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Parga

Rezervace na 242 489 351

Odletové 
místo

MĚSTEČKO PARGA SE NACHÁZÍ NA ZÁPADNÍM
POBŘEŽÍ ŘECKA NAPROTI JÓNSKÝM OSTROVŮM
KORFU, PAXOS A ANTIPAXOS. 

Parga je jedno z nejnavštěvovanějších míst pevnin-
ského Řecka. Starobylé městečko a místo s okouz-
lujícím výhledem na benátský hrad a na překrásnou
pláž Valtos poskytuje vše, co k romantické dovolené
patří. Fascinující okolí s horami a se záplavou zeleně
doslova vybízí k toulkám do přírody, k objevování
nádherných pláží a k setkáním s bohatou historií
Řecka.

PARGA leží na břehu Jónského moře. Okolní kopce
jsou pokryty olivovníky, cypřiši a borovicemi. PARGA
je oblíbené letovisko, které se líbí návštěvníkům všech
věkových kategorií, a to především díky svému 
labyrintu úzkých uliček, malých obchůdků a domků 
s červenými střechami, nad nimiž ční ruiny benátské
pevnosti. Na nábřeží nabízejí taverny typická řecká
jídla spolu s vynikajícími řeckými víny. Tempo života 
je pomalé a odpočinkové, ale večer přístav ožívá kos-
mopolitní atmosférou. PARGA, to nejsou jen pláže, 
ale také okolní krajina stojí rozhodně za prozkoumání. 
V PARZE a jejím okolí jsou nádherné pláže. Nedaleko
malého přístavu je krásná městská pláž a snadno
dostupná další velmi hezká malá městská oblázková
pláž zvaná PISO KRIONERI. Téměř na dosah ruky 
je také rozlehlá písčito-oblázková pláž VALTOS. 
Je schovaná za benátským hradem a cesta k ní vede
po kamenném chodníčku, odkud se Vám naskytnou
úžasné výhledy. Pláž VALTOS je také přístupná lodním
taxíkem z PARGY. Provozují se zde vodní sporty,
můžete si pronajmout lehátka a slunečníky. Poblíž
pláže jsou taverny a minimarkety. Pohled na pláž
VALTOS, hrad a PARGU je velkolepý.
Krásná zátoka Lichnos je vzdálená 4 km jižně 
od PARGY. Pláž je přístupná lodním taxíkem nebo
pěšky procházkou olivovými háji. Na pláži jsou 
taverny, lehátka a slunečníky k pronajmutí a možnost
vodních sportů. 
Na sever od PARGY se pláže mění v oblázkové zátoky 
s křiš�álově čistou vodou. Pláže na jih od PARGY jsou
většinou dlouhé, písčito-oblázkové a i ve vrcholném
létě zcela opuštěné.
K nejkrásnějším plážím patří pláže ARILLAS, REGINA
MARE, KARAVOSTASI nebo ELINA.
Parga je vynikajícím výchozím bodem pro milovníky
individuálních výletů. Ve vzdálenostech dosažitelných 
na skútru se nachází např. bájná řeka Acheron,
byzantský klášter sv. Demetria, starověké město Elina,
tsamidské městečko Margariti s minaretem a jezero
Kalodiki. Autem se dostanete do Ioanniny, krápníkové
jeskyně Perama, do antické věštírny v Dodoni, na kláš-
tery Meteora, do antického města Kassopi, do starově-
kého města Nikopolis, na Lefkadu apod.

Sportovní možnosti naleznete na www.viamare.cz/
parga/sportovni-moznosti.

Kompletní nabídka a aktuální ceny: 
www.viamare.cz/parga

Letecké zájezdy na 7 a 14 nocí
Individuální pobyty

Parga

Parga

Transfer:
Na letišti Aktio Preveza Vás bude očekávat zástupce
VIAMARE. Cesta do Pargy (cca 60 km) potrvá cca 1 h.

Taverny, restaurace, bary, obchody, diskotéky, pošta,
lékárna, lékař, banky, bankomaty, pronájem doprav-
ních prostředků, lodní taxíky směřující na okolní
pláže, vodní sporty, pronájem lehátek a slunečníků.
Doprava z centra Pargy na Valtos lodním taxíkem
(cca 2 €/1 cesta) a na Lichnos (cca 5 €/1 cesta), 

na pláž Sarakoniko (11 €/1 cesta). V místě působí
zástupce Viamare.

Přehled ubytování:
Olive Tree (studia) ... str. 40
Kitsos (studia a apartmány, 
pokoje se snídaní) ... str. 41
Elena (apartmány) ... str. 42
Achilleas (hotel se snídaní) ... str. 44

To nejdůležitější o Parze a okolí
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Pro zpestření Vaší dovolené si můžete vybrat
z následujících výletů (výlety pořádá místní cestovní
kancelář, platí se přímo na místě a může dojít 
ke změně programu):

Paxos, Antipaxos - lodní výlet na ostrovy Paxos 
a Antipaxos, který má více variant. Při výletu 
k Modrým jeskyním koupání z lodi u plážičky
Antipaxu, u Modrých jeskyní Paxu a několik hodin
strávených v hlavním městě Paxu, Gaiosu. Při okruž-
ní plavbě kolem ostrovů nahlédnete do všech jes-
kyní západního pobřeží Paxu, navštívíte vesnice
Loggos, Lakka a městečko Gaios a budete mít
možnost koupání z lodi  u plážičky ostrova Anti-
paxos. Nádherné přírodní scenérie zdobené tradiční
benátskou architekturou vesnic a koupání v krásně
tyrkysových vodách omývajících ostrovy. (orientační
cena: 27 €, děti do 12 let: 13,50 €)

Meteora - výlet za poznáním řeckých tradic.
Návštěva řeckých ortodoxních klášterů Meteora
včetně prohlídky největšího kláštera Velká Meteora, 
zastávka ve vesničce Metsovo. Výlet je provázen 
anglicky mluvícím průvodcem. (orientační cena: 
50 €, děti do 12 let: 25 €)

Jónské ostrovy - návštěva několika krásných 
Jónských ostrovů během jediného dne: Lefkada -
koupání na Porto Katsiki, nejkrásnější pláži ostrova;
Kefallonia - prohlídka a oběd v malebném městečku
Fiskardo; Ithaka - vesnička Frikes; Meganissi - jes-
kyně Papanikolis; Scorpios - koupání u Onassisova
soukromého ostrova. (orientační cena: 45 €, děti 
do 12 let: 25 €)

Za bájnými mýty - první zastávka je ve starověké
věštírně mrtvých Nekromanteion, svého typu na úze-
mí Řecka zcela ojedinělé. Odtud se pokračuje do hor,
kde se překrásným kaňonem vine bájná řeka Ache-
ron, starými Řeky považovaná za jednu z podsvět-
ních řek. Na jejím břehu budete mít možnost
poobědvat v příjemné taverně a potom se brodit
řekou proti proudu a kochat se krásnou přírodou.
Doporučujeme boty do vody. (orientační cena: 30 €,
děti do 12 let: 15 €)

Korfu - lodní výlet na ostrov Korfu, kde je řada 
kostelů, muzeí a skvělých obchodů nebo možností
procházek po promenádě. (orientační cena: 42 €,
dítě do 12 let: 21 €) 

Zagoria - oblast Zagoria se nachází na území
Národního parku Aoos-Vikos, v srdci pohoří Pindus.
Nabízí pohledy na úchvatné přírodní scenérie, na staré
horské vesnice posazené na strmých svazích hor, 
na staré kamenné obloukové mosty, klenoucí se přes
řeky a údolí. První zastávka je u jednoobloukového
mostu Kokorou a tříobloukového mostu Kalogeriko.
Dále Vás autobus zaveze přes unikátní vápencové 
formace zvané "Kamenný les" k vyhlídce Oxya, odkud
je úžasný výhled na soutěsku Vikos v jedné z jejích
nejhlubších partií (soutěska je zapsána v Guinessově
knize rekordů jako nejhlubší soutěska na světě 
v poměru hloubky a šířky). Z vesnice Monodendri
pokračujete k vyhlídce Agia Paraskevi, na jejímž 
okraji stojí stejnojmenný klášter z počátku 15. století.
Na závěr možnost poobědvat v Monodendri nebo 
se projít  malebnými uličkami této tradiční vesnice.
(orientační cena: 39 €)

Výlety:

- rozhodně si nenechte ujít atmosféru starobylé 
Pargy a návštěvu benátské pevnosti

- lodní taxíky Vám přiblíží další nádherné pláže 
v okolí

- v hlavní sezóně jezdí malý turistický vláček,
který Vás doveze do staré turecké pevnosti, 
kterou nechal postavit Ali Pasha, nebo k vod-
ním mlýnům nad Valtosem

- pronajměte si auto nebo skútr a je	te se po-
dívat do okolí Pargy a užijte si neuvěřitelně 
krásné a zelené krajiny plné panoramatických 
výhledů a nádherných okolních pláží

Další zajímavosti Vám na místě doporučí 
zástupce Viamare.

Viamare doporučuje:

Meteora

Pobyt na řeckých ostrovech neznamená jen koupání
a slunění u nejkrásnějšího a nejčistšího moře Evropy,
ale také možnosti poznávání historických a kulturních
pamětihodností ostrovů, přírodních krás a mnohdy
ještě tradičního způsobu života místních obyvatel.
Výborným prostředkem k tomuto poznávání je proná-
jem auta. 
Doporučujeme Vám zajistit si pronájem automobilu již
nyní. Připravili jsme pro Vás zajímavou cenovou na-
bídku. 
Spolupracujeme vždy s renomovanými a vyzkouše-
nými půjčovnami, které mají vozy pojištěny. Přesto
doporučujeme při předávce vozu na letišti nebo
v místě ubytování věnovat pozornost technickému
stavu vozidla a výši spoluúčasti na škodě.

Termín 01.05. - 26.06., 01.10. - 31.10. 27.06. - 30.09.
Skupina Typ auta Cena za 7 dní Každý další den Cena za 7 dní Každý další den
B Nissan Micra,

6090 890 6590 990Hyundai Atos, Fiat Panda
C Hyundai Accent, Citroen C3,

7690 1090 8490 1190Fiat Grande Punto A/C
D Citroen C4, Nissan Note A/C 7990 1090 9790 1390
Ceny jsou platné při objednání minimálně 15 dní před odjezdem.
Přistavení vozu: letiště Preveza, Parga, Valtos, Lichnos.
Předání vozu: letiště Preveza, Parga, Valtos, Lichnos.
Spoluúčast na škodě: 750 € pro skupiny B, C, 900 € pro skupinu D.
Snížení spoluúčasti na 90 €: cca 10 €/den (platba na místě).
Dětská sedačka: cca 3 €/den (platba na místě).
Minimální věk řidiče je 22 let pro skupinu B, C a 23 let pro skupinu D.
Při předání automobilu půjčovna vyžaduje předložení platné mezinárodní platební karty.
Nelze garantovat konkrétní typ auta, pouze skupinu.
Cestovní kancelář Viamare je pouze zprostředkovatel této služby, provozovatel je řecká půjčovna dopravních prostředků.

Pobřeží v okolí Pargy

Výlet v okolí Pargy

PARGA - pronájem automobilů



Poloha: Olive Tree se skládá ze 7 malých domků, které
jsou postaveny v oblasti Krioneri. Vilky jsou obklopeny
bujnou zelení a zahradou plnou květin, především růží.
Krásná oblázková pláž Piso Krioneri je vzdálena od vilky
asi 12 minut pohodlné chůze. Budete-li pokračovat dál
po pěší zóně, rychle dosáhnete rušného centra Pargy. 
I v oblasti Krioneri jsou vynikající taverny a obchody.
Nejbližší obchod je vzdálen asi 2 minuty.
Ubytování: jednopatrové vilky jsou doslova zahaleny
květinami a působí velmi příjemně. Studia jsou v přízemí
nebo v 1. patře a mají buď 2 lůžka a další lůžko nebo
manželskou postel a další lůžko. Balkóny studií jsou pro-
storné, zastíněné a je z nich výhled do zeleně a k bazé-
nu. Studia jsou vybavena sprchou, WC, kuchyňským kou-
tem (včetně vařiče, ledničky a základního nádobí), klimati-
zací (za příplatek) a sejfem (za příplatek). V domě lze
vyžádat dětskou postýlku (zdarma).
Další vybavení hotelu: bazén s lehátky a slunečníky,
malé dětské hřiště, recepce s biliárem a velkou TV, snack

bar, Wi-Fi ve společných prostorách a místo na parkování.
Stravování: majitelé Olive Tree Vám v malém snack
baru připraví snídani (platba na místě). Můžete si zde
zakoupit nápoje i malé občerstvení.
Hodnocení: kouzelné místo zahalené květinami a zele-
ní, kde se dá předpokládat klidné prostředí. Snadný 
přístup ke krásné pláži Krioneri a k centru starobylé
Pargy je také velkou výhodou.
Vzdálenost od pláže Piso Krioneri: cca 780 m.
Vzdálenost od centra Pargy: cca 980 m.

Možnosti obsazenosti:
studia  iii / iii / ii / i

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rpar101
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Olive Tree Nejbližší pláž Piso Krioneri

Olive Tree 

Půvabná pláž Piso Krioneri na dosah / Vhodné pro rodiny s dětmi
studia * 2-3 lůžka * vlastní stravování / možnost dokoupení snídaníOlive Tree **+

Rezervace na 242 489 351

Olive Tree 

Olive Tree 

Olive Tree 



Kitsos Kitsos - studio

Kitsos 

pokoje * 2 lůžka * se snídaní 
studia a apartmány * 2-4 lůžka * vlastní stravování / možnost dokoupení snídaníKitsos **

Poloha: 2 vilky leží v oblasti Krioneri, poblíž sportovního
areálu města a v blízkosti malé půvabné pláže Piso
Krioneri, asi 7 minut od centra starobylé Pargy. 
Ubytování: vstupní vilka je obrostlá bougainvillií.
Vstoupíte-li do venkovních prostor vilky, upoutá Vás
zeleň a příjemné posezení, kde se v dopoledních hodi-
nách podává snídaně. Ubytování je v přízemí nebo 
v 1. patře. Balkóny a terasy směřují ke komunikaci nebo
do vnitřního prostoru. 2lůžkové pokoje mají sprchu, WC,
ledničku, sejf (za příplatek) a klimatizaci (za příplatek). 
V další budově jsou v 1. patře a v přízemí studia a apart-
mány, které jsou navíc vybaveny kuchyňským koutem
(vařič, základní nádobí). Studia jsou 2lůžková a apart-
mány mají 2 ložnice a jsou určeny až pro 4 osoby. 
V ubytování je možnost Wi-Fi.

Stravování: mírně rozšířená kontinentální snídaně for-
mou bufetu je u pokojů v ceně. U studií a apartmánů
doporučujeme si snídaně připlatit (platba na místě). 
Hodnocení: oblíbené ubytování s výhodnou polohou, se
snadným přístupem na pláž a do centra starobylé Pargy.
Vzdálenost od pláže Piso Krioneri: 200 m.
Vzdálenost od centra Pargy: 300 m.

Možnosti obsazenosti:
pokoje  ii
studia  ii
apartmány  iiii / iiii / iii / iiii / iii / ii

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rpar102
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Cena je uvedena za osobu. Ceny jsou kalkulovány k 1.10.2016.

Ceny obsahují: letenku Praha - Preveza - Praha včetně poplatků
spojených s leteckou dopravou (poplatky: 2000 Kč), transfery, 
7x nebo 14x ubytování, služby zástupce Viamare
Příplatky: 1lůžkové studio Olive Tree: od 500 Kč/noc, Olive Tree,
Kitsos - snídaně: cca 7 €/den (platba na místě), klimatizace: 
cca 6 €/den (platba na místě), Olive Tree - sejf: cca 10 €/týden
(platba na místě), komplexní cestovní pojištění: 35 Kč/osoba/den,
minimální obsazenost studií, pokojů a apartmánů Kitsos: 2 osoby
Dítě do 2 let: 1000 Kč bez nároku na místo v letadle a služby
*kombinovaná doprava - jedna cesta letecky, druhá autokarem
a lodí, 19 nebo 16 nocí ubytování + 2 noci cesta - viz str. 12

Děti nesmí v den návratu ze zájezdu dovršit stanovený věk.

PARGA: odlety z Prahy každé úterý Ceník: Olive Tree, Kitsos

Minimální obsazenost zájezdu je 35 osob

Ubytování OLIVE TREE KITSOS
Osoba ve studiu Osoba Osoba ve studiu Osoba v apartmánu Osoba Osoba v pokoji

obsazeném 2 osobami na 3.lůžku obsazeném 2 osobami obsazeném 2 osobami na 3. a 4.lůžku obsazeném 2 osobami
Strava vlastní stravování vlastní stravování vlastní stravování vlastní stravování vlastní stravování snídaně
Počet nocí 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14
*16.05. - 06.06. 9790 9790
06.06. - 13.06. 12 190 15 790 9990 11990 14 390 19 290 15 990 22 590 9990 11990 14 090 18 790
13.06. - 20.06. 13 490 17 590 9990 11990 14 390 19 290 15 990 22 590 9990 11990 14 090 18 790
20.06. - 27.06. 14 490 18 990 9990 11990 14 390 19 690 15 990 22 790 9990 11990 14 090 19 090
27.06. - 04.07. 15 190 19 690 9990 11990 14 690 20 490 16 190 23 190 9990 11990 14 390 19 990
04.07. - 11.07. 15 490 19 990 9990 11990 15 190 21 090 16 390 24 090 9990 11990 14 890 20 590
11.07. - 18.07. 15 490 19 990 9990 11990 15 290 21 490 17 090 26 290 9990 11990 14 990 20 990
18.07. - 25.07. 15 490 19 990 9990 11990 15 590 21 790 18 690 27 890 9990 11990 15 290 21 290
25.07. - 01.08. 15 490 19 990 9990 11990 15 590 23 290 18 690 29 390 9990 11990 15 290 22 790
01.08. - 08.08. 15 490 19 990 9990 11990 17 090 24 790 20 190 30 890 9990 11990 16 790 24 290
08.08. - 15.08. 15 490 19 990 9990 11990 17 090 24 790 20 190 30 890 9990 11990 16 790 24 290
15.08. - 22.08. 15 490 19 490 9990 11990 17 090 24 790 20 190 30 890 9990 11990 16 790 24 290
22.08. - 29.08. 15 090 19 090 9990 11990 17 090 23 290 20 190 28 490 9990 11990 16 790 22 690
29.08. - 05.09. 14 490 18 390 9990 11990 15 490 20 490 17 790 24 390 9990 11990 15 290 19 990
05.09. - 12.09. 14 190 18 190 9990 11990 14 390 19 090 15 990 22 190 9990 11990 14 090 18 590
12.09. - 19.09. 13 590 17 290 9990 11990 14 090 18 290 15 590 20 690 9990 11990 13 790 17 690
19.09. - 26.09. 12 390 9990 13 490 14 490 9990 13 190
*26.09. - 14.10 8990 8990

Aktuální ceny: www.viamare.cz

Dítě do 18 let
VÝHODNÁ CENA 
Olive Tree - na 3.lůžku

(platí pouze 3990 Kč/7 nocí

nebo 5990 Kč/14 nocí 

- více na str. 8)

VČASNÁ REZERVACE 
AŽ DO 31.03. Dítě do 18 let pobyt

ZDARMA
Olive Tree - na 3.lůžku
Dítě do 15 let pobyt
ZDARMA
Kitsos - na 3. a 4.lůžku
7 nocí: 7990 Kč 
14 nocí: 9990 Kč

DĚTSKÉ CENY PARGA - vlastní doprava

Ubytování KITSOS
Stravování vlastní stravování snídaně
Období studio apartmán pokoj
01.06. - 30.06. 1250 1700 1200
01.07. - 15.07. 1450 1800 1400
16.07. - 31.07. 1600 2400 1500
01.08. - 31.08. 2000 2800 1900
01.09. - 19.09. 1250 1700 1200
20.09. - 30.09. 1000 1300 1000

Cena obsahuje: pronájem studia, apartmánu
nebo pokoje na1 noc, povlečení, ručníky, spotřebu
energie a vody, závěrečný úklid
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Elena Elena

Elena

Půvabná pláž Piso Krioneri na dosah
apartmány * 2-4 lůžka * vlastní stravováníElena ***+

Rezervace na 242 489 351

Poloha: hotel Elena je postaven v oblasti Krioneri.
Moderní a výstavní domy vytvářejí harmonický celek.
Uprostřed areálu je krásný bazén. Oblázková pláž Piso
Krioneri je vzdálena od vilky asi 10 minut pohodlné
chůze. Budete-li pokračovat dál po pěší zóně, rychle
dosáhnete rušného centra Pargy. I v oblasti Krioneri
jsou vynikající taverny a obchody. Nejbližší obchod je
vzdálen do 2 minut chůze.
Ubytování: menší apartmány jsou buď ve zvýšeném
přízemí nebo v 1. či 2. patře. Apartmány mají 1 ložni-
ci se 2 lůžky a malou obytnou kuchyňku, kde jsou 
1 nebo 2 rozkládací gauče (pro dítě do 15 let). Balkóny
apartmánů jsou prostorné, zastíněné a je z nich
výhled na moře, do zeleně nebo k bazénu. Výhled 
na moře je vzdálený a zastíněný zelení. Apartmány
jsou vybaveny sprchou, WC, kuchyňským koutem
(včetně vařiče, ledničky, základního nádobí a dalších
elektrospotřebičů), klimatizací (za příplatek), sejfem 
(za příplatek), TV a fénem (na vyžádání). V domě lze
vyžádat dětskou postýlku (zdarma).

Další vybavení hotelu: bazén s lehátky a slunečníky,
bazén pro děti, malé dětské hřiště, recepce a bar 
s velkou zastřešenou terasou, kde si můžete dopřát
po celý den nápoje a občerstvení a kde je i Wi-Fi.
Hodnocení: kvalitní a moderní ubytování s výbornými
službami na dobrém místě. Snadný přístup ke krásné
pláži Krioneri a k centru starobylé Pargy je také velkou
výhodou.
Vzdálenost od pláže Piso Krioneri: cca 750 m.
Vzdálenost od centra Pargy: cca 950 m.

Možnosti obsazenosti:
apartmány  iiii / iii / ii / i

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rpar103

Nejbližší pláž Piso KrioneriElena

Elena
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Parga 
Parga

Cena je uvedena za osobu. Ceny jsou kalkulovány k 1.10.2016.

Ceny obsahují: letenku Praha - Preveza - Praha včetně poplat-
ků spojených s leteckou dopravou (poplatky: 2000 Kč), trans-
fery, 7x nebo 14x ubytování, služby zástupce Viamare
Příplatky: 1lůžkový apartmán: od 600 Kč/noc, klimatizace:
cca 42 €/týden (platba na místě), sejf: cca 10 €/týden (plat-
ba na místě), komplexní cestovní pojištění: 35 Kč/osoba/den
Dítě do 2 let: 1000 Kč bez nároku na místo v letadle a služby
*kombinovaná doprava - jedna cesta letecky, druhá auto-
karem a lodí, 19 nocí ubytování + 2 noci cesta - viz str. 12

Děti nesmí v den návratu ze zájezdu dovršit stanovený věk.

PARGA: odlety z Prahy každé úterý Ceník: Elena

Dítě do 15 let VÝHODNÁ CENA
Elena na přistýlce (3. nebo 4.lůžko)
(platí pouze 3990 Kč/7 nocí nebo 
5990 Kč/14 nocí - více na str. 8)

VČASNÁ REZERVACE AŽ DO 31.03.

PargaParga

Minimální obsazenost zájezdu je 35 osob

Ubytování ELENA
Osoba v apartmánu

obsazeném 2 osobami
Strava vlastní stravování
Počet nocí 7 14
*16.05. - 06.06. 9790
06.06. - 13.06. 12 690 16 790
13.06. - 20.06. 13 590 17 690
20.06. - 27.06. 14 490 19 490
27.06. - 04.07. 15 290 20 790
04.07. - 11.07. 15 790 21 090
11.07. - 18.07. 15 790 21 090
18.07. - 25.07. 15 790 21 090
25.07. - 01.08. 15 790 21 090
01.08. - 08.08. 15 790 21 090
08.08. - 15.08. 15 790 21 090
15.08. - 22.08. 15 790 20 890
22.08. - 29.08. 15 290 20 390
29.08. - 05.09. 14 890 20 090
05.09. - 12.09. 14 490 19 390
12.09. - 19.09. 13 790 18 390
19.09. - 26.09. 12 990

Dítě do 15 let pobyt ZDARMA
Elena na přistýlce (3. a 4.lůžko)
7 nocí: 7990 Kč
14 nocí: 9990 Kč

DĚTSKÉ CENY

Aktuální ceny: www.viamare.cz
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Parga 

Achilleas Achilleas

Achilleas

Přímo na pláži / Zábava na dosah
hotel * 2-3 lůžka * se snídaníAchilleas **+

Rezervace na 242 489 351

Poloha: tento malý rodinný hotel je situován přímo
nad krásnou pláží Piso Krioneri. Na tuto pláž s malými
oblázky vede několik schodů přímo z terasy hotelu.
Pohodlnou cestou po nábřeží se dostanete snadno 
za pár minut do centra Pargy.
Ubytování: jednoduché, příjemně zařízené pokoje se
sprchou, WC a balkónem nebo terasou jsou vybaveny
minibarem, TV/SAT, telefonem, klimatizací, sejfem (za pří-
platek), fénem a Wi-Fi. Část pokojů má výhled na moře.
Přízemní pokoje mají prostorné, před sluncem chráněné
soukromé terasy. V přízemí se nachází bar a snídárna. 
Z terasy hotelu je fantastický výhled na pláž a na moře.
Stravování: rozšířenou kontinentální snídani formou
bufetu si můžete dopřát i na terase hotelu.

Hodnocení: jeden z nejvyhledávanějších hotelů v Parze,
který díky své vynikající poloze bude vyhovovat všem,
kteří chtějí bydlet u pláže. 
Vzdálenost od pláže Piso Krioneri: cca 20 m.
Vzdálenost od centra Pargy: cca 250 m.

Možnosti obsazenosti:
pokoje  iii / ii

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rpar104

AchilleasAchilleas

Achilleas
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Parga 

Cena je uvedena za osobu. Ceny jsou kalkulovány k 1.10.2016.

Ceny obsahují: letenku Praha - Preveza - Praha včetně poplatků spo-
jených s leteckou dopravou (poplatky: 2000 Kč), transfery, 7x nebo
14x ubytování, stravu dle ceníku, služby zástupce Viamare
Příplatky: sejf: cca 10 €/týden (platba na místě), komplexní ces-
tovní pojištění: 35 Kč/osoba/den, minimální obsazenost pokoje: 
2 osoby
Slevy: pokoj bez výhledu na moře: 1200 Kč/osoba/týden
Dítě do 2 let: 1000 Kč bez nároku na místo v letadle a služby

Děti nesmí v den návratu ze zájezdu dovršit stanovený věk.

PARGA: odlety z Prahy každé úterý Ceník: Achilleas

Minimální obsazenost zájezdu je 35 osob

Parga - pláž Piso Krioneri

Ubytování ACHILLEAS
Osoba v pokoji Dítě 2-12 let

obsazeném 2 osobami      na přistýlce (3.lůžko)
Strava vlastní stravování vlastní stravování
Počet nocí 7 14 7 14
06.06. - 13.06. 18 390 27 590 12090 15 290
13.06. - 20.06. 18 390 27 590 12090 15 290
20.06. - 27.06. 18 390 27 590 12090 15 290
27.06. - 04.07. 18 390 27 590 12090 15 290
04.07. - 11.07. 18 390 27 990 12090 15 290
11.07. - 18.07. 18 790 29 490 12090 15 290
18.07. - 25.07. 19 890 30 490 12090 15 290
25.07. - 01.08. 19 890 30 490 12090 15 290
01.08. - 08.08. 19 890 30 490 12090 15 290
08.08. - 15.08. 19 890 30 490 12090 15 290
15.08. - 22.08. 19 890 30 490 12090 15 290
22.08. - 29.08. 19 890 29 690 12090 15 290
29.08. - 05.09. 18 990 28 190 12090 15 290
05.09. - 12.09. 18 390 27 590 12090 15 290
12.09. - 19.09. 18 390 27 590 12090 15 290
19.09. - 26.09. 18 390 12090

Aktuální ceny: www.viamare.cz

Achilleas - pláž Piso Krioneri

PARGA - vlastní doprava

Ubytování ACHILLEAS
Stravování snídaně
Období 2lůžkový pokoj bez 2lůžkový pokoj

výhledu na moře s výhledem na moře
01.06. - 15.07. 2100 2450
16.07. - 31.08. 2500 2900
01.09. - 30.09. 2100 2450
Cena obsahuje: pronájem pokoje se snídaní na 1 noc,
povlečení, ručníky, spotřebu energie a vody, závěrečný úklid

Achilleas
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Parga - Valtos

Rezervace na 242 489 351

Valtos - pohled na Pargu

Valtos - pláž Valtos - lodní taxi 

PargaValtos - pláž Valtos - lodní taxi

Valtos - obchod

Transfer:
Na letišti Aktio Preveza Vás bude očekávat 
zástupce VIAMARE. Cesta do Valtosu (cca 60 km)
potrvá cca 1 h. 30 minut.

Taverny, obchody, kavárny, bary, 2 veřejné ba-
zény s bary, pronájem dopravních prostředků 
a možnosti výletů u zástupce Viamare, vodní
sporty, pronájem lehátek a slunečníků (cca 7 €/
set), lodní taxi do starobylé Pargy a na další pláže
(cca 2 €/1 cesta). Zástupce Viamare do místa pra-
videlně dojíždí.

To nejdůležitější o Valtosu

VESNIČKA VALTOS S ÚŽASNOU PLÁŽÍ
Vesnička je postavená v zeleném údolí. V zelinář-
ských a ovocných zahradách jsou malé domky
místních obyvatel a většinou nově postavené vilky
a penziony pro milovníky této oblasti. Celé údolí
doslova hýří zelení. Tato oblast je korunována nád-
hernou písčito-oblázkovou pláží Valtos, která je
vyhledávána nejen místními obyvateli. Z pláže se
Vám naskytne velice krásný pohled na starou
benátskou pevnost městečka Parga. Pláž je ideální
pro vodní sporty a můžete si je zde užívat v nej-
různějších formách včetně vodního lyžování.
Společnosti, které tyto sporty provozují, Vám prona-
jmou veškeré potřebné vybavení. Pláž je pro své
kvality oceněna modrou vlajkou EU. Do starobylé
Pargy se velmi snadno dostanete pěšky po kame-
nem vydlážděném chodníku asi za 20 minut nebo
lodním taxíkem (cca 2 €/1 cesta). Lodní taxi je pro-
vozováno do pozdních hodin.

U pláže Valtos je vše, co potřebujete k Vaší dovolené -
taverny, bary, minimarkety a velký bazén u taverny
Tango, kde oceníte chutnou řeckou kuchyni a kde si
můžete užívat nádherné výhledy na moře a na pevnost.

Kompletní nabídka a aktuální ceny: 
www.viamare.cz/parga

Nádherná písčito-oblázková pláž
Vodní sporty



Garden House Garden House

Garden House - balkón studia

Oblíbené / Zábava na dosah / Vhodné pro rodiny
studia * 2-4 lůžka * vlastní stravováníGarden House **+

Poloha: studia jsou postavena v údolí plném zahrádek
a zeleně. Vilka stojí v zahradě kvetoucích keřů a citro-
novníků. Pohodlnou chůzí po cestě mezi zahradami asi
za 15 min. dojdete na překrásnou pláž Valtos. Po půl-
hodině podél pláže a po kamenném chodníku se dosta-
nete k benátské pevnosti a do starobylé Pargy. Nejbližší
obchod je vzdálen asi 250 m.
Ubytování: prostorná studia jsou v přízemí nebo 
v 1. patře a mají malou kuchyňku oddělenou od ložnice
dveřmi. V každém studiu je kromě 2 postelí ještě roz-
kládací gauč, kde se pohodlně vyspí i další dospělá
osoba nebo až 2 menší děti (maximálně do 6 let). 
K dispozici jsou 2 větší studia, kde jsou 2 pevná lůžka 
a 2 rozkládací gauče (ubytování pro 4člennou rodinu).
Zastíněné balkóny nebo terasy směřují do zeleně nebo
k bazénu. Studia jsou vybavena sprchou, WC, malou

kuchyňkou (včetně vařiče, ledničky a základního nádobí),
kávovarem, varnou konvicí, sítěmi proti komárům, 
klimatizací (za příplatek), TV, sejfem (za příplatek), fénem
a Wi-Fi. Dětská postýlka je na vyžádání (zdarma).
Hodnocení: prostorné ubytování za dobrou cenu bude
vyhovovat především těm, kteří ocení klidné a přírodní
prostředí nedaleko výjimečně krásné pláže a rodinám 
s dětmi. Doporučujeme milovníkům vycházek.
Vzdálenost od pláže Valtos: cca 880 m.
Vzdálenost od nejbližšího obchodu: cca 250 m.
Vzdálenost od centra Pargy: cca 2 km.

Možnosti obsazenosti:
studia  iii / iiii / iii / ii / ii / i

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rpar105

47Online rezervace na www.viamare.cz Rezervace na 242 489 351

Parga - Valtos

Cena je uvedena za osobu. Ceny jsou kalkulovány k 1.10.2016.

Ceny obsahují: letenku Praha - Preveza - Praha včetně poplatků
spojených s leteckou dopravou (poplatky: 2000 Kč), transfery,
7x nebo 14x ubytování, stravu dle ceníku, služby zástupce Viamare
Příplatky: 1lůžkové studio: od 400 Kč/noc, klimatizace:
cca 5 €/den (platba na místě), komplexní cestovní pojištění: 
35 Kč/osoba/den
Dítě do 2 let: 1000 Kč bez nároku na místo v letadle a služby
*kombinovaná doprava - jedna cesta letecky, druhá autokarem
a lodí, 19 nebo 16 nocí ubytování + 2 noci cesta - viz str. 12
Děti nesmí v den návratu ze zájezdu dovršit stanovený věk.

PARGA: odlety z Prahy každé úterý Ceník: Garden House

Dítě do 15 let VÝHODNÁ CENA
Garden House na přistýlce (3. a 4.lůžko)
(platí pouze 3990 Kč/7 nocí nebo 
5990 Kč/14 nocí - více na str. 8)

VČASNÁ REZERVACE AŽ DO 31.03.

Garden House - společná terasa

Minimální obsazenost zájezdu je 35 osob

Dítě do 15 let pobyt ZDARMA
Garden House na přistýlce (3. a 4.lůžko)
7 nocí: 7990 Kč
14 nocí: 9990 Kč

DĚTSKÉ CENY

Ubytování GARDEN HOUSE
Osoba ve studiu Osoba na přistýlce

obsazeném 2 osobami      (3.lůžko)
Strava vlastní stravování vlastní stravování
Počet nocí 7 14 7 14
*16.05. - 06.06. 9790 9790
06.06. - 13.06. 11 990 15 590 9990 11990
13.06. - 20.06. 13 290 17 290 9990 11990
20.06. - 27.06. 14 290 18 790 9990 11990
27.06. - 04.07. 15 090 19 490 9990 11990
04.07. - 11.07. 15 390 19 890 9990 11990
11.07. - 18.07. 15 390 19 890 9990 11990
18.07. - 25.07. 15 390 19 890 9990 11990
25.07. - 01.08. 15 390 19 890 9990 11990
01.08. - 08.08. 15 390 19 890 9990 11990
08.08. - 15.08. 15 390 19 890 9990 11990
15.08. - 22.08. 15 390 19 390 9990 11990
22.08. - 29.08. 15 390 18 890 9990 11990
29.08. - 05.09. 14 390 18 190 9990 11990
05.09. - 12.09. 13 990 17 790 9990 11990
12.09. - 19.09. 13 390 16 990 9990 11990
19.09. - 26.09. 12 190 9990
*26.09. - 14.10 8990 8990

Aktuální ceny: www.viamare.cz

Garden House - kuchyňka


