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Kefalonie - ostrov básníka Lorda Byrona

Rezervace na 242 489 351

Letecké zájezdy na 10 a 11 nocí
Individuální pobyty

Kefalonie
KEFALONIE JE MALÝ SVĚT SÁM PRO SEBE. JE
NEUVĚŘITELNĚ KRÁSNÁ S NESMÍRNĚ ROZMA-
NITOU A FASCINUJÍCÍ KRAJINOU PŘIPOMÍNAJÍCÍ
PESTROU MOZAIKU. NA KEFALONII POŘÁDÁME
ZÁJEZDY JIŽ OD ROKU 1996. 

Máte-li rádi divokou a nespoutanou přírodu, magická
místa s tichými kláštery nad mořem, objevujete-li rádi
nová zákoutí a přitom upřednostňujete na plážích
soukromí, pak je Kefalonie to pravé místo pro Vaši
dovolenou.

KEFALONIE je největší z Jónských ostrovů a šestý 
největší ostrov Řecka. Její břehy jsou omývány čistým 
a barvami hýřícím mořem. Bujná lesní vegetace 
s jedinečnou jedlí kefalonskou vystupuje údolími až
vysoko k vrcholům pohoří AENOS, jehož nejvyšším
vrcholem je hora MEGA SOROS (1628 m). Na svazích
se pěstuje vinná réva Robola, z níž se lisuje výjimeč-
né suché bílé víno. 
Krajina ostrova je velmi rozmanitá. Západní pobřeží je
lemováno příkrými útesy a půvabnými oblázkovými
plážemi, z nichž zcela jedinečné jsou pláže MIRTOS
a PETANI.
Naopak jih ostrova Vám bude připomínat stále kve-
toucí zahradu. Jižní pláže se zlatým pískem jsou ideál-
ním místem pro odpočinek. Na ostrově jsou vzácné
jeskyně, tiché kláštery dosud obývané mnichy, zbytky
benátských hradů a mnoho dalších neuvěřitelných
přírodních úkazů, pro které je ostrov tak vyhledávaný. 
U hlavního města ARGOSTOLI lze shlédnout geolo-
gickou zvláštnost - mořské mlýny nazývané KATAVOT-
RES. V hlubokých děrách zde neustále mizí spousty
mořských vod, jež se objevují na protilehlé straně 
ostrova v jeskyni MELISSANI a v místě zvaném KARA-
VOMILOS. Nedaleko města LIXOURI vysoko nad
mořem je magické místo s klášterem KIPOURION
(dlouhodobě zavřený). V klášterní kapli naleznete nád-
herné ikony z byzantského období. Ne náhodou si
Lord Byron, velký básník romantismu, zvolil tento
čarovný ostrov za místo svého pobytu. V letech 1823
a 1824 pobýval ve vsi METAXATA.
VIAMARE pro Vás připravilo pobyty především v oblas-
ti poloostrova PALLIKI, který patří turisticky k nejméně
zatíženým oblastem ostrova. Věříme, že oceníte zdejší
atmosféru klidu a pohody.

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

Kefalonie - západní pobřeží s pláží Mirtos

Kefalonie - kostel

Assos

Argostoli - trh

Kefalonie

Odletové 
místo
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Kefalonie

Assos

Ithaka - pláž Filiatro

Pro zpestření Vaší dovolené si můžete vybrat z těch-
to výletů (výlety pořádá místní cestovní kancelář,
platí se přímo na místě a může dojít ke změně pro-
gramu): 

Odysseova Ithaka - navštivte  ostrov protkaný his-
torií s nedotčenými vesničkami a křiš�álovými záto-
kami. V časných ranních hodinách přejezd autobu-
sem do města Sami a odtud lodí na Ithaku, kde je
zastávka na koupání na pláži Gidaki, pak se pokra-
čuje do hlavního města Vathi, kde je volný čas.
Prohlídka klenotu ostrova, malebné vesničky Kioni,
kde je možnost se naobědvat. Poté plavba k pláži
Sarakinako, koupání. Návrat z Ithaky opět kombino-
vanou dopravou lodí a autobusem. (orientační cena:
49 €, děti do 12 let: 33 €) 

Okruh ostrovem - návštěva kláštera Sv. Gerasima,
patrona ostrova, poté ochutnávka místních vín v nej-
větším a tradičním vinařském závodě na ostrově, pro-
hlídka geologických zajímavostí Kefalonie - jeskyně
Melissani (vstupné: cca 7 €) a krápníková jeskyně
Drogarati (vstupné: cca 5 €), možnost oběda a koupá-
ní ve vesničce Agia Efimia, zastávka nad krásnou plá-
ží Mirtos. (orientační cena: 32 €, děti do 12 let: 19 €)

Lodní výlet na ostrovy Scorpios a Lefkada - celo-
denní plavba lodí se zastávkami na ostrovech
Meganissi (jeskyně u ostrova a turistickým ruchem
nedotčená vesnička Spartochori), Scorpios (koupání 
u soukromé pláže) a Lefkada (možnost občerstvení
nebo nákupů ve městě Nidri). (orientační cena: 52 €,
děti do 12 let: 35 €)

Výlety:

- prozkoumejte nádherný a rozmanitý poloos-
trov Palliki s jeho nádhernými plážemi (např. 
Petani, Mirtos a Antisamos) a tradičními ves-
nicemi

- navštivte úžasný tichý klášter Agios Gerasimos,
zasvěcený patronu ostrova, kde Vás seznámí
s dávnou historií ostrova Kefalonie

- za návštěvu stojí hlavní město Argostoli se svojí 
pěší zónou a velkým přístavem a tržištěm

- doslova klenotem Kefalonie je vesnička Assos 
a malý přístav Fiskardo

- koupání na pláži Mirtos je nezapomenutelné, 
místní tvrdí, že je to nejkrásnější pláž světa

Další zajímavosti ostrova Vám na místě dopo-
ručí zástupce Viamare.

Viamare doporučuje:

Argostoli

Jeskyně Melissani Kefalonie - fotosoutěž

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

Speciální nabídka: sleva 10% pro klienty ubytované:
Sofia, Lito, Chloe, Apollonion Resort & Spa.

Ceny jsou platné při objednání minimálně 15 dní před odjezdem.
Přistavení vozu: letiště Kefalonie, Lixouri, Xi, Lassi, Skala.
Předání vozu: letiště Kefalonie, Lixouri, Xi, Lassi, Skala.
Spoluúčast na škodě: 400 €, na místě lze za cca 10 €/den zakoupit
připojištění snižující spoluúčast na 50 € (týká se pronájmu na 7 dní 
a více).
2. dětská sedačka: cca 3 €/den (platba na místě).
Minimální věk řidiče je 23 let.
Nelze garantovat konkrétní typ auta, pouze skupinu.
Cestovní kancelář Viamare je pouze zprostředkovatel této služby, 
provozovatel je řecká půjčovna dopravních prostředků.

Termín 01.05. - 21.06., 26.09. - 31.10. 22.06. - 25.09.
Skupina Typ auta Cena za 5 dní Cena za 7 dní Cena za 9 dní Cena za 10 dní Cena za 11 dní Cena za 5 dní Cena za 7 dní Cena za 9 dní Cena za 10 dní Cena za 11 dní
B Nissan Micra, Hyundai Atos, Fiat Panda A/C 4490 5990 7690 9190 10090 5090 6890 8890 9490 10490
C Hyundai Accent 1,3, Peugeot 208 A/C 4990 6890 8890 9490 10490 5790 7890 10190 10890 11990
E Suzuki Jimny Convertible 7090 9390 12090 12790 14090 7890 10590 13590 13990 14790
F Nissan Primastar 9 míst A/C 11690 15990 20590 22390 24690 12790 17590 22590 24990 27490
G1 Nissan Note, Hyundai Accent 1,4 A/C 5790 7990 10290 10890 11990 6390 8790 11290 11890 13090
G2 Nissan Primera A/C 8690 11890 15190 16690 18290 9590 13090 16890 18590 20390
H Nissan Primera automat A/C 9990 13790 17690 19490 21490 10890 14690 18890 20790 22890

KEFALONIE - pronájem automobilů

Kipourion
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Kefalonie - Lixouri

Rezervace na 242 489 351

LIXOURI
Lixouri je druhé největší město ostrova (hned po Argo-
stoli) a leží na jednom z kefalonských poloostrovů
zvaném Palliki. Naleznete zde sple� ulic a uliček 
s romantickými zákoutími plnými květin a řadu obcho-
dů, které k čile pulsujícímu městečku patří. V centru je
prostorné čtvercové náměstí lemované platany.
Kavárny, cukrárny a taverny lákají k posezení a široká
třída, vedoucí podél nábřeží, naopak k podvečerním
procházkám. Velmi příjemné je četné lodní spojení 
s Argostoli (plavba trvá cca 25 minut). Můžete tak
snadno navštívit hlavní město a prohlédnout si jeho
přístav s tržištěm, řadu kostelů a velmi zajímavé arche-
ologické a národopisné muzeum. 

2 km od centra Lixouri je písečná pláž Lepeda. Vede 
k ní cesta lemovaná opunciemi, agáve, oleandry 
a ibišky. Pláž s červeným saharským pískem a tyrky-
sově modré moře vytváří neopakovatelný obraz.
Vydáte-li se ještě více na jih, poznáte řadu dalších
pláží s červeným pískem, na kterých můžete nalézt
naprosté soukromí, např. Agios Ioannis, Megas Lakos,
Kounopetra a Agios Nikolaos. Nejkrásnější pláží této
oblasti je však pláž Xi, která je vzdálena od Lixouri 
cca 8 km. Tato pláž má ideální podmínky pro vodní
sporty. 
Po 18 km na severozápad od Lixouri se ocitnete 
v úplně jiném světě - mezi příkrými útesy se rozpíná
nádherná pláž Petani, domorodci nazývaná ,,biblická".
Proslulá pláž Mirtos leží pouhých 30 km severo-
východně od Lixouri.

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

Transfer:
Na letišti Kefalonie Vás bude očekávat zástupce
Viamare. Cesta do Lixouri (12 km po pevnině, 
25 minut lodí a dále do ubytování) potrvá asi 1 h. 

Taverny, restaurace, bary, diskotéka, internetové
kavárny, obchody, pošta, banky, bankomaty, lékár-
na, nemocnice, prádelna, půjčovna motorových
vozidel a kol, přístav s lodním spojením do hlavního
města (1x za hodinu, v hlavní sezóně 1x za 30 min., 

cca 2,60 €/os./cesta, cca 4 €/auto/cesta, cca 1,50 €/
motorka/cesta), vodní sporty na pláži Xi (cca 8 km
od Lixouri), sídlo zástupce Viamare. 

Přehled ubytování:
Apolafsi (studia) ... str. 69  
Nana (studia) ... str. 70  
Sea Breeze (studia) ... str. 70  
Summery (hotel se snídaní) ... str. 71

To nejdůležitější o Lixouri

Petani - pláž

Pláž Lepeda

Lixouri - kostel

Lixouri - malé tržiště

Lixouri

Velká nabídka restaurací a obchodů,
zábava na dosah, muzea

Lixouri 



Apolafsi Apolafsi - studia

Apolafsi - taverna

Apolafsi - malá písečná pláž

Apolafsi - bazén

Vyhlášená restaurace / Přátelská rodinná atmosféra
studia * 2-4 lůžka * vlastní stravování / možnost dokoupení snídaníApolafsi  ***

Poloha: hotel je obklopen olivovým sadem a je vzdále-
ný od centra Lixouri asi 1 km. Dostanete se tam pohodl-
ně po cestě vedoucí podél moře a lemované subtropic-
kými rostlinami. Vydáte-li se opačným směrem, dojdete
ke krásné pláži Lepeda. Můžete se k ní dostat i podél
moře. Pod hotelem je malá přírodní písečná pláž, kde 
je malé středisko vodních sportů zaměřené na plachtění. 
V blízkém okolí jsou další divoké písečné pláže.
Ubytování: 2lůžková studia po rekonstrukci směřují 
k moři. Prostornější studia v hlavní budově mají 
2 lůžka a možnost přistýlky, v některých lze vyžádat 
2. přistýlku (rozkládací křeslo pro děti max. do 10 let).
Tato větší studia mají výhled do dvora a do zeleně.
Všechna studia jsou vybavena sprchou, WC, balkónem
a kuchyňským koutem (včetně vařiče, základního
nádobí a ledničky), TV/SAT, klimatizací, fénem a sej-
fem. Dětská postýlka je na vyžádání (zdarma).
Další vybavení hotelu: hotel má restauraci, která je
vyhlášena svojí výbornou tradiční řeckou kuchyní. Bar
je otevřený po celý den. Hostům je k dispozici Wi-Fi,
žehlička a žehlící prkno. U hotelového bazénu s barem
můžete využívat slunečníky a lehátka zdarma. Je zde 
i malé dětské brouzdaliště.

Stravování: rodinná taverna Apolafsi je vyhlášená
vynikající kuchyní a má celodenní provoz. Doporuču-
jeme připlatit si bohatou snídani podávanou formou
bufetu. Obědy a večeře jsou servírované a vybírají se
z jídelního lístku (platba na místě). Jídlo si můžete
vychutnat v restauraci nebo na terase s okouzlujícím
výhledem na moře. 
Hodnocení: příjemná rodinná atmosféra a celoden-
ní servis jsou největší předností tohoto ubytování.
Klidné prostředí v Apolafsi občas naruší pořádání
krátkodobých místních slavností (svateb a křtin),
které mohou být i pro ostatní hosty hotelu velmi
zajímavé. 
Vzdálenost od malé pláže: cca 120 m.
Vzdálenost od pláže Lepeda: cca 1 km.
Vzdálenost od Lixouri: cca 1 km.

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

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rkef101
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Nana Nana - studio

Výhled z Nany

Výhled na moře / Možnost využívání bazénu v hotelu Apolafsi
studia * 2-3 lůžka * vlastní stravování / možnost dokoupení snídaníNana ***

Rezervace na 242 489 351

Poloha: moderní vilka stojí ve svahu nad mořem. 
Je obklopena olivovými sady a je vzdálena necelých
20 minut od města Lixouri. Vydáte-li se směrem 
k moři, dostanete se k hotelu Apolafsi, kde můžete
používat bazén. Nejbližší malá písečná pláž je před
hotelem Apolafsi. Budete-li pokračovat směrem na jih,
máte řadu dalších možností ke koupání. Nejkrásnější
koupání je však na pláži Lepeda, která je od vilky
vzdálena asi 20 minut chůze. 
Ubytování: prostorná 2lůžková studia (některá 
s možností přístýlky - pevné lůžko nebo rozkládací
gauč) jsou v 1. patře. Studia jsou vybavena sprchou,
WC, širokými zastíněnými balkóny, kuchyňským kou-
tem (včetně vařiče, základního nádobí a ledničky), 
klimatizací, Wi-Fi a TV. Ze všech studií je krásný výhled

na moře. Dětská postýlka je na vyžádání (zdarma).
Stravování: doporučujeme dokoupení snídaní v rodin-
né taverně Apolafsi, vyhlášené vynikající kuchyní.
Hodnocení: kvalitní prostorné ubytování s úžasným
výhledem na moře, v přírodě a přitom opravdu blízko
městečka Lixouri. Velkou předností je možnost využití
bazénu a služeb v hotelu Apolafsi.
Vzdálenost od malé pláže: cca 520 m.
Vzdálenost od pláže Lepeda: cca 1,5 km.
Vzdálenost od města Lixouri: cca 1 km.

Možnosti obsazenosti:
studia  iii / ii / iii / i

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rkef102

Sea Breeze Sea Breeze - studio

Sea Breeze - výhled

Výhodná poloha / Zábava na dosah
studia * 2-3 lůžka * vlastní stravování / možnost dokoupení snídaníSea Breeze **+

Poloha: vilka stojí na oploceném pozemku bezpro-
středně u moře a malé divoké pláže. Po místní komu-
nikaci podél moře se dostanete k hotelu Apolafsi 
a dále na krásnou pláž Lepeda, cestou budete míjet
další divoké písečné pláže. Do centra Lixouri, kde jsou
obchody a taverny, se dostanete pohodlnou chůzí 
za necelých 10 minut. 
Ubytování: studia jsou v 1. a 2. patře. 2lůžková
studia mají z balkónů okouzlující výhled na moře,
2lůžková studia s přistýlkou mají krásný boční výhled 
na moře. Studia jsou vybavena sprchou, WC, TV, bal-
kónem, kuchyňským koutem (včetně vařiče, základ-
ního nádobí a ledničky) a klimatizací (za příplatek). 
Na společné terase před budouvou je Wi-Fi.

Stravování: doporučujeme dokoupení snídaní v rodin-
né taverně Apolafsi, vyhlášené vynikající kuchyní.
Hodnocení: ubytování s malou písečnou pláží, jehož
největší předností je krásný výhled na moře a blízkost
tradičního městečka Lixouri.
Vzdálenost od malé pláže: cca 20 m.
Vzdálenost od pláže Lepeda: cca 1,4 km.
Vzdálenost od města Lixouri: cca 600 m.

Možnosti obsazenosti:
studia  iii / ii / iii / i

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rkef103



Summery Summery - pokoj

Summery - jídelna

Bezbariérové pokoje/ Vynikající poloha
hotel * 2 lůžka * se snídaníSummery  ***

Poloha: příjemný hotel leží přímo u moře u písečné
pláže a přitom pouhých 200 m od centra městečka.
Ubytování: 2lůžkové pokoje mají překrásný výhled 
na moře. Pokoje se sprchou, WC a prostorným balkó-
nem jsou vybaveny ledničkou, TV/SAT, telefonem,
fénem, sejfem, klimatizací, připojením na internet 
a Wi-Fi. Dětská postýlka je na vyžádání (zdarma). 
V hotelu jsou k dispozici i vícelůžkové pokoje bez vý-
hledu na moře. Naleznete zde i bezbariérové pokoje.
Další vybavení hotelu: restaurace s barem, kde Vám
připraví studené i teplé občerstvení, dobře udržovaná 
a příjemná zahrada s bazénem, dětským brouzda-
lištěm a malým dětským hřištěm. V recepci je interne-
tový koutek. V blízkosti hotelu je hřiště na basketbal
(nepatří hotelu). 

Stravování: kontinentální snídaně je podávána for-
mou bufetu na terase hotelu nebo v hotelové res-
tauraci.
Hodnocení: velkou předností tohoto ubytování je bez-
prostřední blízkost moře, písečné pláže a blízkost
centra městečka, která však neubírá nic na klidu 
a pohodě.
Vzdálenost od pláže: cca 50 m.
Vzdálenost od centra Lixouri: cca 200 m.
Vzdálenost od pláže Lepeda: cca 2 km.

Možnosti obsazenosti:
pokoje  ii / i

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rkef104
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KEFALONIE - LIXOURI: odlety z Prahy v pondělí a ve čtvrtek Ceník: Apolafsi, Nana, Sea Breeze, Summery
Cena je uvedena za osobu. Ceny jsou kalkulovány k 1.10.2016. Minimální obsazenost zájezdu je 95 osob

Ceny obsahují: letenku Praha - Kefalonie - Praha včetně poplatků spojených s letec-
kou dopravou (poplatky: 2000 Kč), transfery, 7x, 10x nebo 11x ubytování, stravu dle
ceníku, služby zástupce Viamare
Příplatky: Apolafsi, Sea Breeze, Nana - snídaně: 170 Kč/den, 1lůžkové studio: 
od 500 Kč/noc, 1lůžkový pokoj: 750 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, 14 nebo 
16 nocí ubytování + 2 noci cesta - viz str. 12

Děti nesmí v den návratu ze zájezdu dovršit stanovený věk.

Dítě do 18 let VÝHODNÁ CENA 
Apolafsi - na přistýlce (3.lůžko)
Nana - na přistýlce (3.lůžko)
Sea Breeze - na 3.lůžku
Dítě do 10 let VÝHODNÁ CENA 
Apolafsi - na přistýlce (3. nebo 4.lůžko)
(platí pouze 3990 Kč/7 nocí  
nebo 4990 Kč/10 a 11 nocí 
- více na str. 8)

VČASNÁ REZERVACE AŽ DO 31.03.

Dítě do 18 let pobyt ZDARMA
Apolafsi - na přistýlce (3.lůžko)
Nana - na přistýlce (3.lůžko)
Sea Breeze - na 3.lůžku
Dítě do 10 let pobyt ZDARMA
Apolafsi - na přistýlce (3. a 4.lůžko)
7 nocí: 7990 Kč 
10 a 11 nocí: 8990 Kč 

DĚTSKÉ CENY

Aktuální ceny: www.viamare.cz

Ubytování APOLAFSI NANA SEA BREEZE SUMMERY
Osoba ve studiu Osoba Osoba ve studiu Osoba Osoba ve studiu Osoba Osoba

obsazeném na přistýlce obsazeném na přistýlce obsazeném na 3.lůžku ve 2lůžkovém
2 osobami (3.lůžko) 2 osobami (3.lůžko) 2 osobami pokoji 

Termín Počet nocí vlastní stravování vlastní stravování vlastní stravování vlastní stravování vlastní stravování vlastní stravování snídaně
*20.05. - 05.06. 14+2 9390 9390 9390 9390 9390 9390
05.06. - 12.06. 7 13090 9990 12090 9990 12190 9990 15290
12.06. - 22.06. 10 15290 10990 14090 10990 14190 10990 18790
22.06. - 03.07. 11 16690 10990 15090 10990 15190 10990 19690
03.07. - 13.07. 10 18690 10990 17090 10990 17190 10990 19190
13.07. - 24.07. 11 19490 10990 17890 10990 18190 10990 19990
24.07. - 03.08. 10 18690 10990 17090 10990 17190 10990 19190
03.08. - 14.08. 11 19490 10990 17890 10990 18190 10990 19990
14.08. - 24.08. 10 18690 10990 17090 10990 17190 10990 19190
24.08. - 04.09. 11 19490 10990 17890 10990 18190 10990 19990
04.09. - 14.09. 10 18690 10990 17090 10990 17190 10990 18090
14.09. - 25.09. 11 16690 10990 15490 10990 15590 10990 18490
*25.09. - 14.10. 16+2 8990 8990 8990 8990 8990 8990
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Kefalonie - osada Xi

Rezervace na 242 489 351

OSADA XI
Xi je malá osada, která vznikla u stejnojmenné krásné
pláže s červeným pískem. Bílé skalní útvary a červený
saharský písek vytváří ojedinělý přírodní celek. Mezi
jemným pískem jsou ostrůvky šedého jílu, který se
používá i ke kosmetickým a lázeňským účelům. Také
Vy můžete využít blahodárných účinků zábalů. Tato
pláž získává každým rokem modrou vlajku EU.  

Na Xi naleznete především malé soukromé vilky 
a 2 hotely. Tato oblast je proslavena vynikajícími pod-
mínkami pro vodní sporty a úchvatnými západy 
slunce. V osadě je několik dobrých taveren a barů, 
kterých každý rok přibývá. Je zde také 1 malý obchod,
který provozuje majitel vilek Sofia a Lito. Zde si může-
te potraviny i objednat. Další potraviny můžete zakou-
pit v sousední vesnici Manzavinata (cca 2 km), kam
jezdí pojízdná prodejna (je zde i výrobna vynikajících
vín), nebo ve městě Lixouri (cca 8 km). Jinak klidná
osada se může v červenci a srpnu proměnit v rušné
prázdninové letovisko. V tomto období doporučujeme
pobyt mladým lidem, kteří si zde užijí noční život. 
Do Lixouri, druhého největšího města ostrova
Kefalonie, se můžete dostat v pronajatém dopravním
prostředku, místní dopravou nebo taxikem. Určitě stojí
za to navštívit toto pozoruhodné provinční městečko,
kde si místní obyvatelé stále zachovávají svůj tradiční
způsob života a nepodléhají zvýšenému tlaku agresiv-
ního turismu.
Okolí osady Xi se může pochlubit dalšími krásnými
plážemi, např. Megas Lakos. Nedaleko je i osada
Kounopetra s malým přístavem. Toto místo řadu let
zaměstnávalo vědce, kteří se snažili rozluštit záhadu
místního „kývajícího se kamene“. Dalším pozoruhod-
ným a velmi romantickým místem je nedaleký klášter
Theotokou Kipourion, který stojí na vysokém skalním
útesu (v současnosti uzavřen).

Kompletní nabídka a aktuální ceny: 
www.viamare.cz/osada-xi Transfer:

Na letišti Vás bude očekávat zástupce Viamare. Cesta na Xi (12 km po pevnině, 25 minut lodí a dále do uby-
tování) potrvá asi 1 h. 20 minut. 

Taverny, restaurace, malý minimarket, bary (v omezené míře závislé na sezóně). Jedna z nejkrásnějších 
pláží na Kefalonii s modrou vlajkou EU, dvě střediska vodních sportů přímo na pláži, skákací plovoucí hrady
(cca 5 €/den), možnost pronájmů slunečníků a lehátek (cca 7 €/set, v případě využití vodních sportů zdar-
ma). Pronájem dopravních prostředků přes zástupce Viamare, který do místa pravidelně dojíždí.

Přehled ubytování: 
Sofia (studia) ... str. 73
Lito (studia, apartmány) ... str. 73 
Apollonion Resort & Spa (hotel s polopenzí)   ... str. 74 
Chloe (studia, apartmán) ... str. 76

To nejdůležitější o Xi:

Pláž Xi

Pláž Xi

Xi Village - taverna

Pláž Xi



Sofia Sofia - výhled z prvního patra

Sofia - mezonet

Ubytování u pláže / Oblíbené
studia * 1-4 lůžka * vlastní stravováníSofia ***

Poloha: moderní vilka leží nedaleko vyhlášené pláže
Xi. V zahradě jsou další 3 vilky, které patří stejnému
majiteli. Jsou rozmístěny v dostatečné vzdálenosti tak,
aby klientům zůstalo zachováno soukromí. V blízkosti
je vynikající taverna a bar s celodenním provozem.
Ubytování: v přízemí vilky jsou 3 příjemná 2lůžková stu-
dia a 1lůžkové studio, které jediné nemá výhled na moře.
V 1. patře jsou 2 třílůžková a 1 čtyřlůžkové mezonetové
studio (s dřevěným vestavěným patrem) s prostornými
balkóny a nádherným výhledem na moře. Nahoře je
ložnice s 1 nebo se 2 lůžky a dole jsou další 2 lůžka 
a kuchyňský kout. Každé studio má sprchau WC, prostor-
ný balkón nebo terasu a kuchyňský kout (včetně vařiče,
základního nádobí a ledničky), TV a klimatizace. Dětská
postýlka je na vyžádání (zdarma). Majitel ubytování pro-
vozuje malý obchod, kde je možné si objednat základní

potraviny. K ubytování patří bazén, kde jsou lehátka a slu-
nečníky (zdarma) a venkovní terasa s příjemným poseze-
ním. Na zahradě je malé dětské hřiště a prostor pro grilo-
vání. V blízkosti obchodu a kanceláře Xi Village je Wi-Fi.
Hodnocení: krásné koupání a kvalitní ubytování bude
vyhovovat všem milovníkům koupání. Velkou před-
ností je klimatizace zdarma.
Pronájem auta: sleva 10% (viz str. 67).
Vzdálenost od pláže: cca 60 m.
Vzdálenost od města Lixouri: cca 8 km.

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

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rkef105

Lito Lito - studio 

Lito - bazén

Oblíbené / Ubytování u pláže
studia a apartmány * 2-4 lůžka * vlastní stravováníLito ***

Poloha: moderní vilka leží nedaleko vyhlášené pláže 
Xi a s dalšími 3 vilkami vytváří společně s bazénem
harmonický celek. Vilky jsou od sebe v dostatečné
vzdálenosti, takže si můžete užít opravdové soukromí.
Nedaleko je i taverna s příjemným posezením 
a s výhledem na moře a bar s celodenním provozem.
Ubytování: ve vilce jsou 2 apartmány s obytnou
kuchyní, kde jsou 2 lůžka a ložnice s dalšími 2 lůžky.
Uprostřed domu je také 1 mezonetové studio, které
má 2 lůžka v kuchyni a další 2 lůžka ve vestavěném
dřevěném patře s oknem. Apartmány i mezonetové
studio mají krásný výhled na moře a jsou vybaveny
sprchou, WC, kuchyňským koutem (včetně vařiče,
základního nádobí a ledničky), TV, klimatizací a prostor-
nou zastíněnou terasou, která poskytuje dostatek sou-
kromí. Dětská postýlka je na vyžádání (zdarma). Lze

využívat bazén s lehátky a slunečníky (zdarma). Na za-
hradě je malé dětské hřiště a prostor pro grilování. 
V blízkosti obchodu a kanceláře Xi Village je Wi-Fi.
Hodnocení: krásné koupání a prostorné ubytování
bude vyhovovat především milovníkům koupání.
Můžete si zde vychutnávat nádherné západy slunce.
Velkou předností je klimatizace zdarma.
Pronájem auta: sleva 10% (viz str. 67)
Vzdálenost od pláže: cca 100 m.
Vzdálenost od města Lixouri: cca 8 km.

Možnosti obsazenosti:
mezonetové studio  iiii / iiii / iiii / iii / ii / iii
apartmány  iiii / iiii / iiii / iii / ii / iii

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rkef106
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Kefalonie - osada Xi



74 Online rezervace na www.viamare.cz

Kefalonie - osada Xi

Apollonion Resort Apollonion Resort

Apollonion Resort

hotel * 2-5 lůžek 
s polopenzí

Rezervace na 242 489 351

Poloha: nový luxusní hotelový komplex je postaven
nedaleko krásné pláže s červeným pískem, která se
nazývá Xi. Na tuto pláž se dostanete pohodlnou chůzí
asi za 15 minut. Na pláži si můžete pronajmout
lehátka a slunečníky. V bezprostředním okolí budov
hotelu jsou staré olivovníky a zeleň. V osadě Xi nalez-
nete taverny, malý obchod a plážové bary. 
Ubytování: hotelové ubytování se nalézá v několika
budovách. Hotel má několik typů luxusních pokojů 
a suit. Jsou zde také prostorné mezonetové suity 
(až pro 5 osob). Deluxe pokoje a prostorné suity 
(2 místnosti) jsou vybaveny luxusní koupelnou s WC,
klimatizací, minibarem, fénem, TV/SAT, sejfem a tele-
fonem. Pokoje mají připojení na internet zdarma.
Dětská postýlka je na vyžádání (zdarma).
Další vybavení hotelu: krásný velký bazén s vodo-
pádem, dětský bazén, vodní atrakce, dětský koutek 
a hřiště, recepce, bary, restaurace se zastřešenými
terasami, fitness, lázeňské služby (za příplatek). Hotel
je zařízen na pořádání konferencí. Dále je zde zlatnic-

tví, obchod se suvenýry, vnitřní bazén, tenisové kurty,
stolní tenis, prádelna, čistírna, kadeřník a služba
hlídání dětí.
Stravování: bohatá americká snídaně je podávána
formou bufetu, večeře je podávána také formou bufe-
tu (nejméně 3 hlavní jídla, bohatý salátový bufet 
a dezerty). Po celý den je otevřen snack bar, kde si
můžete dopřát lehká jídla a nápoje (za příplatek).
Hodnocení: nejlepší hotel v této oblasti je určen 
i pro náročné klienty. Velkou výhodou je vynikající 
servis, blízkost krásného koupání a romantika malé 
přímořské osady.
Pronájem auta: sleva 10% (viz str. 67)
Vzdálenost od pláže Xi: cca 350 m.
Vzdálenost od města Lixouri: cca 8 km.

Možnosti obsazenosti:
pokoje  iiiii / iiiii / iiii / iiii / iii / iiii / iii / ii / iii / ii

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rkef107

Apollonion Resort Apollonion Resort Apollonion Resort

Pláž XiApollonion Resort

Apollonion Resort & Spa *****
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Kefalonie - osada Xi
Pláž Xi s vodními atrakcemi

KEFALONIE - OSADA XI: odlety z Prahy v pondělí a ve čtvrtek Ceník: Sofia, Lito, Apollonion Resort & Spa
Cena je uvedena za osobu. Ceny jsou kalkulovány k 1.10.2016. Minimální obsazenost zájezdu je 95 osob

Ceny obsahují: letenku Praha - Kefalonie - Praha včetně poplatků spojených s letec-
kou dopravou (poplatky: 2000 Kč), transfery, 7x, 10x nebo 11x ubytování, stravu dle
ceníku, služby zástupce Viamare
Příplatky: 1lůžkové studio: od 400 Kč/noc (Sofia - studio č. 7 bez příplatku), mini-
mální obsazenost u mezonetových studií/apartmánů Sofia, Lito: 2 osoby, ve 2lůž-
kovém pokoji v hotelu Apollonion: 2 osoby, 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, 14 nebo
16 nocí ubytování + 2 noci cesta - viz str. 12

Děti nesmí v den návratu ze zájezdu dovršit stanovený věk.

Dítě do 18 let VÝHODNÁ CENA 
Sofia - na  3. a 4.lůžku
Lito - na  3. a 4.lůžku
(platí pouze 3990 Kč/7 nocí  
nebo 4990 Kč/10 a 11 nocí 
- více na str. 8)

VČASNÁ REZERVACE AŽ DO 31.03.

Dítě do 18 let pobyt ZDARMA
Sofia - na  3. a 4.lůžku
Lito - na  3. a 4.lůžku
Dítě do 12 let pobyt s polopenzí
ZDARMA
Apollonion - na přistýlce (3.lůžko) 
ve 2lůžkovém pokoji deluxe 
7 nocí: 7990 Kč 
10 a 11 nocí: 8990 Kč 

DĚTSKÉ CENY

Aktuální ceny: www.viamare.cz

Ubytování SOFIA LITO APOLLONION RESORT & SPA
Osoba ve studiu Osoba Osoba Osoba Osoba Osoba ve 2lůžkovém Osoba na přistýlce

obsazeném v mezonetovém studiu na 3. a 4.lůžku ve studiu/apartmánu na 3. a 4.lůžku pokoji deluxe (3.lůžko) ve 2lůžkovém
2 osobami obsazeném 2 osobami obsazeném 2 osobami obsazeném 2 osobami pokoji deluxe

Termín Počet nocí vlastní stravování vlastní stravování vlastní stravování vlastní stravování vlastní stravování polopenze polopenze
*20.05. - 05.06. 14+2 9390 9390 9390 9390 9390
05.06. - 12.06. 7 12190 13190 9990 13190 9990 26190 17590
12.06. - 22.06. 10 14090 15490 10990 15490 10990 33590 21390
22.06. - 03.07. 11 15990 17190 10990 17190 10990 36490 22790
03.07. - 13.07. 10 18 190 19390 10990 19390 10990 34490 21790
13.07. - 24.07. 11 18 990 20190 10990 20190 10990 42590 25890
24.07. - 03.08. 10 18 190 19390 10990 19390 10990 39490 24290
03.08. - 14.08. 11 18 990 20190 10990 20190 10990 42590 25890
14.08. - 24.08. 10 18 190 19390 10990 19390 10990 39490 24290
24.08. - 04.09. 11 18 990 20190 10990 20190 10990 38790 23990
04.09. - 14.09. 10 18 190 19390 10990 19390 10990 27190 18190
14.09. - 25.09. 11 15 590 16990 10990 16990 10990 28690 18990
*25.09. - 14.10. 16+2 8990 8990 8990 8990 8990
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Kefalonie - osada Xi

Chloe Chloe 

Chloe - studio

Chloe - výhled z 1. patra

Chloe

Klidné prostředí
studia a apartmán * 2-4 lůžka * vlastní stravováníChloe***

Rezervace na 242 489 351

Poloha: 2 vilky stojí na samotě u moře. Pod vilkami je
krásná písečná pláž s červeným pískem Mega Lakos.
Asi 350 m po užší komunikaci se dostanete do malé
osady, kde je taverna. Pokud se vydáte po pláži smě-
rem k vesničce a překonáte vodou útes, dostanete se
na pláž Xi, kde jsou další možnosti stravování a kde si
můžete nakoupit. V bezprostřední blízkosti vilek je
malý stylový bar, který v hlavní sezóně nabízí nápoje,
saláty, vařená jídla a další občerstvení.
Ubytování: studia a apartmán jsou vzdušné a prostor-
né s krásným výhledem na moře. 2lůžková studia mají
možnost buď 1 přistýlky (pevné lůžko) nebo 2 přistý-
lek (pro děti do 12 let). Apartmán má 1 ložnici 
se 3 lůžky a obytnou kuchyň s dalším lůžkem. Studia
a apartmán jsou vybaveny koupelnou se sprchou 
a WC, kuchyňským koutem (včetně vařiče, základního
nádobí a ledničky), TV, Wi-Fi a klimatizací. V domě 
jsou moskytiéry a venkovní stahovací rolety. Dětská
postýlka je na vyžádání (zdarma). Na trávníku před

domem i na pláži jsou k dispozici lehátka a slunečníky
(zdarma).
Hodnocení: doporučujeme všem, kteří hledají o dovo-
lené klid, soukromí i na pláži a především romantiku
neobvyklých míst.
Pronájem aut: speciální nabídka na pronájem auta
(viz ceník) nebo sleva 10% (viz str. 67).
Vzdálenost od pláže: cca 20 - 50 m.
Vzdálenost od města Lixouri: cca 6 km.

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

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rkef108

Pláž před Chloe
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Kefalonie - osada Xi
Pláž před Chloe

Cena je uvedena za osobu. Ceny jsou kalkulovány k 1.10.2016. Minimální obsazenost zájezdu je 95 osob 
KEFALONIE - vlastní doprava

Ubytování CHLOE
Stravování vlastní stravování
Období studio apartmán
01.05. - 15.07. 1250 1500
16.07. - 31.08. 1850 2050
01.09. - 31.10. 1250 1500
Cena obsahuje: pronájem studia nebo apartmánu na 1 noc, povlečení, ručníky,
spotřebu energie a vody, závěrečný úklid

Ubytování CHLOE
Osoba ve studiu Osoba Osoba

obsazeném v apartmánu na 3. a 4.lůžku
2 osobami obsazeném 2 osobami

Termín Počet nocí vlastní stravování vlastní stravování vlastní stravování
05.06. - 12.06. 7 13490 14290 9990
12.06. - 22.06. 10 15690 16790 10990
22.06. - 03.07. 11 16390 17590 10990
03.07. - 13.07. 10 17490 18390 10990
13.07. - 24.07. 11 19290 20190 10990
24.07. - 03.08. 10 18490 19390 10990
03.08. - 14.08. 11 19290 20190 10990
14.08. - 24.08. 10 18490 19390 10990
24.08. - 04.09. 11 19290 20190 10990
04.09. - 14.09. 10 16790 17690 10990
14.09. - 25.09. 11 16090 17390 10990

KEFALONIE - OSADA XI: odlety z Prahy v pondělí a ve čtvrtek Ceník: Chloe

Pláž před Chloe

Ceny obsahují: letenku Praha - Kefalonie - Praha
včetně poplatků spojených s leteckou dopravou (poplat-
ky: 2000 Kč), transfery, 7x, 10x nebo 11x ubytování,
stravu dle ceníku, služby zástupce Viamare
Příplatky: komplexní cestovní pojištění: 35 Kč/osoba/
den, minimální obsazenost u studií a apartmánu Chloe:
2 osoby
Dítě do 2 let: 1000 Kč bez nároku na místo v letadle 
a služby
Speciální nabídka: pronájem auta s přistavením 
na letišti: skupina B: 7690 Kč/10 dní, 8490 Kč/ 
11 dní, skupina E: 12190 Kč/10 dní, 13390 Kč/ 
11 dní
Děti nesmí v den návratu ze zájezdu dovršit stanovený
věk.

Dítě do 12 let pobyt ZDARMA
Chloe - na přistýlce (3. a 4.lůžko)
7 nocí: 7990 Kč 
10 a 11 nocí: 8990 Kč

DĚTSKÉ CENY

Aktuální ceny: www.viamare.cz
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LASSI - ARGOSTOLI
Lassi je vlastně živé předměstí hlavního města
Argostoli. Má dvě skvělé pláže s jemným bílým pís-
kem, které se zvolna svažují do tyrkysového moře.
Tyto pláže patří mezi nejkrásnější v Řecku.
Samotné Lassi je dlouhé asi 3 km a jeho domky, vily
a hotely jsou postaveny po obou stranách místní
komunikace nebo na přilehlých svazích. Na této
komunikaci se nalézají také taverny, restaurace, bary,
kavárny a obchody. 

Po půlhodinové pěší procházce dojdete do hlavního
města ostrova Argostoli. Lassi je spojeno s Argostoli
několikrát za den také místní autobusovou dopravou 
(v hlavní sezóně). Dá se použít i taxislužba. Je tak
snadné navštívit toto krásné město s jeho přístavem,
pěší zónou a dalšími pamětihodnostmi. Rozhodně
stojí za to navštívit i Archeologické muzeum a Náro-
dopisné muzeum ostrova Kefalonie. Středem zájmu 
se může stát i poměrně rozsáhlé přístavní tržiště, 
kde snadno nakoupíte ovoce, zeleninu, ryby a další
potraviny.
Severně od Lassi je oblast Fanari. Je pojmenována 
po starobylém majáku, který byl v 19. století zrekon-
struován. Tato oblast nabízí pěkné procházky a neza-
pomenutelné západy slunce. 
V okolí Lassi je velké množství nádherných pláží.
Nejvěhlasnější z nich je překrásná pláž Makris Gialos,
která získává každým rokem modrou vlajku EU. Další
krásné pláže jsou Platis Gialos (modrá vlajka EU),
Kalamnia, Gradakia, Kamarulis a další. Řada těchto
pláží je zastíněna borovicemi a část pobřeží v okolí
Lassi je zalesněné.

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

Transfer:
Na letišti Kefalonie Vás bude očekávat zástupce
Viamare. Cesta do Lassi (cca 6 km) potrvá asi 
15 minut.

Taverny, restaurace, bary, internetová kavárna,
obchody, bankomat, partnerská cestovní kancelář,
půjčovna dopravních prostředků přes zástupce
Viamare, pronájem slunečníků a lehátek. Lékárna
a nemocnice jsou v Argostoli.
Zástupce Viamare do místa pravidelně dojíždí.

Přehled ubytování: 

Anna (studia) ... str. 79

Poseidon (studia, apartmány) ... str. 80

Argostoli 

Lassi - pláž Mediterrane

Argostoli 

Lassi - pláž Makris Gialos 

Zábava na dosah
Vhodné pro rodiny s dětmi

Lassi - pláž San Antonio

To nejdůležitější o Lassi



Anna Anna - mezonetové studio

Anna - studio

AnnaAnna

AnnaAnna - nejbližší pláž

Výhled na moře
studia * 2-4 lůžka * vlastní stravováníAnna **+

Poloha: vilka stojí ve vilové zástavbě ve svahu v klid-
nější části městečka Lassi. Na překrásnou pláž s bílým
pískem Makris Gialos se dostanete asi za 10 minut,
přejdete-li komunikaci a projdete-li borovým hájkem.
Nedaleko vily je autobusová zastávka, odkud se snad-
no dostanete do hlavního města Argostoli.
Ubytování: vilka je účelně zařízena. V 1. patře jsou 
3 studia se 2 lůžky a prostornými balkóny. Ve 2. patře
jsou 2 mezonetová studia s dřevěným vestavěným
patrem se 4 lůžky (vhodné max. pro 3 dospělé osoby
nebo pro rodinu se 2 menšími dětmi). Studia jsou
vybavena sprchou, WC, kuchyňským koutem (včetně
vařiče, základního nádobí a ledničky), klimatizací 
(za příplatek) a balkónem. Ze všech studií je okouzlu-
jící panoramatický výhled na moře a na protější 
pobřeží s městečkem Lixouri. Hostům jsou k dispozici 

i 2 rozlehlé společné terasy opět s nádherným výhle-
dem.
Hodnocení: ubytování s nádherným výhledem 
na moře, ve velmi atraktivním letovisku s úplnou infra-
strukturou, krásnými plážemi a možností snadné
návštěvy hlavního města ostrova.
Vzdálenost od pláže: cca 400 m.
Vzdálenost od centra Lassi: cca 250 m.

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

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rkef109
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Poseidon Apollo

Anastasia

Margarita

RosaPoseidon - výhled do zahrady a na moře

Klidné prostředí
studia a apartmány * 2-5 lůžek * vlastní stravováníPoseidon ***

Rezervace na 242 489 351

Poloha: příjemná vilka stojí ve svahu přímo nad
malou zátokou na okraji Lassi. Dům obklopuje
pečlivě udržovaná zahrada s trávníkem, květinami 
a stromy. Příjezdová cesta zde končí a tak se dá
předpokládat klid i v hlavní sezóně. Po dlážděném
chodníku se dostanete k brance a odtud pak 
po schodech k nejbližším plážím. Přímo u branky
pod zahradou jsou útesy ideální pro šnorchlování. 
V blízkém okolí jsou krásné pláže letoviska Lassi,
kde je možné si pronajmout slunečníky a lehátka.
Taverny, kavárny a obchody jsou ve velmi dobrém
dosahu přímo v městečku. Nedaleko je i zastávka
místní dopravy, která Vás za pár minut doveze 
do hlavního města.
Ubytování: ze zastíněných balkónů a teras je okouz-
lující výhled na moře a na poloostrov Palliki. Naleznete
zde komfortně zařízená a útulná studia a apartmány.
Studia a apartmány jsou vybaveny kuchyňským kou-
tem nebo kuchyní (s vařičem, ledničkou, základním
nádobím, opékačem a varnou konvicí), WC, sprchou
nebo vanou, klimatizací a Wi-Fi (v zahradě před vilou).
Dětská postýlka je na vyžádání (zdarma). Každé studio
a apartmán má svoje vlastní jméno.
Apartmán Koukla: má 2 ložnice celkem se 4 lůžky.
Nachází se v přízemí a z vydlážděné, částečně
zastíněné, do svahu vnořené terasy je pěkný výhled
do dobře udržované zahrady a na moře. Ložnice
s obývací kuchyní je průchozí.
Apartmán Rosa: je velmi prostorný a nachází se 
ve 2. patře, má 2 ložnice a velkou kuchyň. Z velkého
rohového balkónu je nádherný výhled na moře. Mezi
terasou dalšího apartmánu (Margarita) je odstrani-

telná přepážka (vhodné pro spřátelené rodiny). Je 
to největší apartmán v domě a v malém obýváku lze
vyžádat 5. lůžko (gauč pro dítě do 15 let).
Apartmán Margarita: je velmi prostorný a nachází se
ve 2. patře, má 2 ložnice a velkou kuchyň. Z velkého
rohového balkónu je nádherný výhled na moře. Mezi
terasou dalšího apartmánu (Rosa) je odstranitelná pře-
pážka (vhodné pro spřátelené rodiny). 
Mezonetové studio Aleca: z vestavěného schodiště,
které vede z kuchyně v přízemí do 1. patra, se dosta-
nete do útulné ložnice. Aleca má 2 terasy, obě
s okouzlujícím výhledem na moře a do zahrady.
Studio Anastasia: menší a roztomilé studio pro 
2 osoby (manželská postel) je v 1. patře a ze zastíně-
ného balkónu je nádherný výhled na moře.
Studio Apollo: je to vlastně malý domeček pro 2 oso-
by (manželská postel), který naleznete ve 3. patře 
na střeše domu. Má prostornou terasu s překrásným
výhledem na moře.
Hodnocení: útulné a pečlivě vedené ubytování 
s okouzlujícími výhledy, prostornými a dobře udržova-
nými pozemky s květinami a blízkost pláží vytvářejí
z tohoto ubytování velmi atraktivní možnost pro Vaši
dovolenou na Kefalonii. 
Vzdálenost od pláže: cca 150 m.
Vzdálenost od centra Lassi: cca 150 m.

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

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rkef110
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Kefalonie - Lassi
Pláž poblíž vily Poseidon

KEFALONIE - LASSI: odlety z Prahy v pondělí a ve čtvrtek Ceník: Anna, Poseidon
Cena je uvedena za osobu. Ceny jsou kalkulovány k 1.10.2016. Minimální obsazenost zájezdu je 95 osob

Ceny obsahují: letenku Praha - Kefalonie - Praha včetně poplatků spojených s leteckou
dopravou (poplatky: 2000 Kč), transfery, 7x, 10x nebo 11x ubytování, stravu dle ceníku,
služby zástupce Viamare
Příplatky: 1lůžkové studio: od 400 Kč/noc, klimatizace: cca 8 €/den (platba na místě),
komplexní cestovní pojištění: 35 Kč/osoba/den, minimální obsazenost u mezonetového
studia Anna, u apartmánů Poseidon: 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, 14 nebo 
16 nocí ubytování + 2 noci cesta - viz str. 12

Dítě nesmí v den návratu ze zájezdu dovršit stanovený věk.

Dítě do 15 let VÝHODNÁ CENA 
Anna - na 3. a 4.lůžku
Poseidon (apartmán) - na 3. nebo 4.lůžku
nebo na přistýlce (5.lůžko)
(platí pouze 3990 Kč/7 nocí  
nebo 4990 Kč/10 a 11 nocí 
- více na str. 8)

VČASNÁ REZERVACE AŽ DO 31.03.

Dítě do 15 let pobyt ZDARMA
Anna - na 3. a 4.lůžku
Poseidon (apartmán) - na 3. a 4.lůžku 
a na přistýlce (5.lůžko)
7 nocí: 7990 Kč 
10 a 11 nocí: 8990 Kč 

DĚTSKÉ CENY

Aktuální ceny: www.viamare.cz

Ubytování ANNA POSEIDON
Osoba ve studiu Osoba Osoba Osoba ve studiu Osoba v apartmánu Osoba v apartmánu Osoba 

obsazeném v mezonetovém studiu na 3.lůžku obsazeném KOUKLA obsazeném ROSA a MARGARITA na 3. a 4.lůžku 
2 osobami obsazeném 2 osobami 2 osobami 2 osobami obsazeném 2 osobami

Termín Počet nocí vlastní stravování vlastní stravování vlastní stravování vlastní stravování vlastní stravování vlastní stravování vlastní stravování
*20.05. - 05.06. 14+2 9390 9390 9390 9390 9390 9390 9390
05.06. - 12.06. 7 12090 13490 9990 14790 15390 15790 9990
12.06. - 22.06. 10 13890 15890 10990 17490 18690 19190 10990
22.06. - 03.07. 11 14790 17690 10990 18390 19790 20290 10990
03.07. - 13.07. 10 16690 19690 10990 20090 21590 22090 10990
13.07. - 24.07. 11 17390 20690 10990 21190 22690 23290 10990
24.07. - 03.08. 10 16690 19690 10990 20090 21590 22090 10990
03.08. - 14.08. 11 17390 20690 10990 21190 22690 23290 10990
14.08. - 24.08. 10 16690 19690 10990 20090 21590 22090 10990
24.08. - 04.09. 11 17390 20690 10990 21190 22690 23290 10990
04.09. - 14.09. 10 16690 19690 10990 19690 21190 21690 10990
14.09. - 25.09. 11 15190 17290 10990 18890 20090 20590 10990
*25.09. - 14.10. 16+2 8990 8990 8990 8990 8990 8990 8990
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Porto Skala Porto Skala - 2lůžkový pokoj

Porto Skala

hotel * 2-4 lůžka 
* s polopenzí / možnost dokoupení all inclusivePorto Skala ***+

Poloha: hotel Porto Skala je postaven ve stylu tradiční
jónské vesnice. Hlavní budova s recepcí leží cca 50 m
od 2 malých oblázkových pláží, na které se dostanete
po schodech, přejdete-li místní komunikaci vedoucí 
do Porosu. Skala, nejbližší osada s překrásnou pláží, 
je vzdálena cca 2,5 km. Hotelový autobus Vás zdarma
dopraví do Skaly několikrát denně. Veřejná autobuso-
vá linka Vás zase dopraví do Porosu. Vydáte-li se 
od hotelu na sever či na jih, narazíte na řadu hezkých
pláží, které Vám nabídnou soukromí. 
Ubytování: barevné domky hotelu jsou postaveny tak
chytře, že převážná většina pokojů má z balkónů 
a teras výhled na moře nebo částečný výhled na moře
zastíněný zelení. Pokoje jsou vybaveny sprchou, WC,
telefonem, TV/SAT, klimatizací, fénem, sejfem, lednič-
kou a setem na kávu. V pokojích je možné si vyžádat
3. lůžko (rozkládací lůžko) a 4. lůžko (palanda pro 
2 děti). Dětská postýlka je na vyžádání (zdarma).
Další vybavení hotelu: v hotelu je k dispozici bazén 
a dětský bazén, bar u bazénu, restaurace, klubovna
s TV, místnost s internetem (za poplatek), Wi-Fi 
ve veřejných prostorách, herna, obchod se suvenýry,
kino, kulečník, dětské hřiště, minigolf, stolní tenis 
a fitness. U hotelu je dostatečně velké parkoviště. 
Stravování: americká snídaně je podávána formou
bufetu, večeře (nejméně 3 hlavní chody) je podávána
také formou bufetu. Je možné změnit večeři za oběd. 
V hotelu si můžete dopřát i oběd á la carte, který 
je podáván v restauraci u bazénu. U polopenze 
se nápoje hradí. Hotel je známý výbornou kuchyní.
Hodnocení: ubytování v malých domcích Vám poskyt-
ne větší dávku soukromí, velkou výhodou je i výhled
na moře a doprava hotelovým autobusem do živého
letoviska Skala. 

Doporučujeme: pronájem auta již v cestovní kance-
láři s přistavením na letišti nebo u hotelu.
Vzdálenost od pláže: cca 50-150 m.
Vzdálenost od centra Skaly: cca 2,5 km.

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

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rkef111

SKALA
Skala je přímořské letovisko, které leží na jihovýchodě
ostrova asi 12 km od přístavu Poros. Hezká
oblázkovo-písečná pláž, která v některých místech
nabývá zvláštní oranžový nádech, a která byla v roce
2016 oceněna modrou vlajkou EU. Pláž je lemovaná
piniemi. Pokud máte rádi větší soukromí, naleznete jej
opodál mezi obrovitými balvany, které vytvářejí
kouzelné zátoky a skrýše, nebo v malých zátokách,
které jsou pod úrovní komunikace, která vede 
do Porosu. Na pláži si můžete pronajmout lehátka 
a slunečníky a provozovat nejrůznější vodní sporty. 
Ve Skale naleznete řadu restaurací, taveren, kaváren,
obchodů a barů.

Nedaleko Skaly můžete navštívit ruiny staré románské
vily ze 3. stol. př.n.l. s překrásnou mozaikovou podla-
hou a malými lázněmi. V okolí Skaly se nalézají i zbyt-
ky Apollónova chrámu ze 7. stol. př.n.l. a malý koste-
lík Agios Georgios.

Porto Skala - malá pláž před hotelem

Transfer:
Na letišti Kefalonie Vás bude očekávat zástupce
Viamare. Cesta do Skaly (cca 35 km) potrvá asi 1 h. 

Taverny, restaurace, bary, bankomat, obchody,
internetová kavárna, jedna z nejkrásnějších pláží
na ostrově s možností vodních sportů, pronájem
lehátek a slunečníků, pronájem dopravních 
prostředků. 
Zástupce Viamare do místa dojíždí jen 
na základě telefonické výzvy.

To nejdůležitější o Lassi

Porto Skala - bazén
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Kefalonie - Skala
Porto Skala - malá pláž před hotelem

Cena je uvedena za osobu. Ceny jsou kalkulovány k 1.10.2016. Minimální obsazenost zájezdu je 95 osob 

Ceny obsahují: letenku Praha - Kefalonie - Praha včetně poplat-
ků spojených s leteckou dopravou (poplatky: 2000 Kč), transfery,
7x, 10x nebo 11x ubytování, stravu dle ceníku, asistenci na letišti
Příplatky: Porto Skala - all inclusive: 650 Kč/den, dítě do 12 let:
330 Kč/den, 1lůžkový pokoj: 1300 Kč/noc, komplexní cestovní
pojištění: 35 Kč/osoba/den
Dítě do 2 let: 1000 Kč bez nároku na místo v letadle a služby
Dítě nesmí v den návratu ze zájezdu dovršit stanovený věk.

Ceník: Porto SkalaKEFALONIE - SKALA: odlety z Prahy v pondělí a ve čtvrtek

Ubytování PORTO SKALA
Osoba v pokoji Dítě 2-12 let

obsazeném na přistýlce
2 osobami (4.lůžko) 

Termín Počet polopenze polopenze
nocí

05.06. - 12.06. 7 19290 14390
12.06. - 22.06. 10 23690 16690
22.06. - 03.07. 11 26490 18290
03.07. - 13.07. 10 27090 18990
13.07. - 24.07. 11 28590 19790
24.07. - 03.08. 10 27090 18990
03.08. - 14.08. 11 28590 19790
14.08. - 24.08. 10 27090 18990
24.08. - 04.09. 11 28590 19790
04.09. - 14.09. 10 25490 17890
14.09. - 25.09. 11 26390 18290

Dítě do 12 let VÝHODNÁ CENA 
Porto Skala - na přistýlce 
s polopenzí (3.lůžko)
(platí pouze 3990 Kč/7 nocí  
nebo 4990 Kč/10 a11 nocí - více na str. 8)

VČASNÁ REZERVACE AŽ DO 31.03.

Dítě do 12 let pobyt s polopenzí ZDARMA
Porto Skala - na přistýlce (3.lůžko)
7 nocí: 7990 Kč 
10 a 11 nocí: 8990 Kč 

DĚTSKÉ CENY

Aktuální ceny: www.viamare.cz

Pláž Skala Porto Skala - cesta k pláži

Porto Skala


