostrova je také
odvozeno pojmenování 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 Lefkady tvoří
téměř bílý písek nebo oblázky. Působivé kontrasty bělostného
pobřeží s tyrkysově zabarveným mořem svou krásou ohromí
každého návštěvníka.
Lefkada byla původně poloostrovem, s pevninou ji spojoval
asi 100 metrů dlouhý pás země, ve starověku bylo toto spojení
zřejmě kvůli obraně odstraněno. V současnosti spojuje ostrov
s pevninou most, po němž na Lefkadu přijíždí návštěvníci,
přilétající na letiště Aktio u města Preveza.
Proč navštívit Lefkadu? Lefkada je doslova rájem pro
milovníky vodních sportů a nabízí nejvyhlášenější místa
vhodná pro provozování i výuku windsurfingu,
kiteboardingu i paraglidingu. Ideální podmínky jsou
na ostrově také pro cyklisty. Pokud dáváte přednost spíše
klidné relaxaci pak vás Lefkada nadchne svou neopakovatelnou
atmosférou ostrovního světa, jedinečnými přírodními
scenériemi a kouzelnými, přesto nepřeplněnými plážemi.
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
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Vzdálenost z České republiky

Lefkada informace

Vzdušná vzdálenost Praha – letiště Aktio
je 1504 km
Průměrná doba letu je 2 hodiny 10 minut.
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Doprava po ostrově

Tip na výlet

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

Hlavní město Lefkada
Správním a obchodním centrem ostrova
je stejnojmenné hlavní město se 7 000
obyvateli situované v zálivu na severu.
Mimo období nejvyšší turistické sezony je
poklidným přístavním městem s pěknou
marinou. Půvabnou pěší zónu lemuje řada
kavárniček, barů a obchodů se zajímavým
zbožím. Nechybí ani taverny se skvělými
místními, především rybími specialitami
a malé ouzeri, kde si můžete vychutnat
lehké občerstvení se skleničkou místní
pálenky.

Kompletní ceny
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Agios Nikitas
Malebná rybářská vesnička, obklopená
olivovníky, se nachází u pláže na západním
pobřeží, asi 12 kilometrů od hlavního
města Lefkada. Pohodová atmosféra
a úžasné scenérie zaručují skvělé
podmínky pro klidnou dovolenou klientů
všech generací. Pro plážovou relaxaci
můžete využít i nedaleké kouzelné pláže
ostrova jako Milos, Kathisma a Pefkoulia,
kam dojdete příjemnou procházkou nebo
dojedete vodním taxi. V letovisku Agios
Nikitas je několik tradičních taveren a barů,
obchůdky i půjčovny motorek a aut.
Transfer z letiště asi 50 minut.

Nidri
Nejrušnější letovisko na východě Lefkady
s kosmopolitní atmosférou a celodenní
zábavou láká většinu návštěvníků
ostrova. Pobřeží lemuje promenáda
s kavárnami, tavernami 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 plážím
na západním pobřeží Lefkady a blízkým
ostrovům jako je Skorpios, který patřil
rejdaři Onassisovi. Je tu velké centrum
vodních sportů s řadou atrakcí,
vypůjčit si můžete i motorové čluny.
Transfer z letiště asi 40 minut.

Pláže na Lefkadě
Bělostné pláže se světlým pískem nebo
oblázky, pokrývají zejména západní

pobřeží ostrova. Mezi nejznámější patří
zátoka s nevšední krásou - Porto Katsiki,
která je právem opakovaně zařazována
mezi nejkrásnější pláže na světě. Příkrá
bílá skaliska, 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. Nejlépe vybavenou pláží
pro vodní sporty včetně paraglidingu
je v této oblasti Kathisma. Širokou pláž
s bílým pískem si oblíbili převážně mladí
návštěvníci.
Méně navštěvované jsou pláže pro
klidnou relaxaci jako Megali Petra,
Avali a Kavalikevta. Agios Ioannis
na severozápadě ostrova, poblíž
hlavního města, má ideální podmínky
pro windsurfing a kiteboarding. Pláž
Vassiliki v širokém zálivu na jihu ostrova
je vzhledem k vynikajícím klimatickým
podmínkám rájem surfařů. Z Vassiliki
se na lodním taxi můžete přepravit
na pláž Agiofili v malém zálivu na úpatí
příkré skály nebo na klidnou pláž
Ammousa.
Na rozdíl od západu, převládá
na východním pobřeží spíše bezvětří,
pláže tu jsou převážně oblázkové,
ale vždy s křišťálově čistou vodou.
Nejznámější jsou Nidri, Nikiana, Poros,
Perigiali a Desimi.
Transfer z letiště asi 50 minut.

Mapa celého Řecka

Lefkada

2–3

Preveza

Agios Nikitas
Kathisma

Nikiana

Nidri

Skorpios

Porto Katsiki

Tip
Ostrov Skorpios
Známý Onassisův Skorpios je na dohled
od letoviska Nidri na východním pobřeží
Lefkady. 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.

Více informací na

Lefkada informace

Letoviska na Lefkadě
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Lefkada

Nidri

PORTO LIGIA 3*
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, trezor, telefon
• lednička
• balkón nebo terasa
Stravování
• rozšířená kontinentální snídaně formou
bufetu

Výhody

Lefkada nabídka ubytování

• klidná lokalita a ubytování u pláže
• lehátka, slunečníky a plážové osušky
u bazénu i na pláži bez poplatku
• dětské postýlky bez poplatku

118

First minute
Cena od: 13 730 Kč
Základní informace
Cena od: 14 280 Kč
Strava: snídaně
Délka pobytu: 7 nocí
Kompletní ceny
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Lefkada

Nidri

PORTO GALINI SEASIDE RESORT AND SPA 4*
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 Lefkadě Nidri,
hlavní město Lefkada je vzdáleno kilometrů.
Vybavení
• dva venkovní sladkovodní bazény
• vnitřní vyhřívaný bazén
• tři restaurace a dva bary
• tenisové kurty, stolní tenis,
hřiště na plážový volejbal
• fitness 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, trezor, telefon
• minibar
• balkón nebo terasa
Stravování
• snídaně formou bufetu, možnost dokoupení
večeří

Výhody

Lefkada nabídka ubytování

• výhledy na krásné scenérie
• lehátka a slunečníky u bazénu i na pláži
bez poplatku
• dětské postýlky bez poplatku

Základní informace
Cena od: 16 330 Kč
Strava: snídaně
Délka pobytu: 7 nocí
Kompletní ceny
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Santorini
Bájná Atlantida
Malý kykladský ostrůvek Santorini, s rozlohou jen 76 km2,
nemá díky nádherným scenériím ve světě obdoby. Svítivě
bílé fasády malých domků s barevnými okenicemi a modré
kopule kostelíků v kontrastu s temně azurovým mořem
vytváří neopakovatelnou atmosféru. Díky přírodním
podmínkám, kouzelným západům slunce a půvabné
místní architektuře se ostrov Santorini stal jedním
z nejoblíbenějších cílů romantických pobytů a svatebních cest.
Podle nalezených důkazů vyspělé civilizace, která tu
vzkvétala až do výbuchu sopky kolem roku 1600 př. n. l.,
vědci usuzují, 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.

Proč je dobré navštívit Santorini? Je to prostě výjimečný
ostrov, který kromě relaxace u moře nabízí na malé rozloze
spoustu zajímavostí. Antické památky s úchvatnými
freskami v Akrotiri, středověký Pyrgos, malebné vesničky
a unikátní městečka vybudovaná přímo na skalách.
Na sopečné půdě s charakteristickým červeným zabarvením
se skvěle daří různým tradičním plodinám, z nichž zdejší
mistři kulinářského umění připravují skvělé speciality.
Na Santorini se v posledních letech gastronomii věnuje
stále větší pozornost a působí tu řada známých šéfkuchařů,
jejichž delikatesy můžete ochutnat ve vyhlášených místních
restauracích. Znalce a milovníky vína potěší vynikající
produkty vinařství SantoWines, považované za nejlepší
v rámci kykladských ostrovů.

Základní informace
Teploty vody a vzduchu ve °C
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Vzdálenost z České republiky

Santorini informace

Vzdušná vzdálenost Praha–Santorini
je 2150 km.
Průměrná doba letu je 2 hodiny a 40 minut.

120

Tip

Doprava po ostrově
Ostrov má dobře organizovanou
autobusovou dopravu, která spojuje
všechna letoviska s hlavním městem.

Lodní výlet okolo pobřeží Santorini
Pohled na Santorini z moře nabízí
celodenní výlet, jehož součástí jsou kromě
plavby Kalderou i zastávky na několika
ostrůvcích. Navštívíte vulkanický ostrov
Nea Kameni se stále aktivním kráterem
a lávový ostrůvek Palea Kameni, kde
se můžete vykoupat v horkých sirných
pramenech. Poslední zastávkou je
obydlený kamenitý ostrov Thirasia
k procházce nebo výstupu do městečka
Manolas. Výhledy na Thiru a další
městečka jako Imerovigli, Firostefani
a Oia jsou nezapomenutelné.

Kompletní ceny
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Mapa celého Řecka
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Oia
Imerovigli
Thira
Kamari
Perissa
Perivolos

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 aristokratických 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 vystavené 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.

Více informací na

Santorini informace

prudký a kamenitý, doporučujeme proto
obuv do vody. Plážovou promenádu
lemuje řada taveren, restaurací,
Thira (Firá)
obchůdků, kaváren, barů a diskoték.
Hlavní město Thira, vybudované
na stěnách sopečného kráteru, je typickou Nedaleko Kamari nad skalnatými svahy
Messa Vouno se nacházejí vykopávky
ukázkou kykladské architektury. Z dálky
z dnešního hlavního města - starověké
připomíná bílá vlaštovčí hnízda, zblízka
zjistíte, že ho tvoří klikaté uličky, dlážděné Thiry. Keramiku, mince a další artefakty,
kameny, a neobvyklé nízké domy s malými které zde byly nalezeny, si můžete
prohlédnout v Archeologickém muzeu
okny, patii a schůdky.
v hlavním městě ostrova. Z Kamari je
Ze všech míst Thiry, nacházející se
ve výšce 300 metrů nad hladinou moře, je lodní spojení do letoviska Perissa, které
navazuje na Perivolos. Pobřeží těchto
fascinující výhled na Egejské moře, které
letovisek tvoří nejdelší pláž na Santorini,
se fantasticky proměňuje při západech
převážně písečnou a s dobrými
slunce. Celý den až do pozdních nočních
podmínkami pro vodní sporty. Spojení
hodin je tu otevřeno nesčetné množství
do hlavního města Thira zajišťují místní
obchodů a obchůdků, butiků, taveren,
autobusové linky.
kaváren i barů. Do přístavu přes den
Transfer z letiště asi 15 minut.
připlouvají lodě s výletníky z okolních
kykladských ostrovů, v podvečer už celé
město patří jen těm, kdo na ostrově tráví
Perissa
svoji dovolenou. Z přístavu pod Thirou
Druhé největší letovisko na Santorini se
vede do města 566 schodů. Turisté mohou rozprostírá na opačné straně hory Messa
do města také vyjet lanovkou anebo
Vouno, podél atraktivní dlouhé písečné
využít zdejší atrakce a nechat se vyvézt
pláže, místy s prudším vstupem do moře,
na hřbetě oslíka.
v jedné části s plochou kamennou
Pláže jsou z hlavního města vzdáleny
deskou v moři. Promenáda podél pláže
asi 8 kilometrů a jezdí se k nim místní
je lemována tavernami, kavárnami
autobusovou dopravou, která spojuje
a malými obchůdky, převážně s plážovým
všechna zajímavá místa ostrova – Akrotiri, vybavením. V Perisse lze provozovat vodní
Perissu, Oiu a Monolithos.
sporty, včetně školy potápění. Na hlavní
Transfer z letiště asi 20 minut.
silnici, která spojuje Perissu se zbytkem
ostrova, se nachází více obchodů a několik
barů. Oblíbené letovisko dosud není tak
Kamari
rušné jako Kamari, nejživější je v srpnu,
Kamari je nejnavštěvovanější letovisko
ostrova, oblíbené klienty všech generací. kdy tu pobývají místní Řekové a Italové.
Perissa má dobré autobusové spojení
Rozkládá se na východní části ostrova
s hlavním městem.
Santorini podél 2 kilometry dlouhé
Transfer z letiště asi 25 minut.
oblázkové pláže s tmavým sopečným
pískem. Vstup do moře je tu poměrně

Letoviska na Santorini
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Santorini

Oia

V ceně transfery
do/z hotelu taxíkem

ANDRONIS BOUTIQUE 5*
Malý komplex s nabídkou luxusního ubytování
je vybudovaný v lokalitě, odkud jsou nevšední
výhledy na Egejské moře. Pláže jsou vzdáleny
asi kilometry.
Vybavení
• bazén s terasou a slunečníky
• venkovní jacuzzi, terasa s nádherným
výhledem
• vyhlášená restaurace, bar
Ubytování
• klimatizované pokoje a suity
• koupelna s WC, vysoušeč vlasů, koupací
pláště, pantofle
• SAT/TV, CD přehrávač
• telefon, wifi, trezor
• terasa
Stravování
• snídaně formou bufetu

Výhody

Santorini nabídka ubytování

• luxusní ubytování na výjimečném místě
• nádherné výhledy
• v ceně transfery do/z hotelu taxíkem
• lehátka se slunečníky a osušky u bazénu bez
poplatku
• na vyžádání možnost dietní stravy

122

Základní informace
Cena od: 59 800 Kč
Strava: snídaně
Délka pobytu: 7 nocí
Kompletní ceny
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Santorini

Oia

V ceně transfery
do/z hotelu taxíkem

CANAVES OIA 5*
Bělostný hotel vystavěný ve stylu tradiční
kykladské 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 ve vesničce Oia, na jednom
z nejkrásnějších míst ostrova. Pláže jsou odtud
vzdáleny kilometry. Z bezpečnostních důvodů
hotel nepovoluje ubytování dětí mladších let.
Vybavení
• sladkovodní bazén s lehátky a slunečníky
• restaurace
• hotelová terasa s pool barem a výhledem
na kalderu
• wifi
• možnost objednání masáží
Ubytování
• klimatizované suity pro osoby
• koupelna s WC, vysoušeč vlasů, koupací
pláště a pantofle
• SAT/TV, CD přehrávač, telefon, wifi
• trezor, lednička
• terasa s výhledem na moře
Stravování
• snídaně formou bufetu

Výhody

Santorini nabídka ubytování

• ubytování na výjimečném místě
• všechny pokoje s výhledem na nádherné
scenérie
• v ceně transfery do/z hotelu taxíkem
• wifi

Základní informace
Cena od: 51 950 Kč
Strava: snídaně
Délka pobytu: 7 nocí
Kompletní ceny
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Santorini

Kamari

ACQUA VATOS 3*
Příjemný malý tradiční hotel leží v zahradě
v centru letoviska Kamari, asi metrů
od kamenito-písečné pláže, blízko rušnější
hlavní promenády s mnoha tavernami, bary,
kavárnami a obchůdky.
Vybavení
• velký bazén s pool barem
• jídelna, prostor pro sledování televize
• wifi za poplatek
Ubytování
• klimatizované dvoulůžkové pokoje
• koupelna s WC, vysoušeč vlasů
• SAT/TV, rádio, telefon
• lednička
• balkón nebo terasa
• pronájem trezoru za poplatek
Stravování
• snídaně formou bufetu, možnost dokoupení
obědů nebo večeří

Výhody

Santorini nabídka ubytování

• ubytování jen metrů od pláže
v centru letoviska
• lehátka a slunečníky u bazénu bez poplatku
• možnost zajištění masáže
• dětské postýlky bez poplatku

124

Základní informace
Cena od: 23 160 Kč
Strava: snídaně
Délka pobytu: 10 nocí
Kompletní ceny
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Santorini

Oia

V ceně transfery
do/z hotelu taxíkem

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, pláže
jsou vzdáleny kilometry. Z bezpečnostních
důvodů nemohou být ubytovány děti do let.
V lázeňském centru si můžete dopřát
regeneraci a ošetření celého těla s využitím
tradičních procedur i moderních postupů.
Vybavení
• venkovní bazén s pool barem, lehátky
a slunečníky
• kavárna, bar, vinotéka
• wellnes s vnitřním bazénem, saunou
a nabídkou relaxačních procedur
Ubytování
• klimatizované suity
• koupelna s WC, vysoušeč vlasů, koupací
pláště, pantofle
• obývací prostor s pohovkou a psacím stolem
• SAT/TV, telefon, wifi
• trezor, minibar
• balkón nebo terasa s výhledem na moře
Stravování
• snídaně formou bufetu

Výhody

Santorini nabídka ubytování

• nádherné výhledy na moře
• lehátka se slunečníky u bazénu bez poplatku
• plážové osušky
• wifi
• v ceně transfery do/z hotelu taxíkem

Základní informace
Cena od: 64 500 Kč
Strava: snídaně
Délka pobytu: 7 nocí
Kompletní ceny
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Santorini

Kamari

ANTINEA SUITES 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
• velký sladkovodní bazén a dvě vířivky
• dětské brouzdaliště
• restaurace, pool a snack bar
• lobby s internetovým připojením
• fitness centrum
• sauna a wellness
Ubytování
• klimatizované dvoulůžkové
a třílůžkové pokoje
• koupelna s WC, vysoušeč vlasů, koupací
pláště a pantofle
• SAT/TV, rádio, telefon, wifi
• lednička, trezor
• balkón nebo terasa
Stravování
• polopenze formou bufetu

Výhody

Santorini nabídka ubytování

• pěkná poloha s nádhernými výhledy
• pohodlná lehátka, slunečníky a osušky
u bazénu bez poplatku
• wifi bez poplatku
• junior suity s vlastním bazénem
• dětské postýlky bez poplatku
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First minute
Cena od: 30 070 Kč
Základní informace
Cena od: 33 530 Kč
Strava: polopenze
Délka pobytu: 10 nocí
Kompletní ceny
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Santorini

Perivolos

SANTO MIRAMARE 4*
Luxusní komplex se soukromou pláží
a palmovou zahradou je vystavěn v klasickém
kykladském stylu. Nachází se na jihovýchodě
Santorini v klidné části letoviska Perivolos,
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 a jacuzzi
• restaurace s terasou, dva bary
• fitness centrum, sauna
• vodní sporty
• dětský bazén a hřiště
• internetový koutek
Ubytování
• klimatizované dvoulůžkové pokoje
• koupelna s WC, vysoušeč vlasů
• SAT/TV, hudební kanál, telefon
• malá lednička, trezor
• balkón nebo terasa
Stravování
• snídaně formou bufetu, možnost dokoupení
večeří

Výhody

Santorini nabídka ubytování

• lehátka, slunečníky a plážové osušky
u bazénů i na pláži bez poplatku
• wifi v lobby bez poplatku
• možnost ubytování ve studiích
s kuchyňským koutem

Základní informace
Cena od: 27 800 Kč
Strava: snídaně
Délka pobytu: 11 nocí
Kompletní ceny
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Mykonos
Ostrov větrných mlýnů
Malý kamenitý Mykonos s větrnými mlýny a rozlohou jen
88 km2 má světový věhlas kosmopolitního místa. Na svých
jachtách připlouvá spousta klientů včetně světových celebrit
za odpočinkem a zábavou, své letní rezidence si tu vystavěli
nejbohatší Řekové, v hlavním městě ostrova najdete butiky
a klenotnictví nejznámějších značek. 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, oblázky
dlážděných uličkách hlavního města a pak se po celou noc
bavit. Mykonos je ostrov, který nikdy nespí. Obyvatelé
Mykonu se snaží udržet typický ráz svého ostrova s oslnivě
bílými domky. Neuvidíte zde žádnou vysokopodlažní
budovu, staví se pouze jednopatrové domky s červenými,
modrými nebo zelenými dřevěnými okeniceni.
O historii Mykonosu se ví velice málo, byl kdysi důležitým
obchodním místem, ale v dějinách Řecka nehrál výraznější
roli. Přesto tu jsou historické pamětihodnosti jako například
zbytky benátské pevnosti Kastro, unikátní archeologický
areál si můžete prohlédnout na sousedním Délosu.
Z Mykonu je pravidelné lodní spojení i na okolní kykladské
ostrovy jako Paros, Naxos, Amorgos nebo Andros.

Základní informace
Teploty vody a vzduchu ve °C
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Vzdálenost z České republiky

Mykonos informace

Vzdušná vzdálenost Praha – Mykonos
je asi 1651 km.
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Doprava: Letecky do Athén s přestupem
na místní linku Athény-Mykonos.
Průměrná doba letu je 2 hodiny a 30 minut
do Athén a přibližně 20 minut na Mykonos.

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 nejobdivovanější 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.

Kompletní ceny

128_133_Mykonos_15.indd 128

www.greece-tours.cz | Volejte

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, Rafinou
a okolními ostrovy.
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Platis Gialos

Mykonos 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.

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 je pobřeží s barevnými
domy, nazývané Malé Benátky.
Romantické uličky, vydlážděné oblázky,
lemují obchůdky, kavárny, vyhlášené butiky
a taverny. Úsměvnou zvláštností jsou
pelikáni – maskoti ostrova, procházející se
v úzkých uličkách města. K Mykonu patří
bohatý noční život s mnoha bary, nočními
kluby a diskotékami, které utichají až
k ránu.
Transfer z letiště asi 15 minut.

Agios Ioannis

Platis Gialos, jedno z prvních turistických
letovisek na jižní straně ostrova, je
dnes živým kosmopolitním místem
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.

2–3

Ftelia

Mykonos
Agios Ioannis
Ornos

Elia
Paradise
Platis Gialos
Psarou

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.

Elia

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 filmu Shirley Valentine.
Transfer z letiště asi 20 minut.

Mapa celého Řecka

Velmi příjemná písčito-oblázková pláž
má pozvolný vstup do moře. Největší
z jižních pláží ostrova v krásné zátoce
nabízí místy povolené pláže pro nudisty.
Na pláži je několik restaurací, působí
tu centrum vodních sportů a jen pár
minut odtud se nachází jediný vodní park
ostrova Mykonos. Elia je snadno dostupná
autobusem z města Mykonos nebo na lodi
z Platis Yialos.
Transfer z letiště asi 30 minut.

Tip
Mykonos a kostelíky
Návštěvníky Mykonu často udivuje
množství pravoslavných kostelů, kostelíků
a kapliček, rozesetých po celém ostrově.
Jen v hlavním městě jich napočítáte asi 80,
někdy stojí i několik kostelíků vedle sebe
v řadě. V současné době je jich na ostrově
více než 600 a další stále přibývají. Často
si je staví rodiny třeba v souvislosti
s významnější událostí v rodině nebo jako
poděkování za vyslyšení svých přání.
Mezi nejznámější ukázky tradiční
kykladské architektury patří chrám
Paraportiani v hlavním městě, jedná se
v podstatě o soubor několika menších
kostelíků postavených v různých úrovních.

Více informací na

Mykonos informace

Letoviska na Mykonosu
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Mykonos

Agios Ioannis

MYKONOS GRAND AND RESORT 5*
Luxusní hotelový komplex vybudovaný
v kykladském stylu se nachází přímo u věhlasné
pláže Agios Ioannis. Vzhledem ke kvalitě
poskytovaných služeb je hotel členem Small
Luxury Hotels of the World.
Do centra hlavního města Mykonos,
vzdáleného asi kilometry, lze pohodlně dojet
místní autobusovou dopravou.
Lázeňské centrum Althea nabízí kosmetické
procedury i péči o tělo včetně různých masáží.
Vybavení
• velký bazén s mořskou vodou a sluneční
terasou
• dvě restaurace a několik barů
• squashové a tenisové kurty
• fitness centrum, sauna
• wifi
• miniklub pro děti
• wellness a lekce jógy
Ubytování
• klimatizované dvoulůžkové pokoje s možností
přistýlky
• koupelna s WC, vysoušeč vlasů, koupací
pláště a pantofle
• SAT/TV, DVD, telefon, wifi
• minibar, trezor
• balkón nebo terasa
Stravování
• snídaně formou bufetu, možnost dokoupení
večeří

Výhody

Mykonos nabídka ubytování

• lehátka, slunečníky a plážové osušky
u bazénu i na pláži bez poplatku
• nádherné výhledy na protější ostrov Délos
• poloha přímo u pláže
• vysoký standart ubytování
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Základní informace
Cena od: 32 670 Kč
Strava: snídaně
Délka pobytu: 7 nocí
Kompletní ceny

128_133_Mykonos_15.indd 130

www.greece-tours.cz | Volejte

222 329 747 | Pište

info@greece-tours.cz

26.11.14 16:13

Mykonos

Elia

MYCONIAN IMPERIAL & THALASSO SPA 5*
Terasovitě postavený komplex nad krásnou
písečnou pláží Elia spojuje prvky klasické řecké
a ostrovní architektury a nabízí nádherný
panoramatický výhled na záliv. Hotel zajišťuje
několikrát denně autobusovou dopravu
do kilometrů vzdáleného hlavního města
ostrova. Vyhlášené Thalasso Spa centrum má
tři venkovní bazény a širokou nabídku různých
masáží, relaxačních lázeňských a kosmetických
procedur
Vybavení
• velký sladkovodní bazén a dětský bazén se
sluneční terasou
• hlavní restaurace Meltemi, à la carte
restaurace, několik barů
• fitness centrum
• vodní sporty včetně potápění
• kadeřnictví, zlatnictví a minimarket
• wifi
• heliport
• možnost pronájmu aut nebo kol a zajištění
lodních výletů
Ubytování
• klimatizované dvoulůžkové pokoje s možností
přistýlky
• koupelna s WC, vysoušeč vlasů, koupací
pláště a osušky
• SAT/TV, DVD/CD, telefon, wifi
• minibar, trezor
• balkón nebo terasa
Stravování
• snídaně formou bufetu, možnost dokoupení
obědů a večeří

Výhody

Mykonos nabídka ubytování

• lehátka, slunečníky a plážové osušky
u bazénů i na pláži bez poplatku
• skvělá poloha přímo u písečné pláže
• nádherné výhledy
• dobré spojení s hlavním městem

First minute
Cena od: 29 650 Kč
Základní informace
Cena od: 30 570 Kč
Strava: snídaně
Délka pobytu: 7 nocí
Kompletní ceny
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Mykonos

Platis Gialos

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 pantofle
• SAT/TV, DVD přehrávač, internetové připojení
• minibar, trezor
• balkón nebo terasa
Stravování
• snídaně formou bufetu

Výhody

Mykonos nabídka ubytování

• 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

132

Základní informace
Cena od: 37 180 Kč
Strava: snídaně
Délka pobytu: 7 nocí
Kompletní ceny
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Mykonos

Psarou

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.
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.
Elixir Beauty Spa nabízí kromě fitness centra
a sauny řadu kosmetických a relaxačních
lázeňských procedur včetně masáží,
aromaterapií či čokoládových zábalů.
Vybavení
• velký bazén s mořskou vodou
• hlavní restaurace, à la carte restaurace
Gourmet
• brasserie u bazénu, plážový a noční bar
• stolní tenis, fitness centrum
• vodní sporty
• možnost zajištění lodních výletů nebo
pronájem jachet
• wellness
• malá knihovna
Ubytování
• klimatizované dvoulůžkové bungalovy
• koupelna s vanou a sprchovým koutem, WC,
vysoušeč vlasů, koupací pláště a pantofle
• SAT/TV, DVD, mini hi-fi stereo, telefon, wifi
• trezor, minibar
• balkón nebo terasa
Stravování
• snídaně formou bohatého bufetu

Výhody

Mykonos nabídka ubytování

• 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
• wifi na pokojích i v hotelových prostorách bez
poplatku
• možnost ubytování ve suitách a vilách se
soukromými bazény
• dětské postýlky, židličky, ohřívače láhví,
kočárky i monitory
• v červenci a srpnu programy pro děti od
do let

First minute
Cena od: 34 250 Kč
Základní informace
Cena od: 36 640 Kč
Strava: snídaně
Délka pobytu: 7 nocí
Kompletní ceny
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Paros
Klidná romantika
Ostrov Paros, 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 necelých
deset tisíc 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 denně
připlouvá z Athén i okolních ostrovů denně spousta
návštěvníků, často jen na pár dní a přes léto se pak Paros
zaplní turisty.
Proč navštívit Paros? Přes svou vzrůstající popularitu není
ještě půvabný ostrov v samém centru Kyklad zahlcen masovou
turistikou, takže tu lze prožít klidnou dovolenou. Přes den
relaxovat na plážích nebo surfovat, večer se procházet
v romantických úzkých uličkách, dlážděných oblázky, 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 koupit si lodní lístky.

Základní informace
Teploty vody a vzduchu ve °C
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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.

Paros informace

Tip

134

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.

Kompletní ceny
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Doprava po ostrově
Na Parosu je zavedená autobusová linková
doprava, využít lze i taxi, popřípadě pronajaté auto či motorku. Pravidelné lodní spojení
má Paros s Pireem, Rafinou a téměř všemi
okolními ostrovy.
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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.
Domky byly v minulosti stavěné v úzkých
uličkách těsně vedle sebe kvůli ochraně
před větrem, ale i před vpády pirátů.

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.

Mapa celého Řecka

2–3

Naoussa
Paros (Parikia)

Antiparos

Tip na výlet
Ostrov Syros
Z Parosu doplujete za necelé dvě hodiny
na méně známý ostrov Syros. Patří také
do souostroví Kyklady a má zejména v jižní
a západní části ostrova okouzlující pobřeží
s řadou krásných pláží. Kromě zážitků si
ze Syrosu můžete přivézt také gurmánské
speciality. Především vyhlášený sýr
Kopanisti nebo výborné džemy. Skvělým
suvenýrem bude také voňavý tymiánový
med.

Více informací na

Paros informace

Pobřežní promenáda Naoussy je lemována
tavernami, nabízejícími speciality
Město Paros (Parikia)
z čerstvých ryb a plodů moře. Místní
Metropolí ostrova je město stejného názvu, rybáři je denně zásobují svými úlovky, jako
místními obyvateli také nazývané Parikia.
prádlo rozvěšují na šňůry velké chobotnice
Rozkládá se na západním pobřeží Parosu
a opravují své sítě.
podél širokého zálivu s přístavem.
Z Naoussy se můžete lodními taxíky
Od rušného centra městečka okolo
dopravit na nejlepší pláže v severní
náměstí vedou malebné postranní uličky,
části ostrova. Mezi nejznámější patří
lemované tradičními, pečlivě udržovanými
Kolimvythres, v překladu křtitelnice. Pláž
kykladskými domy s rozkvetlými dvorky.
s jemným pískem a křišťálově průzračnou
Nejnavštěvovanějším místem města je
vodou tu dělí obrovské balvany na malé
nepochybně slavná byzantská katedrála
soukromé pláže.
Panagia Ekatontapyliani. Byla budována
Zajímavost
v období od 5. do 7. století s využitím
místního mramoru a její název napovídá,
Parský mramor
že má neuvěřitelných sto dveří. Traduje se,
Parský mramor, zvaný lychnites, čistší
že ke splnění jakéhokoli tajného přání stačí
a průhlednější, než obvyklé druhy této
zapsat ho na papírek a současně zapálit
horniny, je již od starověku velmi ceněný.
v katedrále svíčku. Hned v sousedství
Právě z něj byla vytesána obdivovaná
katedrály stojí Archeologické muzeum
socha Venuše Mélské, Praxitelův Hermés
s unikátními díly z místního mramoru
i okřídlená bohyně vítězství z ostrova
včetně parské kroniky.
Samothraki. Rovněž Apollónův chrám
Pod vzrostlými stromy u větrného mlýna
na ostrově Délos byl, stejně jako řada
nedaleko přístavu je hlavní stanoviště taxi
dalších významných antických staveb,
a kanceláře několika lodních společností,
zhotoven z tohoto vzácného materiálu,
nabízejících lodní lístky na okolní ostrovy.
který se na ostrově těží do dneška.

Letoviska na Parosu
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Paros

Parikia

ARCHIPELAGOS RESORT 5*
Moderní komplex jednopatrových staveb
v tradičním kykladském stylu je situován
v mírném svahu. Nachází se v klidné oblasti
Agia Eirini na západní části ostrova asi
metrů od pláže a kilometrů od městečka
Parikia.
Vybavení
• velký bazén s jacuzzi a dětské brouzdaliště
• restaurace snack bar, pool bar a kavárna
• fitness centrum, tenisové kurty, stolní tenis,
hřiště na volejbal a košíkovou
• sauna, na vyžádání masáže, manikúra,
pedikúra a kadeřník
• minimarket, internetový kout
• možnost pronájmu auta
Ubytování
• klimatizované dvoulůžkové pokoje s možností
přistýlky
• koupelna s WC, vysoušeč vlasů, koupací
pláště a pantofle
• SAT/TV, hudební kanál, telefon
• připojení na internet
• kuchyňský kout a minibar, trezor
• balkón nebo terasa
Stravování
• snídaně formou bufetu, možnost dokoupení
večeří

Výhody

Paros nabídka ubytování

• ubytování vysokého standardu v ostrovním
stylu
• lehátka se slunečníky a osušky u bazénu bez
poplatku
• ubytování v suitách pro rodiny
• zajištění výletů po ostrově
• kitesurfing na blízké pláži Pounta Beach

136

First minute
Cena od: 31 500 Kč
Základní informace
Cena od: 32 650 Kč
Strava: snídaně
Délka pobytu: 7 nocí
Kompletní ceny
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Paros

Parikia

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, fitness centrum
• knihovna s možností zapůjčení CD a DVD
• připojení na internet
• wellness
• možnost pronájmu auta
Ubytování
• klimatizované dvoulůžkové pokoje
• koupelna s WC, vysoušeč vlasů,
koupací pláště a pantofle
• SAT/TV, DVD přehrávač, tři hudební kanály
• připojení na internet, trezor, minibar
• balkón nebo terasa
Stravování
• snídaně formou bufetu

Výhody

Paros nabídka ubytování

• luxusní ubytování v ostrovním stylu
• lehátka se slunečníky a osušky u bazénu
bez poplatku
• ubytování v suitách
• zajištění výletů po ostrově
• dětské postýlky, dětské menu a možnost
zajištění hlídání dětí

First minute
Cena od: 35 130 Kč
Základní informace
Cena od: 37 550 Kč
Strava: snídaně
Délka pobytu: 7 nocí
Kompletní ceny
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Naxos
Ariadnin ostrov
Dominantou ostrova Naxos je Portara – mramorový portál
nedokončeného Apollónova chrámu z 6. stol. př. n. l.
Monumentální stavba ohromí všechny návštěvníky připlouvající
do přístavu hlavního města. Naxos je s rozlohou 429 km²
největším kykladským ostrovem, celoročně tu žije více než
18 tisíc obyvatel. Na rozdíl od okolních převážně kamenitých
ostrovů je po většinu roku zelený, v úrodných údolích se daří
ovocným stromům i zemědělským plodinám. Z antiky je Naxos
známý jako centrum kykladské kultury, ve středověku byl
významným obchodním místem, vyvážel se odtud zejména
mramor. Vliv osmanské říše tu byl poměrně malý, součástí
řeckého státu se ostrov stal v roce 1832. Dnes je Naxos
díky svému nespornému půvabu stále atraktivnějším
turistickým cílem.
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
windsurfingu 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.

Základní informace
Teploty vody a vzduchu ve °C
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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.

Zajímavost

Naxos informace

Mýtus o Ariadně

138

S ostrovem Naxos se pojí řada pověstí, 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.

Kompletní ceny
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Doprava po ostrově
Na ostrově je linková autobusová doprava
a řada půjčoven kol, motorek a automobilů.
Pravidelné lodní spojení má Naxos s Pireem,
Rafinou a okolními ostrovy.
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Tip na výlet

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.

Chora – hlavní město ostrova
Hlavním městem, přístavem a správním
střediskem ostrova je rušné městečko
Chora na severozápadě ostrova. Přístav
lemuje pěkná promenáda s palmami.
Ožívá hlavně v podvečer, kdy se kavárny
a taverny zaplní místními i turisty.
Ostrovní městečko vystavěné ve svahu
má příjemnou prázdninovou atmosféru
s průhledy na moře a rozkvetlé zahrádky.
Domky se šplhají kolem strmých ulic
s tajemnými průchody až k vršku nad
městem, kde se nachází překvapivě
bohaté muzeum. Jeho prostory překypují
sbírkami, které jsou neustále doplňovány
o nové exponáty z místních nalezišť.

Mapa celého Řecka

Stelida

2–3

Naxos–Chora
Agios Georgios
Agios Prokopios

Agia Anna
Plaka

Tip

Tip na výlet

Příroda Naxosu

Kykladské souostroví

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. Pro poznání
ostrova lze kromě organizovaných výletů
využít poměrně levnou a dobře fungující
místní autobusovou dopravu, popřípadě si
pronajmout auto, motocykl nebo kolo.

Kyklady jsou podle starověkých zeměpisců
ostrovy ležící v kruhu okolo posvátného
ostrova Délos ve střední a jižní části
Egejského moře. Zahrnují spoustu
ostrůvků, řada z nich je však neobydlených.
Naxos, nacházející se na jih od Délosu, je
optimálním výchozím bodem pro poznání
okolních ostrovů a ostrůvků. Z místního
přístavu můžete odplout na Paros, Ios,
Tinos a Santorini nebo méně známé
Koufonisia a Donousa.

Více informací na

Naxos informace

Letoviska na Naxosu
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Naxos

Agios Prokopios

LAGOS MARE 4*
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, fitness centrum, herna
• dětský bazén a hřiště
• vodní sporty a potápěčské centrum
• wellness
Ubytování
• klimatizované dvoulůžkové pokoje s možností
přistýlky
• koupelna s WC, vysoušeč vlasů, koupací
pláště, pantofle
• SAT/TV, telefon, rádio, wifi
• kávovar Nespresso, trezor
• balkón s výhledem na bazén nebo moře
Stravování
• snídaně formou bufetu, možnost dokoupení
večeří

Výhody

Naxos nabídka ubytování

• lehátka se slunečníky a plážové osušky
u bazénu bez poplatku
• dětské menu, možnost zapůjčení monitoru
• wifi bez poplatku
• ubytování pro čtyřčlenné rodiny v rodinných
suitách s oddělenými pokoji

140

First minute
Cena od: 26 660 Kč
Základní informace
Cena od: 27 600 Kč
Strava: snídaně
Délka pobytu: 7 nocí
Kompletní ceny

138_141_Naxos_15.indd 140

www.greece-tours.cz | Volejte

222 329 747 | Pište

info@greece-tours.cz

25.11.14 22:23

Naxos

Stelida

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 výletů po ostrově a pronájmu aut
nebo kol
• 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, pantofle, 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

Naxos nabídka ubytování

• pohodlí a soukromí domova v krásném
prostředí
• 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

First minute
Cena od: 35 520 Kč
Základní informace
Cena od: 37 130 Kč
Strava: snídaně
Délka pobytu: 7 nocí
Kompletní ceny
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Pelopones
Řecká klasika
Poloostrov Pelopones, obklopený převážně pobřežím
s písečnými plážemi má nádhernou přírodu s cypřiši a vysokým
zalesněným pohořím. Úrodné nížiny, kde se daří kromě typických
olivovníků také citrusům, fíkovníkům a dalším ovocným stromům
lemují elegantní cypřiše. Na prosluněných svazích roste vinná
réva, z níž se po staletí vyrábí špičková vína. Pelopones, kde
v současnosti žije přes milion obyvatel, byl od pevniny uměle
oddělen Korintským průplavem až v roce 1893.
Proč navštívit Pelopones? S poloostrovem, osídleným
od prehistorických dob, je spojena většina řeckých mýtů.
Podle legendy byl Pelopones pojmenovaný po králi Pelopovi,
zakladateli Olympijských her. 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 starověké Olympie, místo,
kde se dodnes tradičním způsobem zažehuje olympijský oheň.
Pelopones má prostě jedinečnou atmosféru pravého Řecka.

Základní informace
Teploty vody a vzduchu ve °C
33
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Pelopones informace

VIII

IX

X

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

Pylos
Městečko Pylos na jihozápadě Peloponésu
bylo postaveno podle jedinečných plánů
architektů francouzského vojevůdce
Maisona. Jeho dominantu tvoří náměstí
se vzrostlými stromy, v jehož centru byl
vybudován impozantní památník bitvy
u Navarina z roku 1827.
Místní archeologické muzeum soustředí
cenné nálezy z této oblasti od doby
kamenné až do doby minojské.
Známá pláž Voidokoilia, vodopády
Neda a exotické Polylimnio jsou jen
některé z přírodních krás této oblasti.
V posledních letech je Pylos často
navštěvován i golfisty, kteří se věnují
hře na dvou blízkých hřištích The Dunes
Course a The Bay Course.

Kompletní ceny
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Costa Navarino
Costa Navarino v oblasti Messinie
na jihozápadě Peloponesu, tvoří
komplex dvou hotelů The Westin Resort
a Romanos Luxury Resort, doplněný
golfovým hřištěm a wellness centrem.
Areál na ploše 130 hektarů byl budován
s ohledem na zachování místní flóry
a fauny. Ve snaze o zachování krajinného
rázu bylo přesazeno na 16 000 olivovníků,
včetně staletých stromů. Hlavní filosofií
bylo vytvoření ideálního místa pro
rekreaci, sport a zábavu v souladu
s přírodou. V krajině, porostlé po staletí
olivovníky a vinicemi, se nachází řada
pozůstatků z mykénské doby, středověké
hrady a byzantské kostely. Vzdálenost
od města Kalamata je asi 45 kilometrů,
od Athén ho dělí 250 kilometrů.
Do nejbližšího přístavního městečka
Pylos, vzdáleného 14 kilometrů,
a vesničky Gialova v dosahu 6 kilometrů,
lze dojet taxíkem nebo hotelovým
autobusem.
Sportovní aktivity
Kromě golfu se tu mohou návštěvníci
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.
K dispozici je také hřiště na košíkovou
a squash, bowling a fitness centrum.
Na pláži lze provozovat nemotorizované
vodní sporty zejména windsurfing,
pronajmout si šlapadlo, kánoe nebo si
zahrát plážový volejbal.

Široká nabídka stravování
V centru komplexu, nazvaném Agora,
si můžete vychutnat řeckou kávu
a tradiční zákusky v Kafeniu Deli,
posedět v pivnici 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 a The Dinner ve stylu
šedesátých let. Čerstvé ryby a plody
moře ochutnáte v elegantní restauraci
Eleon anebo na pláži v Barbouni.
Restaurace Flame s krásným výhledem
je součástí golfového klubu.
Transfer z letiště v Kalamatě asi hodinu,
z letiště v Araxosu 3 hodiny.

Skafidia
Skafidia je malá vesnička, která se
nachází asi 12 kilometrů od města Pyrgos.
Její název je odvozen od starobylého
ženského kláštera s věžičkami a střílnami,
které měly odrážet pirátské útoky.
Krásné přírodní scenérie a křišťálově
čisté moře západního pobřeží
Peloponesu nabízí 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 starověku.
V zalesněné okolní krajině poblíž Kyllini
byly nalezeny zbytky antických lázní.

Mapa celého Řecka
Araxos
Kyllini
Skafidia

2–3

Korint
Olympie
Epidaurus

Kalamata
Costa Navarino
Pylos

Sparta

Písečná pláž v Kyllini získává každoročně
Modrou vlajku za čistotu vody.
Transfer z letiště asi 50 minut.

Tip
Golf na Peloponesu
Jihozápad Peloponesu je nádherná
oblast Řecka, dosud nedotčená
masovou turistikou. A právě zde byla
vybudována dvě 18jamková golfová
hřiště s nádhernými scenériemi a výhledy
na moře. Golfová hřiště The Dunes
Course a The Bay Course jsou v současné
době považovaná za nejlepší v Řecku
a nabízí vynikající podmínky od března
do listopadu.

Více informací na

Pelopones informace

Letoviska na Peloponesu
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Pelopones

Skafidia

ALDEMAR OLYMPIAN VILLAGE 4*
Hotelový komplex známého řetězce Aldemar,
zaměřený na rodinné pobyty, má skvělou
polohu přímo u písečné pláže. Nachází se
na pobřeží západního Peloponesu nedaleko
vesničky Skafidia, 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 & Spa.
Vybavení
• dva velké sladkovodní bazény
• dva dětské sladkovodní bazény se skluzavkou
dlouhou metrů
• několik restaurací včetně italské 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 fitness centrum
• vodní sporty
• možnost zajištění vyjížďky na koních,
pronájem kol, motocyklů i aut
• animační tým připravuje pestré večerní
programy
Ubytování
• klimatizované dvoulůžkové pokoje s možností
přistýlky
• koupelna s WC, vysoušeč vlasů, pantofle
• SAT/TV s hudebními kanály, telefon, trezor
• lednička
• balkón nebo terasa
Stravování
• polopenze formou bufetu, možnost
dokoupení all inclusive

Pelopones nabídka ubytování

Výhody

144

• lehátka, slunečníky a osušky u bazénů
i na pláži bez poplatku
• na písečné pláži převlékárny, sprchy a WC
• možnost ubytování v propojených pokojích,
suitách a vilách
• wifi u recepce a bazénů
• Klub Aldy zajišťuje pro děti od do let
pestrý program a stravování formou bufetu
včetně sendvičů, koláčů a džusů během dne
• židličky v jídelně, dětské postýlky

First minute
Cena od: 19 270 Kč
Základní informace
Cena od: 21 930 Kč
Strava: polopenze
Délka pobytu: 7 nocí
Kompletní ceny
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Pelopones

Costa Navarino

THE WESTIN RESORT 5*
Velmi 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. 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
• fitness 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, pantofle
• SAT/TV, rádio, telefon
• minibar, trezor, možnost připojení k internetu
• balkón nebo terasa
Stravování
• snídaně formou bufetu, možnost dokoupení
večeří nebo plné penze

Výhody

Pelopones nabídka ubytování

• 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
• propojené pokoje a suity pro rodiny
• dětský aquapark, hřiště a herny
• na vyžádání lze na pokoj doplnit DVD
přehrávač

First minute
Cena od: 26 210 Kč
Základní informace
Cena od: 29 990 Kč
Strava: snídaně
Délka pobytu: 7 nocí
Kompletní ceny
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Pelopones

Kyllini

GRECOTEL OLYMPIA RIVIERA THALASSO 5*
Elegantní hotel přímo u písečné pláže je
součástí Grecotel Olympia Riviera Resortu.
Rozkládá se podél nádherného pobřeží
západního Peloponesu u obce Kyllini a je
obklopený exotickou zahradou. Byl vybudován
ve stylu klasické antické architektury, evokující
blízkost starověké Olympie, místa, kde se
zrodily Olympijské hry. Elixir Thalasso Spa,
nacházející se u hotelu, nabízí pro relaxaci
několik druhů masáží včetně hydromasáží,
fitness centrum s kardiozónou, saunu, thalasso
bazén, jacuzzi a indickou terapii Ayurveda.
Vybavení
• hlavní bazén s mořskou vodou a kaskádami
směrem k moři
• sladkovodní relaxační bazén s jacuzzi
• bazén s brouzdalištěm do centimetrů
• několik barů a restaurací včetně à la carte
restaurace 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 windsurfingu,
parasailingu a plachtění
• možnost zapůjčení vodních lyží, kanoí
a šlapadel
• zlatnictví, obchod se suvenýry, minimarket
• TV místnost s videem a herna
• animační sportovní i zábavné programy pro
děti i dospělé včetně živé hudby
• wellness centrum a kadeřnictví
Ubytování
• klimatizované dvoulůžkové pokoje s možností
přistýlky a výhledem na moře
• koupelna s WC, vysoušeč vlasů, koupací pláště
• SAT/TV, rádio, CD přehrávač, telefon
• malá lednička, trezor, balkón nebo terasa
Stravování
• polopenze formou bufetu

Pelopones nabídka ubytování

Výhody

146

• lehátka, 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 resortu
Olympia Riviera
• nabídka ubytování v rodinných pokojích
a bungalovech se soukromými bazény
• dětské postýlky, židličky, ohřívače láhví,
kočárky i monitory
• Tasty Corner zajišťuje pro děti zdarma od
do hod. jídlo i nápoje, včetně dietních
• Discovery programy pro děti zaměřené
na poznávání přírody

First minute
Cena od: 24 050 Kč
Základní informace
Cena od: 26 340 Kč
Strava: polopenze
Délka pobytu: 7 nocí
Kompletní ceny
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Pelopones

Kyllini

GRECOTEL OLYMPIA OASIS 4*
Komplex vystavěný ve stylu tradiční řecké
vesničky se rozkládá podél nádherného pobřeží
západního Peloponesu u obce Kyllini. Nabízí
ideální podmínky pro rodinnou dovolenou
s bohatou nabídkou sportovních a zábavních
aktivit. Elixir Thalasso Spa nacházející se
u hotelu Olympia Riviera Thalasso nabízí
pro relaxaci několik druhů masáží včetně
hydromasáží, fitness centrum s kardiozónou,
saunu, thalasso bazén, jacuzzi a indickou terapii
Ayurveda. Služby doplňuje kosmetické centrum
a kadeřnictví.
Vybavení
• venkovní bazén s mořskou vodou a jacuzzi
• sladkovodní relaxační bazén, bazén se
skluzavkami a línou řekou
• dětský bazén s brouzdalištěm do cm
a vnitřní bazén
• hlavní restaurace, taverna, à la carte a asijská
restaurace a několik barů
• internetový koutek, amfiteátr a malý kostelík
• tenisové kurty, stolní tenis, hřiště na plážový
volejbal, basketbal
• lukostřelba, boccia, možnost vyjížďky na koních
• Bike Centrum zajišťuje pronájem kol a výlety
• vodní sporty včetně kurzů windsurfingu,
parasailingu a plachtění
• minimarket, zlatnictví
• miniklub, animační programy
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

Výhody

Pelopones nabídka ubytování

• lehátka, slunečníky a plážové osušky u bazénů
i na pláži bez poplatku
• na pláži sprchy a převlékárny
• sporty bez poplatku v rámci Grecotel Olympia
Resortu – tenisové kurty, hřiště na basketbal
a plážový volejbal, minifotbal, stolní tenis,
šipky, lukostřelba, boccia
• šlapadla na pláži bez poplatku
• wifi připojení bez poplatku v lobby
• fitness centrum bez poplatku ve Spa centru
• dětské postýlky, židličky, schůdky, ohřívače
láhví, kočárky i monitory bez poplatku
• 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: 23 230 Kč
Základní informace
Cena od: 25 380 Kč
Strava: all inclusive
Délka pobytu: 7 nocí
Kompletní ceny
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Attika a Athény
Apollónovo pobřeží
Attickou riviérou bývá nazýváno členité pobřeží mezi
Athénami a mysem Sounion s pěknými, udržovanými plážemi
a zlatavým pískem. Oblast kolem Athén je centrem antického
i novodobého Řecka. Tady se zrodily základy demokracie,
filozofie, 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.

Základní informace
Teploty vody a vzduchu ve °C
33
30
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26
25

25 25
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23 23
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VII

VIII

IX

X

Vzdálenost z České republiky
Vzdušná vzdálenost Praha–Athény
je 1540 km.
Průměrná doba letu je 2 hodiny a 30 minut.

Attika informace

Doprava

148

Tip

Pobřežní letoviska mají pravidelné autobusové spojení do Athén, z přístavů v Rafině,
Pireu nebo Lavriu odplouvají denně lodě na
ostrovy v Egejském moři. Výlety do okolí
můžete podnikat pronajatým autem.

Pobyty v Athénách
Zajišťujeme pobyty v Athénách pro
poznávání, relaxaci nebo shopping
therapy. Cenu vám sdělíme na vyžádání,
kalkuluje se podle délky pobytu, typu
letenky a individuálních požadavků
na kategorii ubytování.

Informace
Aktuální nabídka hotelů v Athénách
s adresami a cenami je uvedena na
www.greece-tours.cz/ubytovani-v-recku

Kompletní ceny
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Tip na výlet

Sounion

Mapa celého Řecka

Epidaurus

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
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
hned po splnění své mise. 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.

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 pokročilé lékařské výkony, včetně
operací.

Delfy
Marathon
Athény
Mykény

Lagonissi

Epidaurus

Tip na výlet

Tip na výlet

Plavba lodí po ostrovech Aigina,
Poros, Hydra

Delfy

Celodenní výlet po třech ostrovech
v Saronském zálivu nabízí
neopakovatelné přírodní scenérie
a seznámení s řeckým ostrovním
světem. Prohlédnete si i památky,
z nichž je nejznámější chrám bohyně
Afaie na Aigině. Na Hydře můžete
obdivovat kostel s křížovou chodbou
ze 17. století nebo se jen tak toulat
v malebných uličkách a na Porosu se
koupat a vybírat suvenýry. Výlet zahrnuje
oběd na lodi.

Sounion

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
Mykény
Areál vykopávek z období nejstarších
řeckých dějin se Lví branou, kyklopskými
hradbami hradem a královskými
hroby. Právě zde odkryl H. Schliemann
Agamemnonovův hrob se známou zlatou
maskou.

2–3

Více informací na

Attika informace

Letoviska na Attice
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Attika

Sounion

V ceně transfery
do/z hotelu taxíkem

GRECOTEL CAPE SOUNIO 5*
Hotel 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 fitness 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, koupací
pláště, pantofle
• telefon, SAT/TV, CD a DVD, rádio
• trezor, minibar
• balkón nebo terasa
Stravování
• snídaně formou bufetu, možnost dokoupení
večeří

Attika nabídka ubytování

Výhody

150

• výhled na antický Poseidonův chrám
• lehátka, slunečníky a plážové osušky
u bazénů i na pláži bez poplatku
• na pláži sprchy, převlékárny a WC
• wifi zdarma
• Tasty Corner zajišťuje pro děti od do hod.
zdarma jídlo i nápoje, včetně dietních
• dětské postýlky, židličky, ohřívače láhví,
kočárky i monitory
• možnost zakoupení dětského jídla, oblečení,
hraček a plen
• nabídka ubytování v bungalovech a vilách
se soukromým bazénem

First minute
Cena od: 30 250 Kč
Základní informace
Cena od: 33 110 Kč
Strava: snídaně
Délka pobytu: 7 nocí
Kompletní ceny
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Attika

Lagonissi

GRAND RESORT LAGONISSI 5*

V ceně transfery
do/z hotelu taxíkem

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 Henri Chenot zajišťuje řadu
masáží a kosmetických služeb na nejvyšší úrovni.
Nachází se v dosahu minut od athénského
letiště a minut od centra Athén, 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
• čtyři bary u bazénu a na pláži
• fitness 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
• heliport
Ubytování
• klimatizované dvoulůžkové pokoje
• koupelna s WC, vysoušeč vlasů, koupací
pláště, pantofle
• SAT/TV, rádio, telefon, wifi
• minibar, trezor
• balkón nebo terasa
Stravování
• snídaně formou bohatého bufetu, možnost
dokoupení večeří a zajištění dietní stravy

Výhody

Attika nabídka ubytování

• exkluzivní hotel zařazovaný mezi nejlepší
na světě
• blízkost Athén a jamkového hřiště
v Glyfadě
• nadstandardní služby
• možnost ubytování v suitách, bungalovech
a vilách
• propojené pokoje pro rodiny
• wifi
• elektrická vozítka k přepravě po areálu

Základní informace
Cena od: 36 500 Kč
Strava: snídaně
Délka pobytu: 7 nocí
Kompletní ceny
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Kypr
Ostrov bohyně Afrodity
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 na sedmi sjezdovkách. Kypr s rozlohou 9251 km2
je třetím největším ostrovem Středomoří. Od vojenského
puče v roce 1974 a následné invaze Turecka odděluje severní,
Tureckem okupovanou část ostrova, od jižních oblastí s řeckým
obyvatelstvem demarkační čára Green Line, hlídaná vojsky OSN.
Kyperská republika na jihu ostrova je samostatným státem,
kde většina obyvatel mluví řecky a hlásí se k pravoslavnému
náboženství.
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.

Základní informace
Teploty vody a vzduchu ve °C
33
32
29
28
26

26
25

24

24

24
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20
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IX

X

Vzdálenost z České republiky
Vzdušná vzdálenost Praha–Larnaka je
2300 km.
Průměrná doba letu do Larnaky je asi
3 hodiny.

Tip

Kypr informace

Po stopách bohyně Afrodity

152

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.

Kompletní ceny

152_188_Kypr_15.indd 152

www.greece-tours.cz | Volejte

Doprava po ostrově
Dálnice a hlavní silnice jsou kvalitní, ale
pozor, jezdí se vlevo. Můžete si půjčit auto,
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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.

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 75 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

Polis

Agia Napa
Larnaka

Paphos
Pissouri

Limassol

nádherné, s pozvolným vstupem do vody,
vhodným i pro starší osoby. Malebné
staré centrum původně rybářské vesničky
nabízí řadu příjemných kaváren, taveren
a barů pro večerní zábavu návštěvníků.
Transfer z letiště asi 50 minut.

Tip
Golf na Kypru
Podmínky pro sportovní aktivity jsou na
Kypru příznivé téměř po celý rok, proto je
také ideálním místem pro milovníky golfu.
Nachází se tu čtyři dobře udržovaná
18jamková hřiště: Tsada Golf Club, který se
nachází 15 kilometrů na sever od Paphosu,
Secret Valley Golf Club, umístěný
v zeleném údolí obklopeném stromy,
v jižní části ostrova, asi 18 kilometrů
od Pafosu, Aphrodite Hills Golf, který
sousedí se stejnojmenným hotelem a nový
areál Elea Golf Club.

Agia Napa
Jedno z nejznámějších letovisek
na ostrově se nachází na jihovýchodě
Kypru. Pláže v této oblasti jsou skutečně

Více informací na

Kypr informace

Letoviska na Kypru
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Kypr

Limassol

V ceně transfery
do/z hotelu taxíkem

FOUR SEASONS 5*
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 italská restaurace Vivaldi
• cukrárna Colors Café
• fitness centrum, 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
• koupelna s jacuzzi vanou, sprchou a WC,
vysoušeč vlasů, koupací pláště, pantofle
• SAT/TV, rádio, telefon, wifi, trezor
• minibar, vybavení pro přípravu kávy a čaje
• balkón
Stravování
• snídaně formou bufetu, možnost dokoupení
obědů a večeří

Výhody

Kypr nabídka ubytování

• 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
• wifi
• možnost ubytování v rodinných studiích

Základní informace

154

Cena od: 40 160 Kč
Strava: snídaně
Délka pobytu: 7 nocí
Kompletní ceny
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Kypr

Paphos

ST. GEORGE GARDENS HOTEL APARTMENTS 4*

V ceně transfery
do/z hotelu taxíkem

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, hřiště 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 s ledničkou, vybavení pro
přípravu kávy a čaje
• 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 nebo all inclusive

Výhody

Kypr nabídka ubytování

• poloha přímo u písčité pláže
• v ceně transfery do/z hotelu taxíkem
• lehátka, slunečníky a plážové osušky
u bazénu bez poplatku
• připojení k internetu ve veřejných prostorách
bez poplatku
• skvělé podmínky pro rodiny s dětmi

First minute
Cena od: 25 490 Kč
Základní informace
Cena od: 27 370 Kč
Strava: snídaně
Délka pobytu: 7 nocí
Kompletní ceny
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Kypr

Protaras

V ceně transfery
do/z hotelu taxíkem

GRECIAN PARK 5*
Hotelový areál je obklopen nádhernou
přírodou národního parku Cape Greco.
Nachází se v Protarasu, v dosahu minut
jízdy od známého letoviska Agia Napa, kam
je zajišťována autobusová doprava. Poloha
hotelu přímo nad pláží nabízí nádherné výhledy
na moře a okolní scenérie, vzhledem k umístění
ve svažitém terénu však nedoporučujeme
klientům s pohybovými problémy. Krásná
písečná pláž je vzdálena
metrů. Součástí
hotelu je wellness centrum s vnitřním bazénem,
saunou a jacuzzi, které poskytuje masážní
i kosmetické služby.
Vybavení
• bazény ve tvaru lagun a dětský bazén
• několik restaurací, včetně japonské
s nabídkou sushi
• čtyři bary s nabídkou občerstvení a nápojů
po celý den
• tenisové kurty, stolní tenis, fitness centrum
• vodní sporty
• kulečník, kadeřnictví a obchody
• celodenní animační program pro děti
i dospělé
• miniklub pro děti od do let
• wellness
Ubytování
• klimatizované dvoulůžkové pokoje
• koupelna se sprchovým koutem, vanou a WC,
vysoušeč vlasů
• SAT/TV, telefon, wifi
• trezor, minibar, vybavení pro přípravu kávy
a čaje
• balkón nebo terasa
Stravování
• snídaně formou bufetu, možnost dokoupení
obědů a večeří

Kypr nabídka ubytování

Výhody
• hotelový komplex v zálivu s krásnými
scenériemi
• lehátka, slunečníky u bazénu bez poplatku
• v ceně transfery do/z hotelu taxíkem
• v přírodním parku lze podnikat turistické
výpravy, cyklistické túry anebo se věnovat
jízdě na koni
• wifi ve veřejných prostorách bez poplatku

Základní informace
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Cena od: 29 120 Kč
Strava: snídaně
Délka pobytu: 7 nocí
Kompletní ceny
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Kypr

Pissouri

COLUMBIA BEACH RESORT 5*

V ceně transfery
do/z hotelu taxíkem

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 kvalifikovaného
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, fitness 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
a beach bar
• kadeřnický salón, butiky, konferenční
a kongresové centrum
• vodní sporty včetně školy windsurfingu
a kurzů potápění
• miniklub pro děti od do let
• wellness
Ubytování
• klimatizované dvoulůžkové junior suity
s možností přistýlky
• koupelna se sprchovým koutem, vanou a WC,
vysoušeč vlasů, koupací pláště
• SAT/TV, telefon, internetové připojení, trezor
• minibar, vybavení pro přípravu kávy a čaje
• prostorný balkón nebo terasa
Stravování
• snídaně formou bufetu, možnost dokoupení
obědů a večeří

Výhody

Kypr nabídka ubytování

• 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
• wifi připojení bez poplatku

First minute
Cena od: 36 750 Kč
Základní informace
Cena od: 40 830 Kč
Strava: snídaně
Délka pobytu: 7 nocí
Kompletní ceny
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Kypr

Polis

V ceně transfery
do/z hotelu taxíkem

ANASSA 5*
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
• fitness 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, pantofle
• SAT/TV, DVD, telefon, wifi bez poplatku
• trezor, minibar
• balkón nebo terasa
Stravování
• snídaně formou bufetu, možnost dokoupení
obědů a večeří

Kypr nabídka ubytování

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 flotily
• 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 bez poplatku

First minute
Cena od: 49 180 Kč
Základní informace
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Cena od: 56 510 Kč
Strava: snídaně
Délka pobytu: 7 nocí
Kompletní ceny
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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.

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, u vícečetného
těhotenství do konce . týdne včetně
doby návratu, a je podmíněna předložením
těhotenského průkazu či 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. Za dítě se hradí pouze poplatek ve výši
Kč, který zahrnuje i základní pojištění.
Přeprava skládacího dětského kočárku
je bez poplatku, předává se letištnímu
personálu před nástupem do letadla. Letecké
společnosti nenesou za případné poškození
nezabalených kočárků odpovědnost.
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
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letecké společnosti poplatky, nadváhu si
můžete výhodněji předplatit v naší cestovní
kanceláři. 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 skrytou jmenovkou
s adresou, kterou vložte i dovnitř zavazadla.
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.
Příruční zavazadla
Bez poplatku jsou přepravována kabinová
zavazadla o maximální hmotnosti kg
a maximálních rozměrech x x cm,
součet rozměrů nesmí překročit
cm
včetně koleček a rukojetí. Cestující
může vnášet na palubu letadla jeden kus
kabinového zavazadla. Do příručního
zavazadla si uložte cenné a křehké věci jako
fotoaparáty, notebooky, šperky, brýle apod.
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 jako nože, manikúry apod. Podle
bezpečnostních pravidel EU nelze brát
na palubu letadla tekutiny v množství
větším, než
ml. Pokud budou v příručních
zavazadlech nebezpečné předměty
a tekutiny, mají pracovníci letištní správy
právo na jejich zabavení a likvidaci.

Více aktuálních informací o přepravních
podmínkách a bezpečnostních předpisech
naleznete v Přepravních podmínkách
leteckých společností.
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. 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 oproti
původnímu datu. 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. První a poslední den jsou určeny
převážně k přepravě do cílového místa a zpět.
Délka zájezdu
Nelze předpokládat, že se odlety vždy uskuteční
dopoledne a zpáteční lety večer. Odlet i přílet
může být realizován v kteroukoli denní dobu.
Let může z hlediska délky trvání částečně
nebo i zcela zasahovat do dne následujícího.
Délka zájezdu vychází z platného letového
řádu v době zpracování programu na sezónu.
Změnou letového řádu, především v případě
nočních letů, může být zkrácen pobyt,
avšak bez vlivu na zkrácení zaplacených
noclehů v cílovém místě, tedy i bez možnosti
refundace za případně nevyužité služby.

Pokračování

Důležité informace

Doprava
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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 jeden rok.
Zvířata jako psa nebo kočku do maximální
váhy kg lze přepravovat na palubě letadla
ve speciální schráně. Ostatní zvířata se
přepravují v klimatizovaném zavazadlovém
prostoru. Přeprava je zpoplatněna.
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, popřípadě
obdržíte písemný vzkaz na hotelový pokoj nebo
SMS zprávu. 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.

Důležité informace

Časový posun

160

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 finančních 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 oficiální zařazování hotelů
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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, fitness
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. Fotografie
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.
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 jsou
zpravidla do dvoulůžkového pokoje doplněny
přistýlky, nebo se jedná o dvě místnosti, které
mohou být odděleny i přepážkou bez dveří.
Studia a apartmány
Pro rodiny s dětmi je cenově výhodnější
ubytování v jednoduše zařízených studiích
a apartmánech s možností vaření. Studio
pro dvě až tři osoby tvoří 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 od studia liší tím, že má jednu
nebo dvě oddělené ložnice. Většinou se
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 konfigurace 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, pečící trouby
ve vybavení nebývají. 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,
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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. Základní cestovní
pojištění se nevztahuje na sportovní aktivity
a rizikové sporty, doporučujeme připojištění.
Užívání bazénů je povoleno jen během
provozní doby a probíhá na vlastní nebezpečí.
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Rodiče odpovídají za své děti během využívání
bazénu i sportovních aktivit. 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 finančních
prostředků. Cestovní kancelář neručí
za jakékoli ztráty věcí nebo peněz z pokojů
a hotelových trezorů. Pokud dojde během
vašeho pobytu k okradení, doporučujeme
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 zahrnuté v ceně.
Čerpání all inclusive služeb probíhá v časech
stanovených hotelem, nikoliv nepřetržitě.
Začátek a konec čerpání služeb all inclusive
se řídí časem nastěhování do pokojů a jejich
uvolnění, 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 finanční 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. 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.
Za konzumaci nabídky z minibaru se hradí částky
uvedené v ceníku, který je k dispozici na pokoji.
Nápoje nejsou zahrnuty v ceně stravování, lze
si je na místě během podávání jídla přikoupit.
Víno je 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.

Klimatizace
V některých hotelech je klimatizace ovládána
centrálně a její provoz z hlediska doby
a délky je závislý na provozovatelích hotelu.
Mnoho ubytovacích zařízení má klimatizační
zařízení, která fungují pouze při zavřených
oknech a dveřích a při použití hotelového
klíče. Při otevření okna nebo dveří se
provoz klimatizace ukončí. Hluk při provozu
klimatizačních jednotek bohužel nelze vyloučit.

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.

Pokračování

Důležité informace

které cestují společně apod., budeme se
vám snažit vyjít vstříc, avšak není 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).
Jako pokoje s výhledem na moře jsou
označovány všechny pokoje směrem k moři.
Skutečně přímý výhled na moře lze zaručit
u pokojů nazvaných front sea view nebo
direct sea view.
Výhled do zahrady může znamenat
orientaci směrem do vnitrozemí, stromové
aleje anebo jen na okolní zeleň.
Požadujete-li bezbariérové ubytování nebo
máte-li jiný specifický 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.
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Některé zájezdy obsahují pouze asistenci
česky mluvícího delegáta, se kterým se
v případě potřeby můžete spojit 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
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 nabízí 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
do památkových objektů 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.

Důležité informace

Auta a motocykly

162

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.
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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. Místní obyvatelé přes horké
poledne dodržují siestu, jako ostatně obyvatelé
celého Středomoří. 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 kapacit, 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 oficiálně 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.

Léky
Vezměte si s sebou léky, které pravidelně
užíváte, cestujete-li s dětmi, nezapomeňte
na oční kapky, antihistaminika, 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 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, kdy můžete
za uvedenou částku hovořit asi osm minut.
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
poměrně drahé. Pro využití mobilních telefonů
si před odletem aktivujte roaming, aktuální
informace o cenách poskytnou vaši operátoři.
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Internet
Internetové kavárny jsou 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
Pro případ ztráty doporučujeme pořídit
hodnocení významu jednotlivých součástí
si fotokopie cestovních dokladů, které
služeb nemůžeme brát zřetel. Stejně nemůžeme
uložíte na jiné místo, než originály.
zohledňovat ani subjektivní hodnocení prostředí,
vlastností služeb, názory na zařazení ubytovacích
objektů do příslušných kategorií apod. Oficiální
klasifikace ubytovacích kapacit udělená příslušnou Důležité adresy a telefony
institucí země nezakládá příčinu reklamace.

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
• doklady pro děti – mohou cestovat pouze
na vlastní pas nebo občanský průkaz
• voucher, letenky
• pojištění – seznamte se s pojistnými podmínkami
a rozsahem pojistné ochrany, které jste si zvolili
• 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 a seznamte se
s odlišnými pravidly silničního provozu.

Velyslanectví ČR v Řecku:

G. Seferi , Palaio Psychiko,
Tel.:
,
Fax.:
e-mail: athens@embassy.mzv.cz
www.mzv.cz/athens

Athény

Konzulát ČR v Thessaloniki
Ploutarchou ,
Tel.:
Fax:

Thessaloniki

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

se SPHERE CARD využívejte:
výhody a slevy FFDDĜ
platí v ÌHVN«L6ORYHQVN«UHSXEOLFH
QDY¯FHQHĜREFKRGQ¯FKP¯VWHFK
MHGQRGXĉHYĜG\YĉXGH

využijte Sphere card
v cestovní kanceláři

5 %, 7 % VIP

Z dalších partnerů vybíráme:

Mějte výhody Sphere card
vždy po ruce ve svém mobilu

0,40Kč / litr

10 %, 15 % VIP

10 %

5%

10 %

10 %

více na www.sphere.cz
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Proč je cestovní pojištění ERV Evropské nejlepší
Kvalitní služby pro klienty GREECE TOURS

1

Skuteční specialisté
na cestovní pojištění

ERV Evropská je jedinou specializovanou pojišťovnou na cestovní pojištění v ČR. Podle objemu pojistného z cestovního pojištění dlouhodobě patří mezi TOP 3 pojišťovny. Spolupracujeme
s 9 z 10 největších cestovních kanceláří v ČR.

4

2

Široký rozsah pojistné
ochrany

3

Vaše cestovní pojištění má mnoho nadstandardních prvků: Neomezenou aktivní asistenci,
vysoký limit léčebných výloh v zahraničí
(2,4 mil. Kč), odpovědnost za škodu na zdraví
(až 6 mil. Kč), pojištění osobních věcí nebo
pojištění nevyužité dovolené.

Prague
Beijing
New York

Bezkonkurenčně rychlá
likvidace škod

Naše likvidace pojistných událostí je velmi
vstřícná a bezkonkurenčně rychlá. Drtivou většinu škod uzavřeme do 7 pracovních dnů. Jako
jediná pojišťovna umožňujeme skutečně 100%
on-line hlášení škody přes web
www.ERVpojistovna.cz.

9

Istanbul
Palma
de Mallorca

Vlastní celosvětová síť
pomoci přímo v místě

Koncern ERV má v hlavních turistických destinacích na všech kontinentech síť Euro-Center,
která jsou připravena pomoci přímo v místě problému. Pravidelně prověřují kvalitu lékařských
zařízení a úroveň poskytované péče.

6

Delegáti díky dlouholeté spolupráci a pravidelnému školení velmi dobře znají podmínky našeho
pojištění, mají seznam lékařských zařízení a umí
klientům v případě potřeby rychle a ochotně
poradit. Mohou tak garantovat 100% podporu
i při řešení pojistné události v destinaci.

Vlastní non-stop
asistenční služba

ERV Evropská vlastní asistenční službu
Euro-Center Prague, s níž sedí v jedné budově.
Může tak jednoduše řídit způsob pomoci svým
zákazníkům. Asistenční služba je k dispozici
non-stop v češtině.

5

Pojištění, které delegáti
GREECE TOURS dobře znají
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Bangkok

Sao Paulo

Sydney
Cape Town

7

Nejlepší pojišťovna
v oboru

Již po osmé v řadě jsme byli členy Asociace českých pojišťovacích makléřů zvoleni Pojišťovnou
roku v kategorii specializované pojištění. Po
dvanácté v řadě jsme pak zvítězili v soutěži TTG
Travel Awards jako pojišťovna
s nejlepším cestovním pojištěním v ČR.

Téměř 100 %
spokojených klientů

99,4 % našich klientů je spokojeno se službami,
které jim poskytujeme před cestou, během ní
i po návratu. Mezi všemi pojišťovnami máme
nejvíce klientů, kteří jsou ochotni nás doporučovat svým příbuzným a známým.

Larnaca

8

ERV Evropská je součástí největší světové
skupiny cestovních pojišťoven ETIG, patří do
rodiny ERGO a Munich Re, jedné z vedoucích
světových zajišťoven. Máme více než 100
let mezinárodních zkušeností při pojišťování
cestovních rizik.

10
2013

Silné mezinárodní
zázemí

Srozumitelné
pojistné podmínky

Naše pojistné podmínky jsou srozumitelné
a všechny případné výluky jsou barevně
zvýrazněny, aby klienti viděli, že před nimi nic
neskrýváme.
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Ceny všech zahraničních zájezdů pořádaných CK GREECE TOURS
do Řecka a na Kypr obsahují kvalitní základní pojištění.
Základní pojištění v ceně
Limity pojistného plnění (v Kč)

Léčebné výlohy
Zubní ošetření
Fyzioterapie
Aktivní asistence
Převoz, přeložení, přeprava
Repatriace tělesných ostatků
Náklady na opatrovníka
Vysvětlivky:

BASIC

Výhodná možnost připojištění

Evropa

Limity pojistného plnění (v Kč)

Evropa

Trvalé následky úrazu
Úmrtí následkem úrazu

300 000
200 000

2 400 000
24 000
120 000
neomezeně
1 000 000
1 000 000
150 000

Spoluúčast 500 Kč
Spoluúčast 10 – 20 %
3)
1 000 Kč za den

1)

2)

Tato inzerce má pouze informativní charakter. Přesné znění pojistných podmínek
obdržíte při sjednání pojištění.
Pro další variantu připojištění, k zájezdům nad 30 000 Kč/osoba,
kontaktujte prosím svého prodejce.

Škoda na osobních věcech
Zpoždění zavazadel
Odpovědnost za škodu na zdraví
Odpovědnost za škodu na věci
Právní ochrana
Úhrada stornopoplatků
Přerušení cesty
Nevyužitá dovolená
Zmeškání odjezdu
Zpoždění odjezdu
Zvýhodněná cena za 1-24 dní

Standard

30 000

1)

4 000 000
2 000 000
200 000
30 000
50 000

2)

8 000

3)

Standard

Osoba

490 Kč

Děti do 12 let

245 Kč

www.ERVpojistovna.cz
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GREECE TOURS PRAGUE, spol. s. r. o.
Cestovní kancelář
Dlouhá 50, 110 00 Praha 1
Telefony:
(+420) 222 329 747, 222 329 962, 222 319 366
Mobily:
(+420) 724 241 584, 736 737 524, 776 861 929
Fax:
(+420) 222 317 016
E-mail:
info@greece-tours.cz
Internet:
www.greece-tours.cz

Co pro vás ještě můžeme zajistit?
Samostatné ubytování
máte-li vlastní dopravu, objednejte si u nás samostatné
ubytování na pevnině i řeckých ostrovech, v Athénách nebo
Thessaloniki

Pohodlné odbavení
včetně možnosti dokoupení nadváhy, objednání zvolených
míst v letadle, služeb Travel Plus Comfort anebo VIP Service
Club Continental a zajištění parkování na letišti

Nabídky pro skupiny
pokud vás bude cestovat více, než 10, zpracujeme vám
individuální kalkulaci

Cesty za golfem
abyste se mohli věnovat svým nejbližším i svému oblíbenému
sportu zařídíme vám golfovou dovolenou na míru
více na www.golfrecko.cz

Letenky
pro vaše individuální cesty do Řecka včetně výhodného
pojištění samostatných letenek

Dárkové poukázky
v různých hodnotách nabízíme jako možnost dárku pro vaše
blízké

Firemní akce
jako pořádání školení, seminářů, incentivních akcí i kongresů
v Řecku

Přijímáme poukázky s benefity
uplatnění různých typů poukázek je u nás zcela jednoduché

Neváhejte se nás zeptat, co ještě pro vás
můžeme udělat!
JISTOTA pro vás
Naše cestovní kancelář má uzavřené pojištění proti úpadku
u ERV Evropské pojišťovny, a. s., která vám garantuje zajištění
návratu z místa pobytu v zahraničí nebo finanční kompenzaci, GREECE TOURS PRAGUE, spol. s. r. o.
pokud se zájezd uskuteční jen z části nebo vůbec ne
Cestovní kancelář

Patříme mezi nejstarší členy Asociace cestovních kanceláří
České republiky

Dlouhá 50, 110 00 Praha 1
Tel.:
+420/222 319 630, 222 316 339, 222 319 366, 224 818 331
GSM: +420/724 241 584, 736 123 803, 776 861 929
Fax:
+420/222 317 016
e-mail: info@greece-tours.cz
Navštivte naše stránky: www.greece-tours.cz

Staňte se naším fanouškem na facebook.com/greecetours
a budete informováni o všech nabídkách i zajímavostech
o Řecku
Tisková chyba vyhrazena
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Aktuální last minute nabídku si můžete prohlédnout na www.greece-tours.cz/last-minute-recko
Staňte se našimi fanoušky na Facebooku www.facebook.com/greecetours
Pracovní doba:
Po
10:00 – 18:00 hod
Út-Pá 09:00 – 18:00 hod
So
09:00 – 14:00 hod
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