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...zcela jiná dovolená
                               od roku 1990

Cesta je cíl. 
Pokud nejde o Řecko!
A proto se u nás v Greece Tours soustředíme na to, 
abychom z Řecka nabízeli jen to nejlepší. Hledáte-li 
nejnižší cenu na trhu, u nás ji asi nenajdete. Máme 
samozřejmě zájezdy v celé škále cenových relací. 
Nechceme však dělat kompromisy a doporučovat 
služby, kterými si nejsme jisti. Pro nás má největší smysl 
vaše spokojenost. Nejde nám o nárůst počtu klientů 
za každou cenu, protože masová turistika není naším 
cílem. Snažíme se objevovat v Řecku další zajímavá místa 
a atraktivní hotely. 
Cítíme svůj závazek za přízeň, kterou nám od roku 1990 
prokazujete, a uděláme vše pro to, abychom i nadále 
přispívali k pohodě vašeho léta spolehlivými službami. 
Nepromarněte při své dovolené v Řecku ani minutu, 
užívejte si života. Vychutnejte si záplavu slunce, vůní 
a proměnlivých barev ….

Děkujeme za důvěru, kterou nám prokazujete.

Vasilis Panatsis
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O tom, že Řecko je ideálním cílem prázdninových cest se od roku 
1990 přesvědčila dlouhá řádka našich klientů, a mnoho z nich 
opakovaně. Máme z toho radost a těší nás nabídku stále rozšiřovat 
o nové destinace a další hotely. 
V současné době si u nás můžete vybírat z více než dvou stovek 
možností ubytování v osmi desítkách letovisek. 

Katalog a naše nabídka 
Snažíme se představit místa, o nichž předpokládáme, že pro vás 
budou zajímavá a atraktivní. 
V tomto katalogu však celou naši rozsáhlou nabídku přehledně 
publikovat nemůžeme. Uvádíme pouze vybrané hotely s výhodami 
a orientační cenou. Jedná se vždy o nejnižší možnou cenu 
za dospělou osobu. 
Přehled nejaktuálnějších cen naleznete na našem webu. 
Pro okamžité získání všech informací jsou u jednotlivých hotelů 
i destinací zobrazeny QR kódy.

Podrobné popisy a aktuální ceny
Všechny podrobné popisy včetně typů pokojů a aktuálních 
celkových cen publikujeme na našich webových stránkách 
www.greece-tours.cz, kde také naleznete řadu dalších pobytových 
míst a hotelů.
Naše webové stránky během celého roku průběžně doplňujeme, 
abychom vám co nejdříve mohli představit další hotely a přinést 
výhody a slevy, které se nám podařilo s našimi partnery v Řecku 
dojednat.

Využijte rádce pro výběr dovolené
Je jen na vás, abyste si zvolili to správné místo a zájezd, který 
bude vyhovovat právě vašim představám z hlediska úrovně 
ubytování i ceny. V tom vám může napomoci náš rádce 
na www.greece-tours.cz/radce. 

Neváhejte nás kontaktovat
Zeptejte se nás na cokoliv, co vás v souvislosti s cestou do Řecka 
napadne. Vždy vám rádi poradíme a vynasnažíme se vyjít vstříc 
vašim požadavkům.

Naše Řecko pro vás!



Včasný výběr se vyplatí
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Výhody First minute rezervace
Při zahájení prodeje si můžete vybrat jak termín, který vám nejvíce 
vyhovuje, tak místo ubytování i typ pokoje podle vašich potřeb. 
Zatímco u Last minute zaplatíte za slevu téměř vždy zúženým výběrem 
a někdy i zklamáním, při včasné objednávce ušetříte bez kompromisů. 
Mimoto hotely vyšších kategorií z důvodu dostatečné obsazenosti 
ceny Last minute ani nenabízí. Čím dříve začnete plánovat svou 
dovolenou, tím výhodnější cenu získáte. Zajistili jsme pro vás skvělé 
nabídky se slevami First minute až 35 % z ceny zájezdů. 

Připojištění na storno
Pokud by vám mělo něco zkomplikovat odlet, určitě to nebude 
termín objednávky. Nabídka připojištění od ERV Evropské 
pojišťovny, a.s. kryje až 90 % stornopoplatků. Včasnou objednávkou 
zájezdu téměř nic neriskujete, tak proč s ní otálet?

Zjištění přesné ceny zájezdu
Výpočet celkové ceny zájezdu s ubytováním v požadovaném typu 
pokoje si můžete rychle zjistit v předběžné kalkulaci na našich 
webových stránkách. Zjistíte tu i možnosti transferů a dalších 
doplňkových služeb.

Rezervace online se slevou
Vyberte si svůj zájezd v termínu, který vám vyhovuje, a rezervujte 
jednoduše online. Nemusíte ztrácet čas telefonováním pro 
ověření termínu. Sami zjistíte, zda je zvolený zájezd volný. 
A navíc získáte slevu!

Online zakoupení zájezdu 
Prostým kliknutím a vyplněním základních údajů si zájezd 
rezervujete. Můžete si navolit i vhodné připojištění, požadovanou 
nadváhu zavazadel nad limit 15 kg, popřípadě místo k sezení 
a palubní catering. Úhradu lze provést jak zabezpečenou platbou 
online z vaší platební karty, tak bankovním převodem nebo 
v hotovosti či kartou v naší kanceláři.

Neváhejte nás kontaktovat
V případě jakýchkoli nejasností, týkajících se výběru zájezdu nebo 
rezervace, se na nás s důvěrou obraťte. Rádi vám se vším poradíme 
a pomůžeme.
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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 benefi ty. 
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

Pokud jste kartu Stálého klienta dosud neobdrželi, obraťte se 
na nás, obratem vám ji zašleme.
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 Nejširší nabídka hotelů
Máme zájezdy do klidných ho-
telů jen pro dospělé i do resor-
tů se skvělými podmínkami pro 
rodiny s dětmi, doporučíme 
vám vhodné místo pro aktivní 
dovolenou, svatební cestu 
nebo prodloužený víkend 
u moře.

 Pojištění v ceně zájezdu
Pojištění Basic ERV Evropské 
pojišťovny, a.s. obsahuje pojiš-
tění léčebných výloh až do 
2,4 mil. Kč, asistenční službu 
po 24 hodin denně, zajištění lé-
kařského převozu a repatriaci.

 Výběr typu pokoje 
Na webu si můžete v objednáv-
kovém formuláři sami navolit 
typ pokoje podle svých poža-
davků i počtu cestujících osob 
a jednoduše zjistit celkovou 
cenu. 

 Výběr typu stravování
U řady zájezdů nabízíme rozsah 
stravování od snídaně až po 
all inclusive, doporučíme vám 
i hotely s bezlepkovou stravou.

 Máme širokou nabídku 
jednolůžkových pokojů 
Na webu najdete kompletní 
přehled všech zájezdů s jedno-
lůžkovými pokoji.

 Zorganizujeme pro vás 
zájezd ve zvoleném termínu 
Nevyhovují-li vám vypsané 
termíny, budeme se snažit 
zajistit zájezd v požadovaných 

datech, popřípadě i s odletem 
z Ostravy, Brna nebo evrop-
ských letišť.

 Transfer taxíkem v ceně
Pro vaše pohodlí poskytuje-
me v řadě destinací transfery 
taxíkem, za poplatek můžeme 
zajistit i u jiných zájezdů.

 Výhodné připojištění 
Připojištění zahrnuje i úrazové 
pojištění, pojištění zavazadel 
a úhradu stornopoplatků jak 
z důvodu nemoci, ale i ztráty 
zaměstnání, rozvodu či oprav-
ného termínu zkoušky. 

 Stravování během letu 
Vzhledem k tomu, že letecké 
společnosti u letů kratších, 
než 3 hodiny, neposkytují bez-
platné občerstvení, můžeme 
vám zajistit catering formou 
teplého jídla. 

 Individuální cesty
Naplánujte si svou dovole-
nou sami a my vám zařídíme 
„zájezd na míru“, zajistíme jak 
samostatné ubytování, tak 
letenky a další služby.

 Respektujeme vaše 
soukromí
Mezi naše klienty patří vý-
znamné osobnosti ze světa 
kultury, sportu i českého poli-
tického života. Máme zkuše-
nosti se zajišťováním ochrany 
soukromí, aby nedocházelo 
k případnému nemilému naru-
šení klidných dnů odpočinku.

Dovolená s výhodami
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 Hotely vstřícné k dětem 
Řada hotelů vyšších katego-
rií poskytuje zdarma dětské 
postýlky a jídelní židličky, čas-
to také dřívější večeře, speciální 
dětské menu a řadu dalších slu-
žeb pro rodiny s dětmi. 

 GrecoBaby
Řetězec Grecotel nabízí pro děti 
do 3 let zdarma nebo za malý 
poplatek ohřívače láhví, steri-
lizátory, monitory, přebalova-
cí podložky, chodítka, nočníky, 
kočárky. Stačí sdělit své poža-
davky do hotelu před příletem, 
aby bylo vše připraveno.

 Dětské stravování
Pro děti od 3 do 12 let nabízí 
některé hotely v tzv. Tasty Cor-
ner od 11.00 do 17.00 hodin zdar-
ma jídlo i nápoje, včetně dietních.

 Aktivity pro děti od 3 do 12 let
V dětských klubech si děti 
zahrají na malé výtvarníky, 
herce, vědce nebo sportovce. 
Prázdninový den pak mohou 
zakončit dětským disko nebo 
představením pro rodiče. Jazy-
kových bariér se neobávejte, 
školený personál dobře ví, jak 
se s dětmi dorozumět. 

 Programy pro juniory
Hotely pořádají v hlavní sezó-
ně také atraktivní aktivity pro 
teenagery od 13 do 17 let. Zahr-
nují například výuku moderních 
i řeckých tanců, golfovou aka-
demii, lekce tenisu, sportov-
ní turnaje nebo kreativní dílny. 
Mládež se zabaví a navíc i pro-
cvičí konverzaci v cizím jazyce.

 Zájezd zdarma 
Za děti, kterým v den návra-
tu ještě nebudou dva roky, hra-
díte pouze manipulační popla-
tek ve výši 990 Kč. Děti nemají 
nárok na místo v letadle, ve vět-
šině ubytovacích zařízení lze 
zajistit dětskou postýlku. 

 ZDARMA ubytování 
a stravování 
U řady zájezdů mají děti ubyto-
vání i stravování zdarma, hradí-
te za ně pouze letenku a doplň-
kové služby. 
Nabídka platí vždy pro dítě ces-
tující v doprovodu dvou dospě-
lých osob.

 Jedna dospělá osoba a dítě
Dětská cena platí ve vybraných 
hotelech. Bližší informace sdělí-
me v kanceláři Greece Tours.

Chcete-li svým dětem dopřát řecké prázdniny, doporučujeme 
naplánovat svou dovolenou včas a v klidu, abyste dny odpočinku 
prožili v pohodě, bez zbytečné nervozity a stresu. 
Nejdůležitější je správný výběr místa a ubytování pro pobyt s ohle-
dem na věk a potřeby vašich dětí. Zjistěte si, zda zvolený hotel nabí-
zí vhodné podmínky pro děti, letovisko není příliš rušné, jak dlouhý 
je transfer z letiště, popř. je-li poblíž zajištěna lékařská péče.

Vezměte děti k moři!



 Víkendy v Řecku
Nemůžete odjet na týdenní 
dovolenou, ale chcete si dopřát 
několik dní u moře? Vychutnat 
si skvělou večeři v taverně 
nebo prožít romantické chvíle 
ve dvou? Leťte do Řecka 
na prodloužený víkend.

 Studia a apartmány
Chcete si vychutnat snídani 
v soukromí a udělat si salát 
z místní čerstvé zeleniny? 
Nabízíme ubytování ve studiích 
a apartmánech s kuchyňským 
koutem.

 Dovolená se vším všudy
Toužíte po bezstarostné 
dovolené bez vaření? Vyberte si 
z nabídky all inclusive hotelů se 
zajištěným stravováním včetně 
nápojů po celý den.

 Couples only
Chcete svou dovolenou prožít 
v klidu, bez přítomnosti dětí, 
jen ve dvou? Vybrali jsme řadu 
hotelů, které jsou určené pouze 
pro pobyt dospělých klientů 
všech věkových kategorií.

 Top dovolená 
Láká vás luxus kosmopolitních 
hotelů, ubytování v pokojích 
a suitách s vlastními bazény? 
S výběrem podle vašich 
individuálních požadavků 
vám rádi poradíme.

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

 Samostatné vily 
Uvažujete o dovolené s rodinou 
nebo přáteli v soukromí 
samostatné vily? Můžete si 
objednat samostatné ubytování 
na požadovaný počet dní 
anebo kompletní zájezd včetně 
letecké přepravy. 

 Golf 
Pěkné golfové areály najdete 
na mnoha atraktivních místech 
v Řecku i na Kypru. Spojit 
rodinnou dovolenou se svým 
oblíbeným sportem je velmi 
snadné. 

Představy o skvělé 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 windsurfi ngu 
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 najít ideální podmínky. Známe svou zemi a chceme i vás 
zavést na její nejkrásnější místa.
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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.

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

Tip

Spinalonga
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. 

 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.
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Více informací na

Letoviska na Krétě
 Gouves

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

 Hersonissos
Největší turistické letovisko na Krétě s pís-
čitými i oblázkovými plážemi se nachází 
25 kilometrů východně od letiště v Herak-
lionu. Hersonissos je živé městečko s pěk-
nou promenádou a řadou restaurací, kavár-
niček, pizzerií, diskoték a nočních klubů. 
Transfer z letiště v Heraklionu asi 30 minut.

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

 Elounda
Elounda je malebný přístav vzdálený 65 ki-
lometrů na východ od Heraklionu. Díky pří-
rodním krásám tohoto místa a několika 
luxusním hotelům se Elounda stala promi-
nentním letoviskem, které navštěvují zná-

mé osobnosti. Střídají se tu písečné a ka-
menité pláže, obojí vhodné k provozování 
vodních sportů, zejména surfování. 
Transfer z letiště v Heraklionu asi 60 minut.

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

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

 Panormos
Letovisko Panormos nabízí atmosféru tra-
diční krétské vesničky s rybářským přísta-

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 nej-
větším městem na Krétě a podle mnohých 
návštěvníků nejhezčí z celého ostrova. 
Najdete tu mešity, zachované turecké 
domy i zajímavé paláce benátských šlechti-
ců. Akropole starověkého Rethymna se 
nachází pod mohutným benátským hra-
dem Fortezza. Středověké stavby dávají 
současnému živému Rethymnu zvláštní 
romantický ráz. 
Transfer z letiště v Heraklionu asi hodinu.
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Mapa celého Řecka  2–3

Informace

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

Malia
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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 s mořskou vodou
•  vnitřní sladkovodní bazén, v zimě vyhřívaný
•  šest restaurací včetně à la carte, asijské a italské
•  několik barů
•  televizní místnost a salónek pro karetní hry
•  dětský bazén a hřiště
•  kostelík, klenotnictví, butik a obchod 

s módními doplňky
•  tenisové kurty, možnost pronájmu raket
•  fi tness centrum, sauna, cvičení jógy
•  vodní sporty 
•  wellness 

Ubytování
•  klimatizované dvoulůžkové pokoje s možností 

přistýlky
•  koupelna se sprchovým koutem a vanou, WC, 

vysoušeč vlasů, koupací pláště, pantofl e
•  telefon, SAT/TV, wifi , CD/DVD přehrávač, 

hudební kanál, trezor
•  vybavení pro přípravu kávy a čaje, minibar 

za poplatek
•  balkón nebo terasa

Stravování 
•  snídaně, možnost dokoupení večeří formou 

bufetu nebo à la carte

Cena od: 29 520 Kč
Strava: snídaně
Délka pobytu: 7 nocí

Základní informace

Výhody

•  luxusní komplex s vysokým standardem 
služeb

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

i na pláži bez poplatku
•  na pláži sprchy a převlékárny
•  stolní tenis, fi tness centrum a sauna bez 

poplatku
•  kluby pro děti od  do  let
•  dětské postýlky, židličky, ohřívače láhví, 

sterilizátory, kočárky i monitory 
•  Tasty Corner nabízí pro děti ve věku –  let 

zdarma jídlo i nápoje, včetně dietních, denně 
od  do  hodin

•  možnost ubytování ve vilách se soukromým 
bazénem i pláží

•  kvalitní potraviny z místních biofarem
•  jamkové golfové hřiště v dosahu  

kilometrů

 Kréta    Gouves 

GRECOTEL AMIRANDES 5* 
V ceně transfery 

do/z hotelu taxíkem

First minute

Cena od: 26 680 Kč
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Cena od: 24 940 Kč
Strava: polopenze
Délka pobytu: 7 nocí

Základní informace

Rozsáhlý komplex, vystavěný formou 
bungalovů ve stylu ostrovní architektury, se 
nachází v obci Limenas, přímo u písčité pláže, 
místy s kamenitým vstupem do moře. Centrum 
letoviska Hersonissos je vzdáleno  kilometry. 
Areál s pěkně upravenou zahradou, palmami 
a kvetoucími keři doplňuje  privátních 
a sdílených bazénů. Pobyt v hotelu Royal Mare 
lze spojit s léčebnými a relaxačními programy 
lázeňského střediska Thalassotherapy. Kúry 
jsou přizpůsobeny specifi ckým potřebám 
a požadavkům každého hosta. Lázeňská léčba 
probíhá pod odborným lékařským dohledem 
a je zaměřená především na posilování svalů, 
odstranění celulitidy a úpravu krevního oběhu. 
Léčba je vhodná pro klienty všech věkových 
kategorií a má velmi dobré relaxační účinky. 

Vybavení
•  dva sladkovodní bazény, dětský bazén, 

jacuzzi, a krytý bazén s jacuzzi 
•  šest restaurací a několik barů
•   tenisových kurtů, stolní tenis, hřiště 

na volejbal a fi tness centrum
•  squashové kurty, minigolf, herna, biliár
•  vodní sporty včetně potápění a pronájem surfů
•  několik obchodů, zlatnictví a kadeřnictví
•  miniklub 

Ubytování 
•  klimatizované dvoulůžkové pokoje s možností 

přistýlky
•  mramorová koupelna s vanou, sprchovým 

koutem a WC, vysoušeč vlasů, koupací pláště 
a pantofl e

•  SAT/TV s hudebními kanály, telefon, wifi 
•  lednička, varná konvice, trezor
•  balkón nebo terasa
 
Stravování 

•  polopenze formou bohatého bufetu, 
možnost dokoupení all inclusive

 Kréta    Hersonissos 

ALDEMAR ROYAL MARE 5* 
V ceně transfery 

do/z hotelu taxíkem

First minute

Cena od: 22 160 Kč

Výhody

•  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
•  bezlepková a jiná dietní strava
•  stolní tenis, hřiště na volejbal, minigolf 

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

večerní osvětlení
•  rampy a pokoje s upravenou koupelnou pro 

handicapované klienty
•  jamkové golfové hřiště v dosahu  minut 

jízdy autem 
•  dětské menu, židličky v restauraci a dětské 

postýlky
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Cena od: 27 140 Kč
Strava: polopenze
Délka pobytu: 7 nocí

Základní informace

 Kréta    Malia 

ALEXANDER BEACH 4* 
V ceně transfery 

do/z hotelu taxíkem

First minute

Cena od: 24 750 Kč

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
•  fi tness centrum, tenisové kurty, hřiště pro 

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

a miniklub
•  animační programy 
•  wellness

Ubytování 
•  klimatizované dvoulůžkové pokoje s možností 

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

Výhody

•  oblíbený hotelový areál s přátelskou 
atmosférou

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

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

poplatku
•  možnost ubytování v rodinných pokojích 

s oddělenou ložnicí 
•  jamkové golfové hřiště v dosahu  minut 

jízdy autem
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Výhody

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

poplatku, osušky proti vratnému depozitu
•  na pláži sprchy, převlékárny a WC
•  široká nabídka sportovních aktivit
•  možnost zajistit projížďky na koních
•  dětské menu, židličky v restauraci, pronájem 

dětských monitorů
•  ubytování v rodinných pokojích nebo 

samostatných vilách 
•  wifi 
•  jamkové golfové hřiště v dosahu  minut 

jízdy autem

Rozlehlý hotelový komplex ve stylu řecké 
vesničky, obklopený upravenou zahradou, je 
tvořený přízemními a patrovými bungalovy. 
Nachází se přímo u smíšené písčito-oblázkové 
pláže v obci Limenas, asi  minut chůze 
od centra letoviska Hersonissos. Klienti hotelu 
mohou využít nabídky relaxačního centra 
Thalassotherapy v sesterském hotelu Royal 
Mare.

Vybavení
•  dva venkovní bazény, z toho jeden s mořskou 

vodou
•  dva dětské bazény, z toho jeden s mořskou 

vodou
•   metrů dlouhá skluzavka nejen pro děti
•  dva bazény s mořskou vodou v sekci VIP sea 

front 
•  čtyři restaurace a několik barů
•  tenisové kurty, squash, stolní tenis, fi tness 

centrum plážový volejbal, vodní pólo
•  vodní sporty včetně pronájmu surfů 

a potápění
•  několik obchodů a klenotnictví
•  animační programy, lekce tradičních řeckých 

tanců a vaření
•  miniklub 
•  sauna a kadeřnictví

Ubytování
•  klimatizované dvoulůžkové pokoje s možností 

přistýlky
•  koupelna s WC, vysoušeč vlasů, pantofl e
•  SAT/TV s hudebními kanály, telefon, připojení 

k internetu
•  lednička, trezor
•  balkón nebo terasa 

Stravování
•  polopenze formou bufetu, možnost 

dokoupení plné penze formou all inclusive

 Kréta    Hersonissos 

ALDEMAR KNOSSOS ROYAL 5* 

Cena od: 23 610 Kč
Strava: polopenze
Délka pobytu: 7 nocí

Základní informace

V ceně transfery 
do/z hotelu taxíkem

First minute

Cena od: 21 110 Kč
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First minute

Cena od: 9 990 Kč

 Kréta    Malia 

VILLA RIA 

Cena od: 13 700 Kč
Strava: bez stravy
Délka pobytu: 7 nocí

Základní informace

Modrobílý dům Ria se nachází v oblíbeném 
letovisku Malia, jen  metrů od široké 
písečné pláže s pozvolným vstupem do vody. 
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 nebo terasa 

Studia lux pro –  osoby
•  elegantně zařízená obývací ložnice
•  pěkně vybavený kuchyňský kout
•  SAT/TV
•  koupelna se sprchovým koutem a WC
•  balkón

Stravování
•  bez stravy, možnost dokoupení servírované 

polopenze

Výhody

•  příjemné místo poblíž centra letoviska
•  lehátka a slunečníky u bazénu bez poplatku
•  wifi  ve veřejných prostorách bez poplatku
•  na pláži možnost vodních sportů 
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Cena od: 28 020 Kč
Strava:  polopenze
Délka pobytu: 7 nocí

Základní informace

 Kréta    Malia 

IKAROS BEACH RESORT & SPA 5* 
V ceně transfery 

do/z hotelu taxíkem

First minute

Cena od: 25 810 Kč

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, fi tness 

centrum a stolní tenis
•  obchody
•  dva bazény pro děti, skluzavka 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

•  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 fi tness 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
•  jamkové golfové hřiště v dosahu  minut 

jízdy autem
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Cena od: 23 460 Kč
Strava: polopenze
Délka pobytu: 7 nocí

Základní informace

 Kréta    Malia 

CRETAN MALIA PARK 4* 
V ceně transfery 

do/z hotelu taxíkem

First minute

Cena od: 21 020 Kč

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, 

pantofl e
•  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

•  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
•  v rámci all inclusive bez poplatku tenisové 

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

•  pro rodiny dvoulůžkové pokoje s propojenými 
dveřmi nebo rodinné bungalovy

•  dětské menu, postýlky a židličky
•  jamkové golfové hřiště v dosahu  minut 

jízdy autem
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Cena od: 38 550 Kč
Strava: snídaně
Délka pobytu: 7 nocí

Základní informace

 Kréta    Elounda 

BLUE PALACE RESORT 5* 

First minute

Cena od: 32 670 Kč

Výhody

•  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
•  jamkové golfové hřiště v dosahu  minut 

jízdy autem

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, fi tness centrum
•  vodní sporty včetně potápění
•  wifi 
•  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, pantofl e 
•  SAT/TV, dva telefony s hlasovou schránkou
•  minibar, trezor
•  zařízený balkón nebo terasa

Stravování 
•  snídaně formou bufetu, možnost dokoupení 

večeří
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Cena od: 29 590 Kč
Strava: snídaně
Délka pobytu: 7 nocí

Základní informace

 Kréta    Elounda

ELOUNDA BAY PALACE 5*

First minute

Cena od: 23 430 Kč

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, fi tness 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, koupací pláště 

a pantofl e
•  SAT/TV, CD přehrávač, telefon
•  minibar, trezor
•  balkón nebo terasa
•  zapůjčení DVD na vyžádání

Stravování 
•  dle typu ubytování snídaně nebo polopenze 

formou bufetu, zdarma vouchery na 
stravování v à la carte restauracích

Výhody

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

i na pláži bez poplatku
•  tenis, fi tness centrum, sauna a parní lázně 

bez poplatku
•  dětské menu a denní program pro děti od  

do  let
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Cena od: 31 810 Kč
Strava: polopenze
Délka pobytu: 7 nocí

Základní informace

 Kréta    Elounda 

PORTO ELOUNDA GOLF & SPA RESORT 5* 

First minute

Cena od: 27 260 Kč

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, fi tness 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 pantofl e
•  SAT/TV, CD/DVD, telefon, internetové 

připojení
•  minibar, trezor 
•  balkón nebo terasa

Stravování 
•  polopenze formou bufetu, možnost 

dokoupení Dine Around

Výhody

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

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

oceňovaná Modrou vlajkou Evropské unie
•  jamkové golfové hřiště přímo v areálu
•  možnost ubytování v suitách a vilách se 

soukromými bazény 
•  velmi pěkně upravený areál pro děti, postýlky 

bez poplatku
•  wifi  ve veřejných prostorách bez poplatku
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 Kréta    Elounda 

AQUILA ELOUNDA VILLAGE 5* 

Cena od: 28 460 Kč
Strava: polopenze
Délka pobytu: 7 nocí

Základní informace

First minute

Cena od: 25 560 Kč

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, fi tness 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, pantofl e
•  SAT/TV, CD přehrávač, trezor
•  vybavení pro přípravu kávy a čaje, minibar
•  balkón nebo terasa
•  zapůjčení DVD na vyžádání

Stravování
•  polopenze formou bufetu

Výhody

•  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, fi tness centrum 

bez poplatku
•  tenis kromě večerního osvětlení, stolní tenis 

a billiár bez poplatku
•  wifi 
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Cena od: 46 300 Kč
Strava: polopenze
Délka pobytu: 7 nocí

Základní informace

 Kréta    Agios Nikolaos 

DAIOS COVE LUXURY RESORT & VILLAS 5* 

First minute

Cena od: 33 370 Kč

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

Vybavení
•  venkovní bazén s mořskou vodou 

a oddělenou dětskou částí
•  vnitřní sladkovodní bazén a venkovní bazén 

s barem
•  několik restaurací včetně řecké taverny, 

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

Ubytování
•  klimatizované dvoulůžkové pokoje s obývací 
částí a možností přistýlky

•  koupelna s WC, vysoušeč vlasů, koupací 
pláště, pantofl e

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

Stravování
•  polopenze

Výhody

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

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

po areálu 
•  možnost ubytování v suitách a vilách se 

soukromými bazény
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Cena od: 31 070 Kč
Strava: snídaně
Délka pobytu: 7 nocí

Základní informace

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, fi tness centrum, léčebné procedury 
a ayuverdské masáže. 

Vybavení
•  velký bazén s pool barem
•  čtyři restaurace včetně à la carte
•  několik barů 
•  tenisový kurt, stolní tenis, fi tness 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, koupací 

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

Stravování
•  snídaně formou bufetu, možnost dokoupení 

večeří 

 Kréta    Agios Nikolaos 

MINOS BEACH ART 5* 

First minute

Cena od: 26 690 Kč

Výhody

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

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

se soukromými bazény
•  wifi 
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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 fi tness centrum

Vybavení
•  dva bazény s mořskou vodou
•  čtyři restaurace včetně à la carte, několik 

barů a kavárna
•  vodní sporty včetně školy potápění 
•  fi tness 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, pantofl e
•  SAT/TV, DVD, telefon, wifi 
•  trezor, minibar 
•  balkón nebo terasa 

Stravování
•  snídaně

Cena od: 34 570 Kč
Strava: snídaně
Délka pobytu: 7 nocí

Základní informace

Výhody

•  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: 30 730 Kč
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 Kréta    Agia Pelagia 

OUT OF THE BLUE, CAPSIS ELITE RESORT/OASIS BUNGALOWS 5*
Elegantní hotel postavený formou bungalovů 
je součástí Out Of The Blue Capsis Elite Resortu, 
který se nachází u rybářské vesničky Agia 
Pelagia na soukromém poloostrově se dvěma 
plážemi – písčitou a oblázkovou, asi  kilometrů 
na východ od letiště a hlavního města Heraklion.
Oasis Bungalows hotel obklopený přírodním 
parkem, je situovaný v západní sekci resortu. 
Díky své poloze u soukromé hotelové pláže 
Cladissos je ideálním místem pro rodiny s dětmi 
a milovníky přírody. Nachází se zde ptačí voliéry 
a botanická zahrada. Lázeňské a kosmetické 
středisko Euphoria Rejuvenating Spa zajišťuje 
řadu kosmetických a relaxačních antistresových 
kúr, nejrůznější masáže, saunu a turecké lázně 
hamam. Můžete si objednat i služby instruktora 
pro cvičení ve fi tness centru a lekce jógy. 

Vybavení 
•  dva velké bazény, sedm bazénů v celém resortu
•  dva tobogány
•  zábavný Minoan park pro děti s dětským 

bazénem
•  restaurace a bar, šest restaurací a osm barů 

v celém resortu
•  vodní sporty včetně potápění
•  tenisové kurty, biliár
•  Fit life fi tness centrum
•  nákupní arkáda a minimarket, butik
•  wellness

Ubytování 
•  klimatizované dvoulůžkové pokoje s možností 

přistýlky
•  koupelna s WC, vysoušeč vlasů, koupací 

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

Stravování 
•  snídaně, možnost dokoupení večeří

Cena od: 25 510 Kč
Strava:  snídaně
Délka pobytu: 7 nocí

Základní informace

Výhody

•  uzavřený areál v krásném přírodním 
prostředí

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

•  v ceně transfery do/z hotelu taxíkem
•  možnost ubytování v bungalovech, suitách 

nebo rodinných pokojích 
•  bohatá zábava pro děti inspirovaná historií 

minojské civilizace 
•  wellness nabídka včetně detoxikace, anti-

ageing programu a speciální redukční diety 
Dukan

•  lekce zdravého životního stylu i pro děti 
a mládež

•  wifi 

First minute

Cena od: 22 520 Kč

V ceně transfery 
do/z hotelu taxíkem
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Out of the Blue Capsis Elite Resort nabízí 
svým hostům exkluzivní služby a vybavení. Je 
vystavený na soukromém poloostrově asi 

 minut na východ od letiště a Heraklionu. 
Obklopuje ho botanická zahrada a dvě pláže - 
písčitá i oblázková. V areálu je několik velkých 
bazénů, osm barů a šest restaurací, které 
nabízejí několik typů kuchyní. 
Moderní Crystal Energy ve stylu art boutique 
hotelu se nachází v samém centru komplexu. 
Kromě rozlehlého sladkovodního bazénu 
s velkými terasami, vodotrysky a světelnými 
efekty, je tu také fi tness s působivým výhledem 
na moře. Hotel Crystal Energy je součástí 
Lifestyle Collection resortu a nabízí ubytování 
v prostorných, luxusních suitách. Je také 
místem, kde se návštěvníci celého komplexu 
mohou setkávat, nakupovat, navštěvovat 
restaurace a bavit v trendy baru. Euphoria 
Spa nabízí širokou škálu relaxačních kúr, různé 
druhy masáží, saunu a turecké lázně hamam.

Vybavení
•  velký bazén a tři tobogány
•  dětský zábavný Minoan Park s bazénem
•  dvě restaurace
•  bar a pool bar
•  Fit life fi tness centrum 
•  tenisové kurty, biliár,  lekce jógy
•  vodní sporty včetně centra potápění
• butik, minimarket

Ubytování 
•  klimatizované jednoložnicové suity 

s odděleným obývacím koutem a přistýlkou
•  koupelna s vanou a WC, druhá koupelna se 

sprchovým koutem a WC
•  vysoušeč vlasů, koupací pláště a pantofl e, 

plážové osušky
•  SAT/TV, telefon, trezor, minibar
•  balkón nebo terasa

Stravování
•  snídaně formou bufetu, možnost dokoupení 

večeří a Dine Around programu

 Kréta    Agia Pelagia 

OUT OF THE BLUE, CAPSIS ELITE RESORT/CRYSTAL ENERGY HOTEL 5* 

Cena od: 37 330 Kč
Strava:  snídaně
Délka pobytu: 7 nocí

Základní informace

First minute

Cena od: 31 940 Kč

V ceně transfery 
do/z hotelu taxíkem

Výhody

•  areál obklopený krásnou přírodou
•  lehátka se slunečníky a plážové osušky 

u bazénů i na pláži zdarma
•  v ceně transfery do/z hotelu taxíkem
•  snídaně v soukromé části hotelu 
•  suity s jednou nebo dvěma oddělenými 

ložnicemi
•  wellness nabídka včetně detoxikace, anti-

ageing programu a speciální redukční diety 
Dukan

•  lekce zdravého životního stylu i pro děti 
a mládež

•  wifi 



  K
ré

ta
 n

ab
íd

ka
 u

by
to

vá
ní

32
Kompletní ceny  www.greece-tours.cz | Volejte  724 241 584 | Pište  info@greece-tours.cz

First minute

Cena od: 36 240 Kč

 Kréta   Sissi

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 Artemis a gurmánská 

à la carte restaurace
•  několik barů a kavárna
•  šest tenisových kurtů a dva na squash
•  plážový volejbal, stolní tenis, minigolf
•  fi tness centrum
•  dětské hřiště a brouzdaliště, dětské menu, 

možnost hlídání dětí
•  miniklub pro děti od  do  let
•  centrum vodních sportů
•  amfi teátr
•  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 formou bufetu

Cena od: 39 060 Kč
Strava: plná penze
Délka pobytu: 7 nocí

Základní informace

Výhody

•  lehátka, slunečníky a plážové osušky 
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
•  wifi 

V ceně transfery 
do/z hotelu taxíkem
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Cena od: 23 170 Kč
Strava: all inclusive
Délka pobytu: 7 nocí

Základní informace

 Kréta    Panormos 

GRECOTEL CLUB MARINE PALACE 4* 
Resort 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, je vystavěný 
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 je 
moderně vybaveno včetně bazénu s mořskou 
vodou pro thalassotherapii, jacuzzi, sauny, 
parních lázní a fi tness centra s kardio zónou. 

Vybavení 
•  tři sladkovodní bazény a jeden s mořskou vodou
•  hlavní restaurace, řecká taverna, restaurace 

s nabídkou středomořské kuchyně, asijská 
restaurace

•  několik barů
•  herna, billiár, boccia, minimarket
•  tenisové kurty, pronájem horských kol 
•  vodní sporty včetně potápění a windsurfi ngu
•  dětský bazén s brouzdalištěm a tobogánem
•  dětské hřiště 
•  internetový kout, wifi  v lobby bez poplatku
•  animační programy
•  wellness, kadeřnictví 

Ubytování 
•  klimatizované dvoulůžkové pokoje s možností 

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

trezor
•  balkón nebo terasa 

Stravování 
•  all inclusive

Výhody

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

i na pláži bez poplatku
•  dětské postýlky, židličky, ohřívače láhví, 

sterilizátory, nočníky, kočárky i monitory
•  vodní park s tobogánem
•  možnost využít pračku se sušičkou a žehličku
•  v rámci all inclusive bez poplatku tenisové 

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

•  možnost ubytování v rodinných pokojích 
nebo bungalovech a suitách

•  kvalitní potraviny z místních biofarem
•  wifi  ve veřejných prostorách bez poplatku

First minute

Cena od: 21 060 Kč
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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 
Elixir nabízí různé typy masáží, kosmetiku, 
pedikúru, manikúru a další příjemné procedury.

Vybavení 
•  dva velké bazény s mořskou vodou a dětský 

bazén
•  několik restaurací, barů a taveren 
•  tenisové kurty, volejbalové hřiště, stolní tenis 
•  minigolf, fi tness centrum
•  vodní sporty, šlapadla, kánoe
•  lekce windsurfi ngu, 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, koupací 

pláště, pantofl e
•  SAT/TV, wifi , rádio, telefon
•  lednička/minibar, vybavení pro přípravu kávy 

a čaje
•  trezor
•  balkón nebo terasa

Stravování 
•  polopenze formou bufetu, možnost 

dokoupení Premium Plus

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

Základní informace

First minute

Cena od: 19 280 Kč

Výhody

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

i na pláži bez poplatku
•  kluby pro děti od  do  let
•  dětské postýlky, židličky, ohřívače lahví, 

stelirizátory, nočníky, kočárky i monitory
•  Tasty Corner nabízí pro děti ve věku –  let 

zdarma jídlo i nápoje, včetně dietních, denně 
od  do  hodin

•  možnost ubytování v rodinných bungalovech
•  kvalitní potraviny z místních biofarem
•  wellness
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Cena od: 23 660 Kč
Strava: polopenze
Délka pobytu: 7 nocí

Základní informace

 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, v okolí je řada 
obchůdků, taveren a půjčoven aut.

Vybavení 
•  velký bazén s mořskou vodou a vnitřní 

sladkovodní bazén
•  dětský bazén s brouzdalištěm a dvěma 

tobogány
•  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, horolezecká stěna
•  fi tness centrum, herna, kulečník 
•  vodní sporty včetně školy potápění
•  minimarket, obchod se suvenýry, zlatnictví
•  wifi  ve veřejných prostorách bez poplatku
•  animační programy
•  wellness, kadeřnictví

Ubytování 
•  klimatizované dvoulůžkové pokoje s možností 

přistýlky
•  koupelna s WC, vysoušeč vlasů, koupací pláště 

a pantofl e
•  SAT/TV, DVD, telefon
•  lednička/minibar za poplatek, trezor
•  balkón nebo terasa

Stravování 
•  polopenze formou bufetu, možnost 

dokoupení obědů formou bufetu

Výhody

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

•  převlékárny a sprchy na pláži
•  tenisové kurty, stolní tenis a hřiště na plážový 

volejbal bez poplatku
•  kluby pro děti od  do  let
•  dětské postýlky, židličky, ohřívače lahví, 

kočárky i monitory
•  Tasty Corner nabízí pro děti ve věku –  let 

zdarma jídlo i nápoje, včetně dietních, denně 
od  do  hodin

•  možnost ubytování v rodinných bungalovech
•  bezbariérové přístupy a rampy
•  kvalitní potraviny z místních biofarem
•  wifi 

First minute

Cena od: 21 480 Kč



  K
ré

ta
 n

ab
íd

ka
 u

by
to

vá
ní

36
Kompletní ceny  www.greece-tours.cz | Volejte  724 241 584 | Pište  info@greece-tours.cz

 Kréta    Rethymno 

GRECOTEL CARAMEL BOUTIQUE 5*
Elegantní areál s příjemnou prázdninovou 
atmosférou, tvoří hlavní budova 
a nízkopodlažní domky obklopené zahradou. 
Nachází se přímo u  metrů dlouhé pláže 
s jemným pískem, na předměstí Rethymna, 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 bazén s mořskou vodou, 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 
zajišťován transfer zdarma

•  animační programy
•  ranní gymnastika, pilates a aqua aerobik

Ubytování 
•  klimatizované junior suity s možností 

přistýlky
•  koupelna s WC, vysoušeč vlasů, koupací 

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

Stravování
•  snídaně formou bufetu, možnost dokoupení 

večeří

Cena od: 25 380 Kč
Strava: snídaně
Délka pobytu: 7 nocí

Základní informace

Výhody

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

i na pláži bez poplatku
•  na pláži i u bazénu elegantní altánky 

s pohodlnými lehátky
•  převlékárny na pláži
•  tenisové kurty, stolní tenis a hřiště na plážový 

volejbal bez poplatku
•  kluby pro děti od  do  let
•  dětské postýlky, židličky, ohřívače lahví, 

sterilizátory, nočníky, WC redukce, stupátka, 
vaničky, kočárky i monitory

•  Tasty Corner nabízí pro děti ve věku –  let 
zdarma jídlo i nápoje, včetně dietních, denně 
od  do  hodin

•  možnost ubytování v rodinných bungalovech
•  bezbariérové přístupy a rampy
•  kvalitní potraviny z místních biofarem
•  wifi 

First minute

Cena od: 22 930 Kč
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Cena od: 28 680 Kč
Strava:  snídaně
Délka pobytu: 7 nocí

Základní informace

 Kréta    Platanias 

MINOA PALACE RESORT AND SPA 5* 
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, fi tness centrum, 
sauna, jacuzzi a turecké lázně. V jeho široké 
nabídce jsou masáže, aromaterapie a shiatsu 
i kosmetické služby. Město Chania je vzdáleno 

 kilometrů.

Vybavení 
•  čtyři velké venkovní bazény, jacuzzi a dva 

dětské bazény
•  čtyři restaurace včetně italské à la carte 
•  několik barů a kavárna
•  tenisový kurt, stolní tenis, hřiště 

na minifotbal a fi tness 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

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

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

i na pokojích
•  ubytování v propojených pokojích pro rodiny 

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

lekce jógy, zumba

V ceně transfery 
do/z hotelu taxíkem
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Cena od: 54 620 Kč
Strava: bez stravy
Délka pobytu: 7 nocí

Základní informace

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

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

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

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

 Kréta    Kissamos 

RAVDOUCHA EPAVLIS VILLAS 5*

Výhody

•  moderní vily s vysokým standardem
•  ubytování v soukromí
•  výhledy na okolní scenérie
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Cena od: 21 170 Kč
Strava: polopenze
Délka pobytu: 7 nocí

Základní informace

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, fi nské sauny, balneoterapie 
a aromaterapie. Součástí lázní je vnitřní 
vyhřívaný bazén, fi tness 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, fi tness 

centrum
•  vodní sporty
•  dva dětské bazény, brouzdaliště, hřiště 

a miniklub
•  malé obchodní centrum, půjčovna aut 

a dětských kočárků
•  animační program pro dospělé i děti od  do 

 let
•  wellness, kadeřnictví

Ubytování
•  klimatizované dvoulůžkové pokoje s možností 

přistýlky
•  obývací část s pohodlnou pohovkou 

a stolkem
•  koupelna s vanou, hydromasážní sprchou 

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

Stravování
•  polopenze formou bufetu

 Kréta    Kolymbari 

AVRA IMPERIAL BEACH RESORT & SPA 5* 

Výhody

•  ubytování vysokého standardu v moderním 
hotelu

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

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

poplatku
•  možnost ubytování v rodinných pokojích 

a různých typech suit i se sdílenými nebo 
soukromými bazény

First minute

Cena od: 19 960 Kč
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Základní informace

Teploty  vody a  vzduchu ve °C

33
32

28 28

25 25 25
24

23
22

21

18

V VI VII VIII IX X

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

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

Tip

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. 

 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.
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Více informací na

Letoviska na Chalkidiki
 Sani

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 dine-
around, což znamená, že klienti, kteří mají 
zakoupenou polopenzi, mohou večeřet 
v jiné restauraci v rámci komplexu, lze 
také vybírat z četné nabídky restaurací à la 
carte. Pro zpestření pobytu 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“, 
windsurfi ngu a potápěčských kurzů také 
parasailing – létání na padáku, taženém 
motorovým člunem.
Spojení mezi jednotlivými hotely Sani 
Resortu je zajištěno bezplatně hotelovým 
minibusem denně od 9 hodin ráno do 
1 hodiny po půlnoci. Do nedaleké vesnice 

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

 Nea Potidea
Místo s naprosto výjimečnou polohou 
nedaleko průplavu, který odděluje 
pevninskou část poloostrova Chalkidiki 
od výběžku Kassandra. Velká písečná pláž 
na východě nabízí vynikající podmínky pro 
koupání a provozování vodních sportů. 
Západní strana letoviska se skalnatým 
pobřežím láká k romantickým procházkám. 
Moderní středisko Potidea má samozřejmě 
veškeré zázemí, potřebné k prožití 
příjemné dovolené. 
Transfer z letiště asi 60 minut.

 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.

 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.

 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.
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Cena od: 31 450 Kč
Strava: all inclusive
Délka pobytu: 7 nocí

Základní informace

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, fi tness 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
•  koupelna s WC, vysoušeč vlasů, koupací 

pláště a pantofl e
•  SAT/TV, DVD/CD přehrávač
•  telefon, wifi 
•  vybavení pro přípravu kávy a čaje
•  lednička/minibar
•  trezor
•  balkón 

Stravování
•  all inclusive 

Výhody

•  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, 
fi tness centrum, horská kola

•  bez poplatku šlapadla, kánoe, windsurfi ng 
pro držitele licence  hod./pobyt 

•  wifi  
•  skvělé podmínky pro pobyt rodin s dětmi
•  pro rodiny ubytování v suitách a bungalovech

 Chalkidiki   Gerakini

IKOS OLIVIA 5* 

First minute

Cena od: 28 070 Kč
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Cena od: 32 150 Kč
Strava:  snídaně
Délka pobytu: 7 nocí

Základní informace

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 lodě 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, fi tnesscentrum 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 pantofl e
•  SAT/TV a kabelová televize
•  telefon, internetové připojení
•  vybavení pro přípravu kávy a čaje, lednička/

minibar
•  trezor
•  balkón nebo terasa

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
• wifi 

 Chalkidiki   Ouranoupolis

EAGLES PALACE 5* 

First minute

Cena od: 27 490 Kč
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Cena od: 28 300 Kč
Strava: polopenze
Délka pobytu: 7 nocí

Základní informace

Výhody

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

Resortu
•  lehátka, slunečníky a plážové osušky 

u bazénu i na pláži bez poplatku
•  wifi  
•  ubytování rodin s dětmi v suitách nebo 

pokojích s propojenými dveřmi

Pěkný 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, fi tness 
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 kvalifi kovaných 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 pantofl e
•  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   Sani 

SANI BEACH HOTEL 5* 

First minute

Cena od: 26 380 Kč
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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 pantofl e
•  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

•  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: 38 990 Kč

Cena od: 42 320 Kč
Strava: snídaně
Délka pobytu: 7 nocí

Základní informace
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Cena od: 25 080 Kč
Strava: all inclusive
Délka pobytu: 7 nocí

Základní informace

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

Ubytování 
•  klimatizované dvoulůžkové pokoje s možností 

přistýlky
•  koupelna s WC, vysoušeč vlasů, koupací 

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

Stravování
•  all inclusive

 Chalkidiki   Nea Potidea 

ISTION CLUB 5* 

First minute

Cena od: 22 630 Kč

Výhody

•  ultra all inclusive v areálu obklopeném 
krásnou přírodou

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

•  wifi  ve veřejných prostorách zdarma
•  vířivka, parní lázně a sauna bez poplatku
•  bez poplatku tenisové kurty včetně raket 

a míčků, stolní tenis, fi tness centrum, 
aerobik, biliár, boccia, šipky

•  vodní sporty – šlapadla, kánoe, jednou týdně 
lekce potápění v bazénu

•  možnost ubytování rodin s dětmi v junior 
suitách

•  ve všední dny autobusová doprava 
do letoviska Nea Potidea bez poplatku
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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
•  fi tness 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 a pantofl e
•  SAT/TV s hudebními kanály, CD a DVD přehrávač
•  telefon, wifi , trezor
•  vybavení pro přípravu kávy nebo čaje, minibar 
•  balkón nebo terasa

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
•  windsurfi ng 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: 29 040 Kč

Cena od: 32 550 Kč
Strava: all inclusive
Délka pobytu: 7 nocí

Základní informace
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Do Řecka autem

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.

Základní informace

Teploty  vody a  vzduchu ve °C

33
32

29
28

25 25 25
24

23
22

21

18

V VI VII VIII IX X

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

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

 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 vrchol bájného Olympu. 
Návštěvníkům Olympské riviéry doporučujeme celodenní 
výlet na kláštery Meteora a lodní výlet na ostrov Skiathos. 
Pronajatým autem nebo na motorce můžete poznávat okolí 
individuálně.
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Více informací na

Letoviska na Olympské riviéře
 Nei Pori

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

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

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

 Platamonas
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.

Platamonas  
Messangala  

Nei Pori  

Thessaloniki  

Mapa celého Řecka  2–3

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.
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Cena od: 11 030 Kč
Strava: bez stravy
Délka pobytu: 7 nocí

Základní informace

Výhody

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

balkónů

 Olympská riviéra   Nei Pori 

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

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

a slunečníky zdarma 

Ubytování 
•  klimatizované dvoulůžkové pokoje s možností 

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

Stravování 
•  polopenze

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

 Olympská riviéra   Nei Pori 

STUDIA A APARTMÁNY MARIA

Cena od: 17 780 Kč
Strava: polopenze
Délka pobytu: 7 nocí

Základní informace

First minute

Cena od: 9 990 Kč
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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

 Olympská riviéra   Messangala 

HOTEL GOLDEN SUN 3* 

 Olympská riviéra   Nei Pori  

STELIOS  
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

Cena od: 12 310 Kč
Strava: bez stravy
Délka pobytu: 7 nocí

Základní informace

Cena od: 16 090 Kč
Strava: polopenze
Délka pobytu: 7 nocí

Základní informace

Výhody

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

First minute

Cena od: 10 480 Kč
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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. 

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

 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.

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.
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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.

 Faliraki
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.

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

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

Letoviska na Rhodosu
 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. 

 Lachania
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.

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

Více informací na

  Město Rhodos
  Kallithea

  Faliraki

  Kolymbia

  Lindos

 Ixia 

 Lardos 

 

Mapa celého Řecka  2–3

  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.

  Gennadi
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 Rhodos   Lindos 

AQUAGRAND EXCLUSIVE DELUXE RESORT 5*
Luxusní hotelový komplex se nachází 
v zálivu u  metrů dlouhé soukromé pláže 
při 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 pantofl e
•  SAT/TV, telefon, wifi 
•  trezor, minibar, vybavení na přípravu kávy 

a čaje
•  balkón nebo terasa

Stravování 
•  polopenze formou bufetu

Výhody

•  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
•  king size bed
•  wifi 
•  možnost ubytování v suitách se soukromými 

bazény

First minute

Cena od: 27 480 Kč

Cena od: 30 280 Kč
Strava: polopenze
Délka pobytu: 7 nocí

Základní informace

V ceně transfery 
do/z hotelu taxíkem
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 Rhodos   Lindos 

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 

a jacuzzi
•  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 pantofl e
•  SAT/TV, DVD, hudební kanál, telefon, wifi 
•  trezor
•  minibar, vybavení na přípravu kávy a čaje 
•  balkón nebo terasa

Stravování 
•  snídaně, možnost dokoupení večeří

Cena od: 41 090 Kč
Strava: snídaně
Délka pobytu: 7 nocí

Základní informace

Výhody

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

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

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

na pokoji
•  king size bed
•  fi tness centrum a  sauna bez poplatku
•  wifi 
•  nabídka suit a vil se soukromými bazény

V ceně transfery 
do/z hotelu taxíkem
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 Rhodos   Lardos

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, 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 pantofl e
•  SAT/TV, DVD přehrávač, rádio, internetové 

připojení
•  minibar, trezor velikosti laptopu
•  balkón nebo terasa

Stravování 
•  snídaně formou bufetu, možnost dokoupení 

večeří

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

Základní informace

Výhody

•  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

V ceně transfery 
do/z hotelu taxíkem

First minute

Cena od: 19 710 Kč
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 Rhodos   Lachania 

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 pantofl e
•  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

Cena od: 29 020 Kč
Strava: snídaně
Délka pobytu: 7 nocí

Základní informace

Výhody

•  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
•  pokoje se soukromými bazény
•  wifi 
•  na vyžádání lze zajistit hlídání dětí
•  několikrát týdně tematické večery s hudbou
•  nabídka suit a vil se soukromými bazény

V ceně transfery 
do/z hotelu taxíkem

First minute

Cena od: 25 820 Kč
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 Rhodos   Kolymbia 

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, 

fi tness 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

Cena od: 26 070 Kč
Strava: all inclusive
Délka pobytu: 7 nocí

Základní informace

Výhody

•  výborná poloha přímo na pláži na klidném 
místě

•  v ceně transfery do/z hotelu taxíkem
•  lehátka, slunečníky a osušky u bazénů bez 

poplatku
•  hotel přátelský k dětem, dětské postýlky, 

aquapark
•  rodinné pokoje
•  wifi 

V ceně transfery 
do/z hotelu taxíkem

First minute

Cena od: 23 770 Kč
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First minute

Cena od: 23 230 Kč

 Rhodos   Kallithea 

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

Vybavení 
•  tři sladkovodní bazény o rozloze  m  

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

kadeřnictví
•  vodní sporty včetně windsurfi ngu a vodního 

lyžování
•  biliár, stolní tenis, půjčovna kol
•  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

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

Základní informace

Výhody

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

u bazénu i na pláži bez poplatku
•  na pláži sprchy a převlékárny
•  wifi  bez poplatku
•  ranní gymnastika a vodní aerobik
•  možnost ubytování v rodinných pokojích
•  v rámci all inclusive bez poplatku fi tness 

centrum, stolní tenis, boccia, kánoe, šlapadla, 
windsurfi ng pro držitele licence

•  kluby pro děti od  do  let
•  dětské postýlky, židličky, ohřívače láhví, 

kočárky i monitory

V ceně transfery 
do/z hotelu taxíkem



  R
ho

do
s 

na
bí

dk
a 

ub
yt

ov
án

í

60
Kompletní ceny  www.greece-tours.cz | Volejte  724 241 584 | Pište  info@greece-tours.cz

 Rhodos   Faliraki

BLUE SEA BEACH RESORT 4*
Hotelový komplex se rozkládá přímo na krásné 
písečné pláži v klidnější části letoviska Faliraki, 
asi  kilometry od jeho centra. Obklopuje 
ho pěkná zahrada s udržovanou travnatou 
plochou. Oblíbený hotel s tradičně dobrým 
servisem je vyhlášený především svou skvělou 
kuchyní. Hlavní město Rhodos je vzdáleno jen 

 kilometrů, spojení je zajištěno z autobusové 
zastávky před hotelem. 

Vybavení 
•  dva velké sladkovodní bazény s pool barem
•  dva dětské bazény, brouzdaliště a dětské 

hřiště
•  vnitřní vyhřívaný bazén, sauna, jacuzzi
•  restaurace, taverna a několik barů
•  tenisové kurty s večerním osvětlením, stolní 

tenis
•  kurty na squash, fi tness centrum, možnost 

masáží
•  herna s biliárem a elektronickými hrami
•  obchody, wifi  připojení za poplatek
•  vodní sporty, hřiště na plážový volejbal
•  animační programy včetně lekcí jógy 

a aquaaerobiku

Ubytování 
•  klimatizované dvoulůžkové až třílůžkové 

pokoje 
•  koupelna s WC, vysoušeč vlasů
•  SAT/TV, rádio, lednička, telefon 
•  balkón
•  trezor za poplatek
•  wifi 

Stravování 
•  all inclusive

Cena od: 20 720 Kč
Strava: all inclusive
Délka pobytu: 7 nocí

Základní informace

Výhody

•  oblíbený hotel přímo na pláži
•  v ceně transfery do/z hotelu taxíkem
•  lehátka a slunečníky u bazénů bez poplatku
•  plážové osušky 
•  tenisové kurty, stolní tenis a šipky bez 

poplatku
•  dětské židličky v jídelně, postýlky bez 

poplatku

V ceně transfery 
do/z hotelu taxíkem

First minute

Cena od: 19 190 Kč
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 Rhodos   Kallithea 

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

 kilometry, z hotelu je dobré autobusové 
spojení do okolních letovisek i do hlavního 
města. jamkové golfové hřiště Afandou je 
odtud vzdáleno asi  kilometrů. 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
•  fi tness 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, wifi 
•  lednička, trezor
•  velký balkón

Stravování 
•  polopenze formou bufetu 

Cena od: 24 840 Kč
Strava: polopenze
Délka pobytu: 7 nocí

Základní informace

Výhody

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

u bazénu i na pláži bez poplatku
•  wifi  bez poplatku v lobby baru
•  dětské menu
•  wellness

V ceně transfery 
do/z hotelu taxíkem

First minute

Cena od: 22 730 Kč
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 Rhodos   Ixia

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
•  fi tness 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 pantofl e
•  SAT/TV, telefon, trezor
•  minibar, vybavení na přípravu kávy a čaje
•  balkón

Stravování 
•  snídaně, možnost dokoupení večeří

Cena od: 22 670 Kč
Strava: snídaně
Délka pobytu: 7 nocí

Základní informace

Výhody

•  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 

V ceně transfery 
do/z hotelu taxíkem

First minute

Cena od: 20 150 Kč
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 Rhodos   Ixia 

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 mezonetech se soukromými bazény. 
S hlavním městem Rhodos, vzdáleným 

 kilometrů, je pravidelné spojení místní 
dopravou. Hotel je určen pouze pro klienty 
od  let.

Vybavení 
•  dva bazény, jeden s mořskou vodou, jacuzzi
•  několik restaurací včetně à la carte a barů
•  tenisové kurty, stolní tenis, hřiště na volejbal 

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

Ubytování 
•  klimatizované dvoulůžkové pokoje s možností 

přistýlky
•  koupelna s WC, vysoušeč vlasů, koupací 

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

Stravování 
•  all inclusive, při ubytování ve suitách nebo 

mezonetech polopenze

Cena od: 22 590 Kč
Strava: all inclusive
Délka pobytu: 7 nocí

Základní informace

Výhody

•  areál obklopený pěknou přírodou
•  v ceně transfery do/z hotelu taxíkem
•  lehátka, slunečníky a osušky u bazénů bez 

poplatku
•  wifi  bez poplatku v lobby baru

V ceně transfery 
do/z hotelu taxíkem

First minute

Cena od: 20 110 Kč
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Tip

Město Kos
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.

Základní informace

Teploty  vody a  vzduchu ve °C

33 33

31
30

27
26

25 25

23

21
20

19

V VI VII VIII IX X

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

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

 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. 
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Letoviska na Kosu
 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.

 Kardamena
Letovisko Kardamena 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 živo-
tem, zejména mladí turisté se tu do časného 
rána baví v místních barech a diskotékách.
Transfer z letiště asi 25 minut.

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

ostřejší kamínky, doporučujeme 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.

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

 Lambi
Letovisko Lambi je v podstatě předměstím 
hlavního města ostrova Kos. Živým středis-
kem prochází 3 kilometry dlouhá třída s ho-
telovými objekty, která vede až do přístavu 
Mandraki v Kosu. Je lemovaná tavernami, 
bary, obchůdky a půjčovnami aut a moto-
cyklů. 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.

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

Jeho slavnou minulost připomínají zbytky 
křesťanské baziliky s mozaikami. Kromě 
krásné písečné pláže s možností provozová-
ní vodních sportů nabízí Mastichari přívěti-
vou 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 ve-
dlejší 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. 

  Město Kos
  Psalidi

Lambi 
Tigaki 

Marmari 
Mastichari 

  

Mapa celého Řecka  2–3

  Kardamena
  Kefalos

Agios Fokas 
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Cena od: 25 330 Kč
Strava: all inclusive
Délka pobytu: 7 nocí

Základní informace

 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, fi tness centrum, saunu, parní 
lázně a masáže. Proslulá pláž Paradise Beach, 
označovaná za nejkrásnější na Kosu, se nachází 
asi  kilometry odsud, městečko Kefalos 
s tavernami a obchody je vzdáleno  kilometrů 
a místní letiště  kilometrů. 

Vybavení 
•  několik velkých bazénů, jeden s tryskami 

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

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

a čaje
•  balkón nebo terasa

Stravování 
• all inclusive

First minute

Cena od: 22 920 Kč

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, fi tness centrum, 
sauna a parní lázně bez poplatku

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

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

vozítky
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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 fi tness centrem nabízí relaxační 
programy a masáže. Služby zahrnují i manikúru 
a pedikúru. Vzdálenost do nejbližšího letoviska 
Kardamena je asi  kilometry, pro spojení lze 
využít linkový autobus ze zastávky, která je 
v dosahu  metrů.

Vybavení
•  více než  bazénů
•  hlavní restaurace Helona, à la carte 

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

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

Ubytování
•  klimatizované dvoulůžkové pokoje s king size 

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

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

Stravování 
•  polopenze formou bufetu

Cena od: 24 080 Kč
Strava: polopenze
Délka pobytu: 7 nocí

Základní informace

Výhody

•  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: 21 320 Kč
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Cena od: 40 150 Kč
Strava: polopenze
Délka pobytu: 7 nocí

Základní informace

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  kilometrů 
vzdáleným letoviskem Mastichari.

Vybavení 
•  tři velké bazény a jeden vyhřívaný, vířivka
•  dětský bazén a brouzdaliště
•  tři restaurace a sedm barů 
•  à la carte taverna specializovaná na řeckou 

kuchyni 
•  čtyři tenisové kurty, squashový kurt, hřiště 

na badminton, fi tness centrum a stolní tenis
•  minimarket
•  wellness

Ubytování 
•  klimatizované dvoulůžkové pokoje s možností 

přistýlky
•  koupelna s WC, vysoušeč vlasů, koupací 

pláště a pantofl e
•  SAT/TV, rádio, telefon, internetové připojení
•  malá lednička, trezor
•  balkón nebo terasa

Stravování 
•  polopenze formou bufetu

 Kos   Mastichari 

NEPTUNE HOTELS RESORT 5* 

First minute

Cena od: 37 110 Kč

Výhody

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

•  rodinné pokoje
• wifi  v areálu bez poplatku
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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, tři bary
•  minimarket, herna, internetový koutek
•  tenisové kurty, stolní tenis, fi tness centrum
•  malé basketbalové a volejbalové hřiště, billiár 
•  dva dětské bazény, hřiště a miniklub
•  vodní sporty včetně windsurfi ngového 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

Cena od: 23 670 Kč
Strava: polopenze
Délka pobytu: 7 nocí

Základní informace

Výhody

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

First minute

Cena od: 22 980 Kč
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Cena od: 25 060 Kč
Strava: polopenze
Délka pobytu: 7 nocí

Základní informace

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. 
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 fi tness centrem nabízí 
relaxační programy jako thalassotherapii 
a masáže.

Vybavení
•  tři bazény s terasami na slunění
•  dětský bazén
•  restaurace včetně à la carte, několik barů 
•  tenisový kurt, hřiště na volejbal 
•  herna, fi tness 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 pantofl e
•  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

 Kos   Agios Fokas

MICHELANGELO RESORT & SPA 5* 

First minute

Cena od: 22 820 Kč

Výhody

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

poplatku
•  možnost ubytování v suitách
•  wifi 
•  dětský klub, možnost hlídání dětí
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Cena od: 20 690 Kč
Strava:  polopenze
Délka pobytu: 7 nocí

Základní informace

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 s terasou, taverna, bar a snack bar
•  tenisový kurt, stolní tenis, volejbalové hřiště, 

fi tness 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 

Stravování
•  polopenze formou bufetu, možnost 

dokoupení all inclusive

 Kos   Agios Fokas

DIMITRA BEACH RESORT 4* 

First minute

Cena od: 19 130 Kč

Výhody

•  klidný areál s bohatou nabídkou sportů 
a služeb

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

•  v rámci all inclusive bez poplatku fi tness 
centrum, stolní tenis, tenisový kurt, vodní 
pólo, basketbal, plážový volejbal, 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
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First minute

Cena od: 23 410 Kč

Cena od: 25 770 Kč
Strava: polopenze
Délka pobytu: 7 nocí

Základní informace

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

Vybavení 
•  tři bazény s mořskou vodou
•  dětský bazén a brouzdaliště, dětské hřiště
•  vnitřní sladkovodní bazén
•  několik restaurací, pool bar a plážový bar 
•  minimarket, kadeřnictví, zlatnictví
•  televizní místnost s videem, herna 

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

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

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

Ubytování 
•  klimatizované dvoulůžkové pokoje s možností 

přistýlky
•  mramorová koupelna s WC, vysoušeč vlasů, 

koupací pláště a pantofl e
•  SAT/TV, CD a DVD přehrávač, rádio, telefon, 

lednička, trezor
•  balkón nebo terasa

Stravování 
•  polopenze formou bohatého bufetu, 

možnost dokoupení Premium Plus

Výhody

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

•  na pláži sprchy a převlékárny
•  sportovní aktivity – v rámci all inclusive 

bez poplatku tenisové kurty, ve večerních 
hodinách včetně osvětlení, aerobik, step 
aerobik, vodní aerobik 

•  vodní ráj s lagunami, vodopády a línou řekou
•  kluby pro děti od  do  let
•  dětské postýlky, židličky, ohřívače láhví, 

kočárky i monitory
•  Tasty Corner nabízí pro děti ve věku –  let 

zdarma jídlo i nápoje, včetně dietních, denně 
od  do  hodin

•  možnost rodinných a bezbariérových pokojů
•  wifi 

 Kos   Psalidi

GRECOTEL KOS IMPERIAL THALASSO 5* 
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Cena od: 25 620 Kč
Strava:  snídaně
Délka pobytu: 7 nocí

Základní informace

Luxusní hotel v oblasti Lambi u písečné pláže 
s oblázkovým vstupem do moře se nachází 
necelé  kilometry od hlavního města, kam 
je spojení linkovým autobusem ze zastávky 
u vchodu do 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, plážový bar a lobby bar
•  internetový kout, konferenční místnost
•  tenisový kurt, fi tness centrum
•  malý kostelík a minimarket
•  wellness, kadeřnictví

Ubytování 
•  klimatizované dvoulůžkové pokoje 
•  koupelna s WC, hydromasážní sprcha, 

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

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

Stravování 
•  snídaně formou bufetu, možnost dokoupení 

večeří

Výhody

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

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

 Kos   Lambi

DIAMOND DELUXE HOTEL 5* 

First minute

Cena od: 23 920 Kč
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 Kos   Lambi

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

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

specialit
•  fi tness centrum
•  wellness s vnitřním bazénem
•  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 pantofl e
•  SAT/TV, rádio s hudebními kanály, internetové 

připojení, 
•  trezor velikosti laptopu
•  minibar, na vyžádání vybavení pro přípravu 

kávy a čaje
•  balkón nebo terasa

Stravování
•  snídaně formou bufetu

Cena od: 31 730 Kč
Strava: snídaně
Délka pobytu: 7 nocí

Základní informace

Výhody

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

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

bazénem
•  ubytování pro handicapované klienty

First minute

Cena od: 27 310 Kč
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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
•  internetový kout, 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

Cena od: 24 270 Kč
Strava: all inclusive
Délka pobytu: 7 nocí

Základní informace

Výhody

•  dlouhá písečná pláž ideální pro děti
•  lehátka a plážové osušky u bazénů i na pláži 

bez poplatku
•  na pláži sprchy a převlékárny
•  v rámci all inclusive bez poplatku fi tness 

centrum, tenisové kurty, stolní tenis 
a šlapadla 

•  pronájem windsurfi ngů zdarma pro držitele 
licence

•  rodinné pokoje a bungalovy
•  kluby pro děti od  do  let
•  dětské postýlky, židličky, ohřívače láhví, 

kočárky i monitory
•  možnost zakoupení dětského jídla, oblečení, 

hraček a plen
•  wifi  

First minute

Cena od: 22 160 Kč
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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 windsurfi ngu. 
Na Karpathos můžete letět přímo z Prahy anebo připlout 
z athénského Pirea, Kréty nebo Rhodosu.

Tip na výlet

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.

Základní informace

Teploty  vody a  vzduchu ve °C

32 32

29
28

26
25 25

24
23 23

22

20

V VI VII VIII IX X

Vzdálenost z České republiky
Vzdušná vzdálenost Praha–Karpathos 
je 1900 km.
Průměrná doba letu na Karpathos 
je asi 3 hodiny.

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

Letoviska na Karpathosu
 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.

 Arkasa
Malebné městečko leží na jihozápadě 
ostrova Karpathos, asi 16 km od hlavního 
města Pigadia. Z okolních písečných 
pláží, oceňovaných díky čistotě vody 
každoročně Modrou vlajkou, můžete 
dohlédnout na protější ostrov Kassos, 
a z výběžku Paleokastro, který pláž 
ohraničuje, pozorovat nezapomenutelný 
západ slunce. 
Tradiční život se i zde přizpůsobuje 
potřebám turistů, ale stále tu najdete 
typické taverny a kafenia, kde můžete 
ochutnat řecké speciality a poznat 
přátelské ostrovany. 
U kašny na náměstí je i malé archeologické 
muzeum, navštívit můžete také 
pozůstatky kostela Agia Anastasia. 

Více informací na

Mapa celého Řecka  2–3

Tip

Pláže na Karpathosu
Na drsnějším severu ostrova jsou pláže 
spíše oblázkové, přístupné pouze z moře, 
anebo po nezpevněných prašných 
cestách. Mezi nejznámější pláže severního 
pobřeží patří Diafani, Vananda a Forokli. 
Východní strana ostrova má pláže 
spíše menší a členité. Pod vysokými 
zalesněnými kopci na severovýchodě 
ostrova Karpathos se nachází téměř 
400 metrů dlouhá pláž Agios Nikolaos. 
Skalnaté útesy ji dělí na tři části, dvě 
jsou převážně písečné s oblázky, třetí 
je kamenitá s průzračně čistou vodou. 
V malém zálivu na jih odtud najdete 
pláž Apella. Kontrast téměř bílé pláže, 
tyrkysového moře a zeleně vytváří 
nezapomenutelné scenérie. Členitá 
pláž potěší jak milovníky šnorchlování 
u skalnatého pobřeží, tak příznivce 
jemných oblázků. Přímo u Pigadie 
nabízí příjemnou relaxaci pláž Vrontis. 

Nejoblíbenější 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 Lefk os 
na západě ostrova.

MaMaMMaMapapapapa cccceleleleléhéhéhéhéhooooo ŘeŘeŘeŘeckckckcka a a 22–

 Karpathos

  Pigadia

  Diafani

 Arkasa 
 Diakoftis 

 Lefkos 
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Cena od: 28 880 Kč
Strava:  polopenze
Délka pobytu: 7 nocí

Základní informace

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

Stravování
•  polopenze formou bufetu, možnost 

dokoupení obědů

 Karpathos  Pigadia

ALIMOUNDA MARE 5*

Výhody

•  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

V ceně transfery 
do/z hotelu taxíkem
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Cena od: 18 260 Kč
Strava: bez stravy
Délka pobytu: 7 nocí

Základní informace

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 terasou a dětský bazén
•  terasa pro podávání snídaní, bar
•  fi tness centrum
•  půjčovna motorek a aut

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

 Karpathos  Arkasa 

ARKASA BAY 3*
V ceně transfery 

do/z hotelu taxíkem

Výhody

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

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

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

Tip

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.

 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.
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Více informací na

  Agia Paraskevi

  Koukounaries

Skiathos-Chora  

Mapa celého Řecka  2–3

Tip

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

Tip

Ostrov Alonissos
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.

Letoviska na Skiathosu
 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.

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

 Skiathos-Chora 
Hlavním městem, přístavem a správním 
střediskem ostrova je město Skiathos-
Chora na východě ostrova. Tvoří ho bílé 

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 fi lmového 
muzikálu Mamma Mia.
Transfer z letiště asi 15 minut.
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Cena od: 36 570 Kč
Strava: snídaně
Délka pobytu: 10 nocí

Základní informace

Výhody

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

•  možnost ubytování v rodinných pokojích

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 
•  fi tness 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 pantofl e
•  SAT/TV, telefon, wifi 
•  minibar
•  terasa

Stravování 
•  snídaně formou bufetu, možnost dokoupení 

večeří

 Skiathos   Agia Paraskevi

SKIATHOS PRINCESS 5*

First minute

Cena od: 31 100 Kč
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Cena od: 52 510 Kč
Strava: snídaně
Délka pobytu: 10 nocí

Základní informace

 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
•  fi tness centrum
•  vodní sporty 

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

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

trezor 
•  balkón nebo terasa s výhledem na moře

Stravování 
•  snídaně formou bufetu, možnost dokoupení 

večeří

Výhody

•  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: 43 820 Kč
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Základní informace

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

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

Tip na výlet

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.

 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.
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Více informací na

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. 

  Panormos

Skopelos  

Mapa celého Řecka  2–3Letoviska na Skopelosu
 Panormos

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.
Panormos 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.

 Pobřeží ostrova Skopelos
Necelých 70 kilometrů pobřeží Skopelosu 
nabízí nádherné scenérie a skvělé 
podmínky k relaxaci i vodním sportům. 
Výhodou je, že ostrov neovlivňují 
meltemi, prudké větry, které v některých 
obdobích komplikují plavby na Kykladách. 
Především jižní pobřeží Skopelosu je 
proto po celou sezónu poměrně klidné, 
větší vlny se občasně vyskytují na severu.
Největší pláží je Milia, nacházející se poblíž 
letoviska Panormos, 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 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 

  Glossa

Milia  
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 Skopelos   Panormos 

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 čistou 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, pantofl e
•  SAT/TV, trezor, telefon
•  lednička
•  balkón nebo terasa

Stravování
•  snídaně formou bufetu, možnost dokoupení 

večeří

Cena od: 25 000 Kč
Strava: snídaně
Délka pobytu: 10 nocí

Základní informace

Výhody

•  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

First minute

Cena od: 23 770 Kč
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Cena od: 23 720 Kč
Strava: snídaně
Délka pobytu: 10 nocí

Základní informace

 Skopelos   Panormos

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 bazén s mořskou vodou a terasou
•  dětský bazén a hřiště
•  jacuzzi 
•  taverna s výhledem na moře, bar na pláži 
•  wellness

Ubytování
•  klimatizované dvoulůžkové pokoje s možností 

přistýlky
•  koupelna s WC, vysoušeč vlasů, pantofl e
•  SAT/TV, telefon, wifi 
•  lednička, trezor, stropní ventilátor
•  balkón nebo terasa

Stravování
•  snídaně formou bufetu

Výhody

•  nádherné přírodní scenérie
•  lehátka se slunečníky u bazénu i na pláži bez 

poplatku
•  plážové osušky
•  wifi  
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Tip na výlet

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.

Základní informace

Teploty  vody a  vzduchu ve °C

32
31

30 30

26
25 25 25 25

24
23

20

V VI VII VIII IX X

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

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

 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, geografi cky 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 fi losofa 
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.
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Více informací na

Letoviska na Samosu
 Pythagorio 

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.

 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.

 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.

Mapa celého Řecka  2–3

Vostalakia    Kampos

Karlovassi  
 Kokkari

 Kerveli

 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.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.



  S
am

os
 n

ab
íd

ka
 u

by
to

vá
ní

90
Kompletní ceny  www.greece-tours.cz | Volejte  724 241 584 | Pište  info@greece-tours.cz

Cena od: 17 770 Kč
Strava: polopenze
Délka pobytu: 7 nocí

Základní informace

 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 v pokojích superior 
•  balkón nebo terasa
•  centrální klimatizace v červenci a srpnu 
•  pronájem trezoru za poplatek

Stravování 
•  polopenze, snídaně formou bufetu, večeře 

servírované s výběrem ze dvou jídel

Výhody

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

pláži bez poplatku
•  klidné prostředí
•  sítě proti komárům

First minute

Cena od: 16 170 Kč
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Cena od: 24 050 Kč
Strava: polopenze
Délka pobytu: 7 nocí

Základní informace

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

 Samos   Pythagorio

DORYSSA SEASIDE RESORT 5* 

First minute

Cena od: 22 610 Kč

Výhody

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

Cena od: 14 380 Kč
Strava: bez stravy
Délka pobytu: 7 nocí

Základní informace

Výhody

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

First minute

Cena od: 13 690 Kč
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Cena od: 20 530 Kč
Strava: snídaně
Délka pobytu: 7 nocí

Základní informace

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
•  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

 Samos   Kampos/ Votsalakia 

SIRENA RESIDENCE & SPA 4* 

Výhody

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

poplatku
•  bezbariérové pokoje
•  wifi  
•  wellness
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Tip

Středověké vesničky
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 sgrafi ti, 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 
sgrafi tové výzdobě domů je považována 
za jednu z nejhezčích řeckých vesnic 
vůbec. 

Základní informace

Teploty  vody a  vzduchu ve °C

32 32

28 28

26 26
25 25

24
23

22
21

V VI VII VIII IX X

Vzdálenost z České republiky
vzdušná vzdálenost Praha-Chios je 1600 km.
Doprava: Letecky do Athén s přestupem na 
místní linku Athény-Chios.
Průměrná doba letu je 2 hodiny a 30 minut 
do Athén a přibližně 45 minut na Chios. 

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

 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. 



  C
hi

os
 in

fo
rm

ac
e

95
 www.greece-tours.cz/chios

Více informací na

Letoviska na Chiosu
 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.

 Hlavní město ostrova
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.

 Karfas
 Agia Ermioni

 Agia Fotia

 Chora

 Kardamyla

 

Mapa celého Řecka  2–3

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.
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Jeden z nejlepších hotelů na Chiosu se nachází 
na jihovýchodě ostrova, přímo v centru 
zátoky Karfas. Jeho poloha nabízí nádherné 
panoramatické výhledy na Egejské moře. 
Zlatavá písečná pláž zálivu je v dosahu necelých 

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

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

Ubytování
•  klimatizovaná studia pro  dospělé osoby 

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

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

Stravování
•  snídaně, možnost dokoupení večeří

Cena od: 30 380 Kč
Strava: snídaně
Délka pobytu: 7 nocí

Základní informace

Výhody

•  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

 Chios   Karfas 

SEA VIEW RESORTS & SPA 4* 
V ceně transfery 

do/z hotelu taxíkem

First minute

Cena od: 29 560 Kč
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Cena od: 28 650 Kč
Strava: snídaně
Délka pobytu: 7 nocí

Základní informace

 Chios   Karfas 

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

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

V ceně transfery 
do/z hotelu taxíkem
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Základní informace

Teploty  vody a  vzduchu ve °C

32
31
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Vzdálenost z České republiky
Vzdušná vzdálenost Praha–Korfu je 1415 km.
Průměrná doba letu je 2 hodiny.

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

 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.

Tip

Suvenýr z Korfu
Na Korfu se kromě olivovníku výborně daří 
také kumquatům, citrusům, jejichž domo-
vinou je východní Asie. Malé, dva až čtyři 
centimetry dlouhé, oranžové ovoce oválné-
ho tvaru, je bohaté na vitamín C. Oranžové 
plody, dužina i slupka jsou jedlé, stačí je 
opláchnout a odstranit stopku. Kumqua-
ty se používají k ozdobě koktejlů nebo 
zákusků. Připravují se z nich také výborné 
marmelády a vynikající likéry, které vám 
budou připomínat dovolenou na Korfu.
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Více informací na

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.

 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, 

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.

Letoviska na Korfu
 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.

 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, 

Informace

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

 

  Dassia
  Kerkyra

  Acharavi

  Barbati
  Kalami

  Apraos

 Ermones 
Gouvia 

Mapa celého Řecka  2–3
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 Korfu   Dassia 

GRECOTEL CORFU IMPERIAL 5*
Nádherný komplex se rozkládá u písčito-
oblázkových pláží na výběžku poloostrova 
Komeno, nedaleko letoviska Dassia, asi 

 kilometrů na sever od hlavního města Korfu. 
Díky ideální poloze mají téměř všechny pokoje 
resortu výhled na moře. 
Rozlehlý hotelový areál hlavní budovy, 
bungalovů a soukromých vil, je obklopený 
upravenou zahradou s olivovými stromy 
a členitým pobřežím. Skvěle vybavené Elixir 
Beauty Spa s vnitřním bazénem, fi tness 
centrem a saunou nabízí masáže, relaxační 
i kosmetické procedury.

Vybavení
•  venkovní a vnitřní sladkovodní bazény
•  několik barů a restaurací včetně à la carte
•  tenisové kurty, stolní tenis a fi tness centrum 
•  vodní sporty, pronájem kol
•  ranní cvičení, vodní gymnastika, aerobik 

a lekce jógy
•  obchody, kadeřnictví, internetový kout
•  animační programy

Ubytování 
•  klimatizované komfortně vybavené 

dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky
•  koupelna s WC, vysoušeč vlasů, koupací 

pláště, pantofl e
•  SAT/TV, trezor, telefon
•  minibar, vybavení pro přípravu kávy a čaje
•  balkón nebo terasa s výhledem na moře

Stravování 
•  polopenze formou bufetu

Cena od: 29 500 Kč
Strava:  polopenze
Délka pobytu: 7 nocí

Základní informace

Výhody

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

u bazénu i na pláži bez poplatku
•  tři soukromé pláže
•  ubytování v rodinných pokojích
•  kluby pro děti od  do  let
•  dětské postýlky, židličky, ohřívače láhví, 

sterilizátory, kočárky i monitory 
•  Tasty Corner nabízí pro děti ve věku –  let 

zdarma jídlo i nápoje, včetně dietních, denně 
od  do  hodin

•  jamkové golfové hřiště v dosahu 
 kilometrů

•  wifi 

V ceně transfery 
do/z hotelu taxíkem

First minute

Cena od: 26 660 Kč
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 Korfu   Dassia

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

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

Vybavení 
•  bazény s mořskou vodou
•  restaurace s terasou a několik barů
•  restaurace à la carte 
•  tenisové kurty, stolní tenis, fi tness centrum
•  vodní sporty, aerobik, step aerobik, vodní 

aerobik
•  animační programy 
•  zlatnictví, internetový koutek, minimarket 

Ubytování 
•  klimatizované dvoulůžkové pokoje 
•  koupelna s WC, vysoušeč vlasů, koupací 

pláště, pantofl e
•  SAT/TV, CD, telefon
•  lednička/minibar za poplatek, vybavení pro 

přípravu kávy a čaje
•  trezor
•  balkón nebo terasa

Stravování 
•  polopenze formou bufetu, možnost 

dokoupení Premium Plus 

Cena od: 30 610 Kč
Strava: polopenze
Délka pobytu: 7 nocí

Základní informace

Výhody

•  ideální poloha přímo u písčito-oblázkové 
pláže

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

u bazénu i na pláži bez poplatku
•  Tasty Corner nabízí v červenci a srpnu pro 

děti ve věku –  let zdarma jídlo i nápoje, 
včetně dietních, denně od  do  hodin

•  mimo červenec a srpen je hotel určen jen pro 
dospělé

•  možnost ubytování ve vilách se soukromým 
bazénem

•  jamkové golfové hřiště v dosahu 
 kilometrů

•  wifi  

V ceně transfery 
do/z hotelu taxíkem

First minute

Cena od: 27 620 Kč
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 Korfu   Barbati

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
•  balkón nebo terasa
Apartmány pro –  osoby mají navíc 
oddělenou ložnici

Stravování 
•  bez stravy, možnost dokoupení snídaní

Cena od: 19 820 Kč
Strava: bez stravy
Délka pobytu: 7 nocí

Základní informace

Výhody

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

V ceně transfery 
do/z hotelu taxíkem

First minute

Cena od: 18 850 Kč
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 Korfu   Dassia

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

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

Ubytování
•  klimatizované dvoulůžkové pokoje, 

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

Stravování
•  all inclusive

Cena od: 26 780 Kč
Strava: all inclusive
Délka pobytu: 7 nocí

Základní informace

Výhody

•  ideální poloha přímo u nádherné pláže 
•  v ceně transfery do/z hotelu taxíkem
•  lehátka a plážové osušky u bazénu i na pláži 

bez poplatku
•  slunečníky u bazénu bez poplatku, na pláži 

přírodní zastínění vzrostlých stromů
•  na pláži sprchy a převlékárny
•  v rámci all inclusive některé sporty bez 

poplatku 
•  bohaté animační denní i večerní programy
•  kluby pro děti od  do  let
•  dětské postýlky, židličky, ohřívače láhví, 

sterilizátory, kočárky i monitory 
•  jamkové golfové hřiště v dosahu  

kilometrů
•  wifi 

V ceně transfery 
do/z hotelu taxíkem

First minute

Cena od: 24 380 Kč
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 Korfu   Apraos

CHRISMOS LUXURY SUITES AND STUDIOS 4*
Menší apartmánový komplex v udržované 
zahradě se nachází v klidné vesničce Apraos 
přímo u písečné pláže. Díky své poloze nabízí 
nádherné výhledy na moře a okolní scenérie. 
Autobusová zastávka pro spojení s živým 
letoviskem Acharavi, vzdáleným  kilometrů, 
a hlavním městem Korfu je vzdálena pouhých 

 metrů od objektu.

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

Ubytování
Studia s klimatizací pro  osoby

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

Stravování
•  rozšířená kontinentální snídaně formou 

bufetu

Cena od: 22 250 Kč
Strava: snídaně
Délka pobytu: 7 nocí

Základní informace

Výhody

•  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

V ceně transfery 
do/z hotelu taxíkem

First minute

Cena od: 20 100 Kč
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 Korfu   Ermones

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

Vybavení
•  velký sladkovodní bazén a sluneční terasa 

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

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

horských kol 
•  vodní sporty včetně moderního 

potápěčského centra 
•  wellness s vyhřívaným bazénem, jacuzzi 

Ubytování
•  klimatizované, komfortně zařízené prostorné 

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

Stravování
•  snídaně formou bufetu, možnost dokoupení 

večeří nebo all inclusive

Cena od: 28 590 Kč
Strava: snídaně
Délka pobytu: 7 nocí

Základní informace

Výhody

•  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

V ceně transfery 
do/z hotelu taxíkem

First minute

Cena od: 25 530 Kč
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 Korfu   Dassia

CORFU CHANDRIS 4*
Rozlehlý hotelový komplex Corfu Chandris 
je umístěn v pěkně upravené zahradě přímo 
u smíšené písčito-oblázkové pláže ve středisku 
Dassia. Tvoří ho hlavní budova, bungalovy a vily. 
Nachází se asi  kilometrů od hlavního města 
ostrova, kam je zajištěno spojení linkovým 
autobusem. V sousedním sesterském hotelu 
Dassia Chandris lze využít služby relaxačního 
centra Wellness C Spa.

Vybavení
•  čtyři sladkovodní bazény, dětský bazén, ven-

kovní jacuzzi
•  hlavní restaurace s terasou, taverna na pláži, 

italská restaurace à la carte a několik barů
•  fi tness centrum, sauna, jacuzzi, parní lázně
•  dva tenisové kurty, stolní tenis, biliár
•  dětská herna a hřiště
•  široká nabídka vodních sportů
•  kadeřnictví, klenotnictví, obchod se suvenýry 
•  půjčovna aut

Ubytování
•  klimatizované dvoulůžkové pokoje a bungalo-

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

Stravování
•  polopenze formou bufetu, možnost dokoupe-

ní plné penze

Cena od: 25 520 Kč
 Strava: polopenze
Délka pobytu: 7 nocí

Základní informace

V ceně transfery 
do/z hotelu taxíkem

Výhody

•  krásné scenérie s výhledy na Jónské moře 
a zelené okolí

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

zdarma 
•  na pláži sprchy a převlékárny
•  lekce pilates, aerobiku a jógy
•  dětské a vegetariánské menu, strava pro 

diabetiky
•  bezbariérové pokoje a bezbariérový přístup
•  možnost ubytování rodin v propojených 

pokojích
•  jamkové golfové hřiště ve vzdálenosti 

 kilometrů

First minute

Cena od: 22 610 Kč
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 Korfu   Gouvia

KONTOKALI BAY 5*
Resort, situovaný na zeleném výběžku, se 
nachází na klidném místě asi  kilometry 
od letoviska Gouves, u dvou soukromých 
pláží. Tvoří ho hlavní budova a bungalovy 
zasazené v udržované zahradě s cypřiši, 
piniemi a kvetoucími keři. Spojení s hlavním 
městem ostrova, vzdáleným asi  kilometrů, 
zajišťuje linkový autobus, zastávka je v dosahu 

 metrů. Wellness centrum s vnitřním 
vyhřívaným bazénem nabízí řadu relaxačních 
a omlazujících procedur, masáže, manikúru 
a kadeřnictví. 

Vybavení
•  hlavní bazén s mořskou vodou
•  dětský a vnitřní sladkovodní bazén
•  restaurace, taverna u pláže a dvě à la carte 

restaurace, dva bary
•  tenisové kurty s možností zapůjčení raket 

a míčků
•  stolní tenis, fi tness centrum, půjčovna 

horských kol
•  centrum vodních sportů včetně školy 

potápění
•  animační programy 
•  miniklub, možnost hlídání dětí 
•  obchod se suvenýry, zlatnictví a internetový 

kout

Ubytování
•  klimatizované dvoulůžkové pokoje s možností 

přistýlky
•  koupelna s WC, vysoušeč vlasů, koupací 

pláště a pantofl e
•  SAT/TV, hudební kanály, telefon, wifi 
•  minibar, trezor
•  balkón nebo terasa

Stravování
•  snídaně, možnost dokoupení obědů nebo 

večeří

Cena od: 23 980 Kč
Strava: snídaně
Délka pobytu: 7 nocí

Základní informace

Výhody

•  krásná poloha u dvou soukromých pláží
•  v ceně transfery do/z hotelu taxíkem
•  lehátka se slunečníky a plážové osušky 

u bazénu i na pláži bez poplatku
•  jacuzzi, sauna, parní lázně, posilovna a vodní 

aerobik bez poplatku
•  ti jamkové golfové hřiště v dosahu 

 kilometrů

V ceně transfery 
do/z hotelu taxíkem

First minute

Cena od: 22 220 Kč
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Základní informace

Teploty  vody a  vzduchu ve °C

32 32

28 28

26 26
25 25

24
23

22
21

V VI VII VIII IX X

Vzdálenost z České republiky
Vzdušná vzdálenost Praha–Kefalonia je 
1574 km.
Průměrná doba letu je 2 hodiny 
a 20 minut.

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

 Kefalonia
Ostrov kontrastů 

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

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

Tip

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

Letoviska na Kefalonii
 Lassi 

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

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

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

Tip

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

Tip

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

Více informací na

  Fiskardo

 Ithaka

Lixouri  
  Argostoli

  Pláž Myrtos

Mapa celého Řecka  2–3

Lassi  
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 Kefalonia   Lassi

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

Vybavení 
•  velký sladkovodní bazén s pool barem 

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

přírodních olejů

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

Stravování 
•  rozšířená kontinentální snídaně formou 

bufetu

Cena od: 23 060 Kč
Strava: snídaně
Délka pobytu: 7 nocí

Základní informace

Výhody

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

poplatku
•  pokoje mají výhled na moře

First minute

Cena od: 21 670 Kč



  K
ef

al
on

ia
 n

ab
íd

ka
 u

by
to

vá
ní

111
Kompletní ceny  www.greece-tours.cz

 Kefalonia   Lixouri

APOLLONION RESORT AND SPA 5*
Velmi pěkný klidný resort se nachází na západní 
části ostrova v oblasti Xi asi  metrů 
od dlouhé písečné pláže. Městečko Lixouri je 
v dosahu necelých  kilometrů, do hlavního 
města ostrova Argostoli na protějším břehu se 
můžete přeplavit lodí. Apollonion Health and 
Spa Center s jacuzzi nabízí řadu relaxačních 
procedur včetně kosmetických služeb. 

Vybavení
•  venkovní bazén a dětský bazén, vnitřní bazén
•  hlavní restaurace, řecká restaurace u bazénu, 

bar
•  fi tness centrum, tenisový kurt a stolní tenis
•  biliár a elektronické hry
•  dětské hřiště, na vyžádání možnost hlídání 

dětí, vnitřní herna s dvorkem
•  obchod s dámskými doplňky a dárky 
•  kadeřnictví
•  umělecká galerie
•  wellness se saunou a jacuzzi
•  konferenční centrum a letní kino
•  půjčovna aut

Ubytování
•  klimatizované dvoulůžkové pokoje s možností 

přistýlky
•  koupelna s WC, vysoušeč vlasů, koupací 

pláště a pantofl e
•  SAT/TV, hudební kanály, telefon, internetové 

připojení
•  minibar, trezor ve velikosti pro laptop
•  balkón nebo terasa

Stravování
•  polopenze formou bufetu

Cena od: 25 090 Kč
Strava: polopenze
Délka pobytu: 7 nocí

Základní informace

Výhody

•  výhodná poloha 
•  lehátka se slunečníky u bazénu bez poplatku
•  u bazénu sprchy a převlékárny, osušky oproti 

depozitu
•  možnost využití pračky
•  wellness
•  wifi 

First minute

Cena od: 21 930 Kč
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Základní informace

Teploty  vody a  vzduchu ve °C

32 32

28 28

26 26
25 25

24
23

22
21

V VI VII VIII IX X

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

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

 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 vodou spolu se 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. 

Tip 

Pašerácký vrak
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.
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i kamenitý, doporučujeme proto boty 
do vody. 
Transfer z letiště asi 20 minut.

 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.

Letoviska na Zakynthosu
 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 

Více informací na

  TsiliviTragaki  
  Alykes

  Vassilikos
  Argassi

 Zakynthos

  Kalamaki
  Laganas

Mapa celého Řecka  2–3

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 fotografi e 
nádherných scenérií. Okruh Kefalonií 
zahrnuje i prohlídku hlavního města 
ostrova – Argostoli, kde budete mít 
příležitost k zakoupení místních suvenýrů 
a rukodělných výrobků.
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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 fi tness 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

 Zakynthos   Tragaki

ATLANTICA ELEON GRAND RESORT AND SPA 5*

Výhody

•   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 

Cena od: 29 700 Kč
Strava: all inclusive
Délka pobytu: 7 nocí

Základní informace

First minute

Cena od: 26 660 Kč
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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

 Zakynthos   Vassilikos

BELVEDERE SUITES 4* 

Cena od: 16 150 Kč
Strava: snídaně
Délka pobytu: 7 nocí

Základní informace

First minute

Cena od: 15 510 Kč

Výhody

•  lehátka se slunečníky u bazénu bez poplatku
•  junior suity pro ubytování rodin se  dětmi
•  pronájem dětských postýlek bez poplatku
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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 fi tness 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, fi tness centrum
• zlatnictví
• wellness

Ubytování
•  klimatizované dvoulůžkové pokoje 

s možností přistýlky
•  koupelna s WC, vysoušeč vlasů, 

koupací pláště a pantofl e
• SAT/TV, DVD, rádio, telefon, wifi 
•  trezor, zařízení na přípravu kávy a čaje, 

minibar
• balkón nebo terasa

Stravování
• polopenze formou bohatého bufetu

Cena od: 25 660 Kč
Strava: polopenze
Délka pobytu: 7 nocí

Základní informace

First minute

Cena od: 24 370 Kč

Výhody

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

PORTO ZANTE VILLAS AND SPA 5* 
Komplex luxusních plážových vil je situovaný 
v krásné přírodě u soukromé písečné pláže 
s nádherným výhledem na záliv Jónského moře 
a protější ostrov Kefalonia. Welness centrum 
komplexu Porto Zante Villas and Spa zajišťuje 
thalassoterapie, relaxační a omlazovací kúry. 
Exkluzivní resort, oceněný World Travel 
Awards , se nachází v oblasti Tragaki, asi 

 minut jízdy autem od hlavního města 
a přístavu. Z letiště, vzdáleného asi  minut, 
je zajištěn privátní transfer taxikem. 

Vybavení
Plně zařízené vily s bazény poskytují absolutní 
soukromí a komfort domova s výjimečnými 
službami pětihvězdičkového hotelu po celý den. 
Restaurace The Club House nabízí to nejlepší 
z řecké a středomořské kuchyně v krásném 
prostředí a na špičkové úrovni, doplňuje ji bar 
pro večerní posezení s živou hudbou. Přímo 
do vily lze objednat snídani a občerstvení 
po celý den, dětské menu nebo à la carte večeři. 
K nabízeným službám patří možnost zajištění 
auta s řidičem, pronájem jachty k odplutí 
na okolní pláže, hlídání dětí, dětské hřiště.

Ubytování 
•  vily zařízené značkovým nábytkem 

a doplněné díly renomovaných řeckých 
umělců

•  obývací pokoj, ložnice, pracovní kout 
s osobním počítačem a faxem, terasa

•  audiotechnika a SAT/TV ve všech místnostech 
značky Bank Olufsen

•  bezdrátové telefony a wifi , trezor
•  minibar, Nespresso
•  mramorová koupelna s masážními 

sprchovacími kouty, kosmetika Bulgari, 
koupací pláště Armani Casa

Cena od: 151 880 Kč
Strava: bez stravy
Délka pobytu: 7 nocí

Základní informace

Výhody

•  exkluzivní ubytování poskytující nerušené 
soukromí

•  v ceně transfery do/z hotelu taxíkem
•  soukromé bazény
•  room servis  hodin denně
•  stravování v soukromí vily
•  wifi 

V ceně transfery 
do/z hotelu taxíkem



118
Kompletní ceny  www.greece-tours.cz | Volejte  724 241 584 | Pište  info@greece-tours.cz

  L
efk

 a
da

 in
fo

rm
ac

e

 Lefk ada
Ostrov nejkrásnějších pláží

Lefk ada 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 Lefk adě má nádherné zabarvení 
díky vápencovému podloží a bílým skalám. Od bílé skály 
Lefk atasu 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. Působivé kontrasty bělostného pobřeží s tyrkysově 
zabarveným mořem svou krásou ohromí každého návštěvníka.
Bělostné pláže se světlým pískem na západním pobřeží ostrova 
jsou kvůli vysokým vápencovým útesům obtížně přistupné, 
pohodlně se na ně dostanete jen z moře na výletní lodi nebo 
člunu. Lefk ada 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 Lefk adu přijíždí 
návštěvníci, přilétající na letiště Aktio u města Preveza. 

Proč navštívit Lefk adu? Lefk ada je doslova rájem pro 
milovníky vodních sportů a nabízí nejvyhlášenější místa 
vhodná pro provozování i výuku windsurfi ngu, 
kiteboardingu i paraglidingu. Ideální podmínky jsou 
na ostrově také pro cyklisty. Pokud dáváte přednost spíše 
klidné relaxaci pak vás Lefk ada 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

32
31

28 28

25 25
24 24

23
22

21

19

V VI VII VIII IX X

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

Doprava po ostrově 
Všechna větší letoviska mají pravidelné 
autobusové spojení s hlavním městem, 
můžete si tu půjčit kolo, moped nebo auto. 

Tip na výlet

Hlavní město Lefk ada
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.
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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 windsurfi ng 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 Agiofi li 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. Více informací na

  Agios Nikitas
  Kathisma

 Preveza

  Nidri

  Porto Katsiki

  Nikiana

  Skorpios

Mapa celého Řecka  2–3Letoviska na Lefk adě
 Agios Nikitas 

Malebná rybářská vesnička, obklopená 
olivovníky, se nachází u pláže na západním 
pobřeží, asi 12 kilometrů od hlavního 
města Lefk ada. 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 Pefk oulia, 
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 Lefk ady 
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 Lefk ady 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 Lefk adě 
Bělostné pláže se světlým pískem nebo 
oblázky, pokrývají zejména západní 

Lefkada 

Tip 

Ostrov Skorpios
Známý Onassisův Skorpios je na dohled 
od letoviska Nidri na východním pobřeží 
Lefk ady. Na zelený ostrov, který tvarem 
připomíná škorpióna, je vstup zakázán. 
Při plavbě výletní lodí se ale dostanete až 
k jeho břehům, kde se můžete vykoupat 
v křišťálově čistém moři nebo zamířit svůj 
objektiv na pěknou krajinu, letní sídlo či 
hrobku s Onassisovými ostatky.
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Cena od: 15 030 Kč
Strava: snídaně
Délka pobytu: 7 nocí

Základní informace

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. Vzhledem k místy kamenitému vstupu 
do moře doporučujeme boty do vody.

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

 Lefk ada   Nidri 

PORTO LIGIA 3*

First minute

Cena od: 14 480 Kč

Výhody

•  klidná lokalita a ubytování u pláže
•  lehátka, slunečníky a plážové osušky 

u bazénu i na pláži bez poplatku
•  dětské postýlky bez poplatku
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Cena od: 17 360 Kč
Strava: snídaně
Délka pobytu: 7 nocí

Základní informace

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

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

hřiště na plážový volejbal
•  fi tness centrum
•  vodní sporty
•  dětské bazény, pěkné hřiště a miniklub 
•  wellness
•  konferenční místnost
•  minimarket, herna
•  wifi  připojení ve veřejných 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

 Lefk ada   Nidri

PORTO GALINI SEASIDE RESORT AND SPA 4*

Výhody

•  výhledy na krásné scenérie
•  lehátka a slunečníky u bazénu i na pláži 

bez poplatku
•  dětské postýlky bez poplatku
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Základní informace

Teploty  vody a  vzduchu ve °C
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Vzdálenost z České republiky 
Vzdušná vzdálenost Praha–Santorini 
je 2150 km.
Průměrná doba letu je 2 hodiny a 40 minut.

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

 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 šéfk uchařů, 
jejichž delikatesy můžete ochutnat ve vyhlášených místních 
restauracích. Znalce a milovníky vína potěší vynikající 
produkty vinařství SantoWines, považované za nejlepší 
v rámci kykladských ostrovů. 

Tip

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.
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prudký a kamenitý, doporučujeme proto 
obuv do vody. Plážovou promenádu 
lemuje řada taveren, restaurací, 
obchůdků, kaváren, barů a diskoték. 
Nedaleko Kamari nad skalnatými svahy 
Messa Vouno se nacházejí vykopávky 
z dnešního hlavního města - starověké 
Thiry. Keramiku, mince a další artefakty, 
které zde byly nalezeny, si můžete 
prohlédnout v Archeologickém muzeu 
v hlavním městě ostrova. Z Kamari je 
lodní spojení do letoviska Perissa, které 
navazuje na Perivolos. Pobřeží těchto 
letovisek tvoří nejdelší pláž na Santorini, 
převážně písečnou a s dobrými 
podmínkami pro vodní sporty. Spojení 
do hlavního města Thira zajišťují místní 
autobusové linky.
Transfer z letiště asi 15 minut.

 Perissa
Druhé největší letovisko na Santorini se 
rozprostírá na opačné straně hory Messa 
Vouno, podél atraktivní dlouhé písečné 
pláže, místy s prudším vstupem do moře, 
v jedné části s plochou kamennou 
deskou v moři. Promenáda podél pláže 
je lemována tavernami, kavárnami 
a malými obchůdky, převážně s plážovým 
vybavením. V Perisse lze provozovat vodní 
sporty, včetně školy potápění. Na hlavní 
silnici, která spojuje Perissu se zbytkem 
ostrova, se nachází více obchodů a několik 
barů. Oblíbené letovisko dosud není tak 
rušné jako Kamari, nejživější je v srpnu, 
kdy tu pobývají místní Řekové a Italové. 
Perissa má dobré autobusové spojení 
s hlavním městem. 
Transfer z letiště asi 25 minut.

 Imerovigli
Nádherné městečko na útesech sopečného 
kráteru, který se zvedá do výše 300 metrů, 
nabízí skutečně úchvatný výhled 
na celý ostrov. Imerovigli, vzdálené asi 
2 kilometry od hlavního města, bývalo 
kdysi sídlem 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.

Letoviska na Santorini
 Thira (Firá)

Hlavní město Thira, vybudované 
na stěnách sopečného kráteru, je typickou 
ukázkou kykladské architektury. Z dálky 
připomíná bílá vlaštovčí hnízda, zblízka 
zjistíte, že ho tvoří klikaté uličky, dlážděné 
kameny, a neobvyklé nízké domy s malými 
okny, patii a schůdky.
Ze všech míst Thiry, nacházející se 
ve výšce 300 metrů nad hladinou moře, je 
fascinující výhled na Egejské moře, které 
se fantasticky proměňuje při západech 
slunce. Celý den až do pozdních nočních 
hodin je tu otevřeno nesčetné množství 
obchodů a obchůdků, butiků, taveren, 
kaváren i barů. Do přístavu přes den 
připlouvají lodě s výletníky z okolních 
kykladských ostrovů, v podvečer už celé 
město patří jen těm, kdo na ostrově tráví 
svoji dovolenou. Z přístavu pod Thirou 
vede do města 566 schodů. Turisté mohou 
do města také vyjet lanovkou anebo 
využít zdejší atrakce a nechat se vyvézt 
na hřbetě oslíka.
Pláže jsou z hlavního města vzdáleny 
asi 8 kilometrů a jezdí se k nim místní 
autobusovou dopravou, která spojuje 
všechna zajímavá místa ostrova – Akrotiri, 
Perissu, Oiu a Monolithos.
Transfer z letiště asi 20 minut.

 Kamari
Kamari je nejnavštěvovanější letovisko 
ostrova, oblíbené klienty všech generací. 
Rozkládá se na východní části ostrova 
Santorini podél 2 kilometry dlouhé 
oblázkové pláže s tmavým sopečným 
pískem. Vstup do moře je tu poměrně 

Více informací na

  Kamari

  Perissa
  Perivolos

 Oia 

Imerovigli 
 Thira  

Mapa celého Řecka  2–3
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 Santorini   Oia 

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, pantofl e
•  SAT/TV, CD přehrávač
•  telefon, wifi , trezor
•  terasa 

Stravování
•  snídaně formou bufetu

Cena od: 42 280 Kč
Strava: snídaně
Délka pobytu: 3 noci

Základní informace

Výhody

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

poplatku
•  na vyžádání možnost dietní stravy

V ceně transfery 
do/z hotelu taxíkem
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 Santorini   Oia

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 pantofl e
•  SAT/TV, CD přehrávač, telefon, wifi 
•  trezor, lednička
•  terasa s výhledem na moře

Stravování
•  snídaně formou bufetu

Cena od: 57 270 Kč
Strava: snídaně
Délka pobytu: 7 nocí

Základní informace

Výhody

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

scenérie
•  lehátka a slunečníky u bazénu bez poplatku
•  připojení k internetu

V ceně transfery 
do/z hotelu taxíkem
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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  připojení za poplatek

Ubytování 
•  klimatizované dvoulůžkové pokoje
•  koupelna s WC, vysoušeč vlasů
•  SAT/TV, rádio, telefon
•  lednička 
•  balkón nebo terasa 
•  pronájem trezoru za poplatek

Stravování
•  kontinentální snídaně formou bufetu, 

možnost dokoupení obědů nebo večeří

Cena od: 23 060 Kč
Strava: snídaně
Délka pobytu: 10 nocí

Základní informace

Výhody

•  ubytování jen  metrů od pláže v centru 
letoviska

•  lehátka, slunečníky a plážové osušky 
u bazénu bez poplatku 

•  možnost zajištění masáže
•  dětské postýlky bez poplatku
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 Santorini    Oia

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
•  restaurace, kavárna, bar, vinotéka
•  wellnes s vnitřním bazénem, saunou 

a nabídkou relaxačních procedur

Ubytování 
•  klimatizované suity 
•  koupelna s WC, vysoušeč vlasů, koupací 

pláště, pantofl e
•  obývací prostor s pohovkou a psacím stolem
•  SAT/TV, telefon, wifi 
•  trezor, minibar, vybavení pro přípravu kávy 

a čaje
•  balkón nebo terasa s výhledem na moře 

Stravování
•  snídaně formou bufetu

Cena od: 40 900 Kč
Strava: snídaně
Délka pobytu: 3 noci

Základní informace

Výhody

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

V ceně transfery 
do/z hotelu taxíkem
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Výhody

•  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 

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
• fi tness centrum
• sauna a wellness

Ubytování 
•  klimatizované dvoulůžkové a třílůžkové 

pokoje
•  koupelna s WC, vysoušeč vlasů, koupací 

pláště a pantofl e
• SAT/TV, rádio, telefon, wifi 
• lednička, trezor 
• balkón nebo terasa 

Stravování
• snídaně formou bufetu

 Santorini    Kamari 

ANTINEA SUITES & SPA HOTEL 4* 

Cena od: 26 120 Kč
Strava: snídaně
Délka pobytu: 7 nocí

Základní informace

First minute

Cena od: 23 700 Kč
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Výhody

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

•  v ceně transfer do/z hotelu taxíkem
•  wifi  v lobby bez poplatku
•  možnost ubytování ve studiích 

s kuchyňským koutem

 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
• fi tness 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

Cena od: 26 830 Kč
Strava: snídaně
Délka pobytu: 7 nocí

Základní informace

V ceně transfery 
do/z hotelu taxíkem
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Základní informace

Teploty  vody a  vzduchu ve °C

33 33
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Vzdálenost z České republiky
Vzdušná vzdálenost Praha – Mykonos
je asi 1651 km.

Doprava: Letecky do Athén s přestupem 
na místní linku Athény-Mykonos.
Průměrná doba letu je 2 hodiny a 30 minut 
do Athén a přibližně 20 minut na Mykonos.

Doprava po ostrově
Na ostrově je velmi dobře organizovaná 
místní autobusová doprava a hustá síť 
půjčoven motorek a automobilů. Pravidelné 
lodní spojení má Mykonos s Pireem, Rafi nou 
a okolními ostrovy.

 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 okenicemi. 
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. 

Tip

Ostrov Délos 
Pouze z Mykonu je lodní spojení na posvátný 
ostrov starověkého Řecka – Délos, rodiště 
Apollóna a Artemidy, ve starověku důležité 
obchodní centrum. Obrovský archeologický 
areál s cennými nálezy, z nichž mezi nejobdi-
vovanější patří zbytky Apollónova chrámu, 
nádherné mozaiky a především tři tisíce let 
stará Lví terasa, rozhodně stojí za zhlédnutí. 
Ostrůvek o rozloze 3,6 km2, kde v dobách 
největšího rozkvětu žilo na 25 000 obyvatel, 
dnes není osídlený, kromě archeologického 
areálu je tu jen muzeum s malou prodejnou 
upomínkových předmětů. 
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 Platis Gialos
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.

 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
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.

Letoviska na Mykonosu
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
Malebná pláž s malými zákoutími 
a bílým pískem, chráněná před větrem, 
je pojmenovaná podle kostelíka Agios 
Ioannis. Nachází se na západním pobřeží 
ostrova s úchvatným výhledem na protější 
ostrov Délos a má celodenní pravidelné 
autobusové spojení s městem Mykonos. 
Vládne zde klidná a pohodová atmosféra. 
Pláž Agios Ioannis proslavilo natáčení 
oskarového fi lmu Shirley Valentine. 
Transfer z letiště asi 20 minut.

Více informací na

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. 

  Ftelia

 Mykonos 

Agios Ioannis 
Ornos 

  Elia
  Paradise

  Platis Gialos
  Psarou

  

Mapa celého Řecka  2–3
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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
•  fi tness 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 pantofl e 
•  SAT/TV, DVD, telefon, wifi 
•  minibar, vybavení pro přípravu kávy a čaje, 

trezor
•  balkón nebo terasa 

Stravování 
•  snídaně formou bufetu, možnost dokoupení 

večeří

Cena od: 36 510 Kč
Strava: snídaně
Délka pobytu: 7 nocí

Základní informace

Výhody

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

•  nádherné výhledy na protější ostrov Délos
•  poloha přímo u pláže
•  vysoký standard ubytování
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 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. Díky špičkové 
úrovni služeb se řadí do skupiny The Leading 
Hotels of the World. 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 
•  fi tness 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 

večeří

Cena od: 32 830 Kč
Strava: snídaně
Délka pobytu: 7 nocí

Základní informace

Výhody

•  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: 31 500 Kč
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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
•  fi tness centrum a kosmetický salón

Ubytování
•  dvoulůžkové pokoje s individuálně ovládanou 

klimatizací
•  koupelna s WC, jacuzzi, vysoušeč vlasů, 

koupací pláště a pantofl e
•  SAT/TV, DVD přehrávač, internetové připojení 
•  minibar, trezor
•  balkón nebo terasa

Stravování 
•  snídaně formou bufetu, možnost dokoupení 

večeří

Cena od: 49 750 Kč
Strava: snídaně
Délka pobytu: 7 nocí

Základní informace

Výhody

•  výhled na moře téměř ze všech pokojů
•  lehátka, slunečníky a osušky u bazénu 

i na pláži zdarma
•  internetové připojení na pokoji
•  možnost ubytování v suitách
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 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 fi tness centra 
a sauny řadu kosmetických a relaxačních 
lázeňských procedur včetně masáží, 
aromaterapií či čokoládových zábalů.

Vybavení 
•  velký bazén s mořskou vodou, v chladnějších 

měsících vyhřívaný
•  hlavní restaurace, à la carte restaurace 

Aegean Poets
•  brasserie u bazénu, plážový a noční bar
•  stolní tenis, fi tness 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 pantofl e
•  SAT/TV, DVD, mini hi-fi  stereo, telefon, wifi 
•  trezor, minibar
•  balkón nebo terasa

Stravování 
•  snídaně formou bohatého bufetu, možnost 

dokoupení večeří

Cena od: 40 450 Kč
Strava: snídaně
Délka pobytu: 7 nocí

Základní informace

Výhody

•  romanticky zařízený hotel s krásnou polohou 
u pláže

•  lehátka s měkkými matracemi a slunečníky 
u bazénu i na pláži bez poplatku

•  plážové osušky, na pláži sprchy a převlékárny
•   hodin room servis
•  fi tness centrum a sauna bez poplatku
•  wifi   na pokojích i v hotelových prostorách 

bez poplatku
•  možnost ubytování v 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: 37 310 Kč
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Tip

Ostrov Naxos
Pobyt na Parosu lze využít k lodnímu 
výletu na největší kykladský ostrov Naxos. 
Návštěvníci, připlouvající do hlavního 
města, obvykle spatří nejdříve známou 
dominantu – velký mramorový portál 
nedokončeného Apollónova chrámu. 
Živé městečko Naxos, vystavěné nad 
přístavem na severozápadě ostrova, 
má kromě řady restaurací, kaváren 
a obchůdků také překvapivě bohaté 
muzeum. Jeho prostory překypují 
sbírkami, které jsou neustále doplňovány 
o další exponáty z místních nalezišť.

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. 

Doprava po ostrově
Na Parosu je zavedená autobusová linková 
doprava, využít lze i taxi, popřípadě pronaja-
té auto či motorku. Pravidelné lodní spojení 
má Paros s Pireem, Rafi nou a téměř všemi 
okolními ostrovy.

 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 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 cílem masové turistiky, 
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.
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Více informací na

Pobřežní promenáda Naoussy je lemována 
tavernami, nabízejícími speciality 
z čerstvých ryb a plodů moře. Místní 
rybáři je denně zásobují svými úlovky, jako 
prádlo rozvěšují na šňůry velké chobotnice 
a opravují své sítě.
Z Naoussy se můžete lodními taxíky 
dopravit na nejlepší pláže v severní 
části ostrova. Mezi nejznámější patří 
Kolimvythres, v překladu křtitelnice. Pláž 
s jemným pískem a křišťálově průzračnou 
vodou tu dělí obrovské balvany na malé 
soukromé pláže.

Letoviska na Parosu
 Město Paros (Parikia)

Metropolí ostrova je město stejného názvu, 
místními obyvateli také nazývané Parikia.
Rozkládá se na západním pobřeží Parosu 
podél širokého zálivu s přístavem. 
Od rušného centra městečka okolo 
náměstí vedou malebné postranní uličky, 
lemované tradičními, pečlivě udržovanými 
kykladskými domy s rozkvetlými dvorky. 
Nejnavštěvovanějším místem města je 
nepochybně slavná byzantská katedrála 
Panagia Ekatontapyliani. Byla budována 
v období od 5. do 7. století s využitím 
místního mramoru a její název napovídá, 
že má neuvěřitelných sto dveří. Traduje se, 
že ke splnění jakéhokoli tajného přání stačí 
zapsat ho na papírek a současně zapálit 
v katedrále svíčku. Hned v sousedství 
katedrály stojí Archeologické muzeum 
s unikátními díly z místního mramoru 
včetně parské kroniky. 
Pod vzrostlými stromy u větrného mlýna 
nedaleko přístavu je hlavní stanoviště taxi 
a kanceláře několika lodních společností, 
nabízejících lodní lístky na okolní ostrovy.

 Naoussa
Naoussa na severu ostrova je považována 
za jeden z nejmalebnějších přírodních 
přístavů nejen Parosu, ale celého Egejského 
moře. V posledních letech se stává módním 
a kosmopolitním místem. Je tu řada 
zachovalých jednopatrových domů, jejichž 
obyvatelé pečlivě udržují tradiční ostrovní 
styl s využitím přírodních materiálů. 
Domky byly v minulosti stavěné v úzkých 
uličkách těsně vedle sebe kvůli ochraně 
před větrem, ale i před vpády pirátů.

Zajímavost

Parský mramor
Parský mramor, zvaný lychnites, čistší 
a průhlednější, než obvyklé druhy této 
horniny, je již od starověku velmi ceněný. 
Právě z něj byla vytesána obdivovaná 
socha Venuše Mélské, Praxitelův Hermés 
i okřídlená bohyně vítězství z ostrova 
Samothraki. Rovněž Apollónův chrám 
na ostrově Délos byl, stejně jako řada 
dalších významných antických staveb, 
zhotoven z tohoto vzácného materiálu, 
který se na ostrově těží do dneška.

Tip

Antiparos
Na protější ostrůvek s rozlohou jen 38 km2 
odplouvají lodi z parského přístavu Punta 
několikrát denně. Nechejte pronajaté auto 
v přístavu, naloďte se a v tradiční taverně 
na pobřeží Antiparosu si dopřejte voňavé 
speciality a místní víno. 

 Paros (Parikia)

 Antiparos

 Naoussa

 

Mapa celého Řecka  2–3

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.
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Výhody

•  ubytování vysokého standardu v ostrovním 
stylu

•  lehátka se slunečníky a osušky u bazénu bez 
poplatku

•  ubytování v suitách pro rodiny 
•  zajištění výletů po ostrově
•  kitesurfi ng na blízké pláži Pounta Beach

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
•  fi tness 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 pantofl e
•  SAT/TV, hudební kanál, telefon
•  připojení na internet
•  kuchyňský kout a minibar, trezor 
•  balkón nebo terasa

Stravování
•  snídaně formou bufetu, možnost dokoupení 

večeří

 Paros  Parikia

ARCHIPELAGOS RESORT 5* 

Cena od: 35 470 Kč
Strava: snídaně
Délka pobytu: 8 nocí

Základní informace

First minute

Cena od: 33 060 Kč
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Cena od: 40 710 Kč
Strava: snídaně
Délka pobytu: 8 nocí

Základní informace

 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, fi tness 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 pantofl e
•  SAT/TV, DVD přehrávač, tři hudební kanály
•  připojení na internet, trezor, minibar
•  balkón nebo terasa

Stravování
•  snídaně formou bufetu

Výhody

•  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: 38 560 Kč
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Zajímavost

Mýtus o Ariadně
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.

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.

Doprava po ostrově 
Na ostrově je linková autobusová doprava  
a řada půjčoven kol, motorek a automobilů. 
Pravidelné lodní spojení má Naxos s Pireem, 
Rafi nou a okolními ostrovy.

 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 
windsurfi ngu a kitingu, naleznou skvělé podmínky na pobřeží 
jižně od hlavního města ostrova. Naxos je také významnou 
lodní křižovatkou Egejského moře a ideálním výchozím místem 
pro poznávání dalších kykladských ostrovů jako je Santorini, 
Paros, Syros, Mykonos nebo Ios. 
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Více informací na

Letoviska na Naxosu
 Stelida

Velmi hezké místo na ostrově Naxos se 
nachází asi kilometr od pláže Agia Anna, 
která navazuje na dlouhou písečnou pláž 
Agios Prokopios s možností vodních 
sportů. Charakteristickým znakem této 
oblasti ostrova Naxos jsou vzrostlé cedry, 
které dotváří exotickou atmosféru. 
Transfer z letiště asi 10 minut.

 Agios Prokopios
Malé letovisko na západě ostrova Naxos, 
vzdálené 5 kilometrů od hlavního města, 
bylo pojmenováno podle půvabného 
kostela Agios Prokopios, který umocňuje 
malebnost a přírodní krásu tohoto místa. 
V červenci se zde pořádají různé slavnosti, 
na kterých se můžete těšit z řecké hudby, 
tanců a ochutnat místní delikatesy. 
Nejznámější pláž ostrova Naxos, dlouhá 
téměř 2 kilometry, se řadí k nejkrásnějším 
v celém Řecku. Je tvořena bílým pískem 
a křišťálově čistou, tyrkysově modrou 
mořskou hladinou. 
Transfer z letiště asi 10 minut.

 Agios Georgios
Malé letovisko na jih od hlavního města 
ostrova Naxos tvoří taverny a kavárny 
podél pláže, které nabízí i příjemné 
večerní posezení u moře. Agios Georgios 
má jednu z nejoblíbenějších pláží 
na ostrově Naxos – písečnou, s pozvolným 
vstupem do vody, vhodným pro malé 
děti a starší osoby. Agios Georgios nabízí 
i vynikající podmínky pro provozování 
vodních sportů.
Transfer z letiště asi 10 minut.

 Agios Prokopios
Stelida 

Agia Anna 

 Naxos–Chora
 Agios Georgios

 Plaka

 

Mapa celého Řecka  2–3Tip na výlet

Chora – hlavní město ostrova 
Hlavním městem, přístavem a správním 
střediskem ostrova je rušné městečko 
Chora na západě 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. 

Tip

Příroda Naxosu
Ostrov Naxos má neuvěřitelně proměnlivou 
přírodu. Od severu k jihu je prostoupen 
mohutným horským pásmem s nejvyšším 
vrcholem Kykladského souostroví – horou 
Zas s výškou asi 1000 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.

Tip na výlet

Kykladské souostroví
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.
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Elegantní hotelový areál postavený v tradičním 
kykladském stylu a obklopený zahradou 
má klidnou přátelskou atmosféru. Nachází 
se asi  metrů od písečné pláže, na okraji 
letoviska Agios Prokopios. Do centra letoviska 
s tavernami, kavárnami a obchůdky lze dojít 
krátkou procházkou. Součástí hotelu je 
relaxační centrum, nabízející revitalizační 
masáže a saunu.

Vybavení
•  dva velké sladkovodní bazény s pool barem 

a jacuzzi
•  hotelová restaurace
•  konferenční místnost, fi tness centrum, herna
•  dětský bazén a hřiště
•  vodní sporty a potápěčské centrum 
•  wellness

Ubytování
•  klimatizované dvoulůžkové pokoje s možností 

přistýlky
•  koupelna s WC, vysoušeč vlasů, koupací 

pláště, pantofl e
•  SAT/TV, telefon, rádio, wifi 
•  kávovar Nespresso, trezor
•  balkón s výhledem na bazén nebo moře

Stravování
•  snídaně formou bufetu, možnost dokoupení 

večeří

Cena od: 32 290 Kč
Strava: snídaně
Délka pobytu: 10 nocí

Základní informace

Výhody

•  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

 Naxos   Agios Prokopios

LAGOS MARE 4* 

First minute

Cena od: 30 390 Kč
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Cena od: 58 680 Kč
Strava: snídaně
Délka pobytu: 10 nocí

Základní informace

 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, pantofl e, vysoušeče vlasů
•  v přízemí vybavená kuchyň s ledničkou 

a kávovarem 
•  SAT/TV, CD a DVD, telefon s přímou volbou
•  připojení k internetu, trezor
•  lehátka se slunečníky, plážové osušky
•  velká terasa 
 
Stravování

•  snídaně formou bufetu s využitím místních 
bio produktů

Výhody

•  pohodlí a soukromí domova v krásném 
prostředí

•  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
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Základní informace

Teploty  vody a  vzduchu ve °C
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26 26
25 25 25

23 23 23
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Vzdálenost z České republiky 
Vzdušná vzdálenost Praha–Athény je 
1540 km a průměrná doba letu je 2 hodiny 
a 30 minut
Vzdušná vzdálenost Praha–Kalamata je 
1581 km a doba letu 2 hodiny a 45 minut
Vzdušná vzdálenost Praha–Araxos je 
1445 km a doba letu 2 hodiny a 20 minut 

Z Athén se můžete přepravit taxíkem 
nebo pronajatým autem, přistaveným 
na letišti v Athénách, kalkulaci poskytneme 
na vyžádání.

 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.

Tip

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 golfi sty, kteří se věnují 
hře na dvou blízkých hřištích The Dunes 
Course a The Bay Course. 
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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.

 Skafi dia
Skafi dia je malá vesnička, která se 
nachází 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. 

Letoviska na Peloponesu
 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 fl óry 
a fauny. Ve snaze o zachování krajinného 
rázu bylo přesazeno na 16 000 olivovníků, 
včetně staletých stromů. Hlavní fi losofi í 
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 fi tness centrum. 
Na pláži lze provozovat nemotorizované 
vodní sporty zejména windsurfi ng, 
pronajmout si šlapadlo, kánoe nebo si 
zahrát plážový volejbal.

  Sparta

 Epidaurus 
  Olympie

Korint 

Costa Navarino  
Pylos  

Kalamata
 

Mapa celého Řecka  2–3

Více informací na

Araxos 

 Kyllini 

 Skafidia 
 Pyrgos 

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.
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 Pelopones    Skafi dia 

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 Skafi dia, 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 fi tness 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, pantofl e
•  SAT/TV s hudebními kanály, telefon, trezor
•  lednička
•  balkón nebo terasa

Stravování
•  polopenze formou bufetu, možnost 

dokoupení all inclusive

Cena od: 22 520 Kč
Strava: polopenze
Délka pobytu: 7 nocí

Základní informace

Výhody

•  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: 20 180 Kč
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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
•  fi tness centrum
•  dětský animační klub
•  široké sportovní aktivity v rámci areálu 

Navarino Dunes
•  wellness

Ubytování
•  dvoulůžkové klimatizované pokoje 

s rozkládací pohovkou pro třetí osobu
•  koupelna s vanou i sprchou, WC, vysoušeč 

vlasů, koupací pláště, pantofl e
•  SAT/TV, rádio, telefon
•  minibar, trezor, možnost připojení k internetu
•  balkón nebo terasa

Stravování
•  polopenze formou bufetu, možnost Dine 

Around programu

Cena od: 31 460 Kč
Strava: polopenze
Délka pobytu: 7 nocí

Základní informace

Výhody

•  luxusní ubytování v oblasti s neporušenou 
přírodou

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

•  dvě golfová hřiště v dosahu
•  bohatá nabídka sportovních aktivit
•  možnost bezbariérového ubytování
•  propojené pokoje a suity pro rodiny
•  dětský aquapark, hřiště a herny
•  na vyžádání lze na pokoj doplnit DVD 

přehrávač

First minute

Cena od: 26 640 Kč
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 Pelopones   Kyllini 

GRECOTEL OLYMPIA RIVIERA THALASSO 5*
Elegantní hotel přímo u písečné pláže 
s pozvolným vstupem do moře je součástí 
Grecotel Olympia Riviera Resortu. Rozkládá 
se podél nádherného pobřeží západního 
Peloponesu u obce Kyllini a je obklopený 
exotickou zahradou. Nabízí ideální podmínky 
pro pohodovou relaxaci i možnost provozování 
řady sportovních aktivit. Byl vybudován 
ve stylu klasické antické architektury, evokující 
blízkost starověké Olympie. Elixir Thalasso 
Spa, nacházející se u hotelu, nabízí pro relaxaci 
několik druhů masáží včetně hydromasáží, 
fi tness centrum s kardiozónou, saunu, thalasso 
bazén, jacuzzi a indickou terapii ayurveda.

Vybavení
•  hlavní sladkovodní bazén s kaskádami
•  dva relaxační bazény s mořskou vodou a jacuzzi
•  sladkovodní bazén s brouzdalištěm do  cm
•  několik barů a restaurací včetně à la carte 

restaurací a asijské restaurace
•  tenisové kurty, hřiště na plážový volejbal, 

basketball, fi tness centrum, stolní tenis, 
minifotbal, lukostřelba, šipky a boccia

•  pronájem kol a cyklistické výlety
•  vodní sporty včetně kurzů windsurfi ngu, 

parasailingu a plachtění
•  možnost zapůjčení vodních lyží, kanoí 

a šlapadel
•  zlatnictví, obchod se suvenýry, minimarket
•  animační sportovní i zábavné programy pro 

děti i dospělé včetně živé hudby

Ubytování
•  klimatizované dvoulůžkové pokoje s možností 

přistýlky a výhledem na moře
•  koupelna s WC, vysoušeč vlasů, koupací pláště, 

pantofl e
•  SAT/TV, rádio, CD, telefon
•  malá lednička, trezor 
•  balkón nebo terasa 

Stravování
•  polopenze formou bufetu

Cena od: 27 730 Kč
Strava: polopenze
Délka pobytu: 7 nocí

Základní informace

Výhody

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

•  na pláži sprchy a převlékárny
•  možnost využívat vybavení celého resortu 

Olympia Riviera 
•  nabídka ubytování v rodinných pokojích 

a bungalovech se soukromými bazény
•  kluby pro děti od  do  let
•  dětské postýlky, židličky, ohřívače láhví, 

kočárky i monitory
•  Tasty Corner nabízí pro děti ve věku –  let 

zdarma jídlo i nápoje, včetně dietních, denně 
od  do  hodin

•  wifi 

First minute

Cena od: 25 340 Kč
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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, 
fi tness centrum s kardiozónou, saunu, thalasso 
bazén, jacuzzi a indickou terapii ayurveda. Služby 
doplňuje kosmetické centrum a kadeřnictví.

Vybavení
•  venkovní sladkovodní bazén
•  sladkovodní relaxační bazén s jacuzzi
•  bazén se dvěma tobogány a línou řekou
•  dětský bazén s brouzdalištěm do  cm 

a vnitřní bazén
•  hlavní restaurace, taverna, à la carte a asijská 

restaurace a několik barů
•  TV místnost s videem, herna s elektronickými 

hrami
•  internetový koutek, amfi teátr a malý kostelík
•  tenisové kurty, stolní tenis, hřiště na plážový 

volejbal, basketbal 
•  lukostřelba, boccia, možnost vyjížďky 

na koních
•  pronájem kol a cyklistické výlety
•  vodní sporty včetně kurzů windsurfi ngu, 

parasailingu a plachtění
•  minimarket, zlatnictví
•  miniklub v hotelu Olympia Riviera 
•  animační programy

Ubytování
•  klimatizované dvoulůžkové pokoje s možností 

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

Stravování
•  all inclusive

Cena od: 26 330 Kč
Strava: all inclusive
Délka pobytu: 7 nocí

Základní informace

Výhody

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

•  na pláži sprchy a převlékárny
•  v rámci Grecotel Olympia Resortu bez 

poplatku tenisové kurty, hřiště na basketbal 
a plážový volejbal, minifotbal, fi tness centrum, 
stolní tenis, šipky, lukostřelba, boccia 
a šlapadla na pláži 

•  kluby pro děti od  do  let
•  dětské postýlky, židličky, ohřívače láhví, 

kočárky i monitory
•  ubytování v rodinných pokojích, bungalovech 

nebo vilách
•  wifi 

First minute

Cena od: 24 150 Kč
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Základní informace

Teploty  vody a  vzduchu ve °C

33
32

29
28

26 26
25

24 24 24

21
20

V VI VII VIII IX X

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

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

 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.

Tip

Po stopách bohyně Afrodity
Nejfotografovanější pláží na Kypru je 
bezesporu Petra tou Romiou, místo 
mezi dvěma útesy skal, kde se podle 
legendy zrodila z mořské pěny bohyně 
lásky Afrodita. Chcete-li získat osobu 
svého srdce, stačí podle pověsti poměrně 
málo. Jen najít na tomto magickém 
místě ostrova Kypr kamínek srdcovitého 
tvaru a dát si ho pod polštář. Pokud jste 
svou životní lásku již našli, vydejte se 
za omlazením na západní pobřeží Kypru 
k poloostrovu Akamas. V Afroditiných 
lázních si můžete dopřát v jeskyni 
s jezírkem koupel, která má skvělé 
účinky nejen na vaši pleť, ale i na 
celkovou kondici.
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Více informací na

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 Paphosu, Aphrodite Hills Golf, který 
sousedí se stejnojmenným hotelem a nový 
areál Elea Golf Club.

 Larnaka 

  Limassol

  Agia Napa Polis 

 Paphos 
 Pissouri 

Letoviska na Kypru
 Limassol 

Limassol, druhé největší město na Kypru 
a populární turistické a zábavní 
centrum, nabízí velké množství aktivit. 
Rozkládá se podél 15 kilometrů dlouhého 
pobřeží s řadou hotelů a zábavných 
podniků. Večery můžete trávit v barech, 
na diskotékách nebo v typických 
tavernách s místními obyvateli 
poslouchat buzuki.
Nechybí vodní park s tobogány, 
skluzavkami a řadou dalších atrakcí. 
Pláže jsou zde poměrně úzké, nejlepší 
písečná pláž v okolí - Lady Mile se táhne 
několik kilometrů podél východního 
pobřeží poloostrova Akrotiri. 
Půvab Limassolu spočívá především 
ve spojení moderního života s rušným 
starým městem. Městská tržnice si dosud 
zachovala svůj orientální ráz, obchody 
v uličkách starého města jsou uspořádány 
ještě jako za starých časů podle druhů 
prodávaného zboží. Poloha Limassolu 
na jihozápadním pobřeží ostrova je 
ideálním výchozím bodem pro poznání 
celého ostrova, neboť se nachází poblíž 
dvou historicky nejvýznamnějších míst 
ostrova – starověkých nalezišť Amathous, 
11 kilometrů východně od Limassolu 
a Kourion, 19 kilometrů západně 
od Limassolu. 
Transfer z letiště asi 45 minut.

 Paphos
Město Paphos na západní části ostrova, 
si i přes rychlý rozvoj turistického ruchu 
udržuje svůj původní starobylý ráz. Díky 
příznivému klimatu, krásným plážím se 

světlým pískem a průzračnému moři patří 
mezi nejoblíbenější cíle zahraničních 
návštěvníků. Centrum města se rozkládá 
kolem vyhlášeného přístavu s kavárnami, 
bary, tavernami a obchodní zónou. 
Paphos má spoustu restaurací i možností 
pro večerní a noční zábavu. Lze tu také 
podnikat oblíbené Jeep Safari po okolí, 
věnovat se pěší turistice a trekkingu, 
výletům na kolech, plachtění nebo golfu. 
Celá oblast má bohatou historii, datující 
se až do doby před Kristem. Milovníci 
historických památek mohou obdivovat 
řadu fascinujících pamětihodností 
od mohutné tvrze nad rybářským 
přístavem po rozlehlé pohřebiště 
králů, impozantní římské mozaiky 
nebo byzantský kostel Agia Paraskevi. 
Historické památky Paphosu jsou 
natolik významné a rozsáhlé, že byly 
zařazeny do seznamu historického 
dědictví UNESCO. Řadu zajímavých 
nálezů lze zhlédnout v místním 
Archeologickém muzeu. 
Transfer z letiště asi 1 hodinu a 40 minut.

 Pissouri
Malebná horská vesnička Pissouri 
na jižním pobřeží ostrova mezi 
Limassolem a Paphosem dala jméno 
4 kilometry vzdálenému zálivu 
s nádhernou pláží. Písčito-oblázková pláž 
je chráněna proti větru skalními útesy 
padajícími do průzračně čistého moře. 
Transfer z letiště asi 75 minut.

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

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.
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Cena od: 40 160 Kč
Strava: snídaně
Délka pobytu: 7 nocí

Základní informace

Luxusní areál renomovaného hotelového 
řetězce s udržovanou zahradou leží u písčité 
pláže na východním konci Limassolu, asi  
kilometrů od jeho centra. Hotelové lázně Four 
Seasons Spa jsou prvním Thalassotherapy 
centrem na Kypru. Využívají blahodárných 
účinků mořské vody a mořských řas, které 
obsahují důležité minerály a vitamíny, nejen pro 
krásu, ale také pro celkové omlazení a relaxaci. 
Unikátní jsou zejména lázně s programem 
Shiseido QI. Doporučujeme rezervaci programů 
před příjezdem. Letiště v Larnace je vzdáleno 
asi  kilometrů. 

Vybavení 
•  několik bazénů a vnitřní vyhřívaný bazén 
•  několik barů a restaurací jako řecká taverna 

Mavromatis a italská restaurace Vivaldi
•  cukrárna Colors Café 
•  fi tness 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, pantofl e
•  SAT/TV, rádio, telefon, wifi , trezor
•  minibar, vybavení pro přípravu kávy a čaje 
•  balkón

Stravování 
•  snídaně formou bufetu, možnost dokoupení 

obědů a večeří

 Kypr   Limassol 

FOUR SEASONS 5* 

Výhody

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

poplatku
•  dětský klub, dětské menu, hlídání dětí
•  wifi 
•  možnost ubytování v rodinných studiích

V ceně transfery 
do/z hotelu taxíkem
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Cena od: 28 150 Kč
Strava: snídaně
Délka pobytu: 7 nocí

Základní informace

Výhody

•  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
•  jamkové golfové hřiště v dosahu  minut 

jízdy autem

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

 Kypr   Paphos 

ST. GEORGE GARDENS HOTEL APARTMENTS 4*
V ceně transfery 

do/z hotelu taxíkem
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 Kypr   Pissouri

COLUMBIA BEACH RESORT 5*
Hotelový komplex postavený v kyperském 
stylu z tradičních materiálů se nachází u písčito-
oblázkové pláže romantického zálivu Pissouri. 
Dvě jamková golfová hřiště Secret Valley 
a Aphrodite Hills jsou odtud vzdálena jen 

 minut jízdy autem. Hotelové lázně Columbia 
Spa nabízejí pod dohledem kvalifi kovaného 
personálu řadu revitalizačních a relaxačních 
terapií, různé druhy masáží, detoxikační 
programy, čistící a tonizační péči o pleť. 
Součástí centra je sauna, parní lázně a jacuzzi. 
Město Paphos je vzdáleno  kilometrů.

Vybavení 
•  sladkovodní bazén tvaru laguny, dlouhý 

 metrů a spojený s dětským bazénem
•  vnitřní vyhřívaný bazén, fi tness centrum, 

sál na aerobik a cvičení jógy
•  dva squashové a dva tenisové kurty
•  luxusní restaurace, typická kyperská taverna
•  Ouzeri bar, Eros koktejl bar, pool bar a beach 

bar
•  kadeřnický salón, butiky, konferenční 

a kongresové centrum
•  vodní sporty včetně školy windsurfi ngu 

a kurzů potápění
•  miniklub pro děti od  do  let
•  wellness

Ubytování 
•  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 

večeří

Výhody

•  hotelový komplex v zálivu s krásnými 
scenériemi

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

•  v ceně transfery do/z hotelu taxíkem
•  wifi  bez poplatku
•  jamkové golfové hřiště v dosahu  minut 

jízdy autem

V ceně transfery 
do/z hotelu taxíkem

Cena od: 44 090 Kč
Strava: snídaně
Délka pobytu: 7 nocí

Základní informace

First minute

Cena od: 39 940 Kč



  K
yp

r 
na

bí
dk

a 
ub

yt
ov

án
í

155
Kompletní ceny  www.greece-tours.cz

Cena od: 59 760 Kč
Strava: snídaně
Délka pobytu: 7 nocí

Základní informace

Jeden z nejlepších hotelů na Kypru 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, squash, fi tness centrum, 

stolní tenis
•  několik obchůdků 
•  plážové centrum s vodními sporty
•  dětský klub pro děti od  do  let 
•  welness

Ubytování 
•  klimatizované dvoulůžkové pokoje s možností 

přistýlky v hlavní budově
•  koupelna s WC, vysoušeč vlasů, koupací 

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

Stravování
•  snídaně formou bufetu, možnost dokoupení 

obědů a večeří

 Kypr  Polis 

ANASSA 5*
V ceně transfery 

do/z hotelu taxíkem

First minute

Cena od: 52 330 Kč

Výhody

•  nádherná prostorná zahrada o rozloze 
 hektarů

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

poplatku
•  vlastní potápěčské centrum
•  možnost pronájmu motorových člunů 

z vlastní fl otily
•  dětské menu, na vyžádání hlídání dětí
•  wifi  bez poplatku
•  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 



Doprava
Odlety a přílety do/z Řecka jsou z Terminálu Se-
ver  letiště Václava Havla Praha. K odbavení se 
na letiště dostavte v dostatečném předstihu, nej-
později  hodiny před odletem. Upozorňujeme, že 
odbavovací přepážky se uzavírají  minut před 
plánovaným časem odletu. Z České republiky od-
létáte zpravidla bez asistence cestovní kancelá-
ře. Číslo odbavovací přepážky je vždy avizováno 
na informačních tabulích dle čísla letu uvedené-
ho na vašich dokladech k odbavení. Pro odbavení 
u přepážky si připravte cestovní doklady. Obdržíte 
zde palubní vstupenku a doklad o převzetí zavaza-
dla. Oba doklady si uschovejte. K pasové kontro-
le mějte připravenou palubní vstupenku a cestov-
ní doklad. K nástupu do letadla se dostavte v čase, 
který je uveden na palubní vstupence a na infor-
mačních tabulích. V případě rozdílů v údajích jsou 
závazné informace uvedené na informační tabuli.

Děti do dvou let 
Pokud není sjednáno ve smlouvě o zájezdu jinak, 
pak děti do dvou let, tedy děti, které do dne ná-
vratu ze zájezdu nedovrší dva roky, cestují zdar-
ma bez nároku na samostatné sedadlo v letadle 
ani na bezplatnou přepravu zavazadel. Za dítě se 
hradí pouze manipulační poplatek ve výši  Kč.
Přeprava skládacího dětského kočárku je bez poplat-
ku, předává se letištnímu personálu před nástupem 
do letadla. Letecké společnosti nenesou odpověd-
nost za případné poškození nezabalených kočárků.

Zavazadla 
Hmotnostní limit zavazadla k přepravě pro jed-
nu osobu je u letů TVS/SmartWings  kg. Za nad-
váhu vybírají letecké společnosti poplatky, vý-
hodněji si ji můžete předplatit v naší cestovní 
kanceláři. Pro spolucestující klienty, rodinu 
nebo partnerskou dvojici je možno limit bez-
platně přepravovaných zavazadel sčítat po-
dle počtu členů skupiny/rodiny. Váha jednotli-
vého zavazadla však nesmí překročit  kg. 
Zavazadla označte skrytou jmenovkou s adresou, 
kterou vložte i dovnitř zavazadla.

Případné poškození nebo ztrátu zavazadla na-
hlaste ihned po příletu na reklamačním oddě-
lení příslušného letiště. Pro uplatnění nároku 
na odškodnění je nezbytné sepsání protoko-
lu P.I.R. Bez protokolu a palubních lístků nemů-
že být váš případný nárok na odškodnění vyřízen. 
Nároky se uplatňují u letecké společnosti, pří-
padně pojišťovny, nikoliv u cestovní kanceláře.

Cestující může vnášet na palubu letadla jeden 
kus kabinového zavazadla o maximální hmot-
nosti  kg a rozměrech  x  x  cm, sou-
čet rozměrů nesmí překročit  cm včet-
ně koleček a rukojetí. Do příručního zavazadla 
si uložte cenné a křehké věci jako fotoapa-
ráty, notebooky, šperky, brýle apod. 
Na palubu letadla je zakázáno brát ostré před-
měty jako nože, manikúry apod. Nebezpečné 
předměty a tekutiny v příručních zavazadlech 
pracovníci letištní správy zabavují bez náhra-
dy. Více aktuálních informací o přepravních 
podmínkách a bezpečnostních předpisech na-
leznete v Přepravních podmínkách leteckých 
společností, odkaz je na našem webu, v přípa-
dě zájmu si je můžete vyžádat v naší kanceláři.

Neskladná zavazadla 
Nadměrná zavazadla a zavazadla s nestandardním 
rozměrem např. kolo, invalidní vozík, surf, golfový 
bag apod. je nutno nahlásit nejlépe ihned při zá-
vazné rezervaci zájezdu, nejpozději však  dní 
před odletem. Přeprava je zpoplatněna, infor-
mace o aktuálních cenách a způsobu platby vám 
poskytneme v cestovní kanceláři. Slunečníky 
jsou započítávány do váhového limitu a přepra-
vovány na vlastní zodpovědnost, za jejich ztrá-
tu nebo poškození se kompenzace neposkytuje.

Upozornění 
V důsledku vytížení letových tras a přeplněnos-
ti vzdušného prostoru může dojít ke změnám pů-
vodních letových časů. V souladu s platnými mezi-
národními předpisy a dohodami nemůže cestovní 
kancelář ovlivnit případné změny typu letadla, le-

tového řádu a trasy, včetně mezipřistání. Dopravce 
je oprávněn z povětrnostních, technických nebo ji-
ných příčin let odložit, zrušit nebo předčasně ukon-
čit. Při plánování přípoje do místa bydliště po ná-
vratu, popřípadě důležitých schůzek apod. proto 
počítejte s časovou rezervou. Vzhledem ke stá-
le hustějšímu leteckému provozu není vylouče-
na ani změna odletového dne oproti původnímu 
datu. O tom jsou samozřejmě zákazníci informo-
váni s dostatečným předstihem. Cestovní kancelář 
nenese za zpoždění letadla odpovědnost, a pro-
to nemůže v takovém případě poskytovat žád-
né kompenzace. První a poslední den jsou urče-
ny převážně k přepravě do cílového místa a zpět.

Délka zájezdu
Nelze předpokládat, že se odlety vždy uskuteč-
ní dopoledne a zpáteční lety večer. Odlet i pří-
let může být realizován v kteroukoli dobu, jak 
v ranních, tak v denních nebo nočních hodi-
nách. Let může z hlediska délky trvání částeč-
ně nebo i zcela zasahovat do dne následující-
ho. Délka zájezdu vychází z platného letového 
řádu v době zpracování programu na sezónu. 
Změnou letového řádu, především v případě noč-
ních letů, může být zkrácen pobyt, avšak bez vli-
vu na zkrácení zaplacených noclehů v cílovém 
místě, tedy i bez možnosti refundace za případ-
ně nevyužité služby. Nečerpání zaplacené stra-
vy z důvodu např. brzkého ranního odletu nebo 
pozdního příletu nezakládá nárok na kompenzaci.

Přeprava psů a koček 
Chcete-li si vzít na dovolenou svého čtyřnohého 
přítele, informujte se předem v naší cestovní kan-
celáři, zda vámi vybraný hotel pobyt zvířat akcep-
tuje. V předstihu je rovněž nutné nahlásit letec-
ký převoz zvířete, protože jejich počet v jednom 
letu je omezen. Zvíře musí mít Europas vystavený 
v České republice, čitelné tetování nebo čip a plat-
né očkování proti vzteklině, ne starší než jeden 
rok. Psa nebo kočku do maximální váhy  kg lze 
přepravovat na palubě letadla ve speciální schrá-
ně. Ostatní zvířata se přepravují v klimatizovaném 

Důležité informace
Doporučujeme pečlivé přečtení následujících informací a upozornění, vztahující se k obsahu služeb. 
Následující shrnutí doporučení a rad má napomoci  vašemu bezproblémovému pobytu a zabránit 
případným nedorozuměním při porovnání reality s odlišnou představou a očekáváním.  
Důležité informace jsou spolu s Všeobecnými smluvními podmínkami a Reklamačním řádem nedílnou 
součástí smlouvy o zájezdu.
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Pokračování 

zavazadlovém prostoru. Přeprava je zpoplatněna 
a je potřeba nahlásit ji v dostatečném předstihu.

Transfery po příletu 
a při odletu
Po přistání vás zpravidla v příletové hale nebo 
před ní, popř. u stánku, označeném logem Greece 
Tours, bude čekat delegát, místní zástupce nebo ři-
dič taxi, který vás nasměruje do dopravního pro-
středku, určeného k přejezdu do vašeho ubytova-
cího zařízení. Ověřte si, že všechna vaše zavazadla 
jsou uložena v dopravním prostředku, kterým po-
jedete do místa ubytování. Dětské sedačky nejsou 
při transferech součástí běžného vybavení, v ně-
kterých destinacích je tato služba zpoplatněna.
O času odjezdu ke zpátečnímu odletu z Řecka vás 
bude informovat náš delegát nebo místní zástup-
ce, popřípadě obdržíte písemný vzkaz na hotelo-
vý pokoj nebo SMS zprávu. Změna času odjezdu 
na letiště může nastat i několik hodin před odle-
tem. K odjezdu buďte raději připraveni  minut 
předem, odevzdejte klíče od pokoje, vyrovnejte 
účty za služby doobjednané na místě a případné 
telefony. Zkontrolujte si rovněž cestovní doklady 
a zavazadla. Přeprava nadměrných zavazadel (sur-
fů, kol apod.) k ubytovacím objektům není zahr-
nuta v ceně zájezdu. Z bezpečnostních důvodů se 
nemohou převážet autobusy, určenými pro trans-
fer do/z hotelu. Doprava nadměrných zavazadel 
na místě je zajišťována na vlastní náklady zákazní-
kem. Na tuto přepravu se nevztahuje cestovní po-
jištění a cestovní kancelář nenese odpovědnost 
za jakékoli škody způsobené na přepravované věci.

Časový posun
V Řecku je oproti České republice časový po-
sun, po přistání si posuňte ručičky o jednu hodi-
nu dopředu! Na letenkách a na voucherech jsou 
časy odletů a příletů uvedeny v místních časech.

Ubytování
Podmínky ubytování
Naším cílem je udržovat kvalitu a solidní úroveň 
ubytování, proto výběru ubytovacích kapacit věnu-
jeme velkou pozornost. Každý stát má však jiná kri-
téria pro ofi ciální zařazování hotelů do jednotlivých 
kategorií a standardy v různých zemích se mohou 
výrazně lišit. Hlavní charakteristické znaky a třídy 
uvedené u jednotlivých hotelů stanovují národní 
úřady pro turistiku, jsou v souladu s právními před-
pisy příslušného státu a řídí se výlučně podle jejich 
národních kritérií, zejména tedy místních zvyklos-
tí. Naše cestovní kancelář používá označení, které 
je v Řecku platné, pokud je mezi hotely stejné kate-
gorie rozdíl, bývá vyjádřen popisem služeb a cenou. 
Počítejte s tím, že velikost, vybavení a poloha po-
kojů nejsou ani v objektech stejné kategorie na-
prosto identické. Fotografi e pokojů považujte 
za ilustrační, neboť ubytovací zařízení mají zpra-
vidla řadu typů ubytování a všechny nelze v ka-
talogu ani na webu představit. Použité obrázky 
nemusí přesně odpovídat typu pokoje, ve kte-
rém budete ubytováni. Tato skutečnost ale ne-
může být předmětem reklamace. Konkrétní při-
dělení příslušného typu pokoje záleží výhradně 
na možnostech ubytovacího zařízení. Ubytování 
je zajištěno pouze pro osoby uvedené ve smlou-
vě o zájezdu a na voucheru. Bez vědomí ces-
tovní kanceláře a recepce nelze v objektu uby-
tovat 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, doporu-
čujeme zajistit si včasnou rezervaci, neboť po-

čet těchto pokojů je v hotelech omezen. Ačkoli 
jsou s příplatkem, jsou většinou velmi malé, ně-
kdy bez balkónu a nemusejí být identické s dvou-
lůžkovými pokoji. Při ubytování jednoho klienta 
ve dvoulůžkovém nebo jednolůžkovém pokoji se 
účtuje příplatek za neobsazené lůžko, a to i v pří-
padech, kdy toto lůžko není v pokoji umístěno. 
Stejné pravidlo platí i při obsazování studií 
a apartmánů menším počtem osob, než je ma-
ximální kapacita. Ceny jsou kalkulovány pro úpl-
né obsazení studia či apartmánu, pokud jsou byty 
obsazeny menším počtem osob, je nutno uhra-
dit příplatek za neobsazené lůžko. I v těchto pří-
padech nemusí být doplácená neobsazená lůž-
ka ve studiu nebo apartmánu fyzicky umístěna. 

Přistýlka
Přistýlkou může být pohovka, rozkládací gauč, 
palanda nebo lehátko a není vždy pevnou sou-
částí vybavení pokoje. Přidáním přistýlky nebo 
dětské postýlky do pokoje je nutno počítat s ur-
čitým prostorovým omezením. Přistýlky neod-
povídají vždy standardu běžných hotelových 
postelí, mohou být užší a kratší. Rodinné čtyř-
lůžkové pokoje v hotelech nebývají vždy pro-
stornější než standardní, v takových případech 
jsou zpravidla do dvoulůžkového pokoje doplně-
ny přistýlky, nebo se jedná o dvě místnosti, kte-
ré mohou být odděleny i přepážkou bez dveří.

Hotelové služby
Využití vybavení hotelů jako tenisové kurty, fi t-
ness a relaxační centra, nabídka vodních spor-
tů na pláži, pronájem surfů apod. jsou vždy 
za poplatek. Tyto služby jsou zdarma poskyto-
vány pouze u hotelů, kde je to v popisu výslov-
ně uvedeno, např. v souvislosti se službami all 
inclusive. Více informací lze získat na našich in-
ternetových stránkách, popřípadě přímo na 
webových prezentacích jednotlivých hotelů.

Studia a apartmány
Pro rodiny s dětmi je cenově výhodné ubytová-
ní v jednoduše zařízených studiích a apartmánech 
s možností vaření. Studio pro dvě až čtyři osoby 
tvoří jedna místnost – obývací ložnice s kuchyň-
ským koutem a koupelnou s WC. Třetí, popřípa-
dě čtvrté lůžko ve studiu bývá rozkládací. Není-
-li v popisu uvedeno jinak, pro tři dospělé osoby 
toto ubytování nedoporučujeme. Apartmán se 
od studia liší tím, že má jednu nebo dvě odděle-
né ložnice. Většinou se skládá z obývací ložnice 
s kuchyňským koutem a dvěma lůžky (často roz-
kládacími), oddělené ložnice pro dvě až tři oso-
by a koupelny s WC. Obytný prostor může být 
po rozložení lůžek značně omezený, od českého 
standardu se liší šířka dvoupostelí, tzv. francouz-
ská lůžka pro ubytování dvou osob, mívají šířku 

–  cm. Rovněž konfi gurace koupelen bývá 
u tohoto typu ubytování velmi úsporná a často je 
sprcha řešena přímým výstupem vedle sanitární-
ho zařízení. Koupelny studií a apartmánů nejsou 
vybaveny mýdlem, jedno balení toaletního papí-
ru je na WC po příjezdu, další se však nedoplňu-
je. Vezměte si s sebou vlastní hygienické potře-
by, popř. počítejte s jejich dokoupením na místě.
Kuchyňka nebo kuchyňský kout jsou vybave-
ny ledničkou, dvouvařičem a základním nádobím. 
Při ubytování ve studiích a apartmánech se ne-
předpokládá příprava složitých jídel. Proto je tře-
ba počítat i s tím, že k vaření bude jen jedna větší 
a jedna malá plotýnka, pečící trouby ve vybave-
ní nebývají. Pokud máte v úmyslu vařit složitěj-
ší jídla, speciální dětské nebo dietní pokrmy, do-
poručujeme vzít si s sebou nádobí na doplnění 

např. struhadlo, misky, cedníčky apod. Ve vybave-
ní nejsou utěrky ani mycí prostředky na nádobí. 
Obsah a rozsah služeb při ubytování v jednodu-
chých studiích a apartmánech je nižší než v ho-
telu, což je zřejmé i z cen zájezdů. Při ubytování 
ve studiích a apartmánech není zpravidla bě-
hem pobytu zajišťován úklid. V těchto typech 
ubytovacího zařízení nelze při nezajištění úkli-
du v průběhu pobytu požadovat kompenzaci. 

Výběr ubytování
Místo svého ubytování si vybírejte pečlivě podle 
svých požadavků a fi nančních možností. V přípa-
dě jakýchkoli dotazů k ubytování, se na nás ne-
váhejte obrátit s žádostí o vysvětlení, popřípa-
dě doplnění informací, abyste se mohli správně 
rozhodnout. Často zdánlivě vysoká cena není vy-
soká v celosvětovém měřítku. Základem prodej-
ní ceny je přepočet cen v eurech na koruny.

Vyšší standard služeb
Pokud si přejete vyšší standard služeb, doporu-
čujeme výběr z ubytovacích objektů vyšší kate-
gorie. Jedná se o hotely s mezinárodní klientelou 
a pro zachování určité úrovně se tu dodržují for-
mální pravidla oblékání. Na večeři v hotelové re-
stauraci jsou nepřípustné krátké kalhoty a tílka, pro 
ženy plážové oblečení. Při ubytování po vás může 
recepce hotelu požadovat kreditní kartu, jako zá-
lohu na případnou hotelovou útratu, popř. způ-
sobenou škodu. Pokud nevlastníte kreditní kartu, 
může po vás hotel požadovat i zálohu v hotovosti.

Přihlášení/odhlášení ubytování
Pokoje v hotelech musí být kvůli úklidu pro nově 
přijíždějící hosty v den odletu uvolněny zpravi-
dla do -  hodin, v apartmánech a studiích vět-
šinou již v  hodin dopoledne. Tato mezinárodní 
pravidla platí obecně v celé Evropské unii. Příjezd 
v brzkých ranních hodinách nebo případný ve-
černí odlet neopravňují klienty k používání poko-
jů před stanovenou dobou či po ní. Čas, určený 
k ubytování a opuštění pokoje, je stanoven pro-
vozovatelem objektu nebo zahraničním partne-
rem obvykle bez ohledu na čas vašeho příjezdu 
nebo odjezdu do místa pobytu a z něj. Naší sna-
hou je zkrátit vám při příjezdu dobu čekání na uby-
tování na minimum. Cestovní kancelář ale nemůže 
garantovat bezprostřední návaznost ubytová-
ní, popřípadě opuštění pokojů přesně na čas va-
šeho příjezdu nebo odjezdu. V hotelech a někte-
rých apartmánových objektech si lze na místě 
pobyt na pokoji za poplatek prodloužit do doby 
odjezdu. O možnosti prodloužení vždy rozho-
duje rezervační oddělení hotelu či recepce po-
dle obsazenosti pokojů, zpravidla jeden den před 
odjezdem. Prodloužení nelze zajistit předem. 
V případě nočních letů a zaplacení této noci jako 
první služby, obdržíte pokoj ihned po příletu do ho-
telu. Za plnohodnotný pobytový den se podle me-
zinárodních zvyklostí počítá každý nocleh, kdy je 
zákazník ubytován při nočním či ranním příletu/pří-
jezdu do hotelu po  hodině. Podobně se za pl-
nohodnotný pobytový den počítá nocleh, kdy je 
pokoj klientem opouštěn kvůli časnému odletu/od-
jezdu dříve, než ve  hodin. V těchto případech se 
nejedná o krácení klienta na smluvených službách.

Zvláštní požadavky 
a výhled na moře
Máte-li speciální přání např. ubytování v příze-
mí, výhled na moře poskytovaný bez poplatku, 
ubytování ve vedlejších pokojích pro rodiny, kte-
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ré cestují společně apod., budeme se vám snažit 
vyjít vstříc, avšak není v našich silách tyto zvlášt-
ní služby stoprocentně garantovat. Nelze je po-
važovat za dojednané a netvoří součást závazku 
vůči klientům, takže nemůžeme poskytnout pí-
semné potvrzení požadavku. Pokud se nám vaše 
požadavky přes veškerou snahu zajistit nepoda-
ří, neposkytujeme slevy ani kompenzace. U vy-
braných hotelů jsou v ceníku uvedeny příplat-
ky, 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 čás-
tečně omezen například vzrostlými stromy).
Jako pokoje s výhledem na moře jsou označová-
ny všechny pokoje směrem k moři. Skutečně pří-
mý výhled na moře lze zaručit u pokojů nazvaných 
front sea view nebo direct sea view. Výhled do za-
hrady může znamenat orientaci směrem do vnit-
rozemí, stromové aleje anebo jen na okolní zeleň. 
Požadujete-li bezbariérové ubytování nebo má-
te-li jiný specifi cký požadavek, který souvisí se 
zdravotním handicapem, informujte laskavě 
cestovní kancelář již při rezervaci zájezdu. Po-
čet takových pokojů je omezený a vhodné uby-
tování musí být předem potvrzeno. Zvlášt-
ní požadavky nelze zajistit u zájezdů typu Last 
minute. V těchto případech je někdy ubytová-
ní poskytováno i v jiných objektech, než nabí-
zí katalog, a polohu apartmánu nebo hotelu 
se klient dozví až po příletu do cílové oblasti. 

Elektrické napětí
Zásuvky mají klasickou západoevropskou normu 
s napětím V, vyskytují se ale i vstupy pro plo-
ché zástrčky. Chcete-li používat vlastní elektropří-
stroje, doporučujeme vzít si s sebou adaptér, lze 
jej zakoupit i v místních obchodech. Vzhledem 
k sezónní přetíženosti místních energetických 
rozvodů nejsou vyloučeny krátké výpadky elek-
trického proudu. S tím pak samozřejmě souvisí 
i výpadek klimatizace, popř. dodávka teplé i stu-
dené vody. V případě technické závady jako např. 
u klimatizace nebo výtahu, může trvat oprava 
déle, než bychom předpokládali, protože náhrad-
ní díly nejsou např. na ostrově vždy k dispozici.

Klimatizace
V popisu ubytovacího zařízení je uvedeno, zda má 
ve vybavení klimatizaci. V některých hotelech je kli-
matizace ovládána centrálně a její provoz z hledis-
ka doby a délky je závislý na provozovatelích ho-
telu. 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. Při výpadku dodávky elektrického prou-
du se provoz klimatizace udržuje nouzovými agre-
gáty, které však nemohou zajistit plnou náhradu.

Stravování
Všímejte si popisů stravování, abyste si vybrali 
správně podle svých požadavků a představ. V po-
pisech bývá uvedeno:
Snídaně – kontinentální snídaně, většinou opakují-
cí se nabídka - káva nebo čaj, pečivo, máslo, džem
Rozšířená kontinentální snídaně – kontinentální 
snídaně rozšířená o plátek sýra nebo salámu, po-
případě 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. Čer-

pání all inclusive služeb probíhá v časech stanove-
ných hotelem, nikoliv nepřetržitě. Začátek a konec 
čerpání služeb all inclusive se řídí časem nastě-
hování do pokojů a jejich uvolnění, v souvislos-
ti s tím může být rozsah čerpání služeb v příleto-
vý a odletový den omezen. Dochází-li v odletový 
den k uvolnění pokojů v poledních hodinách, ne-
lze vyžadovat služby all inclusive po tomto limi-
tu, ačkoliv nástup do hotelu proběhl ve večerních 
hodinách příletového dne. Ve většině hotelů lze 
čerpání programu all inclusive i po uvolnění po-
kojů doplatit. Při čerpání služeb all inclusive v ho-
telech kategorie * je třeba počítat s tím, že roz-
sah stravování se svým charakterem blíží plné 
penzi včetně nápojů k hlavním jídlům. Hosté s all 
inclusive programem musí v některých komple-
xech z organizačních důvodů nosit plastikové ná-
ramky, jejichž ztráta může být zpoplatněna.
Konkrétní rozsah stravování se řídí pravidly, kte-
rá stanoví hotel a jsou mimo vliv cestovní kance-
láře. Zaplacený rozsah stravování zahrnuje počet 
penzí, který odpovídá počtu noclehů, u polopen-
ze zpravidla začíná večeří a končí snídaní. Nárok 
na čerpání první a poslední stravovací služby zá-
visí na čase ubytování při příjezdu do ubytovací-
ho zařízení a odhlášení z ubytovacích služeb s tím, 
že podmínky čerpání stravovacích služeb jsou 
stanoveny vždy samotným ubytovacím zaříze-
ním. Při nástupu do hotelu a odjezdu z něj v aty-
pických časech může být pravidelné jídlo nahra-
zeno balíčkem na cestu nebo jiným typem jídla.
Cestovní kancelář nemá vliv na nabídku specialit 
místní kuchyně, nemůže ovlivnit čas podávání sní-
daní a večeří ani případné opakování nabídky jídel 
při zakoupení dvou a více týdenních pobytů. Bu-
fetový způsob a stravování s obsluhou jsou ceno-
vě rovnocenné. Z provozních důvodů může hotel 
popisovaný způsob stravování změnit. V tako-
vém případě nevzniká klientovi nárok na fi nanč-
ní náhradu. V některých případech může být způ-
sob stravování kombinovaný. Například předkrmy 
jsou nabízeny formou bufetu, hlavní jídlo s obslu-
hou. Tato skutečnost je obvykle v popisu uvede-
na. Kvalita stravování, její bohatost a pestrost, je 
většinou přímo úměrná kategorii zvoleného ubyto-
vacího 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 ob-
jektů, kde je zesílené stravování výslovně uvedeno.
Za konzumaci nabídky z minibaru se hradí část-
ky uvedené v ceníku, který je k dispozici na poko-
ji. Nápoje k jídlu nejsou zahrnuty v ceně stravování, 
není-li výslovně uvedeno jinak. Lze si je přikou-
pit na místě. Stravování, které nevyčerpáte, nelze 
kompenzovat. Pro klienty ubytované v jedné uby-
tovací jednotce platí stejný typ stravovacích služeb.

Voda
V celém Řecku je samozřejmě zavedena pitná 
voda, avšak její kvalita kolísá podle jednotlivých 
oblastí. Například na Olympské riviéře je voda vel-
mi kvalitní, na Chalkidiki a na ostrovech má voda 
tekoucí z vodovodů slanou příchuť, pro přímou 
spotřebu doporučujeme zejména pro děti kupo-
vat balenou pitnou vodu. V některých ubytova-
cích zařízeních je k ohřevu vody využívána eko-
logická solární energie a může se stát, že v noci 
nebo brzy ráno teplá voda neteče. Při omeze-
ném slunečním svitu, popřípadě využívání sprch 
v přibližně stejnou dobu v celém ubytovacím za-
řízení, může podle okolností docházet ke krátko-
dobým omezením dodávky teplé vody. Hotely vyš-
ších kategorií používají i elektrické zdroje, aby byla 
po celý den zajištěna plynulá dodávka teplé vody.

Hluk
Protože ubytovací zařízení vyžadují pravidelnou 
údržbu, mohou být nutné opravářské práce prová-
děny i během vašeho pobytu. Z hygienických dů-
vodů 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 dodava-
telé s potravinami a nápoji, v některých případech 
způsobuje hluk provoz klimatizace a chladících 
agregátů. V blízkosti některých hotelů může být 
železniční trať. Všechna ubytovací zařízení vyžadu-
jí pravidelnou údržbu, může proto dojít ke krátko-
dobému omezení některých poskytovaných služeb. 
Rozvoj turistiky v Řecku s sebou přináší i sta-
vební činnost. Žádáme o pochopení, že pokud 
místní úřady vydají příslušné stavební povole-
ní, začínají někdy majitelé pozemků stavět bez 
ohledu na probíhající sezónu. Ze dne na den 
může být také stavební činnost zahájena i u po-
zastavených staveb. Takové případy nemůže-
me ovlivnit a bohužel ani nemůžeme mít při kou-
pi vašeho zájezdu ty nejaktuálnější zprávy.

Hygiena a hmyz
Kulturní a hygienické zvyklosti jsou v různých 
zemích odlišné, na jihu Evropy jsou hygienické 
předpisy poměrně tolerantnější, než v České re-
publice. Upozorňujeme, že v hotelech i restau-
racích v Řecku je běžný výskyt koček. Jsou tu 
považovány za oblíbené domácí mazlíčky a per-
sonálem hotelu respektovány, přestože to ně-
kterým klientům může připadat nepatřičné.
Přes veškerá opatření místních provozovatelů uby-
tovacích objektů, vás mohou obtěžovat komáři. 
Doporučujeme proto přibalit repelentní příprav-
ky, případně strojky do zásuvek s tabletkami pro-
ti komárům. Další neovlivnitelnou nepříjemnou 
skutečností, se kterou se můžete někdy setkat, ze-
jména v bungalovech, je výskyt drobného hmy-
zu a hlodavců. Přes intenzivní snahu hoteliérů se 
může v určitých ročních obdobích v souvislos-
ti se změnou klimatu hmyz vyskytnout ve všech 
kategoriích ubytování. Nedoporučuje se pone-
chávat v pokoji volně ležet potraviny. Pokud 
si všimnete výskytu hmyzu, žádáme vás, abys-
te obratem informovali zaměstnance hotelu.

Slunečníky a lehátka
V popisech ubytování je zpravidla uvedeno, zda 
jsou lehátka se slunečníky, popřípadě plážo-
vé osušky u hotelových bazénů v ceně zájez-
du. Počet lehátek nemůže z kapacitních důvo-
dů odpovídat počtu lůžek v hotelu. Na plážích 
je použití lehátek a slunečníků většinou za po-
platek, stejně tak jako využití sportovních za-
řízení, uváděných u jednotlivých ubytovacích 
kapacit, není-li uvedeno jinak. Poplatek za proná-
jem jednoho slunečníku a dvou lehátek se v létě 

 pohyboval od  do  €, často se lehátka 
i při minimální konzumaci poskytovala zdarma.

Pláže
Pláže v Řecku jsou zpravidla veřejné, přístup-
né i místnímu obyvatelstvu. Údaje o vzdálenos-
ti pláží od ubytovacího objektu, uváděné v popi-
sech, jsou pouze orientační, na našich webových 
stránkách je v detailu většiny zájezdů možnost 
prohlédnout si polohu ubytování přes aplikaci 
Google Earth. Nudistické pláže jsou v Řecku ofi -
ciálně povoleny jen na některých ostrovech. Plá-
nujete-li pobyt u romantického skalnatého po-
břeží, přibalte si speciální obuv do vody, vyskytují 
se tu mořští ježci. Pláže u hotelů bývají až na vý-
jimky ve vlastnictví obcí, které mají v kompeten-
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Pokračování 

ci jejich údržbu a úklid. Majitelé hotelů se samo-
zřejmě snaží udržovat pláže v čistotě a pořádku. 
V důsledku klimatických podmínek, větru a moř-
ských proudů může dojít k vyplavení oblázků, ná-
plavám mořské trávy, výskytu medúz i ke změ-
nám parametrů pláží apod. Tyto situace není 
možno z naší strany nijak ovlivnit. Počítejte také 
s tím, že příjemný větřík na ostrovech může v ně-
kterých obdobích zesílit. V důsledku toho se mo-
hou zvětšit vlny a dočasně znečistit vodu na pláži. 

Pozor na slunce
V Řecku je typické středomořské klima, kte-
ré umožňuje příjemnou prosluněnou dovole-
nou od května do října. Slunce je však v hlavní 
sezóně zejména přes poledne poměrně ost-
ré, proto si dávejte pozor na přehnané opalo-
vání. Dermatologové doporučují v přímořských 
destinacích od  do  hodin pobyt ve stínu. 
Zvýšená pozornost je na místě zejména v prv-
ních dnech pobytu u moře. V případě chronic-
kých onemocnění raději konzultujte předem 
s vaším lékařem podmínky pobytu na slunci.

Sportovní aktivity
Sportovní aktivity v hotelových zařízeních lze pro-
vozovat po předchozí rezervaci, nelze tedy před-
pokládat, že například tenisové kurty budou k dis-
pozici kdykoli. Žádáme o pochopení, že při větší 
poptávce může docházet k omezení nebo čeká-
ní. Používání sportovního vybavení a nářadí i účast 
na sportovních, zábavních i jiných aktivitách pro-
bíhá na vlastní nebezpečí, přičemž rodiče vždy od-
povídají za své děti. Hotel ani cestovní kancelář 
nenesou odpovědnost za případná zranění, ke kte-
rým při sportovní činnosti dojde. Základní ces-
tovní pojištění se nevztahuje na sportovní aktivi-
ty a rizikové sporty, doporučujeme připojištění.

Bazény
Užívání bazénů je povoleno jen během provozní 
doby a probíhá na vlastní nebezpečí. Rodiče odpo-
vídají za své děti během využívání bazénu i spor-
tovních aktivit. Počet lehátek u bazénů je zpravidla 
nižší, než kapacita hotelu. Z hygienických důvo-
dů platí všeobecný zákaz konzumace vlastních po-
travin u bazénu. Výjimku tvoří pouze občerstve-
ní zakoupené u pool baru. Z hygienických důvodů 
je nutné přidávat do vody v bazénech chemiká-
lie. Klientům s kožním onemocněním proto dopo-
ručujeme, aby s lékařem konzultovali vhodnost 
koupání v těchto bazénech. Voda v bazénech se 
musí také pravidelně měnit, přičemž během výmě-
ny vody není samozřejmě možno bazény využívat.

Výlety
Řecko nabízí kromě moře a slunce také řadu uni-
kátních pamětihodností. Delegát nebo míst-
ní zástupce vám nabídne fakultativní výlety, kte-
ré v navštívené oblasti pořádá místní agentura. 
Cestovní kancelář Greece Tours není pořadate-
lem fakultativních výletů a nenese za ně žádnou 
zodpovědnost, stejně jako za vady zboží, kte-
ré si zakoupíte v prodejnách, navštívených v prů-
běhu výletů. Při zakoupení výletů v místě poby-
tu vzniká smluvní vztah výhradně mezi klientem 
a pořadatelem těchto služeb. Při časném odjez-
du na fakultativní výlety nelze vyžadovat v ho-
telu snídani, informujte se proto o možnosti 
poskytnutí balíčku s jídlem. Pokud vzhledem k vý-
letu nevyčerpáte stravování, poskytované přes 
den, nelze bohužel poskytnout náhradní plnění.
Je-li cílem vašeho výletu některá z byzantských 
památek, je zapotřebí respektovat církevní po-
žadavek vhodného oblečení. Při prohlídce pra-

voslavných chrámů nesmí být ženy obleče-
ny do šortek ani kalhot, oděv musí vždy krýt 
kolena a ramena, pro muže jsou nutné dlou-
hé kalhoty a tričko nebo košile s rukávem.

Pronájem aut
Při převzetí auta je potřeba uhradit depozit em-
bosovanou platební kartou. Delegát nebo míst-
ní zástupce vám nabídne možnost pronájmu mo-
torových vozidel, nicméně při pronájmu aut nebo 
motocyklů v místě pobytu vzniká smluvní vztah 
výhradně mezi klientem a prodejcem těchto slu-
žeb. V ceně pronájmu je většinou zahrnuté zá-
kladní pojištění spoluúčasti CDW, doporučujeme 
sjednat rozšířené pojištění včetně nižší spoluú-
časti. Případné nedostatky vozidla je nutno rekla-
movat přímo na místě během pobytu. V Řecku 
platí obvyklá pravidla silničního provozu jako jin-
de v Evropě (v obci maximální rychlost  km/h, 
mimo obec  km/h, na dálnicích  km/h). Uží-
vání bezpečnostních pásů je povinné. Za poru-
šení předpisů jsou poměrně vysoké pokuty.

Služby delegáta
Delegát je pracovník cestovní kanceláře, který 
vítá klienty na letišti, v některých případech asis-
tuje při ubytování, poskytuje základní informace, 
bývá klientům k dispozici v určité, předem stano-
vené hodiny a za klienty dojíždí, pokud se nedo-
hodnou jinak. Delegát vás při úvodní informativ-
ní schůzce blíže seznámí s pobytovým místem, 
poskytovanými službami, s možnostmi fakulta-
tivních 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 na-
léhavých situací či mimořádné události telefonic-
ké spojení. Pokud se vyskytne jakýkoli problém, 
oznamte ho delegátovi ihned. Zájmem nás všech 
je, aby byly případné nedostatky nebo komplika-
ce vyřešeny hned na místě a odjížděli jste z do-
volené spokojeni. Pokud se jedná o kontakt s lé-
kařem, může vás doprovázet jen podle časových 
možností, je však pro vás k dispozici na telefonu.
V popisech zájezdů se uvádí, zda je v ceně zájezdu 
služba delegáta zahrnuta. U některých zájezdů pro 
vás zajišťujeme pouze asistenci česky mluvícího 
delegáta, se kterým se v případě potřeby můžete 
spojit telefonicky.
Ve vybraných destinacích, kam jsou pořádány zá-
jezdy individuálního charakteru, nejsou tyto služby 
poskytovány vůbec. Informace vám na místě pře-
dá partnerská cestovní kancelář v anglickém nebo 
německém jazyce, kontakt je uveden na voucheru.

Nákupy a restaurace
Obchody ve městech jsou v letním období ote-
vřeny od  do  hodin, třikrát v týdnu i odpo-
ledne od  do  hodin. Tato otevírací doba se 
však netýká turistických center, v nichž jsou ob-
chody, ale například i lékárny, otevřeny denně až 
do pozdních nočních hodin. V místních supermar-
ketech lze koupit základní potraviny, ovoce, ze-
leninu, běžné drogistické zboží a různé drobnos-
ti denní potřeby. Aktuální ceny potravin uvádíme 
na webových stránkách. Ceny v obchodech se 
zpravidla liší jak v jednotlivých oblastech Řecka, 
tak také v jednotlivých měsících sezóny. Na ost-
rovech jsou ceny o poznání vyšší, než na pevni-
ně, levněji je všude mimo hlavní sezónu. Tradiční 
řecká jídla můžete ochutnat v četných tavernách 
nebo rybářských hospůdkách. V restauracích se 
v současné době nechává spropitné kolem  %.
V nočních podnicích, barech a na diskotékách jsou 
ceny nápojů i vyšší, než v běžných restauracích, 

pokud se platí vstupné, bývá v jeho ceně zahrnutý 
jeden nápoj.

Noční klid a siesta
Řekové si rádi posedí s přáteli v tavernách a také 
většina turistů spojuje pobyt v této zemi s příjem-
nou večerní zábavou, někdy i bohatým nočním 
životem. Některá turistická střediska jsou přesy-
cena zábavními podniky - bary, tavernami i noč-
ními kluby, jejichž provoz je obvykle hlučný. Také 
animační programy v hotelech mohou být po-
měrně rušné. Rovněž zvuková prostupnost mezi 
jednotlivými pokoji může být různá podle staveb-
ního stylu objektu. Nelze očekávat, že celé leto-
visko nebo hotel po . hodině ztichne tak, jak 
jsme tomu zvyklí doma. V ubytovacích objektech 
nemůže naše cestovní kancelář zajistit absolutní 
klid. Řecký styl života se dosud, především v hor-
kém létě, poněkud liší od středoevropského. Po-
kuste se tomuto rytmu přizpůsobit a vaše dovo-
lená bude o to příjemnější. Místní obyvatelé přes 
horké poledne dodržují siestu, jako ostatně oby-
vatelé celého Středomoří. Po odpočinku ve stí-
nu či lehkém zdřímnutí po obědě mají dostatek 
energie k prožití dlouhého letního večera. Pokud 
toužíte po klidné dovolené, nechte si poradit při 
rezervaci zájezdu vhodný hotel v odlehlejších čás-
tech letovisek nebo si vyberte dovolenou mimo 
hlavní sezónu, kdy cestuje méně turistů. V tom-
to období se letoviska zklidní, je však třeba počí-
tat s tím, že v době před a po sezóně může do-
jít k omezení některých hotelových služeb jako je 
sportovní nabídka, animační programy, klimatiza-
ce apod. Nelze je proto zaručit v plném rozsahu, 
tato okolnost se zohledňuje i při stanovení ceny.

Trezory a cenné předměty
Ve vlastním zájmu si na dovolenou neberte žád-
né drahé šperky a cennosti. Větší částky peněz 
nebo cestovní šeky si uložte v trezoru, pokud 
není k dispozici, doporučujeme uložit si je ales-
poň na dvou různých místech. Předejdete tak ne-
příjemnostem spojeným s případnou ztrátou do-
kladů a fi nančních prostředků. Jak naše cestovní 
kancelář, tak ubytovatel neručí za jakékoli ztrá-
ty věcí nebo hotovosti z pokojů a hotelových tre-
zorů a zásadně odmítá přebírat jakoukoli od-
povědnost. V případě, že s sebou vezete cenná 
technická zařízení, šperky, notebooky apod., do-
poručujeme sjednat speciální individuální pojištění. 
Pokud dojde během vašeho pobytu k okradení, je 
bezpodmínečně nutné okamžité oznámení krá--
deže na policii.

Pošta a telefony
Na pohlednici i běžný dopis po Evropě se platí 
známky v hodnotě ,  centů. Pro hovory do Čes-
ké republiky se vytáčí předvolba . Telefono-
vat je možné také z pošt (OTE) nebo z hotelových 
pokojů místní předvolbou. Telefonáty z hotelu 
však jsou poměrně drahé. Pro využití mobilních te-
lefonů si před odletem aktivujte roaming, aktuál-
ní informace o cenách poskytnou vaši operátoři.

Internet
Internetové kavárny jsou v řeckých městech i turis-
tických 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 konzuma-
ci poskytuje zdarma kód pro wifi  připojení. Hotely 
vyšších kategorií mají obvykle ve vstupních halách 
s recepcí zapojený systém wifi , popřípadě na poko-
jích možnost připojení vlastního laptopu. Z klima-



tických důvodů, přírodních vlivů popřípadě přetíže-
nosti, může docházet ke krátkodobým výpadkům.

Směnárny
Státní řeckou měnovou jednotkou je Euro. Nej-
jednodušší 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.

Výhrada změn
Podklady pro tento katalog jsou dodávány na pod-
zim před nadcházející sezónou dalšího roku, a pro-
to není vyloučeno, že v době mezi vydáním katalo-
gu a realizací zájezdu mohou nastat nové okolnosti, 
které mají vliv na podmínky zájezdu. Oproti pláno-
vané skutečnosti mohou být v popisech vybave-
ní některých hotelů či apartmánů drobné odchyl-
ky. V důsledku místních klimatických jevů může dojít 
i ke změnám parametrů pláží. Vyhrazujeme si proto 
právo změnit údaje v  katalogu nebo na našich in-
ternetových stránkách včetně rozsahu a obsahu slu-
žeb 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 mo-
tiv účasti na zájezdu, který lze očekávat, například 
rekreaci u moře, poznávání památek apod. Do-
volujeme si upozornit, že na subjektivní hodno-
cení významu jednotlivých součástí služeb nemů-
žeme brát zřetel. Stejně nemůžeme zohledňovat 

ani subjektivní hodnocení prostředí, vlastnos-
tí služeb, názory na zařazení ubytovacích objek-
tů do příslušných kategorií apod. Ofi ciální klasi-
fi kace ubytovacích kapacit udělená příslušnou 
institucí země nezakládá příčinu reklamace.

Cestovní doklady
Předané nebo zaslané doklady na cestu si 
po obdržení pečlivě překontrolujte zejmé-
na z hlediska správnosti údajů na letenkách 
i na poukazech k ubytování – voucherech.

Nezapomeňte: 
•  platné cestovní doklady – pas nebo občanský 

průkaz, připomínáme, že děti mohou cestovat 
pouze na vlastní pas nebo občanský průkaz

•  voucher, letenky, peníze, popř. platební kartu 
•  pojištění včetně  pojistných podmínek
•  léky, které pravidelně užíváte, cestujete-li 

s dětmi, nezapomeňte na oční kapky, antihi-
staminika, popř. léky snižující teplotu apod. 

Pro případ ztráty doporučujeme poří-
dit si fotokopie cestovních dokladů, kte-
ré uložíte na jiné místo, než originály.
Pokud nejste občany České republiky a potřebu-
jete pro návštěvu Řecka vízum, musíte o něj s do-
statečným časovým předstihem požádat Vel-
vyslanectví Řecké republiky v Praze. Jedete-li 
vlastním autem, zjistěte si včas, do kterých prů-
jezdních zemí budete potřebovat vízum a se-
znamte se s odlišnými pravidly silničního provo-
zu, popř. si zajistěte potřebné dálniční známky.

Důležité adresy a telefony

Velyslanectví ČR v Řecku:
G. Seferi , Palaio Psychiko,   Athény
Tel.:     ,   
Fax.:     
e-mail: athens@embassy.mzv.cz
www.mzv.cz/athens 

Konzulát ČR v Thessaloniki
, Leoforos Nikis Ave.,   Thessaloniki

Tel.:    
Fax:    
e-mail: info@czconsulate.gr

Honorární konzulát ČR na Krétě
Giamalaki  & Sof. Venizelou, 

  Heraklion
Tel.:    ,   
e-mail: maria.n@minoansummer.gr

První pomoc: 
Lékařská pohotovost: 
Lékárenská pohotovost: 
Policie: 
V případě automobilové nehody: 

Velvyslanectví ČR na Kypru
 Kyriakou Matsi Avenue, Victory Tower, 

nd Floor, office # , Ayioi Omologites, 
 Nicosia

Tel:   , 
Fax:  
e-mail: nicosia@embassy.mzv.cz

  se SPHERE CARD využívejte:

Z dalších partnerů vybíráme:

více na www.sphere.cz

Mějte výhody Sphere card 
vždy po ruce ve svém mobilu

3 %, 5 % VIP

5 %, 7 % VIP

20 %

5 %, 10 % VIP10 %, 15 % VIP

20 %

10 %, 15 % VIP

využijte Sphere card 
v cestovní kanceláři 

výhody a slevy 

platí v 

na 
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Pokračování 

I. Úvodní ustanovení:
Tyto Všeobecné smluvní podmínky (dále jen VSP) upra-
vují práva a povinnosti smluvních stran při prodeji zájez-
dů předem sestavených a nabízených Cestovní kanceláří 
GREECE TOURS PRAGUE, spol. s r.o. zapsané v obchod-
ním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. 
C, vl. 6175 (dále je CK GT) a prodeji jiných služeb cestov-
ního ruchu podle požadavku zákazníka, zejména služeb 
ubytovacích, stravovacích, dopravních, individuálně 
sestavených programů pro jednotlivce nebo skupiny, 
incentivních akcí, kongresů apod. VSP se vztahují na veš-
keré zájezdy a jiné služby, poskytované CK GT na zákla-
dě uzavřené smlouvy, pokud nebylo mezi zákazníkem 
a CK GT v jednotlivých otázkách upravených těmito VSP 
dohodnuto v uzavřené smlouvě jinak. Odchylná úprava 
otázek upravených těmito VSP vyžaduje ke své platnosti 
písemnou formu. V otázkách, které uzavřená smlouva 
neupravuje, platí tyto VSP jako nedílná součást uzavřené 
smlouvy, a to i v případě, že uzavřená smlouva na tyto 
VSP neodkazuje. Pokud nějaká otázka není upravena 
uzavřenou smlouvou ani těmito VSP, její úprava se řídí 
příslušnými právními předpisy České republiky. 

II. Smlouva o zájezdu
Vztah mezi zákazníkem a CK GT vzniká dnem uzavření 
písemné smlouvy o zájezdu nebo jiné smlouvy o poskyt-
nutí služby nebo dnem vystavení potvrzení o zájezdu. 
Návrh smlouvy o zájezdu předkládá CK GT, která rov-
něž vystavuje potvrzení o zájezdu, zejména v případě 
elektronické objednávky zájezdu. Smlouvu o zájezdu 
uzavírá CK GT nebo autorizovaný prodejce zájezdů 
GREECE TOURS PRAGUE, spol. s r.o., který tak činí 
jménem a na účet CK GT. Zákazníkem je osoba, která 
uzavře s CK GT smlouvu o zájezdu, bez ohledu na počet 
osob, které se zúčastní zájezdu nebo využívají jiné 
služby cestovního ruchu, na které se smlouva vztahuje 
anebo osoba, v jejíž prospěch byla smlouva o zájezdu 
uzavřena. Za zákazníka může smlouvu uzavřít jeho 
zákonný zástupce nebo zástupce na základě písemné 
plné moci. K uzavření smlouvy mezi zákazníkem a CK 
GT dochází přijetím a potvrzením zákazníkem pode-
psané smlouvy nebo objednávky na jednotlivé služby 
cestovního ruchu ze strany CK GT a po uhrazení zálohy. 
Smlouva o zájezdu musí být řádně vyplněna, a pokud 
není zákazníkem uzavřena při osobním jednání s CK GT, 
musí být CK GT doručena nejpozději do lhůty uvedené 
ve smlouvě o zájezdu, jinak je CK GT oprávněna uza-
vření smlouvy odmítnout. Obsah smlouvy o zájezdu je 
určen smlouvou, katalogem nebo webovými stránkami 
CK GT a těmito podmínkami s tím, že pokud se údaje 
v těchto dokumentech liší či jsou navzájem v rozporu, 
platí údaje uvedené ve smlouvě o zájezdu. Veškeré 
předchozí ústní dohody, přísliby či jiná ujednání, která 
nejsou ve smlouvě obsažena, pozbývají platnosti a ne-
jsou závazné. Zákazník odpovídá za správnost všech 
údajů uvedených ve smlouvě o zájezdu a zavazuje se, 
že CK GT oznámí veškeré nové skutečnosti či změny 
údajů důležitých pro smluvní vztah, a to písemně bez 
zbytečného odkladu. Podmínka písemnosti je splněna 
i při zaslání informace e-mailem. Uzavřením smlouvy 
o zájezdu zákazník potvrzuje, že je mu znám celý obsah 
smlouvy o zájezdu včetně VSP a že s nimi souhlasí, že 
obdržel všechny přílohy tvořící nedílnou součást smlou-
vy a zavazuje se zaplatit CK GT smluvenou cenu, a to 
i za osoby, které se zájezdu nebo služby účastní spolu 
se zákazníkem či v jejichž prospěch smlouvu uzavřel. 
Všichni cestující uvedení na smlouvě o zájezdu musí mít 
stejný rozsah ubytovacích a stravovacích služeb, stejně 
jako shodný rozsah pojištění.
 CK GT se zavazuje poskytnout zákazníkovi zájezd ur-
čený dle katalogu či webových stránek CK GT nebo jiné 
služby, a to v dohodnutém rozsahu a kvalitě. CK GT je 
povinna jednu kopii uzavřené smlouvy o zájezdu předat 
zákazníkovi. 
Uzavřená smlouva o zájezdu a zaplacení zálohy v po-
žadované výši je předpokladem i pro zajištění zájezdů 

a služeb „na vyžádání“. CK GT odpovídá pouze za služby 
uvedené v cestovní smlouvě nebo potvrzení o zájezdu. 
V případě, že CK GT zprostředkuje další služby jako např. 
pronájem vozidla v místě zájezdu či parkování, neručí 
za kvalitu těchto služeb a případné reklamace musí být 
uplatněny přímo u poskytovatele takové služby.

III. Rezervace.
Zákazník může kdykoli provést rezervaci zájezdu z na-
bídky zájezdů prodávaných CK GT, pokud při rezervaci, 
nejpozději však během dohodnuté rezervační lhůty, 
složí zálohu na úhradu ceny zájezdu ve stanovené výši. 
Rezervaci lze provést maximálně na dobu 3 dnů, pokud 
nebyla dohodnuta jiná rezervační lhůta. Po úhradě 
zálohy ve stanovené lhůtě CK GT uzavře se zákazníkem 
smlouvu o zájezdu na požadovaný druh a termín zá-
jezdu. V případě, že zákazník provede rezervaci, avšak 
nejpozději v poslední den rezervační lhůty zálohu neza-
platí, přičemž zaplacením se rozumí složení částky zálo-
hy v hotovosti na pobočce CK GT nebo připsání částky 
zálohy na účet CK GT, je-li placeno bezhotovostně, CK GT 
je oprávněna uzavření smlouvy o zájezdu odmítnout 
a nabídnout rezervované místo dalšímu zájemci. Pokud 
zákazník v době rezervace zaplatí zálohu, ale smlouvu 
o zájezdu na rezervovaný zájezd neuzavře, popř. nedo-
platí cenu zájezdu v dohodnuté lhůtě, je to pokládáno 
za odstoupení zákazníka od rezervace, resp. od smlouvy 
o zájezdu. V takovém případě má CK GT nárok na od-
stupné ve výši zaplacené zálohy, kterou je oprávněna 
započítat na odstupné. 

IV. Informace o zájezdu.
CK GT informuje o všech skutečnostech, které jsou jí 
známy a které mohou mít vliv na rozhodnutí zájemce 
o koupi zájezdu na webových stránkách CK GT nebo 
v tištěném  katalogu zájezdů (dále jen katalog). CK GT 
si vyhrazuje právo kdykoli provést aktualizaci nebo 
změnu údajů uvedených v katalogu nebo na webových 
stránkách, je však povinna tuto změnu údajů oznámit 
zákazníkovi, a to písemně, pokud se změna týká zájezdů, 
na které již byla uzavřena smlouva o zájezdu anebo 
ústně, před uzavřením smlouvy o zájezdu. Výjimku tvoří 
zvýšení ceny zájezdu, kdy oznámení o zvýšení ceny zá-
jezdů, na které byla uzavřena smlouva, musí být zákazní-
kovi odesláno nejpozději 21 dní před zahájením zájezdu, 
jinak CK GT právo na doplacení ceny nevznikne. 

V. Cenové a platební podmínky.
Cena
Ceny zájezdů pořádaných CK GT jsou cenami sjednanými 
dohodou mezi CK GT a zákazníkem a cenou zájezdu 
se rozumí cena uvedená ve smlouvě o zájezdu. CK GT 
není povinna poskytovat zákazníkovi služby nad rámec 
smlouvou o zájezdu sjednaných a zaplacených služeb. 
Cena zahrnuje služby stanovené pro každý zájezd kata-
logem či uvedené na webových stránkách CK GT a další 
služby, které si zákazník objednal za příplatek k ceně, 
např. za typ pokoje či stupeň vybavenosti a které byly 
výslovně dohodnuty ve  smlouvě o zájezdu, popř. fakul-
tativní služby, pokud byly objednány a CK GT písemně 
potvrzeny. Cestovní kancelář si vyhrazuje právo na chy-
bu publikovaných cen či termínů, závazná pro zákazníka 
i CK GT je pouze cena uvedená na platné smlouvě o zá-
jezdu. Ceny zájezdů zahrnují pohyblivé složky: letištní 
a bezpečnostní taxy a povinný palivový příplatek, jehož 
výše je variabilní a závislá na aktuální ceně leteckého 
paliva. Tyto náklady je zákazník povinen uhradit součas-
ně s cenou zájezdu či objednaných služeb. Fakultativní 
služby lze u CK GT objednat a jejich cenu uhradit nej-
později 30 dnů před datem odletu/odjezdu. Je-li u ceny 
zájezdu, která je uvedena v katalogu či na webových 
stránkách CK GT, dodatečně poskytnuta sleva, vztahuje 
se tato sleva pouze na zájezdy, na které bude uzavřena 
smlouva o zájezdu po datu poskytnutí slevy; u smluv, 
které byly uzavřeny před datem poskytnutí slevy nelze 
poskytnutí slevy požadovat. 

CK GT je oprávněna jednostranně zvýšit cenu zájezdu, 
popř. cenu služeb uvedených ve smlouvě v případě, 
dojde-li ke zvýšení:
1)  ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot, 
2)  plateb spojených s dopravou (letištní, přístavní 

poplatky apod.), které jsou zahrnuty v ceně nebo
3)  směnného kursu české koruny použitého pro sta-

novení ceny služeb v průměru o více než 10%, pokud 
k této změně dojde do 21. dne před zahájením zájezdu

Způsob výpočtu zvýšení ceny zájezdu:
Ad 1. Ceny zájezdů jsou vázány na cenu leteckého paliva, 
jehož cena je stanovená jako měsíční průměrná cena 
za obchodní dny určená Platts „Barges FOB Rotterdam 
High“, publikovaná v  „Platts Marketscan“. Cena paliva 
použitá pro kalkulace zájezdů je 550 USD/MT. V případě, 
že dojde k navýšení průměrné ceny leteckého paliva 
nad 600 USD/MT, je CK GT oprávněna zvýšit cenu pro 
každou osobu včetně dětí o příplatek, jehož výše bude 
vypočtena tak, že za každé započaté 1 % cenového nárůs-
tu nad 600 USD/MT bude cena zájezdu navýšena 
o 40,- Kč pro všechny lety v délce trvání letu v jednom 
směru z místa odletu do místa cílového letiště do 3,5 hod.
Ad 2. Při navýšení letištních, bezpečnostních nebo pří-
stavních poplatků, které jsou zahrnuty v ceně zájezdu, 
je CK GT oprávněna jednostranně navýšit cenu zájezdu 
o částku odpovídající navýšení těchto plateb na osobu.
Ad 3. Při zvýšení směnného kursu české koruny použité-
ho pro stanovení ceny zájezdu v průměru o více než 10 % 
je CK GT oprávněna jednostranně zvýšit cenu zájezdu 
o částku odpovídající procentní výši změny kurzu služeb 
zaplacených v cizí měně. Rozhodný den, kdy byla sta-
novena cena služeb, je uveden na webových stránkách 
www.greece-tours.cz/informace-k-cenam/.

CK GT je povinna zvýšení ceny oznámit zákazníkovi 
písemně a toto oznámení mu odeslat nejpozději 21 dní 
před zahájením zájezdu. Oznámení o zvýšení ceny CK 
GT odesílá doporučeně na adresu uvedenou ve smlouvě 
o zájezdu. Pokud zákazník zásilku obsahující písemné 
oznámení o zvýšení ceny nepřevezme (včetně případu, 
že zásilka bude vrácena z důvodu, že zákazník ve smlou-
vě o zájezdu chybně uvedl adresu nebo z důvodu, že 
zákazník CK GT neoznámil změnu adresy), nemá tato 
skutečnost na platnost zvýšení ceny vliv. Zákazník je po-
vinen do 5 dnů od data oznámení o zvýšení ceny zájezdu, 
popř. služby, uhradit rozdíl v ceně. Při porušení tohoto 
závazku zákazníkem má CK GT právo od smlouvy o zá-
jezdu odstoupit, čímž není dotčeno její právo na náhra-
du škody. Takto upravená cena zájezdu, popř. služby, je 
platná ode dne jejího stanovení a vztahuje se na všechny 
zájezdy i jednotlivé služby, které nebyly do dne stanove-
ní ceny zahájeny (nebyl uskutečněn odlet/odjezd). Po-
kud zákazník se zvýšením ceny zájezdu nesouhlasí, má 
právo odstoupit od dříve uzavřené smlouvy bez placení 
odstupného (stornopoplatků), a to písemně ve lhůtě 
5 dnů od obdržení písemného oznámení o zvýšení ceny, 
jinak platí, že s novou cenou souhlasí a je povinen nepro-
dleně uhradit rozdíl v ceně. 
Platební podmínky.
CK GT má právo na zaplacení ceny služeb a zákazník je 
povinen uhradit cenu služeb před jejich poskytnutím, nej-
později 30 dnů před zahájením zájezdu nebo poskytnu-
tím jiné služby, pokud se zákazník a CK GT nedohodnou 
jinak. Zákazník, který uzavřel smlouvu o zájezdu nebo 
jinou smlouvu, je povinen zaplatit celou cenu (tj. zálohu 
včetně doplatku) ve výši a lhůtách stanovených těmito 
podmínkami nebo smlouvou o zájezdu, na účet CK GT, 
a to i v případě, kdy objednává a uzavírá smlouvu o zájez-
du u autorizovaného prodejce zájezdů GREECE TOURS 
PRAGUE, spol. s r.o. Za den zaplacení ceny se považuje 
den převzetí hotovosti anebo den připsání platby na účet 
CK GT, je-li placeno bezhotovostně. Na dokladu o úhradě 
musí být uvedeno jméno zákazníka, který uzavřel cestov-
ní nebo jinou smlouvu, typ zájezdu a variabilní symbol, 
kterým je číslo smlouvy o zájezdu, rezervační číslo nebo 

Všeobecné smluvní podmínky Greece Tours Prague, spol. s r. o.
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číselné označení faktury, byla-li CK GT vyhotovena.
Výše zálohy při uzavření smlouvy o zájezdu činí zpravidla 
50 %, CK GT může stanovit i jinou výši. Doplatek ceny, 
pokud není v jednotlivém případě dohodnuto jinak, je 
splatný 30 dnů před zahájením zájezdu nebo poskyt-
nutím služby. Je-li smlouva o zájezdu uzavírána v době 
kratší než 30 dnů před zahájením zájezdu, zákazník je 
povinen uhradit plnou cenu zájezdu při uzavření smlou-
vy, nejpozději však do 5 dnů před zahájením zájezdu, po-
kud jiná lhůta nebyla dohodnuta. V případě platby zálo-
hy či doplatku platební kartou bude připočten poplatek 
ve výši 2 % hrazené částky. Doporučujeme proto využívat 
platby bankovním převodem na bankovní účty uvedené 
na smlouvě o zájezdu nebo potvrzení o zájezdu.
Nezaplatí-li zákazník cenu zájezdu, popř. služby, ve sta-
novené lhůtě, je nezaplacení ceny pokládáno za poru-
šení smlouvy o zájezdu ze strany zákazníka a CK GT má 
právo od této smlouvy odstoupit. Pro takový případ 
je dohodnuto zaplacení odstupného ve výši složené 
zálohy, minimálně však 10 % z ceny zájezdu. CK GT je 
oprávněna na odstupné započíst zaplacenou zálohu. 
Po plném zaplacení ceny zájezdu, popř. služby, nejpoz-
ději však 7 dnů před zahájením zájezdu, CK GT podle 
požadavku zákazníka připraví k osobnímu předání 
a převzetí, nebo odešle na adresu uvedenou ve smlou-
vě o zájezdu nebo e-mailem poukazy (vouchery), s uve-
dením časů odletu/odjezdu, příletu/příjezdu, pokynů 
na cestu a dalších informací, které nejsou uvedeny 
ve smlouvě o zájezdu. Pokud zákazník poukazy (vou-
chery) přebírá osobně, je povinen při převzetí předložit 
CK GT potvrzenou kopii smlouvy o zájezdu nebo doklad 
totožnosti. 

VI. Práva a povinnosti zákazníka CK GT.
K základním právům zákazníka patří:
1.  právo na řádné poskytnutí smluvně sjednaných 

a zaplacených služeb, 
2.  právo požadovat od CK GT informace o skutečnos-

tech, které jsou CK GT známy a které se týkají smluv-
ně sjednaných služeb, zejména právo na určení 
osoby, na kterou se zákazník může v době zájezdu 
obrátit, ocitne-li se v situaci, která pomoc takové 
osoby vyžaduje (místní zástupce cestovní kanceláře, 
zastupitelský úřad ČR) s uvedením adresy a kontakt-
ního spojení, 

3.  právo na seznámení se všemi případnými změnami 
ve smluvně sjednaných službách, pokud takové 
změny nastaly (např. došlo ke změně termínu, pro-
gramu, rozsahu a kvality služeb, ceny zájezdu apod.), 

4.  právo na odstoupení od smlouvy před zahájením 
zájezdu za podmínek stanovených těmito VSP, 
smlouvou o zájezdu nebo zákonem, 

5.  právo před zahájením zájezdu, nejpozději však 
ve lhůtě 7 dnů přede dnem odletu či odjezdu, písem-
ně oznámit CK GT, že se zájezdu místo něho zúčast-
ní jiná v oznámení uvedená osoba; tato osoba se 
stane zákazníkem, pokud písemné oznámení obsa-
huje prohlášení této osoby, že souhlasí s uzavřenou 
smlouvou a pokud tato osoba splňuje podmínky 
stanovené pro účast na zájezdu, 

6.  právo na reklamaci vad služeb, které rozsahem 
nebo kvalitou neodpovídají smluvně sjednaným 
službám, při zachování lhůty stanovené pro uplatně-
ní reklamace a postupu stanoveného reklamačním 
řádem a zákonem, jinak toto právo zaniká,

7.  právo na ochranu osobních dat a informací uvede-
ných ve smlouvě o zájezdu, případně v dalších doku-
mentech před nepovolanými osobami, 

8.  právo obdržet ve lhůtě minimálně 7 dnů před zahá-
jením zájezdu další písemné informace o skutečnos-
tech, které jsou pro zákazníka důležité a které jsou 
CK GT známy, pokud nejsou obsaženy ve smlouvě 
o zájezdu, na webových stránkách CK nebo v katalo-
gu, který byl zákazníkovi předán,

9.  právo obdržet spolu se smlouvou o zájezdu doklad 
o povinném smluvním pojištění CK GT pro případ 

jejího úpadku, obsahující označení pojišťovny, pod-
mínky pojištění a způsob oznámení pojistné události,

10.  právo uzavřít individuální připojištění pro cesty a po-
byt včetně pojištění pro případ, že zákazníkovi vznik-
nou náklady s jeho odstoupením od smlouvy o zájez-
du, není-li toto pojištění zahrnuto v ceně zájezdu,

11.  sdělit CK GT své požadavky na ubytování z hlediska 
zdravotních handicapů, popř. vybranou polohu 
ubytování, ubytování skupinky zákazníků vedle sebe 
apod., které nejsou zahrnuty v ceně zájezdu a na je-
jichž splnění nemá dle uzavřené smlouvy o zájezdu 
nárok, požaduje-li, aby CK GT, pokud jí to možnosti 
dovolí, k těmto poznámkám při zajištění služby při-
hlédla. V případě nezajištění těchto požadavků nelze 
poskytnout žádnou kompenzaci ani slevu.

K základním povinnostem zákazníka patří:
1.  poskytnout CK GT součinnost potřebnou k řádné-

mu zabezpečení a poskytnutí služeb, zejména je 
povinen úplně a pravdivě uvádět CK GT požadované 
údaje a informace, včetně telefonního čísla a přesné 
adresy, na kterých bude k zastižení, oznamovat CK 
GT neprodleně jakékoli změny těchto údajů a před-
ložit CK GT další potřebné doklady požadované 
CK GT,

2.  Nahlásit účast cizích státních příslušníků na zájezdu, 
3.  zajistit u osob mladších 15ti let a osob, jejichž zdra-

votní stav to vyžaduje, doprovod a dohled dospělé-
ho účastníka v době zájezdu, 

4.  předložit u osob starších 15ti let a mladších 18ti let 
souhlas zákonného zástupce v případě, že zákazník 
uvedené věkové kategorie čerpá služby bez jeho 
doprovodu a dohledu, 

5.  uhradit CK GT sjednanou cenu zájezdu, popř. služby 
včetně ceny dalších fakultativních služeb podle 
bodu V. těchto podmínek nebo podmínek dohodnu-
tých ve smlouvě a prokázat to dokladem o zaplacení,

6.  bez zbytečného odkladu sdělovat CK GT své stano-
visko k případným změnám v podmínkách a obsahu 
sjednaných služeb, 

7.  převzít od CK GT doklady potřebné pro čerpání 
služeb a pečlivě si překontrolovat správnost údajů 
na voucherech a letenkách, dostavit se ve stanove-
ném čase na určené místo (místo srazu, odletu) se 
všemi doklady požadovanými podle pokynů na cestu, 

8.  mít u sebe platné cestovní doklady včetně dokladů 
potřebných pro vstup do země pobytu, popř. tran-
zitu a dodržovat pasové, celní, zdravotní a další 
předpisy uvedených zemí. Veškeré náklady, které 
vzniknou nedodržením těchto předpisů, hradí zákaz-
ník. Cizí státní příslušníci jsou povinni se informovat 
o vízové povinnosti u zastupitelství zemí, kam ces-
tují, resp. kterými budou projíždět a potřebná víza si 
obstarat, 

9.  dodržovat předpisy místních dopravců a ubytova-
telů, zejména respektovat dobu stanovenou pro 
počátek a ukončení ubytování a ubytovací zařízení 
předat v původním stavu, 

10.  řídit se pokyny předem stanovenými nebo uděle-
nými delegátem nebo jiné CK GT pověřené osoby, 
dodržovat předpisy platné v zemi pobytu, popř. 
tranzitu, 

11.  zdržet se jednání, které by mohlo ohrozit, poškodit 
nebo omezit ostatní zákazníky, kteří se účastní 
stejného zájezdu a počínat si tak, aby nedocházelo 
ke škodám na zdraví nebo majetku na úkor ostat-
ních zákazníků, dodavatelů služeb nebo CK GT 
a uhradit případnou způsobenou škodu. 

Práva a povinnosti, které má zákazník CK GT, se v celém 
rozsahu vztahují též na další osoby, které se spolu se 
zákazníkem účastní zájezdu, na který zákazník uzavřel 
smlouvu o zájezdu. 

VII. Práva a povinnosti Cestovní kanceláře GREECE 
TOURS PRAGUE, spol. s r.o.
Základní práva a povinnosti CK GT odpovídají základním 
právům a povinnostem zákazníka CK GT. 

CK GT má následující základní práva:
1.  právo na zaplacení ceny zájezdu nebo sjednané 

služby a dalších plateb, které vznikly v souvislosti 
či v důsledku jednání zákazníka, popř. osob, které 
se účastnily zájezdu nebo které využily sjednanou 
službu, a to před zahájením zájezdu nebo poskytnu-
tím služby,

2.  právo požadovat pravdivé a správné informace 
a doklady potřebné k uzavření smlouvy a k plnění 
sjednaných služeb, nezbytný je kontaktní telefon 
a přesná adresa, kde lze zákazníka kdykoliv ze zá-
važných důvodů (jako je např. oznámení o změně 
času odletu letadla, o změně ubytování atd.) zastih-
nout a kontaktovat, a to i krátce před zahájením 
čerpání služeb,

3.  právo provést změny údajů v katalogu nebo 
na webových stránkách CK GT a právo provést změ-
ny před zahájením zájezdu, jakož i v jeho průběhu, 
za podmínek stanovených těmito VSP a zákonem,

4.  právo za stanovených podmínek zájezd zrušit,
5.  právo započítat na zaplacenou zálohu nebo cenu 

zájezdu své nároky vzniklé v souvislosti se zrušením 
zájezdu z důvodů na straně zákazníka,

6.   vyloučit ze zájezdu zákazníka, který vážně naru-
šuje průběh cesty nebo pobytu, popřípadě hrozí 
nebezpečí, že by tato situace mohla nastat, který 
bude prokazatelně pod vlivem omamných a/nebo 
návykových látek nebo bude jiným způsobem jednat 
ve zjevném rozporu s dobrými mravy. Zákazníkovi 
v případě takového porušení smlouvy nevzniká 
nárok na vrácení alikvotní části ceny služeb, které 
nebyly čerpány a dále je zákazník povinen uhradit CK 
GT náklady spojené se zpáteční dopravou a uhradit 
eventuální škodu, která byla zákazníkem způsobena 
v dopravním prostředku nebo ubytovacím a jiném 
zařízení, kde čerpal služby zajištěné dle jeho smlou-
vy o zájezdu. Smyslem a cílem tohoto opatření je 
zajištění klidné dovolené ostatních zákazníků, jakož 
i ochrana pracovníků CK GT. 

. 
CK GT má zejména následující povinnosti:
1.  CK GT je povinna pravdivě a řádně informovat zákaz-

níka o všech skutečnostech týkajících se sjednaných 
služeb, které jsou pro zákazníka důležité a které 
jsou CK GT známy, 

2.  CK GT je povinna předložit zákazníkovi návrh 
na uzavření smlouvy o zájezdu a po jejím uzavření 
předat zákazníkovi jedno vyhotovení smlouvy spolu 
s doklady o pojištění vystavenými pojišťovnou nebo 
vystavit zákazníkovi potvrzení o zájezdu, 

3.  CK GT je povinna nejpozději 7 dnů před zahájením 
zájezdu doručit zákazníkovi další podrobné a pro zá-
kazníka důležité údaje o všech skutečnostech, které 
zná, nejsou-li již obsaženy ve smlouvě nebo v potvr-
zení o zájezdu, anebo v katalogu, který zákazníkovi 
předal. Jedná se zejména o podrobnosti o možnosti 
kontaktu s nezletilou osobou nebo zástupcem 
CK GT v místě pobytu nezletilé osoby, účastní-li se 
zájezdu nezletilá osoba; jméno, adresu a kontaktní 
spojení osoby, na kterou se zákazník může obrátit 
s žádostí o pomoc, pokud se v průběhu zájezdu ocit-
ne v nesnázích (místní zástupce CK GT, zastupitelský 
úřad), apod.

4.  CK GT je povinna po celou dobu své podnikatelské 
činnosti mít sjednané pojištění záruky pro případ 
úpadku dle zákona č. 155/1999 Sb., na základě 
kterého vzniká zákazníkovi CK GT právo na plnění 
v případě pojistné události, (tj. v případě úpadku 
CK GT a v důsledku toho neposkytnutí dopravy 
z místa pobytu do ČR, nevrácení zaplacené zálohy 
nebo ceny zájezdu, který se neuskutečnil, nevrácení 
rozdílu mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou 
částečně poskytnutého zájezdu v případě, že se 
zájezd uskutečnil pouze zčásti) a předat zákazníkovi 
spolu s kopií smlouvy o zájezdu doklad o povinném 
smluvním pojištění CK GT pro případ jejího úpadku, 
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Pokračování 

obsahující označení pojišťovny, podmínky pojištění 
a způsob oznámení pojistné události, doklad je 
platný pouze ve spojení s potvrzením o úhradě ceny 
zájezdu/zálohy.

5.  CK GT není povinna hradit škodu z porušení závazků 
v letecké přepravě, např. uplatnění nároku na náhra-
du škody vzniklé zpožděním letu, poškozením, zni-
čením či ztrátou cestovních zavazadel; tyto nároky 
uplatňuje zákazník přímo u letecké společnosti nebo 
u pojišťovny,

6.  CK GT se může zprostit odpovědnosti za škodu pou-
ze v případech a způsobem stanovenými v právních 
předpisech, zejména v případě, kdy škodu nezavinila 
CK GT ani její dodavatelé služeb poskytnutých v rám-
ci zájezdu, v případě, kdy škoda byla způsobena 
zákazníkem, popř. třetí osobou, která není spojena 
s poskytováním zájezdu (např. zákazník si v místě 
pobytu u jiného pořadatele zakoupí místní výlet 
či jinou službu) nebo v případě, kdy škoda vznikla 
neodvratitelnou událostí (v důsledku vyšší moci),

7.  CK GT je povinna poskytnout zákazníkovi pomoc 
v případě nesnází, 

8.  nastanou-li po zahájení zájezdu takové okolnosti, 
že CK GT nebude moci řádně a včas poskytnout 
smluvně sjednané služby, je povinna provést taková 
opatření, aby zájezd mohl pokračovat, a to i pro-
střednictvím služeb cestovního ruchu nižší kvality. 

VIII. Zrušení a změny dohodnutých podmínek.
Před zahájením zájezdu a čerpáním služeb: 
CK GT má právo zrušit zájezd, popř. jednotlivé služby, 
na které je uzavřena smlouva:
1.  jestliže z objektivních důvodů, které CK GT nemůže 

ovlivnit (např. změny u zahraničních partnerů, do-
pravců, neodvratitelné události, apod.), není schop-
na dodržet podmínky smlouvy o zájezdu,

2.  jestliže nebude dosaženo minimálního počtu zá-
kazníků, zruší-li CK GT zájezd z důvodu nedosažení 
minimálního počtu zákazníků, je povinna tuto 
skutečnost zákazníkovi písemně oznámit nejpozději 
ve lhůtě 10 dní před zahájením zájezdu.

Dojde-li ke zrušení zájezdu, popř. služby, CK GT je povin-
na bez zbytečného prodlení zákazníka písemně infor-
movat a zákazník má právo na vrácení zaplacené ceny 
nebo zálohy, popř. má právo požadovat, aby mu CK GT 
poskytla na základě nové smlouvy o zájezdu náhradní 
zájezd v kvalitě odpovídající původní smlouvě o zájezdu, 
může-li CK GT takový zájezd nabídnout, a aby původní 
zaplacenou částku převedla na úhradu ceny náhradního 
plnění (zájezdu), a to bez jakéhokoli odstupného. Do-
jde-li ke zrušení zájezdu a zákazníkovi není poskytnut 
náhradní zájezd, je CK GT povinna vrátit zákazníkovi za-
placenou cenu. Pokud dojde ke zrušení zájezdu ve lhůtě 
kratší než 20 dnů před termínem zahájení zájezdu z ji-
ných důvodů, než je uvedeno pod bodem 1. a 2. tohoto 
odstavce, je CK GT povinna zaplatit zákazníkovi penále 
ve výši 10% z ceny zájezdu. 
Pokud z důvodů nastalých objektivních okolností je CK 
GT nucena změnit podmínky zájezdu, na který je uzavře-
na smlouva o zájezdu (např. změnit termín o více než 
24 hodin nebo program zájezdu, trasu nebo cenu zájez-
du apod.), CK GT navrhne zákazníkovi změnu smlouvy 
o zájezdu, a to písemně, bez zbytečného odkladu. 
Zákazník má právo na odstoupení od smlouvy, pokud 
s navrženými změnami projeví nesouhlas, a to ve lhůtě 
5 dnů po obdržení návrhu změn. Pokud se zákazník 
v této lhůtě ke změnám smlouvy nevyjádří, platí, že 
s navrženou změnou souhlasí. 
Pokud navrhovaná změna smlouvy o zájezdu vede 
ke změně ceny zájezdu, CK GT musí v návrhu na změnu 
smlouvy uvést novou cenu zájezdu. Návrh na změnu 
smlouvy o zájezdu CK GT odesílá stejným způsobem 
a se stejnými účinky, které tyto podmínky stanoví pro 
odeslání oznámení o zvýšení ceny (viz článek V., Cena). 
V takovém případě má zákazník právo ve lhůtě 5 dnů 
od obdržení návrhu nové ceny od této smlouvy odstou-

pit. Pokud zákazník ve lhůtě 5 dnů od uzavřené smlouvy 
o zájezdu neodstoupí, platí, že zákazník se změnou 
smlouvy o zájezdu souhlasí. V takovém případě je zákaz-
ník povinen ve stanovené lhůtě uhradit CK GT případný 
rozdíl v ceně.
1. V průběhu zájezdu
Pokud po zahájení zájezdu CK GT zjistí, že dohodnuté 
podmínky nebude moci dodržet, je povinna provést 
neodkladná opatření, aby zájezd mohl pokračovat. 
Není-li to možné, je oprávněna provést operativně 
změny v dohodnutých podmínkách poskytovaných 
služeb, zejména je povinna zabezpečit náhradní pro-
gram a služby v rozsahu a kvalitě pokud možno shodné 
nebo blížící se k původním podmínkám. Vzniknou-li CK 
GT v souvislosti s těmito operativními změnami nákla-
dy, nese je ze svého. Pokud nelze zajistit pokračování 
zájezdu jinak, než prostřednictvím služeb nižší kvality 
nebo menšího rozsahu, než bylo dohodnuto ve smlouvě 
o zájezdu, je CK GT povinna po ukončení zájezdu vrátit 
zákazníkovi zaplacenou cenu neposkytnutých služeb, 
za které nebylo zajištěno náhradní plnění, popř. vrátit 
zákazníkovi rozdíl v ceně. Zajistí-li však CK GT náhradní 
plnění a služby stejné nebo vyšší kvality (např. ubyto-
vání v jiném hotelu stejné nebo vyšší kategorie), jsou 
další nároky zákazníka vůči CK GT vyloučeny. CK GT si 
vyhrazuje právo: 
1.  na změnu věcného i časového programu z důvodu 

neodvratitelných událostí, zásahu vyšší moci, z dů-
vodu rozhodnutí státních orgánů nebo mimořád-
ných okolností (nejistá bezpečnostní situace, stávky, 
dopravní problémy, karanténa, extrémní klimatické 
jevy a další okolnosti, které cestovní kancelář GT 
nemohla ovlivnit ani předvídat) a neodpovídá za dů-
sledky, plynoucí ze změny programu a ceny zájezdu 
vyvolané takovými událostmi a okolnostmi, 

2.  na změnu místa odletu a příletu, trasy letu, možnost 
mezipřistání, změny letecké společnosti, typu leta-
dla a letového plánu,

3.  na časové posuny u zájezdů s leteckou dopravou, 
jejichž délka je stanovena na základě letového 
řádu platného v době zpracování nabídky zájezdů 
a u kterých jsou první a poslední den určeny pře-
devším k zajištění dopravy, transferů a ubytování 
a nejsou považovány za dny plnocenného rekreač-
ního pobytu; pokud nastanou časové posuny v dů-
sledku změny letových řádů, může dojít ke zkrácení 
celkového počtu dní trvání zájezdu, aniž by tato 
skutečnost měla vliv na cenu zájezdu, z důvodu 
např. nečerpání zaplacených služeb v místě pobytu. 
CK GT neodpovídá ani za časové posuny, které 
u zájezdů s leteckou dopravou, zejména charte-
rovou leteckou dopravou, nastanou v den odletu/
příletu, v důsledku posunu letu několik hodin 
před plánovaným časem odletu nebo neplánova-
ného mezipřistání; je-li let uskutečněn v nočních 
hodinách, může být přílet, popř. návrat, posunut 
do nočních, popř., ranních hodin následujícího 
dne, v závislosti na délce letu. Pro účely vymezení 
termínu zájezdu se zahájením a ukončením zájez-
du rozumí okamžik započetí letecké přepravy (tj. 
okamžik započetí odbavování zákazníka leteckým 
dopravcem). U nočních letů jsou ubytovací služby 
v rozsahu první a poslední noci poskytnuty též 
v případě, že zákazník je ubytován do 12.00 hod. 
následujícího dne, popř. ubytování opustí po 12.00 
hod. téhož dne. Z uvedených důvodů jsou rekla-
mace tzv. „zkrácení“ pobytu, popř. počtu nocí, kdy 
bylo skutečně čerpáno ubytování, vyloučeny a ne-
může za ně být poskytnuta fi nanční náhrada. CK 
GT dále neručí za případné zpoždění z technických 
důvodů, z důvodů nepříznivého počasí, z důvodů 
přetížení komunikací nebo hraničních přechodů 
ani z důvodu stávek či vyšší moci; cestující musí při 
plánování přípojů, obchodních termínů a důležitých 
setkání brát možnost zpoždění v úvahu. V případě 
zpoždění nevzniká zákazníkovi právo na odstoupení 

od smlouvy, slevu či jiné uplatnění nároku na náhra-
du škody,

4.  ubytovat zákazníka v jiném hotelu stejné nebo vyšší 
kategorie, a to i na část pobytu, v případě, bude-li to 
nutné na základě přebukování hotelu či jiné závažné 
okolnosti, která nezávisí na CK GT, 

5.  je-li zájezd přerušen z důvodu vyšší moci, je CK GT 
povinna učinit veškerá opatření k dopravě zákazní-
ka, včetně spolucestujících, zpět do místa odletu/
odjezdu. Dojde-li k okolnostem, jejichž vznik, průběh 
a následek není závislý na činnosti a postupu CK 
GT nebo k okolnostem na straně zákazníka, na zá-
kladě kterých zákazník zcela nebo zčásti nevyužije 
objednané, zaplacené a CK GT zabezpečené služby, 
nevzniká zákazníkovi, pokud není dohodnuto jinak, 
nárok na refundaci nebo slevu z ceny těchto služeb.

Změny na základě požadavku zákazníka.
CK GT na základě individuálního požadavku zákazníka 
provede změnu sjednaných podmínek, pokud je taková 
změna dle podmínek dopravců a dalších poskytova-
telů služeb, které jsou součástí zájezdu, možná. Podle 
povahy změny podléhá její provedení poplatku ve výši 
a za podmínek, uvedených níže. Uplatní-li zákazník 
podle článku VI., bodu 5. těchto VSP právo na změnu 
osoby, která se účastní zájezdu, musí tak učinit písemně 
a ve stanovené lhůtě a s ohledem na podmínky leteckých 
společností. Týká-li se změna zákazníka, který podepsal 
smlouvu o zájezdu, písemné oznámení musí obsahovat 
údaje uvedené v článku VI., bodu 5. těchto VSP. Dnem 
doručení písemného oznámení se osoba v něm uvedená 
stává zákazníkem a původní a nový zákazník společně 
a nerozdílně odpovídají za zaplacení zájezdu a úhradu 
případných dalších nákladů vzniklých v souvislosti s tou-
to změnou u dodavatelů služeb, např. doúčtování rozdílu 
mezi dětskou cenou a cenou za dospělou osobu, poplat-
ků za změnu knihování u leteckých společností apod. Při 
této změně je kromě případných poplatků za změnu 
knihování u leteckých společností účtován manipulační 
poplatek ve výši 700,- Kč za osobu, Stejné podmínky platí 
i v případě změny jména jiného účastníka zájezdu (u pro-
vdaných žen, v souvislosti s novými cestovními doklady 
aj.). Týká-li se změna zvýšení počtu účastníků zájezdu 
o dalšího spolucestujícího apod. je účtován poplatek 
500,- Kč na osobu. Za změnu termínu nebo destinace, 
kterou lze u CK GT uplatnit pouze do 45. dne před odle-
tem/odjezdem, je účtován poplatek podle skutečných 
nákladů, nejméně však 500,- Kč na osobu. Změny uplat-
něné v době od 44. dne před odletem/odjezdem jsou 
vyloučeny a požadavek zákazníka je posuzován podle 
článku IX. těchto VSP. Za vystavení náhradních letenek 
při jejich ztrátě a za změny objednaných fakultativních 
služeb v místě pobytu uhradí zákazník poplatek ve výši 
500,- Kč na osobu. 

IX. Odstoupení od smlouvy. Stornovací podmínky 
Zákazník má právo kdykoli před započetím zájezdu 
odstoupit od smlouvy, a to i bez uvedení důvodu a dále 
z důvodu změny dohodnutých podmínek před zaháje-
ním zájezdu, pokud nedojde k uzavření nové smlouvy 
o zájezdu podle článku VIII. těchto VSP. Oznámení musí 
učinit zákazník, který podepsal smlouvu o zájezdu, a to 
písemně. Důvody odstoupení musí zákazník uvést v pří-
padě, že odstupuje z důvodu nesouhlasu se změnou 
dohodnutých podmínek či ceny před zahájením zájezdu 
a nepožaduje uzavření nové smlouvy o zájezdu. Odstou-
pení od smlouvy musí zákazník zaslat doporučenou 
poštou anebo doručit osobně do provozovny CK GT 
nebo tomu prodejnímu místu, kde uzavřel smlouvu 
o zájezdu. Při odstoupení od smlouvy do 45 dní včetně 
před datem odletu/odjezdu je zákazník povinen uhradit 
CK GT skutečně vzniklé náklady, nejméně však poplatek 
ve výši 1490,- Kč za každou osobu uvedenou v smlouvě 
o zájezdu. Při odstoupení od smlouvy ve lhůtě kratší 
než 45 dní před odletem/odjezdem je zákazník povinen 
uhradit CK GT skutečně vzniklé náklady, nejméně však 
odstupné ve výši: 
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a.  při odstoupení v období od 44 do 30 dnů před odle-
tem/odjezdem 20 % celkové ceny zájezdu 

b.  při odstoupení v období od 29 do 21 dnů před odle-
tem/odjezdem 30 % celkové ceny zájezdu 

c.  při odstoupení v období od 20 do 14 dnů před odle-
tem/odjezdem 50 % celkové ceny zájezdu 

d.  při odstoupení v období od 13 do 7 dnů před odle-
tem/odjezdem 70 % celkové ceny zájezdu 

e.  při odstoupení ve lhůtě 6 a méně dnů před datem 
odletu či odjezdu 100 % ceny zájezdu

Pro skupiny nad 10 osob se k výše uvedeným lhůtám 
připočítává 10 kalendářních dní. 
Odstupné u připojištění Last, Standard, Select, Comfort, 
Optimal a Sport činí 100 %
Odstupné u objednaného seatingu, nadváhy, palubního 
cateringu a služby Travel Plus Comfort činí 100 %
Platební a stornovací podmínky u letenek a některých 
zájezdů jsou závislé na podmínkách dopravců a uby-
tovacích zařízení. U zájezdů s nerefundovatelnými 
letenkami nebo nevratnými platbami za ubytování (např. 
u zájezdů typu First minute, individuálních cest, zájezdů 
na vyžádání apod.) a další služby se zákazník zavazuje 
při odstoupení od smlouvy uhradit CK GT, nad rámec 
výše uvedeného odstupného, částku skutečně vzniklých 
nákladů za objednané nerefundovatelné letenky, uhra-
zené ubytování a další služby, a to ve výši přesahující 
dohodnuté odstupné. O odlišných podmínkách odstou-
pení od smlouvy informuje prodejce při uzavření smlou-
vy a tato skutečnost je uvedena na webových stránkách, 
popřípadě na Potvrzení rezervace. 
Pokud se zákazník nedostaví na stanovené místo odletu 
v předem oznámenou hodinu, zmešká odlet/odjezd, 
poruší pasové, celní či devizové předpisy, spáchá celní 
přestupek, zamlčí skutečný zdravotní stav nebo z jaké-
hokoli jiného důvodu na straně zákazníka nebude moci 
překročit státní hranice, nemá nárok na vrácení jakékoli 
části dohodnuté a zaplacené ceny. V případě, že zá-
kazník v průběhu zájezdu bezdůvodně nevyčerpá část 
zájezdu nebo některou ze zaplacených služeb, nemá 
nárok na fi nanční náhradu za nečerpané služby. CK GT 
není zodpovědná za škodu způsobenou zákazníkovi 
v případě, že nebude možné jej kontaktovat s informací 
o změnách zájezdu na jím uvedeném kontaktním te-
lefonním čísle nebo adrese uvedené v objednávce pro 
doručování zákazníkovi. Jestliže se zákazník z těchto 
důvodů nebude moci zájezdu zúčastnit, bude to po-
važováno za odstoupení od smlouvy o zájezdu z jeho 
strany. 
Odstupné se počítá ode dne následujícího poté, co CK 
GT obdržela písemné oznámení zákazníka o odstou-
pení od smlouvy. Do počtu dnů se nezapočítává první 
den zájezdu (odletu/odjezdu na zájezd, popř. nástup 
při individuálním ubytování). Pokud účast na zájezdu 
ruší jedna nebo více osob uvedených ve smlouvě o zá-
jezdu, cena se přepočítává, přičemž mohou být kromě 
odstupného v některých případech vyžadovány i pří-
platky od osob, které zájezd neruší. Např. odstoupí-li 
jedna osoba z dvojice, musí zákazník, který se zájezdu 
zúčastní sám, uhradit příplatek za jednolůžkový pokoj, 
obdobně se postupuje při obsazení apartmánů nižším 
počtem osob.
Pro případ odstoupení od smlouvy o zájezdu ze závaž-
ných důvodů se zákazník může pojistit. CK GT vystaví 
doklad o zrušení zájezdu, hlášení a další potřebné dokla-
dy dodává zákazník přímo pojišťovně. 
CK GT je oprávněna před započetím zájezdu odstoupit 
od smlouvy v případech zrušení zájezdu podle článku 
VIII. těchto VSP a dále z důvodu porušení povinností 
vyplývajících z uzavřené smlouvy o zájezdu zákazníkem. 
Písemné oznámení o odstoupení od smlouvy s uve-
dením důvodů musí CK GT zaslat na adresu zákazníka 
uvedenou ve smlouvě o zájezdu a účinky odstoupení 
nastávají dnem doručení oznámení. Oznámení o od-
stoupení od smlouvy CK GT odesílá stejným způsobem 
a se stejnými účinky, které tyto podmínky stanoví pro 
odeslání oznámení o zvýšení ceny (viz článek V., Cena). 

X. Odpovědnost za vady, reklamace.
Nemá-li zájezd vlastnosti, o nichž CK GT zákazníka ujistila 
nebo které zákazník vzhledem k nabídce a zvyklostem 
důvodně očekával, je zákazník oprávněn požadovat, 
aby CK GT zajistila nápravu v přiměřené lhůtě, pokud si 
náprava nevyžádá neúměrné náklady. Veškeré reklama-
ce uplatňuje zákazník bez zbytečného odkladu písemně 
na místě vzniku závad u příslušného místního delegáta, 
průvodce či místního zastoupení CK GT tak, aby mohla 
být včas uskutečněna náprava. Zákazník může reklamaci 
uplatnit též ústně, v takovém případě příslušný místní 
delegát, průvodce či místní zastoupení CK GT sepíše pro-
tokol a zákazník je povinen jej podepsat. V případě, že 
zákazník neuplatní reklamaci na místě zájezdu, pozbývá 
nárok na uplatnění reklamace, ledaže prokáže, že při 
veškeré snaze nemohl reklamaci uplatnit u příslušného 
místního delegáta, průvodce či místního zastoupení 
CK GT. Po návratu ze zájezdu je zákazník povinen rekla-
maci uplatnit u vedoucího pracovníka CK GT nebo u jím 
pověřeného pracovníka, popř. prostřednictvím vedoucí-
ho cestovní kanceláře nebo agentury, u které byl zájezd 
zakoupen, a to nejpozději ve lhůtě 1 měsíce po skončení 
zájezdu dle podmínek reklamačního řádu, který je nedíl-
nou přílohou těchto všeobecných podmínek. Zákazník 
je povinen poskytnout součinnost potřebnou k vyřízení 
reklamace. 

Vyloučení odpovědnosti CK GT za škodu.
CK GT neodpovídá za škodu zejména v případech, pokud 
škoda vznikla:
1.  jednáním či následky jednání zákazníka, 
2.  jednáním či následky jednání třetí osoby, která není 

spojena s poskytováním zájezdu a nemá žádný 
vztah k zajišťování dohodnutých služeb dle smlouvy 
o zájezdu (např. hluční turisté v letovisku, autoha-
várie, zahájení stavební činnosti v okolí, zakoupení 
výletu u místního pořadatele nebo jiné cestovní 
kanceláře zákazníkem apod.), 

3.  okolnostmi vylučujícími odpovědnost, tzv. vyšší moc, 
z důvodu rozhodnutí státních orgánů nebo mimořád-
ných okolností (nejistá bezpečnostní situace, stávky, 
dopravní problémy, karanténa, extrémní klimatické 
jevy a další okolnosti, které cestovní kancelář GT 
nemohla ovlivnit ani předvídat), jakož i v případě, 
kdy CK GT prokáže, že škodě nemohla zabránit ani 
při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat,

4.  zpožděním či změnami letových řádů, typu letadla 
a trasy letu, změnami lodních řádů apod. a jejich 
následky, zejména nečerpáním objednaných služeb 
v důsledku vzniklého prodlení, 

5.  sníženou úrovní či nesplněním služby, kterou si 
zákazník sám objedná v místě pobytu, ať již v hotelu, 
místní cestovní kanceláři či u jiné společnosti nebo 
organizace.

XI. Cestovní pojištění zákazníka.
V cenách zájezdů CK GT je zahrnuto základní pojištění 
asistenčních služeb a léčebných výloh (BASIC), zajišťova-
né prostřednictvím ERV Evropské pojišťovny a.s. Infor-
mace o pojištění jsou uvedeny v inzerátu ERV Evropské 
pojišťovny a.s. v katalogu, podrobná ustanovení o pod-
mínkách a rozsahu pojištění jsou uvedeny v Pojistných 
podmínkách, případně v dalších dokumentech pojišťov-
ny. Pojištěním vzniká smluvní vztah mezi zákazníkem 
a pojišťovnou. CK GT je prostředníkem při sjednání 
pojistné smlouvy, předmětem smlouvy o zájezdu je 
i pojištění, smlouva o zájezdu s Pojistnými podmínkami 
jsou dokladem o pojištění. Případnou pojistnou událost 
řeší zákazník přímo s pojišťovnou. CK GT v případě 
pojistné události nepřísluší posuzovat existenci, popř. 
výši nároků vyplývajících z pojistného vztahu. V případě 
pojistných událostí poskytne CK GT potřebnou součin-
nost, nehradí však poplatky za lékařská vyšetření, léky 
apod. Veškeré náklady související s pojistnými událostmi 
hradí ERV pojišťovna a.s. způsobem uvedeným v pojist-
né smlouvě a Pojistných podmínkách. 

Podpisem smlouvy, jejímž předmětem je i pojištění, 
vyslovuje zákazník souhlas s přechodem svých práv 
(postoupením pohledávky) na pojistné plnění vůči pojiš-
ťovně na CK GT v případě, že CK GT na základě požadav-
ku zákazníka nebo dalších osob oprávněných z pojistné 
smlouvy poskytne za zákazníka úhradu léčebných nákla-
dů, popř. uhradí jiné náklady za zákazníka postiženého 
pojistnou událostí. Zákazníci, kteří si kupují pouze ubyto-
vání, lodní lístky, letenky, zájezdy z mimořádné nabídky 
a jiné služby související s cestovním ruchem, pojištěni 
nejsou, mohou se pojistit individuálně. 
Závazky ze smlouvy o zájezdu týkající se letecké 
přepravy a výše náhrady škody se řídí ustanoveními 
mezinárodních dohod, kterými je ČR vázána; zejména 
Úmluvou o sjednocení některých pravidel o mezinárodní 
letecké dopravě, která byla uveřejněna pod č. 15/1935 
Sb., ve znění vyhlášky č. 15/1966 Sb., Protokolu, kterým 
se mění Úmluva o sjednocení některých pravidel o mezi-
národní letecké dopravě, podepsaná ve Varšavě dne 
12. října 1929, Úmluvou o sjednocení pravidel v meziná-
rodní letecké dopravě ze dne 28. 5. 1999 (tzv. Montreal-
skou úmluvou) a dále nařízením Evropského parlamentu 
a Rady Evropské unie č.2027/97 ve znění nařízení 
č.889/2002 ze dne 13. 5. 2002, které vychází z Montreal-
ské úmluvy a vztahuje se na mezinárodní i vnitrostátní 
leteckou přepravu.

XII. Pojištění CK GT proti úpadku
CK GT je řádně pojištěna pro případ úpadku, a to v roz-
sahu a za podmínek stanovených zák. č 159/1999 Sb. 
a u pojišťovny, které bylo podle zvláštního předpisu 
uděleno povolení pro pojištění podle tohoto zákona. 
Podrobnosti o platném pojištění jsou aktuálně uvedeny 
na webových stránkách CK GT. Doklad o pojištění je 
zákazníkovi vydán spolu se smlouvou o zájezdu nebo 
potvrzením o zájezdu. 

XIII. Závěrečná ustanovení:
Zákazník podpisem smlouvy o zájezdu dává CK GT sou-
hlas s tím, aby CK GT zpracovávala a shromažďovala 
osobní údaje zákazníka, a to v rozsahu jméno, příjmení, 
datum narození, telefon, bydliště a kontakt na elektro-
nickou poštu, popř. jinou zákazníkem uvedenou adresu, 
vše v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 
101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění. 
Podpisem smlouvy o zájezdu zákazník současně prohla-
šuje, že je zmocněn udělit a že uděluje shora uvedený 
souhlas i jménem osob, které se účastní zákazníkem 
sjednaného zájezdu.
Při zpracování osobních údajů je CK GT povinna dbát, 
aby zákazník a osoby, které se účastní zákazníkem 
sjednaného zájezdu, neutrpěli újmu na svých právech, 
zejména na právu na zachování lidské důstojnosti a dbát 
na ochranu před neoprávněným zasahováním do jejich 
soukromého a osobního života. 
Poskytnuté údaje je CK GT oprávněna zpracovávat 
a shromažďovat za účelem nabízení obchodu a služeb 
poskytovaných nebo zprostředkovávaných CK GT. Po-
skytnuté údaje je CK GT oprávněna zpřístupnit pouze 
zaměstnancům CK GT a smluvním partnerům a zásadně 
je neposkytuje třetím osobám. Zákazník má právo sou-
hlas se zpracováním jeho osobních dat kdykoli písem-
nou formou odvolat.

Tyto Všeobecné smluvní podmínky tvoří spolu s Důle-
žitými informacemi a Reklamačním řádem nedílnou 
součást smlouvy o zájezdu. Zákazník potvrzuje svým 
podpisem na smlouvě o zájezdu, že se s těmito pod-
mínkami seznámil a souhlasí s nimi v plném rozsahu.

Všeobecné smluvní podmínky vstupují v platnost dne 
1. 12. 2015 a v plném rozsahu nahrazují Všeobecné 
smluvní podmínky ze dne 1. 1. 2014. Eventuální neplat-
nost jednotlivých ustanovení nemá vliv na celkovou 
platnost Všeobecných smluvních podmínek a smlouvy 
o zájezdu.





www.ERVpojistovna.cz

Užijte si cesty s GREECE TOURS do Řecka a na Kypr 
Kvalitní základní pojištění „BASIC“ v ceně všech zájezdů
Pestrá škála možností připojištění!

Výhodná možnost připojištění STANDARD

Limity pojistného plnění (v Kč) Evropa

Trvalé následky úrazu
Úmrtí následkem úrazu

300 000
200 000

Škoda na osobních věcech 30 000 1)

Odpovědnost za škodu na zdraví
Odpovědnost za škodu na majetku
Náklady na právní zastoupení

4 000 000
2 000 000

200 000

Stornopoplatky
Přerušení cesty

30 000
50 000

2)

Nevyužitá dovolená 8 000 3)

Zvýhodněná cena za 1-24 dní STANDARD

Osoba 490 Kč

Děti do 15 let 245 Kč

Základní pojištění v ceně BASIC

Limity pojistného plnění (v Kč) Evropa

Léčebné výlohy
Zubní ošetření 
Fyzioterapie

2 400 000
24 000

120 000

Aktivní asistence
Převoz, přeložení, přeprava
Repatriace tělesných ostatků
Opatrovník

neomezeně
1 000 000
1 000 000

150 000

Tato inzerce má pouze informativní charakter. Přesné znění pojistných podmínek 
obdržíte při sjednání pojištění.

Vysvětlivky:   1)  spoluúčast 500 Kč 
       2)  spoluúčast 10 – 20 % 
       3)  1 000 Kč za den

Pro další variantu připojištění, k zájezdům nad 30 000 Kč/osoba, kontaktujte 
prosím svého prodejce.



GREECE TOURS PRAGUE, spol. s. r. o.
Cestovní kancelář
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

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

Řecko
a jeho místa

v dosahu 2:00 – 2:50 hod. letu  M
ap

a

  Korfu 
Informace o oblasti   98–99
Nabídka ubytování   100–107

  Lefk ada 
Informace o oblasti   118–119
Nabídka ubytování   120–121

 Zakynthos 
Informace o oblasti   112–113
Nabídka ubytování   114–117

Skiathos
Informace o oblasti   80–81
Nabídka ubytování   82–83  

Olympská riviéra  
Informace o oblasti   48–49

Nabídka ubytování   50–51

Chalkidiki 
Informace o oblasti   40–41
Nabídka ubytování   42–47

  Pelopones 
Informace o oblasti   144–145
Nabídka ubytování   146–149

Skopelos  

Informace o oblasti   84–85
Nabídka ubytování   86–87

   Attika
Kefalonia 

Informace o oblasti   108–109
Nabídka ubytování   110–111

Co pro vás ještě můžeme zajistit?

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

Cesty za golfem
abyste se mohli strávit dovolenou se svými nejbližšími a současně 
se věnovat i svému oblíbenému sportu, více na www.golfrecko.cz

Samostatné ubytování
máte-li vlastní letenky nebo chcete jet do Řecka autem, objednejte 
si u nás samostatné ubytování 

Svatební cesty
na romantická místa a do hotelů jen pro dospělé ve vámi zvolených 
termínech

Leteckou dopravu
pro vaše individuální cesty do Řecka včetně možnosti pojištění pro 
případ zrušení cesty

Transfery taxíkem
pro pohodlnou a rychlou přepravu z cílového letiště do vašeho 
hotelu a zpět 

Zájezdy pro skupiny
pokud vás bude společně cestovat více než deset, zpracujeme vám 
individuální kalkulaci

Firemní akce 
v Řecku nebo na Kypru jako například semináře, školení nebo 
incentivní akce 

Dárkové poukázky
v různých hodnotách, které můžete využít jako dárky pro své blízké 
nebo zaměstnance

Zeptejte se nás na cokoliv dalšího, 
vždy vám rádi poradíme

JISTOTA pro vás
Naše cestovní kancelář je řádně pojištěna pro případ úpadku, 
a to v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem 159/1999 Sb. 
u pojišťovny, které bylo podle zvláštního předpisu uděleno 
povolení pro pojištění podle tohoto zákona. Podrobnosti o platném 
pojištění uvádíme aktuálně na našem webu.

Patříme mezi nejstarší členy Asociace cestovních kanceláří 
České republiky

O všech aktuálních nabídkách i zajímavostech o Řecku informujeme 
na facebook.com/greecetours

Tisková chyba vyhrazena

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
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www.greece-tours.cz

Váš prodejce:

Kypr

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

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

Santorini | Mykonos | Paros | Naxos | Pelopones 
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