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Zakynthos - nejmilejší ostrov bohyně Artemis

Rezervace na 242 489 351

Zakynthos
PRO SVOU BUJNOU VEGETACI JE OSTROV NAZÝVÁN
,,KVĚTINOU VÝCHODU” NEBO ,,OSTROVEM VŮNÍ”. 

ZAKYNTHOS vstoupil do povědomí lidí díky skvostné
zelené scenérii, zlatistým plážím a pohostinnosti míst-
ních obyvatel. Velkou atrakcí ostrova je NAVAGIO - pláž
Ztroskotání, kde před lety ztroskotala pašerácká lo�.
ZAKYNTHOS je jedním z mála míst na světě, kde se
rozmnožuje chráněná želva Caretta-Caretta. 

Pro většinu návštěvníků bude nezapomenutelným
zážitkem azurově modré moře s magickými západy
slunce a překrásné scenérie se stovkami jeskyní.
Strmé skály, písčité pláže a divoce rostoucí květiny se
vryjí do paměti společně s vůní jasmínu. Prosluněné
stráně jsou k večeru zdrojem omamné vůně cypřišů,
tymiánu, šalvěje a divokých orchidejí. 

Většina vesnic ve vnitrozemí si zachovala svou tradiční
atmosféru. Lidé jsou známí svou pohostinností a smy-
slem pro zachování svých tradic a kultury. Hlavní
město ZAKYNTHOS se rozkládá na svazích, odkud 
je panoramatický výhled na moře. Ve městě je řada
ulic s arkádami, kde je mnoho malých i větších obcho-
dů. Jednou z nejvýznamnějších pozoruhodností města
je námořnické a historické muzeum.      

Bohatou faunu doplňují želvy Caretta-Caretta, které se
staly neoficiálním symbolem ZAKYNTHOSU. Zátoky
LAGANAS a GERAKAS patří k nejdůležitějším místům
rozmnožování tohoto vzácného druhu. Na přilehlém
nepřístupném ostrůvku PELOUZO žije i malá kolonie
středomořských tuleňů Monachus-Monachus. 

Mnoho míst na ostrově již pohltila masová turistika,
ale Viamare pro Vás připravila komorní půvabná 
místa bez velkých hotelových komplexů: XEHORIATI -
AMOUDI a LIMNI KERI.

Chraňte přírodní krásy ostrova a dodržujte
pravidla, která jsou nutná k přežití želv
Caretta-Caretta. Nezapichujte slunečníky do
písku a po setmění nezůstávejte na plážích!

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

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

Letecké zájezdy na 7 a 14 nocí
Individuální pobyty

Zakynthos - pláž Ztroskotání Navagio

Ostrůvek Cameo

Zakynthos

Zakynthos - želví pláž

Odletová 
místa
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Zakynthos

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

Okruh ostrovem - ochutnávka místního vína v Ag.
Nikolaos, možnost koupání nebo nalodění na malé
čluny - návštěva ,,Modrých jeskyní" (vstupné: 
cca 7 €), úchvatná vyhlídka na proslulou pláž
Ztroskotání s vrakem pirátské lodi, možnost nákupu
tradičních ostrovních produktů a výrobků na trhu 
v horské vesnici Anafonitria, návštěva vesnice
Maries s kostelem, kde kázala Máří Magdalena, 
Exo Chora - nejstarší olivovník na ostrově, návštěva
lisovny olivového oleje v Macheradu. (orientační
cena: 33 €, děti do 12 let: 16,50 €)

Plavba na pláž Ztroskotání - naskytnou 
se Vám nesčetné výhledy na nádherné a členité
pobřeží celého ostrova a budete ohromeni krásou
Modrých jeskyní, v programu je zahrnuto i koupání
na proslulé pláži Ztroskotání a na dalším místě
určeném kapitánem (např. u Modrých jeskyní). 
(orientační cena: 33 €, děti do 12 let: 16,50 €)

Ostrov Kefalonie - autobusem do Agios Nikolaos 
a pak plavba trajektem na Kefalonii, návštěva kláš-

tera Agios Gerasimos, patrona Kefalonie, jeskyně
Drogarati (vstupné: cca 5 €), jezero Melissani - plav-
ba do nitra jeskyně (vstupné: cca 7 €), Agia Efimia,
fotozastávka nad pláží Mirtos. (orientační cena: 
55 €, děti do 12 let: 38 €)

Olympia - plavba trajektem z hlavního města do Kil-
lini, návštěva 1. olympijského stadionu s možností
návštěvy archeologického muzea (vstupné: cca 9 €).
(orientační cena: 66 €, děti do 12 let: 44 €)

Výprava za želvami Caretta-Caretta - malou lodí 
z Limni Keri, prohlídka jeskyní Keri, vyhlížení želv,
zastávka na ostrově Marathonisi, koupání. (orientační
cena: Amoudi + Laganas: 33 €, děti do 12 let: 
16,50 €, Limni Keri: 16,50 €, děti do 12 let: 8,50 €)

Řecký večer - tradiční „řecký večer“ v taverně
Verdsaio v podhorské vesničce Pigadakia s večeří,
programem a neomezenou konzumací vína! Živá
hudba, představení tradičních řeckých tanců, taneční
lekce pro odvážné. (orientační cena: Amoudi: 22 €,
děti do 12 let: 15 €, Limni Keri, Laganas: 33 €, děti
do 12 let: 16,50 €)

Škola potápění - str. 95

Výlety:

- vydejte se do vnitrozemí ostrova Zakynthos 
a budete překvapeni jeho velmi tradičním 
rázem, čeká Vás řada starých vesnic, klášterů, 
zahrad se starobylými olivovníky a další zápla-
vou zeleně

- využijte nabídky malých motorových člunů 
a vydejte se alespoň kousek na západní 
pobřeží ostrova, kde je nejrozsáhlejší systém 
podmořských jeskyní s řadou nádherných 
malých zákoutí, pláží a zálivů

- hlavní město Zakynthos je doslova klenotem 
ostrova, čilý přístav s řadou muzeí, památníků, 
kostelů, náměstí a s obchodní pěší zónou

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

Viamare doporučuje:

Limni Keri - lodní výlet

Caretta - Caretta Výlet na západní pobřeží

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 pro-
nájem 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.

ZAKYNTHOS - pronájem automobilů

Termín 15.05. - 24.06., 07.09. - 16.10. 25.06. - 06.09.
Skupina Typ auta Cena za 7 dní Každý další den Cena za 7 dní Každý další den
A Chevrolet Matiz, Hundai Atos, Suzuki Alto A/C 5590 790 7390 1090
B Fiat Panda, Hyundai Getz, Chevrolet Spark A/C 6290 890 8090 1190
C Chevrolet Aveo, VW Polo, Suzuki Splash  A/C 7190 1090 8990 1290
D Fiat Linea, Suzuki Wagon R, Peugeot 207 A/C 7690 1090 9190 1390
E Suzuki Jimni A/C 8990 1290 10790 1590
Ceny jsou platné při objednání minimálně 15 dní před odjezdem.
Přistavení vozu: letiště Zakynthos, Xehoriati, Limni Keri, Laganas.
Předání vozu: letiště Zakynthos, Xehoriati, Limni Keri, Laganas.
Spoluúčast na škodě: 300 €.
Připojištění nulové spoluúčasti: cca 9 €/den u kategorií A, B, cca 10 €/den u kategorií C, D, E. 
Minimální věk řidiče je 21 let.
Nelze garantovat konkrétní typ auta, pouze skupinu.
Cestovní kancelář Viamare je pouze zprostředkovatel této služby, provozovatel je řecká půjčovna dopravních prostředků.

Klášter Anafonitria 

Limni Keri
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Zakynthos - Xehoriati - Amoudi

Rezervace na 242 489 351

XEHORIATI - AMOUDI 
Xehoriati je malá půvabná vesnička na severním
pobřeží ostrova mezi turistickými středisky Amoudi,
Alikanas a Alikés. Je to jedno z posledních míst 
na pobřeží, kde je zachována stará vesnice se zvyky
místních obyvatel, a kde můžete stále ještě vidět jejich
tradiční způsob života. Mezi starými domky a moder-
ními vilkami je řada políček a zahrad, kde si místní lidé
ještě tradičními způsoby obstarávají živobytí. Země-
dělství, chov koz a ovcí je stále součástí zdejšího živo-
ta, i když v sousedství je již vše podřízeno turistické-
mu ruchu. Toto místo si v minulosti oblíbily významné
osobnosti řecké kultury, malíři, spisovatelé, ale i hu-
dební skladatel Mussakis, který zde rád komponoval.

Srdcem vesničky je maličká náves s obchodem 
a veřejným telefonem. Na pobřeží je taverna a bar. 
I tady je nezbytnou součástí vsi starobylý kostel.  
Pláž je písečná a poměrně úzká, na některých místech
je přerušovaná skalami. Místy se rozšiřuje a vytváří tak
malé písečné pláže s kamennými plotnami. Naleznete
zde i malý přístav s rybářskými lo�kami. Na severu 
i na jihu od tohoto místa naleznete další možnosti
koupání na menších a větších plážích ve střediscích
Amoudi (1,5 km), Alikanas (2 km) a Alikés (4 km). Tato
místa také nabízejí bohatý noční život. 
Ve vesničce Amoudi, která sousedí s vesničkou Xeho-
riati, naleznete taverny, obchody a pláž Amoudi. 
V okolí je také několik divokých pláží a malá pěkná
písečná pláž Psarou, která byla oceněna modrou 
vlajkou EU.
Letovisko Alikanas leží nedaleko Xehoriati a Amoudi.
Vedle Alikanas je ještě rušnější letovisko Alikés, kam
můžete dojít za pár minut po krásné písečné pláži
nebo po místní komunikaci, která je lemovaná obcho-
dy a tavernami. Kdysi zde bývala soliska (odsolovací
nádrže) a právě ty daly oběma osadám jména.
Alikanas je v úrodném údolí plném olivovníků, a tak
Vám doporučujeme využít jeho polohu k příjemným
procházkám do přírody. Pláž v Alikanas je opravdu
výjimečná, je písečná s pozvolným vstupem do vody
a je ideální i pro rodiny s malými dětmi. Voda je zde
čistá a má překrásnou modrou barvu. Na pláži je
možné pronajmout si lehátka a slunečníky.
Z Xehoriati a z Amoudi je možné pouze omezeně 
využít autobusovou dopravu (zpravidla jen 2x denně),  
z Alikanas jezdí pravidelná autobusová linka (četnost
závislá na sezóně), která spojuje tato místa s překrás-
ným hlavním městem ostrova Zakynthos, které 
je vzdáleno cca 15 km. Odtud jezdí mnoho spojů 
do okolních turistických center. 

Kompletní nabídka a aktuální ceny: 
www.viamare.cz/xehoriati-amoudi

Transfer:
Na letišti Zakynthos Vás bude očekávat zástupce
Viamare. Cesta do Xehoriati - Amoudi (cca 20 km)
potrvá asi 30 minut.

Velmi hezké písečné pláže s možností pronájmu
slunečníků a lehátek. Taverny, obchody, kavárny 
s barem, telefon, možnost půjčení motorových vozi-
del přes zástupce Viamare, který místo pravidelně
navštěvuje. Další bary, restaurace, lékař, bankomat,

možnost vodních sportů a pronájem motorových
člunů naleznete v sousedních vesnicích Alikanas 
a Alikés, které jsou vzdáleny cca 20 minut chůze. 

Přehled ubytování:
Lithari (studia) ... str. 87
Dionysia (studia) ... str. 87  
Achillion (studia) ... str. 88  
Panorama (studia, apartmány) ... str. 89  
Amoudi (studia s polopenzí) ... str. 90  

To nejdůležitější o Xehoriati - Amoudi

Amoudi - pláž

Xehoriati - pláž

Xehoriati - cesta na pláž



Lithari Lithari - výhled

Lithari - studio

Klidné prostředí / Výhled na moře
studia * 2 lůžka * vlastní stravováníLithari **+

Poloha: půvabný domek stojí v mírném svahu pár
metrů od malé návsi přímo v srdci vesničky Xehoriati.
Cesta na pláž vede přímo od domu. Projdete-li okolo
malých zahrádek, jste velmi rychle na pěkné menší
písečné pláži. Nejbližší taverny a bary jsou vzdáleny 
5 - 15 minut chůze. 
Ubytování: domek je ukázkou typické vilové výstavby
ostrova Zakynthos. Za domem je ve svahu upravená
malá zahrádka s různými zákoutími. Ubytování
Viamare je v 1. patře. Pěkná romantická studia jsou
příjemně vybavena ve stylu antik, mají kuchyňský kout
(včetně vařiče, základního nádobí a ledničky), sprchu,
WC, klimatizaci (za příplatek) a Wi-Fi. Z balkónů je nád-
herný výhled na moře a vesničku. 
Hodnocení: příjemné ubytování s vynikající polohou, 

s výborným dosahem centra vesničky a pláže. Doporu-
čujeme všem milovníkům klidu a romantiky, výhled 
z balkonů na moře a do zeleně je velmi příjemný.
Vzdálenost od pláže: cca 100 m.
Vzdálenost od centra a pláže Alikanas: cca 2,5 km.

Možnosti obsazenosti:
studia  ii / ii / i

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rzak101

Dionysia Dionysia - venkovní posezení

Dionysia - studio

Klidné prostředí / I pro náročné
studia * 2-4 lůžka * vlastní stravováníDionysia ***

Poloha: pěkná vilka stojí nedaleko cesty, která vede 
z Xehoriati do Amoudi. Je postavená v olivovém sadu.
Pozemek je oplocen a na zahradě před domem 
je příjemné posezení v altánku a venkovní gril.
Nedaleko vilky je malá přírodní oblázková pláž. Pláže
se službami jsou v Amoudi a v Xehoriati., kde jsou
také obchody a taverny. Na obě místa se dostanete
příjemnou procházkou po místní komunikaci, která
vede mezi olivovými sady. 
Ubytování: ve vile jsou 3 krásná a prostorná studia 
s velkými terasami, které směřují k moři. Ve studiích
jsou vždy 2 lůžka částečně oddělená od obývací části
(prostor však není uzavřen). V obývací části je roz-
kládací gauč (další 2 lůžka). Studia jsou vzdušná 
a mají 2 východy na terasu. Jsou vybavena vanou, WC,

kuchyňským koutem (včetně vařiče, základního nádo-
bí a ledničky), TV a klimatizací (za příplatek). Dětská
postýlka je na vyžádání (zdarma).
Hodnocení: krásné ubytování se snadným dosahem
pláží, na půl cesty mezi vesničkami Amoudi a Xehoriati.
Bude vyhovovat i náročnějším klientům a rodinám s dět-
mi, kteří určitě ocení vynikající servis a zahradu majitelky.
Vzdálenost od malé pláže: cca 200 m.
Vzdálenost od pláže v Amoudi: cca 500 m.
Vzdálenost od pláže v Xehoriati: cca 550 m.

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

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rzak102

87Online rezervace na www.viamare.cz Rezervace na 242 489 351

Zakynthos - Xehoriati
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Zakynthos - Amoudi

Achillion Achillion - výhled ze studií

Achillion

Klidné prostředí / Bezprostředně u pláže
studia * 2-4 lůžka * vlastní stravování / možnost dokoupení snídaní a večeříAchillion ***

Rezervace na 242 489 351

Poloha: malý rodinný hotel je postaven na nízkém
travnatém ochozu přímo nad mořem v centru malé
osady Amoudi, která sousedí s vesničkou Xehoriati. 
Na písečnou pláž se dostanete velmi snadno, vydáte-
li se po cestičce podél moře nebo projdete-li zahradou
a pak budete pokračovat po strmější cestě a po scho-
dech na pláž. Přímo pod hotelem je další malá píseč-
ná pláž s pozvolným vstupem do moře. Ve vzdálenosti
cca 1 km jsou další pláže, které se jmenují Gerakari 
a Psarou. V okolí jsou obchody a taverny.
Ubytování: dobře zařízená a prostorná studia jsou
vybavena 2 lůžky s možností vyžádání až 2 přistýlek
pro děti (rozkládací křeslo nebo rozkládací lůžko), spr-
chou, WC, kuchyňským koutem (včetně vařiče, základ-
ního nádobí a ledničky), klimatizací (za příplatek), TV 
a prostorným zastřešeným balkónem nebo terasou.
Dětská postýlka je na vyžádání (zdarma). Studia jsou 
v přízemí, 1. a  2. patře a všechna mají krásný výhled
na moře, některá mají výhled částečně zastíněný
vegetací. U hotelu je bazén s dětským brouzdalištěm
s lehátky a slunečníky (zdarma), telefon na kartu, bar 

a výborná řecká restaurace, kde si můžete dopřát
snídani, oběd, večeři i zmrzlinu. U hotelu je dobře
udržovaná zahrada s květinami a rozsáhlými trávníky.
V restauraci a u bazénu je Wi-Fi.
Stravování: restaurace má celodenní provoz, kuchyně
je skvělá. Jídlo se podává ve vnitřní restauraci nebo 
na zastřešené terase s krásným výhledem na moře.
Hodnocení: velmi příjemný malý rodinný hotel 
se zahradou v bezprostřední blízkosti pláže a s výbor-
nými službami.
Vzdálenost od pláže: cca 50 m.
Vzdálenost od centra Amoudi: cca 50 m.
Vzdálenost od centra a pláže Xehoriati: cca 1,5 km.

Možnosti obsazenosti:
studia  iiii / iii / ii / i

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rzak103

Achillion - výhled z taverny

Achillion - pláž

Achillion



Panorama Panorama - výhled ze studia

Panorama

Klidné prostředí / Bazén u vedlejšího hotelu       
studia a apartmány * 2-4 lůžka

vlastní stravování / možnost dokoupení snídaní a večeříPanorama **+

Poloha: vilka je umístěna velmi blízko moře, v rozlehlé
pěstěné zahradě, v malé vesničce Amoudi. V blízkosti je
hotel Achillion, kde si můžete dát u bazénu nápoje,
snídani, oběd či večeři. V blízkém okolí jsou další taverny
a obchody. Na písečnou pláž Amoudi je to jen pár minut.
Krásná písečná pláž Psarou je vzdálená cca 1,5 km.
Ubytování: apartmány s 2lůžkovou ložnicí a 2 lůžky
v menší obytné kuchyňce (rozkládací gauč) a 2lůžková
studia jsou v přízemí nebo v 1. patře. Z prostorných 
a zastíněných balkónů nebo teras je výhled na moře,
z přízemí je výhled do zahrady. Studia a apartmány jsou
vybaveny sprchou, WC, kuchyňským koutem (včetně
základního nádobí a ledničky), sejfem (za příplatek), kli-
matizací (za příplatek), TV a Wi-Fi. V ubytování je možné
vyžádat i suitu až pro 5 osob (ceník na www.viamare.cz).

Stravování: za příplatek si můžete dopřát snídani 
a večeři v blízkém hotelu Achillion. Domácí jídlo je
podávané v hotelové restauraci nebo na terase hotelu
s výhledem na moře.
Hodnocení: příjemné a dobře udržované ubytování
obklopené zahradou bude vyhovovat všem, kteří mají
rádi klid a prostředí menší osady. 
Vzdálenost od pláže: cca 150 m.
Vzdálenost od centra Amoudi: cca 30 m.

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

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rzak104
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Zakynthos - Amoudi

Ceny obsahují: letenku Praha - Zakynthos - Praha včetně poplatků spojených
s leteckou dopravou (poplatky: 2000 Kč), transfery, 7x nebo 14x ubytování,
stravu dle ceníku, služby zástupce Viamare
Příplatky: snídaně: 190 Kč/den, večeře: 380 Kč/den, 1lůžkové studio: 
400 Kč/noc (Panorama), 500 Kč/noc (Achillion, Dionysia, Lithari), klimatiza-
ce: cca 5 €/den (platba na místě), sejf - Panorama: cca 1 €/den (platba 
na místě), komplexní cestovní pojištění: 35 Kč/osoba/den, minimální obsaze-
nost u apartmánů Panorama: 2 osoby
Dítě do 2 let: 1000 Kč bez nároku na místo v letadle a služby
*kombinovaná doprava - jedna cesta autokarem a lodí, druhá cesta letec-
ky, 16 nebo 15 nocí ubytování + 2 noci cesta - viz katalog str. 12
Děti nesmí v den návratu ze zájezdu dovršit stanovený věk.

Dítě do 18 let VÝHODNÁ CENA 
Dionysia - na přistýlce (3. a 4.lůžko)
Dítě do 15 let VÝHODNÁ CENA 
Panorama (apartmán) 
- na přistýlce (3. a 4.lůžko)
Dítě do 12 let VÝHODNÁ CENA 
Achillion - na přistýlce (3.lůžko)
(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
Dionysia - na přistýlce (3. a 4.lůžko)
Dítě do 15 let pobyt ZDARMA
Panorama (apartmán) - na přistýlce (3. a 4.lůžko)
Dítě do 12 let pobyt ZDARMA
Achillion - na přistýlce (3.lůžko)
Dítě do 10 let pobyt ZDARMA
Achillion - na přistýlce (4.lůžko)
7 nocí: 7990 Kč 

14 nocí: 9990 Kč

DĚTSKÉ CENY

Aktuální ceny: www.viamare.cz

ZAKYNTHOS - XEHORIATI, AMOUDI: odlety z Prahy každou středu Ceník: Lithari, Dionysia, Achillion, Panorama

Ubytování LITHARI DIONYSIA ACHILLION PANORAMA
Osoba ve studiu Osoba ve studiu Osoba na přistýlce Osoba ve studiu Osoba ve studiu Osoba v apartmánu Osoba na přistýlce

obsazeném 2 osobami obsazeném 2 osobami (3. a 4.lůžko) obsazeném 2 osobami obsazeném 2 osobami obsazeném 2 osobami (3.lůžko)
Strava vlastní stravování vlastní stravování vlastní stravování vlastní stravování vlastní stravování vlastní stravování vlastní stravování

Cena je uvedena za osobu. Ceny jsou kalkulovány k 1.10.2016. Minimální obsazenost zájezdu je 30 osob

Počet nocí 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14
*20.05. - 07.06. 9590 9590 9590 9590 9590 9590 9590
07.06. - 14.06. 12 690 15 990 12 990 16 290 9990 11990 13 290 17 190 11 490 14 490 13 490 17 490 9990 11990
14.06. - 21.06. 13 090 16 890 13 790 17 690 9990 11990 13 990 18 190 12 390 15 490 14 290 18 490 9990 11990
21.06. - 28.06. 13 890 18 690 14 390 19 290 9990 11990 14 890 20 390 12 890 16 490 14 990 20 490 9990 11990
28.06. - 05.07. 15 190 19 690 15 490 20 290 9990 11990 16 190 21 490 13 790 17 490 16 290 21 490 9990 11990
05.07. - 12.07. 15 190 19 690 15 490 20 290 9990 11990 16 190 21 490 14 190 17 890 16 290 21 490 9990 11990
12.07. - 19.07. 15 190 19 690 15 490 20 290 9990 11990 16 190 21 490 14 190 17 890 16 290 21 490 9990 11990
19.07. - 26.07. 15 190 19 690 15 490 20 290 9990 11990 16 190 21 490 14 190 17 890 16 290 21 490 9990 11990
26.07. - 02.08. 15 190 19 690 15 490 20 290 9990 11990 16 190 21 490 14 190 17 890 16 290 21 490 9990 11990
02.08. - 09.08. 15 190 19 690 15 490 20 290 9990 11990 16 190 21 490 14 190 17 890 16 290 21 490 9990 11990
09.08. - 16.08. 15 190 19 690 15 490 20 290 9990 11990 16 190 21 490 14 190 17 890 16 290 21 490 9990 11990
16.08. - 23.08. 15 190 19 690 15 490 20 290 9990 11990 16 190 21 490 14 190 17 890 16 290 21 490 9990 11990
23.08. - 30.08. 15 190 18 790 15 490 19 290 9990 11990 16 190 20 790 14 190 17 290 16 290 20 890 9990 11990
30.08. - 06.09. 14 490 18 290 14 690 18 790 9990 11990 15 290 19 790 13 590 16 490 15 290 19 890 9990 11990
06.09. - 13.09. 14 490 17 890 14 690 18 290 9990 11990 15 290 19 290 13 590 16 290 15 290 19 290 9990 11990
13.09. - 20.09. 13 890 17 090 14 090 17 390 9990 11990 14 490 18 190 13 090 15 590 14 490 18 190 9990 11990
20.09. - 27.09. 12 890 13 090 9990 13 490 12 690 13 890 9990
*27.09. - 14.10. 8890 8890 8890 8890 8890 8890 8890
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Zakynthos - Amoudi

Amoudi Amoudi 

Amoudi 

studia * 2-3 lůžka * s polopenzíAmoudi ***

Rezervace na 242 489 351

Poloha: menší hotel se 3 budovami se nalézá
v zahradě nedaleko moře v klidné osadě Amoudi.
Uprostřed je pěkný bazén, malý dětský bazének a bar.
Obchody i taverny jsou nedaleko. Na užší písečnou
pláž Amoudi s pozvolným vstupem do vody se dosta-
nete pohodlně po místní komunikaci za pár minut. 
U pláže je i taverna Kritamo stejného majitele, odkud
je nádherný výhledem na azurové Jónské moře.
Ubytování: 2lůžková studia, některá s  možností 
přistýlky (rozkládací křeslo pro dítě do 10 let), jsou 
prostorná a mají výhled na moře. Studia Viamare jsou 
v 1. a 2. patře. Studia mají sprchu, WC, kuchyňský kout
(včetně vařiče, základního nádobí a ledničky), TV, 
Wi-Fi a klimatizaci (za příplatek). Balkóny a terasy jsou
prostorné a zastíněné. Můžete si zde vyžádat dětskou
postýlku (za příplatek). Na zahradě je malé dětské 
hřiště.
Stravování: v  hotelu se podává mírně rozšířená 
kontinentální snídaně formou bufetu. Večeře se

podává ve vyhlášené taverně nad pláží (cca 300 m).
Večeře je servírovaná a skládá se z předkrmu a salátu,
hlavního jídla a dezertu. Jedná se o dobrou čerstvou
domácí stravu řeckého typu.
Hodnocení: velmi dobře vedený hotel s příjemnou
polohou v malé klidné osadě, odkud je překrásný
výhled na neobyčejně barevné Jónské moře. Vhodné 
i pro rodiny s dětmi.
Vzdálenost od pláže: cca 160 m.
Vzdálenost od centra: cca 50 m.

Možnosti obsazenosti:
studia  iii / ii / i

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rzak105

Amoudi Amoudi 

Amoudi - taverna Kritamo



Amoudi - pláž Psarou
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Zakynthos - Amoudi

Ceny obsahují: letenku Praha - Zakynthos - 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 1000 Kč/noc, klimatizace: 
cca 5 €/den (platba na místě), sejf: 10 €/týden (platba 
na místě), dětská postýlka: 10 €/týden (platba na místě),
komplexní cestovní pojištění: 35 Kč/osoba/den
Dítě do 2 let: 1000 Kč bez nároku na místo v letadle a služby

Děti nesmí v den návratu ze zájezdu dovršit stanovený věk.

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

VČASNÁ REZERVACE AŽ DO 31.03.

Dítě do 4 let pobyt s polopenzí ZDARMA
Amoudi - na přistýlce (3.lůžko)
7 nocí: 7990 Kč 
14 nocí: 9990 Kč

DĚTSKÉ CENY

Aktuální ceny: www.viamare.cz

ZAKYNTHOS - XEHORIATI, AMOUDI: odlety z Prahy každou středu Ceník: Amoudi

Amoudi - taverna Kritamo

Zakynthos - hlavní město

Cena je uvedena za osobu. Ceny jsou kalkulovány k 1.10.2016. Minimální obsazenost zájezdu je 30 osob
Ubytování AMOUDI

Osoba ve studiu Dítě 4-10 let
obsazeném 2 osobami na přistýlce (3.lůžko)

Strava polopenze polopenze
Počet nocí 7 14 7 14
07.06. - 14.06. 16 590 23 890 13 390 17 290
14.06. - 21.06. 16 990 24 590 13 590 17 690
21.06. - 28.06. 17 290 26 290 13 690 18 690
28.06. - 05.07. 18 690 27 490 14 490 19 190
05.07. - 12.07. 18 690 27 490 14 490 19 190
12.07. - 19.07. 18 690 27 490 14 490 19 190
19.07. - 26.07. 18 690 27 490 14 490 19 190
26.07. - 02.08. 18 690 27 490 14 490 19 190
02.08. - 09.08. 18 690 27 490 14 490 19 190
09.08. - 16.08. 18 690 27 490 14 490 19 190
16.08. - 23.08. 18 690 27 490 14 490 18 690
23.08. - 30.08. 18 690 26 290 13 990 18 190
30.08. - 06.09. 17 690 25 390 13 990 18 190
06.09. - 13.09. 17 690 25 090 13 990 17 990
13.09. - 20.09. 17 390 24 390 13 890 17 690
20.09. - 27.09. 16 590 13 390



Transfer:
Na letišti Zakynthos Vás bude očekávat zástupce
Viamare. Cesta do Limni Keri (cca 15 km) potrvá asi
25 minut.

Oblázková a kousek písečné pláže s možností pro-
nájmu slunečníků a lehátek. Sídlo zástupce Viamare,
taverny, cukrárna, obchody, pekárny, kavárny, bary,
telefon, poštovní schránka, bankomat, škola potápě-
ní, možnost pronájmu motorových člunů, možnost
půjčení motorových vozidel a rezervace výletů přes
zástupce Viamare. V přístavu kotví malé čluny, kte-

rými lze plout na okolní pláže a do jeskyní na jihu
ostrova. Další bary, taverny a kavárny jsou v sou-
sední vesnici Keri, která je vzdálena cca 5 km.

Přehled ubytování:
Panorama (studia) ... str. 93
Dakis (studia) ... str. 93
Miranda (studia, apartmány) ... str. 94
Bratis (studia, apartmány) ... str. 94
Argastares (vily) ... str. 96
Joanna (studia, apartmány) ... str. 96
Yannis (vily) ... str. 98

To nejdůležitější o Limni Keri

Limni Keri 

Limni Keri - pláž Marathia

Limni Keri - bar Mithos 

Taverna u pláže Marathia

Limni Keri - přístav

92 Online rezervace na www.viamare.cz

Zakynthos - Limni Keri

Rezervace na 242 489 351

LIMNI KERI 
Limni Keri je malá příjemná vesnička, která leží na jihu
ostrova kousek od Národního mořského parku. Výhled
na otevřené moře s ostrovem Marathonisi a fascinu-
jícími východy slunce Vás zcela zaručeně okouzlí.
Vesnička leží v úrodném údolí, kde místní obyvatelé
pěstují zeleninu a olivy a chovají domácí zvířata. Podél
nábřežní promenády a jedné hlavní třídy naleznete
taverny, restaurace, kavárny, bary, obchody, místního
pekaře, kavárnu a cukrárnu. 

Malá část pláže je písečná a pak přechází 
v oblázkovou. Voda je čistá a vstup do moře je pozvol-
ný a vhodný  i pro děti. Můžete si zde pronajmout slu-
nečníky a lehátka. V roce 2016 tato krásná pláž,
zastíněná tamaryšky, získala Modrou vlajku EU. V jed-
nom ze středisek potápění si můžete zaplatit kurz
potápění. Podle mezinárodní klasifikace míst pro
potápění je Zakynthos řazen mezi 4 nejlepší potá-
pěčská místa Evropy. Pronajmout si můžete i malý
motorový člun. Těmito čluny se dostanete na pohád-
kovou pláž na ostrově Marathonisi, na další nádher-
nou pláž Marathia, která je dosažitelná i pěšky (3 km
od přístavu) nebo na jižní mys Keri, kde můžete pro-
zkoumat pozoruhodné mořské jeskyně s neuvěřitelně
průzračnou vodou. Z malého přístavu vyplouvají
výletní lo�ky, které jezdí k jeskyním, jižnímu mysu 
a na okolní pláže (v nabídce Viamare). 
15 minut od Limni Keri je zastávka místní autobusové
dopravy (autobus jezdí zpravidla 2x denně). Můžete
se tak snadno dostat do krásného hlavního města 
ostrova. Na zeleném pahorku, asi 5 km od Limni Keri,
je malebná vesnička Keri se 700 obyvateli. Je posta-
vena v typickém stylu s kamennými domy a úzkými
uličkami. Tato oblast je proslulá i sirnými prameny 
a největší řeckou vlajkou na světě.

Kompletní nabídka a aktuální ceny: 
www.viamare.cz/limni-keri



Panorama Panorama - výhled

Panorama - studia

Zábava na dosah
studia * 2-3 lůžka * vlastní stravování / možnost dokoupení večeříPanorama **+

Poloha: vilka stojí na kopečku přímo nad malým pří-
stavem v Limni Keri. Vilka svou polohou a výstavní
architekturou tvoří nepřehlédnutelnou dominantu
Limni Keri. Za pár minut se dostanete k malému pří-
stavu a na oblázkovou a malou písečnou pláž. V okolí
jsou taverny, cukrárna, pekárna a obchody. 
Ubytování: vilka má krásnou terasu s malým altán-
kem a příjemným posezením, odkud je okouzlující
výhled na moře. Studia jsou prostorná, vždy s 1 man-
želskou postelí a 3. lůžkem. Z balkónů je krásný
výhled na moře, a to i z přízemních studií, z jejichž
teras se dostanete na upravený trávník. Studia mají
sprchu, WC, kuchyňský kout (včetně vařiče, základního
nádobí, rychlovarné konvice a ledničky), klimatizaci 
(za příplatek), telefon, TV, sejf (za příplatek), fén 

a Wi-Fi (v recepci). Dětská postýlka je na vyžádání
(zdarma). Ve vile je také kancelář zástupce Viamare 
a na zahradě vilky malé dětské hřiště.
Stravování: možnost dokoupení večeří v taverně Keri.
Hodnocení: příjemné ubytování se zahradou, s krás-
ným výhledem na moře a na celý záliv je velmi blízko
centra městečka i pláže.
Vzdálenost od pláže: cca 180 m.
Vzdálenost od centra Limni Keri: cca 150 m.

Možnosti obsazenosti:
studia  iii / iii / ii / i

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rzak106

Dakis Výhled z Dakisu

Dakis - studio 2. patro

Klidné prostředí / Zábava na dosah / Výhled na moře
studia * 2-3 lůžka * vlastní stravování / možnost dokoupení večeříDakis **+

Poloha: pěkná vilka se sedlovými stříškami, tak typic-
kými pro Zakynthos, stojí na vršku nad malým přísta-
vem v Limni Keri. K pobřežní promenádě a k pláži 
se dostanete velmi rychle přes olivový háj. V okolí jsou
taverny, cukrárna, pekárna a obchody. 
Ubytování: standardně vybavená studia jsou
v 1. patře a novější studia ve 2. patře. Součástí vyba-
vení je sprcha, WC, kuchyňský kout (včetně vařiče,
základního nádobí, rychlovarné konvice a ledničky),
balkón, klimatizace (za příplatek) nebo stropní větrák 
a Wi-Fi. Dětská postýlka je na vyžádání (zdarma). 
Ze studií ve 2. patře je panoramatický výhled na moře
a z prostorných zastíněných balkónů studií v 1. patře,
které také směřují k moři, je výhled do olivového sadu.
Před domem je velmi příjemné posezení u velkého

stolu mezi květinami a bylinkami. 
Stravování: možnost dokoupení večeří v taverně Keri.
Hodnocení: ubytování obklopené zahradami s výhle-
dem na moře, velmi blízko centra a pláže, v klidném
prostředí a s velmi příjemnými a pohostinnými maji-
teli.
Vzdálenost od pláže: cca 200 m.
Vzdálenost od centra Limni Keri: cca 150 m.

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

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rzak107
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Zakynthos - Limni Keri
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Miranda Miranda - výhled z apartmánu

Miranda - studio

studia a apartmány * 2-4 lůžka 
vlastní stravování / možnost dokoupení večeříMiranda **+

Rezervace na 242 489 351

Poloha: vilka stojí v malé vilové čtvrti obklopená zele-
ní. Do centra Limni Keri a na pláž se dostanete velmi
rychle po příjezdové komunikaci. Budete zde míjet
první taverny, cukrárny a obchody.
Ubytování: dobře vybavená 3lůžková studia mají
manželskou postel a 3. lůžko a jsou v 1. patře nebo 
v přízemí. Apartmány jsou prostorné, mají 2 ložnice 
a kuchyň a jsou v 1. patře. Studia a apartmány jsou
vybaveny sprchou, WC, kuchyňským koutem (včetně
vařiče, základního nádobí a ledničky), klimatizací 
(za příplatek), Wi-Fi a TV. Dětská postýlka je 
na vyžádání (zdarma). Balkóny nebo terasy jsou
zastíněné a prostorné, s výhledem do zeleně, která
chrání dům před prudkým sluncem. Rodina majitele
bydlí v přízemí a pečlivě se stará o své hosty.

Stravování: možnost dokoupení večeří v taverně Keri.
Hodnocení: příjemné prostorné ubytování ve ven-
kovském prostředí, se snadným přístupem k pláži 
a do centra vesničky.
Vzdálenost od pláže: cca 300 m.
Vzdálenost od obchodu: cca 50 m.
Vzdálenost od centra Limni Keri: cca 250 m.

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

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rzak108

Bratis Bratis

Bratis

Atraktivní poloha
studia a apartmány * 2-5 lůžek * vlastní stravování / možnost dokoupení večeříBratis ***

Poloha: vilka se studii a apartmány stojí v mírném
svahu porostlém zelení v údolí vesničky, nedaleko
zálivu Limni Keri. Na oblázkovo-písečnou pláž se
dostanete za pár minut, seběhnete-li schodiště 
a dále pokračuje pohodlně po místní komunikaci. 
V okolí domu jsou taverny a nedaleko je půjčovna
motorových člunů.
Ubytování: studia a apartmány jsou prostorné a vzdu-
šné. Studia jsou 2lůžková s přistýlkou (manželské
lůžko a další lůžko). Apartmány mají 2 ložnice, jednu
s manželským lůžkem a druhou se 2 lůžky. Je zde
možné vyžádat přistýlku pro dítě. Studia i apartmány
mají zastíněné balkóny s pěkným výhledem na moře,
jsou vybaveny sprchou či vanou, WC, kuchyňským
koutem (včetně vařiče, základního nádobí a ledničky)

a klimatizací (za příplatek). V přízemí domu bydlí rodi-
na majitele.
Stravování: možnost dokoupení večeří v taverně Keri.
Hodnocení: dobře udržované a prostorné ubytování
zasazené do zeleně má vynikající polohu jen pár
metrů od oblázkové pláže. Další předností domu je
výhled na moře.
Vzdálenost od pláže: cca 80 m.
Vzdálenost od centra Limni Keri: cca 500 m.

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

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rzak109
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Zakynthos - potápěčská perla

v Jónském mořiPotápění na ostrově Zakynthos
Zakynthos je ostrovem v Jónském moři, který nabízí
rozmanitý středomořský vodní svět. Podle mezi-
národní klasifikace je Zakynthos uváděn mezi 4 nej-
lepšími potápěčskými lokalitami Evropy a je zařazen
mezi 50 nejzajímavějších potápěčských lokalit
světa. 
Podmořský svět ostrova Zakynthos se vyznačuje
mohutnými skalami, rozsáhlými jeskynními systémy,
prohlubněmi a prosvětlenými skalními klenbami.
Potápěčské lokality se zachovalými živočišnými 
a rostlinnými druhy poskytují potápěčům neobyčej-
nou pestrost. Velký dojem ve Vás zanechá potápění
do četných podmořských jeskyní podél pobřeží. Ale

pozor, některé jeskyně vyžadují bezpodmínečně
dobré zkušenosti a profesionalitu. 
Navršené skály vytvářejí mezery a škvíry, ideální úkry-
ty pro murény, chobotnice, ropušnice, mořské �asy,
pražmy, slizouny, cípaly a další pozoruhodné obyva-
tele moře. Raci poustevníci, krabi a langusty obývají
též zdejší potápěčské lokality. Můžete vidět i pře-
krásné sasanky.
Veškeré potápěčské zajímavosti se nacházejí 
v hloubkách do 40 m a se zajištěnou viditelností 
od 30 do 40 m. Téměř všechny potápěčské lokality
jsou vzdáleny do 40 minut lodí, takže je snadné
udělat za den až dvě vyjíž�ky. 

POTÁPĚČSKÉ CENTRUM TURTLE BEACH
provoz květen - říjen
Přehled kurzů PADI

Professional Association of Diving Instructors

PADI OWD (Open Water Diver) cca 345 €
5denní potápěčský kurz pro začátečníky (min. věk 
12 let). Cena zahrnuje kompletní vybavení, ponory 
na pláži, ponory na otevřeném moři, učební materiál,
teoretickou instruktáž, poplatek za zkoušku a diplom.

PADI AOWD (Advanced Open Water Diver) cca 295 €
3denní potápěčský kurz pro pokročilé potápěče. Cena
zahrnuje kompletní vybavení, ponory na otevřeném
moři, učební materiál, teoretickou instruktáž, poplatek
za zkoušku a diplom.

Podmínky účasti:
- účastníci všech kurzů musí předložit 3 ks fotografií 

(velikost jako pro pas)
- účastníci kurzů PADI OWD musí předložit lékařské

potvrzení ne starší jednoho roku (lze jej získat 
rovněž na Zakynthosu).

Pro další informace (v angličtině) navštivte stránky
www.diving-center-turtle-beach.com.

Dítě do 18 let VÝHODNÁ CENA 
Miranda (apartmán) - na 3. a 4.lůžku
Dítě do 15 let VÝHODNÁ CENA 
Panorama, Dakis - na 3.lůžku
Miranda (studio) - 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
Miranda (apartmán) - na 3. a 4.lůžku
Dítě do 15 let pobyt ZDARMA
Panorama, Dakis - na 3.lůžku
Miranda (studio) - na 3.lůžku
Dítě do 12 let pobyt ZDARMA
Bratis - na přistýlce (3., 4. a 5.lůžku)
7 nocí: 7990 Kč 
14 nocí: 9990 Kč

DĚTSKÉ CENY

Aktuální ceny: www.viamare.cz

ZAKYNTHOS - LIMNI KERI: odlety z Prahy každou neděli Ceník: Panorama, Dakis, Miranda, Bratis

Ubytování PANORAMA DAKIS MIRANDA BRATIS
Osoba ve studiu Osoba ve studiu Osoba ve studiu Osoba v apartmánu Osoba ve studiu Osoba Osoba v apartmánu

obsazeném 2 osobami obsazeném 2 osobami obsazeném 2 osobami obsazeném 2 osobami obsazeném 2 osobami na 3.lůžku obsazeném 2 osobami
Strava vlastní stravování vlastní stravování vlastní stravování vlastní stravování vlastní stravování vlastní stravování vlastní stravování

Cena je uvedena za osobu. Ceny jsou kalkulovány k 1.10.2016. Minimální obsazenost zájezdu je 40 osob

Panorama, Dakis, Miranda, Bratis - osoba na 3. a 4. lůžku: 9990 Kč/7 nocí, 
11990 Kč/14 nocí
Ceny obsahují: letenku Praha - Zakynthos - Praha včetně poplatků spojených s leteckou 
dopravou (poplatky: 2000 Kč), transfery, 7x nebo 14x ubytování, stravu dle ceníku, služby
zástupce Viamare
Příplatky: večeře (Panorama, Dakis, Miranda): 360 Kč/den, 1lůžkové studio (Panorama,
Dakis, Miranda): 400 Kč/noc, klimatizace: cca 5 €/den (platba na místě), sejf - Panorama: 
cca 2 €/den (platba na místě), komplexní cestovní pojištění: 35 Kč/osoba/den, minimální
obsazenost u studií a apartmánů Bratis, apartmánů Miranda: 2 osoby
Dítě do 2 let: 1000 Kč bez nároku na místo v letadle a služby
*kombinovaná doprava - jedna cesta autokarem a lodí, druhá cesta letecky, 11 nocí 
ubytování + 2 noci cesta - viz katalog str. 12
Děti nesmí v den návratu ze zájezdu dovršit stanovený věk.

Počet nocí 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14
28.05. - 04.06. 11 090 14 190 10 890 13 490 10 890 13 490 12 890 16 890 14 690 20 190 12 990 16 990 19 890 30 490
04.06. - 11.06. 11 490 14 690 11 290 14 290 11 290 14 290 13 290 17 290 14 690 20 190 12 990 16 990 19 890 30 490
11.06. - 18.06. 12 390 16 090 11 790 14 990 11 790 14 990 13 890 18 390 14 690 20 190 12 990 16 990 19 890 30 490
18.06. - 25.06. 12 990 16 690 12 490 15 690 12 490 15 690 14 890 19 990 14 690 20 290 12 990 16 990 19 890 30 690
25.06. - 02.07. 13 790 18 090 12 690 16 390 12 690 16 390 15 390 20 790 14 790 20 990 13 090 17 490 20 090 31 990
02.07. - 09.07. 14 690 18 890 13 590 16 990 13 590 16 990 16 290 21 590 15 390 21 590 13 490 17 890 21 290 33 190
09.07. - 16.07. 14 690 18 890 13 590 16 990 13 590 16 990 16 290 21 590 15 390 21 590 13 490 17 890 21 290 33 190
16.07. - 23.07. 14 690 18 890 13 590 16 990 13 590 16 990 16 290 21 590 15 390 21 590 13 490 17 890 21 290 33 190
23.07. - 30.07. 14 690 18 890 13 590 16 990 13 590 16 990 16 290 21 590 15 390 22 090 13 490 18 290 21 290 34 190
30.07. - 06.08. 14 690 18 890 13 590 16 990 13 590 16 990 16 290 21 590 15 890 22 790 13 890 18 790 22 290 35 490
06.08. - 13.08. 14 690 18 890 13 590 16 990 13 590 16 990 16 290 21 590 16 090 22 990 13 990 18 890 22 690 35 890
13.08. - 20.08. 14 690 18 890 13 590 16 990 13 590 16 990 16 290 21 590 16 090 22 990 13 990 18 890 22 690 35 890
20.08. - 27.08. 14 690 18 090 13 590 16 590 13 590 16 590 16 290 20 290 16 090 22 590 13 990 18 590 22 690 35 090
27.08. - 03.09. 13 990 17 790 13 190 16 090 13 190 16 090 15 590 19 690 15 690 21 190 13 690 17 690 21 890 32 390
03.09. - 10.09. 13 990 17 590 13 190 15 990 13 190 15 990 15 090 18 890 14 690 20 190 12 990 16 990 19 890 30 490
10.09. - 17.09. 13 390 16 690 12 890 15 690 12 890 15 690 14 790 18 290 14 690 20 190 12 990 16 990 19 890 30 490
17.09. - 24.09. 13 190 16 090 12 490 15 190 12 490 15 190 14 190 17 690 14 690 20 190 12 990 16 990 19 890 30 490
24.09. - 01.10. 12 390 11 490 11 490 13 390 14 690 12 990 19 890
*01.10. - 14.10. 8390 8390 8390 8390

Orientační ceny za ponor: Centrum dále nabízí:

Ceny zahrnující zapůjčení kompletního vybavení,
pronájem lodi:
1 ponor 37 €
2-5 ponorů 34 €
6-10 ponorů 31 €
11-15 ponorů 28 €
více jak 16 ponorů 25 €

Ceny zahrnující pouze závaží, lahve se stlačeným
vzduchem, pronájem lodi:
1 ponor 30 €
2-5 ponorů 28 €
6-10 ponorů 25 €
11-15 ponorů 22 €
více jak 16 ponorů 19 €

ponor pro úplné začátečníky: 48 €
děti: 38 €
vyjíž�ka lodí pro doprovázející osoby nebo další
zájemce: 10 €

- každodenní výlety na různé potápěčské 
lokality (max. 20 účastníků-potápěčů/výlet)

- úschovna vybavení v potápěčském centru

Centrum disponuje následujícím vybave-
ním:
1 potápěčská lo� 12 m

- kapacita 15 lahví (15 litrů)
1 potápěčská lo� 10 m

- kapacita 40 lahví (12 litrů)
2 kompresory
5 lahví (10 litrů)
kompletní potápěčské vybavení pro 20 osob

Na místě si můžete pronajmout i jednotlivé části
vybavení: např. regulátor, vestu, neoprénový oblek,
masku + šnorchl, ploutve, kompas, hloubkoměr,
UV svítilny (ceny od 2 do 4 €).
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Argastares Argastares

Argastes

Klidné prostředí
vily * až 6 lůžek * vlastní stravováníArgastares ***

Rezervace na 242 489 351

Poloha: 2 menší moderní kamenné vilky stojí v oli-
vovém sadu a jsou situovány k moři. Oblast, kde
jsou vilky postaveny, se jmenuje Marathia, a je
vyhlášena svojí krásou a bohatou zelení. Na velmi
pěknou pláž Marathia se dostanete asi za 10 minut.
Nedaleko je další malá oblíbená pláž Vrisi. Nejbližší
taverna je vzdálena necelých 100 m. Vilka je 
v klidném idylickém prostředí a je obklopena pěk-
nou zahradou.
Ubytování: obě vilky jsou spojeny schodištěm, které
vede na veliké terasy. Z terasy vcházíte do prostorné
obývací kuchyně, kde je sporák, lednička s mrazákem
a kuchyňský stůl se židlemi. V obývací kuchyni 
je 1 lůžko, ve 2. vilce pak 1 velké dvoulůžko, dále jsou
zde 2 dvoulůžkové ložnice a dobře vybavená koupel-

na. Ve vilkách je klimatizace. Na zahradě je příjemné
posezení a gril.
Hodnocení: velmi pěkné ubytování na ostrově
Zakynthos, které poskytuje soukromí, prostor a kom-
fort a má vynikající polohu.
Vzdálenost od malé pláže Vrisi: cca 150 m. 
Vzdálenost od pláže Marathia: cca 400 m. 
Vzdálenost od centra Limni Keri: cca 1,8 km.

Možnosti obsazenosti:
vily  iiiiii / iiiiii / iiiii / iiiiii / iiiii / iiii

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rzak110

Joanna Joanna 

Joanna - studio

studia a apartmány * 2-5 lůžek 
vlastní stravování * možnost dokoupení večeříJoanna **+

Poloha: dvě pěkné vilky stojí na severním svahu Limni
Keri a jsou obráceny směrem do hor. Jsou obklopeny
olivovým sadem a zahradami a klidné prostředí zde
může narušit pouze domácí zvířectvo. Od vilek vedou
schody, které Vás rychle dovedou k severnímu vý-
běžku pláže Limni Keri a na začátek promenády, kde
jsou obchody a taverny. 
Ubytování: standardní studia jsou jednoduše zařízena
a jsou v 1. patře nebo ve zvýšeném přízemí. Apart-
mány se 2 ložnicemi (až pro 5 osob) jsou ve vedlejší
vilce. Součástí vybavení je sprcha, WC, kuchyňský kout
(včetně vařiče, základního nádobí a ledničky), balkón
nebo široká terasa a klimatizace (za příplatek). Z bal-
kónů a terasy je výhled do zeleně. Majitelé jsou
pohostinní a budou Vás zásobovat místními domácími

produkty (zelenina, víno, olej) za příznivé ceny. 
Stravování: možnost dokoupení večeří v taverně Keri.
Hodnocení: ubytování s velmi dobrým přístupem 
na pláž. Doporučujeme všem, kteří mají rádi řecký ven-
kov a příjemnou rodinnou atmosféru. 
Vzdálenost od pláže: cca 130 m.
Vzdálenost od obchodu: cca 100 m.
Vzdálenost od centra Limni Keri: cca 500 m.

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

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rzak111
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Zakynthos - Limni Keri

Ceny obsahují: letenku Praha - Zakynthos - Praha včetně poplatků spo-
jených s leteckou dopravou (poplatky: 2000 Kč), transfery, 7x nebo 
14x ubytování, stravu dle ceníku, služby zástupce Viamare
Příplatky: klimatizace: cca 5 €/den (platba na místě), komplexní cestov-
ní pojištění: 35 Kč/osoba/den, minimální obsazenost u vil Argastares: 
4 osoby, u studií a apartmánů Joanna: 2 osoby
Dítě do 2 let: 1000 Kč bez nároku na místo v letadle a služby

Děti nesmí v den návratu ze zájezdu dovršit stanovený věk.

Dítě do 15 let pobyt ZDARMA
Joanna - na přistýlce (3., 4., a 5.lůžko)
Dítě do 6 let pobyt ZDARMA
Argastares  - na přistýlce (5. a 6.lůžko)
7 nocí: 7990 Kč 
14 nocí: 9990 Kč

DĚTSKÉ CENY

Aktuální ceny: www.viamare.cz

ZAKYNTHOS - LIMNI KERI: odlety z Prahy každou neděli Ceník: Argastares, Joanna

Ubytování ARGASTARES JOANNA
Osoba ve vile Osoba na přistýlce Osoba ve studiu Osoba v apartmánu Osoba na přistýlce

obsazené 4 osobami (5. a 6.lůžko) obsazeném 2 osobami obsazeném 2 osobami (3. a 4.lůžko)
Strava vlastní stravování vlastní stravování vlastní stravování vlastní stravování vlastní stravování

Cena je uvedena za osobu. Ceny jsou kalkulovány k 1.10.2016. Minimální obsazenost zájezdu je 40 osob

Počet nocí 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14
28.05. - 04.06. 13 490 17 990 11 490 13 990 14 090 19 090 16 190 23 290 9990 11990
04.06. - 11.06. 13 490 17 990 11 490 13 990 14 090 19 090 16 190 23 290 9990 11990
11.06. - 18.06. 13 490 17 990 11 490 13 990 14 090 19 090 16 190 23 290 9990 11990
18.06. - 25.06. 13 490 18 090 11 490 13 990 14 090 19 290 16 190 23 590 9990 11990
25.06. - 02.07. 13 590 19 290 11 590 14 590 14 290 20 690 16 490 25 690 9990 11990
02.07. - 09.07. 14 590 20 190 11 990 15 090 15 490 21 890 18 290 27 490 9990 11990
09.07. - 16.07. 14 590 20 190 11 990 15 090 15 490 21 890 18 290 27 490 9990 11990
16.07. - 23.07. 14 590 20 190 11 990 15 090 15 490 21 890 18 290 27 490 9990 11990
23.07. - 30.07. 14 590 21 790 11 990 16 090 15 490 21 890 18 290 28 490 9990 11990
30.07. - 06.08. 16 190 24 090 12 990 17 490 15 490 21 890 19 290 29 890 9990 11990
06.08. - 13.08. 16 890 24 790 13 390 17 890 15 490 21 890 19 690 30 290 9990 11990
13.08. - 20.08. 16 890 24 790 13 390 17 890 15 490 21 890 19 690 30 290 9990 11990
20.08. - 27.08. 16 890 23 790 13 390 17 290 15 490 21 490 19 690 29 290 9990 11990
27.08. - 03.09. 15 890 20 390 12 890 15 390 15 090 20 090 18 690 25 790 9990 11990
03.09. - 10.09. 13 490 17 990 11 490 13 990 14 090 19 090 16 190 23 290 9990 11990
10.09. - 17.09. 13 490 17 990 11 490 13 990 14 090 19 090 16 190 23 290 9990 11990
17.09. - 24.09. 13 490 17 990 11 490 13 990 14 090 19 090 16 190 23 290 9990 11990
24.09. - 01.10. 13 490 11 490 14 090 16 190 9990

Limni Keri - pláž

Limni Keri
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Zakynthos - Limni Keri

Yannis Yannis

Yannis

Yannis

Limni Keri - pláž

Yannis

Yannis

Klidné prostředí / Vhodné pro rodiny s dětmi
vily Bougainvillie, Jasmin a Hortensia * 2-5 lůžek * vlastní stravováníYannis ***

Rezervace na 242 489 351

Poloha: vilky stojí na vyvýšenině přímo nad přístavem
Limni Keri. K pobřežní promenádě a k pláži se dosta-
nete snadno přes olivový sad. Vilky jsou v klidném
místě, obklopeny pěknou zahradou se starobylými oli-
vovníky a stojí v sousedství vilky Dakis. 
Ubytování: 3 malé příjemné vilky mají prostorné,
kamenem obložené a zastíněné přední i zadní terasy.
Jsou doslova obklopené kvetoucími stromy a květi-
nami. 2 dvoulůžkové ložnice doplňuje rozkládací 
gauč v obývací části kuchyně. Součástí vybavení je
koupelna se sprchou nebo vanou, WC, kuchyňský 
kout (včetně vařiče, základního nádobí a ledničky), 
fén, sejf, TV/SAT, klimatizace a Wi-Fi. Na zahradě je 
k dispozici gril. Celý prostor je upravený a působí velmi
příjemně. 

Hodnocení: kvalitní ubytování na jihovýchodním
pobřeží ostrova Zakynthos, které Vám poskytne znač-
né soukromí a přitom je velmi blízko centra městečka 
i pláže. 
Vzdálenost od pláže: cca 200 m.
Vzdálenost od centra Limni Keri: cca 150 m.

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

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rzak112
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Zakynthos - Limni Keri

Ceny obsahují: letenku Praha - Zakynthos - Praha včetně poplatků spojených 
s leteckou dopravou (poplatky: 2000 Kč), transfery, 7x nebo 14x ubytování, stra-
vu dle ceníku, služby zástupce Viamare
Příplatky: komplexní cestovní pojištění: 35 Kč/osoba/den, minimální obsazenost
vilek Yannis: 2 osoby
Dítě do 2 let: 1000 Kč bez nároku na místo v letadle a služby
Děti nesmí v den návratu ze zájezdu dovršit stanovený věk.

Dítě do 12 let pobyt ZDARMA
Yannis - na přistýlce (3., 4. a 5.lůžko)
7 nocí: 7990 Kč 
14 nocí: 9990 Kč

DĚTSKÉ CENY

Aktuální ceny: www.viamare.cz

ZAKYNTHOS - LIMNI KERI: odlety z Prahy každou neděli Ceník: Yannis
Cena je uvedena za osobu. Ceny jsou kalkulovány k 1.10.2016. Minimální obsazenost zájezdu je 40 osob

YANNIS
Osoba ve vile Osoba 

obsazené na 3. a 4.lůžku
2 osobami

Strava vlastní stravování vlastní stravování
Počet nocí 7 14 7 14
28.05. - 04.06. 20 590 32 390 9990 11990
04.06. - 11.06. 20 590 32 390 9990 11990
11.06. - 18.06. 20 590 32 390 9990 11990
18.06. - 25.06. 20 590 33 290 9990 11990
25.06. - 02.07. 21 490 39 390 9990 11990
02.07. - 09.07. 26 690 44 590 9990 11990
09.07. - 16.07. 26 690 44 590 9990 11990
16.07. - 23.07. 26 690 44 590 9990 11990
23.07. - 30.07. 26 690 45 690 9990 11990
30.07. - 06.08. 27 790 47 190 9990 11990
06.08. - 13.08. 28 190 47 590 9990 11990
13.08. - 20.08. 28 190 47 590 9990 11990
20.08. - 27.08. 28 190 45 490 9990 11990
27.08. - 03.09. 26 090 38 190 9990 11990
03.09. - 10.09. 20 890 32 890 9990 11990
10.09. - 17.09. 20 890 32 890 9990 11990
17.09. - 24.09. 20 890 32 890 9990 11990
24.09. - 01.10. 20 890 9990

Limni Keri

Fotosoutěž
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Zakynthos - Laganas
Laganas

Rezervace na 242 489 351

Poseidon Beach

Poseidon BeachPoseidon Beach

Poseidon Beach

Poseidon Beach

Poseidon Beach

Zábava na dosah
hotel * 2-4 lůžka * all inclusivePoseidon Beach ***

Poloha: dobře vedený hotel je postaven nedaleko
kouzelné písečné pláže s modrou vlajkou EU v zálivu
Laganas asi půl kilometru od centra stejnojmenného
letoviska. V okolí hotelu je řada obchodů, restaurací 
a kaváren. Na pláži se dají pronajmout šlapadla a ma-
lé motorové čluny.
Ubytování: hlavní budova hotelu je čtyřpatrová 
a depandance dvoupatrové. Pokoje mají boční výhled
na moře nebo výhled do zahrady, v přízemí je výhled
značně omezený. Pokoje jsou 2lůžkové s možností až
2 menších přistýlek (palandy pro děti). Pokoje jsou
vybaveny koupelnou s WC, telefonem, fénem, led-
ničkou, TV, klimatizací (v červenci a srpnu v ceně, 
v červnu a září za příplatek), sejfem (za příplatek) 
a balkónem nebo terasou.
Vybavení a služby hotelu: recepce, výtah, bar, inter-
netový koutek (za příplatek), Wi-Fi (za příplatek),
snídárna, billiard, bazén, dětský bazén, vířivka, snack
bar, kde si můžete dopřát polední menu, dětský kou-
tek, stolní tenis, lehátka a slunečníky u hotelového
bazénu zdarma, na trávníku poblíž pláže za poplatek

(cca 5 € za set), na pláži za poplatek (cca 7 € za set).
Hotel nabízí pro své hosty různé programy.
Stravování: snídaně (včetně teplých jídel), obědy 
i večeře jsou podávány formou bufetu (salátový bufet,
předkrmy, nejméně 3 hlavní jídla, dezerty). Nápoje
jsou v ceně do 23 hodin, poté se hradí. Snack bar 
a bar na pláži nabízí během dne další občerstvení,
kávu a zákusky. Zmrzlina je servírovaná do 19 hodin.
Hodnocení: hotel s vynikající polohou a dobrými služ-
bami, v bezprostřední blízkosti pláže a v dosahu boha-
tého nočního života. Sportovní možnosti a krásná
dobře přístupná pláž bude vyhovovat i rodinám 
s dětmi.
Vzdálenost od pláže: cca 50 m.
Vzdálenost od centra Laganas: cca 500 m.

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

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rzak113

LAGANAS
Laganas je největší letovisko na ostrově Zakynthos 
a leží u překrásné písečné pláže, která je dlouhá více
než 8 km. Vydáte-li se procházkou z jednoho konce
pláže na druhý, budete potřebovat více než dvě hodi-
ny. Okolo pláže je mnoho taveren, obchodů, plážo-
vých barů, hotelů a apartmánů. Voda je teplá a čistá 
s pozvolným vstupem do moře, vyhovuje tedy i rodi-
nám s dětmi. Velmi snadno si zde pronajmete i lehát-
ka a slunečníky, lodičky a šlapadla. Od června do září
jsou v některých úsecích pláže vyhlášena speciální
opatření na ochranu mláďat želv Caretta-Caretta.

Přestože je Laganas označováno jako nejživější stře-
disko na ostrově Zakynthos, je možné zde najít i klid,
soukromí a pohodu. Můžete také navštěvovat sou-
sední menší letoviska např. Kalamaki nebo Agios
Sostis. Záliv Laganas svírá tři kouzelné ostrůvky
Pelouzo, Marathonisi a Agios Sostis. Další velkou
výhodou místa je dobré spojení do hlavního města
Zakynthos, které je vzdálené pouze 10 km. Můžete
tam dojet buď místní autobusovou linkou nebo ta-
xikem.

Transfer:
Transfer z letiště (cca 8 km) potrvá asi 15 minut 
(v závislosti na provozu).

Taverny, restaurace, bary, diskotéky, obchody 
s potravinami i suvenýry, pošta, banky, bankomat,
lékárna, lékař, stanoviště taxíků, půjčovna lodiček
a šlapadel, možnost pronájmu lehátek a sluneč-
níků, možnost pronájmu dopravních prostředků 
a rezervace výletů přes zástupce Viamare, který
do místa pravidelně dojíždí.

To nejdůležitější o Laganasu
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Ceny obsahují: letenku Praha - Zakynthos - Praha včetně
poplatků spojených s leteckou dopravou (poplatky: 
2000 Kč), transfery, 7x nebo 14x ubytování, stravu dle
ceníku, služby zástupce Viamare
Příplatky: 1lůžkový pokoj: 1700 Kč/noc, Wi-Fi: cca 
20 €/pobyt (platba na místě), komplexní cestovní 
pojištění: 35 Kč/osoba/den
Dítě do 2 let: 1000 Kč bez nároku na místo v letadle 
a služby

Děti nesmí v den návratu ze zájezdu dovršit stanovený věk.

Aktuální ceny: www.viamare.cz

ZAKYNTHOS - LAGANAS: odlety z Prahy každou neděli Ceník: Poseidon Beach

Ubytování POSEIDON BEACH
Osoba v pokoji Osoba na přistýlce Dítě 6-12 let na

obsazené 2 osobami (3.lůžko) přistýlce (3. a 4.lůžko)
Strava all inclusive all inclusive all inclusive

Cena je uvedena za osobu. Ceny jsou kalkulovány k 1.10.2016. Minimální obsazenost zájezdu je 40 osob

Počet nocí 7 14 7 14 7 14
28.05. - 04.06. 21 490 35 290 17 190 26 390 12 790 17 890
04.06. - 11.06. 21 990 35 890 17 590 26 790 13 090 18 190
11.06. - 18.06. 21 990 36 090 17 590 26 990 13 090 18 290
18.06. - 25.06. 22 690 36 090 18 090 26 990 13 490 18 290
25.06. - 02.07. 22 690 36 890 18 090 27 590 13 490 18 690
02.07. - 09.07. 23 290 36 990 18 590 27 790 13 890 18 890
09.07. - 16.07. 23 290 36 990 18 590 27 790 13 890 18 890
16.07. - 23.07. 23 290 36 990 18 590 27 790 13 890 18 890
23.07. - 30.07. 23 290 36 990 18 590 27 790 13 890 18 890
30.07. - 06.08. 23 290 36 990 18 590 27 790 13 890 18 890
06.08. - 13.08. 23 290 36 990 18 590 27 790 13 890 18 890
13.08. - 20.08. 23 290 36 990 18 590 27 790 13 890 18 890
20.08. - 27.08. 23 290 36 490 18 590 27 390 13 890 18 590
27.08. - 03.09. 22 690 36 090 18 090 26 990 13 490 18 290
03.09. - 10.09. 22 690 35 690 18 090 26 790 13 490 18 190
10.09. - 17.09. 22 690 35 490 18 090 26 590 13 490 17 990
17.09. - 24.09. 21 990 35 290 17 590 26 390 13 090 17 890
24.09. - 01.10. 21 490 17 190 12 790

Ostrůvek Cameo

Pláž Laganas - vodní sporty

Dítě do 6 let 
VÝHODNÁ CENA 
Poseidon - na přistýlce 
(3. nebo 4.lůžko) 
s all inclusive
(platí pouze 3990 Kč/7 nocí 
nebo 5990 Kč/14 nocí 
- více na str. 8)

VČASNÁ REZERVACE 
AŽ DO 31.03. Dítě do 6 let pobyt 

s all inclusive ZDARMA
Poseidon Beach 
- na přistýlce (3. a 4.lůžko)
8 denní zájezd: 7990 Kč 
15 denní zájezd: 9990 Kč

DĚTSKÉ CENY
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Leonidas Laganas - vodní sporty

Leonidas

Zábava na dosah
studia * 2-3 lůžka * vlastní stravováníLeonidas **+

Rezervace na 242 489 351

Poloha: dům se nachází velmi blízko krásné a nej-
delší písečné pláže na ostrově. Je i nedaleko centra
Laganas, které je největším prázdninovým letoviskem
na ostrově Zakynthos. K pláži Laganas se dostanete
pohodlně doslova za pár minut. Můžete si zde pronaj-
mout lehátka a slunečníky. Také taverny, kavárny, bary
a obchody jsou velmi blízko. Nedaleko je i autobuso-
vá zastávka, odkud se snadno dostanete až do hlav-
ního města Zakynthos.
Ubytování: standardně vybavená studia se 2 nebo 
3 lůžky jsou v 1. patře a v přízemí. 2lůžková studia
mají 2 lůžka a 3lůžková studia manželskou postel 
a další lůžko. Ze zastíněných balkónů a teras je výhled
do zeleně, do zahrady a do okolní zástavby. Studia
jsou vybavena sprchou, WC a kuchyňským koutem

(včetně vařiče, ledničky, kávovaru a základního nádo-
bí), klimatizací (za příplatek) a TV. Je zde i Wi-Fi.
Hodnocení: nespornou výhodou tohoto ubytování je
vynikající poloha, blízkost nádherné pláže a velmi
snadný přístup do centra Laganas, kde se můžete
bavit i dlouho do noci.
Vzdálenost od pláže Laganas: cca 120 m.
Vzdálenost od centra Laganas: cca 80 m.

Možnosti obsazenosti:
studia  iii / iii / ii / i

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rzak114

Leonidas

Leonidas

Leonidas

Laganas
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Ceny obsahují: letenku Ostrava - Zakynthos - Ostrava včetně poplatků spoje-
ných s leteckou dopravou (poplatky: 2000 Kč), transfery, 7x nebo 14x ubytování,
stravu dle ceníku, služby zástupce Viamare
Příplatky: 1lůžkový pokoj: 400 Kč/noc, klimatizace: cca 6 €/den (platba 
na místě), dětská postýlka: cca 3 €/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

Děti nesmí v den návratu ze zájezdu dovršit stanovený věk.

Dítě do 15 let VÝHODNÁ CENA 
Leonidas - 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 15 let pobyt ZDARMA
Leonidas - na 3.lůžku 
8 denní zájezd: 7990 Kč 
15 denní zájezd: 9990 Kč

DĚTSKÉ CENY

Aktuální ceny: www.viamare.cz

ZAKYNTHOS - LAGANAS: odlety z Ostravy každý pátek Ceník: Leonidas

Laganas

Cena je uvedena za osobu. Ceny jsou kalkulovány k 1.10.2016. Minimální obsazenost zájezdu je 40 osob
Ubytování LEONIDAS

Osoba ve studiu Osoba
obsazeném 2 osobami na 3.lůžku

Strava vlastní stravování vlastní stravování
Počet nocí 7 14 7 14
09.06. - 16.06. 12 490 15 590 11 590 14 090
16.06. - 23.06. 12 890 16 490 11 590 14 090
23.06. - 30.06. 13 690 18 290 11 590 14 090
30.06. - 07.07. 14 990 19 290 11 590 14 090
07.07. - 14.07. 14 990 19 290 11 590 14 090
14.07. - 21.07. 14 990 19 290 11 590 14 090
21.07. - 28.07. 14 990 19 290 11 590 14 090
28.07. - 04.08. 14 990 19 290 11 590 14 090
04.08. - 11.08. 14 990 19 290 11 590 14 090
11.08. - 18.08. 14 990 19 290 11 590 14 090
18.08. - 25.08. 14 990 19 290 11 590 14 090
25.08. - 01.09. 14 990 18 390 11 590 14 090
01.09. - 08.09. 14 290 17 890 11 590 14 090
08.09. - 15.09. 14 290 17 490 11 590 14 090
15.09. - 22.09. 13 690 16 690 11 590 14 090
22.09. - 29.09. 12 690 11 590


