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Naše Řecko pro vás!
O tom, že Řecko je ideálním cílem prázdninových cest se od roku 1990 
přesvědčila dlouhá řádka našich klientů, mnozí i opakovaně. Těší nás, že se 
vám v Řecku líbí a snažíme se vyhledávat nová zajímavá místa a atraktivní 
možnosti ubytování. 

Včasný výběr se vyplatí  
Doporučujeme využít skvělé First minute nabídky! Při zahájení prodeje si 
můžete vybrat termín, časy letů i ubytování, které vám vyhovují. Zatímco 
u zájezdů na poslední chvíli zaplatíte za slevu téměř vždy zúženým 
výběrem a někdy i zklamáním, při včasné objednávce ušetříte bez 
kompromisů. Mimo to oblíbené hotely vyšších kategorií jsou často brzy 
vyprodány, takže se ani jako Last minute nenabízí. Pro případ nenadálých 
komplikací můžete využít nabídku připojištění od ERV Evropské 
pojišťovny, a.s., která kryje až 90 % stornopoplatků.

Katalog a naše celková nabídka  
V tištěné podobě představujeme jen vybrané hotely s výhodami 
a orientační cenou. Jedná se vždy o nejnižší možnou cenu za dospělou 
osobu ve dvoulůžkovém pokoji. Kompletní aktualizovanou nabídku, 
kterou v průběhu roku neustále doplňujeme o nové zájezdy, najdete 
na našem webu. Pokud vám nevyhovuje termín nebo délka pobytu, 
vynasnažíme se vše zajistit podle vašich požadavků.

Podrobné popisy a aktualizované ceny  
Nejaktuálnější ceny včetně výhod a slev uvádíme na našem webu, kde 
naleznete podrobné popisy včetně typů pokojů a navíc řadu dalších 
pobytových míst a hotelů. Pro okamžité získání všech informací jsou 
u jednotlivých destinací zobrazeny QR kódy. 

S rezervací online ušetříte čas i peníze  
Vyberte si zájezd, který vám vyhovuje, a rezervujte na našem webu 
jednoduše online. Můžete si navolit vhodné připojištění, místo k sezení, 
palubní catering, u některých zájezdů i přikoupení stravování nebo 
pohodlný transfer privátním vozem taxi. A navíc získáte slevový bonus.

Naplánujte si zájezd podle sebe  
Představy o ideální dovolené se mohou lišit. Jen vy sami víte, jak chcete 
prožít své volné dny. Sníte o tom, že se ztratíte z dosahu telefonního 
spojení i signálu wifi  a budete jen relaxovat? Anebo plánujete aktivní 
dovolenou, chcete si něco dokázat, poznat a zažít? V Řecku najdete ta 
pravá místa.

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.

Poděkování za věrnost

Pro naše stálé klienty se snažíme poskytnout něco navíc. Kromě 
slevy na zájezd získáte s kartou stálého klienta také příjemné cenové 
zvýhodnění ve vybraných obchodech s řeckými potravinami nebo 
řeckých restauracích. Pokud jste s námi v posledních letech cestovali 
alespoň dvakrát a kartu dosud nemáte, můžete si ji vyzvednout 
v naší kanceláři anebo vám ji na vyžádání zašleme poštou. Děkujeme 
za důvěru, kterou nám prokazujete!





Dovolená podle vás
Jen vy sami víte, jak chcete svou dovolenou prožít. Naplánujte si ji podle 
svých představ, zájmů a možností. Doporučíme vám místa, kde se můžete 
věnovat cyklistice nebo golfu, užít si vodní sporty a potápění, cvičit jógu 
nebo podnikat turistické výšlapy. Zavolejte nebo napište, rádi poradíme. 
Známe svou zemi a chceme i vás zavést na její nejkrásnější místa.

Dovolená se vším všudy  
Toužíte po bezstarostné dovolené? Vyberte si z nabídky all inclusive hotelů 
se zajištěným stravováním včetně nápojů po celý den. Hotely vyšších 
kategorií mají v rámci all inclusive pestré animační programy pro děti 
i dospělé a různé možnosti sportovních aktivit jako tenis, fi tness, šlapadla, 
kánoe i windsurfi ngy pro držitele licence.

Studia a apartmány bez stravování  
Chcete jíst v tavernách jako místní Řekové, vychutnat si snídani v soukromí 
nebo připravit vlastní salát z čerstvé zeleniny? Nabízíme ubytování 
v apartmánech nebo suitách a vilách s kuchyňským koutem. 

Hotely jen pro dospělé  
Představujete si klidnou dovolenou jen ve dvou? Připravili jsme pro vás 
přehled hotelů, určených pouze pro pobyt dospělých klientů. 

Top hotely  
Láká vás luxusní dovolená v elegantně vybavených pokojích nebo suitách 
s vlastními bazény? Máme pro vás nejširší nabídku řeckých top hotelů.

Prodloužené víkendy  
Nemůžete odjet na týdenní dovolenou, ale chcete si dopřát několik dní 
relaxu? Leťte k moři na prodloužený víkend.

Svatební cesty  
Sníte o romantických scenériích pro vaše líbánky? Doporučíme vám úžasná 
místa pro nerušené soukromí.

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

Cesty za golfem  
Rádi byste strávili dovolenou se svými nejbližšími a přitom se mohli 
věnovat i svému oblíbenému sportu? Pěkné golfové areály najdete na řadě 
atraktivních míst v Řecku i na Kypru. 

Individuální cesty „na míru“  
Naplánovali jste si svůj pobyt v Řecku a potřebujete zajistit samostatné 
ubytování nebo letenky? Vyhledáme nejvhodnější nabídky podle vašich 
představ.

Zájezdy pro skupiny, fi remní akce, školení, incentivy  
Plánujete fi remní akci na neobvyklém místě? Nabídneme vám vhodná 
letoviska i hotely.

Chcete vzít své děti k moři?
Na následující stránce se dovíte, jaké máte možnosti…





Vezměte děti k moři!
Chcete-li si užít pěknou rodinnou dovolenou, na kterou budete vzpomínat 
i po letech, naplánujte si ji v klidu a včas. Pečlivý výběr místa a ubytování 
s ohledem na věk a potřeby vašich dětí je nejdůležitější. Zjistěte si, zda 
zvolený hotel nabízí vhodné podmínky pro rodiny, zda letovisko není 
příliš rušné, v kolik hodin jsou plánované odlety, jak je zajištěný transfer 
z letiště i jaká je pláž. Pro rodiny máme zájezdy s ubytováním ve studiích, 
prostorných apartmánech, rodinných pokojích či suitách. 

Zájezd ZDARMA

Za děti, kterým v den návratu ještě nebudou dva roky, hradíte pouze 
poplatek ve výši 990 Kč. Zajistíme pro ně dětskou postýlku, počítejte ale 
s tím, že nemají nárok na místo v letadle. Chcete-li pro dítě letenku, lze ji 
samozřejmě za poplatek objednat, stejně jako dětskou stravu na palubě. 
Pro bezpečný transfer z letiště na hotel a zpět rádi zařídíme dětskou 
autosedačku.

ZDARMA ubytování a stravování 

U mnoha zájezdů mají děti v doprovodu dvou dospělých osob ubytování 
i stravování zdarma, zaplatíte za ně pouze letenku a doplňkové služby. 
Hotely sítě Grecotel dokonce poskytují dětem od 3 do 12 let rozšířené 
stravování i v případě, kdy rodiče mají zájezd jen se snídaní nebo 
polopenzí. V Tasty Corner dostanou vaše děti od 11 do 17 hodiny zdarma 
čerstvé ovoce, jogurty, sušenky, zmrzlinu, mléko, čaj, vodu a džusy. 
Obědy zahrnují polévky a oblíbená dětská jídla jako pizzu nebo špagety 
i dietní stravu.

Hotely vstřícné k dětem  
Ne všechny resorty se skluzavkami a vodními parky nabízí i vhodné 
podmínky pro pobyt s malými dětmi. Doporučíme vám hotely vstřícné 
k dětem, které kromě rodinných pokojů zajišťují bezvadné zázemí pro 
rodiny – speciální dětské menu, dietní stravu a řadu dalších služeb. 
Na Chalkidiki v resortech Sani a Ikos a nově i v resortech Ikos na Kosu 
a Korfu můžete využít i službu hlídání dětí na pláži. V řadě hotelů vyšších 
kategorií se nabízí jesle s profesionály, vyškolenými v britské Worldwide 
Kids Company. 

Vybavení pro pobyt nejmenších  
Nejen Grecotely s resorty po celém Řecku nabízí pro děti do 3 let 
zdarma nebo za malý poplatek kromě postýlek i kočárky, ohřívače lahví, 
sterilizátory, nočníky, WC redukce, stupátka, vaničky a monitory. Stačí jen 
nahlásit své požadavky předem. Rádi pro vás ověříme možnosti dětského 
vybavení i v jiných hotelech dle vašeho výběru.

Aktivity pro děti od 3 do 12 let

V dětských klubech si děti nejen hrají a malují, ale také soutěží v různých 
sportovních disciplínách anebo se věnují zajímavým aktivitám jako malí 
přírodovědci a výzkumníci.
Prázdninový den pak mohou zakončit dětským disko nebo představením 
pro rodiče. Jazykových bariér se neobávejte, školený personál ví, jak se 
s dětmi dorozumět. 

Programy pro teenagery od 13 do 17 let

Atraktivní aktivity zahrnují například výuku moderních tanců, golfovou, 
fotbalovou nebo modelingovou akademii, lekce tenisu, sportovní turnaje 
a kreativní dílny. Mládež se skvěle zabaví a navíc i procvičí konverzaci 
v cizím jazyce.
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�� – Řecko – Kréta

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 
Ostrov je pokrytý hustou silniční sítí. Mezi hlavním městem 
a většími letovisky i jihem Kréty je po celou sezónu poměrně 
levné autobusové spojení. 
Pro poznání ostrova po vlastní ose se nabízí spousta možností 
pronájmu aut, motorek i jízdních kol.   

Teploty  vody a  vzduchu ve °C
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Více informací na

Kréta
Kréta s rozlohou 8331 km2 je největší a nejjižnější řecký 
ostrov. Od západu k východu měří 260 kilometrů a široký 
je od 10 do 56 kilometrů. Hlavní předností Kréty je kromě 
celoročně příjemného počasí přírodní rozmanitost, 
díky níž získala i přízvisko šestý kontinent.
Ostrov nabízí kouzelné členité pobřeží, vysoké hory, 
hluboké kaňony a soutěsky, úrodné náhorní plošiny 
i tajemné jeskyně. A k tomu sluncem zalitou krajinu, 
příjemný ostrovní vánek a pohodu. Není divu, že právě 
zde vznikla první vyspělá kultura na evropské půdě.

Proč navštívit Krétu?
Milovníci vodních sportů tu najdou křišťálově čisté moře, 
turisté se mohou vydat labyrintem stezek a velkolepými 
roklemi za poznáním vnitrozemí. Zájemce o historii 
jistě nezklamou archeologická naleziště, znalci řecké 
mytologie si nenechají ujít tajemnou jeskyni Dikteon, 
místo zrození samotného Dia. A všichni, kdo si prostě jen 
chtějí vychutnat nádherné slunce a nadýchat se vonného 
vzduchu, si tu mohou užít přes 300 slunečných dnů 
v roce.

Tip

Lodní výlet na Spinalongu
Malý neobydlený ostrov s mohutnou pevností se nachází 
u severovýchodního pobřeží Kréty. Spinalonga byla do roku 
1957 posledním útočištěm lidí nakažených leprou. Vyhnanci 
ze společnosti zdravých se obdivuhodně statečně dokázali 
se svou situací vyrovnat. Na ostrově měli kromě kostela 
fungující samosprávu, školu, knihovnu, kino a obchody. Touhu 
žít i přes stigma nemoci běžným životem skvěle popisuje 
Victoria Hislop ve své knize Ostrov, podle níž byl natočen 
i televizní seriál. Z přístavu v Eloundě převážejí lodě turisty 
na Spinalongu každou půlhodinu.
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Luxusní komplex bungalovů a vil, postavený s architektonickými 
prvky mínojských paláců, je situovaný v pěkném zálivu s písečnou 
pláží. Nachází se � kilometrů na východ od Heraklionu a �� kilometrů 
od oblíbeného letoviska Hersonissos, s nimiž má pravidelné autobusové 
spojení. Pobyt lze spojit s využitím relaxačního centra Elixir Alchemy 
Spa, které kromě sauny, aromaterapie, masáží přímo u moře, manikúry, 
pedikúry a kosmetických procedur, nabízí také jedinečnou indickou 
terapii Ayurveda.

GRECOTEL AMIRANDES 5*
�� – Řecko – Kréta – Gouves

VÝHODY
•  v ceně transfery do/z hotelu 

taxíkem
•  lehátka, slunečníky a osušky 

u bazénů i na pláži bez 
poplatku

•  kluby pro děti od  do �� let
•  na vyžádání dětské postýlky, 

židličky, ohřívače lahví, 
sterilizátory, nočníky, WC 
redukce, stupátka, vaničky, 
kočárky i monitory

•  od �� do �� hod. zdarma jídlo 
a nápoje pro děti –�� let 

•  rodinné pokoje
•  možnost dietní stravy
•  dětská fotbalová škola pod 

profesionálním vedením 
trenérů

VYBAVENÍ 
•  ���� m² vodních ploch, zahrada 

a vzrostlé palmy 
•  bazén olympijských rozměrů 

s mořskou vodou
•  vnitřní sladkovodní bazén, 

v zimě vyhřívaný
•  šest restaurací včetně à la carte, 

asijské, italské a řecké
•  několik barů
•  dětský bazén a hřiště
•  tenisové kurty, možnost 

zapůjčení raket
•  fi tness centrum, sauna, lekce 

jógy
•  vodní sporty 
•  kostelík, klenotnictví, butik 

a obchod 
•  wellness 

UBYTOVÁNÍ
klimatizované dvoulůžkové 
pokoje s možností přistýlky, 
koupelna se sprchovým koutem, 
vanou a hudebním kanálem, 
WC, vysoušeč vlasů, koupací 
pláště, pantofl e, SAT/TV, CD/
DVD přehrávač, hudební kanál, 
telefon, wifi , trezor, vybavení 
pro přípravu kávy a čaje, 
minibar za poplatek, balkón 
nebo terasa

STRAVOVÁNÍ 
polopenze formou bohatého 
bufetu

•  minifotbal, vodní gymnastika, 
plážový volejbal, stolní tenis 
a sauna bez poplatku

•  golfová akademie
•  ��jamkové golfové hřiště 

Crete Golf Club v dosahu 
�� kilometrů

Cena od 29 380 Kč / 8 dní
First minute od 27 380 Kč / 8 dní

Strava polopenze
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Rozsáhlý komplex, vystavěný formou bungalovů ve stylu ostrovní 
architektury, se nachází v obci Limenas Hersonissosu přímo u písčité 
pláže, místy s kamenitým vstupem do moře. Centrum letoviska 
Hersonissos je vzdáleno � kilometry. Areál s palmami a kvetoucími 
keři doplňuje �� privátních a sdílených bazénů. Pobyt v hotelu Royal 
Mare lze ideálně spojit s léčebnými a relaxačními programy lázeňského 
střediska Thalassotherapy. Kúry jsou přizpůsobeny specifi ckým 
potřebám a požadavkům každého hosta.

ALDEMAR ROYAL MARE 5*
�� – Řecko – Kréta – Limenas Hersonissu 

VÝHODY
•  v ceně transfery do/z hotelu 

taxíkem
•  lehátka, slunečníky a plážové 

osušky u bazénů i na pláži bez 
poplatku

•  na pláži sprchy, převlékárny 
a WC

•  dietní strava včetně bezlepkové
•  stolní tenis, hřiště na volejbal, 

minigolf a fi tness centrum bez 
poplatku

•  tenisové kurty bez poplatku, 
hradí se pouze večerní osvětlení

•  ��jamkové golfové hřiště 
v dosahu �� minut jízdy autem 

•  dětské menu, hřiště, židličky 
v restauraci a dětské postýlky

•  hlídání dětí za poplatek

VYBAVENÍ 
•  dva sladkovodní bazény, dětský 

bazén, jacuzzi, krytý bazén 
s jacuzzi 

•  šest restaurací a několik barů
•  sedm tenisových kurtů, stolní 

tenis, hřiště na volejbal a fi tness 
centrum

•  squashové kurty, minigolf, 
herna, billiár

•  vodní sporty včetně potápění 
a pronájem surfů

•  několik obchodů, zlatnictví 
a kadeřnictví

•  miniklub 
•  wellness

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, vybavení pro přípravu 
kávy a čaje, trezor, balkón 
nebo terasa, rampy a pokoje 
s upravenou koupelnou pro 
handicapované klienty

STRAVOVÁNÍ 
polopenze formou bohatého 
bufetu, možnost dokoupení 
all inclusive formou dine around Cena od 24 200 Kč / 8 dní

First minute od 20 740 Kč / 8 dní
Strava polopenze



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

�� – Řecko – Kréta – Malia

Oblíbený 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. Kromě polohy přímo 
u pláže je výhodou i umístění u plážové cesty spojující Malii se Stalisem, 
která je lemovaná obchůdky, tavernami a bary. Hotelové lázeňské 
centrum nabízí různé typy masáží, kosmetiku, pedikúru a další příjemné 
procedury. Centrum má vnitřní bazén, jacuzzi, saunu a parní lázně. 

ALEXANDER BEACH 5*

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

•  využití surovin z místních 
biofarem

•  internetový kout bez poplatku
•  možnost ubytování v rodinných 

pokojích s oddělenou ložnicí 
•  ��jamkové golfové hřiště 

v dosahu �� minut jízdy autem
•  wifi  

VYBAVENÍ 
•  pět sladkovodních bazénů, 

vnitřní bazén a jacuzzi
•  hlavní restaurace Alexandros, 

taverny Meltemi a Kriti, lobby 
bar Dionysos, plážové a pool 
bary

•  fi tness centrum, tenisové kurty, 
stolní tenis, plážový volejbal 

•  jóga a pilates
•  vodní sporty
•  dětské brouzdaliště a skluzavka, 

hřiště a miniklub
•  billiár, videohry a internetový 

koutek
•  zlatnictví, minimarket, suvenýry
•  animační programy 
•  wellness

UBYTOVÁNÍ
klimatizované dvoulůžkové 
pokoje s možností přistýlky, 
koupelna s WC, vysoušeč vlasů, 
SAT/TV s hudebním kanálem, 
telefon, trezor, malá lednička, 
balkón nebo terasa, na vyžádání 
vybavení pro přípravu kávy 
a čaje 

STRAVOVÁNÍ 
polopenze, možnost dokoupení 
obědů

VÝHODY
•  v ceně transfery do/z hotelu 

taxíkem
•  oblíbený hotelový areál 

s přátelskou atmosférou

Cena od 24 250 Kč / 8 dní
First minute od 22 190 Kč / 8 dní

Strava polopenze
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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.

IKAROS BEACH RESORT & SPA 5* 

VYBAVENÍ 
•  čtyři velké sladkovodní bazény 

a vnitřní vyhřívaný bazén
•  sedm restaurací včetně à la 

carte 
•  čtyři bary
•  tenisové kurty, volejbalové 

hřiště
•  fi tness centrum a stolní tenis
•  obchody, kostelík
•  dva bazény pro děti, skluzavka 

a hřiště
•  internetový kout
•  animační programy

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 formou bohatého 
bufetu, možnost dokoupení plné 
penze nebo all inclusive

VÝHODY
•  v ceně transfery do/z hotelu 

taxíkem
•  krásná poloha a vysoký 

standard služeb
•  lehátka, slunečníky a plážové 

osušky u bazénu i na pláži bez 
poplatku

•  využití fi tness centra, sauny, 

parní lázně a vnitřního bazénu 
bez poplatku

•  soukromé a sdílené bazény
•  pro rodiny možnost ubytování 

v rodinných pokojích a suitách
•  na vyžádání postýlky, židličky, 

sterilizátor dětských lahví 
•  v rámci all inclusive tenisové 

kurty bez poplatku, hradí se 
pouze večerní osvětlení

•  ��jamkové golfové hřiště 
v dosahu �� minut jízdy autem

Cena od 25 440 Kč / 8 dní
First minute od 23 190 Kč / 8 dní

Strava polopenze
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Moderně rekonstruovaný dům, obklopený pečlivě udržovanou zelení, 
je situován na klidném místě oblíbeného letoviska Malia, necelých 
�� metrů od široké písečné pláže s pozvolným vstupem do moře. 
Obchod s potravinami a kavárnou s nabídkou čerstvého pečiva je přímo 
u domu. V okolí se nachází řada taveren, obchodů a kaváren, rušnější 
centrum letoviska je vzdáleno asi ��� metrů. Zastávka autobusové linky, 
zajišťující spojení s Heraklionem a dalšími letovisky, je v dosahu ��� 
metrů.

DIMAMIEL MALIA INN
�� – Řecko – Kréta – Malia

VYBAVENÍ 
•  pěkný soukromý bazén s jacuzzi 

a oddělenou dětskou částí 
•  sluneční terasa 
•  recepce se vstupní halou
•  stolní tenis
•  klimatizace a pronájem trezoru 

za poplatek

UBYTOVÁNÍ 
Studia pro � osoby 
obývací ložnice s vybaveným 
kuchyňským koutem, SAT/TV, 
koupelna se sprchovým koutem 
a WC, vysoušeč vlasů, balkón 
nebo terasa s venkovním 
posezením
Deluxe studia pro �–� osoby
elegantně zařízená obývací 

ložnice s dvoulůžkem a pohovkou, 
pěkně vybavený kuchyňský kout 
s troubou, SAT/TV, koupelna 
se sprchovým koutem a WC, 
vysoušeč vlasů, balkón 
s venkovním posezením
Apartmán pro �–� osoby
obývací ložnice s vybaveným 
kuchyňským koutem a dvěma 
samostatnými lůžky, SAT/TV, 
samostatná ložnice s dvoulůžkem, 
koupelna se sprchovým koutem 
a WC, vysoušeč vlasů, balkón 
s venkovním posezením

STRAVOVÁNÍ 
bez stravy, možnost dokoupení 
polopenze nebo all inclusive

VÝHODY
•  lehátka a slunečníky u bazénu 

bez poplatku 
•  obchod s čerstvými potravinami 

přímo u objektu
•  wifi  ve veřejných prostorách bez 

poplatku
•  rodinná atmosféra
•  poblíž centra letoviska
•  pláž s pozvolným vstupem 

do moře
•  možnost vodních sportů 

Cena od 12 290 Kč / 8 dní
First minute od 11 680 Kč / 8 dní

Strava bez stravy
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�� – Řecko – Kréta – Malia

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 staví místní autobusová linka, 
zajišťující spojení s okolními letovisky a hlavním městem ostrova. 

CRETAN MALIA PARK 5* 

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

•  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
•  wellness

UBYTOVÁNÍ 
klimatizované dvoulůžkové 
pokoje, 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 formou bufetu, 
možnost dokoupení all inclusive

VÝHODY
•  děti ubytování a stravování 

zdarma
•  v ceně transfery do/z hotelu 

taxíkem

•  poloha u pláže, nabídka mnoha 
aktivit

•  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, židličky 
v restauracích

•  ��jamkové golfové hřiště 
v dosahu �� kilometrů

Cena od 24 550 Kč / 8 dní
First minute od 21 730 Kč / 8 dní

Strava polopenze
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Moderní hotel pouze pro dospělé je ideální volbou pro ty, kteří preferují 
romantické prostředí a luxusní ubytování s možností privátních bazénů 
a vířivek. Nachází se na severovýchodním pobřeží Kréty, jen � minut chůze 
od malé rybářské vesničky Sissi. V tradičních místních tavernách můžete 
ochutnávat speciality z čerstvých ryb a plodů moře s výhledem na okolní 
scenérie. Oblázkovo-kamenitá pláž je v dosahu přibližně �� metrů 
od hotelu, písečná pláž asi ��� metrů. Díky kvalitnímu servisu a vysoké 
úrovni ubytování je hotel součástí Small Luxury Hotels of the World.

CASTELLO BOUTIQUE RESORT & SPA 5* 
�� – Řecko – Kréta – Sissi

VYBAVENÍ 
•  venkovní sladkovodní bazén 

se zajímavými efekty, vnitřní 
bazén

•  recepce se vstupní halou
•  restaurace Elea, à la carte 

restaurace, bar Aroma 
•  fi tness centrum
•  lázeňské centrum Callista 

poskytuje masáže a zahrnuje 
i kadeřnictví

UBYTOVÁNÍ 
individuálně klimatizované 
dvoulůžkové pokoje, koupelna 
se sprchovým koutem a WC, 
vysoušeč vlasů, plážové osušky, 
pantofl e, SAT/TV s hudebními 
kanály, telefon, minibar 

za poplatek, vybavení pro přípravu 
kávy a čaje, vysokorychlostní wifi , 
trezor velikosti laptopu, balkón 
nebo terasa

STRAVOVÁNÍ 
polopenze formou bufetu, 
snídaně formou bufetu, večeře 
bohatý předkrmový bufet včetně 
zákusků, hlavní chod servírovaný 
výběr ze  jídel

VÝHODY
•  v ceně transfery do/z hotelu 

taxíkem
•  lehátka, slunečníky a plážové 

osušky u bazénů bez poplatku
•  blízkost restaurací, barů 

a obchodů

•  nabídka ubytování v pokojích 
a suitách s privátními bazény 
nebo venkovním jacuzzi

•  lůžka s luxusními matracemi, 
prémiové bavlněné povlečení

•  možnost výběru tvrdosti 
polštářů

•  fi tness centrum s běžeckými 
a cyklistickými trenažéry, 
kruhový trénink 

•  vnitřní vyhřívaný bazén 
s protiproudem, hydromasáže, 
jacuzzi

•  parní lázně, sauna
•  animační program pro dospělé

Cena od 25 050 Kč / 8 dní
First minute od 22 240 Kč / 8 dní

Strava polopenze
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Komfortní hotelový areál ve stylu řecké vesničky, má skvělou polohu 
přímo u dvou písečných pláží. Nabízí ideální podmínky pro klienty všech 
věkových kategorií, kteří si chtějí užít aktivní dovolenou, zvláště pro 
rodiny s dětmi. Pěkný komplex hlavní budovy a bungalovů zasazených 
v zeleni se nachází na severovýchodním pobřeží Kréty, asi ��� metrů 
od rybářské vesničky Sissi. 

KALIMERA KRITI 5* 

VÝHODY
•  v ceně transfery do/z hotelu 

taxíkem
•  v ceně stravování plus jsou 

zahrnuté nealko nápoje
•  lehátka, slunečníky a plážové 

osušky u bazénů i na pláži bez 
poplatku

•  široká nabídka sportovních 
aktivit

•  bohatý animační program pro 
dospělé i děti

•  pokoje až pro � osob, ubytování 
v rodinných bungalovech 
a suitách

•  hlídání dětí na vyžádání
•  wellness
•  wifi 

VYBAVENÍ 
•  dva sladkovodní bazény, 

dětský bazén, vnitřní vyhřívaný 
bazén

•  hlavní restaurace Artemis, 
à la carte restaurace Dionysos 
a Thalassa

•  několik barů a kavárna 
s vinárnou

•  šest tenisových kurtů
•  plážový volejbal, stolní tenis, 

minigolf
•  fi tness centrum, sauna, parní 

lázně
•  dětské hřiště a brouzdaliště se 

skluzavkami, dětské menu
•  miniklub pro děti od � do �� let
•  klub pro teenagery od �� do 

�� let

•  centrum vodních sportů, 
windsurfi ngy, možnost půjčení 
katamaránu

•  minimarket, butik
•  amfi teátr

UBYTOVÁNÍ
klimatizované dvoulůžkové 
pokoje a bungalovy s možností 
přistýlky, koupelna s WC, 
vysoušeč vlasů, pantofl e, SAT/TV, 
telefon, trezor a minibar, balkón 
nebo terasa

STRAVOVÁNÍ 
polopenze plus formou bufetu, 
možnost dokoupení plné penze 
plus

Cena od 24 480 Kč / 8 dní
First minute od 20 010 Kč / 8 dní

Strava polopenze
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�� – Řecko – Kréta – Elounda

Luxusní komplex se nachází � km od městečka Agios Nikolaos a � minut chůze od centra 
letoviska Elounda. Komplex hotelových pokojů, suit a vil se soukromými bazény 
vystavěný v typickém krétském stylu je situován u písečné pláže kolem menšího zálivu.

ELOUNDA BAY PALACE 5*

VÝHODY
•  klidné místo v dosahu centra 
•  bazén s mořskou vodou
•  lehátka, slunečníky a osušky 

u bazénu i na pláži bez poplatku
•  možnost ubytování ve vilách 

se soukromými bazény nebo 
v propojených pokojích

•  hlídání dětí na vyžádání, 
dětské postýlky a židličky

•  vodní sporty
•  ��jamkové hřiště Crete Golf 

Clubu cca � minut jízdy autem

VYBAVENÍ 
•  bazén s mořskou vodou, dětský 

bazén 
•  vnitřní vyhřívaný sladkovodní 

bazén
•  několik restaurací, barů 

a kavárna
•  tenisové kurty, basketbalové 

a volejbalové hřiště, stolní 
tenis

•  fi tness centrum, billiár
•  centrum vodních sportů na pláži 

a škola potápění 
•  minimarket, butik, klenotnictví
•  možnost pronájmu auta 

a jachty

UBYTOVÁNÍ
klimatizované dvoulůžkové 
pokoje s možností přistýlky, 
mramorová koupelna s WC, 
vysoušeč vlasů, koupací pláště, 
pantofl e, SAT/TV, telefon, wifi , 
minibar, trezor, balkón nebo 
terasa

STRAVOVÁNÍ 
polopenze formou bufetu, 
možnost výměny večeře 
v hlavní restauraci za kredit 
platný v à la carte restauracích 
resortu

Cena od 28 840 Kč / 8 dní
First minute od 27 420 Kč / 8 dní

Strava polopenze
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Luxusní resort s vysokou úrovní služeb se nachází asi kilometr od známé rybářské 
vesničky Elounda vedle sesterského hotelu Elounda Bay. Byl vystavěn v typickém 
krétském stylu přímo na pobřeží v zahradě se vrostlými stromy, která zvolna ústí 
do dvou soukromých pláží. Resort je tvořen jednotlivými patrovými budovami 
rozesetými v mírném svahu nad pláží. Součástí je také malý privátní přístav. Hotel 
nabízí svým hostům širokou nabídku sportovních aktivit včetně vodních sportů. Různé 
relaxační a zkrášlující procedury zajišťují hotelové lázně Chenot. ��jamkový Crete Golf 
Club je � minut jízdy vozem od hotelu.

ELOUNDA BEACH RESORT & VILLAS 5* 

VÝHODY
•  resort na klidném místě 

v krásném prostředí přímo 
u pláže

•  lehátka, slunečníky a plážové 
osušky bez poplatku

•  jednotlivé typy pokojů a suit 
jsou rozděleny do několika 
kategorií/ klubů, které se 
liší úrovní nadstandardního 
vybavení a rozlohou

•  ��jamkový Crete Golf Club 
v dosahu � minut jízdy vozem

•  hlídání dětí, dětský klub, 
animační programy

VYBAVENÍ 
•  několik restaurací a barů
•  hlavní bazén s mořskou vodou 
•  dvě pláže s plážovým servisem
•  hotelové lázně, fi tness, 

hammam, sauna
•  obchody, amfi teátr, soukromá 

kaple 
•  vodní sporty – jachting, 

vodní lyže, windsurfi ng, 
potápěčské centrum 
s certifi kátem PADI

•  tenisové kurty, hřiště 
na basketbal a volejbal

•  pro vyznavače walkingu jsou 
připravené trasy hotelovou 
zahradou

•  badminton, minigolf, stolní 
tenis 

•  tématické večery
•  wellness

UBYTOVÁNÍ
individuálně klimatizované 
pokoje, koupelna s WC a TV, 
luxusní koupací pláště, pantofl e 
a toaletní potřeby, SAT/TV 
s hudebními programy, 
CD a DVD přehrávač, telefon, 
hlasová schránka, wifi , trezor, 
minibar, balkón nebo terasa

STRAVOVÁNÍ 
polopenze formou bufetu, 
večeře formou tříchodového 
menu v à la carte restauracích 
resortu

Cena od 39 950 Kč / 8 dní
First minute od 32 020 Kč / 8 dní

Strava polopenze
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Luxusní hotel, vystavený na skalním útesu s ��° výhledem na moře 
se nachází asi �,� kilometru od centra známého přístavního městečka 
Agios Nikolaos, na severním pobřeží ostrova. Letiště v Heraklionu je 
vzdálené �� kilometrů. Minos Palace patří do rodinné společnosti bluegr 
Hotels & Resorts a je řazen mezi nejlepší hotely na Krétě. Svým hostům 
nabízí služby a ubytování ve vysoké kvalitě. Písečná pláž se nachází pod 
hotelem a je dostupná po schodech. Hotel je určen jen pro dospělé 
osoby nad �� let. 

MINOS PALACE HOTEL & SUITES 5*

VYBAVENÍ 
•  hlavní sladkovodní bazén
•  dvě restaurace a dva bary
•  sluneční terasy a mola 

usnadňující vstup do moře
•  recepce, room servis
•  tenisové kurty, billiár, stolní 

tenis
•  fi tness centrum a wellness
• programy animačního týmu
•  na pláži nabídka vodních sportů 

a potápění za poplatek

UBYTOVÁNÍ 
klimatizované, komfortně 
zařízené dvoulůžkové a třílůžkové 
pokoje, koupelna s WC, vysoušeč 
vlasů, koupací pláště a pantofl e, 
plážové osušky, LCD/TV, hudební 

kanály, telefon, trezor, minibar, 
wifi , balkón s příjemným 
posezením a výhledem na moře

STRAVOVÁNÍ 
snídaně formou bufetu, možnost 
dokoupení večeří

VÝHODY
•  klidné místo v dosahu letoviska
•  lehátka, slunečníky a plážové 

osušky na pláži i u bazénů bez 
poplatku

•  nabídka ubytování v pokojích 
se sdílenými nebo privátními 
bazény

•  ��jamkové hřiště Crete Golf 
Clubu cca � minut jízdy autem

Cena od 25 000 Kč / 8 dní
First minute od 22 560 Kč / 8 dní

Strava snídaně

�� – Řecko – Kréta – Agios Nikolaos
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Komplex rodinných apartmánů se nachází u pláže na okraji oblíbeného 
městečka Agios Nikolaos. Vzdálenost do jeho centra asi � kilometry, 
malebný přístav Elounda je v dosahu � kilometrů. Příjemný resort, 
obklopený vzrostlými stromy, je situován přímo u pobřeží s výhledem 
na krásný záliv Mirabello. Byl vybudován ve stylu autentické krétské 
vesničky z tradičních materiálů u soukromé užší písečné pláže, místy 
s kamenitým vstupem do moře. 

CANDIA PARK VILLAGE 4*

VYBAVENÍ 
•  dva bazény, dětský bazén
•  vířivka s panoramatickým 

výhledem na moře
•  hlavní restaurace Agapi, 

à la carte taverna To Fili
•  tradiční řecká kavárna 

Kafeneion
•  bar u bazénu, hlavní bar Eros,
•  e-cafe s vysokorychlostním 

připojením k internetu 
•  minimarket
•  vodní sporty včetně potápění
•  volejbalové a basketbalové 

hřiště
•  Spa centrum Ananea Wellness

UBYTOVÁNÍ 
klimatizovaná studia pro � osoby 

a rodinné apartmány s možností 
až dvou přistýlek, vybaveným 
kuchyňským koutem s ledničkou, 
koupelna se sprchovým koutem 
nebo vanou a WC, vysoušeč 
vlasů, SAT/TV, trezor, telefon, wifi , 
balkón nebo terasa s pohodlným 
posezením

STRAVOVÁNÍ 
bez stravy, možnost dokoupení 
snídaní nebo polopenze

VÝHODY
•  lehátka, slunečníky a plážové 

osušky na pláži i u bazénů bez 
poplatku

•  individuálně ovládaná 
klimatizace

•  nabídka ubytování v rodinných 
apartmánech až pro � osob 
nebo suitách s výhledem 
na moře

•  dětské hřiště a bazén
•  program pro děti ve věku 

�–�� let zahrnuje kromě 
zábavy i naučné hry zaměřené 
na ochranu přírody a výtvarné 
aktivity

Cena od 17 810 Kč / 8 dní
First minute od 16 490 Kč / 8 dní

Strava bez stravy

�� – Řecko – Kréta – Agios Nikolaos
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Pěkný hotelový komplex je situován v zeleni na klidném místě přímo 
u soukromé písečné pláže v nádherném zálivu na severovýchodě Kréty. 
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.
Wellness centrum Spa Poseidon nabízí kromě masážních služeb také 
saunu, parní lázně fi tness centrum.

ST. NICOLAS BAY 5*
�� – Řecko – Kréta – Agios Nikolaos

VYBAVENÍ 
•  dva bazény s mořskou vodou
•  čtyři restaurace včetně à la 

carte, několik barů a kavárna
•  fi tness centrum, stolní tenis, 

herna se stolním fotbalem
•  vodní sporty včetně školy 

potápění a windsurfi ngu 
•  play station a domácí kino
•  dětský bazén, herna a dětský klub
•  minimarket, obchod s módními 

doplňky
•  wellness

UBYTOVÁNÍ 
klimatizované dvoulůžkové 
pokoje s možností přistýlky, 
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 večeří 

VÝHODY
•  krásné scenérie
•  lehátka, slunečníky a plážové 

osušky u bazénu i na pláži bez 
poplatku

•  vysoký standard stravování
•  ubytování s důrazem 

na soukromí klientů
•  nabídka ubytování v suitách 

s bazény a vilách
•  možnost zajištění plaveb 

na plachetnicích 

•  stálá expozice obrazů a plastik 
známých řeckých umělců 
v hotelové restauraci 
Art Gallery Argonaftis

Cena od 40 610 Kč / 8 dní
First minute od 34 150 Kč / 8 dní

Strava snídaně
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Luxusní resort zaručuje svým hostům vysoký standard ubytování 
a služeb. Je 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, manikúra a pedikúra.

DAIOS COVE LUXURY RESORT & VILLAS 5* 

VYBAVENÍ 
•  venkovní bazén s mořskou vodou 

a oddělenou dětskou částí
•  bazén s barem a vnitřní 

sladkovodní bazén
•  několik restaurací včetně řecké 

taverny, nabídky italských 
a asijských specialit

•  lobby bar a restaurace na pláži
•  dva tenisové kurty, fi tness 

centrum
•  vodní sporty včetně potápění
•  obchod se suvenýry, zlatnictví 

a butik
•  herna s elektronickými hrami, 

billiár
•  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 formou bufetu, 
suity a vily all inclusive program 
Residents Club

VÝHODY
•  luxusní ubytování v krásném 

prostředí se soukromou pláží
•  lehátka, slunečníky a plážové 

osušky u bazénu i na pláži bez 
poplatku

•  panoramatické výtahy 
usnadňující pohyb po areálu 

•  nabídka ubytování v suitách 
a vilách se soukromými bazény

Cena od 40 360 Kč / 8 dní
First minute od 30 720 Kč / 8 dní

Strava polopenze

�� – Řecko – Kréta – Agios Nikolaos
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� – Řecko – Kréta – Agios Nikolaos

Cena od 36 900 Kč / 8 dní
First minute od 31 280 Kč / 8 dní

Strava snídaně

Elegantní resort má skvělou polohu přímo na pobřeží u skalnatých zátok 
s plážovými moly a dvěma písčitými plážemi. Hotel je vhodný i pro rodiny 
s malými dětmi. Areál tvoří hlavní budova, bungalovy v zahradě a vily. 
Součástí hotelu je i malá galerie s díly řeckých i zahraničních umělců. 
Do romantického městečka Agios Nikolaos můžete dojít příjemnou 
procházkou podél pláže asi za �� minut. Spojení s okolními letovisky je 
zajištěno místní autobusovou linkou. Hotelové wellness centrum Ananea 
nabízí saunu, fi tness centrum, léčebné procedury a ayuverdské masáže. 

MINOS BEACH ART 5*

•  wifi 
•  animační programy

VYBAVENÍ 
•  velký sladkovodní bazén 

s pool barem
•  pět restaurací včetně à la carte, 

wine bar a tradiční  Kafeneion
•  několik barů 
•  tenisový kurt, stolní tenis, 

fi tness centrum
•  vodní sporty včetně školy 

potápění 
•  minimarket, obchod s módními 

doplňky
•  �� hodin room service

UBYTOVÁNÍ
klimatizované dvoulůžkové 
pokoje s výhledem na moře, 
koupelna se sprchovým koutem 
nebo vanou, WC, vysoušeč vlasů, 

koupací pláště a pantofl e, SAT/
TV s hudebními kanály, telefon, 
trezor, minibar, vybavení pro 
přípravu kávy a čaje, balkón 
nebo terasa

STRAVOVÁNÍ 
snídaně formou bufetu, možnost 
dokoupení večeří

VÝHODY
•  ubytování v krásném klidném 

prostředí
•  lehátka, slunečníky a plážové 

osušky u bazénu i na pláži bez 
poplatku

•  nabídka ubytování v suitách, 
bungalovech a vilách se 
soukromými bazény

Cena od 28 560 Kč / 8 dní
First minute od 24 540 Kč / 8 dní

Strava snídaně
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� – Řecko – Kréta – Panormos

Resort, nabízející ideální podmínky pro rodiny s dětmi, se nachází na severním 
pobřeží Kréty, asi �� kilometrů na východ od města Rethymno. Komplex 
nízkopodlažních domků obklopených zahradou je vystavěný ve svahu nad 
zálivem. Písčitá pláž je k dispozici pouze hotelovým hostům. Areál hotelových 
suit s vlastní restaurací pro podávání snídaní je situován, stejně jako nová část 
hotelu Casa Marine, nad hlavní budovou, asi ��� metrů od pláže.
Moderní wellness centrum Elixir Thalasso Spa nabízí jacuzzi, saunu a fi tness 
centrum i bazén s mořskou vodou pro thalassotherapii.

GRECOTEL CLUB MARINE PALACE 4* 

VÝHODY
•  ideální podmínky rekreace 

nejen pro rodiny s malými dětmi
•  lehátka, slunečníky a osušky 

u bazénu i na pláži bez poplatku
•  kluby pro děti od  do �� let
•  na vyžádání dětské postýlky, 

židličky, ohřívače lahví, 
sterilizátory, nočníky, WC 
redukce, stupátka, vaničky, 
kočárky i monitory

•  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

VYBAVENÍ 
•  tři sladkovodní bazény a jeden 

s mořskou vodou, dětský bazén 
s brouzdalištěm

•  krytý Thalasso bazén s mořskou 
vodou

•  vodní park o rozloze ���� m² 
s vodní věží a stovkou vodních 
her i pro menší děti

•  hlavní restaurace, řecká 
taverna, restaurace s nabídkou 
středomořské kuchyně, asijská 
restaurace, BBQ u moře, několik 
barů

•  herna, billiár, boccia, 
minimarket

•  tenisové kurty, minigolf, 
lukostřelba, nordic walking, 
aqua & step aerobic, zumba

•  vodní sporty včetně potápění 
a windsurfi ngu, šlapadla

•  dětské hřiště 
•  pronájem horských kol
•  animační programy
•  wellness, kadeřnictví 

UBYTOVÁNÍ
klimatizované dvoulůžkové 
pokoje s možností přistýlky, 
koupelna s WC, vysoušeč vlasů, 
koupací pláště, pantofl e, 
SAT/TV, CD přehrávač, rádio, 
telefon, wifi , lednička, trezor, 
balkón nebo terasa 

STRAVOVÁNÍ 
all inclusive

•  vodní park vhodný i pro menší 
hosty 

Cena od 22 120 Kč / 8 dní
First minute od 20 090 Kč / 8 dní

Strava all inclusive
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Luxusní hotel řetězce Grecotel tvoří hlavní budova a bungalovy 
zasazené v udržované zahradě s palmami. Široká písečná pláž, místy 
s oblázky u vstupu do vody, je dlouhá �� metrů. Komplex se nachází 
na severozápadě Kréty, na předměstí Rethymna, v okolí je řada 
obchůdků, taveren a půjčoven aut. Elixir Beauty Spa, situované přímo 
u moře, nabízí masáže a další terapie, kosmetickou péči i pedikúru 
a manikúru. Autentické Ayurveda centrum poskytuje své služby pod 
vedením profesionálních indických terapeutů.

GRECOTEL CRETA PALACE 5* 

•  bezbariérové přístupy a rampy
•  kvalitní potraviny z místních 

biofarem

VYBAVENÍ 
•  velký bazén s mořskou vodou 

a vnitřní sladkovodní bazén 
s jacuzzi

•  dětský bazén s brouzdalištěm 
a dvěma tobogány

•  hlavní restaurace, à la carte 
a asijská restaurace

•  střešní bar a 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, jóga
•  herna, kulečník 
•  vodní sporty včetně školy 

potápění

•  dětská fotbalová škola pod 
profesionálním vedením 
trenérů

•  golfová akademie
•  minimarket, obchod se 

suvenýry, zlatnictví
•  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, wifi , vybavení 
pro přípravu kávy a čaje, 
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
•  kluby pro děti od  do �� let
•  na vyžádání dětské postýlky, 

židličky, ohřívače lahví, 
sterilizátory, nočníky, WC 
redukce, stupátka, vaničky, 
kočárky i monitory

•  od �� do �� hod. zdarma jídlo 
a nápoje pro děti od  do �� let 

•  nabídka ubytování v rodinných 
bungalovech

Cena od 23 390 Kč / 8 dní
First minute od 21 150 Kč / 8 dní

Strava polopenze

� – Řecko – Kréta – Rethymno
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 – Řecko – Kréta – Rethymno

Elegantní areál s příjemnou prázdninovou atmosférou, tvoří hlavní budova 
a nízkopodlažní domky obklopené zahradou. Veškeré zařízení bylo pečlivě 
vybráno s důrazem na detail a s použitím ručně vyrobeného designového 
nábytku i venkovního vybavení. 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 Beauty Salon nabízející lázeňské a relaxační služby doplňuje fi tness 
centrum s kardio zónou.

GRECOTEL CARAMEL BOUTIQUE RESORT 5* 

•  převlékárny na pláži
•  ranní gymnastika a aqua 

aerobik bez poplatku
•  kluby pro děti od  do �� let
•  na vyžádání dětské postýlky, 

židličky, ohřívače lahví, 
sterilizátory, nočníky, 
WC redukce, stupátka, 
vaničky, kočárky i monitory

•  od �� do �� hod. zdarma jídlo 
a nápoje pro děti od  do �� let 

•  nabídka ubytování v rodinných 
bungalovech

•  bezbariérové přístupy a rampy 
v areálu hotelu, pokoje však 
nemají zařízení pro vozíčkáře

•  kvalitní potraviny z místních 
biofarem

VYBAVENÍ 
•  velký bazén s mořskou vodou, 

jacuzzi a pool barem
•  hlavní restaurace, à la carte 

restaurace, brasserie, 
lounge a piano bar

•  sportovní aktivity, tenisové 
kurty včetně zapůjčení raket 
a míčků 

•  vodní sporty v sousedním 
hotelu Creta Palace

•  animační programy
•  ranní gymnastika a aqua 

aerobik
•  wellness

UBYTOVÁNÍ
klimatizované junior suity 
s možností přistýlky, koupelna 

se sprchovým koutem a WC, 
vysoušeč vlasů, koupací pláště, 
pantofl e, SAT/TV, DVD, hudební 
kanál, telefon, wifi , lednička/
minibar za poplatek, vybavení 
pro přípravu kávy a čaje, trezor, 
plážová taška s osuškami, balkón 
nebo terasa

STRAVOVÁNÍ 
snídaně formou bufetu, možnost 
dokoupení večeří

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

Cena od 25 210 Kč / 8 dní
First minute od 23 520 Kč / 8 dní

Strava snídaně
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� – Řecko – Kréta – Chania

Jedinečně zařízený hotel se nachází jen pár kroků od moře přímo v okouzlujícím 
benátském přístavu Chanie. Bývalé sídlo německého ambasadora Krügera 
z roku ���� bývá označováno jako jeden z místních architektonických klenotů. 
Každý z devíti originálních pokojů představuje konkrétní element - dřevo, sklo, 
tkaninu, cement, keramiku, papír, mozaiku, porcelán a kov. Celkový dojem 
je velmi autentický. Středozemní slunce proniká velkými okny a světelnými 
tubusy do všech místností hotelu. Nejbližší městská pláž Koum Kapi Beach je 
od hotelu vzdálená přibližně �� minut chůze, pláž Nea Chora asi �� minut chůze.

AMBASSADOR’S RESIDENCE BOUTIQUE HOTEL 5*

VYBAVENÍ 
•  recepce
•  na vyžádání masáže a zajištění 

hlídání dětí
•  možnost zajištění soukromých 

plaveb nebo romantických 
večeří na jachtě

UBYTOVÁNÍ
� originálně zařízených 
klimatizovaných pokojů a suit, 
inspirovaných historií budovy, 
koupelna s WC, vysoušeč vlasů, 
koupací pláště, pantofl e, 
SAT/TV, wifi , trezor velikosti 
laptopu, telefon, minibar, 
kávovar Nespresso, u některých 
pokojů balkóny

STRAVOVÁNÍ 
snídaně servírované v restauraci 
v dosahu �� metrů od hotelu

VÝHODY
•  v ceně transfery do/z hotelu 

taxíkem
•  ideální poloha v přímo u moře 

v romantickém přístavu
•  kavárny a taverny s nabídkou 

čerstvých ryb 
•  blízkost historického centra 

Chanie
•  soukromé masáže 

a fyzioterapie přímo na pokoji

Cena od 31 760 Kč / 8 dní
Strava snídaně
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Areál zasazený v krásné subtropické zahradě je situován přímo 
u písečné pláže, místy s oblázky u vstupu do vody. Nachází se 
na severozápadě Kréty, asi �,� kilometru na východ od města Rethymno, 
kam je zajištěno spojení linkovým autobusem. Nabízí ubytování v hlavní 
budově a terasovitých bungalovech. Lázeňské centrum Hippie Spa 
poskytuje různé typy masáží, kosmetiku, pedikúru, manikúru a další 
příjemné procedury.

GRECOTEL LUX.ME WHITE PALACE 5* 

VYBAVENÍ 
•  velký bazén a dětský bazén 

s brouzdalištěm s mořskou 
vodou 

•  několik restaurací, barů 
a taveren 

•  tenisové kurty, volejbalové 
hřiště, stolní tenis 

•  minigolf, fi tness centrum, 
s kardio zónou, jóga, 
pilates

•  vodní sporty, šlapadla, 
kánoe

•  lekce windsurfi ngu, 
vodního lyžování, potápění 
a jízdy na katamaránu

•  internetový koutek, minimarket 
a zlatnictví

•  animační programy

UBYTOVÁNÍ 
klimatizované dvoulůžkové 
pokoje s možností přistýlky, 
koupelna s WC, vysoušeč vlasů, 
koupací pláště, pantofl e, 
SAT/TV, wifi , rádio, telefon, 
trezor, lednička/minibar 
za poplatek, vybavení pro 
přípravu kávy a čaje, balkón 
nebo terasa

STRAVOVÁNÍ 
ultra all inclusive formou 
programu LUX.ME

VÝHODY
•  lehátka, slunečníky a osušky 

u bazénu i na pláži bez poplatku
•  převlékárny a sprchy na pláži

•  aerobik, tenisové kurty, stolní 
tenis, fi tness centrum, minigolf, 
šlapadla, kánoe a hřiště 
na plážový volejbal 

•  nabídka ubytování se sdílenými 
bazény s mořskou vodou 

•  kluby pro děti od  do �� let
•  na vyžádání dětské postýlky, 

židličky, ohřívače lahví, 
sterilizátory, nočníky, WC 
redukce, stupátka, vaničky, 
kočárky i monitory

•  kvalitní potraviny z místních 
biofarem

•  wellness

Cena od 28 930 Kč / 8 dní
First minute od 25 850 Kč / 8 dní

Strava ultra all inclusive

� – Řecko – Kréta – Rethymno
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Hotel butikového charakteru je vystavěný ve svahu na jižním pobřeží 
Kréty. Nachází se v malebné vesničce Agia Galini s malým přístavem 
a pobřežní promenádou. V dosahu hotelu jsou taverny, minimarket, 
zlatnictví i půjčovna vozů, na pláži možnost provozování vodních sportů. 
Díky své poloze uprostřed jižního pobřeží je ideálním výchozím bodem 
pro výlety po celém ostrově. 

PALAZZO GRECO BOUTIQUE 4*

VYBAVENÍ 
•  bazén se sluneční terasou 

a krásným výhledem na moře
•  restaurace pro podávání snídaní
•  café-bar 
•  televizní místnost

UBYTOVÁNÍ 
klimatizované pokoje a suity, 
koupelna s WC vysoušeč vlasů, 
SAT/ TV, lednička, wifi , telefon, 
trezor, balkón

STRAVOVÁNÍ 
snídaně 

VÝHODY
•  nádherné výhledy na okolní 

scenérie
•  klidná část ostrova
•  lehátka, slunečníky a plážové 

osušky u bazénu bez poplatku
•  vodní sporty

Cena od 16 820 Kč / 8 dní
First minute od 16 060 Kč / 8 dní

Strava snídaně

� – Řecko – Kréta – Agia Galini
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Moderní 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. 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. 

AVRA IMPERIAL BEACH RESORT & SPA 5*
� – Řecko – Kréta – Kolymbari

VYBAVENÍ 
•  dva sladkovodní bazény 

se sluneční terasou, jeden 
s mořskou vodou, jacuzzi 

•  hlavní restaurace Basilico, à la 
carte Al Fresco, krétská Xatheri, 
asijská a italská restaurace

•  lounge bar, pool bar Aura 
a plážový bar Blu

•  dva tenisové kurty, stolní tenis, 
fi tness centrum

•  vodní sporty
•  dva dětské bazény, jeden 

zastíněný, brouzdaliště, hřiště 
a miniklub

•  animační program pro dospělé 
i děti od � do �� let

•  malé obchodní centrum, 
půjčovna aut a dětských kočárků

•  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, wifi , trezor, minibar, 
balkón nebo terasa

STRAVOVÁNÍ 
polopenze formou bufetu, 
možnost dokoupení obědů

VÝHODY
•  ubytování vysokého standardu 

v moderním hotelu
•  lehátka, slunečníky a plážové 

osušky u bazénů i na pláži bez 
poplatku

•  fi tness centrum, sauna a vnitřní 
bazén bez poplatku

•  nabídka ubytování v rodinných 
pokojích a různých typech suit 
i se sdílenými nebo soukromými 
bazény 

Cena od 21 950 Kč / 8 dní
First minute od 19 350 Kč / 8 dní

Strava polopenze
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�� – Řecko – Chalkidiki

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 poloostrově Kassandra. Pro výlety do okolí a za 
koupáním v malých zálivech doporučujeme pronájem auta nebo 
motorky.

Teploty  vody a  vzduchu ve °C
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�� – Řecko – Chalkidiki

Více informací na

Chalkidiki
Poloostrov na severovýchodě Řecka tvoří tři výběžky. 
Západní Kassandra nabízí řadu rušných letovisek, 
ale i malé klidné zálivy pro nerušené soukromí. 
Na prostředním, nazývaným Sithonia, je největším 
letoviskem Neos Marmaras s několika hotelovými 
komplexy. Na východní Athos turisté přístup nemají, 
sídlí tu již přes tisíc let mnišská republika Agion Oros. 
Vstoupit do ní smějí jedině muži, a to ještě po předchozím 
objednání. 
Impozantní tajemné kláštery na zalesněných svazích 
poloostrova mohou ale obdivovat všichni turisté během 
plavby lodí podél západního pobřeží Athosu.

Proč jet na Chalkidiki? 
Především kvůli nekonečným členitým plážím 
s průzračně čistým mořem. Pobřeží dlouhé 
neuvěřitelných 850 kilometrů má skvělé podmínky pro 
relaxaci i nejrůznější vodní sporty. Romantické zálivy 
se světlým pískem lemují vzrostlé stromy. Voňavé 
borovicové lesy nabízejí vhodný terén k vycházkám 
i turistickým túrám. Jednotlivá letoviska typickými 
řeckými tavernami, kavárnami a obchůdky spojuje 
místní autobusová linka.

Tip

Sani
Komplex Sani v širokém zálivu na západní straně Kassandry 
patří k nejhezčím místům na Chalkidiki. 
Resort tvoří pět hotelů – Sani Beach, Porto Sani, Sani Club, 
Asterias Suites a Sani Dunes. Pro zpestření pobytu lze 
využívat vybavení všech hotelů, spojení mezi nimi je zajištěno 
bezplatně hotelovým minibusem. 
V rámci komplexu je zavedený systém dine-around, takže 
klienti, kteří mají zakoupenou polopenzi, mohou večeřet 
i v jiném hotelu, lze také vybírat z četné nabídky restaurací 
à la carte. 
Sani nabízí skvělé zázemí pro sportovní aktivity jako tenisové 
kurty, stolní tenis, aerobik, lukostřelbu, badminton, fotbal 
a šipky, paddle board, jógu, paint ball. Můžete si vypůjčit 
horská kola a využít okolní terén pro cykloturistiku nebo se 
vydat na pěší túru. Nechybí široká nabídka vodních sportů, 
kromě lyžování, jízdy na katamaránu nebo „banánu“, 
windsurfi ngu a potápěčských kurzů také parasailing – létání 
na padáku, taženém motorovým člunem a mořský vodní park 
pro děti.
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VYBAVENÍ 
•  dva sladkovodní bazény, 

venkovní jacuzzi 
•  hlavní restaurace Daphne, 

à la carte restaurace Mesogeios 
•  bar
•  salón krásy Essence 

s venkovním masážním altánem
•  tématické večery s živou 

hudbou

UBYTOVÁNÍ
•  klimatizované dvoulůžkové 

pokoje, koupelna s WC, 
vysoušeč vlasů, koupací pláště 
a pantofl e, SAT/TV, telefon, 
minibar, kávovar espresso, 
trezor, wifi , balkón nebo terasa

STRAVOVÁNÍ 
polopenze formou bohatého 
bufetu

VÝHODY
•  hotel na klidném místě s vysoce 

kvalitními službami
•  lehátka, slunečníky a plážové 

osušky u bazénu i na pláži bez 
poplatku

•  pláž stíněná vzrostlými stromy
•  queen size lůžka
•  možnost ubytování v pokojích 

s výhledem na moře či suitách
•  wellness a salón krásy Essence

Luxusní komplex, obklopený zelení, leží na klidném místě v soukromé oáze, přímo 
u pláže v zálivu Toroneos. Pěkná pláž s křišťálově čistým mořem je písečná, vstup 
do moře je přes kameny, dále už je v moři jen světloučký jemný písek. Přirozený 
stín na pláži poskytují vzrostlé stromy. Elegantně zařízený hotel tvoří hlavní 
budova a několik menších přilehlých pavilonů. Romantické prostředí hotelu je 
vhodné pro svatební cesty. V dosahu asi � metrů od hotelu se nachází několik 
plážových barů a taveren. Do městečka Afi tos, vystavěného na útesu �� metrů 
nad mořem, lze dojít po schodech asi za � minut.

AFITIS BOUTIQUE HOTEL 5*
� – Řecko – Chalkidiki – Afi tos

Cena od 28 740 Kč / 8 dní
First minute od 25 710 Kč / 8 dní

Strava polopenze
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Moderní hotelový komplex, postavený ve stylu vesničky, se skládá 
z několika jednopatrových budov. Nachází se v letovisku Hanioti, jen 
� metrů od písečné pláže se světlým pískem a oblázky, od níž ho dělí 
místní komunikace. Resort nabízí velmi pěkné ubytování s výhledem 
na bazén nebo do pečlivě udržované zahrady s důrazem na soukromí 
svých hostů.
Centrum pěkného letoviska s pěší zónou a řadou typických taveren, 
kaváren a obchůdků je vzdáleno �� metrů.

RENAISSANCE HANIOTI RESORT 4*+
�� – Řecko – Chalkidiki – Hanioti

VYBAVENÍ 
•  prostorný sladkovodní bazén 

ve tvaru laguny, oddělený 
dětský bazén 

•  pool bar s nabídkou lehkého 
občerstvení, koktejlů

•  hlavní restaurace a à la carte 
restaurace 

•  lázeňský salón Escape, 
hammam, sauna a whirlpool

•  tělocvična

UBYTOVÁNÍ 
moderně zařízené dvoulůžkové 
junior suity s možností 
přistýlky pro dítě nebo rodinné 
suity, obývací část s malým 
kuchyňským koutem a ledničkou, 
koupelna s WC, vysoušeč vlasů, 

SAT/TV, trezor, wifi , balkón nebo 
terasa

STRAVOVÁNÍ 
polopenze formou bufetu 
s nabídkou domácích delikates

VÝHODY
•  elegantní resort zajišťující 

pobyt v příjemném soukromí 
•  lehátka, slunečníky a plážové 

osušky u bazénu bez poplatku
•  atraktivní sluneční terasy
•  suity vybavené kuchyňským 

koutem
•  panoramatická okna
•  možnost ubytování v rodinných 

suitách s oddělenou ložnicí
•  queen size lůžka

Cena od 20 330 Kč / 8 dní
First minute od 18 040 Kč / 8 dní

Strava polopenze
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Pěkný hotel obklopený zelení a vzrostlými stromy se rozkládá 
na přírodním výběžku zálivu Sani s výhledem na Egejské moře a zelené 
pohoří. Má dvě vlastní písečné pláže Ammos a pláž Sani Beach Hill, 
určenou exkluzivně pro suity v první řadě u pláže. Wellness centrum 
My Spa nabízí širokou škálu masáží a zkrášlovacích procedur včetně 
pedikúry a manikúry s použitím kosmetiky Anne Semonin.

SANI BEACH 5* 
�� – Řecko – Chalkidiki – Sani

•  lukostřelba, aerobik, plážový 
volejbal, turistické výšlapy, 
stolní tenis, basketbal, fi tness 
studio, lekce jógy

•  sauna a parní lázně zdarma 
•  rodinné suity
•  hlídání dětí na pláži, dohled 

záchranářů na pláži i u bazénů
•  kluby pro děti od � do �� let, 

fotbalová akademie
•  možnost zapůjčení vodních 

hraček a různých her na pláži 
Sea You Beach

•  možnost stravování dine 
around ve �� restauracích Sani 
Resortu

VYBAVENÍ 
•  vyhřívaný sladkovodní bazén 

ve tvaru laguny o rozloze 
� m�

•  infi nity vyhřívaný sladkovodní 
bazén

•  oddělený dětský bazén a vnitřní 
bazén s jacuzzi

•  čtyři restaurace a čtyři bary
•  kadeřnický salón, minimarket 

a zlatnictví
•  tenisové kurty, aerobik, 

badminton, fotbal, stolní tenis
•  půjčovna horských kol, vodní 

sporty včetně potápění
•  wellnes centrum My Spa 
•  animační program pro dospělé 

i děti

UBYTOVÁNÍ
klimatizované dvoulůžkové 
pokoje, koupelna se sprchovým 
koutem a WC, vysoušeč vlasů,
koupací pláště a pantofl e, SAT/TV, 
CD a DVD přehrávač, telefon, wifi , 
trezor, vybavení pro přípravu 
kávy a čaje, kávovar Nespresso, 
minibar, balkón nebo terasa

STRAVOVÁNÍ 
polopenze formou bufetu, 
možnost dokoupení obědů 

VÝHODY
•  komfortní lehátka, slunečníky 

a plážové osušky u bazénu 
i na pláži bez poplatku

•  převlékárny a sprchy na pláži

Cena od 30 490 Kč / 8 dní
First minute od 27 750 Kč / 8 dní

Strava polopenze
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Pěkný klidný areál jednopodlažních vilek s prostornými suitami 
a členitými sladkovodními bazény se nachází v samém středu komplexu. 
Domky, obklopené zahradou s bujnou vegetací subtropických keřů 
a květin, jsou vystavěné kolem přírodní zátoky Sani Marina. Klienti 
hotelu využívají pláže See You Beach, vzdálené � metrů a pláže 
Bousolas u hotelu Sani Beach v dosahu asi � metrů. Wellness The Spa 
Suite nabízí masáže a aromaterapie kosmetikou značky Anne Semonin, 
jacuzzi v krytém vyhřívaném bazénu, saunu i parní lázně.

PORTO SANI 5*
�� – Řecko – Chalkidiki – Sani

VYBAVENÍ 
•  vyhřívaný sladkovodní bazén ve 

tvaru laguny o rozloze �� m� 
se sluneční terasou 

•  vyhřívaný dětský bazén 
s brouzdalištěm

•  vyhřívaný bazén jen pro dospělé
•  dvě restaurace, pool bar
•  à la carte restaurace Byblos 

Caviar pro dospělé a děti starší 
�� let 

•  bohatý zábavný program 
včetně živé hudby a divadelních 
představení

UBYTOVÁNÍ 
klimatizované suity pro �–� osoby, 
koupelna s vanou, sprchovým 
koutem a WC, vysoušeč vlasů, 

pantofl e a koupací pláště i pro 
děti, SAT/TV, CD a DVD přehrávač, 
telefon, wifi , trezor, lednička, 
vybavení pro přípravu kávy a čaje, 
kávovar Nespresso, balkón nebo 
terasa

STRAVOVÁNÍ 
polopenze, možnost dokoupení 
obědů

VÝHODY
•  komfortní lehátka, velké 

slunečníky a plážové osušky 
u bazénu i na pláži bez poplatku

•  bazény vyhřívané dle potřeby 
po celou sezónu

•  pohodlné ubytování pro rodiny 
s oddělenými ložnicemi

•  možnost využívat všechny 
aktivity Sani Resortu

•  welness The Spa Suite – vstup 
od �� let

•  hlídání dětí na pláži, dohled 
záchranářů na pláži i u bazénů

•  kluby pro děti od � do �� let, 
fotbalová akademie

•  možnost stravování dine around 
ve �� restauracích Sani Resortu 

•  možnost zapůjčení vodních 
hraček a různých her na pláži 
Sea You Beach

Cena od 46 700 Kč / 8 dní
First minute od 42 080 Kč / 8 dní

Strava polopenze
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Komplex patřící renomovanému hotelovému řetězci Grecotel byl 
vybudován přímo u klidné písčito-oblázkové pláže poloostrova Kassandra. 
Nachází se na okraji malebného letoviska Hanioti, asi � metrů od jeho 
centra. Skládá se z hlavní budovy a několika bungalovů obklopených 
krásnou zahradou. Díky své poloze, skvělé kuchyni, bohaté nabídce 
různých aktivit a v neposlední řadě příjemnému personálu je hotel 
ideálním místem pro strávení klidné dovolené klientů všech generací.

GRECOTEL PELLA BEACH 4* 
�� – Řecko – Chalkidiki – Hanioti 

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

•  od �� do �� hod. zdarma jídlo 
a nápoje pro děti �–�� let 

•  program pro děti od � do �� let 
šest dní v týdnu

•  zajímavé aktivity pro juniory 
od �� do �� let

•  možnost ubytování v rodinných 
pokojích 

•  wifi  

VYBAVENÍ 
•  velký sladkovodní bazén 

a dětský bazén
•  restaurace, kavárna, taverna 

a bar na pláži
•  hřiště na plážový volejbal, stolní 

tenis
•  možnost provozování vodních 

sportů
•  animační tým připravuje během 

dne i večera atraktivní program, 
jehož součástí jsou například 
gymnastika, vodní gymnastika, 
aerobik, turnaje ve stolním 
tenisu a plážovém volejbalu

UBYTOVÁNÍ
moderně zařízené klimatizované 
dvoulůžkové pokoje, koupelna 

s WC, vysoušeč vlasů, SAT/TV, 
lednička, rádio s hudebními 
kanály, telefon, trezor, balkón 
nebo terasa

STRAVOVÁNÍ 
polopenze formou bufetu, 
možnost dokoupení obědů

VÝHODY
•  lehátka, slunečníky a plážové 

osušky u bazénu i na pláži bez 
poplatku

•  na pláži sprchy a převlékárny
•  aerobik, vodní aerobik, boccia, 

stolní tenis a plážové hry 
•  půjčovna horských kol v poblíž 

hotelu
•  dětské postýlky, židličky, 

Cena od 25 500 Kč / 8 dní
First minute od 23 010 Kč / 8 dní

Strava polopenze
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Elegantní komplex, obklopený zelení a vzrostlými stromy, se rozkládá 
v zálivu Toroneos přímo u dlouhé bílé písčité pláže, místy s oblázky. 
Nachází se poblíž malé obce Gerakini s několika obchody a tavernami. 
Areál tvoří moderní hlavní budova a bungalovy zasazené v zahradě. 
Velká pozornost je věnována úrovni stravování, menu sestavují 
šé� uchaři ocenění michelinskou hvězdou. Wellness centrum Ikos Spa 
pro klienty starší �� let nabízí fi tness studio, vyhřívaný bazén s vířivkou, 
saunu, masáže, kadeřnictví, pedikúru a manikúru.

IKOS OLIVIA 5*
�� – Řecko – Chalkidiki – Gerakini

•  sekce Deluxe Collection má 
rozšířenou nabídku služeb, 
soukromé bazény a pláž

VYBAVENÍ 
•  hlavní vyhřívaný bazén o rozloze 

��m�

•  sladkovodní bazén ve tvaru 
laguny se swim-up barem 

•  dva dětské bazény 
a brouzdaliště 

•  hlavní restaurace a několik barů
•  řecká, francouzská, italská 

a asijská à la carte restaurace 
•  minimarket, půjčovna DVD, 

šipky
•  tenisové kurty, pronájem 

horských kol
•  beach volejbal a basketbal
•  vodní sporty, šnorchlování, 

potápění, katamarány
•  denní animační program pro 

děti i dospělé včetně aktivit jako 

lekce vaření, výuka tanců, aqua 
aerobik apod.

•  večerní programy zahrnují živou 
hudbu, muzikály, beach party, 
tance a dětské show

UBYTOVÁNÍ 
klimatizované dvoulůžkové 
pokoje, koupelna s WC, vysoušeč 
vlasů, koupací pláště a pantofl e
smart TV, telefon, trezor, wifi , 
vybavení pro přípravu kávy a čaje 
a kávovar Nespresso, lednička/
minibar

STRAVOVÁNÍ 
all inclusive

VÝHODY
•  komfortní lehátka, slunečníky 

a plážové osušky u bazénu 
i na pláži bez poplatku

•  bez poplatku tenis a stolní tenis, 
fi tness studio, TRX, jóga, pilates, 
horská kola

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

•  kluby pro děti od � let 
a teenagery zdarma, dětské 
menu 

•  miniklub od � měsíců do � let 
za poplatek

•  fotbalová akademie
•  pro rodiny ubytování v suitách 

a bungalovech
•  na pláži sekce pouze pro dospělé

Cena od 40 100 Kč / 8 dní
First minute od 36 530 Kč / 8 dní

Strava all inclusive
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�� – Řecko – Olympská riviéra

Platamonas  

Messangala  
Nei Pori  

 Thessaloniki

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 pravidelné autobusové 
a železniční spojení s městy Thessaloniki, Katerini a Larisa. 

Teploty  vody a  vzduchu ve °C
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�	 – Řecko – Olympská riviéra

Více informací na

Olympská riviéra
Olympská riviéra pod majestátní kulisou bájného Olympu 
je ideálním místem pro klidnou dovolenou. Při koupání 
v teplých vodách Egejského moře a při pohledu na horský 
masiv, který se tyčí nad vámi, pochopíte, proč je tento 
kraj považován za sídlo bohů a rodiště múz. 
Na 70 kilometrů dlouhý pobřežní pás pod Olympem 
tvoří nekonečné světlé písečné pláže a mořská voda je 
pro svou čistotu pravidelně oceňována Modrou vlajkou 
Evropské unie. Oblast nabízí vynikající podmínky pro 
rodiny s dětmi a ideální klima pro léčbu alergií a astmatu.

Proč navštívit Olympskou riviéru? 
Písečná pláž s pozvolným vstupem do moře je místy 
široká až 100 metrů. Klidnou rekreaci na pláži tu můžete 
skloubit s cyklistickými výlety nebo procházkami horskou 
přírodou. Sportovně založení turisté často absolvují 
i náročné horské túry s výstupem na nejvyšší vrchol 
Olympu. Pod vedením místního horského průvodce 
lze vrchol Mytikas zdolat během jednoho dne. Pobyt 
na Olympské riviéře můžete využít k lodnímu výletu 
na půvabný ostrov Skiathos anebo k poznání klášterů 
Meteora. Pronajatým autem nebo na motorce můžete 
poznávat okolí individuálně.

Tip

Vergina
Zájemcům o historii doporučujeme využít pobyt na Olympské 
riviéře k poznání slavné Verginy. Před 40 lety tu byly 
odkryty neporušené královské hrobky, považované 
za místo posledního odpočinku Filipa II., otce Alexandra 
Velikého. Na místě archeologických nálezů dnes stojí skvěle 
projektované moderní muzeum, vybudované ve tvaru mohyly, 
jež kryla hrobky po staletí. Nabízí seznámení s unikátními 
exponáty, dokládajícími bohatou historii této oblasti Řecka.

Tip

Meteora
Mezi nejzajímavější cíle výletů v oblasti Olympské riviéry 
patří Meteora u města Kalambaka. Na vrcholcích bizarních 
slepencových skal tu byly ve středověku vybudovány nepří-
stupné byzantské kláštery. Do dnešní doby se jich z původních 
25 zachovalo pouze šest. Počítejte s vhodným oblečením, ženy 
musí mít sukni a zahalená ramena, muži dlouhé kalhoty.
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Pečlivě udržovaný třípatrový dům Maria s dobrou polohou se nachází 
na poměrně klidném místě letoviska Nei Pori, jen ��� metrů od písečné 
pláže. Má pohodlné byty s velkými balkóny a díky rodinné atmosféře je 
zejména stálými klienty velmi žádaný. 
Možnost zapojení klimatizace za poplatek.

� – Řecko – Olympská riviéra – Nei Pori� – Řecko – Olympská riviéra – Nei Pori

VÝHODY
•  pohodlné byty s velkými balkóny
•  možnost dokoupení klimatizace
•  poloha na klidném místě 

letoviska
•  široká písečná pláž

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 
bez stravy, možnost dokoupení 
polopenze

VÝHODY
•  hotel u široké písečné pláže
•  řecké večery s tradiční hudbou
•  přímý nebo boční výhled 

na moře ze všech balkónů
•  při konzumaci lehátka 

a slunečníky zdarma 

VYBAVENÍ
•  restaurace
•  recepce a lobby, výtah 
•  bazén s pool barem

UBYTOVÁNÍ 
klimatizované dvoulůžkové 
pokoje s možností přistýlky
koupelna s WC, vysoušeč vlasů
SAT/TV a lednička, balkón

STRAVOVÁNÍ 
polopenze

MARIAAFRODITE 3*

Příjemný 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.

Cena od 16 710 Kč / 8 dní
First minute od 13 990 Kč / 8 dní

Strava polopenze

Cena od 11 030 Kč / 8 dní
First minute od 9 980 Kč / 8 dní

Strava bez stravy



�� – Řecko – Olympská riviéra – Messangala�� – Řecko – Olympská riviéra – Nei Pori

VÝHODY
•  poloha přímo u písečné pláže
•  při konzumaci lehátka 

a slunečníky bez poplatku
•  na pláži sprcha a převlékárny
•  nabídka bezbariérových pokojů
•  klidné prostředí
•  řecké večery s tradiční hudbou
•  možnost dokoupení klimatizace
•  poloha na klidném místě 

letoviska
•  široká písečná pláž

VYBAVENÍ 
•  restaurace a bar
•  dětské hřiště, hřiště 

na plážový volejbal, 
stolní fotbal

•  minimarket 
•  soukromé parkoviště

UBYTOVÁNÍ
klimatizované dvoulůžkové 
a třílůžkové pokoje, koupelna 
s WC, SAT/TV, lednička, trezor, 
balkón nebo terasa

STRAVOVÁNÍ 
polopenze, snídaně bufet, večeře 
servírované

VÝHODY
•  možnost dokoupení klimatizace
•  poloha na klidném místě 

letoviska
•  široká písečná pláž

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 oddělené ložnice, kuchyňský 
kout, koupelna se sprchovým 
koutem a WC, balkón

STRAVOVÁNÍ 
bez stravování, možnost 
dokoupení polopenze

HOTEL GOLDEN SUN 3* STELIOS 

Příjemný rodinný hotel, obklopený upravenou zahradou, má skvělou 
polohu přímo u písečné pláže. Skládá se z hlavní budovy a několika 
bungalovů. Je vhodný pro klidnou dovolenou a pobyty rodin s dětmi. 
Nachází se v malé vesničce Messangala, kde je několik taveren 
a obchodů s potravinami. Letovisko Nei Pori je vzdáleno asi 	 kilometrů.

Pěkný třípatrový apartmánový dům 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.

Cena od 12 310 Kč / 8 dní
First minute od 11 190 Kč / 8 dní

Strava bez stravy

Cena od 15 290 Kč / 8 dní
First minute od 14 530 Kč / 8 dní

Strava polopenze
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Hotel s hezkou zahradou ideálně situovaný v klidném prostředí na okraji 
letoviska přímo u písečné pláže. 
Centrum Platamonasu s pobřežní promenádou a řadou obchůdků 
a možností denní i večerní zábavy je v dosahu �� minut chůze.

�� – Řecko – Olympská riviéra – Platamonas �� – Řecko – Olympská riviéra – Platamonas 

VÝHODY
•  lehátka a slunečníky u bazénu 

bez poplatku
•  king size lůžka
•  přímo na pláži
•  vhodné pro rodiny s dětmi
•  wifi  ve veřejných prostorách 

bez poplatku

VYBAVENÍ
•  hlavní restaurace, taverna 

na pláži a plážový bar
•  prádelna
•  bazén s lehátky a slunečníky

UBYTOVÁNÍ
klimatizované dvoulůžkové 
pokoje, koupelna s WC, vysoušeč 
vlasů, SAT/TV, telefon, lednička
balkón, pronájem trezoru 
za poplatek

Stravování 
polopenze

VÝHODY
•  klidné místo v dosahu centra
•  lehátka a slunečníky u bazénu 

bez poplatku
•  vhodné pro rodiny s dětmi
•  široká písečná pláž

VYBAVENÍ
•  bazén s terasou a pool barem
•  restaurace a snack bar

UBYTOVÁNÍ 
klimatizované dvoulůžkové 
a rodinné pokoje, koupelna s WC, 
kuchyňský kout, SAT/TV, telefon, 
wifi , trezor, balkón

STRAVOVÁNÍ 
polopenze formou bufetu

SUN BEACH PLATAMON 3* OLYMPION MELATHRON 3* 

Hotel s příjemnou řeckou pohostinnou atmosférou a skvělou polohou. 
Nachází se mezi letovisky Platamonas a Nei Pori, pouhých ��� metrů 
od písečné pláže. Nabízí klidnou dovolenou v dosahu dvou 
prázdninových letovisek.

Cena od 17 460 Kč / 8 dní
First minute od 13 990 Kč / 8 dní

Strava polopenze

Cena od 16 710 Kč / 8 dní
First minute od 15 260 Kč / 8 dní

Strava polopenze



Hotelový komplex s moderním designem se nachází přímo u pláže, asi � kilometry 
od městečka Litochoro. Přístup na úzkou pláž, s částečně kamenitým vstupem do moře, 
je po schodech. Patrová hlavní budova se dvěma vedlejšími křídly je obklopená 
udržovanou zahradou. Hotel poskytuje vysoký standard ubytování a prvotřídní servis, 
který zahrnuje i romantické večeře ve dvou nebo masáže v soukromí hotelového pokoje.
Jeho součástí je wellness centrum Oliving SPA, nabízející kosmetické procedury 
a relaxační péči o tělo podle nejnovějších trendů. Hotel akceptuje ubytování osob 
od �� let. 

CAVO OLYMPO LUXURY RESORT & SPA 5* 
�� – Řecko – Olympská riviéra – Litochoro

VYBAVENÍ 
•  bazén a infi nity bazén s terasou 

a lehátky
•  restaurace, kavárny, 

beach bar
•  fi tness centrum
•  wellness s vnitřním bazénem
•  obchůdek s nabídkou 

biopotravin a butik
•  konferenční místnost, 

kadeřnictví

UBYTOVÁNÍ 
klimatizované dvoulůžkové 
pokoje, koupelna se sprchovým 
koutem a WC, vysoušeč vlasů, 
koupací pláště, pantofl e, SAT/
TV, telefon, wifi , trezor velikosti 
laptopu, minibar, vybavení pro 

přípravu kávy a čaje, pohovka, 
balkón nebo terasa

STRAVOVÁNÍ 
snídaně formou bufetu, možnost 
dokoupení polopenze

VÝHODY
•  přímo u pláže
•  hotel jen pro dospělé
•  lehátka, slunečníky a plážové 

osušky u bazénů i na pláži bez 
poplatku

•  wellness
•  možnost bezbariérového 

ubytování
•  propojené pokoje pro rodiny Cena od 22 560 Kč / 8 dní

First minute od 20 560 Kč / 8 dní
Strava snídaně
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�� – Řecko – Rhodos

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

Doprava
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.
Pro bližší poznání ostrova se nabízí výlety zahrnující prohlídku 
hlavního města Rhodos nebo okruh ostrovem s odborným 
výkladem. Lodní výlety směřují na vedlejší ostrovy především 
Symi, Chalki nebo do nedalekého Turecka.

Teploty  vody a  vzduchu ve °C
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  Město Rhodos

  Kallithea

  Faliraki

  Kolymbia

  Lindos

  Kalathos

 Ixia 

 Lardos 

 

  Lachania

  Gennadi
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�	 – Řecko – Rhodos

Více informací na

Rhodos
Rhodos, nazývaný také ostrov slunce, dostal podle 
mytologie jako dar bůh slunce Hélios od samotného Dia. 
A jedná se o přízvisko, které si určitě zaslouží. Vždyť 
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 klidné 
relaxace. Západní větrnější břehy si vybírají spíše 
milovníci vodních sportů, zejména surfování.

Proč jet na Rhodos?
Přímořská letoviska žijí prázdninovou atmosférou 
po celý den až do noci. Nabízí od vodních radovánek 
a příjemných procházek 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 k malým 
oblázkovým zálivům. Bohatou historii ostrova, datující 
se od homérských dob, připomínají antické památky 
i středověké stavby.

Tip

Ostrov Symi
Na ostrov Symi doplujete z přístavu hlavního města asi za dvě 
hodiny. Romantický lodní výlet má zastávku k prohlídce 
starobylého pravoslavného kláštera Panormitis s úžasnými 
scenériemi. V hlavním městě ostrova s malými domky, 
kostelíky a úzkými uličkami si můžete pochutnat v některé 
z místních taveren na vyhlášených rybích specialitách. 
Doporučujeme nakoupit si místo suvenýrů voňavé místní 
koření, které vám bude v zimě připomínat slunečné léto.

Tip

Město Rhodos
Dominantou hlavního města ostrova jsou unikátní středověké 
hradby a Staré město s impozantní budovou Paláce velmistrů, 
zapsané na seznam památek UNESCO. Malebné křivolaké 
uličky staré části města lákají turisty k prohlídce obchůdků 
nebo k příjemnému posezení v typických řeckých tavernách 
a kavárničkách. Za návštěvu stojí především známá Rytířská 
ulice, Turecká čtvrť a přístav Mandraki.
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�� – Řecko – Rhodos – Lachania

Luxusní hotelový resort v klidné oblasti na jihovýchodním pobřeží ostrova, přímo 
u smíšené písčito – oblázkové pláže Lachania. Od stejnojmenné tradiční vesničky 
s typickými bílými domky je vzdálený přibližně dva kilometry. Nejjižnější cíp ostrova 
Prasonisi, 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 moře. Lázeňské centrum AnaNeosis nabízí rehabilitační bazén, saunu, hammam, 
jacuzzi, vodní masáže, aromaterapie, masáže a kosmetické služby.

ATRIUM PRESTIGE 5*

•  luxusní komplex s nádhernými 
výhledy

•  klidná oblast ostrova
•  lehátka, slunečníky a osušky 

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

a vilách se soukromými bazény
•  rodinné pokoje a suity, přistýlky 

formou pevných lůžek
•  na vyžádání dětské postýlky, 

dětské kočárky, chůvičky, 
ohřívače lahví, hlídání dětí

•  několikrát týdně tematické 
večery s hudbou

•  surfování a kiting včetně 
transferu do surfařského ráje 
Prasonisi zdarma 

VYBAVENÍ 
•  hlavní bazén s plochou ���� m²
•  vyhřívaný bazén s ostrůvkem 

a malou kapličkou 
•  několik dalších bazénů různých 

tvarů a velikostí
•  hlavní hotelová restaurace 

Aegean
•  řecká, asijská i à la carte 

restaurace, tři bary
•  minigolf, billiár
•  tenisové kurty a hřiště 

na basketbal, tělocvična, jóga
•  minimarket
•  dětský bazén, hřiště, dětské 

židličky a krytý hrací koutek
•  wellness s vnitřním bazénem 

a kadeřnictví

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, 
Nespresso kávovar, vybavení 
pro přípravu kávy a čaje, 
balkón nebo terasa

STRAVOVÁNÍ 
snídaně formou bufetu, možnost 
dokoupení obědů a večeří

VÝHODY
•  v ceně transfery do/z hotelu 

taxíkem

Cena od 30 480 Kč / 8 dní
First minute od 27 010 Kč / 8 dní

Strava snídaně
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�� – Řecko – Rhodos – Lardos

Hotelový komplex ve stylu klasické ostrovní architektury je situovaný u soukromé pláže 
v jihovýchodní části Rhodosu nedaleko vesničky Lardos. Domky s prvky řecké vesnice jsou 
zasazeny v udržované zahradě s exotickými květinami a stromy, typickými pro tuto oblast 
Rhodosu. Nové křídlo Bohemian vystavené v roce ��� nabízí moderní luxusní ubytování 
v prostorných suitách s privátními venkovními jacuzzi nebo privátními bazény na pohodlně 
vybavených terasách. Pláž je písečná, místy s kamenitým vstupem do moře. Letovisko 
Lindos je v dosahu � kilometrů. Součástí resortu je relaxační centrum s širokým výběrem 
hydroterapií a masáží, které zajišťuje zkušený personál s využitím přírodních produktů. 

LINDIAN VILLAGE 5*

VYBAVENÍ 
•  propojené sladkovodní bazény 

se sluneční terasou a barem
•  několik restaurací, plážový bar, 

disco bar a hlavní bar
•  tenisové kurty, jóga, fi tness 

vybavení
•  minimarket s lokálními produkty 

a suvenýry 
•  vodní sporty včetně 

windsurfi ngu, wakeboardingu, 
plachtění, katamaránu 
a potápění

•  dětský koutek a hřiště
•  půjčovna aut
•  wellness

UBYTOVÁNÍ 
klimatizované dvoulůžkové pokoje 
s možností přistýlky, koupelna 
s WC, vysoušeč vlasů, koupací 
pláště a pantofl e, SAT/TV, rádio, 
wifi , minibar, vybavení pro 
přípravu kávy a čaje, trezor 
velikosti laptopu, balkón nebo 
terasa

STRAVOVÁNÍ 
snídaně formou bufetu, možnost 
dokoupení večeří

VÝHODY
•  v ceně transfery do/z hotelu 

taxíkem
•  krásná pláž se vzrostlými stromy
•  lehátka, slunečníky a osušky 

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

soukromými bazény nebo jaccuzi

Cena od 22 740 Kč / 8 dní
First minute od 20 640 Kč / 8 dní

Strava snídaně
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�� – Řecko – Rhodos – Lindos

Luxusní hotel v jihovýchodní části Rhodosu, jen � kilometry od známého 
Lindosu, je vystavěný panoramaticky ve svahu nad písečnou pláží s nádherným 
výhledem na záliv Vlychas. Vzhledem k úrovni poskytovaných služeb, umístění 
i architektonickému provedení, je zařazený do kategorie Small Luxury Hotels 
of the World. Nabízí ubytování jen pro dospělé osoby, zejména páry všech 
generací, které vyhledávají romantické prostředí s vysokým standardem 
služeb. Relaxační centrum Spa & Health Club zajišťuje lázeňské revitalizující 
a omlazující procedury, kosmetické služby, manikúru a pedikúru.

LINDOS BLU 5*

VYBAVENÍ 
•  dva venkovní bazény, jeden 

vyhřívaný
•  sluneční terasa se dvěma jacuzzi
•  pět restaurací včetně à la carte 

Smeraldo
•  dva bary
•  prosklená posilovna s krásným 

výhledem 
•  tenisový kurt
•  zlatnictví a minimarket
•  půjčovna aut
•  wellness s vnitřním bazénem, 

saunou a jacuzzi nabízí 
i kosmetické služby

UBYTOVÁNÍ 
komfortně vybavené 
klimatizované dvoulůžkové 

pokoje, koupelna s jacuzzi a WC, 
vysoušeč vlasů, koupací pláště 
a pantofl e, SAT/TV, DVD, hudební 
kanál, telefon, wifi , minibar, 
vybavení pro přípravu kávy a čaje, 
trezor, balkón nebo terasa

STRAVOVÁNÍ 
snídaně, možnost dokoupení 
večeří

VÝHODY
•  v ceně transfery do/z hotelu 

taxíkem
•  komfortní prostředí jen pro 

dospělé osoby
•  lehátka, slunečníky a plážové 

osušky u bazénů i na pláži bez 
poplatku

•  výtahy na pláž
•  individuálně ovládaná 

klimatizace
•  king size lůžka
•  fi tness centrum a sauna bez 

poplatku
•  nabídka suit a vil se soukromými 

bazény
•  room servis �� hodin denně

Cena od 39 390 Kč / 8 dní
First minute od 38 000 Kč / 8 dní

Strava snídaně
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Rozlehlý hotel je rozdělen do dvou budov zasazených v zelené 
zahradě přímo u krásné široké písečné pláže. Sluneční terasa přechází 
v zatravněnou plochu s lehátky a slunečníky.
Letovisko Faliraki je vzdáleno asi 	�� metrů, hlavní město Rhodos 
� kilometrů.

APOLLO BEACH 4*
�� – Řecko – Rhodos – Faliraki

VYBAVENÍ 
•  hlavní sladkovodní bazén, 

dětský bazén, vnitřní bazén
•  restaurace, několik barů
•  společenská místnost 
•  internetový kout 
•  tenisové kurty, vodní sporty 

na pláži
•  dětské hřiště
•  wellness se saunou 

a kadeřnictvím
•  půjčovna aut

UBYTOVÁNÍ 
klimatizované dvoulůžkové pokoje 
s možností přistýlky, koupelna 
s WC, vysoušeč vlasů, SAT/TV, 
telefon, rádio, lednička, trezor 
na recepci za poplatek, balkón

STRAVOVÁNÍ 
polopenze formou bufetu, 
možnost dokoupení all inclusive

VÝHODY
•  v ceně transfery do/z hotelu 

taxíkem
•  přímo u krásné pláže a poblíž 

letoviska
•  lehátka, slunečníky a plážové 

osušky u bazénu bez poplatku
•  dětské postýlky na vyžádání

Cena od 18 680 Kč / 8 dní
First minute od 17 070 Kč / 8 dní

Strava polopenze
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Komplex dvanácti vil s bazény se nachází v oblasti Kolymbia, asi ��� 
metrů od centra letoviska s obchody, tavernami a kavárnami. Nejbližší 
písčito-oblázková pláž je v dosahu 	�� metrů, známé pláže Kolymbia 
a Afandou jsou vzdálené asi ��� metrů. Díky své poloze nabízí dostatek 
soukromí, klid a nádherné panoramatické výhledy. Vily pojmenované 
po � dodekanéských ostrovech mají až tři ložnice a jsou tak vhodné pro 
ubytování větších rodin nebo skupiny přátel.

12 ISLANDS VILLAS 5*

VYBAVENÍ 
•  restaurace, terasa, venkovní gril
•  udržovaná zahrada
•  malý kostelík v areálu

UBYTOVÁNÍ 
moderní dvoupatrové vily mají 
� až 	 ložnice, individuálně 
ovládanou klimatizaci, kompletně 
vybavenou kuchyň včetně myčky 
nádobí, toustovače a mikrovlnné 
trouby, koupelnu s jacuzzi, WC, 
vysoušeč vlasů, koupací pláště, 
pantofl e, žehlicí prkno, SAT/TV, 
telefon, soukromý bazén 
s terasou, lehátky a slunečníky

STRAVOVÁNÍ 
snídaně formou košíků na pokoj

VÝHODY
•  v ceně transfery do/z hotelu 

taxíkem
•  pobyt v klidu a soukromí 
•  možnost ubytování až 

� dospělých osob a � dětí 
•  na vyžádání dětské postýlky 

a židličky 
•  zahradní gril
•  možnost využít wellness 

v sesterském Kolymbia Bay Art 
Hotelu

•  na okolních plážích vodní sporty
•  možnost jízdy na koních
•  wifi 

Cena od 27 520 Kč / 8 dní
First minute od 24 990 Kč / 8 dní

Strava snídaně

�� – Řecko – Rhodos – Kolymbia
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�� – Řecko – Rhodos –Gennadi

Nový resort se nachází v klidném zálivu na jihovýchodním pobřeží 
ostrova, přímo u dlouhé písčito-oblázkové pláže. Luxusní eco friendly 
komplex je postavený v harmonii s okolní přírodou a nabízí moderní 
ubytování s možností privátních nebo sdílených bazénů. 
Původní vesnička Gennadi si zachovala svůj tradiční ráz, podél pobřeží 
najdete oblíbené taverny i plážové bary. Hlavní město Rhodos je 
vzdálené asi �� kilometrů. 

GENNADI GRAND RESORT 5*

VYBAVENÍ 
•  tři sladkovodní bazény, dětský 

bazén 
•  hlavní restaurace, gurmet 

restaurace, steak house 
•  à la carte restaurace, tradiční 

řecká ouzerie, restaurace 
na pláži a několik barů 

•  fi tness centrum, tenisové kurty, 
jóga, pilates a aqua pilates, 
vodní aerobik, boccia, plážový 
volejbal

•  vodní sporty 
•  půjčovna horských kol a zajištění 

doprovázených výjezdů a výšlapů
•  dětské kluby během hlavní 

sezóny pro děti od � do � let 
•  minimarket, obchod se 

suvenýry, půjčovna aut

•  wellness s vnitřním 
hydromasážním bazénem 
a kadeřnictvím

UBYTOVÁNÍ 
klimatizované moderně zařízené 
dvoulůžkové pokoje, koupelna se 
sprchovým koutem a odděleným 
WC, vysoušeč vlasů, koupací 
pláště a pantofl e, SAT/TV, rádio, 
telefon, wifi , lednička, minibar 
na vyžádání, Nespresso kávovar, 
vybavení pro přípravu čaje, trezor, 
balkón nebo terasa

STRAVOVÁNÍ 
snídaně formou bufetu, možnost 
dokoupení večeří nebo ultra all 
inclusive

VÝHODY
•  v ceně transfery do/z hotelu 

taxíkem
•  krásné prostředí moderního 

hotelu
•  plážové osušky, slunečníky 

a lehátka u bazénu i na pláži 
bez poplatku

•  oddělená restaurace pro 
podávání snídaní pro hosty 
ubytované ve vyšší kategorii 
pokojů 

•  možnost ubytování v pokojích 
s privátními i sdílenými bazény

•  king size lůžka 
•  nabídka soukromých plaveb 

na okolní pláže Cena od 21 820 Kč / 8 dní
First minute od 20 060 Kč / 8 dní

Strava snídaně
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Luxusní hotelový komplex se nachází v zálivu u ��� metrů dlouhé soukromé 
pláže, u vstupu do moře kamenité. Pro pohodlí hostů 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. Součástí je i lázeňské centrum 
AquaSenses Spa s vnitřním bazénem, saunou, jacuzzi a hammamem, 
které nabízí kosmetické a kadeřnické služby, masáže, léčebné procedury. 
Tradiční řecká vesnička Lindos je v dosahu ,� kilometrů od hotelu.

AQUAGRAND EXCLUSIVE DELUXE RESORT 5*
�� – Řecko – Rhodos – Lindos

VYBAVENÍ 
•  tři venkovní bazény
•  čtyři elegantní restaurace, bary
•  butik a minimarket
•  fi tness centrum, jóga
•  wellness
•  potápění a vodní sporty 

na vyžádání
•  půjčovna automobilů 

a motocyklů

UBYTOVÁNÍ
klimatizované pokoje s king size 
lůžkem, koupelna s WC, vysoušeč 
vlasů, koupací pláště a pantofl e, 
SAT/TV, wifi , telefon, lednička, 
vybavení pro přípravu kávy a čaje, 
trezor, balkón nebo terasa

STRAVOVÁNÍ 
polopenze

VÝHODY
•  v ceně transfery do/z hotelu 

taxíkem
•  hotel jen pro dospělé
•  lehátka a slunečníky na pláži 

i u bazénu bez poplatku
•  nabídka ubytování v suitách se 

soukromými bazény 
•  možnost bezbariérových pokojů

Cena od 34 580 Kč / 8 dní
First minute od 31 140 Kč / 8 dní

Strava polopenze
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� – Řecko – Rhodos – Kallithea

Příjemný resort se skládá z hlavní budovy a bungalovů rozmístěných 
ve velké udržované zahradě se zajímavou fl órou. Je situován u smíšené 
písčito-oblázkové pláže s křišťálově čistým mořem, místy s kamenitým 
vstupem do vody. Hotelové pokoje a rodinné bungalovy byly v roce 
��� rekonstruovány. Elixir Beauty Spa centrum nabízí lázeňské léčebné 
terapie, k relaxaci lze využít vnitřní bazén, saunu, masáže a parní lázeň, 
služby doplňuje kadeřnictví. Spojení s � kilometrů vzdáleným hlavním 
městem zajišťuje místní autobusová doprava.

GRECOTEL LUX.ME RHODOS 4*

•  možnost ubytování v rodinných 
pokojích a v nových rodinných 
bungalovech

•  bez poplatku fi tness centrum, 
stolní tenis, boccia, kánoe, 
šlapadla, windsurfi ng 
pro držitele licence, ranní 
gymnastika a vodní aerobik, 
plážový volejbal, vodní pólo, 
šipky

•  kluby pro děti od 	 do � let
•  na vyžádání dětské postýlky, 

židličky, ohřívače láhví, 
sterilizátory, nočníky, WC 
redukce, stupátka, vaničky, 
kočárky i monitory

•  wifi 

VYBAVENÍ 
•  bazén se skluzavkou, dětský 

bazén a nový bungalow village 
bazén ��� m�

•  pět restaurací a několik barů
•  internetový koutek 
•  minimarket, obchůdky 

s atraktivním zbožím, 
kadeřnictví

•  vodní sporty včetně 
windsurfi ngu a vodního 
lyžování

•  billiár, stolní tenis, 
půjčovna kol

•  dětské brouzdaliště, 
miniklub

•  animační program
•  fi tness centrum s kardiozónou
•  wellness s vnitřním bazénem

UBYTOVÁNÍ
klimatizované dvou až třílůžkové 
pokoje, koupelna s WC, vysoušeč 
vlasů, SAT/TV, rádio, telefon, 
trezor, lednička, balkón nebo 
terasa

STRAVOVÁNÍ 
all inclusive

VÝHODY
•  v ceně transfery do/z hotelu 

taxíkem
•  areál u dlouhé pláže vhodný 

pro rodiny s dětmi
•  lehátka, slunečníky a plážové 

osušky u bazénu i na pláži bez 
poplatku

•  na pláži sprchy a převlékárny

Cena od 28 070 Kč / 8 dní
First minute od 25 430 Kč / 8 dní

Strava all inclusive
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Oblíbený hotel vybudovaný přímo u velmi pěkné písčito-oblázkové 
pláže poskytuje komfortní ubytování a rozmanité možnosti strávení 
příjemné dovolené. Spa centrum s vnitřním vyhřívaným bazénem, 
jacuzzi, saunou a parní lázní nabízí relaxační terapie. Centrum letoviska 
Faliraki je vzdáleno � kilometry, od hotelu je dobré autobusové spojení 
do okolních letovisek i do hlavního města. �jamkové golfové hřiště 
Afandou je odtud vzdáleno asi � kilometrů. 

RODOS PALLADIUM LEISURE & WELLNESS 5*

VYBAVENÍ 
•  velký sladkovodní bazén, dětský 

bazén
•  dvě restaurace s terasou, tři 

bary
•  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
•  půjčovna aut
•  minimarket, klenotnictví, 

půjčovna DVD a CD
•  animační programy

UBYTOVÁNÍ 
klimatizované dvoulůžkové 

pokoje s možností přistýlky, 
koupelna s WC, vysoušeč vlasů, 
pantofl e, SAT/TV, telefon, wifi , 
lednička, rychlovarná konvice, 
trezor, balkón

STRAVOVÁNÍ 
polopenze formou bufetu, 
možnost dokoupení plné penze

VÝHODY
•  v ceně transfery do/z hotelu 

taxíkem
•  oblíbený hotel s dobrou 

polohou
•  lehátka, slunečníky a plážové 

osušky u bazénu i na pláži bez 
poplatku

•  dětské menu, miniklub

•  vstup do fi tness centra zdarma
•  wellness 

Cena od 24 480 Kč / 8 dní
First minute od 22 410 Kč / 8 dní

Strava polopenze

�� – Řecko – Rhodos – Kallithea
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�	 – Řecko – Rhodos – Ialyssos

Hotelový areál, skládající se ze dvou budov a velkého bazénu obklopeného palmami, 
je situovaný přímo u písčito-oblázkové pláže v oblasti Trianda. Nabízí velmi dobré 
podmínky pro rodinnou dovolenou a možnost spojení relaxace u moře se sportovním 
vyžitím. Součástí resortu je wellness centrum se saunou a venkovní vířivkou, které 
poskytuje různé typy masáží, kosmetické procedury, manikúru a pedikúru.
Letovisko Ialyssos s obchůdky a bary je v dosahu ��� metrů. Vzdálenost od letiště 
je asi � minut jízdy. Pro spojení do hlavního města, které se nachází � kilometrů 
od hotelu, můžete využít linkový autobus, který staví �� metrů od hotelu.

ELECTRA PALACE 5 *

minifotbal, stolní tenis a tenis 
bez večerního osvětlení 

•  vodní sporty v dosahu ��� metrů 
od hotelu

•  možnost ubytování v rodinných 
pokojích a suitách

•  dětské menu, postýlky a židličky, 
herna

•  na vyžádání ohřívače láhví 
a sterilizátory lahví

•  za poplatek hlídání dětí 
od � měsíců do čtyř let

•  dětské kluby od � do � let
•  teen klub pro děti nad � let
•  možnost jízdy na koni

VYBAVENÍ 
•  velký sladkovodní členitý bazén 

s jacuzzi a pool barem
•  dětský bazén s brouzdalištěm
•  vnitřní vyhřívaný bazén 

s hydromásážními tryskami
• pět restaurací a pět barů
•  tenisový kurt, stolní tenis
•  hřiště na minifotbal, basketbal 

a beach volejbal
•  plně vybavené fi tness centrum
•  kadeřnictví, zlatnictví 

a minimarket
•  půjčovna aut

UBYTOVÁNÍ
klimatizované pokoje až pro tři 
dospělé osoby, koupelna s WC, 
vysoušeč vlasů, koupací pláště 

a pantofl e, SAT/TV s hudebními 
kanály, telefon, wifi , trezor, 
vybavení pro přípravu kávy a čaje, 
minibar, balkón 

STRAVOVÁNÍ 
polopenze, možnost dokoupení 
ultra all inclusive

VÝHODY
•  v ceně transfery do/z hotelu 

taxíkem
•  lehátka, slunečníky a osušky 

u bazénů i na pláži bez poplatku
•  animační programy pro děti 

i dospělé 
•  bez poplatku plážový volejbal, 

aerobik, aquaerobik, pilates, 
jóga, vířivka, fi tness centrum, 

Cena od 20 630 Kč / 8 dní
First minute od 18 560 Kč / 8 dní

Strava polopenze
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�� – Řecko – Kos

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 hlavním městem. Na místě si můžete půjčit kolo, 
motorku nebo auto.

Teploty  vody a  vzduchu ve °C
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�	 – Řecko – Kos

Více informací na

Kos
Kos s rozlohou 295 km2 geografi cky spadá stejně jako 
sousední Rhodos do souostroví Dodekanessa. Antické 
památky, hrady johanitských rytířů a byzantské kláštery 
vytváří neopakovatelnou atmosféru tohoto ostrova 
v jihovýchodní oblasti Egejského moře. Do historie 
se navždy 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. 

Proč jet právě na Kos?
Poměrně malý ostrov lemuje na 114 kilometrů 
nádherných písečných pláží a romantických skalnatých 
zálivů. Záleží jen na vás, zda chcete svou dovolenou 
strávit v klidnějších přímořských vesničkách nebo 
v živých turistických letoviscích. Kos se spoustou 
zeleně má vynikající podmínky pro příjemnou relaxaci 
všech generací včetně rodin 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, běžecké 
trasy nebo projížďky na kolečkových bruslích. 

Tip

Lodní výlet na Nissyros
Malý ostrov vás zaujme hned na první pohled. Bílé domky 
s modrými okenicemi, romantické kostelíky a originální 
oblázkové mozaiky navozují příjemnou atmosféru řeckého 
ostrovního světa. Nissyros se stále činnou sopkou je 
až neobvykle zelený, porostlý olivovníky, mandloněmi 
a spoustou voňavých bylinek. V některé z tradičních taveren, 
lemujících malebné skalnaté pobřeží ostrova, si můžete 
vychutnat místní speciality.

Tip

Cyklistika na Kosu
Pobyt na Kosu je skvělou příležitostí ke zlepšení fyzické 
kondice. Kolo si tu můžete půjčit doslova na každém kroku 
a vydat se po vlastní trase za poznáním krás a zajímavostí 
Kosu. Podmínky jsou vzhledem k vhodným terénům 
a cyklostezkám, vybudovaným podél pobřeží, téměř ideální.
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Moderní hotel se nachází asi  kilometry od letoviska Kardamena, 
kam můžete dojet hotelovým busem. Resort ve stylu řecké vesničky 
je obklopený bazény a zahradou. Vybavení doplňuje wellness centrum 
nabízející masáže i další relaxační procedury. Od dlouhé písečné pláže 
ho dělí málo frekventovaná komunikace, lze využít i podchod. Spojení 
s hlavním městem ostrova, vzdáleným asi � kilometrů, zajišťuje místní 
autobusová linka.

ATLANTICA PORTO BELLO ROYAL 5*
�� – Řecko – Kos – Kardamena 

•  v rámci all inclusive bez 
poplatku tenisový kurt, fi tness 
centrum a nemotorizované 
vodní sporty – šlapadla a kánoe

•  nabídka rodinných pokojů a suit 
s privátními bazény

•  bezbariérové pokoje
•  vodní park v docházkové 

vzdálenosti

VYBAVENÍ 
•  �� bazénů s mořskou vodou, 

dětský a vnitřní bazén
•  hlavní restaurace, italská, 

středomořská a řecká taverna
•  bar u bazénu a na pláži 
•  tenisové kurty, stolní tenis 

a hřiště na plážový volejbal 
•  fi tness centrum, šipky, 

boccia
•  večerní animační programy
•  step aerobik, vodní aerobik 

a vodní polo
•  vodní sporty
•  sauna a jacuzzi pro dospělé
•  dětský klub a hřiště
•  butik, klenotnictví a minimarket
•  kadeřnictví

UBYTOVÁNÍ
klimatizované dvoulůžkové pokoje 
s možností přistýlky, koupelna 
s WC, vysoušeč vlasů, SAT/TV, rádio, 
telefon, wifi , lednička/minibar, 
trezor, balkón nebo terasa

STRAVOVÁNÍ 
all inclusive

VÝHODY
•  hotel vhodný pro rodinnou 

dovolenou
•  široká nabídka sportovních 

aktivit
•  lehátka a slunečníky u bazénů 

i na pláži bez poplatku
•  plážové osušky oproti vratnému 

depozitu

Cena od 29 620 Kč / 8 dní
First minute od 26 660 Kč / 8 dní

Strava all inclusive
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Luxusní hotel se nachází na jihovýchodním pobřeží ostrova přímo u dlouhé 
písčité pláže. 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 bazénem a nabízí relaxační programy. Vzdálenost 
do nejbližšího letoviska Kardamena je asi ,	 kilometru, pro spojení lze využít 
linkový autobus ze zastávky, která je v dosahu ��� metrů. Hotel nepovoluje 
pobyt dětí do � let.

ATLANTICA BELVEDERE RESORT & SPA 5* 
�� – Řecko – Kos – Kardamena

VYBAVENÍ 
•  dva venkovní bazény
•  vnitřní bazén 
•  hlavní restaurace a à la carte 

restaurace 
•  dva bary
•  čtyři tenisové kurty, stolní 

tenis, hřiště na plážový volejbal, 
fi tness lekce, aerobik, aqua 
aerobik, fotbal v sesterském 
hotelu

•  minimarket, konferenční 
místnost

•  wellness

UBYTOVÁNÍ 
klimatizované dvoulůžkové 
pokoje s možností přistýlky, 
koupelna s WC, vysoušeč vlasů, 

koupací pláště a pantofl e, 
SAT/TV, telefon, wifi , trezor, 
malá lednička, vybavení pro 
přípravu kávy a čaje, balkón 
nebo terasa

STRAVOVÁNÍ 
polopenze formou bufetu, 
možnost dokoupení all inclusive

VÝHODY
•  lehátka a slunečníky bez 

poplatku u bazénů i na pláži 
•  nabídka pokojů se sdílenými 

bazény
•  vily a suity s privátními bazény

Cena od 27 200 Kč / 8 dní
First minute od 25 990 Kč / 8 dní

Strava polopenze
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Moderní hotel vybudovaný v mírném svahu se skládá z hlavní budovy 
a několika nižších objektů, rozmístěných v zelené hotelové zahradě. 
Nachází se přímo u písečné pláže, asi �� metrů od centra letoviska 
Kardamena a � kilometrů od hlavního města. Pro dopravu lze využít 
místní autobusovou linku, která má zastávku 	� metrů od hotelu.

GRAND BLUE BEACH 5*
�� – Řecko – Kos – Kardamena

VÝHODY
•  přímo u písečné pláže
•  lehátka se slunečníky a plážové 

osušky u bazénů bez poplatku 
•  rodinné pokoje a suity
•  přistýlky formou 

plnohodnotných lůžek

VYBAVENÍ 
•  tři sladkovodní bazény, z toho 

jeden dětský
•  tři restaurace a čtyři bary
•  tenisové kurty
•  dětské hřiště, dětské postýlky
•  minimarket
•  fi tness centrum
•  wellness
•  denní i večerní animační 

program

UBYTOVÁNÍ
klimatizované pokoje s možností 
přistýlky, koupelna s WC, 
vysoušeč vlasů, koupací pláště, 
pantofl e, SAT/TV, wifi , vybavení 
pro přípravu kávy a čaje, minibar, 
trezor, balkón nebo terasa

STRAVOVÁNÍ 
all inclusive

Cena od 22 240 Kč / 8 dní
First minute od 20 410 Kč / 8 dní

Strava all inclusive
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Rozsáhlý komplex se nachází na jihu ostrova, přímo u dlouhé písečné 
pláže s oblázkovo-kamenitým vstupem do vody. 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, je v dosahu  kilometrů, městečko Kefalos s tavernami 
a obchody je vzdáleno �� kilometrů a místní letiště � kilometrů. 

BLUE LAGOON VILLAGE 5* 
�� – Řecko – Kos – Kefalos

•  přeprava klientů v rámci areálu 
elektrickými vozítky

•  plážové altánky s pohodlnými 
pohovkami a lehátky 
s matracemi za poplatek

•  možnost zajištění bezlepkové 
stravy

•  wifi 

VYBAVENÍ 
•  několik velkých bazénů, jeden 

s jacuzzi 
•  skluzavky a tobogány
•  sedm restaurací a sedm barů
•  klubová místnost s hernou 

a domácím kinem
•  internetový kout s wifi , 

minimarket
•  dva tenisové kurty, stolní tenis, 

víceúčelové sportovní hřiště
•  pronájem kol, lanová dráha
•  vodní sporty
•  dětský bazén se skluzavkami, 

hřiště, miniklub
•  wellness s vnitřním vyhřívaným 

bazénem a jacuzzi 
•  animační programy

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 velikosti laptopu, malá 
lednička, vybavení pro přípravu 
kávy a čaje, balkón nebo 
terasa

STRAVOVÁNÍ 
all inclusive

VÝHODY
•  rozlehlý areál je rozdělen 

na dvě části, v klidnější určené 
pouze pro dospělé klienty 

je klubový bazén, jacuzzi 
a několik restaurací

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

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

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

•  rodinné pokoje a suity se 
soukromými bazény

•  dětské židličky a dětské 
postýlky

Cena od 26 190 Kč / 8 dní
First minute od 23 600 Kč / 8 dní

Strava all inclusive
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Luxusní komplex vystavěný ve stylu tradiční řecké ostrovní architektury 
se nachází mezi letovisky Marmari a Mastichari. Má velmi pěknou 
polohu přímo u písčité pláže s vynikajícími podmínkami pro surfování. 
Wellness Neptune Spa s vnitřním bazénem nabízí relaxační a lázeňské 
služby, především masáže, saunu a zkrášlující péči.
Z autobusové zastávky u hotelu je pravidelné linkové spojení s hlavním 
městem a 	 kilometrů vzdáleným letoviskem Mastichari.

NEPTUNE HOTELS RESORT 5* 
�� – Řecko – Kos – Mastichari

•  rodinné pokoje, dětské postýlky, 
židličky

•  hlídání dětí za poplatek, 
kurzy plavání

•  bezbariérové pokoje

VYBAVENÍ 
•  čtyři velké bazény, z toho 

jeden vyhřívaný, jeden jen pro 
dospělé a jeden se vstupem pro 
handicepované osoby

•  dětský bazén, brouzdaliště a malý 
vodní park

•  dvě à la carte restaurace, řecká 
taverna a � barů

•  čtyři tenisové kurty, squashový 
kurt, hřiště na badminton, fi tness 
centrum, stolní tenis, minigolf

•  plážový volejbal, basketbal, 
lukostřelba, šipky, fotbal

•  pilates, aerobik, aquaerobik, 
výuka plavání pro děti 

•  minimarket, butik, klenotnictví
•  internetový kout a půjčovna aut
•  wellness

UBYTOVÁNÍ
klimatizované dvoulůžkové 
pokoje s možností přistýlky, 
koupelna s WC, vysoušeč vlasů, 
koupací pláště a pantofl e, 
SAT/TV, rádio, telefon, wifi , 
malá lednička, vybavení pro 
přípravu kávy a čaje, minibar 
na vyžádání, trezor, balkón 
nebo terasa

STRAVOVÁNÍ 
polopenze formou bufetu

VÝHODY
•  přímo u písčité pláže
•  lehátka, slunečníky a plážové 

osušky u bazénů i na pláži bez 
poplatku

Cena od 27 290 Kč / 8 dní
First minute od 24 690 Kč / 8 dní

Strava polopenze
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Nádherný komplex s pěknou zahradou se nachází přímo u oblázkové 
pláže v letovisku Psalidi, asi � kilometry od hlavního města Kos, s nímž má 
pravidelné autobusové spojení. Během pobytu můžete využít služeb Elixir 
Thalasso Spa centra s relaxačními antistresovými a kondičními programy, 
vyhřívaným bazénem s mořskou vodou, protiproudy a masážními tryskami. 
Centrum poskytuje lázeňské služby jako masáže, saunu, parní lázně, 
shiatsu, aromaterapii a zkrášlující péči. 

GRECOTEL KOS IMPERIAL THALASSO 5*
�� – Řecko – Kos – Psalidi

•  možnost zajištění bezlepkové 
stravy

•  vodní ráj s lagunami, vodopády 
a línou řekou

•  wifi 

VYBAVENÍ 
•  tři bazény s mořskou vodou 

a línou řekou s vodopády
•  sladkovodní dětský bazén 

a brouzdaliště, dětské hřiště
•  několik restaurací, pool bar 

a plážový bar 
•  minimarket, kadeřnictví, zlatnictví
•  televizní místnost s videem, 

herna a internetový kout
•  tenisové kurty, hřiště na plážový 

volejbal 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, 
koupelna s WC, vysoušeč vlasů, 
koupací pláště a pantofl e, SAT/
TV, mini HiFi, 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
•  ranní gymnastika, vodní polo, 

aerobik, plážový volejbal, stolní 
tenis, billiár a trekkingové 
programy zdarma

•  v rámci Premium Plus navíc 
bez poplatku tenisové kurty, 
ve večerních hodinách včetně 
osvětlení, aerobik, step 
aerobik, vodní aerobik, výbava 
na šnorchlování 

•  kluby pro děti od  do �� let
•  od �� do �� hod. zdarma jídlo 

a nápoje pro děti od  do �� let 
•  na vyžádání dětské postýlky, 

židličky, ohřívače láhví, 
sterilizátory, nočníky, WC 
redukce, stupátka, vaničky, 
kočárky i monitory

•  nabídka rodinných 
a bezbariérových pokojů

Cena od 24 880 Kč / 8 dní
First minute od 22 630 Kč / 8 dní

Strava polopenze
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Elegantní 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.

AQUA BLU BOUTIQUE HOTEL & SPA 5* 
�� – Řecko – Kos – Lambi

VYBAVENÍ 
•  bazén s pool barem
•  Cuvée Restaurant s nabídkou 

gurmánských specialit
•  fi tness centrum
•  tenisové kurty a multifunkční 

hřiště v sesterském hotelu 
Pelagos Suites

•  butik 
•  wellness s vnitřním bazénem
•  kosmetický salón

UBYTOVÁNÍ
suity pro � osoby s individuálně 
ovládanou klimatizací, koupelna 
s WC, vysoušeč vlasů, koupací 
pláště a pantofl e, SAT/TV, hudební 
kanály, wifi , trezor velikosti 
laptopu, minibar, na vyžádání 

vybavení pro přípravu kávy a čaje, 
balkón nebo terasa

STRAVOVÁNÍ 
snídaně formou bufetu

VÝHODY
•  špičkový hotel s moderním 

designem 
•  lehátka se slunečníky a plážové 

osušky u bazénu i na pláži bez 
poplatku

•  hotel pouze pro dospělé osoby
•  king size lůžka
•  nabídka ubytování v suitách 

se soukromým bazénem nebo 
jacuzzi

Cena od 31 960 Kč / 8 dní
First minute od 30 960 Kč / 8 dní

Strava snídaně
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Nový luxusní hotel renomovaného hotelového řetězce Ikos, který bude otevřen v květnu ����, se nachází 
v klidném prostředí na jihozápadním pobřeží ostrova. Situován je přímo u nádherné �	� metrů dlouhé 
písčité pláže Kefalos Beach s azurově modrým mořem. Koncept hotelu Infi nite Style nabízí svým hotelovým 
hostům maximum služeb zahrnutých v ceně. Pro strávení dovolené s nezapomenutelnými zážitky se 
nabízí ochutnávky menu oceněných Michellinskými hvězdami, nabídka více než tří set druhů vín místních 
a světových značek pečlivě vybraných sommeliéry společnosti, servírované nápoje a občerstvení u bazénů 
i na pláži. Infi nite Style zahrnuje pokojovou službou �� hodin denně, sportovní vyžití včetně některých 
vodních sportů a služby wellness. Vzdálenost od letiště asi �� minut, od hlavního města asi �	 minut.

IKOS ARIA 5*
� – Řecko – Kos – Kefalos 

•  sekce Deluxe Collection má 
soukromé bazény a vyhrazenou 
část pláže

VYBAVENÍ 
•  dva hlavní bazény, deluxe bazén, 

bazén jen pro dospělé a bazén 
v rámci SPA centra, všechny 
vyhřívané 

•  dětský bazén a brouzdaliště, 
dětské hřiště

•  hlavní středomořská restaurace, 
sedm à la carte restaurací 
a devět barů

•  dva tenisové kurty s možností 
večerního osvětlení, aerobic 
i vodní aerobik, pilates, 
basketbal, volejbal, jóga pro 
začátečníky, mini fotbal, horská 
kola, stolní tenis, vodní polo, 
venkovní šachy

•  fi tness centrum s kardio zónou, 
sauna, kadeřnictví, manikúra

•  animační programy pro dospělé 
i děti 

•  minimarket
•  wellness

UBYTOVÁNÍ 
klimatizované pokoje, koupelna 
s WC, vysoušeč vlasů, SMART 
SAT/TV kompatibilní se systémy 
android a IOS, DVD/CD, koupací 
pláště a pantofl e, kávovar 
Nespresso, vybavení pro přípravu 
kávy a čaje, v ceně minibar denně 
doplňovaný minerální vodou, 
pivem, vínem a nealko nápoji, 
trezor, balkón

STRAVOVÁNÍ 
ultra all inclusive

VÝHODY
•  skvělá poloha přímo u pláže
•  komfortní lehátka, 

slunečníky a plážové osušky 
u bazénu a na pláži bez 
poplatku

•  koncept Infi nite Style se 
službami zahnutými v ceně 

•  �minutové hlídání pro děti 
od � let na pláži zdarma

•  kluby pro děti od � měsíců až 
po teenagery

•  na vyžádání dětské postýlky, 
židličky, chůvičky, WC redukce, 
dětské menu v restauracích

•  nabídka ubytování v suitách 
a bungalovech 

•  možnost ubytování až pro 
� dospělé a � děti

Cena od 32 560 Kč / 8 dní
First minute od 29 130 Kč / 8 dní

Strava ultra all inclusive
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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.

GRECOTEL ROYAL PARK 4*
�� – Řecko – Kos – Marmari

•  pronájem windsurfi ngů pro 
držitele licence a kitesurfů 
za poplatek

•  projížďky na koních nedaleko 
hotelu za poplatek

•  rodinné pokoje a bungalovy
•  kluby pro děti od  do �� let
•  na vyžádání dětské postýlky, 

židličky, ohřívače láhví, 
sterilizátory, nočníky, 
WC redukce, stupátka, 
vaničky, kočárky i monitory

•  možnost zakoupení dětského 
jídla, oblečení, hraček a plen

•  wifi  

VYBAVENÍ 
•  dva sladkovodní bazény 

s výhledem na moře a skluzavkami
•  brouzdaliště, dětský bazén 
•  hlavní restaurace, plážová 

taverna a lobby bar
•  televizní místnost
•  dva tenisové kurty, 

vnitřní a venkovní fi tness
•  hřiště se skluzavkou 

a houpačkami
•  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

VÝHODY
•  dlouhá písečná pláž ideální pro 

děti
•  lehátka, slunečníky 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 lukostřelba, aerobik, 
pilates, kondiční cvičení, kánoe 
a šlapadla 

Cena od 23 400 Kč / 8 dní
First minute od 21 400 Kč / 8 dní

Strava all inclusive
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Příjemný rodinný hotel v klidném prostředí je vystavěný ve stylu 
ostrovní architektury. Má velice dobrou polohu v dosahu obchodů, 
taveren a restaurací. Pláž Milos se nachází pouhých �	� metrů od hotelu. 
Vzdálenost od historického centra hlavního města a přístavu je asi 
kilometr. Ubytování ve studiích a apartmánech je vhodné pro klienty 
všech věkových kategorií. 

AEGEAN HOUSES 4*
�	 – Řecko – Kos – Lambi

VYBAVENÍ 
•  venkovní sladkovodní bazén 

s dětskou částí
•  sluneční terasa s jacuzzi
•  restaurace Nostos, bar a pool 

bar
•  fi tness centrum a sauna, masáže
•  dětské hřiště
•  půjčovna kol a aut

UBYTOVÁNÍ 
Studia pro �–� osoby
obývací ložnice s vybaveným 
kuchyňský koutem, lednička, 
mikrovlnná trouba, toaster, 
kávovar, rychlovarná konvice, 
odšťavňovač, koupelna s WC, 
vysoušeč vlasů, SAT/TV, rádio, 
telefon, balkón nebo terasa 

Apartmány pro �–� osoby
obývací ložnice s vybaveným 
kuchyňský koutem, lednička, 
mikrovlnná trouba, toaster, 
kávovar, rychlovarná konvice, 
odšťavňovač, oddělená ložnice, 
koupelna s WC, vysoušeč vlasů, 
SAT/TV, rádio, telefon, balkón 
nebo terasa

STRAVOVÁNÍ 
bez stravy, možnost dokoupení 
snídaní

VÝHODY
•  lehátka a slunečníky u bazénu 

bez poplatku
•  pronájem trezoru za poplatek
•  na vyžádání dětské postýlky, 

židličky, vanička, chůvička, 
ohřívače lahví, polštáře

•  wifi 

Cena od 17 010 Kč / 8 dní
First minute od 15 690 Kč / 8 dní

Strava bez stravy
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�� – Řecko – Karpathos

Vzdálenost z České republiky
Vzdušná vzdálenost Praha–Karpathos je 1900 km. 
Průměrná doba letu na Karpathos je asi 3 hodiny.
Na Karpathos můžete letět přímo z Prahy anebo připlout 
z athénského Pirea, Kréty případně Rhodosu.

Doprava po ostrově
Letoviska mají pravidelné autobusové spojení s hlavním městem, 
můžete si tu půjčit skútr, čtyřkolku nebo auto. 

Teploty  vody a  vzduchu ve °C
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Více informací na

Karpathos
Úzký ostrov patřící do souostroví Dodekanesa leží na jih 
od Rhodosu. Karpathos s rozlohou 332 km2 měří na délku 
48 kilometrů. Přírodní předěl mezi jeho severní a jižní 
částí tvoří vápencové pohoří. Na rozdíl od syrově drsné 
krásy přírody se skalnatými útesy na severu ostrova, 
převládají na jihu převážně úrodné nížiny se spoustou 
zeleně. Pobřeží Karpathosu lemují malebné zátoky jako 
stvořené k příjemnému odpočinku.

Proč navštívit Karpathos?
Malý ostrov, nezatížený masovou turistikou, nabízí 
ideální podmínky pro klidnou dovolenou klientů, 
které nelákají rušná centra. Pláže nebývají přeplněné 
a poskytují skvělé podmínky pro šnorchlování v čisté 
vodě plné ryb a mořských živočichů. Pobyt u moře 
lze na Karpathosu skloubit s pěšími túrami, stále 
populárnější je také climbing. Pro poznání autentického 
Řecka stojí za to vydat se do tradičních horských vesniček 
jako Aperi, Spoa nebo Mesochori. Na jižním pobřeží 
ostrova s vysokými vlnami si přijdou na své milovníci 
surfování. 

Tip

Zdolání vrcholu Kali Limni
Pro výstup na nejvyšší horu Karpathosu a dodekanéského 
souostroví Kali Limni 1215 m. n. m. si můžete vybrat tři různé 
trasy. Místní agentury nabízí hromadné výstupy s průvodcem, 
pokud jste zkušení turisté, můžete se vydat na vrchol sami. 
Doporučujeme pevnou obuv a lehkou bundu, u vrcholu 
bývá poměrně chladno a větrno. Pokud vám počasí bude 
přát a nepřekvapí vás zatažená obloha, budete za své úsilí 
odměněni nezapomenutelnými výhledy na moře a okolní 
vesnice. 

Tip

Pigadia
Půvabná metropole ostrova na jihovýchodním pobřeží 
je současně i hlavním přístavem. 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. Z místního přístavu lze podnikat 
lodní výlety se zastávkami u nejznámějších pláží. 
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Pěkný hotel je situovaný v klidném zálivu přímo u písčito-oblázkové 
pláže, část pláže přímo před hotelem je vyčleněna pro hotelové hosty. 
Centrum romantického hlavního města ostrova Pigadia je v dosahu 
přibližně �

 metrů, přístav je vzdálen přibližně kilometr a letiště 
�� kilometrů.

KONSTANTINOS PALACE 5*
�� – Řecko – Karpathos – Pigadia

VÝHODY
•  hotel přímo u krásné pláže
•  v ceně transfer z/do hotelu 

taxíkem
•  plážové osušky oproti depozitu
•  klidné místo v dosahu centra 

města
•  ideální pro klienty všech 

věkových kategorií

VYBAVENÍ 
•  dva sladkovodní bazény, dětský 

bazén
•  restaurace s nabídkou 

kulinářských specialit 
•  hlavní bar u bazénu, plážový bar 

a střešní koktejl bar 
•  fi tness centrum, kadeřnictví
•  dětské hřiště
•  tenisový kurt, mini fotbal x 
•  plážový volejbal, plážový fotbal, 

stolní tenis
•  wellness se saunou 

a kadeřnictví

UBYTOVÁNÍ
klimatizované prostorné 
dvoulůžkové pokoje s možností 
přistýlky, koupelna s WC, 
vysoušeč vlasů, SAT/TV, 
telefon, malá lednička/minibar 
za poplatek, trezor, wifi , balkón

STRAVOVÁNÍ 
plná penze

Cena od 26 450 Kč / 8 dní
Strava plná penze
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Luxusní hotel se nachází v klidném zálivu přímo u krásné, dlouhé 
písčito-oblázkové pláže s hrubším pískem. Pláž přímo před hotelem 
je vyčleněna pouze pro hotelové hosty. Moderní areál nabízí vysoký 
standard služeb a ideální podmínky pro příjemnou dovolenou dvojic 
i rodin s dětmi. Wellness s jacuzzi, saunou a parními lázněmi zajišťuje 
relaxační procedury. Centrum romantického hlavního města ostrova 
Pigadia je v dosahu �
 minut chůze.

ALIMOUNDA MARE 5* 
�� – Řecko – Karpathos – Pigadia

VYBAVENÍ 
•  infi nity bazén s oddělenou částí 

pro děti
•  hlavní restaurace, restaurace 

à la carte a bar
•  fi tness centrum, stolní tenis, 

billiár
•  tenisové kurty v dosahu 

�

 metrů od hotelu
•  wellness 
•  půjčovna aut, motocyklů 

a kol

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

VÝHODY
•  krásná poloha přímo 

u soukromé pláže
•  lehátka, slunečníky a plážové 

osušky u bazénů i na pláži bez 
poplatku

•  v ceně transfer do/z hotelu 
taxíkem

•  možnost ubytování v suitách
•  bezbariérové pokoje
•  postele king size

•  dětské menu a dietní 
diabetická i bezlepková strava

•  dětské postýlky bez poplatku
•  klidné místo v dosahu hlavního 

města ostrova
•  wifi 

Cena od 25 770 Kč / 8 dní
First minute od 23 480 Kč / 8 dní

Strava polopenze
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�� – Řecko – Skiathos

Vzdálenost z České republiky
Vzdušná vzdálenost Praha–Skiathos je 1 410 km. 
Průměrná doba letu na Skiathos je 2 hodiny a 20 minut.
Pokud plánujete jet na Skiathos autem, doporučujeme trajekty 
z Thessaloniki, Volosu nebo přístavu Agios Konstantinos poblíž 
letoviska Kamena Vourla.

Doprava
Ostrov má pravidelné autobusové spojení, na místě si můžete 
půjčit moped nebo auto. 
Ze Skiathosu lze podnikat lodní výlety na pevninu nebo 
na nejbližší ostrovy – především Skopelos, ale i na menší 
ostrůvky u jihovýchodního pobřeží Alonissos, Argos, Aspronissi 
nebo Marangos.

Teploty  vody a  vzduchu ve °C
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Více informací na

Skiathos
Skiathos, vzdálený pouhé 4 kilometry od pevniny, je 
součástí souostroví Severní Sporady. Ostrov s rozlohou 
61 km2 je poměrně malý, silnice spojující letiště 
na severovýchodě s jižním pobřežím měří pouze 
17 kilometrů. Velkou část pobřeží tvoří nádherné pláže, 
převážně písčité s pozvolným vstupem do vody, jen 
severní oblast ostrova má pobřeží spíše skalnaté. 
Κrajina Skiathosu je mírně zvlněná, ve vnitrozemí 
převládá hustá vegetace převážně borovicových lesů, 
nejvyšší vrchol Kurupi s výškou 432 metrů leží v severní 
části ostrova. 

Proč navštívit právě Skiathos?
Hlavní předností ostrova jsou pláže s tyrkysově modrou 
vodou a úžasnými přírodními scenériemi. Většina pláží 
je díky pozvolnému vstupu do vody vhodná i pro děti 
a seniory, řada z nich poskytuje možnosti provozování 
vodních sportů včetně výuky potápění. Najdete tu 
malé klidné zálivy pro pohodu v soukromí i vyhlášené 
kosmopolitní pláže, kde zábava utichá až k ránu. 

Tip

Alonissos
Pobyt na Skiathosu můžete využít k poznání nedalekého 
ostrova Alonissos. Ostrov, porostlý borovicemi, je součástí 
chráněného mořského parku. Zajímavostí jsou místní tuleni, 
kteří tu dosud přežívají především díky průzračně čisté vodě 
a panenské přírodě. Členité skalnaté pobřeží má ideální 
podmínky pro potápění a šnorchlování, především na jihu 
ostrova, kde jsou i potápěčská centra. Chcete-li ostrov 
prozkoumat blíže, doporučujeme zapůjčení kola nebo 
motorky.

Tip

Skiathos-Chora
Metropoli ostrova tvoří bílé domky s červenými střechami 
vystavěné kaskádovitě nad přírodním zálivem. Městečko 
Skiathos-Chora je propletené labyrintem uliček s kvetoucími 
keři 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.
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Hotel s krásnou polohou ve svahu nad půvabnou zátokou nabízí kromě fascinujících 
výhledů na Egejské moře také vysokou úroveň ubytování a služeb. Hotel je členem 
Santikos Collection. Nachází se přímo na pobřeží, od písečné pláže Megali Ammos ho 
dělí jen místní komunikace. Hotel tvoří čtyři propojené budovy vystavěné v místním 
ostrovním stylu na několika úrovních. Nabízí ubytování v nevšedně zařízených suitách, 
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.

AEGEAN SUITES HOTEL 5*
�� – Řecko – Skiathos – Skiathos-Chora

VYBAVENÍ 
•  velký bazén s pool barem, 

venkovní vířivkou a sluneční 
terasou

•  dvě elegantní restaurace 
a Champagne Bar 

•  Beauty centrum s nabídkou 
relaxačních masáží

•  fi tness centrum
•  na pláži možnost vodních sportů

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, wifi , minibar, vybavení 
pro přípravu kávy a čaje, trezor, 

na vyžádání DVD, balkón nebo 
terasa s výhledem na moře

STRAVOVÁNÍ 
snídaně formou à la carte, 
možnost dokoupení večeří

VÝHODY
•  luxusní ubytování s nádhernými 

scenériemi
•  lehátka se slunečníky a osušky 

u bazénu i na pláži bez poplatku
•  klidné prostředí v dosahu 

hlavního města
•  hotel pouze pro dospělé
•  king size lůžka
•  pronájem kol, jachet 

i soukromých letadel
Cena od 54 350 Kč / 11 dní

First minute od 45 560 Kč / 11 dní
Strava snídaně
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Moderní hotel zasazený v upravené zahradě se nachází přímo 
na písečné pláži Agia Paraskevi oceněné Modrou vlajkou. Hlavní město 
ostrova je v dosahu � kilometrů. Lázeňské centrum Princess Harmony 
Club zajišťuje léčebné procedury a programy na vysoké profesionální 
úrovni. Hotel je členem Santikos Collection.

SKIATHOS PRINCESS RESORT 5*
�� – Řecko – Skiathos – Agia Paraskevi

VYBAVENÍ 
•  velký bazén s vířivkou 

a oddělenou dětskou částí
•  tři restaurace a tři bary
•  fi tness centrum, stolní tenis
•  široká nabídka vodních sportů
•  Spa s širokou nabídkou
•  miniklub pro děti od � měsíců 

do 	� let, dětské menu, krytá 
herna, venkovní dětské hřiště, 
hlídání dětí za poplatek 

•  možnost pronájmu aut a zajištění 
výletů podle požadavků

UBYTOVÁNÍ 
klimatizované dvoulůžkové 
pokoje, koupelna s WC, vysoušeč 
vlasů, koupací pláště a pantofl e, 
SAT/TV, telefon, wifi , minibar, 

vybavení na přípravu kávy a čaje, 
trezor, terasa

STRAVOVÁNÍ 
snídaně formou bufetu, možnost 
dokoupení večeří

VÝHODY
•  lehátka, slunečníky a plážové 

osušky u bazénů i na pláži bez 
poplatku

•  nabídka ubytování v rodinných 
pokojích a suitách se 
soukromými bazény

Cena od 38 420 Kč / 11 dní
First minute od 35 630 Kč / 11 dní

Strava snídaně
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�� – Řecko – Skopelos

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

Vzdálenost z České republiky
Na ostrově Skopelos letiště není, létá se na sousední ostrov 
Skiathos. 
Vzdušná vzdálenost letiště Praha–Skopelos je 1553 km, 
Praha–Skiathos 1410 km.
Průměrná doba letu je 2 hodiny a 20 minut, doprava ze Skiathosu 
na Skopelos je zajištěna trajektem, plavba trvá asi hodinu.

Teploty  vody a  vzduchu ve °C
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�� – Řecko – Skopelos
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Více informací na

Skopelos
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. 
Většinou bydlí ve stejnojmenném hlavním městě a dalších 
dvou obcích Neo Klima a Glossa. Skopelos je spolu se 
Skiathosem, Alonissem a Skyrosem součástí souostroví 
Sporady. 

Proč navštívit Skopelos?
Vzhledem ke své velikosti není tento ostrov s malebnými 
plážemi cílem masové turistiky, není tu ani letiště. 
Pobřeží tvoří oblázkové i písečné pláže s malými 
zátokami a křišťálově čistou vodou. Především jižní 
pobřeží ostrova je po celé léto poměrně klidné, větší 
vlny se občas vyskytují na severu. Skopelos nabízí 
nádherné scenérie a skvělé podmínky k relaxaci i vodním 
sportům. Jsou tu pláže s lehátky, slunečníky a stánky 
s občerstvením i panenská místa pro nerušené soukromí, 
využívaná příznivci nudismu. Některé přírodní pláže jsou 
dostupné pouze z moře pronajatým člunem, na většinu 
se ale dostanete místní autobusovou linkou, autem či 
motorkou.

Tip

Glossa
Panoramaticky vystavěné městečko se nachází 
na severozápadě ostrova nad malebným přístavem s několika 
tavernami. Má tradiční domy s barevnými okenicemi, 
dřevěnými balkóny a dvorky plnými květin. Na zápraží 
posedávají babičky v černých šátcích, zatímco jejich protějšky 
rozebírají důležité záležitosti u sklenky ouza. Glossa navozuje 
skutečně autentickou řeckou atmosféru. Úzké uličky 
v prudkém svahu spojují schodiště, takže dopravu v některých 
částech městečka zajišťují pouze místní oslíci.

Tip

Muzikál Mamma Mia
Právě na ostrově Skopelos se natáčel slavný muzikál Mamma 
Mia. Jeho úžasné scenérie, především půvabné hlavní 
město ostrova i nádherné pláže Kastani a Milia se vzrostlými 
borovicemi, nepochybně přispěly k jeho úspěchu. Nevšedně 
umístěný romantický kostelík Agios Ioannis se nachází poblíž 
městečka Glossa.
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Hotel s příjemnou rodinnou atmosférou se nachází jen ��� metrů 
od centra města Skopelos. Nabízí ideální prostředí pro relaxaci 
s výhledem na moře a malebné městečko. Romantické místo, kde 
zelené lesy rostou až k plážím s křišťálově čistým tyrkysovým mořem, 
připomíná scenérie ze slavného muzikálu Mamma Mia. 

SKOPELOS VILLAGE 5*
�� – Řecko – Skopelos – město Skopelos

•  dětské postýlky a jídelní 
stoličky bez poplatku

•  dětské nebo dietní menu 
na vyžádání

VYBAVENÍ 
•  hlavní sladkovodní bazén 

s výhledem na Egejské moře 
•  sladkovodní bazén v hotelové 

zahradě
•  sluneční terasa
•  restaurace a bar
•  tělocvična s kardio fi tness 

vybavením
•  tenisový kurt v dosahu 

�� metrů od hotelu
•  možnost masáží
•  dětský koutek
•  parkoviště pro hotelové hosty

UBYTOVÁNÍ
klimatizované dvoulůžkové 
pokoje, koupelna s WC, vysoušeč 
vlasů, LCD TV, telefon, wifi , 

trezor, lednička, vybavení pro 
přípravu kávy a čaje, balkón 
nebo terasa

STRAVOVÁNÍ 
snídaně formou bufetu, možnost 
dokoupení večeří

VÝHODY
•  nádherné přírodní scenérie
•  lehátka, slunečníky 

a plážové osušky u bazénu 
bez poplatku

•  každodenní transfer na dvě 
z nejlepších pláží

•  tenisové kurty a tělocvična bez 
poplatku

•  možnost ubytování v suitách 
a rodinných suitách

Cena od 34 240 Kč / 11 dní
First minute od 30 050 Kč / 11 dní

Strava snídaně
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Hotelový komplex je situovaný v klidném zálivu přímo u oblázkové pláže 
na jihu ostrova. Skládá se z hlavní budovy a několika nízkých budov 
ve stylu vilek, zasazených v terasovité zahradě se vzrostlými stromy. 
Poloha v mírném svahu zajišťuje nezapomenutelné výhledy na moře 
a okolní scenérie. Výborné služby, nádherná příroda a křišťálově čisté 
moře poskytují ideální podmínky pro pohodovou dovolenou. Vzdálenost 
od letoviska Panormos je asi ��� metrů, od přístavu hlavního města 
ostrova Skopelos necelých �� kilometrů. 

ADRINA BEACH HOTEL 4* 
�� – Řecko – Skopelos – Panormos

VYBAVENÍ 
•  bazén s mořskou vodou 

a terasou
•  dětský bazén a hřiště
•  restaurace a taverna s výhledem 

na moře, bar na pláži 
•  možnost využití wellness 

ve vedlejším sesterském hotelu 
Adrina Resort 

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, možnost 
dokoupení večeří

VÝHODY
•  nádherné přírodní scenérie
•  lehátka, slunečníky a plážové 

osušky u bazénu i na pláži bez 
poplatku

•  dětské postýlky a hlídání dětí 
na vyžádání

•  dětská herna

Cena od 23 310 Kč / 12 dní
Strava snídaně
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�� – Řecko – Samos

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

Doprava 
Na místě si můžete půjčit moped, čtyřkolku nebo auto. 
Ze Samosu lze podnikat lodní výlety k poznání okolních ostrovů, 
především Ikarie a Patmosu.

Teploty  vody a  vzduchu ve °C
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�� – Řecko – Samos

Více informací na

Samos
Ostrov s rozlohou 476 km2 geografi cky spadá do 
souostroví Sporady v severovýchodní části Egejského 
moře. Zelený Samos s borovicovými lesy, olivovými háji 
a úrodnými vinicemi si zachoval téměř neporušenou 
přírodu. Na západě najdete chráněné území Megalo 
Seitani, kde žijí středomořští tuleni. Dalším přírodním 
skvostem je rezervace Potami s malými vodopády, 
vzdálená asi 10 minut chůze od přístavu v Karlovassi.

Proč navštívit právě Samos?
Především kvůli přírodním krásám a plážím s tyrkysově 
modrou vodou. Různorodá hornatá krajina s nejvyšším 
vrcholem Kerkisem, který se vypíná do výše 1400 metrů, 
poskytuje vynikající podmínky pro pěší turistiku i pro 
cyklisty. Na ostrově, posetém zbytky antických památek, 
si přijdou na své i milovníci historie. Podle mytologie se 
tu narodila bohyně Héra. Nejnovější výzkumy dokazují, že 
byl osídlen již v druhém tisíciletí př. n. l. Samos je známý 
také jako rodiště dvou významných géniů starověku – 
matematika Pythagora i astrologa a astronoma 
Aristarcha, zakladatele heliocentrismu. 

Tip

Ikaria
Samos má přes léto časté lodní spojení s Ikarií, kde najdete 
úžasné pláže s křišťálově čistou vodou. Název ostrova je 
odvozen od mytologické postavy Ikarose. Jeho otec Daidalos 
sestrojil dva páry ptačích per spojených voskem, aby se mohli 
vznést přes moře. Ikaros však i přes otcovo varování toužil 
vzletět výš. Přiblížil se až ke slunci, jehož teplo vosk roztavilo 
a neposlušný syn se zřítil do moře v místech dnešní Ikarie. 
Dnes tento ostrov patří mezi místa s největším počtem 
dlouhověkých. Žije tu přes 8000 obyvatel a téměř třetina 
z nich se dožije věku 90 let. Kromě středomořské stravy to 
zřejmě souvisí i s tím, že na Ikarii plyne život pomalu, nikam se 
nespěchá a stres je tu neznámým pojmem.
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Příjemný klidný hotel vystavěný ve svahu nad mořskou zátokou v Kerveli nabízí 
nádherné výhledy na okolní přírodní scenérie zalesněných kopců a tyrkysově 
modrou hladinu. Soukromá oblázková pláž s pozvolným vstupem do moře 
a molem usnadňujícím přístup do moře, se nachází přímo pod hotelem. 
Nedaleko je další pláž s lehátky a slunečníky. Přímo u hotelu se nachází 
potápěčské centrum. Spojení s hlavním městem Samos, vzdáleným �� kilometrů, 
zajišťuje místní autobusová linka. Vzhledem ke svažitému terénu a schodům 
nedoporučujeme pobyt klientům s pohybovými problémy.

KERVELI VILLAGE 3*
�� – Řecko – Samos – Kerveli

VÝHODY
•  nádherné scenérie 
•  lehátka a slunečníky u bazénu 

i na hotelové pláži bez poplatku
•  klidné prostředí
•  sítě proti komárům
•  možnost zapůjčení kvalitních 

horských kol
•  potápěčská základna 

i s nabídkou nočního potápění
•  lodní výlety po okolí

VYBAVENÍ 
•  velký sladkovodní bazén 

s dětskou částí a sluneční 
terasou

•  hlavní restaurace s venkovním 
posezením

•  bar
•  jídelna 
•  televizní místnost
•  tenisové kurty a stolní tenis

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 a wifi  
za poplatek

STRAVOVÁNÍ 
polopenze

Cena od 19 230 Kč / 8 dní
First minute od 17 810 Kč / 8 dní

Strava polopenze
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Jeden z nejlepších hotelů na Samosu se nachází přímo u dlouhé smíšené 
písčito-oblázkové pláže se vzrostlými stromy a pozvolným vstupem 
do moře. Komplex tvoří hlavní budova 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.

DORYSSA SEASIDE RESORT 5*
�� – Řecko – Samos – Pythagorio

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 hřiště
•  wellness
•  malé muzeum s ukázkami 

rukodělných výrobků

UBYTOVÁNÍ 
klimatizované dvoulůžkové 
pokoje s možností až dvou 
přistýlek, koupelna s WC, 

vysoušeč vlasů, pantofl e, SAT/TV, 
hudební kanály, telefon, wifi , 
lednička, trezor, balkón nebo 
terasa

STRAVOVÁNÍ 
polopenze formou bufetu, 
možnost dokoupení all inclusive

VÝHODY
•  lehátka se slunečníky u bazénu 

bez poplatku
•  plážové osušky
•  dětský klub, postýlky, židličky
•  možnost bezbariérových 

pokojů

Cena od 26 150 Kč / 8 dní
First minute od 24 650 Kč / 8 dní

Strava polopenze
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Hotel s velmi pěknou polohou na klidném místě u dvou soukromých 
písčito-oblázkových pláží na jihovýchodě Samosu. Nachází se asi 
�, kilometru od přístavního městečka Pythagorio. Moderní resort 
vybudovaný ve svahu v tradičním egejském stylu se řadí k luxusním 
hotelům na ostrově Samos. Proteas Blue Resort klade veliký důraz 
na kvalitu poskytovaných služeb a je určený pouze pro pobyt klientů 
starších �� let. Wellness centrum Adam & Eva Spa s nabídkou lázeňských 
programů a masáží doplňuje vnitřní bazén, sauna a jacuzzi.

PROTEAS BLU RESORT 5*
�� – Řecko – Samos – Pythagorio

VÝHODY
•  dvě soukromé písčito-

oblázkové pláže s plážovým 
servisem

•  všechny pokoje a suity 
s výhledem na moře

•  king size lůžka
•  slunečníky, osušky a pohodlná 

lehátka na plážích i u bazénů 
bez poplatku

VYBAVENÍ 
•  venkovní sladkovodní bazén, 

vnitřní bazén
•  restaurace Panorama s nabídkou 

mezinárodní kuchyně
•  π² Theory gurmet restaurace 

s výhledem na moře
•  Simplicity à la carte restaurace 

u bazénu, ThalaSEA ouzerie & 
à la carte s nabídkou nejen ryb 
a mořských specialit

•  hlavní bar Esperos, pool bar 
Lush, plážový bar & klub Cavo 
Pountes

•  tenisový kurt bez poplatku
•  fi tness centrum, sauna
•  kadeřnický salón, manikúra, 

pedikúra
•  minimarket

UBYTOVÁNÍ
klimatizované dvoulůžkové 
pokoje s možností přistýlky, 
koupelna s vanou i sprchovým 
koutem a WC, vysoušeč vlasů, 
koupací pláště a pantofl e, 
SAT/TV, rádio, wifi , minibar, 
trezor velikosti laptopu, 
prostorný balkón nebo terasa

STRAVOVÁNÍ 
snídaně formou bufetu, 
možnost dokoupení večeří

Cena od 28 610 Kč / 8 dní
First minute od 26 860 Kč / 8 dní

Strava snídaně
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Velmi pěkný 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.

SIRENA RESIDENCE &SPA 4*
�� – Řecko – Samos – Kampos/Votsalakia

VYBAVENÍ 
•  velký sladkovodní bazén 

s vířivkou a pool barem
•  dětský bazén a hřiště
•  snack bar, internetový koutek
•  tělocvična, herna, stolní tenis
•  wellness s jacuzzi, sauna 

a možnost masáží
•  půjčovna aut
•  fi tness, stolní tenis

UBYTOVÁNÍ 
Studia a apartmány s klimatizací 
studia mají obývací ložnici, 
vybavený kuchyňský kout 
s ledničkou a mikrovlnnou 
troubou, koupelnu s WC, 
vysoušeč vlasů, trezor, SAT/TV 
a DVD přehrávač, balkón nebo 

terasu, u apartmánů je navíc 
oddělená ložnice

STRAVOVÁNÍ 
rozšířená kontinentální snídaně

VÝHODY
•  vysoký standard ubytování
•  lehátka, slunečníky a osušky 

u bazénu bez poplatku
•  ideální pro rodiny, možno 

ubytovat až šest osob
•  v nabídce bezbariérové pokoje
•  dětské postýlky bez poplatku
•  wellness
•  wifi  

Cena od 21 980 Kč / 8 dní
First minute od 20 890 Kč / 8 dní

Strava snídaně
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�� – Řecko – Korfu

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

Doprava
Ostrov má spolehlivou autobusovou síť, na místě si můžete půjčit 
moped nebo auto.
Pobyt můžete využít také k lodním výletům, nabízí se i celodenní 
výlet do Albánie nebo návštěva malebné Pargy.

Teploty  vody a  vzduchu ve °C
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Kompletní ceny  www.greece-tours.cz

Více informací na

Korfu 
Korfu, řecky Kerkyra, nejsevernější z více než dvou 
tisíc řeckých ostrovů, má rozlohu 592 km2. Pokrývají 
ho olivové háje a husté lesy s voňavými eukalypty 
a vznešenými cypřiši, vytvářející nádherný kontrast 
s tyrkysovým pobřežím. Ostrov, pokládaný za zemi 
Fajáků, známou z mýtů o Odysseovi, patří již dlouhá léta 
mezi nejoblíbenější prázdninové cíle. Středoevropanům 
vyhovují zejména místní klimatické podmínky bez 
extrémně vysokých 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?
Jsou tu tradiční přímořská letoviska, klidné romantické 
pláže s křišťálově čistou vodou, ale i rušná místa pro 
noční zábavu. Lesy a hory lákají turisty k výšlapům. 
Při toulkách ostrovem vás zaujmou zapadlé horské 
vesničky, osamělé kláštery a středověké pevnosti, 
stejně jako úžasné pobřeží a průzračné moře nebo 
tradiční taverny s místními specialitami a skvělým vínem.

Tip

Suvenýr z Korfu
Na Korfu se kromě olivovníku výborně daří také kumquatům, 
pocházejícím z východní Asie. Asi dva až čtyři centimetry 
dlouhé ovoce oválného tvaru, je bohaté na vitamín C. 
Oranžové plody, dužina i slupka jsou jedlé, takže je stačí jen 
opláchnout a odstranit stopku. Čerstvé kumquaty se používají 
k ozdobě koktejlů nebo zákusků. Připravují se z nich také 
výborné marmelády a vynikající likéry, které vám budou 
připomínat skvělou dovolenou na Korfu.

Tip

Samostatné ubytování
Pro zájemce s vlastní dopravou zprostředkujeme ubytování 
na Korfu dle požadavků včetně zajištění lodních lístků na 
trajekty mezi Itálií a Řeckem.
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Nádherný komplex se rozkládá u písčito-oblázkových pláží na výběžku 
poloostrova Komeno, asi � kilometrů na sever od hlavního města 
Korfu. Díky ideální poloze má resort tři soukromé pláže a výhled 
na moře téměř ze všech pokojů.
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.

GRECOTEL CORFU IMPERIAL 5*
�� – Řecko – Korfu – Dassia

•  ubytování v rodinných suitách
•  kluby pro děti od � do � let, 

lekce fotografování, 
modelingová akademie

•  dětské postýlky, židličky, 
ohřívače láhví, sterilizátory, 
nočníky, WC redukce, stupátka, 
vaničky, kočárky i monitory 

•  od  do � hod. zdarma jídlo 
a nápoje pro děti �–� let 

•  �jamkové golfové hřiště 
v dosahu � kilometrů

VYBAVENÍ 
•  venkovní a vnitřní sladkovodní 

bazén
•  sedm restaurací a barů 

umístěných u pobřeží
•  à la carte restaurace 
•  tenisové kurty, stolní tenis 

a fi tness centrum 
•  vodní sporty, pronájem kol
•  ranní cvičení, vodní gymnastika, 

aerobik, lekce jógy, zumba 
a piloxing

•  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, telefon, 
wifi , minibar, vybavení pro 
přípravu kávy a čaje, trezor, 
balkón nebo terasa s výhledem 
na moře

STRAVOVÁNÍ 
polopenze

VÝHODY
•  v ceně transfery do/z hotelu 

taxíkem
•  lehátka, slunečníky a plážové 

osušky u bazénu i na pláži bez 
poplatku

•  basketbal, minifotbal, lukostřelba, 
stolní tenis a boccia bez poplatku

Cena od 27 850 Kč / 8 dní
First minute od 25 470 Kč / 8 dní

Strava polopenze
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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. Lázeňské centrum Elixir Love Spa, 
umístěné na střeše hotelu, nabízí relaxační a zkrášlující péči včetně 
fi tness centra s kardio zónou.

GRECOTEL EVA PALACE 5*
�� – Řecko – Korfu – Dassia

VYBAVENÍ 
•  bazény s mořskou vodou 

o rozloze ��� m� 
•  restaurace s terasou, několik 

barů a swim-up bar
•  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, wifi , 

lednička/minibar za poplatek, 
vybavení pro přípravu kávy a čaje, 
trezor, balkón nebo terasa

STRAVOVÁNÍ 
polopenze formou bufetu, 
možnost dokoupení Premium 
Plus

VÝHODY
•  v ceně transfery do/z hotelu 

taxíkem
•  ideální poloha přímo u písčito-

oblázkové pláže,
•  přírodní stín vzrostlých stromů
•  lehátka, slunečníky a plážové 

osušky u bazénu i na pláži bez 
poplatku

•  na pláži sprchy a převlékárny 

•  dětské postýlky, židličky, 
ohřívače láhví, sterilizátory, 
nočníky, WC redukce, stupátka, 
vaničky, kočárky i monitory 

•  od  do � hod. zdarma jídlo 
a nápoje pro děti �–� let 

•  bezlepková strava
•  �jamkové golfové hřiště 

v dosahu � kilometrů

Cena od 25 280 Kč / 8 dní
First minute od 23 310 Kč / 8 dní

Strava polopenze
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Areál obklopený vzrostlými borovicemi a olivovníky na jednom 
z nejkrásnějších míst ostrova Korfu s výhledem na scenérie zálivu Dassia. 
Hlavní budova a bungalovy jsou zasazené ve svahu 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. 
Wellness Elixir Thalasso Spa nabízí krytý bazén s protiproudem, vodními 
tryskami a whirpoolem, fi tness centrum a saunu.

GRECOTEL LUX.ME DAPHNILA BAY DASSIA 4*
�� – Řecko – Korfu – Dassia

•  v rámci all inclusive bez 
poplatku tenisové kurty, 
stolní tenis, fi tness centrum, 
minifotbal, kánoe, šlapadla, 
windsurfi ngy pro držitele 
licence, jóga, pilates, Tae Bo 
i výuka tanců

•  kluby pro děti od � do � let, 
dětské menu

•  dětské postýlky, židličky, 
ohřívače láhví, sterilizátory, 
nočníky, WC redukce, stupátka, 
vaničky, kočárky i monitory 

•  �jamkové golfové hřiště 
v dosahu � kilometrů

VYBAVENÍ 
•  dva sladkovodní bazény 
•  dětský bazén s brouzdalištěm
•  vnitřní thalasso bazén 

s vyhřívanou mořskou vodou
•  několik restaurací a barů
•  italská a středomořská 

restaurace à la carte na pláži
•  minimarket, butik, zlatnictví 

a kadeřnictví
•  tenisové kurty, stolní tenis, 

hřiště
•  fi tness centrum
•  bohaté animační programy
•  na pláži široká nabídka 

motorizovaných vodních sportů

UBYTOVÁNÍ
klimatizované dvoulůžkové 

pokoje, bungalovy a rodinné 
bungalovy, koupelna s WC, 
vysoušeč vlasů, SAT/TV, telefon, 
wifi , minibar, vybavení pro 
přípravu kávy a čaje, trezor, 
balkón nebo terasa

STRAVOVÁNÍ 
all inclusive formou LUX ME, 
možnost dine around v sousedních 
hotelech společnosti Grecotel

VÝHODY
•  v ceně transfery do/z hotelu 

taxíkem
•  lehátka, slunečníky a plážové 

osušky u bazénu i na pláži bez 
poplatku

•  na pláži sprchy a převlékárny

Cena od 30 480 Kč / 8 dní
First minute od 27 700 Kč / 8 dní

Strava all inclusive
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Komplex jednopodlažních domů obklopený zelení, cypřiši a olivovými 
stromy je vystavěný ve svahu přímo u krásné oblázkové pláže v Barbati 
s křišťálově čistou vodou.
Letovisko s tavernami, bary, obchody a zastávkou autobusu se nachází 
asi �� metrů nad areálem. 

LA RIVIERA BARBATI 4*
�� – Řecko – Korfu – Barbati

VYBAVENÍ 
•  sladkovodní bazén, dětský 

bazén a hřiště
•  pool bar s nabídkou teplých jídel 

po celý den
•  taverna
•  stolní tenis
•  parkoviště

UBYTOVÁNÍ 
Studia s klimatizací pro �–� osoby
obývací ložnice, koupelna s WC, 
vysoušeč vlasů, plně vybavený 
kuchyňský kout, žehlička, trezor, 
SAT/TV, DVD, wifi , balkón nebo 
terasa
Apartmány pro �–� osoby mají 
navíc oddělenou ložnici

STRAVOVÁNÍ 
bez stravy, možnost dokoupení 
snídaní

VÝHODY
•  v ceně transfery do/z hotelu 

taxíkem
•  krásná příroda a poloha u pláže 

nedaleko letoviska
•  lehátka, slunečníky a plážové 

osušky bez poplatku
•  vhodné pro rodinnou 

dovolenou
•  možnost zapůjčení dětských 

postýlek

Cena od 21 270 Kč / 8 dní
First minute od 20 300 Kč / 8 dní

Strava bez stravy
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Luxusní hotelový komplex vystavěný panoramaticky ve svahu nad 
zálivem Ermones je obklopený zelení, zejména eukalypty, cypřiši 
a vzrostlými borovicemi. Nabízí relaxaci v romantickém prostředí 
s krásnými přírodními scenériemi. Velmi pěkná pláž pod hotelovým 
areálem je písčito-oblázková.

ATLANTICA GRAND MEDITERRANEO 5*
�� – Řecko – Korfu – Ermones

•  golfové hřiště v dosahu 
	�� metrů 

•  široká nabídka sportovních 
aktivit

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 kout 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, koupací pláště a pantofl e, 
SAT/TV, rádio, wifi , telefon, malá 
lednička, trezor velikosti laptopu, 
balkón nebo terasa

STRAVOVÁNÍ 
snídaně formou bufetu, možnost 
dokoupení večeří nebo all inclusive

VÝHODY
•  v ceně transfery do/z hotelu 

taxíkem
•  hotel jen pro dospělé klienty
•  lehátka se slunečníky k dispozici 

bez poplatku
•  plážové osušky oproti vratnému 

depozitu
•  doprava na pláž a po areálu 

lanovkou a elektrickými vozíky

Cena od 27 180 Kč / 8 dní
First minute od 24 550 Kč / 8 dní

Strava snídaně



Kompletní ceny  www.greece-tours.cz

Resort se rozkládá přímo u písečné pláže lemované vzrostlými 
borovicemi a olivovníky v letovisku Dassia. Tvoří ho dvě moderní 
budovy, bungalovy a suity, některé s privátními bazény nebo privátními 
zahrádkami. V upravené zahradě jsou zasazené bazény ve tvaru lagun. 
Wellness centrum nabízí relaxační masáže, jacuzzi s výhledem na moře, 
parní lázeň, saunu, kadeřnictví a manikúru.
Spojení s hlavním městem ostrova, vzdáleným asi � kilometrů, zajišťuje 
autobusová linka.

IKOS DASSIA 5*
� – Řecko – Korfu – Dassia

VYBAVENÍ 
•  venkovní a vnitřní vyhřívané 

bazény, bazén jen pro dospělé 
•  dětský bazén a brouzdaliště
•  několik restaurací včetně řecké 

à la carte Ouzo, italská, asijské 
a provensálské

•  tři snack bary a šest barů
•  fi tness centrum, tenisové kurty
•  na pláži možnost vodních sportů 

včetně potápění
•  půjčovna horských kol
•  fotbalová a tenisová akademie
•  wellness, kadeřnictví

UBYTOVÁNÍ 
klimatizované dvoulůžkové 
pokoje, koupelna s WC, koupací 
pláště, pantofl e, vysoušeč vlasů,

SAT/TV, CD/DVD přehrávač, trezor, 
minibar, vybavení pro přípravu 
kávy nebo čaje, wifi , balkón

STRAVOVÁNÍ 
ultra all inclusive

VÝHODY
•  v ceně transfery do/z hotelu 

taxíkem
•  lehátka, slunečníky a plážové 

osušky u bazénů i na pláži bez 
poplatku

•  atraktivní denní i večerní 
animační programy pro děti 
i dospělé 

•  vysoká úroveň stravování
•  dětské menu, na vyžádání 

postýlky a židličky, hřiště

•  kluby pro děti od � let 
a teenagery zdarma

•  na vyžádání hlídání dětí
•  rodinné pokoje
•  panoramatická okna s úžasnými 

výhledy
•  �jamkové golfové hřiště 

v dosahu � kilometrů

Cena od 39 410 Kč / 8 dní
First minute od 35 260 Kč / 8 dní

Strava ultra all inclusive
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Areál, postavený s důrazem na detail a pohodlí svých hostů, je situován 
ve svahu se vzrostlými stromy a nádhernými výhledy na okolní scenérie. 
Relaxovat můžete u infi nity bazénu nebo na oblázkové pláži, která 
je v dosahu ��� metrů. Nachází se na jihovýchodním pobřeží ostrova 
v letovisku Messonghi, asi �� kilometrů od hlavního města.
Hotel neakceptuje ubytování dětí mladších � let.

IONIAN EYE STUDIOS 3*
�� – Řecko – Korfu – Messonghi

VYBAVENÍ 
•  infi nity bazén se sladkou vodou, 

sprcha
•  pool bar
•  sluneční terasa s lehátky, 

pohovkami a altánky

UBYTOVÁNÍ
Studia s klimatizací pro � osoby 
obývací ložnice s vybaveným 
kuchyňským koutem, koupelna 
s WC, vysoušeč vlasů, SAT/TV, 
trezor velikosti laptopu, wifi , 
balkón s výhledem na moře 
a do zahrady, sítě proti hmyzu 

STRAVOVÁNÍ 
bez stravy

VÝHODY
•  v ceně transfery do/z hotelu 

taxíkem
•  klidné místo uprostřed zeleně
•  lehátka se slunečníky a osušky 

bez poplatku
•  letovisko v docházkové 

vzdálenosti 
•  možnost výletů po okolí, 

plavby z blízkého přístavu
•  sítě proti hmyzu

Cena od 20 450 Kč / 8 dní
Strava bez stravy
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�� – Řecko – Korfu – Agios Ioannis Peristeron

Velmi pěkný resort jen pro dospělé se nachází na jihovýchodním pobřeží 
ostrova Korfu. Díky poloze ve svahu zajišťuje krásné výhledy na moře 
a okolní scenérie. Areál obklopený zelení nabízí klid a soukromí. Jeho 
hosté mohou využívat bohaté vybavení vedlejšího hotelu Marbella 
Corfu včetně restaurací a wellness centra. Písčito-oblázková pláž má 
pozvolný vstup do moře, využít lze také molo.
Linkový autobus, zajišťující spojení s okolními letovisky a hlavním 
městem, vzdáleným � kilometrů, staví nedaleko hotelu.

MARBELLA NIDO 5*

•  celodenní animační programy 
včetně večerní zábavy v hotelu 
Marbella Corfu

VYBAVENÍ 
•  sladkovodní bazén s terasou 

a pool barem
•  dvě à la carte restaurace, 

hlavní restaurace a dva bary
•  v sousedním hotelu Marbella 

Corfu jóga, pilates, trekking, 
aerobik, fi tness,

•  na pláži centrum vodních 
sportů s širokou nabídkou 
vodních sportů včetně 
potápění

•  půjčovna aut a horských kol

UBYTOVÁNÍ
klimatizované suity pro dvě 
osoby, koupelna s WC, vysoušeč 
vlasů, koupací pláště, pantofl e, 
SAT/TV, minibar, vybavení pro 

přípravu kávy a čaje, kávovar, 
wifi , trezor velikosti laptopu, 
telefon, balkón nebo terasa

STRAVOVÁNÍ 
snídaně formou bohatého bufetu, 
možnost dokoupení večeří

VÝHODY
•  v ceně transfery do/z hotelu 

taxíkem
•  hotel jen pro dospělé
•  lehátka a slunečníky na pláži 

i u bazénu bez poplatku
•  všechny pokoje s výhledem 

na moře 
•  možnost ubytování v suitách 

a vilách
•  wellness centrum

Cena od 33 590 Kč / 7 dní
First minute od 31 480 Kč / 7 dní

Strava snídaně
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��� – Řecko – Kefalonia

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

Doprava
Ostrov má poměrně spolehlivou autobusovou dopravu. 
Na místě si můžete půjčit kolo, motorku nebo auto. 
Z Kefalonie se také můžete vydat za poznáním okolních ostrovů 
jako je Ithaka, Le	 ada, Skorpios nebo Meganissi.

Teploty  vody a  vzduchu ve °C
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Více informací na

Kefalonia
Pro ostrov Kefalonia je typická krásná krajina plná 
kontrastů. Příroda vymodelovala na tomto největším 
jónském ostrově s rozlohou 782 km2 úžasné scenérie. 
Hory porostlé zelení, svahy s vinnou révou, olivové háje 
a půvabné mořské zátoky s křišťálově čistým mořem 
vytváří neuvěřitelně proměnlivý ráz ostrovní krajiny. 
Zajímavostí jsou zejména jeskyně, z nichž je nejznámější 
Drongarati. Má barevné krápníky a tak skvělou akustiku, 
že se v ní pořádají i koncerty. Dalším přírodním unikátem 
je jeskyně a mystické podzemní jezero Melissani 
s mořskou vodou.

Proč navštívit ostrov Kefalonia? 
Ostrov plný zelené vegetace a pestrých květů nabízí 
kromě dlouhých tyrkysových pláží i členité pobřeží 
s malými romantickými zátokami pro nerušenou relaxaci 
v soukromí. Krajina s nedotčenou přírodou, místy 
divokou až nespoutanou, nabízí jedinečné výhledy. 
Narazíte tu na magická místa s tajemnými kláštery, 
byzantské kostely, zbytky hradů a tradiční vesnice.

Tip

Myrtos – jedna z nejhezčích pláží Evropy
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. Sytá zeleň, bílé oblázky a křišťálově 
čisté moře vytváří nádhernou paletu barev, proměnlivou 
během celého dne, od časného rána až po západ slunce.

Tip

Fiskardo
Půvabné rybářské městečko v zálivu na severovýchodě 
ostrova si zachovalo svůj tradiční ráz. Turisté obdivují 
především romantický přístav, inspirovaný barevnou 
benátskou architekturou. Na živé pobřežní promenádě, 
lemované tavernami a kavárnami, si můžete vychutnat 
pravou řeckou kávu, ledové frappé nebo sklenku vyhlášeného 
místního vína Robola. A samozřejmě tu najdete řadu obchodů 
se suvenýry, potravinami i zbožím denní potřeby. Odysseova 
Ithaka je z Fiskarda na dohled, při jasném počasí dohlédnete 
až na Le	 adu.
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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. Spa & Health Center s jacuzzi nabízí řadu 
relaxačních procedur, parní lázně a kosmetické služby.

APOLLONION ASTERIAS RESORT AND SPA 5*
��� – Řecko – Kefalonia – Kefalonia Lixouri 

VÝHODY
•  lehátka se slunečníky u bazénu 

bez poplatku
•  u bazénu sprchy a převlékárny, 

osušky oproti depozitu
•  možnost využití pračky 

a žehlírny
•  rodinné pokoje
•  ubytování až pro 
 osob 

v mezonetu
•  suity se sdíleným bazénem
•  možnost bezbariérových pokojů
•  centrum vodních sportů na pláži
•  king size lůžka
•  wellness

VYBAVENÍ 
•  venkovní bazén a dětský bazén
•  hlavní restaurace, řecká 

restaurace u bazénu, bar 
a pool bar

•  fi tness centrum, tenisový kurt 
a stolní tenis

•  billiár a elektronické hry
•  dětské hřiště a herna, 

na vyžádání možnost hlídání 
dětí

•  obchod s módními doplňky 
a dárky, klenotnictví 

•  umělecká galerie
•  konferenční centrum a letní 

kino
•  půjčovna aut

UBYTOVÁNÍ
klimatizované dvoulůžové pokoje 
s možností přistýlky, koupelna 
s WC, vysoušeč vlasů, koupací 
pláště a pantofl e, SAT/TV, 
hudební kanály, telefon, wifi , 
minibar, trezor velikosti laptopu, 
balkón nebo terasa

STRAVOVÁNÍ 
polopenze formou bufetu

Cena od 24 600 Kč / 8 dní
First minute od 22 550 Kč / 8 dní

Strava polopenze
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Elegantní hotel pouze pro dospělé se nachází na západním pobřeží ostrova nad malebným zálivem lemovaným 
zelenými svahy. Díky poloze ve svahu nabízí úžasné výhledy na západ slunce a Jónské moře. Písečná pláž 
Petani Beach s pozvolným oblázkovým vstupem do moře, zařazovaná mezi desítku nejkrásnějších pláží 
v Řecku, je v dosahu asi � kilometrů, letovisko Lixouri je vzdáleno �� kilometrů. Hotel využívá ekologické 
a obnovitelné zdroje. Pro přípravu snídaní a občerstvení používá suroviny od místních dodavatelů. Kromě 
relaxace u bazénu nebo na pláži si můžete dopřát i masáže. V dosahu se nabízí řada aktivit jako rybaření, jízda 
na koních nebo cykloturistika. Ideální volba pro romantickou dovolenou nebo svatební cestu. Hotel akceptuje 
ubytování osob od �� let.

PETANI BAY 4*
��� – Řecko – Kefalonia – Lixouri – Agia Tekli

VYBAVENÍ 
•  infi nity bazén se sluneční 

terasou
•  snack bar a pool bar 
•  kadeřnictví, manikúra, masáže
•  knihovna

UBYTOVÁNÍ
klimatizované dvoulůžkové suity 
s možností přistýlky, koupelna 
s WC, vysoušeč vlasů, kuchyňský 
kout s jídelním stolem, ledničkou 
a mikrovlnnou troubou, SAT/TV, 
DVD, telefon, trezor, wifi , stropní 
větrák, balkón nebo terasa

STRAVOVÁNÍ 
snídaně formou bufetu, 
lze dokoupit večeře

VÝHODY
•  klidné místo s krásnými výhledy
•  ideální pro romantickou 

dovolenou nebo svatební cestu
•  lehátka, slunečníky a plážové 

osušky u bazénu bez poplatku
•  hotel pouze pro dospělé
•  možnost pronájmu soukromých 

lodí
•  jízda na koních

Cena od 33 210 Kč / 8 dní
First minute od 31 550 Kč / 8 dní

Strava snídaně
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Rodinný hotel obklopený zelení nabízí klid, pohodu a řeckou 
pohostinnost. Nachází se přímo u Jónského moře na okraji kouzelné 
rybářské vesničky Karavomylos, jen kilometr od přístavu městečka Sami 
s množstvím obchodů, restaurací a taveren. Pláž u hotelu je oblázková. 

SAMI BEACH HOTEL 3*
��� – Řecko – Kefalonia – Karavomylos

VYBAVENÍ 
•  velký bazén s pool barem
•  restaurace, televizní místnost 
•  internetový kout, knihovna
•  tenisový kurt, stolní tenis
•  dětské hřiště

UBYTOVÁNÍ 
klimatizované dvoulůžkové 
pokoje, koupelna s WC, vysoušeč 
vlasů, SAT/TV, telefon, trezor, 
malá lednička, balkón nebo 
terasa

STRAVOVÁNÍ 
snídaně

VÝHODY
•  poloha přímo u moře
•  lehátka a slunečníky u bazénu 

bez poplatku
•  možnost cyklistických túr 

a jízdy na koni
•  krásné scenérie
•  wifi 

Cena od 21 760 Kč / 8 dní
First minute od 20 680 Kč / 8 dní

Strava snídaně
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Moderní hotel, vystavěný nad malým zálivem Emplisis, se nachází asi 
��� metrů nad přírodní oblázkovou pláží, místy se skalisky. Komplex, 
obklopený krásnou přírodou s cedry a cypřiši, tvoří dvoupatrová hlavní 
budova a �� dalších objektů. Malebné rybářské městečko Fiskardo 
s tavernami a obchody je v dosahu �
 minut chůze, několikrát denně lze 
pro spojení do města využít i hotelovou dopravu. Vzhledem k poloze 
ve svahu nedoporučujeme klientům s pohybovými problémy. 

EMELISSE NATURE RESORT 5* 
��� – Řecko – Kefalonia – Fiskardo

VYBAVENÍ 
•  dva bazény a dětský bazén 
•  tři restaurace, pool bar 

a lobby bar
•  fi tness centrum, tenisové kurty
•  squashový kurt, rakety a míčky 

k zapůjčení na recepci 
•  wellness centrum Elemis Spa
•  potápěčské centrum
•  půjčovna jízdních kol, kanoí, 

kajaků
•  jízda na koních, letní kino

UBYTOVÁNÍ 
klimatizované dvoulůžkové 
pokoje s možností přistýlky, 
koupelna se sprchou a WC, 
vysoušeč vlasů, koupací pláště 
a pantofl e, SAT/TV, CD a DVD 

přehrávač, dokovací stanice 
na iPod, telefon, minibar, kávovar, 
trezor, balkón nebo terasa

STRAVOVÁNÍ 
snídaně formou bufetu

VÝHODY
•  lehátka, slunečníky a osušky 

u bazénu bez poplatku
•  dětské hřiště, židličky 

v restauracích
•  dětské postýlky, možnost 

hlídání dětí
•  wellness
•  wifi  

Cena od 39 050 Kč / 8 dní
First minute od 37 100 Kč / 8 dní

Strava snídaně
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��� – Řecko – Zakynthos

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

Doprava 
Ostrov má pravidelnou autobusovou dopravu spojující letoviska 
s hlavním městem. Na místě si můžete půjčit kolo, moped nebo 
auto. Ze Zakynthosu můžete podniknout lodní výlet na sousední 
ostrov Kefalonia.

Teploty  vody a  vzduchu ve °C
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��� – Řecko – Zakynthos

Více informací na

Zakynthos
Ostrov lemovaný tyrkysově zbarvenými plážemi je 
nejjižnějším a s rozlohou 410 km2 třetím největším 
jónským ostrovem. Pokrývají ho z velké části hory a lesy, 
v úrodných nížinách se daří citrusům, které střídají 
vinice a olivové háje. Zvláštní pozornost přitahují divoké 
scenérie na západním pobřeží, kde příroda vymodelovala 
vysoké skalnaté útesy a malebné zátoky s jeskyněmi. 
Zátoka Navagio a modré jeskyně s fosforeskující vodou 
patří k nejnavštěvovanějším místům na Zakynthosu.

Proč jet na Zakynthos?
Ostrov v sobě harmonicky kloubí kosmopolitní prostředí 
s typickou jónskou atmosférou. Díky svým přírodním 
krásám je zařazován mezi nejhezčí řecké ostrovy. Nabízí 
ideální podmínky pro relaxaci v téměř nedotčené přírodě. 
Při troše štěstí se můžete při koupání v zálivu Laganas 
setkat s chráněnou mořskou želvou Caretta-caretta. 
Právě na zdejším pobřeží s křišťálově čistou vodou se 
těmto vzácným želvám daří výjimečně dobře, v zájmu 
jejich ochrany byly některé pláže vyhlášeny přírodní 
rezervací.

Tip

Modré jeskyně
Jedním z nejnavštěvovanějších míst Zakynthosu jsou Modré 
jeskyně, na severu ostrova u mysu Skinari. Až neuvěřitelně 
modrá voda je důsledkem dlouhodobého působení místního 
pískovce. Do samotných jeskyní se dostanete jen po moři 
třeba během lodního výletu okolo ostrova. Nebo si můžete 
pronajmout loď na pobřeží poblíž majáku na Skinari a doplout 
k nim asi za 10 minut. Zkušení průvodci s loděmi vplouvají až 
do vnitřních prostor jeskyní. K prohlídce doporučujeme ranní 
hodiny, kdy je světlo nejintenzivnější.

Tip

Poloostrov Vassilikos
Zátoky s písečnými plážemi, považovanými za nejkrásnější 
na ostrově, se nachází na poloostrově Vassilikos. Vyhlášené 
pláže s průzračně čistou vodou jsou především Ionio, Porto 
Zoro a Porto Roma. V dosahu jsou i pláže Bananas a Agios 
Nikolaos, 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. 
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Moderní resort s minimalistickými prvky a čistými liniemi se nachází 
ve vesničce Tragaki přímo u písečné pláže oceněné modrou vlajkou. 
Tvoří ho hlavní budova a tři řady bungalovů s privátními bazény, 
vystavěnými terasovitě nad sebou. Díky své poloze nabízí resort úžasné 
výhledy na okolní scenérie a je ideálním místem pro romantickou 
dovolenou či svatební cestu Jeho součástí je wellness s širokou 
nabídkou relaxačních procedur. Vzdálenost od letiště je asi �� kilometrů.

LESANTE BLU EXCLUSIVE BEACH RESORT 5*
��� – Řecko – Zakynthos – Tragaki 

VYBAVENÍ 
•  bazén, venkovní jacuzzi, 

sluneční terasa
•  hlavní bar, pool bar a plážový 

bar 
•  hlavní hotelová restaurace, 

à la carte restaurace 
•  minimarket, butik, zlatnictví
•  wellness, vnitřní vyhřívaný 

bazén s jacuzzi 
•  hammam, sauna, masáže, 

kadeřnictví
•  heliport, půjčovna vozů a jachet

UBYTOVÁNÍ
klimatizované dvoulůžkové 
pokoje, koupelna s vanou 
a sprchovým koutem, WC, 
vysoušeč vlasů, koupací pláště, 

pantofl e, LCD/ TV, wifi , minibar, 
vybavení pro přípravu kávy a čaje, 
trezor, balkón nebo terasa

STRAVOVÁNÍ 
snídaně, možnost dokoupení 
večeří 

VÝHODY
•  hotel jen pro dospělé
•  lehátka, slunečníky, plážové 

osušky u bazénu i na pláži 
zdarma

•  � pokojů s privátním bazénem
•  king size lůžka
•  privátní pláž

Cena od 29 750 Kč / 8 dní
First minute od 26 660 Kč / 8 dní

Strava snídaně
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Komplex luxusních plážových vil je situovaný v krásné přírodě 
u soukromé písečné pláže s nádherným výhledem na záliv Jónského 
moře a protější ostrov Kefalonia. Wellness centrum komplexu zajišťuje 
thalassoterapie, relaxační a omlazovací kúry. Exkluzivní resort, 
zařazený mezi �� nejlepších rodinných hotelů světa, 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. 

PORTO ZANTE VILLAS & SPA 5* 
��� – Řecko – Zakynthos – Tragaki

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 plavbám na okolní pláže, hlídání 
dětí, dětské hřiště.

UBYTOVÁNÍ 
vily zařízené značkovým 
nábytkem a doplněné díly 
renomovaných řeckých umělců
obývací pokoj, ložnice, pracovní 
stůl, iMac.,mramorová koupelna 
s masážními sprchovacími kouty, 
kosmetika Bvlgari, koupací pláště 
Armani Casa, audiotechnika 
a SAT/TV ve všech místnostech 
značky Bang & Olufsen, DVD/CD, 
bezdrátové telefony a wifi , trezor, 
minibar, kávovar Nespresso, 
terasa

STRAVOVÁNÍ 
bez stravy

VÝHODY
•  exkluzivní ubytování poskytující 

nerušené soukromí
•  v ceně transfery do/z hotelu 

taxíkem
•  soukromé vyhřívané bazény, 

jacuzzi
•  room servis �� hodin denně
•  stravování v soukromí vily
•  fi tness centrum, možnost 

cvičení pilates a jógy
•  wifi 

Cena na vyžádání
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��� – Řecko – Zakynthos – Tragaki

Hotelový komplex se nachází na východní části 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. Poměrně 
úzká pláž u hotelu je písčito-kamenitá s kameny u vstupu do moře.

ATLANTICA ELEON GRAND RESORT & 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
•  v rámci hotelu malý aquapark
•  možnost bezbariérových pokojů

VYBAVENÍ 
•  dva velké sladkovodní bazény 

a jacuzzi s terasou na slunění
•  bazén se čtyřmi skluzavkami
•  hlavní restaurace Eleon 

a à la carte restaurace
•  několik barů
•  tenisový kurt, stolní tenis 

a fi tness centrum
•  hřiště na basketbal a volejbal, 

billiár
•  potápěčské centrum
•  miniklub, dětský bazén 

a hřiště
•  internetový kout, minimarket, 

prádelna
•  wellness s vnitřním vyhřívaným 

bazénem a saunou

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

Cena od 27 870 Kč / 8 dní
First minute od 25 080 Kč / 8 dní

Strava all inclusive
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��� – Řecko – Zakynthos – Vassilikos

Elegantní komplex apartmánů a suit se nachází přímo u soukromé 
písečné pláže s pozvolným vstupem do moře na poloostrově Vassilikos, 
vzdálenost od nejbližšího letoviska je asi � kilometry. Rušnější Argasi 
je v dosahu asi �� kilometrů. Vybavení doplňuje wellness centrum 
nabízející saunu, jacuzzi a masáže.

THE BAY HOTEL & SUITES 4*

VYBAVENÍ 
•  velký sladkovodní bazén s pool 

barem
•  dětský bazén 
•  hlavní restaurace, à la 

carte restaurace s řeckou 
a středomořskou kuchyní

•  tenisové kurty, fi tness centrum 
a hřiště na plážový volejbal 
a basketbal

•  biliár, TV místnost, minimarket
•  wellness

UBYTOVÁNÍ
klimatizované pokoje s možností 
přistýlky, koupelna s WC, 
vysoušeč vlasů, koupací pláště 
a pantofl e, SAT/TV, telefon, wifi , 
minibar/lednička, vybavení pro 

přípravu kávy a čaje, trezor, 
balkón nebo terasa

STRAVOVÁNÍ 
polopenze formou bufetu

VÝHODY
•  hotel přímo na pláži, vhodný 

pro rodiny s dětmi
•  lehátka, slunečníky a plážové 

osušky u bazénu i na pláži bez 
poplatku

•  dětský klub, postýlky a vysoké 
židličky pro děti

•  možnost ubytování 
v prostornějších suitách 
s obývacím koutem Cena od 24 840 Kč / 8 dní

First minute od 22 510 Kč / 8 dní
Strava polopenze
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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, soláriem, masážními sprchami a fi tness centrem. Můžete si tu 
dopřát nejrůznější relaxační masáže a kosmetickou péči včetně služeb 
kadeřníka.

THE LESANTE LUXURY HOTEL & SPA 5* 
�� – Řecko – Zakynthos – Tsilivi

VYBAVENÍ 
•  dva členité sladkovodní bazény 

a dětský bazén
•  vnitřní vyhřívaný bazén
•  vnitřní a venkovní jacuzzi
•  několik barů a restaurací včetně 

à la carte
•  herna, fi tness centrum
•  butik
•  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, 
minibar, vybavení pro přípravu 
kávy a čaje, balkón nebo terasa

STRAVOVÁNÍ 
polopenze formou bohatého 
bufetu

VÝHODY
•  lehátka se slunečníky u bazénu 

bez poplatku
•  plážové osušky
•  speciální dietní a dětské menu, 

dětské židličky 
•  ve veřejných prostorách 

bezbariérový přístup

Cena od 26 790 Kč / 8 dní
First minute od 25 390 Kč / 8 dní

Strava polopenze
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Menší hotelový komplex se nachází v klidné části letoviska Tsilivi 
s nádherným výhledem. Hotel nabízí služby vysokého standardu a je 
zaměřen pouze pro dospělé osoby, hotel akceptuje osoby starší � let. 
Hlavní město je vzdáleno asi � kilometry, centrum letoviska ��� metrů 
a pláž asi ��� metrů.

ZANTE MARIS SUITES 5* 
��� – Řecko – Zakynthos – Tsilivi

VYBAVENÍ 
•  venkovní bazén s terasou 

a pool barem
•  restaurace, lobby bar
•  venkovní fi tness, venkovní 

masáže
•  wellness s vnitřním vyhřívaným 

bazénem
•  kadeřnictví
•  půjčovna aut

UBYTOVÁNÍ 
klimatizované dvoulůžkové suity, 
koupelna s WC, vysoušeč vlasů, 
koupací pláště a pantofl e, 
SAT/TV, telefon, wifi , minibar, 
trezor, vybavení pro přípravu 
kávy a čaje, balkón nebo terasa

STRAVOVÁNÍ 
snídaně formou bufetu, možnost 
dokoupení večeří

VÝHODY
•  lehátka a slunečníky u bazénu 

bez poplatku
•  luxusní ubytování pro náročné 

klienty

Cena od 34 620 Kč / 8 dní
First minute od 32 590 Kč / 8 dní

Strava snídaně
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��� – Řecko – Le� ada

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

Doprava 
Ostrov má pravidelné autobusové spojení větších letovisek 
s hlavním městem, můžete si tu půjčit kolo, moped nebo auto. 
Z přístavů v Nidri a Vassiliki se také můžete vydat za poznáním 
okolních ostrovů, Skorpios, Odysseovy Ithaky nebo Kefalonie.

Teploty  vody a  vzduchu ve °C
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��	 – Řecko – Le� ada

Více informací na

Le� ada
Jónský ostrov s rozlohou 303 km2 byl původně 
poloostrovem, s pevninou ho spojoval asi 100 metrů 
dlouhý pás země. Již ve starověku byl ale od pevniny 
oddělen. V současnosti spojuje Le� adu s pevninou most, 
po němž přijíždí návštěvníci, přilétající na letiště Aktio 
u města Preveza. Více než sto kilometrů dlouhé, členité 
pobřeží s třpytivou vodou nabízí působivé kontrasty 
bělostného pobřeží vápencových skal s tyrkysově 
zabarveným mořem. Vyhlášené pláže na západním 
pobřeží Le� ady s téměř bílým pískem nebo oblázky 
ohromí svou krásou každého návštěvníka.

Proč navštívit Le� adu?
Le� ada je doslova rájem pro milovníky vodních 
sportů a nabízí skvělá místa 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 Le� ada nadchne 
svou neopakovatelnou atmosférou ostrovního světa, 
jedinečnými přírodními scenériemi a kouzelnými, přesto 
nepřeplněnými plážemi. 

Tip

Pláž Porto Katsiki
Bělostné pláže se světlým pískem nebo oblázky, pokrývají 
zejména západní pobřeží ostrova. Mezi nejznámější patří 
jihozápadní zátoka s nevšední krásou – Porto Katsiki, která 
je právem opakovaně zařazována mezi nejkrásnější pláže 
na světě. Příkrá bílá skaliska a třpytící se tyrkysová hladina 
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 motorovém člunu.

Tip

Ostrov Skorpios
Známý Onassisův Skorpios se nachází na dohled od letoviska 
Nidri na východním pobřeží Le� 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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Rodinný komplex apartmánů a mezonetů se nachází na severovýchodním 
pobřeží ostrova, v zálivu na úpatí zeleného pohoří s krásnými výhledy 
na moře. Menší oblázková pláž je v dosahu � metrů. Nejbližší rybářská 
vesnička Ligia s malebným přístavem je vzdálená asi � metrů. Jsou tu 
taverny a obchůdky se vším, co můžete během dovolené potřebovat. 
Hlavní město ostrova se nachází ve vzdálenosti � kilometrů. 

GEA VILLAS
�� – Řecko – Le� ada – Ligia

VYBAVENÍ
•  venkovní sladkovodní bazén se 

sluneční terasou a pohodlným 
posezením pod pergolou

•  venkovní gril s jídelním koutem
•  parkoviště přímo před hotelem

UBYTOVÁNÍ
Apartmány s klimatizací pro 
�–� osoby 
obývací pokoj s rozkládací 
pohovkou, vybavený kuchyňský 
kout – topinkovač, espresso, 
kávovar na překapávanou kávu, 
oddělená ložnice, koupelna s WC, 
vysoušeč vlasů, pračka, žehlička 
a žehlicí prkno, SAT/TV, wifi , 
terasa

Stravování 
bez stravy

VÝHODY
•  slunečníky a lehátka u bazénu 

bez poplatku
•  bazén se sluneční terasou 

v zahradě
•  ubytování v klidném prostředí 
•  nabídka ubytování 

v mezonetech až pro � osob
•  možnost objednání snídaně 

na pokoj 

Cena od 18 060 Kč / 8 dní
Strava bez stravy
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Příjemný hotelový areál tvořený menšími budovami je vystavěný panoramaticky ve svahu 
s krásným výhledem na Jónské moře. Soukromá oblázková pláž s křišťálově čistou vodou 
se nachází přímo pod hotelem. Hotelový komplex se rozkládá na jihovýchodním pobřeží 
ostrova, nejbližší vesničkou je klidná Nikiana s malou pláží a několika pobřežními tavernami. 
Jedno z nejznámějších letovisek ostrova Nidri je vzdáleno � kilometry. Hotelové Spa centrum 
s vnitřním vyhřívaným bazénem nabízí relaxaci v sauně, jacuzzi, hammam a různé možnosti 
služeb včetně masáží, aromaterapie a zkrášlující péče. Wellness centrum, posilovna a krytý 
bazén jsou určené pro hosty od �� let.

PORTO GALINI SEASIDE RESORT AND SPA 4*
��� – Řecko – Le� ada – Nidri

VYBAVENÍ 
•  dva venkovní sladkovodní 

bazény
•  dva vnitřní vyhřívané bazény
•  tři restaurace a dva bary
•  tři tenisové kurty, stolní tenis, 

hřiště na plážový volejbal
•  fi tness centrum
•  vodní sporty
•  dětské bazény, pěkné hřiště 

a miniklub 
•  wellness 
•  konferenční místnost
•  minimarket, herna

UBYTOVÁNÍ 
klimatizované dvoulůžkové 
pokoje s možností až dvou 
přistýlek, koupelna se sprchovým 

koutem a WC, vysoušeč vlasů, 
pantofl e, SAT/TV, telefon, 
vybavení pro přípravu kávy a čaje, 
minibar za poplatek, trezor, 
balkón nebo terasa

STRAVOVÁNÍ 
snídaně formou bufetu, možnost 
dokoupení polopenze nebo plné 
penze

VÝHODY
•  přímo u pláže s krásnými 

výhledy
•  lehátka, slunečníky a plážové 

osušky u bazénu i na pláži bez 
poplatku

•  dětské postýlky bez poplatku, 
miniklub, dětská herna

•  wifi  ve veřejných prostorách 
hotelu

Cena od 18 310 Kč / 8 dní
Strava snídaně
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Nově renovovaný boutique hotel patří mezi nejhezčí na Le� adě. Pěkná 
hotelová budova je obklopená zelení vzrostlých stromů. Součástí hotelu 
je venkovní aqua gym, kde mohou hosté posilovat na různých přístrojích 
umístěných uvnitř bazénu - rotoped, běžecký pás, veslovací trenažér 
a další. Je situován v oblasti Episkopos Nikiana, nejbližší pláž je vzdálená 
� metrů. Městečko Nikiana s malým přístavem se nachází � metrů 
od hotelu. Hotel akceptuje ubytování dětí starších �� let.

THOMAIS BOUTIQUE HOTEL 4*

VYBAVENÍ 
•  vyhřívaný bazén s jacuzzi 

vybavený pro hydroterapie 
a cvičení ve vodě

•  restaurace, cafeterie a snack 
bar

•  snídaňová místnost 
•  venkovní aqua gym s jacuzzi
•  zastřešená zahrada
•  minimarket
•  půjčovna vozů a motocyklů

UBYTOVÁNÍ
individuálně klimatizované 
dvoulůžkové pokoje, koupelna 
s WC, vysoušeč vlasů, SAT/TV, 
wifi , trezor, telefon, minibar, 
balkón

STRAVOVÁNÍ 
snídaně, možnost dokoupení 
polopenze

VÝHODY
•  nádherné přírodní scenérie
•  ideální pro dovolenou párů 

všech věkových kategorií
•  venkovní aqua gym, masáže 

na vyžádání
•  king size lůžka, možnost až tří 

pevných lůžek

Cena od 18 880 Kč / 8 dní
First minute od 17 910 Kč / 8 dní

Strava snídaně

��� – Řecko – Le� ada – Nikiana
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Hotel obklopený zelení vzrostlých stromů nabízí díky své poloze úžasný 
výhled na moře a nedaleký Onassisův ostrov Skorpios. Objekt s přátelskou 
atmosférou prošel celkovou rekonstrukcí. Je situovaný na útesu nad mořem 
v oblasti Nikiana, asi kilometr od pláže a dva kilometry od stejnojmenné 
vesničky. Nejbližší letovisko Nidri je v dosahu � kilometrů. Nedaleko se 
nachází i certifi kované potápěčské centrum Le� as Diving. V hotelu si 
můžete pronajmout moped nebo auto, k dispozici jsou i horská kola. 
Pobyt je ideální jak pro romantickou dovolenou, tak i pro rodiny s dětmi.

ALIKI HOTEL 4*
��� – Řecko – Le� ada – Nikiana

VYBAVENÍ 
•  bazén
•  bar – Boulangerie & delices
•  výtah, bezbariérové přístupy 
•  půjčovna aut

UBYTOVÁNÍ 
klimatizované dvoulůžkové 
pokoje s možností přistýlky, 
koupelna s WC, minibar, SAT/TV, 
balkón 

STRAVOVÁNÍ 
snídaně

VÝHODY
•  nádherné výhledy na moře 

a nedaleký ostrov Skorpios
•  lehátka a slunečníky u bazénu 

bez poplatku
•  možnost nekuřáckých pokojů
•  wifi 

Cena od 16 800 Kč / 8 dní
First minute od 15 720 Kč / 8 dní

Strava snídaně
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��� – Řecko – Santorini

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

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

Teploty  vody a  vzduchu ve °C

31
30

29 29

26 26 26
25

24 24
23

20

V VI VII VIII IX X

Mapa celého Řecka  2–3Základní informace

  Perivolos

  Perissa

  Kamari

 Thira 

Imerovigli 

 Oia 

 



��	 – Řecko – Santorini
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Více informací na

Santorini
Typické obrázky Řecka s jiskřivě svítivými bílými 
fasádami a modrými kopulovitými střechami, azurovým 
mořem a romantickým západem slunce pocházejí 
zpravidla z ostrova Santorini. Malý kykladský ostrůvek 
s rozlohou jen 76 km2 nemá díky nádherným scenériím 
ve světě obdoby. Díky romantické atmosféře a půvabné 
místní architektuře se ostrov Santorini stal jedním 
z nejoblíbenějších cílů svatebních cest.

Proč 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 
daří různým tradičním plodinám, z nichž zdejší mistři 
kulinářského umění připravují skvělé speciality. 
Na Santorini se v posledních letech věnuje gastronomii 
stále větší pozornost a působí tu řada známých 
šé� uchařů.

Tip

Akrotiri
Fantastický archeologický areál Akrotiri je někdy nazývaný 
také řecké Pompeje. Jedná se o město, zavalené lávou 
a zasypané popelem po sopečném výbuchu ze 17. století př. 
n. l. Jak dokládají vykopávky, stávaly tu dvoupatrové domy, 
vymalované nádhernými freskami a vybavené veškerým 
komfortem. Z nálezů je také zřejmé, že tehdejší obyvatelé 
Santorini udržovali obchodní vztahy s Krétou a Egyptem. 
Akrotiri se nachází v jihovýchodním cípu ostrova poblíž 
Červené pláže.

Tip

Thira 
Hlavní město ostrova, 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 neobvykle nízké domy 
s malými okny, patii a schůdky.
Ze všech míst města je fascinující výhled na Egejské moře, 
které se při západech slunce fantasticky proměňuje. 
Z přístavu vede do Thiry 566 schodů. Turisté mohou využít 
zdejší atrakci a nechat se vyvézt na hřbetě oslíka anebo vyjet 
do města lanovkou.
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Malý komplex je vybudovaný na skále, odkud se nabízí nevšední výhledy 
na Egejské moře. Pláže jsou vzdáleny asi � kilometry. Z bezpečnostních 
důvodů není povoleno ubytování dětí mladších �� let.

ANDRONIS BOUTIQUE 5*
��� – Řecko – Santorini – Oia

VYBAVENÍ 
•  bazén s terasou a slunečníky
•  venkovní jacuzzi, terasa 

s nádherným výhledem
•  vyhlášená restaurace, bar
•  Spa v sesterském hotelu 

Andronis Luxury Suites, 
vzdáleném asi � minuty chůze

UBYTOVÁNÍ
klimatizované pokoje a suity, 
koupelna s WC, vysoušeč vlasů, 
koupací pláště, pantofl e, SAT/TV, 
CD/ DVD přehrávač, telefon, wifi , 
trezor, terasa s jacuzzi

STRAVOVÁNÍ 
snídaně formou bufetu

VÝHODY
•  v ceně transfery do/z hotelu 

taxíkem
•  luxusní ubytování 

na výjimečném místě
•  nádherné výhledy
•  lehátka se slunečníky a osušky 

u bazénu bez poplatku
•  možnost zajištění suit 

s privátním bazénem
•  dietní strava na vyžádání

Cena od 79 870 Kč / 8 dní
Strava snídaně
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Luxusní hotel v ostrovním stylu situovaný na hraně útesu v městečku 
Oia, nabízí služby na nejvyšší úrovni a příjemnou atmosféru. Díky poloze 
si mohou návštěvníci užívat krásné výhledy na Egejské moře. Pláže jsou 
vzdáleny asi � kilometry.
Z bezpečnostních důvodů není povoleno ubytování dětí mladších �� let.

KATIKIES HOTEL 5*
��� – Řecko – Santorini – Oia

VYBAVENÍ 
•  tři bazény ve stylu infi nity, 

vnitřní a venkovní jacuzzi
•  sluneční terasa s výhledem 

na kalderu a pool bar
•  tři restaurace
•  welness A.SPA

UBYTOVÁNÍ 
klimatizované pokoje s koupelnou 
a WC, vysoušeč vlasů, koupací 
pláště a pantofl e, SAT/TV, 
telefon, wifi , dokovací stanice 
na iPod, kávovar Nespresso, 
minibar, trezor velikosti laptopu, 
terasa

STRAVOVÁNÍ 
snídaně formou bufetu

VÝHODY
•  v ceně transfery do/z hotelu 

taxíkem
•  krásné výhledy a vysoká úroveň 

služeb
•  možnost ubytování v suitách 

s venkovním jacuzzi
•  wellness 
•  ideální podmínky pro svatební 

cesty

Cena od 62 180 Kč / 8 dní
Strava snídaně
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Luxusní resort vystavěný ve stylu kykladské architektury přímo na útesu 
nabízí výhled na nádherné scenérie Egejského moře. Má několik teras 
a vkusně zařízené interiéry. V lázeňském centru A.SPA si můžete 
dopřát regeneraci a ošetření celého těla s využitím tradičních procedur 
i moderních metod.
Centrum letoviska Oia je v dosahu �	 minut chůze, pláže jsou vzdáleny 
� kilometry. Z bezpečnostních důvodů není povoleno ubytování dětí 
mladších �� let. 

KIRINI SUITES AND SPA 5* 
��� – Řecko – Santorini – Oia

VYBAVENÍ 
•  venkovní bazén s pool barem, 

lehátky a slunečníky
•  restaurace, kavárna, bar, 

vinotéka
•  butik
•  wellness s vnitřním bazénem, 

saunou a nabídkou relaxačních 
procedur

•  plně vybavená tělocvična

UBYTOVÁNÍ
klimatizované suity, koupelna 
s WC, vysoušeč vlasů, koupací 
pláště, pantofl e, obývací část 
s pohovkou a psacím stolem, 
SAT/TV, telefon, wifi , dokovací 
stanice na iPod, trezor velikosti 
laptopu, minibar, kávovar 

Nespresso, terasa s výhledem 
na kalderu

STRAVOVÁNÍ 
snídaně formou bufetu

VÝHODY
•  v ceně transfery do/z hotelu 

taxíkem
•  nádherné výhledy na moře
•  lehátka se slunečníky u bazénu 

bez poplatku
•  plážové osušky

Cena od 54 620 Kč / 8 dní
Strava snídaně



Kompletní ceny  www.greece-tours.cz

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, vzdálenou ��� metrů, dojdete procházkou 
klidnější částí Kamari asi za �� minut, hotel zajišťuje několikrát denně 
i dopravu minibusem.

ANTINEA SUITES AND SPA HOTEL 4*
��� – Řecko – Santorini – Kamari

VYBAVENÍ 
•  dva sladkovodní bazény 

a venkovní jacuzzi 
•  restaurace, à la carte restaurace, 

pool a snack bar
•  lobby s internetovým 

připojením
•  fi tness centrum
•  wellness centrum se saunou 

a vnitřní jacuzzi

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, možnost 
dokoupení večeří

VÝHODY
•  pěkná poloha s nádhernými 

výhledy
•  pohodlná lehátka, slunečníky 

a osušky u bazénu bez poplatku
•  junior suity s vlastním bazénem 

nebo jacuzzi
•  možnost ubytování rodin 

s dětmi
•  dětské postýlky bez poplatku
•  na vyžádání hlídání dětí 

za poplatek 
Cena od 31 840 Kč / 8 dní

First minute od 30 190 Kč / 8 dní
Strava snídaně
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Romantický hotel vybudovaný na skále v oblasti mezi městečky Oia 
a Imerovigli nabízí úchvatné výhledy na moře a scenérie protější Kaldery. 
Díky úrovni služeb a architektonickému ztvárnění byl hotel zařazen 
do Small Luxury Hotels of the World. Nachází se asi 	 kilometrů 
od hlavního města Thira. Pláže jsou vzdáleny asi � kilometry. 
Z bezpečnostních důvodů není povoleno ubytování dětí mladších �� let.

SAN ANTONIO 5* 
��� – Řecko – Santorini – Imerovigli 

VYBAVENÍ 
•  infi nity bazén se sluneční 

terasou
•  lounge bar, restaurace
•  wellness 

UBYTOVÁNÍ
klimatizované dvoulůžkové 
pokoje, koupelna se sprchou 
a WC, vysoušeč vlasů, koupací 
pláště a pantofl e, minibar, 
lednička, SAT/TV, CD a DVD 
přehrávač, telefon, trezor 
velikosti laptopu

STRAVOVÁNÍ 
snídaně formou bufetu

VÝHODY
•  v ceně transfery do/z hotelu 

taxíkem
•  lehátka a slunečníky u bazénu 

bez poplatku
•  ideální podmínky pro svatební 

cesty 
•  king size lůžka
•  wifi 

Cena od 48 680 Kč / 8 dní
First minute od 45 830 Kč / 8 dní

Strava snídaně
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Bělostný hotel se nachází v klidném městečku Imerovigli, jen 
� kilometry od hlavního města ostrova. Je situovaný na klidném místě 
na jednom z nejvyšších vrcholů Imerovigli a nabízí kromě úžasných 
výhledů na Egejské moře také servis na vysoké úrovni. Díky tomu je 
také zařazen do Small Luxury Hotels of the World. Pláže jsou vzdáleny 
asi � kilometry. Z bezpečnostních důvodů není povoleno ubytování dětí 
mladších �� let. 

CHROMATA 5*
��� – Řecko – Santorini – Imerovigli 

VYBAVENÍ 
•  infi nity bazén se sluneční 

terasou a jacuzzi
•  Chromata restaurace, lounge 

restaurace
•  sushi restaurace, koktejl bar, 

pool bar
•  internetový kout 
•  na recepci lze objednat různé 

služby včetně masáží a zapůjčení 
auta

UBYTOVÁNÍ 
klimatizované dvoulůžkové 
pokoje a suity, koupelna s WC, 
vysoušeč vlasů, koupací pláště, 
pantofl e, SAT/TV, telefon, 
wifi , trezor velikosti laptopu, 
dokovací stanice na iPod, 

minibar, kávovar Nespresso, 
terasa

STRAVOVÁNÍ 
snídaně formou bufetu

VÝHODY
•  v ceně transfery do/z hotelu 

taxíkem
•  hotel s okouzlujícími výhledy 

na výjimečném místě
•  lehátka se slunečníky a osušky 

u bazénu bez poplatku

Cena od 59 710 Kč / 8 dní
First minute od 55 750 Kč / 8 dní

Strava snídaně
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��� – Řecko – Mykonos

Vzdálenost z České republiky
Vzdušná vzdálenost Praha–Mykonos je asi 1651 km.
Doprava: Letecky do Athén s přestupem na vnitrostátní linku 
Athény–Mykonos. Průměrná doba letu je 2 hodiny 30 minut 
do Athén a přibližně 40 minut na Mykonos.

Doprava 
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.
Z Mykonosu je pravidelné lodní spojení i na okolní kykladské 
ostrovy jako Naxos, Paros, Amorgos nebo Andros. Pouze 
z Mykonosu se můžete dostat na ostrov Délos s unikátním 
archeologickým areálem.

Teploty  vody a  vzduchu ve °C
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Více informací na

Mykonos
Malý Mykonos s rozlohou jen 88 km2, kdysi chudý 
skalnatý ostrov, se s rozvojem turistického ruchu 
stal kosmopolitním místem. Návštěvníci včetně 
světových celebrit sem připlouvají na svých jachtách 
nejen za relaxací, ale také za zábavou. Mykonos 
nemá typická turistická letoviska jako větší ostrovy, 
hotely jsou vybudovány podél známých pláží s dobrou 
infrastrukturou, které jsou hlavní atrakcí ostrova. 
Centrem všeho dění je rušné hlavní město, kam se 
večer sjíždějí turisté z celého ostrova. Mykonos není 
místem masové turistiky. Ubytovací kapacita je 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 až se tají 
dech. Tradiční ráz ostrova s malebnými oslnivě bílými 
stavbami místní obyvatelé pečlivě udržují. Nestaví se tu 
vysokopodlažní budovy, pouze nízké domky s barevnými 
okenicemi. Dovolená na Mykonosu bývá spojována 
s nočním životem a diskotékami, které utichají až k ránu. 

Tip

Délos
Pouze z ostrova Mykonos je lodní spojení na ostrov Délos, 
rodiště Apollóna a Artemidy. Posvátný ostrov antického 
Řecka byl kdysi centrem celého souostroví Kyklady. Rozsáhlý 
archeologický areál na Délosu rozhodně stojí za zhlédnutí. 
Mezi nejobdivovanější patří zejména Lví terasa, cenné 
mozaiky a Apollónova svatyně. Ostrůvek o rozloze 3,6 km2 
není osídlený, kromě archeologického areálu je tu jen 
muzeum s malou prodejnou upomínkových předmětů.

Tip

Metropole ostrova
Půvabné městečko s větrnými mlýny je plné stylových 
taveren, kavárniček a music barů. Nejnavštěvovanější část, 
nazývanou Malé Benátky, doplňují romantické dlážděné uličky 
s pestrými keři. Úsměvnou zvláštností jsou místní pelikáni – 
maskoti ostrova. Nezapomenutelná je kombinace příjemně 
šumícího moře z jedné strany a neutuchajícího nočního života 
ze strany druhé. 
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Terasovitě postavený resort nad nádhernou písečnou pláží spojuje 
prvky klasické řecké a ostrovní architektury. Nabízí panoramatické 
výhledy na záliv Elia a okolní scenérie. 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. Thalasso Spa centrum nabízí řadu masáží, 
relaxačních, lázeňských a kosmetických procedur s využitím přírodních 
zdrojů jako jsou mořské řasy a bylinné oleje.

MYCONIAN IMPERIAL & THALASSO SPA 5*
��� – Řecko – Mykonos – Elia

VYBAVENÍ 
•  dva bazény se slanou vodou, 

jacuzzi a dětský bazén 
•  restaurace, à la carte restaurace 

a několik barů
•  fi tness centrum
•  hřiště pro děti, herna
•  vodní sporty včetně školy 

potápění
•  wellness
•  nabídka pronájmu aut

UBYTOVÁNÍ
klimatizované dvoulůžkové 
pokoje, koupelna s WC, vysoušeč 
vlasů, koupací pláště a pantofl e, 
plážové osušky, SAT/TV, telefon, 
wifi , trezor, minibar, balkón nebo 
terasa

STRAVOVÁNÍ 
snídaně formou bufetu, možnost 
dokoupení večeří

VÝHODY
•  resort s krásnou polohou 

u pláže
•  lehátka s měkkými matracemi, 

slunečníky a osušky u bazénu 
i na pláži bez poplatku

•  hlídání dětí za poplatek
•  nabídka ubytování v suitách 

se soukromými bazény 
nebo jacuzzi

Cena od 26 270 Kč / 4 dny
First minute od 25 590 Kč / 4 dny

Strava snídaně
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Moderní hotelový komplex u pěkné písčité pláže v zátoce Agios Ioannis, 
vzdálené asi �� metrů. Nabízí prvotřídní relaxaci v prostředí s krásnými 
přírodními scenériemi a výhledem na posvátný ostrov Délos. Luxusní 
wellness zajišťuje tradiční i terapeutické masáže, kosmetické služby, 
péči o vlasy, manikúru a pedikúru. 
Vzhledem k architektonickému řešení není povolen pobyt dětí do �� let. 

DE.LIGHT MYKONOS BOUTIQUE HOTEL & SPA 4*
�� – Řecko – Mykonos – Agios Ioannis

VYBAVENÍ 
•  velký sladkovodní bazén 

s výhledem na moře, sluneční 
terasa 

•  restaurace Authentic, pool bar 
a lounge bar 

•  wellness
•  fi tness centrum

UBYTOVÁNÍ 
klimatizované, komfortně 
zařízené dvoulůžkové suity, 
koupelna se sprchou nebo vanou, 
WC, vysoušeč vlasů, koupací 
pláště a pantofl e, SAT/TV, DVD, 
rádio, wifi , telefon, minibar, 
trezor velikosti laptopu, balkón 
nebo terasa 

STRAVOVÁNÍ 
snídaně formou bufetu

VÝHODY
•  lehátka, slunečníky a osušky 

u bazénu i na pláži bez poplatku
•  orientace všech suit směrem 

k moři
•  ideální pro romantickou 

dovolenou
•  boutique hotel
•  nabídka suit s privátními bazény
•  pokoje uzpůsobené alergikům

Cena od 24 200 Kč / 4 dny
First minute od 23 200 Kč / 4 dny

Strava snídaně
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Tradiční ostrovní hotel je situován na jihovýchodě ostrova v místě 
s panoramatickým výhledem. Jeho poloha zajišťuje výhled na moře 
téměř ze všech pokojů. Nachází se asi � minuty od pláže Kalo Livadi 
a nabízí ideální podmínky pro klienty, kteří touží po klidné relaxaci. 
Hotel je zařízený minimalisticky v souladu s kykladským stylem. 
Díky úrovni svých služeb je členem Small Luxury Hotels of the World. 
Pro spojení s hlavním městem ostrova, vzdáleným �� kilometrů, 
lze využít autobusovou dopravu.

PIETRA E MARE 4*
��� – Řecko – Mykonos – Kalo Livadi

VYBAVENÍ 
•  bazén se sluneční terasou, pool 

barem a pohodlnými lehátky
•  à la carte restaurace
•  nabídka relaxačních masáží 
•  malá kaple

UBYTOVÁNÍ
dvoulůžkové pokoje s individuálně 
ovládanou klimatizací, koupelna 
s WC, vysoušeč vlasů, koupací 
pláště a pantofl e, SAT/TV, telefon, 
i-Doc station, minibar, trezor, 
balkón nebo terasa, na vyžádání 
DVD přehrávač

STRAVOVÁNÍ 
snídaně formou bufetu, možnost 
dokoupení večeří

VÝHODY
•  výhled na moře téměř ze všech 

pokojů
•  lehátka, slunečníky a osušky 

u bazénu bez poplatku
•  relaxační sítě mezi palmami
•  nabídka ubytování v suitách 

s venkovním jacuzzi
•  wifi 

Cena od 25 020 Kč / 4 dny
First minute od 24 500 Kč / 4 dny

Strava snídaně
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Nádherný hotel známého řetězce Grecotel je vystavěný terasovitě 
v tradičním kykladském stylu s využitím místních materiálů, zejména 
kamene, v kombinaci se dřevem a kovem. 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 autobusovou dopravu. Elixir Fitness Gallery 
nabízí kromě fi tness centra a sauny řadu kosmetických a relaxačních 
lázeňských procedur včetně masáží.

GRECOTEL MYKONOS BLU 5*
��� – Řecko – Mykonos – Psarou

VYBAVENÍ 
•  velký vyhřívaný bazén 

s mořskou vodou
•  hlavní restaurace, à la carte 

restaurace Aegean Poets, 
L’Archipel’ restaurace

•  brasserie u bazénu, plážový 
a noční bar

•  vodní sporty a lekce jógy 
za poplatek

•  možnost zajištění lodních výletů 
nebo pronájem jachet

•  Elixir Spa 
•  malá knihovna, herna

UBYTOVÁNÍ 
klimatizované dvoulůžkové 
bungalovy s možností přistýlky 
pro dítě, koupelna s WC, vysoušeč 

vlasů, koupací pláště a pantofl e, 
SAT/TV, hudební kanál, rádio, 
telefon, wifi , trezor, minibar, 
vybavení pro přípravu kávy a čaje, 
balkón nebo terasa

STRAVOVÁNÍ 
snídaně formou bohatého bufetu, 
možnost dokoupení večeří

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

•  plážový servis 

•  fi tness centrum a sauna bez 
poplatku

•  nabídka ubytování v suitách 
a vilách se soukromými bazény

•  na vyžádání dětské postýlky, 
židličky, ohřívače lahví, 
sterilizátory, nočníky, WC 
redukce, stupátka, vaničky, 
kočárky i monitory 

•  v červenci a srpnu programy pro 
děti od � do �� let

Cena od 27 560 Kč / 4 dny
First minute od 26 730 Kč / 4 dny

Strava snídaně
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��� – Řecko – Paros

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
Na Parosu je zavedená autobusová linka, využít lze i taxi, popří-
padě pronajaté auto či motorku. Pravidelné lodní spojení má 
Paros s Pireem, Rafi nou a okolními ostrovy.

Teploty  vody a  vzduchu ve °C
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Více informací na

Paros
Poklidný Paros 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 přes deset tisíc 
obyvatel. Ostrov si postupně získal stejnou popularitu 
jako kosmopolitní Mykonos. Má také podobné členité 
pobřeží s písečnými i skalnatými plážemi, exotické 
scenérie a velmi příjemné klima. Do přístavu v hlavním 
městě připlouvají po celou sezónu denně turisté z Athén 
i okolních ostrovů. 

Proč navštívit Paros?
Přes vzrůstající oblibu není ještě tento ostrov v samém 
centru Kyklad zahlcen masovou turistikou, takže tu lze 
prožít klidnou dovolenou. Přes den se můžete kromě 
pohodové relaxace na plážích věnovat vodním sportům, 
ideální podmínky tu jsou zejména pro surfování. Večer se 
nabízí procházky v romantických úzkých uličkách nebo 
posezení v tavernách s mořskými specialitami přímo 
u pláže.
V neposlední řadě je pobyt na Parosu také ideální 
příležitostí podniknout lodní výlet na okolní ostrovy 
Antiparos, Naxos, Ios, Mykonos, Santorini nebo Syros. 
Stačí vybrat si trasu v kanceláři u přístavu hlavního města 
a zajistit lodní lístky. 

Tip

Ostrov Syros
Na méně známý ostrov Syros doplujete z Parosu za necelé 
dvě hodiny. Patří také do souostroví Kyklady a nabízí zejména 
na jihu a jihozápadě okouzlující pobřeží s řadou úžasných 
pláží. Kromě zážitků si ze Syrosu můžete přivézt také 
gurmánské speciality. Především vyhlášený sýr kopanisti 
nebo vynikající zavařeniny. Skvělým suvenýrem bude určitě 
také voňavý tymiánový med.

Zajímavost

Parský mramor
Místní mramor, zvaný lychnites, čistší a průhlednější, než 
obvyklé druhy této horniny, je velmi ceněný již od starověku. 
Právě z něj byla vytesána obdivovaná socha Venuše Mélské, 
Praxitelův Hermés i okřídlená bohyně vítězství z ostrova 
Samothraki. Také 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.
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Moderní boutique hotel se nachází v klidné oblasti Agia Eirini na západní 
části ostrova, asi � metrů od pláže a � kilometrů od městečka Parikia. 
Tvoří ho jednopatrové stavby v tradičním kykladském stylu a nabízí 
ubytování v luxusních suitách a rodinných vilkách. Díky poloze v mírném 
svahu poskytuje nádherné výhledy na Egejské moře. Milovníky dobré 
kuchyně jistě zaujme Archipelagos gurmánská restaurace, zaměřující se 
na tradiční středomořskou kuchyni a kvalitní vína.

ARCHIPELAGOS RESORT 5*
�� – Řecko – Paros – Parikia

•  možnost kitesurfi ngu na blízké 
pláži Pounta Beach

•  wifi  

VYBAVENÍ 
•  velký bazén s dětským bazénem
•  restaurace Archipelagos, 

snack bar, pool bar a kavárna
•  fi tness centrum, sauna, 

jacuzzi
•  tenisové kurty, stolní tenis, 

hřiště na volejbal a košíkovou 
•  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, 

základní kuchyňské vybavení 
včetně varné desky, wifi , trezor, 
balkón nebo terasa

STRAVOVÁNÍ 
snídaně formou bufetu, možnost 
dokoupení večeří

VÝHODY
•  ubytování vysokého standardu 

v ostrovním stylu
•  lehátka se slunečníky a osušky 

u bazénu bez poplatku
•  pro rodiny možnost ubytování 

v suitách s kuchyňským 
koutem

•  hlídání dětí za poplatek
•  bezbariérové přístupy
•  zajištění výletů po ostrově

Cena od 27 160 Kč / 5 dní
First minute od 26 020 Kč / 5 dní

Strava snídaně
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Hotelový komplex vystavěný v tradičním stylu s výhledem na známou 
pláž Kolimvythres. Nabízí klid a příjemnou atmosféru spolu s vysokým 
standardem služeb i pro náročné klienty. 
Nachází se v docházkové vzdálenosti od centra letoviska Naussa, asi 
kilometr od písčité pláže.

SAINT ANDREA RESORT 4*
��� – Řecko – Paros – Naoussa

VYBAVENÍ 
•  bazén tvaru laguny se sluneční 

terasou 
•  à la carte restaurace, pool bar
•  možnost masáží

UBYTOVÁNÍ 
klimatizované dvoulůžkové 
pokoje, koupelna s WC, vysoušeč 
vlasů, koupací pláště, pantofl e, 
SAT/TV, wifi , trezor, DVD, 
kávovar, minibar, balkón nebo 
terasa

STRAVOVÁNÍ 
snídaně formou bufetu, 
možnost dokoupení večeří

VÝHODY
•  ubytování s krásnými výhledy 
•  lehátka se slunečníky a osušky 

u bazénu bez poplatku
•  rodinné pokoje a suity
•  bezbariérové pokoje
•  dětská postýlka bez poplatku
•  hlídání dětí na vyžádání
•  na pláži možnost vodních 

sportů
•  wifi  

Cena od 24 510 Kč / 5 dní
Strava snídaně
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��� – Řecko – Naxos

Vzdálenost z České republiky
Vzdušná vzdálenost Praha–Naxos je asi 1700 km.
Doprava: Letecky do Athén s přestupem na vnitrostátní linku 
Athény–Naxos. Průměrná doba letu je 2 hodiny 30 minut 
do Athén a přibližně 35 minut na Naxos.

Doprava
Pro poznání ostrova lze kromě organizovaných výletů využít 
poměrně levnou a dobře fungující místní autobusovou dopravu, 
popřípadě si pronajmout auto, motocykl nebo kolo. Pravidelné 
lodní spojení má Naxos s Pireem, Rafi nou a okolními ostrovy. 
Naxos je ideálním výchozím místem pro poznávání okolních 
kykladských ostrovů jako Santorini, Paros, Syros, Mykonos 
nebo Ios.

Teploty  vody a  vzduchu ve °C
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Více informací na

Naxos
Naxos je s rozlohou 429 km² největším kykladským 
ostrovem, celoročně tu žije více než 18 tisíc obyvatel. 
Jeho dominantu tvoří Portara – mramorový portál 
Apollónova chrámu z 6. stol. př. n. l. Monumentální 
stavba ohromuje všechny připlouvající návštěvníky. 
Z antiky je Naxos známý jako centrum kykladské kultury, 
ve středověku byl významným obchodním místem, 
vyvážel se odtud zejména mramor. Dnes je Naxos 
díky svému nespornému půvabu stále atraktivnějším 
turistickým cílem.

Proč navštívit ostrov Naxos?
Především kvůli rozmanité přírodě, příznivému klimatu 
a nádherným plážím na západním pobřeží ostrova – Agia 
Anna, Agios Prokopios, Alyko, Orkos a Agios Georgios. 
Milovníci vodních sportů, především windsurfi ngu 
a kitingu využívají skvělé podmínky na pobřeží jižně 
od hlavního města. Na své si tu přijdou i příznivci 
nudismu, který je tolerován na pláži Plaka. Klidnou 
relaxaci lze spojit s cyklistickými túrami. 

Tip

Metropole ostrova – Chora
Hlavním přístavem a správním střediskem ostrova je rušné 
městečko Chora na západě ostrova. 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. 
Domky s rozkvetlými dvorky se šplhají kolem strmých ulic 
s tajemnými průchody až k vršku nad městem, kde se nachází 
překvapivě bohaté muzeum. Jeho prostory doslova překypují 
sbírkami, které jsou neustále doplňovány o nové exponáty 
z místních nalezišť. 

Zajímavost

Mýtus o Ariadně
S ostrovem Naxos se pojí mýtus o lásce Thésea a Ariadny. 
Krásná princezna, dcera krále Minoa se zamilovala do řeckého 
hrdiny, který se vydal na Krétu zabít Minotaura. Pomohla mu 
netvora zabít a dostat se z knósského labyrintu. Théseus ji ale 
na ostrově Naxos opustil, protože zahořel láskou k její mladší 
sestře Faidře. Ariadna Théseovu zradu neunesla a spáchala 
sebevraždu, podle jiné verze se stala manželkou boha vína, 
Dionýsa, patrona ostrova Naxos.
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��� – Řecko – Naxos – Pyrgaki

Resort přímo u pláže je zasazený v upravené zahradě se vzrostlými 
palmami na jednom z nejkrásnějších míst ostrova v zálivu Agali 
v Pyrgaki. Byl vybudován v tradičním kykladském stylu s využitím 
kamene a dřeva. Vedení hotelu Finikas klade velký důraz na úroveň 
stravování. Pro zaručenou kvalitu a čerstvost se používají bylinky 
i zelenina z vlastní zahrady a další suroviny od místních dodavatelů. Díky 
kvalitě poskytovaných služeb patří jako jediný na ostrově Naxos mezi 
Small Luxury Hotels of the World.

FINIKAS SUITES HOTEL 4*

VYBAVENÍ 
•  hlavní bazén, dětský bazén 
•  pool bar, à la carte restaurace 
•  sauna, kosmetický salón
•  fi tness centrum
•  herna, internetový kout
•  dětské hřiště
•  menší knihovna s výběrem DVD

UBYTOVÁNÍ
klimatizované dvoulůžkové 
pokoje, koupelna s WC, vysoušeč 
vlasů, koupací pláště a pantofl e, 
SAT/TV, rádio, telefon, wifi , trezor, 
lednička, vybavení pro přípravu 
kávy nebo čaje, balkón nebo 
terasa

STRAVOVÁNÍ 
snídaně formou bufetu

VÝHODY
•  poloha přímo u pláže
•  lehátka a slunečníky u bazénu i 

na pláži bez poplatku
•  na pláži možnost vodních 

sportů
•  půjčovna aut, kol, motorek
•  možnost hlídání dětí

Cena od 25 340 Kč / 5 dní
First minute od 24 720 Kč / 5 dní

Strava snídaně
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Komplex Mitos Suites, postavený v tradičním kykladském stylu, nabízí 
ubytování v osmi různých luxusních suitách, dispozičně vždy trochu 
odlišných. Jedna z nejkrásnějších pláží ostrova, Agios Prokopios 
s hrubším pískem, se nachází ve vzdálenosti ��� metrů.
Komplex je situovaný poblíž hlavního města ostrova, kam je zajištěna 
doprava linkovým autobusem.

MITOS SUITES 4*

VYBAVENÍ 
•  velký centrální bazén 

s hydromasáží a dětský bazén
•  sluneční terasa s lehátky 

a slunečníky zastřešená patiem
•  pool bar s výhledem na moře
•  zahrada s dětským hřištěm
•  možnost relaxačních 

a kosmetických procedur

UBYTOVÁNÍ 
klimatizované, komfortně 
zařízené suity pro �– osob, 
koupelna s WC, vysoušeč vlasů, 
koupací pláště a pantofl e, 
SAT/TV, wifi , telefon, minibar, 
trezor, balkón nebo veranda

STRAVOVÁNÍ 
bohaté snídaně se širokou 
nabídkou čerstvých lokálních 
surovin

VÝHODY
•  lehátka, slunečníky a osušky 

u bazénu bez poplatku
•  rodinné suity s přistýlkami až 

pro 	 děti
•  možnost ubytování v deluxe 

suitách s venkovním jacuzzi
•  možnost kuřáckých 

a nekuřáckých pokojů
•  animační program pro děti, 

na vyžádání hlídání dětí, 
hračky k zapůjčení

•  wifi Cena od 27 800 Kč / 5 dní
Strava snídaně
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��� – Řecko – Peloponés

Vzdálenost z České republiky
Vzdušná vzdálenost Praha–Araxos je asi 1750 km, 
průměrná doba letu je 2 hodiny 35 minut.
Vzdušná vzdálenost Praha–Kalamata je asi 1800 km, 
průměrná doba letu je 2 hodiny 45 minut.
Vzdušná vzdálenost Praha–Athény je 1540 km, 
průměrná doba letu je 2 hodiny 30 minut, 
let z Athén do Kalamaty trvá asi 50 minut.

Transfery a doprava
Z Athén se můžete přepravit taxíkem nebo pronajatým autem, 
přistaveným na letišti v Athénách, kalkulaci poskytneme 
na vyžádání. Na místě si lze pronajmout auto nebo kolo 
k vyjížďkám po okolí.

Teploty  vody a  vzduchu ve °C
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Více informací na

Peloponés
Poloostrov Peloponés, kde žije přes milion obyvatel, 
byl od pevniny uměle oddělen Korintským průplavem 
v roce 1893. Má většinou písečné pláže a nádhernou, 
i když místy drsnou přírodu s vysokým zalesněným 
pohořím. Prosluněné svahy jsou porostlé vinnou révou, 
z níž se po staletí vyrábí špičková vína. V úrodných 
nížinách, lemovaných elegantními cypřiši, se kromě 
typických olivovníků skvěle daří citrusům, fíkovníkům 
a dalším ovocným stromům. 

Proč navštívit Peloponés?
S poloostrovem, osídleným od prehistorických dob, 
je spojena většina řeckých mýtů. Podle legendy byl 
Peloponés pojmenovaný po králi Pelopovi, zakladateli 
Olympijských her. Sídlily tu nejmocnější starověké státy – 
Sparta, Korint a Argos. Z tohoto období se na Peloponésu 
zachovala řada unikátních památek jako nádherný areál 
starověké Olympie, dodnes využívané divadlo v Epidauru 
nebo impozantní Lví brána v Mykénách. Peloponés má 
prostě jedinečnou atmosféru pravého Řecka.

Tip

Starověká Olympie
Pobyt na Peloponésu je skvělou příležitostí k poznání slavné 
Olympie – místa vzniku starověkých olympijských her. Uvidíte 
nejen základy Diova chrámu, jednoho ze starověkých divů 
světa, ale i původní olympijský stadion a okrsek, kde se 
dosud tradičně zapaluje olympijský oheň. Odtud ho pak běžci 
štafetou přenášejí do místa konání her. V místním muzeu 
jsou uloženy vzácné nálezy z této lokality, mimo jiné i známá 
Praxitelova socha boha Hermese.

Tip

Městečko Pylos a okolí
Jihozápad Peloponésu má úžasnou krajinu, dosud 
nedotčenou masovou turistikou. Vyhlášená pláž Voidokilia, 
vodopády Neda a exotické Polylimnio jsou jen některé 
z přírodních krás této oblasti. Jejím centrem je městečko 
Pylos, postavené podle jedinečných plánů architektů 
francouzského vojevůdce Maisona. Dominantu tvoří 
náměstí se vzrostlými stromy, v jehož centru byl vybudován 
impozantní památník bitvy u Navarina z roku 1827.



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

Velmi pěkný komplex nízkopodlažních budov, vystavěný v tradičním 
stylu z místních materiálů v přírodních tónech je součástí resortu Costa 
Navarino. Nachází se přímo u dlouhé písečné pláže a svým hostům nabízí 
služby na vysoké úrovni. Hotel obklopuje zahrada s kvetoucími keři, 
levandulí, oregánem, rozmarýnem a dalšími voňavými středomořskými 
bylinkami. Exkluzivní lázeňské centrum Anazoe Spa, nabízí na ploše 
� m� široký výběr speciálních léčebných procedur k celkové relaxaci, 
revitalizaci a omlazení, včetně thalassoterapie a masáží.

THE WESTIN RESORT COSTA NAVARINO 5*
��� – Řecko – Peloponés – Costa Navarino 

osušky bez poplatku u bazénů 
i na pláži

•  dvě ��jamková golfová hřiště 
v dosahu, zázemí golfového 
klubu

•  bohatá nabídka sportovních 
aktivit 

•  bowling, cykloturistika, 
potápění, lezectví, turistika

•  dětský klub a možnost hlídání 
dětí

•  možnost bezbariérového 
ubytování

•  propojené pokoje a suity pro 
rodiny s dětmi

•  nabídka pokojů s privátními 
bazény

•  dětský aquapark se � tobogány, 
hřiště a herny

VYBAVENÍ 
•  pět sladkovodních bazénů 
•  dva dětské bazény, aquapark 

s několika skluzavkami
•  vnitřní vyhřívaný bazén 

s dětskou částí
•  hlavní restaurace Morias, italská 

restaurace, taverna na pláži, 
tradiční kavárna

•  několik barů
•  WestinWORKOUT® Fitness 

Studio
•  animační klub pro děti od � do 

�� let
•  vodní sporty
•  široké sportovní aktivity v rámci 

areálu Costa Navarino
•  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, wifi , 
minibar, vybavení pro přípravu 
kávy a čaje, trezor, balkón nebo 
terasa

STRAVOVÁNÍ 
snídaně formou bufetu, možnost 
dokoupení večeří

VÝHODY
•  luxusní ubytování v oblasti 

s neporušenou přírodou
•  lehátka, slunečníky a plážové 

Cena od 31 640 Kč / 8 dní
First minute od 27 430 Kč / 8 dní

Strava snídaně
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Luxusní resort komplexu Costa Navarino se rozkládá u písečné pláže 
ve velké udržované zahradě se vzrostlými stromy a kvetoucími keři. 
Zajišťuje ubytování na vysoké úrovni včetně suit a soukromých vil, 
samozřejmě s využitím všech nabídek resortu včetně lázeňského centra 
Anazoe Spa.

THE ROMANOS, A LUXURY COLLECTION RESORT 5*

VYBAVENÍ 
•  tři sladkovodní vyhřívané bazény 

a dětský vyhřívaný bazén
•  restaurace, taverna, à la carte 

restaurace, kavárna, bary
•  tenisové kurty, stolní tenis, 

badminton, bowling
•  cykloturistika, potápění, 

lezectví, turistika
•  dětský klub
•  fi tness centrum
•  široké sportovní aktivity v rámci 

areálu Costa Navarino
•  wellness s vnitřním vyhřívaným 

bazénem, jacuzzi a sauna

UBYTOVÁNÍ 
dvoulůžkové klimatizované 
pokoje, koupelna s vanou 

a sprchou, WC, vysoušeč vlasů, 
koupací pláště, pantofl e, SAT/TV, 
telefon, wifi , minibar, vybavení 
pro přípravu kávy a čaje, trezor, 
balkón nebo terasa

STRAVOVÁNÍ 
snídaně formou bufetu, možnost 
dokoupení večeří nebo plné penze

VÝHODY
•  luxusní ubytování v oblasti 

s neporušenou přírodou
•  lehátka, slunečníky a plážové 

osušky bez poplatku u bazénů 
i na pláži

•  dvě ��jamková golfová hřiště 
v dosahu, zázemí golfového 
klubu

•  bohatá nabídka sportovních 
aktivit 

•  dětský klub a možnost hlídání 
dětí

•  možnost bezbariérového 
ubytování

•  propojené pokoje a suity pro 
rodiny s dětmi

•  nabídka pokojů a vil s privátními 
bazény

•  dětský aquapark se � tobogány, 
hřiště a herny

Cena od 43 540 Kč / 8 dní
First minute od 36 910 Kč / 8 dní

Strava snídaně
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�� – Řecko – Peloponés – Kyllini

Elegantní hotel přímo u písečné pláže s pozvolným vstupem do moře, 
postavený ve stylu klasické antické architektury, evokující blízkost 
starověké Olympie. Rozkládá se podél nádherného pobřeží západního 
Peloponésu u obce Kyllini a je obklopený zelenou zahradou. Nabízí 
ideální podmínky pro pohodovou relaxaci i možnost provozování 
řady sportovních aktivit včetně rozlehlého aquaparku. 
Elixir Thalasso Spa má thalasso bazén, jacuzzi, saunu a fi tness centrum. 
Zajišťuje relaxační masáže a terapie včetně Ayurvedy.

GRECOTEL OLYMPIA RIVIERA & AQUA PARK 5*

redukce, stupátka, vaničky, 
kočárky i monitory

•  od �� do �
 hod. zdarma jídlo 
a nápoje pro děti od � do �� let 

•  bezlepková strava

VYBAVENÍ 
•  hlavní sladkovodní bazén 

s kaskádami
•  dva exotické bazény s mořskou 

vodou a jacuzzi
•  sladkovodní bazén 

s brouzdalištěm do � cm
•  krytý vyhřívaný bazén
•  několik barů a restaurací včetně 

à la carte restaurací a asijské 
restaurace

•  tenisové kurty, hřiště na plážový 
volejbal, basketbal, 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

•  TV místnost s videem a herna 
s elektronickými hrami

UBYTOVÁNÍ 
klimatizované dvoulůžkové 
pokoje s možností přistýlky 
a výhledem na moře, koupelna 
s WC, vysoušeč vlasů, koupací 
pláště, pantofl e, SAT/LCD, rádio, 
CD, telefon, wifi , trezor, malá 
lednička, vybavení pro přípravu 
kávy a čaje, balkón nebo terasa 

STRAVOVÁNÍ 
polopenze formou bufetu 

VÝHODY
•  lehátka, slunečníky a plážové 

osušky u bazénů i na pláži bez 
poplatku

•  na pláži sprchy a převlékárny
•  Olympia Aqua Park se spoustou 

vodních atrakcí
•  možnost využívat vybavení 

celého resortu Olympia Riviera 
•  nabídka ubytování v rodinných 

pokojích a bungalovech se 
soukromými bazény

•  kluby pro děti od � do �
 let
•  na vyžádání dětské postýlky, 

židličky, ohřívače lahví, 
sterilizátory, nočníky, WC 

Cena od 27 220 Kč / 8 dní
First minute od 24 920 Kč / 8 dní

Strava polopenze
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��� – Řecko – Peloponés – Kyllini

Komplex hlavní budovy, bungalovů a plážových vil se rozkládá podél 
nádherného písečného pobřeží západního Peloponésu u obce Kyllini. 
Nabízí ideální podmínky pro rodinnou dovolenou s bohatou nabídkou 
sportovních a zábavních aktivit včetně aquaparku s rozlohou �. m�. 
Téměř dva kilometry dlouhá pláž má pozvolný vstup do vody, vhodný 
i pro menší děti. Wellness centrum nacházející se u hotelu Grecotel 
Olympia Riviera nabízí pro relaxaci řadu masáží a saunu.

GRECOTEL OLYMPIA OASIS & AQUA PARK 4*

VÝHODY
•  lehátka, slunečníky a plážové 

osušky u bazénů i na pláži 
bez poplatku 

•  na pláži sprchy a převlékárny
•  Olympia Aqua Park se spoustou 

vodních atrakcí
•  tenisové kurty, hřiště 

na basketbal a plážový volejbal, 
minifotbal, fi tness centrum, 
stolní tenis, šipky, lukostřelba, 
boccia a paintball

•  kluby pro děti od � do �
 let
•  na vyžádání dětské postýlky, 

židličky, ohřívače lahví, 
sterilizátory, nočníky, WC 
redukce, stupátka, vaničky, 
kočárky i monitory

•  nabídka ubytování v rodinných 

VYBAVENÍ 
•  hlavní sladkovodní bazén
•  exotický bazén s mořskou vodou
•  bazén se dvěma tobogány 

a línou řekou
•  dětský bazén s brouzdalištěm 
•  hlavní restaurace, à la carte 

italská restaurace, středomořský 
bufet a asijská restaurace 

•  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

UBYTOVÁNÍ
klimatizované dvoulůžkové 
pokoje s možností přistýlky, 
koupelna s WC, vysoušeč vlasů, 
SAT/TV, wifi , rádio, trezor, 
telefon, lednička, balkón nebo 
terasa

STRAVOVÁNÍ 
polopenze formou bohatého 
bufetu, možnost dokoupení plné 
penze

pokojích a bungalovech nebo 
vilách

•  možnost dietní stravy včetně 
bezlepkové

•  animační programy

Cena od 23 340 Kč / 8 dní
First minute od 21 630 Kč / 8 dní

Strava polopenze
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��� – Kypr

Vzdálenost z České republiky
Vzdušná vzdálenost Praha–Larnaka je 2 300 km.
Průměrná doba letu do Larnaky je asi 3 hodiny a 25 minut.

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

Teploty  vody a  vzduchu ve °C
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��	 – Kypr

Více informací na

Kypr
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 Troodos až 2 000 m n. m. Kypr s rozlohou 9251 km2 
je třetím největším ostrovem Středomoří. Od roku 1974 
odděluje severní, Tureckem okupovanou část ostrova, 
od jižních oblastí s řeckým obyvatelstvem, demarkační 
čára 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?
Ostrov má jedinečné klima s poměrně stálým, slunečným 
počasím po celý rok. Místní pláže patří podle statistik 
k nejčistším v Evropě a moře tu má úžasnou modrou 
barvu. Nekonečné pláže kyperského pobřeží a nádherné 
přírodní scenérie tvoří ideální předpoklady pro 
pohodovou dovolenou. A jsou tu rovněž skvělé podmínky 
pro sportovní aktivity, zejména pro golf. Ostrov plný 
mýtů má mnoho historických památek. 

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 do Afroditiných 
lázní na západním pobřeží Kypru k poloostrovu Akamas. 

Zajímavost

Pro milovníky golfu
Kypr je vzhledem ke klimatickým podmínkám ideálním 
místem pro golfi sty. Kolem Paphosu se nachází pět dobře 
udržovaných golfových areálů. 
Prestižní Secret Valley Golf Club je umístěný v zeleném údolí, 
obklopeném stromy, Afrodite Hills sousedí se stejnojmenným 
hotelem, vhodným i pro pobyty rodin s dětmi. Korineum 
Golf and Country Club se rozkládá na pobřeží, obklopený 
olivovým hájem a borovicovými lesy, Minthis Hills Golf Club 
má hřiště hratelné pro všechny výkonnostní kategorie hráčů 
a nejnovější areál Elea Golf Club se nachází jen 10 minut 
od centra Paphosu.
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Hotelový areál obklopený nádhernou přírodou národního parku Cape Greco. 
Nachází se v Protarasu, v dosahu � minut jízdy od známé Agia Napy, kam je 
zajišťována autobusová doprava, a �� minut od letiště. Poloha hotelu přímo nad 
jednou z nejkrásnějších pláží ostrova nabízí nádherné výhledy na moře a okolní 
scenérie, vzhledem k umístění ve svažitém terénu však nedoporučujeme klientům 
s pohybovými problémy. Krásná písečná pláž Konnos Beach, považovaná za jednu 
z nejhezčích na Kypru, je vzdálena � metrů. Wellness centrum s vnitřním 
bazénem, saunou a jacuzzi poskytuje masážní i kosmetické služby.

GRECIAN PARK 5*

VYBAVENÍ 
•  bazény ve tvaru laguny, 

vnitřní vyhřívaný bazén, 
jacuzzi

•  dětský bazén
•  	 restaurace, kavárna, 

� bary včetně Sushi baru
•  � tenisové kurty, stolní tenis, 

fi tness centrum, billiár, 
herna, video hry

•  kulečník, kadeřnictví a butik
•  na pláži možnost vodních 

sportů
•  v hlavní sezóně miniklub 

pro děti od � do �� let, 
dětské hřiště

•  denní i večerní animační 
program pro děti i dospělé

UBYTOVÁNÍ 
klimatizované dvoulůžkové 
pokoje s možností přistýlky, 
koupelna s WC, vysoušeč vlasů, 
SAT/TV, telefon, wifi , minibar, 
vybavení pro přípravu kávy a čaje, 
trezor, balkón nebo terasa

STRAVOVÁNÍ 
snídaně, možnost dokoupení 
obědů a večeří

VÝHODY
•  v ceně transfer do/z hotelu 

taxíkem
•  hotel u jedné z nejhezčích pláží 

na Kypru
•  lehátka se slunečníky a osušky 

u bazénů i na pláži bez poplatku
•  v přírodním parku lze podnikat 

turistické výpravy nebo se 
věnovat jízdě na koni či na kole

Cena od 33 100 Kč / 8 dní
First minute od 32 250 Kč / 8 dní

Strava snídaně

��� – Kypr – Protaras
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Komplex řetězce Grecian Hotels je situovaný u široké písčité pláže, místy 
s kameny v moři. Nachází se nedaleko malebného mysu Grecian, kam je 
zajištěná doprava hotelovým minibusem. Centrum letoviska Agia Napa 
s mnoha restauracemi, bary a obchody je vzdálené asi � minut chůze, letiště 
v Larnace 	 minut taxíkem. Ubytování s vysokým standardem služeb je 
vhodné pro všechny, kteří chtějí spojit relaxaci na pláži s aktivní dovolenou. 
Areál v udržované zahradě nabízí neopakovatelné výhledy na okolní přírodní 
scenérie a příjemné koupání na pláži s pozvolným vstupem do moře.

GRECIAN BAY 5*
��� – Kypr – Agia Napa

VYBAVENÍ 
•  bazén ve tvaru laguny s pool 

barem, terasa
•  dětské brouzdaliště, hřiště 

a miniklub v červenci a srpnu
•  několik restaurací a barů
•  vodní sporty na pláži
•  fi tness centrum, tenisové 

kurty, stolní tenis, billiár, 
herna

•  butik
•  vnitřní bazén s jacuzzi a sauna 

UBYTOVÁNÍ 
klimatizované dvoulůžkové 
pokoje s možností přistýlky, 
koupelna s WC, vysoušeč vlasů, 
koupací pláště a pantofl e, 
SAT/TV, telefon, wifi , minibar, 

vybavení pro přípravu kávy nebo 
čaje, trezor, balkón 

STRAVOVÁNÍ 
snídaně formou bufetu, možnost 
dokoupení obědů a večeří

VÝHODY
•  v ceně transfer do/z hotelu 

taxíkem
•  hotel u pláže v krásné přírodě
•  lehátka, slunečníky a plážové 

osušky u bazénu a na pláži 
bez poplatku

•  wellness
Cena od 37 100 Kč / 8 dní

First minute od 36 030 Kč / 8 dní
Strava snídaně
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��� – Kypr – Paphos

Hotelový komplex vybudovaný s využitím stavebních stylů, které odkazují 
na bohatou historii Kypru. Kombinuje prvky řecké, římské a byzantské 
architektury a spolu s vzrostlými palmami působí velmi impozantně. Velká 
zahrada s olivovníky, mozaiky a vodní plochy umocňují pocit relaxace 
a pohody. Wellness centrum s vnitřním bazénem, saunou a parními lázněmi 
nabízí masáže a řadu dalších léčebných i kosmetických procedur. Elysium se 
nachází na klidném místě, asi � kilometry od historického centra Paphosu, 
přímo u soukromé písečné zátoky s pozvolným vstupem do moře.

ELYSIUM 5*

VÝHODY
•  v ceně transfer do/z hotelu 

taxíkem
•  lehátka a slunečníky u bazénů 

i na pláži bez poplatku
•  king size lůžka
•  dětské postýlky a židličky, 

v některých restauracích 
dětské menu, ohřívače lahví 
a sterilizátory

•  wellness centrum
•  nabídka ubytování pro 

handicapované osoby
•  možnost ubytování v rodinných 

suitách a studiích nebo vilách 
s privátními bazény

VYBAVENÍ 
•  velký bazén s hydromasáží, 

bazén jen pro dospělé, vnitřní 
bazén 

•  dětský bazén se skluzavkou, 
klub a hřiště

•  � restaurací, kavárna, 	 bary
•  tenisové kurty, fi tness centrum, 

pilates, aerobik, herny, billiár
•  na pláži možnost vodních 

sportů včetně potápění
•  butik, klenotnictví, kadeřnictví
•  půjčovna aut a kol

UBYTOVÁNÍ
klimatizované dvoulůžkové 
pokoje s možností přistýlky, 
koupelna, WC, vysoušeč vlasů, 
koupací pláště a pantofl e, SAT/TV, 

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

STRAVOVÁNÍ 
snídaně formou bufetu, možnost 
dokoupení obědů i večeří

Cena od 43 860 Kč / 8 dní
First minute od 42 660 Kč / 8 dní

Strava snídaně
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��� – Řecko – Důležité informace

Doprava
K odbavení na letiště se dostavte v dosta-
tečném předstihu, nejpozději � hodiny 
před odletem. Odbavení začíná �,� hod 
před odletem a odbavovací přepážky se 
uzavírají �� minut před plánovaným časem 
odletu. Z České republiky odlétáte bez asi-
stence cestovní kanceláře. Číslo odbavo-
vací přepážky je vždy avizováno na infor-
mačních tabulích dle čísla letu uvedeného 
na vašich dokladech k odbavení. Pro odba-
vení u přepážky si připravte platné cestovní 
doklady. Obdržíte zde palubní vstupenku 
a doklad o převzetí zavazadla. Oba doklady 
si uschovejte pro případnou reklamaci 
poškozeného nebo ztraceného zavazadla, 
popřípadě zpoždění letu většího než 
� hodiny. K pasové kontrole mějte připra-
venou palubní vstupenku a platný cestovní 
doklad. K nástupu do letadla se dostavte 
v čase, který je uveden na palubní vstu-
pence a na informačních tabulích. V pří-
padě rozdílů v údajích jsou závazné infor-
mace uvedené na informační tabuli.

Připlacené služby 
V případě doobjednání seatingu, obzvláště 
míst v první řadě a míst u nouzového 
východu je nutno ověřit, zda jsou dostupná.

Děti do dvou let 
Pokud není sjednáno ve smlouvě o zájezdu 
jinak, pak děti, které do dne návratu ze 
zájezdu nedovrší dva roky, cestují zdarma 
bez nároku na samostatné sedadlo v leta-
dle a bezplatnou přepravu zavazadel. 
Za dítě se hradí pouze manipulační popla-
tek ve výši � Kč. Přeprava skládacího 
dětského kočárku je bez poplatku, kočá-

rek se předává letištnímu personálu před 
nástupem do letadla. Letecké společnosti 
nenesou odpovědnost za případné poško-
zení nezabalených kočárků či postýlek.

Zavazadla 
Hmotnostní limity zavazadel se u jednotli-
vých leteckých společností liší. Pro lety TVS/
SmartWings platí limit �� kg u zapsaného 
zavazadla. Váhy zavazadel pro rodinu nelze 
sčítat, lze si připlatit zavazadlo do �� kg 
anebo si připlatit další zavazdlo do �� kg. 
Z důvodu manipulace na letišti nemůže 
být zavazadlo těžší než �� kg. Zavaza-
dla označte skrytou jmenovkou s adre-
sou, kterou vložte i dovnitř zavazadla.
Případné poškození zavazadla nahlaste 
ihned po příletu na reklamačním oddě-
lení příslušného letiště, ztrátu zavazadla 
na přepážce Lost&Found (Ztráty a Nálezy). 
Pro uplatnění nároku na odškodnění je 
nezbytné sepsání protokolu P.I.R. Bez pro-
tokolu a palubních lístků nemůže být váš 
případný nárok na odškodnění vyřízen. 
Nároky se uplatňují přímo u letecké spo-
lečnosti, případně pojišťovny, nikoliv u ces-
tovní kanceláře. V rámci zvyšování ochrany 
cestujících a v souladu s platnou legislati-
vou Evropské unie provádí pracovníci bez-
pečnostní kontroly detekční kontroly uvnitř 
vybraných zapsaných zavazadel. Během 
tohoto procesu budou některá zavazadla 
otevřena a fyzicky zkontrolována na pří-
tomnost stopových prvků po výbušni-
nách. Postup má předejít naložení výbuš-
ných látek do nákladního prostoru letadla.
Cestující si může na palubu letadla vzít je-
den kus kabinového zavazadla o maximální 
hmotnosti � kg a rozměrech �� x �� x �� cm, 

součet rozměrů nesmí překročit ��� cm 
včetně koleček a rukojetí. Do příručního za-
vazadla si uložte cenné a křehké věci jako 
fotoaparáty, notebooky, šperky, brýle, po-
případě nezbytné léky, které pravidelně 
užíváte apod. Na palubu letadla je zakázá-
no brát ostré předměty jako nože, manikú-
ry apod. Nebezpečné předměty a tekutiny 
v příručních zavazadlech pracovníci letištní 
správy zabavují bez náhrady. Více aktuál-
ních informací o přepravních podmínkách 
a bezpečnostních předpisech naleznete 
v Přepravních podmínkách leteckých spo-
lečností, odkaz je na našem webu, v případě 
zájmu si je můžete vyžádat v naší kanceláři.

Neskladná zavazadla 
Nadměrná zavazadla a zavazadla s nestan-
dardním rozměrem např. kolo, invalidní 
vozík, surf, golfový bag apod. je nutno 
nahlásit nejlépe ihned při závazné rezervaci 
zájezdu, nejpozději však �� dní před odle-
tem. Přeprava je zpoplatněna, informace 
o aktuálních cenách a způsobu platby vám 
poskytneme v cestovní kanceláři po sdě-
lení hmotnosti nadměrného zavazadla. 

Upozornění 
V důsledku vytížení letových tras a přepl-
něnosti vzdušného prostoru může dojít 
ke změnám původních letových časů. 
V souladu s platnými mezinárodními před-
pisy a dohodami nemůže cestovní kance-
lář ovlivnit případné změny typu letadla, 
letového řádu a trasy, včetně mezipři-
stání. Dopravce je oprávněn z povětr-
nostních, technických nebo jiných příčin 
let odložit, zrušit nebo předčasně ukon-
čit. Při plánování přípoje do místa bydliště 

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 

po návratu, popřípadě důležitých schůzek 
apod. proto počítejte s časovou rezer-
vou. Vzhledem ke stále hustějšímu letec-
kému provozu není vyloučena ani změna 
odletového dne oproti původnímu datu. 
O tom jsou samozřejmě zákazníci infor-
mováni s dostatečným předstihem. Ces-
tovní kancelář nenese za zpoždění letadla 
odpovědnost, a proto nemůže v tako-
vém případě poskytovat žádné kom-
penzace. V případě zpoždění, delšího 
než � hodiny, lze kompenzaci uplatňovat 
přímo u letecké společnosti, pro takový 
případ si uschovejte vaše palubní vstu-
penky. Bližší informace podáme na vyžá-
dání. První a poslední den jsou určeny pře-
vážně k přepravě do cílového místa a zpět.

Délka zájezdu
Nelze předpokládat, že se odlety vždy 
uskuteční dopoledne a zpáteční lety večer. 
Odlet i přílet může být realizován v kterou-
koli dobu, jak v ranních, tak v denních nebo 
nočních hodinách. Let může z hlediska 
délky trvání částečně nebo i zcela zasaho-
vat do dne následujícího. 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 vlivu na zkrácení zaplacených noc-
lehů v cílovém místě, tedy i bez možnosti 
refundace za případně nevyužité služby. 
Nečerpání zaplacené stravy z důvodu např. 
brzkého ranního odletu nebo pozdního 
příletu nezakládá nárok na kompenzaci.

Přeprava psů a koček 
Chcete-li si vzít na dovolenou svého čtyř-
nohého přítele, informujte se předem 
v naší cestovní kanceláři, zda vámi vybraný 
hotel pobyt zvířat akceptuje. V předstihu 
je rovněž nutné nahlásit letecký převoz zví-
řete, protože jejich počet v jednom letu 
je omezen. Zvíře musí mít Europas vysta-
vený v České republice, čitelné tetování 
nebo čip a platné očkování proti vzteklině, 
ne starší než jeden rok. Psa nebo kočku 
do maximální váhy � kg lze přepravovat 
na palubě letadla ve speciální schráně s roz-
měry ��x��x�� cm. Ostatní zvířata se pře-
pravují v klimatizovaném zavazadlovém 
prostoru. Přeprava musí být v předstihu 
povolena přepravcem a je zpoplatněna.

Transfery po příletu 
a při odletu
Pokud máte v ceně zájezdu transfer, 
po přistání vás zpravidla v příletové hale 
nebo před ní, popř. u stánku, označe-
ného logem Greece Tours, anebo s cedul-
kou, na níž bude uvedeno vaše jméno, 
bude čekat delegát, místní zástupce nebo 
řidič taxi, který vás nasměruje do doprav-

ního prostředku. Před nástupem si ověřte, 
že vám nechybí žádné zavazadlo. Dět-
ské sedačky nejsou při transferech sou-
částí běžného vybavení, v některých des-
tinacích je tato služba jen na vyžádání 
a za poplatek. O času odjezdu ke zpá-
tečnímu odletu z Řecka vás bude infor-
movat náš delegát nebo místní zástupce, 
popř. obdržíte SMS zprávu. Změna času 
odjezdu na letiště může nastat i něko-
lik hodin před odletem. Pokud si nebu-
dete podanou informací jistí, kontaktujte 
neprodleně delegáta, místního zástupce 
nebo naši cestovní kancelář, rádi vám vaše 
dotazy zodpovíme. K odjezdu buďte raději 
připraveni �� minut předem, odevzdejte 
klíče od pokoje a vyrovnejte účty za služby 
doobjednané na místě. Zkontrolujte si 
rovněž cestovní doklady a zavazadla. 
Přeprava nadměrných zavazadel jako 
surfů, kol apod. k ubytovacím objektům 
není zahrnuta v ceně zájezdu. Z bezpeč-
nostních důvodů se nemohou převážet 
ani autobusy, určenými pro transfer do/z 
hotelu. Doprava nadměrných zavazadel 
na místě je zajišťována na vlastní náklady 
zákazníkem. Na tuto přepravu se nevzta-
huje cestovní pojištění a cestovní kance-
lář nenese odpovědnost za jakékoli škody 
způsobené na přepravované věci. Pro inva-
lidní vozík je potřeba sdělit typ a možnost 
složení. V případě, že není skládací, musí 
být přeprava na místě předem zajištěna. 

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

Ubytování
Místo a typ ubytování si vybírejte peč-
livě podle svých představ, požadavků 
a fi nančních možností. V případě jakých-
koli dotazů k ubytování, se na nás nevá-
hejte obrátit s žádostí o vysvětlení, popří-
padě doplnění informací, abyste se mohli 
rozhodnout správně a nebyli na místě 
zklamáni. Často zdánlivě vysoká cena 
není vysoká v celosvětovém měřítku.

Podmínky ubytování
Naším cílem je udržovat kvalitu a solidní 
úroveň ubytování, proto výběru ubytova-
cích kapacit věnujeme velkou pozornost. 
Každý stát má však jiná kritéria pro ofi ciální 
zařazování hotelů do jednotlivých katego-
rií a standardy v různých zemích se mohou 
výrazně lišit. Hlavní charakteristické znaky 
a třídy uvedené u jednotlivých hotelů stano-
vují národní úřady pro turistiku, jsou v sou-
ladu s právními předpisy příslušného státu 
a řídí se výlučně podle jejich národních kri-
térií, zejména tedy místních zvyklostí. Naše 

cestovní kancelář používá označení, které 
je v Řecku platné, pokud je mezi hotely 
stejné kategorie rozdíl, bývá vyjádřen popi-
sem služeb a samozřejmě také cenou. 
Počítejte s tím, že velikost, vybavení 
a poloha pokojů nejsou ani v objektech 
stejné kategorie naprosto identické. Foto-
grafi e pokojů považujte za ilustrační, 
neboť ubytovací zařízení mají zpravi-
dla řadu typů ubytování a všechny nelze 
v katalogu ani na webu představit. Použité 
obrázky nemusí přesně odpovídat typu 
pokoje, ve kterém budete ubytováni. Tato 
skutečnost ale nemůže být předmětem 
reklamace. Konkrétní přidělení přísluš-
ného typu pokoje záleží výhradně na mož-
nostech ubytovacího zařízení. Ubytování 
je zajištěno pouze pro osoby uvedené 
ve smlouvě o zájezdu a na voucheru. Bez 
vědomí cestovní kanceláře a recepce nelze 
v objektu ubytovat další osoby nebo uby-
tování přenechat jiným klientům. Nahlá-
sit je třeba i děti do dvou let, které zpra-
vidla cestují bez nároku na lůžko.
Pokud požadujete jednolůžkový pokoj, 
doporučujeme zajistit si včasnou rezer-
vaci, neboť počet těchto pokojů je ome-
zený. Ačkoli jsou s příplatkem, bývají 
většinou poměrně malé, někdy bez bal-
kónu a nemusí být identické s dvoulůž-
kovými pokoji. Při ubytování jednoho 
klienta ve dvoulůžkovém nebo jednolůž-
kovém pokoji se účtuje příplatek za neob-
sazené lůžko, a to i v případech, kdy 
toto lůžko není v pokoji umístěno. 
Stejné pravidlo platí i při obsazování studií 
a apartmánů menším počtem osob, než je 
maximální kapacita. Ceny jsou kalkulovány 
pro úplné obsazení studia či apartmánu, 
pokud jsou byty obsazeny menším počtem 
osob, je nutno uhradit příplatek za neob-
sazené lůžko. I v těchto případech nemusí 
být doplácená neobsazená lůžka ve stu-
diu nebo apartmánu fyzicky umístěna. 
Přistýlkou může být pohovka, rozkládací 
gauč, palanda nebo lehátko, které nejsou 
pevnou součástí vybavení pokoje. Přidáním 
přistýlky nebo dětské postýlky do pokoje 
je nutno počítat s určitým prostorovým 
omezením. Přistýlky neodpovídají vždy 
standardu běžných hotelových postelí, 
mohou být užší a kratší. Rodinné čtyřlůž-
kové pokoje, které nemají oddělenou lož-
nici, nebývají prostornější než standardní. 
Zpravidla jsou do dvoulůžkového pokoje 
doplněny přistýlky, nebo se jedná o dvě 
místnosti, které jsou částečně odděleny.

Hotelové služby
Využití vybavení hotelů jako tenisové 
kurty, fi tness a relaxační centra, nabídka 
vodních sportů na pláži, pronájem surfů 
apod. jsou vždy za poplatek. Tyto služby 
jsou zdarma poskytovány pouze u hotelů, 
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kde je to v popisu výslovně uvedeno, např. 
v souvislosti se službami all inclusive. Více 
informací lze získat na našich internetových 
stránkách, popřípadě přímo na webových 
prezentacích jednotlivých hotelů. V prů-
běhu sezóny může dojít ze strany hotelu 
ke změnám rozsahu a času poskytovaných 
služeb. Cestovní kancelář nemůže tyto 
změny ovlivnit, proto informace o časovém 
harmonogramu all inclusive stravování, ote-
víracích dob hotelových restaurací a spor-
tovišť považujte za orientační. Případné 
změny nemohou být důvodem reklamace.

Studia a apartmány
Studio pro dvě až čtyři osoby tvoří jedna 
místnost – obývací ložnice s kuchyňským 
koutem a koupelnou s WC. Třetí, popřípadě 
další lůžka bývají rozkládací. Není-li v popisu 
uvedeno jinak, nedoporučujeme toto uby-
tování pro tři dospělé osoby. Apartmán 
se od studia liší tím, že má jednu nebo dvě 
oddělené ložnice. Většinou se skládá z obý-
vací ložnice s kuchyňským koutem a dvěma 
lůžky, někdy rozkládacími, oddělené lož-
nice pro dvě až tři osoby a koupelny s WC. 
Obytný prostor může být po rozložení 
lůžek značně omezený, od českého stan-
dardu se liší šířka dvoupostelí, tzv. fran-
couzská lůžka pro ubytování dvou osob, 
mívají šířku ���–��� cm. Koupelna bývá 
velmi úsporná a často je sprcha řešena pří-
mým výstupem vedle sanitárního zařízení. 
Koupelny nejsou vybaveny mýdlem, jedno 
balení toaletního papíru je na WC po pří-
jezdu, další se však nedoplňuje. Vezměte si 
s sebou vlastní hygienické potřeby, popř. 
počítejte s jejich dokoupením na místě.
Kuchyňka nebo kuchyňský kout jsou vyba-
veny ledničkou, dvouvařičem a základ-
ním nádobím. Při ubytování ve studiích 
a apartmánech se nepředpokládá pří-
prava složitých jídel. Proto je třeba počí-
tat i s tím, že k vaření bude jen jedna 
větší a jedna malá plotýnka, pečící trouby 
nebývají součástí zařízení. Pokud máte 
v úmyslu vařit složitější jídla, speciální 
dětské nebo dietní pokrmy, doporu-
čujeme vzít si s sebou nádobí na dopl-
nění např. struhadlo, misky, cedníčky 
apod. V kuchyňských koutech nejsou 
utěrky ani mycí prostředky na nádobí. 
Obsah a rozsah služeb při ubytování v jed-
noduchých studiích a apartmánech je nižší 
než v hotelu, vyplývá to i z cen zájezdů. 
Při ubytování ve studiích a apartmánech 
není zpravidla během pobytu zajišťován 
úklid. Proto u těchto typů ubytovacích 
zařízení nelze při nezajištění úklidu v prů-
běhu pobytu požadovat kompenzaci. 

Vyšší standard služeb
Pokud si přejete vyšší standard slu-
žeb, doporučujeme výběr z ubytova-
cích objektů kategorie �* a �*. Jedná se 

o hotely s mezinárodní klientelou a pro 
zachování úrovně se tu dodržují formální 
pravidla oblékání. Na večeři v hotelové 
restauraci jsou nepřípustné krátké kal-
hoty a tílka pro muže či plážové oble-
čení a obuv pro ženy. Po příjezdu po vás 
může recepce hotelu požadovat kreditní 
kartu jako zálohu na případnou hote-
lovou útratu, popř. způsobenou škodu. 
Nemáte-li kreditní kartu, může po vás 
hotel požadovat i zálohu v hotovosti.

Přihlášení/odhlášení ubytování
Podle mezinárodních zvyklostí je mož-
nost nastěhování přijíždějících zpravidla 
po ��.�� hodině. Kvůli úklidu pro nově 
přijíždějící hosty musí být pokoje v den 
odletu uvolněny zpravidla do ��–�� hodin, 
v apartmánech a studiích většinou již 
v �� hodin dopoledne. Tato mezinárodní 
pravidla platí obecně v celé Evropské unii. 
Příjezd v brzkých ranních hodinách nebo 
případný večerní odlet neopravňují kli-
enty k používání pokojů před stanovenou 
dobou či po ní. Čas, určený k ubytování 
a opuštění pokoje, je stanoven provozo-
vatelem objektu nebo zahraničním part-
nerem bez ohledu na čas vašeho příjezdu 
nebo odjezdu do místa pobytu a z něj. Naší 
snahou je zkrátit vám při příjezdu dobu 
čekání na ubytování na minimum. Cestovní 
kancelář ale nemůže garantovat bezpro-
střední návaznost ubytování, popřípadě 
opuštění pokojů přesně na čas vašeho pří-
jezdu nebo odjezdu. V hotelech a některých 
apartmánových objektech si lze na místě 
pobyt na pokoji za poplatek prodloužit 
do doby odjezdu. O možnosti prodlou-
žení vždy rozhoduje rezervační oddělení 
hotelu či recepce podle aktuální obsaze-
nosti pokojů, zpravidla jeden den před 
odjezdem. Prodloužení nelze zajistit pře-
dem. S jistotou lze pobyt zajistit pouze 
při zakoupení jedné noci pobytu navíc.
V případě nočních letů a zaplacení této 
noci jako první služby, obdržíte pokoj 
ihned po příletu do hotelu. Za plnohod-
notný pobytový den se počítá i nocleh, 
kdy je pokoj klientem opouštěn kvůli čas-
nému odletu/odjezdu 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 přízemí, výhled na moře bez poplatku, 
konkrétní číslo pokoje, ubytování ve ved-
lejších pokojích pro rodiny, které cestují 
společně apod., budeme se vám sna-
žit vyjít vstříc, avšak není v našich silách 
tyto zvláštní služby bez příplatku stopro-
centně garantovat. Nelze je považovat 
za dojednané a netvoří součást závazku 

vůči klientům, takže nemůžeme poskytnout 
písemné potvrzení požadavku. Pokud se 
nám vaše požadavky přes veškerou snahu 
zajistit nepodaří, neposkytujeme slevy ani 
kompenzace. U vybraných hotelů jsou 
v ceníku uvedeny příplatky, za které lze 
ubytování v pokojích s výhledem na moře 
předem zajistit. Není však vyloučeno, že 
někdy je výhled na moře jen boční anebo 
je částečně omezen například vzrostlými 
stromy či střechami přilehlých budov.
Jako pokoje s výhledem na moře jsou ozna-
čovány všechny pokoje směrem k moři. 
Skutečně přímý výhled na moře lze zaručit 
u pokojů nazvaných front sea view nebo 
direct sea view. Výhled do zahrady může 
znamenat orientaci směrem do vnitrozemí, 
stromové aleje anebo jen na okolní zeleň. 
Požadujete-li bezbariérové ubytování nebo 
máte jiný specifi cký požadavek, který sou-
visí se zdravotním handicapem, informujte 
laskavě cestovní kancelář již při rezervaci 
zájezdu. Počet takových pokojů je ome-
zený a vhodné ubytování musí být předem 
potvrzeno. Zvláštní požadavky nelze zajis-
tit u zájezdů typu Last minute. V těchto 
případech je někdy ubytování poskyto-
váno i v jiných objektech, než nabízí kata-
log, 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 ploché zástrčky. Chcete-li 
používat vlastní elektropřístroje, dopo-
ručujeme vzít si s sebou adaptér, lze jej 
zakoupit i v místních obchodech. Vzhle-
dem k sezónní přetíženosti místních 
energetických rozvodů nejsou vyloučeny 
krátké výpadky elektrického proudu. S tím 
pak samozřejmě souvisí i výpadek kli-
matizace, popř. dodávka teplé i studené 
vody. V případě technické závady jako 
např. u klimatizace nebo výtahu, může 
trvat oprava déle, než bychom před-
pokládali, protože náhradní díly nejsou 
např. na ostrovech vždy k dispozici.

Klimatizace
V popisu ubytovacího zařízení je uve-
deno, zda má ve vybavení klimatizaci. 
V některých hotelech je klimatizace ovlá-
dána centrálně a její provoz z hlediska 
doby a délky je závislý na provozovatelích 
hotelu. Mnoho ubytovacích zařízení má 
klimatizační zařízení, která fungují pouze 
při zavřených oknech a dveřích a při pou-
žití hotelového klíče. Při otevření okna 
nebo dveří se provoz klimatizace ukončí. 
Hluk při provozu klimatizačních jedno-
tek bohužel nelze vyloučit. Při výpadku 
dodávky elektrického proudu se provoz 
klimatizace udržuje nouzovými agre-
gáty, které však nemohou zajistit plnou 
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náhradu. V objektech nižší kategorie se kli-
matizace doobjednává a platí až na místě.

Stravování
Všímejte si popisů stravování, abyste si 
vybrali správně podle svých požadavků 
a představ. V popisech bývá uvedeno:
Snídaně – kontinentální snídaně, vět-
šinou opakující se nabídka – káva 
nebo čaj, pečivo, máslo, džem 
Rozšířená kontinentální snídaně – kon-
tinentální snídaně rozšířená o plátek 
sýra nebo salámu, popřípadě vejce 
Polopenze – zpravidla kontinen-
tální snídaně a servírovaná večeře 
bez nápojů, není-li uvedeno jinak
Polopenze formou bufetu – samoob-
služný způsob s nabídkou teplé i studené 
kuchyně bez nápojů, není-li uvedeno jinak
All inclusive – celodenní stravování, někdy 
i další občerstvení včetně nápojů zahrnuté 
v ceně. Čerpání all inclusive služeb pro-
bíhá v časech stanovených hotelem, niko-
liv nepřetržitě. Začátek a konec čerpání 
služeb all inclusive se řídí časem nastěho-
vání do pokojů a jejich uvolnění, v sou-
vislosti s tím může být rozsah čerpání 
služeb v příletový a odletový den ome-
zen. Dochází-li v odletový den k uvol-
nění pokojů v poledních hodinách, nelze 
vyžadovat služby all inclusive po tomto 
limitu, ačkoliv nástup do hotelu proběhl 
ve večerních hodinách příletového dne. 
Ve většině hotelů lze čerpání programu all 
inclusive i po uvolnění pokojů doplatit. 
Formy all inclusive se v jednotli-
vých hotelech liší. Síť hotelů Greco-
tel nabízí balíček Premium Plus nebo 
Lux.Me, jiné hotely ultra all inclu-
sive nebo Plus zahrnující nápoje. 
Při čerpání služeb all inclusive v hote-
lech kategorie �* je třeba počítat s tím, 
že rozsah stravování se svým charakte-
rem blíží plné penzi včetně nápojů k hlav-
ním jídlům. Hosté s all inclusive progra-
mem musí v některých komplexech 
z organizačních důvodů nosit náramky, 
jejichž ztráta může být zpoplatněna.
Konkrétní rozsah stravování se řídí pra-
vidly, která stanoví hotel a jsou mimo vliv 
cestovní kanceláře. Přesný časový rozpis 
je k dispozici na místě. Zaplacený rozsah 
stravování zahrnuje počet penzí, který 
odpovídá počtu noclehů, u polopenze 
zpravidla začíná večeří a končí snídaní. 
Nárok na čerpání první a poslední stravo-
vací služby závisí na čase ubytování při 
příjezdu do ubytovacího zařízení a odhlá-
šení z ubytovacích služeb s tím, že pod-
mínky čerpání jsou stanoveny vždy samot-
ným ubytovacím zařízením. Při nástupu 
do hotelu a odjezdu z něj v atypických 
časech může být pravidelné jídlo nahrazeno 
balíčkem na cestu nebo jiným typem jídla.
Cestovní kancelář nemá vliv na nabídku 

specialit místní kuchyně, nemůže ovlivnit 
čas podávání snídaní a večeří ani případné 
opakování nabídky jídel při zakoupení 
dvoutýdenních pobytů. Bufetový způ-
sob a stravování s obsluhou jsou cenově 
rovnocenné. Z provozních důvodů může 
hotel popisovaný způsob stravování změ-
nit. V takovém případě nevzniká klientovi 
nárok na fi nanční náhradu. V některých 
případech může být způsob stravování 
kombinovaný. Například předkrmy jsou 
nabízeny formou bufetu, hlavní jídlo 
s obsluhou. Tato skutečnost je obvykle 
v popisu uvedena. Kvalita stravování, její 
bohatost a pestrost, je většinou přímo 
úměrná kategorii zvoleného ubytovacího 
objektu. Stravovací zvyklosti v Řecku se 
liší od českých, typické jsou velmi jedno-
duché snídaně. Pokud vyžadujete stravo-
vání v bohatším rozsahu, doporučujeme si 
vybrat z nabídky ubytovacích objektů, kde 
je zesílené stravování výslovně uvedeno. 
Za konzumaci nabídky z minibaru se 
hradí částky uvedené v ceníku, který 
je k dispozici na pokoji. Nápoje k jídlu 
nejsou zahrnuty v ceně stravování, není-li 
výslovně uvedeno jinak. Lze si je přikou-
pit na místě. Stravování, které nevyčer-
páte, nelze kompenzovat. Klienti uby-
tovaní v jedné ubytovací jednotce musí 
mít stejný typ stravovacích služeb.

Voda
V celém Řecku je samozřejmě zavedena 
pitná voda, avšak její kvalita kolísá podle 
jednotlivých oblastí. Například na Olymp-
ské riviéře je voda velmi kvalitní, na Chal-
kidiki a na ostrovech má voda tekoucí 
z vodovodů slanou příchuť, pro přímou 
spotřebu doporučujeme zejména pro děti 
kupovat balenou pitnou vodu. V někte-
rých ubytovacích zařízeních je k ohřevu 
vody využívána ekologická solární energie 
a může se stát, že v noci nebo brzy ráno 
teplá voda neteče. Při omezeném sluneč-
ním svitu, popřípadě využívání sprch v při-
bližně stejnou dobu v celém ubytovacím 
zařízení, může podle okolností dochá-
zet ke krátkodobým omezením dodávky 
teplé vody. Hotely vyšších kategorií pou-
žívají i elektrické zdroje, aby byla po celý 
den zajištěna plynulá dodávka teplé vody.

Hluk
Protože ubytovací zařízení vyžadují pra-
videlnou údržbu, mohou být nutné opra-
vářské práce prováděny i během vašeho 
pobytu a krátkodobě omezit některé 
služby. Z hygienických důvodů se zpravidla 
odváží odpad časně ráno, aby vzhledem 
k vysokým teplotám nebyli klienti přes den 
obtěžováni zápachem, k velkým hotelo-
vým komplexům přijíždějí autobusy s kli-
enty a dodavatelé s potravinami a nápoji, 
v některých případech způsobuje hluk 

provoz klimatizace a chladících agregátů. 
V blízkosti některých hotelů může být želez-
niční trať. Rozvoj turistiky v Řecku s sebou 
přináší i stavební činnost. Žádáme o pocho-
pení, že pokud místní úřady vydají příslušné 
stavební povolení, začínají někdy majitelé 
pozemků stavět bez ohledu na probíhající 
sezónu. Ze dne na den může být také sta-
vební činnost zahájena i u pozastavených 
staveb. Takové případy nemůžeme ovliv-
nit a bohužel ani nemůžeme mít při koupi 
vašeho zájezdu ty nejaktuálnější zprávy.

Hygiena a hmyz
Kulturní a hygienické zvyklosti jsou v růz-
ných zemích odlišné, na jihu Evropy jsou 
hygienické předpisy poměrně tolerant-
nější, než v České republice. Upozorňu-
jeme, že v hotelech i restauracích v Řecku 
je běžný výskyt koček. Jsou tu považovány 
za oblíbené domácí mazlíčky a personálem 
hotelu respektovány, přestože to někte-
rým klientům může připadat nepatřičné.
Přes veškerá opatření místních provozo-
vatelů ubytovacích objektů, vás mohou 
obtěžovat komáři. Doporučujeme proto 
přibalit repelentní přípravky, případně 
strojky do zásuvek s tabletkami proti komá-
rům. Další neovlivnitelnou nepříjemnou 
skutečností, se kterou se můžete někdy 
setkat, zejména v bungalovech, je výskyt 
drobného hmyzu a hlodavců. Přes inten-
zivní snahu hoteliérů a použití vhodných 
ochranných prostředků proti hmyzu, 
které by se měly ve vašem vlastním zájmu 
používat jen omezeně, se může v urči-
tých ročních obdobích hmyz vyskytnout 
ve všech kategoriích ubytování. Nedopo-
ručuje se mít otevřená okna při rozsví-
cených světlech ani ponechávat v pokoji 
nezakryté potraviny. Pokud si všimnete 
výskytu hmyzu, žádáme vás, abyste obra-
tem informovali zaměstnance hotelu.

Slunečníky a lehátka
V popisech ubytování se zpravidla uvádí, 
zda jsou lehátka se slunečníky, popří-
padě plážové osušky u hotelových bazénů 
a na pláži v ceně zájezdu. Počet lehátek 
nemůže z kapacitních důvodů odpovídat 
počtu lůžek v hotelu. Není-li uvedeno 
jinak, je použití lehátek a slunečníků na 
plážích za poplatek, stejně tak jako využití 
sportovních zařízení, uváděných u jednotli-
vých ubytovacích kapacit. Poplatek za pro-
nájem jednoho slunečníku a dvou lehátek 
se v létě ���� pohyboval od � do � �, 
v některých letoviscích se lehátka i při 
minimální konzumaci poskytují zdarma.

Pláže
Pláže v Řecku jsou zpravidla veřejné, pří-
stupné i místnímu obyvatelstvu. Údaje 
o vzdálenosti pláží od ubytovacího objektu, 

Pokračování 



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

��� – Řecko – Důležité informace

uváděné v popisech, jsou pouze orien-
tační, na našich webových stránkách je 
v detailu většiny zájezdů možnost pro-
hlédnout si polohu ubytování přes apli-
kaci Google Earth. Nudistické pláže jsou 
v Řecku ofi ciálně povoleny jen na některých 
ostrovech. Plánujete-li pobyt u romantic-
kého skalnatého pobřeží, přibalte si spe-
ciální obuv do vody, vyskytují se tu mořští 
ježci. Pláže u hotelů bývají až na výjimky 
ve vlastnictví obcí, které mají v kompe-
tenci jejich údržbu a úklid. Majitelé hotelů 
se samozřejmě snaží udržovat pláže v čis-
totě a pořádku. V důsledku klimatických 
podmínek, větru a mořských proudů může 
dojít k vyplavení oblázků, náplavám moř-
ské trávy, výskytu medúz i ke změnám para-
metrů pláží apod. Tyto situace není možno 
z naší strany nijak ovlivnit. Počítejte také 
s tím, že příjemný větřík na ostrovech může 
v některých obdobích zesílit. V důsledku 
toho se mohou zvětšit vlny a dočasně zne-
čistit moře a pobřeží nebo může být vstup 
do moře z bezpečnostních důvodů omezen. 

Pozor na slunce
V Řecku je typické středomořské klima, 
které umožňuje příjemnou prosluněnou 
dovolenou od května do října. Slunce je 
však v hlavní sezóně zejména přes pole-
dne poměrně ostré, proto si dávejte pozor 
na přehnané opalování. Dermatologové 
doporučují v přímořských destinacích 
od �� do �� hodin pobyt ve stínu. Zvý-
šená pozornost je na místě zejména v prv-
ních dnech pobytu u moře a také u dětí 
a seniorů. V případě chronických onemoc-
nění raději předem konzultujte s vaším 
lékařem podmínky pobytu na slunci. 

Sportovní aktivity
Sportovní aktivity v hotelových zaříze-
ních lze provozovat po předchozí rezer-
vaci, nelze tedy předpokládat, že například 
tenisové kurty budou k dispozici kdykoli 
během dne. Žádáme o pochopení, že při 
větší poptávce může docházet k ome-
zení nebo čekání. Používání sportov-
ního vybavení a nářadí i účast na sportov-
ních, zábavných i jiných aktivitách probíhá 
na vlastní nebezpečí, přičemž rodiče vždy 
odpovídají za své děti. Hotel ani cestovní 
kancelář nenesou odpovědnost za pří-
padná zranění, ke kterým při sportovní 
činnosti dojde. Základní cestovní pojištění 
se nevztahuje na sportovní aktivity a rizi-
kové sporty, doporučujeme připojištění.

Bazény
Užívání bazénů je povoleno jen během 
provozní doby, stanovené ubytovacím 
zařízením, a probíhá na vlastní nebezpečí. 
Rodiče odpovídají za své děti během vyu-
žívání bazénu i sportovních aktivit. Počet 
lehátek u bazénů je zpravidla nižší, než 

kapacita hotelu. Z hygienických důvodů 
platí všeobecný zákaz konzumace vlast-
ních potravin u bazénu. Výjimku tvoří 
pouze občerstvení zakoupené u pool 
baru. Z hygienických důvodů je nutné při-
dávat do vody v bazénech chemikálie. 
Klientům s kožním onemocněním proto 
doporučujeme, aby s lékařem konzul-
tovali vhodnost koupání v těchto bazé-
nech. Voda v bazénech se musí také pravi-
delně měnit, přičemž během výměny vody 
nelze bazény využívat. Pro vstup na jed-
notlivé atrakce aquaparku platí věková 
a výšková omezení. Rovněž wellness cen-
tra mohou podmiňovat vstup věkem.

Výlety
Řecko nabízí kromě moře a slunce také 
řadu unikátních pamětihodností. Dele-
gát nebo místní zástupce vám nabídne 
fakultativní výlety, které v navštívené 
oblasti pořádá místní agentura. Výlety se 
platí na místě v eurech. Cestovní kancelář 
Greece Tours není pořadatelem fakultativ-
ních výletů a nenese za ně žádnou zodpo-
vědnost, stejně jako za vady zboží, které si 
zakoupíte v prodejnách, navštívených v prů-
běhu výletů. Při zakoupení výletů v místě 
pobytu vzniká smluvní vztah výhradně mezi 
klientem a pořadatelem těchto služeb. 
Při časném odjezdu na fakultativní výlety 
nelze vyžadovat v hotelu dřívější snídani, 
informujte se proto o možnosti poskytnutí 
balíčku. Pokud vzhledem k výletu nevy-
čerpáte stravování, poskytované přes den, 
nelze bohužel poskytnout náhradní plnění.
Je-li cílem vašeho výletu některá z byzant-
ských památek, je zapotřebí respekto-
vat církevní požadavek vhodného oble-
čení. Při prohlídce pravoslavných chrámů 
nesmí být ženy oblečeny do šortek ani kal-
hot, oděv musí vždy krýt kolena a ramena, 
pro muže jsou nutné dlouhé kalhoty 
a tričko nebo košile s rukávem. Na začátku 
nebo na konci sezóny může být vzhle-
dem k povětrnostním podmínkám či 
počtu zájemců nabídka výletů omezená.

Pronájem aut
Při převzetí auta je potřeba uhradit depo-
zit embosovanou kreditní kartou. Dele-
gát nebo místní zástupce vám nabídne 
možnost pronájmu motorových vozidel, 
nicméně při pronájmu aut nebo motocy-
klů v místě pobytu vzniká smluvní vztah 
výhradně mezi klientem a prodejcem 
těchto služeb. V ceně pronájmu je větši-
nou zahrnuté základní pojištění spoluúčasti 
CDW, doporučujeme sjednat rozšířené 
pojištění včetně nižší spoluúčasti. Pří-
padné nedostatky vozidla je nutno rekla-
movat přímo na místě během pobytu. 
V Řecku platí obvyklá pravidla silničního 
provozu jako jinde v Evropě – v obci maxi-
mální rychlost �� km/h, mimo obec �� 

km/h, na dálnicích ��� km/h. Užívání bez-
pečnostních pásů je povinné. Za porušení 
předpisů jsou poměrně vysoké pokuty.

Služby delegáta
Delegát je pracovník cestovní kance-
láře, který zpravidla vítá klienty na leti-
šti, v některých případech asistuje při 
ubytování, poskytuje základní informace, 
bývá klientům k dispozici v určité, pře-
dem stanovené hodiny a za klienty dojíždí, 
pokud se nedohodnou jinak. Delegát vás 
při úvodní informativní schůzce blíže 
seznámí s pobytovým místem, poskytova-
nými službami, s možnostmi fakultativních 
výletů a zodpoví vaše případné dotazy.
Vzhledem k tomu, že delegát má na sta-
rosti více ubytovacích objektů, doporuču-
jeme využívat pro případ potřeby okamžité 
pomoci nebo řešení naléhavých situací 
či mimořádné události telefonické spo-
jení. Pokud se vyskytne jakýkoli problém, 
oznamte ho delegátovi ihned. Zájmem 
nás všech je, aby byly případné nedostatky 
nebo komplikace vyřešeny hned na místě 
a odjížděli jste z dovolené spokojeni. Pokud 
se jedná o kontakt s lékařem, 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 zahr-
nuta. U některých zájezdů pro vás zajiš-
ťujeme pouze asistenci česky mluví-
cího delegáta, se kterým se v případě 
potřeby můžete spojit telefonicky.
Ve vybraných destinacích, kam jsou pořá-
dány zájezdy individuálního charakteru, 
nejsou tyto služby poskytovány vůbec. 
Informace vám na místě předá partnerská 
cestovní kancelář v anglickém nebo němec-
kém jazyce, kontakt je uveden na voucheru.

Nákupy a restaurace
V turistických centrech jsou obchody ote-
vřeny denně až do pozdních nočních hodin. 
V místních supermarketech lze koupit 
základní potraviny, ovoce, zeleninu, běžné 
drogistické zboží a různé drobnosti denní 
potřeby. Aktuální ceny potravin uvádíme 
na webových stránkách. Ceny v obcho-
dech se zpravidla liší jak v jednotlivých 
oblastech Řecka, tak také v jednotlivých 
měsících sezóny. Na ostrovech jsou ceny 
vyšší, než na pevnině, levněji je všude mimo 
hlavní sezónu. Tradiční řecká jídla můžete 
ochutnat v četných tavernách nebo rybář-
ských hospůdkách. V restauracích se v sou-
časné době nechává spropitné kolem � %. 
V nočních podnicích, barech a na diskoté-
kách jsou ceny nápojů i vyšší, než v běž-
ných restauracích, pokud se platí vstupné, 
bývá v jeho ceně zahrnutý jeden nápoj. 

Noční klid a siesta
Řekové si rádi posedí s přáteli v tavernách 
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a také většina turistů spojuje pobyt v této 
zemi s příjemnou večerní zábavou, někdy 
i bohatým nočním životem. Některá turis-
tická střediska jsou přesycena zábavními 
podniky - bary, tavernami i nočními kluby, 
jejichž provoz je obvykle hlučný. Také ani-
mační programy v hotelech mohou být 
poměrně rušné. Rovněž zvuková pro-
stupnost mezi jednotlivými pokoji může 
být různá podle stavebního stylu objektu. 
Nelze očekávat, že celé letovisko nebo 
hotel po ��. hodině ztichne tak, jak jsme 
tomu zvyklí doma. V ubytovacích objek-
tech nemůže naše cestovní kancelář zajistit 
absolutní klid. Řecký styl života se dosud, 
především v horkém létě, poněkud liší 
od středoevropského. Pokuste se tomuto 
rytmu přizpůsobit a vaše dovolená bude 
o to příjemnější. Místní obyvatelé přes 
horké poledne dodržují siestu, jako ostatně 
obyvatelé celého Středomoří. Po odpo-
činku ve stínu 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 dovole-
nou mimo hlavní sezónu, kdy cestuje méně 
turistů a letoviska se zklidní. Je však třeba 
počítat s tím, že v době před a po sezóně 
může dojít k omezení některých hotelových 
služeb jako je sportovní nabídka, animační 
programy, klimatizace apod. Nelze je proto 
zaručit v plném rozsahu, tato okolnost se 
zohledňuje i při stanovení ceny zájezdu.

Trezory a cenné předměty
Ve vlastním zájmu si na dovolenou neberte 
žádné drahé šperky a cennosti. Větší částky 
peněz nebo cestovní šeky si uložte v tre-
zoru, pokud není k dispozici, doporuču-
jeme uložit si je alespoň na dvou různých 
místech. Předejdete tak nepříjemnostem 
spojeným s případnou ztrátou dokladů 
a fi nančních prostředků. Naše cestovní 
kancelář ani ubytovatel neručí za jaké-
koli ztráty věcí nebo hotovosti z pokojů 
a hotelových trezorů a zásadně odmítá 
přebírat jakoukoli odpovědnost. V pří-
padě, že s sebou vezete cenná technická 
zařízení, šperky, notebooky apod., dopo-
ručujeme sjednat speciální individuální 
pojištění. Pokud dojde během vašeho 
pobytu k okradení, je bezpodmínečně 
nutné okamžitě oznámit krádež na policii.

Pošta a telefony
Na pohlednici i běžný dopis po Evropě se 
platí známky v hodnotě �,�� �. Pro hovory 
do České republiky se vytáčí předvolba 
�����. V rámci EU jsou hovory z mobil-
ních telefonů účtovány dle sjednaných 
tarifů, aktuální informace o podmínkách 
tarifů a datových služeb vám poskytnou 
vaši operátoři. Uživatelům předplacených 

karet doporučujeme navýšit si kredit pro 
případ nutnosti řešení nenadálé situace. 

Internet
V mnoha tavernách a kavárnách se při 
konzumaci poskytuje zdarma kód pro wifi  
připojení. Hotely vyšších kategorií mají 
obvykle ve vstupních halách s recepcí 
wifi , popřípadě na pokojích možnost při-
pojení vlastního laptopu. Z klimatických 
důvodů, popřípadě kvůli přetíženosti, může 
docházet ke krátkodobým výpadkům či 
pomalejšímu stahování a přenosu dat.

Směnárny
Státní řeckou měnovou jednotkou je 
Euro. Nejjednodušší je používat hotovost, 
bankomaty jsou sice v provozu �� hodin 
denně, avšak v některých oblastech je 
jejich výskyt omezený. Banky jsou otevřeny 
od pondělí do pátku od � do �� hodin.

Výhrada změn
Podklady pro tento katalog jsou dodá-
vány na podzim před nadcházející sezó-
nou dalšího roku, a proto není vyloučeno, 
že v době mezi vydáním katalogu a reali-
zací zájezdu mohou nastat nové okol-
nosti, které mají vliv na podmínky zájezdu. 
Oproti plánované skutečnosti mohou být 
v popisech vybavení některých hotelů či 
apartmánů drobné odchylky. V důsledku 
místních klimatických jevů může dojít 
i ke změnám parametrů pláží. Vyhrazujeme 
si proto právo změnit údaje v katalogu 
nebo na našich internetových stránkách 
včetně rozsahu a obsahu služeb z tech-
nických, provozních nebo jiných důvodů.

Různé
Při posuzování reklamačních námitek 
ke kvalitě služeb vycházíme z principu 
účelovosti, tedy zda služby umožňují 
plnit hlavní předpokládaný motiv účasti 
na zájezdu, který lze očekávat, napří-
klad rekreaci u moře, poznávání pamá-
tek apod. Dovolujeme si upozornit, že 
na subjektivní hodnocení významu jed-
notlivých součástí služeb nemůžeme 
brát zřetel. Stejně nemůžeme zohled-
ňovat ani subjektivní hodnocení pro-
středí, vlastností služeb, názory na zařa-
zení ubytovacích objektů do příslušných 
kategorií apod. Ofi ciální klasifi kace uby-
tovacích kapacit udělená příslušnou insti-
tucí země nezakládá příčinu reklamace.

Cestovní doklady
Předané nebo zaslané doklady na cestu 
si po obdržení pečlivě překontrolujte 
zejména z hlediska správnosti údajů. 

Nezapomeňte do příručního 
zavazadla uložit: 
•  platné cestovní doklady – pas nebo občan-

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

Honorární konzulát ČR na Rhodosu
Lohagou Fanouraki ��, ��� �� Rhodes
Tel.: ����� ��������, Fax: ����������
e-mail: m.manolis@gmail.com

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

Velvyslanectví ČR na Kypru
�� Kyriakou Matsi Avenue, Victory Tower, �nd Floor, 
offi  ce # ���, Ayioi Omologites, ���� Nicosia
Tel: �� ��� ��������, ��������
Fax: ����� �������
Nouzová linka: ����� � ��� ��
e-mail: nicosia@embassy.mzv.cz

ský průkaz, připomínáme, že děti musí 
mít vlastní pas nebo občanský průkaz

•  peníze a platební kartu 
•  pojištění včetně pojistných podmínek
•  léky, které pravidelně užíváte, cestujete-

li s dětmi, nezapomeňte na oční kapky, 
antihistaminika, popř. léky snižující 
teplotu apod. 

Doporučujeme pořídit si pro případ ztráty 
fotokopie cestovních dokladů, které 
uložíte na jiné místo, než originály.
Pokud nejste občany České republiky 
a potřebujete pro návštěvu Řecka vízum, 
musíte o něj s dostatečným časovým 
předstihem požádat Velvyslanectví Řecké 
republiky v Praze. Jedete-li vlastním autem, 
zjistěte si včas, do kterých průjezdních 
zemí budete potřebovat vízum a seznamte 
se s odlišnými pravidly silničního provozu, 
popř. si zajistěte potřebné dálniční známky.

Sledujte www.greece-tours.cz
Kompletní aktualizovanou nabídku, 
kterou v průběhu roku doplňujeme 
o nové zájezdy, najdete na našem webu.
Vybraný zájezd si můžete jednoduše 
rezervovat i uhradit online. Rádi vám se 
vším poradíme i na našem online chatu.



Využívejte výhody 
karty SPHERE

www.sphere.cz

PENZIONY 
A HOTELY

LÉKÁRNY
A LÁZN RESTAURACE MÓDA

A DOPL KY

Další výhody na vás ekají na www.sphere.cz.
Najdete tu více jak 10 000 obchodních míst, kde lze kartu využít.

Registrujte sv j email na www.sphere.cz a 2x m sí n  získáte tipy
na zajímavé výhody a nové partnery programu prost ednictvím e-news.





www.ERVpojistovna.cz

Užijte si cesty s GREECE TOURS do Řecka a na Kypr! 
Kvalitní základní pojištění „BASIC“ v ceně všech zájezdů
Doporučujeme sjednat si i připojištění.

Pro další variantu připojištění, k zájezdům nad  
50 000 Kč/osoba, kontaktujte prosím cestovní 
kancelář GREECE TOURS Prague.

Výhodná možnost připojištění STANDARD COMFORT

Limity pojistného plnění (v Kč) Evropa

Trvalé následky úrazu
Úmrtí následkem úrazu

300 000
200 000

300 000
200 000

Škoda na osobních věcech
Zpoždění zavazadel

30 000 1) 80 000
10 000

1)

2)

Odpovědnost za škodu na zdraví
Odpovědnost za škodu na majetku
Právní zastoupení

4 000 000
2 000 000

200 000

6 000 000
4 000 000

200 000

Zmeškání odjezdu
Zpoždění odjezdu

5 000
5 000 3)

Stornopoplatky
Přerušení cesty

30 000
50 000

4) 50 000
50 000

4)

Nevyužitá dovolená 8 000 5) 15 000 5)

Zvýhodněná cena do 24 dní STANDARD COMFORT

Osoba 490 Kč 990 Kč

Děti do 15 let 245 Kč 495 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, repatriace
Převoz 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)   5 000 Kč za každých 12 hodin
3)   1 000 Kč za každých 6 hodin
4)    spoluúčast 10–20 % 
5)   1 000 Kč za den



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

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
Mobily:  +420 724 241 584, 736 737 524, 776 861 929
Telefony:  +420 222 329 747, 222 329 962, 222 319 366 
Fax:  +420 222 317 016
E-mail:  info@greece-tours.cz
Internet:  www.greece-tours.cz

Jsme pojištěni pro případ úpadku, a to v rozsahu 
a za podmínek stanovených zákonem 159/1999 Sb. 
u ERV Evropské pojišťovny, a.s. 

  
Sledujte zajímavosti o Řecku, aktuální slevy a výhody
facebook.com/greecetours
@ckgreecetoursprague

Přihlašte se na www.greece-tours.cz k odběru newsletterů 
a neujde vám žádná atraktivní nabídka!

Patříme mezi nejstarší členy Asociace cestovních kanceláří 
České republiky

  Korfu 
Informace o oblasti   94–95
Nabídka ubytování   96–103

  Le  ada 
Informace o oblasti   118–119
Nabídka ubytování   120–123

 Zakynthos 
Informace o oblasti   110–111
Nabídka ubytování   112–117
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Informace o oblasti   80–81
Nabídka ubytování   82–83  

Řecko
a jeho místa

v dosahu 2:00 – 2:50 hod. letu  M
ap

a

Olympská riviéra  
Informace o oblasti   46–47
Nabídka ubytování   48–51

Chalkidiki 
Informace o oblasti   38–39
Nabídka ubytování   40–45

  Peloponés 
Informace o oblasti   146–147
Nabídka ubytování   148–151

Skopelos  

Informace o oblasti   84–85
Nabídka ubytování   86–87
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Nabídka ubytování   106–109

Tisková chyba vyhrazena

Proč dovolená s Greece Tours?

JISTOTA PRO VÁS OD ROKU 1990

Nejširší nabídka pobytů v Řecku
Máme zájezdy do klidných hotelů jen pro dospělé i do resortů se skvělými 
podmínkami pro rodiny s dětmi, doporučíme vám vhodné místo pro aktivní 
dovolenou, svatební cestu nebo prodloužený víkend u moře. Nabízíme 
pobyty s privátními bazény, v samostatných vilách i v apartmánech 
a studiích všech kategorií.

Pojištění v ceně zájezdu
Kvalitní produkt Basic ERV Evropské pojišťovny, a.s. zahrnuje pojištění 
léčebných výloh, asistenční službu, zajištění lékařského převozu, repatriaci 
a vyslání opatrovníka, navíc vám nabízíme připojištění na storno zájezdu, 
včetně rozšířené ochrany i na odpovědnost za škodu apod. 

Možnost výběru typu pokoje 
V rezervačním formuláři na webu si můžete sami navolit typ pokoje podle 
svých požadavků i počtu osob a jednoduše zjistit celkovou cenu. Budete-li 
cestovat sami, nabízíme vám výběr téměř stovky hotelů s jednolůžkovými 
pokoji. V případě zájmu o zajištění dovolené v jiných typech pokojů, než 
uvádíme na webu, poskytneme na vyžádání cenovou kalkulaci. 

Volba rozsahu stravování 
Řada zájezdů má výhodu volby stravování od snídaně až po all inclusive, 
doporučíme vám i hotely nabízející dietní stravu, včetně bezlepkové.

Komfort během letu a pohodlné odbavení
Pro lety s TVS vám zajistíme catering formou teplého jídla, kanapek, 
chlebíčků nebo řízků, čokoládový dort i šampaňské, seating dle výběru 
nebo odbavení Travel Plus Comfort či VIP salónek. Nově lze salónky 
objednat i na některých řeckých letištích.

Zájezd ve zvoleném termínu 
Nevyhovují-li vám vypsané termíny, budeme se snažit zajistit zájezd 
v požadovaných datech, popřípadě i s odletem z Ostravy, Brna, Pardubic 
nebo evropských letišť.

Transfer taxíkem v ceně
Pro pohodlnou a rychlou přepravu poskytujeme u vybraných zájezdů 
transfer taxíkem včetně dětských autosedaček, za poplatek zajistíme 
i u jiných hotelů.

Respektování vašeho soukromí
Máme zkušenosti se zajišťováním ochrany soukromí, aby nedocházelo 
k narušení klidných dnů odpočinku. Nejen kvůli GDPR jsou pro nás všichni 
klienti VIP.

Zájezdy pro skupiny, fi remní akce, školení, incentivy
Plánujete fi remní akci na neobvyklém místě? Obraťte se na nás, 
nabídneme vám vhodná letoviska i hotely.

Neváhejte nás kontaktovat
V případě jakýchkoli nejasností, týkajících se výběru zájezdu nebo 
rezervace, se na nás s důvěrou obraťte. Známe Řecko dobře a rádi vám se 
vším poradíme a pomůžeme.

Rádce pro výběr vaší dovolené v Řecku

Víme, že není jednoduché zvolit zájezd, který bude vyhovovat 
vašim představám z hlediska úrovně ubytování i ceny. Věříme, že 
by vám mohl napomoci náš rádce www.greece-tours.cz/radce.
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