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Samos - ostrov Pythagorův

Rezervace na 242 489 351

SAMOS JE OSTROV OPŘEDENÝ LEGENDAMI. SVOJÍ
NÁDHERNOU PŘÍRODOU, KRÁSNÝM MOŘEM 
A STAROBYLOU HISTORIÍ OPAKOVANĚ PŘITAHUJE
NÁVŠTĚVNÍKY, KTEŘÍ SE NA OSTROV RÁDI VRACEJÍ 
A ČERPAJÍ ZDE ENERGII. BLÍZKOST MALÉ ASIE 
ČINÍ OSTROV JEŠTĚ PŘITAŽLIVĚJŠÍM, PŘEDEVŠÍM
PRO TY, KTEŘÍ RÁDI VYUŽIJÍ MOŽNOST PODÍVAT SE 
DO TURECKA. 

SAMOS je jeden z největších řeckých ostrovů v Egejském
moři a leží pouze 1,2 km od tureckého pobřeží. Jeho roz-
loha včetně malých ostrovů je 475 km2. Na ostrově
naleznete nejvyšší hory v celém Egejském moři. Bájná
hora KERKIS, známá z Odyssey, je vysoká 1434 m a hora
AMBELOS 1150 m. Hornatý masív, který se pozvolna
svažuje k moři, chrání ostrov od severních větrů a záro-
veň ovlivňuje srážkový režim ostrova.

SAMOS je jedním z nejzelenějších a nejbarevnějších
ostrovů v Egejském moři. Vápencové podloží ostrova
přispívá k rozmanitosti květeny. Zemědělským pro-
duktům a vinné révě se na ostrově výborně daří.
Místní obyvatelé, žijící převážně v malých vesničkách
na úpatí hor, se věnují pěstování vinné révy. Na tera-
sovitých vinicích se pěstuje jedno z nejlepších slad-
kých muškátových vín na světě SAMOS NECTAR a další
vynikající suché víno SAMINA. Není jistě náhodou, 
že víno ze SAMOSU si zvolil Vatikán jako svoje mešní
víno.
Na ostrově jsou vynikající příležitosti ke koupání 
a slunění. Klima je zde příznivé, jaro začíná velmi brzy 
a léto je dlouhé a horké. Na ostrově je velké množ-
ství pláží. Pláže na jihu jsou převážně písečné 
a na severu oblázkové. Je těžké z tolika pláží vybrat 
ty nejkrásnější, ale přesto alespoň některé vyjmenuj-
me: pláž Mourtia, Tsamadou, Lemonakia, Kokkari,
Potami, Limnionas, Chrissi Amos, Potokaki, Mykali,
Tsambou, Kerveli, Balos, Mikro a Megalo Seitani.
Na ostrově je velké množství památek. Jsou doklady,
že ostrov byl obydlen již v prehistorickém období 
4 tisíce let př.n.l. Velkého rozkvětu ostrov dosáhl 
v 6. století př.n.l. za vlády Polykrata, kdy vzniklo
mnoho nádherných staveb, které se částečně zacho-
valy až dodnes. Nejdůležitější stavbou byl přístav 
s neobyčejným chrámem bohyně Héry s hradbami,
které byly vystavěny v dórském a jónském slohu, 
a které stále udivují svojí mohutností. Na ostrově je
také Eupalinův tunel (dlouhý 1036 m), jeden z tech-
nických zázraků antické doby, a starý amfiteátr 
na svahu hory KASTI. SAMOS má řadu dalších paměti-
hodností. Doporučujeme návštěvu paleontologického
a archeologického muzea. Na ostrově je přes 
20 pozoruhodných klášterů, které byly vystavěny pře-
vážně v 16. století. Nejslavnějším synem ostrova je
bezesporu filosof, matematik a zakladatel filosofické
školy Pythagoras ze Samu, který se zde narodil asi 
v roce 580 př.n.l. 

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

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

Letecké zájezdy 
na 7 a 14 nocí

Samos - hlavní město Ireon

Samos - hlavní město 

Marathokampos

Odletové 
místo

Horská vesnice
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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 - nejzajímavější pamětihodnosti
ostrova, prohlídka archeologických památek, starých
horských vesniček, výrobny keramiky, vinařského
závodu. (orientační cena: 43 €, děti do 12 let: 20 €) 

Patmos - návštěva dalšího pozoruhodného ostrova
(plavba cca 2,5 h.), který leží jižně od ostrova
Samos. Legenda vypráví, že zde vznikla Apokalypsa,
část Bible, kterou zde v roce 92 n.l. napsal Svatý Jan,
když zde byl v exilu. (orientační cena: 53 €, děti 
do 12 let: 31 €). Doporučujeme dokoupení okruhu

ostrovem s návštěvou jeskyně Sv. Jana a klášterů.
(orientační cena: 23 €, děti do 12 let: 18 €)  

Turecko - Kusadasi - plavba cca 1,5 h. do Kusadasi
(přístavní taxa 10 €, platba na místě), návštěva
bazaru, obchodů, kobercové dílny nebo výrobny
koženého zboží, doporučujeme dokoupit si výlet 
do Efesu (cca 28 €), kde je mnoho dalších zacho-
valých antických památek. NUTNÝ CESTOVNÍ PAS! 
(orientační cena: 58 €, děti do 12 let: 25,50 €)

Piknik - lodí se pluje na příjemnou pláž Megali
Lakka nebo na ostrov Samiopoula - koupání,
šnorchlování, vodní sporty, grilování. (orientační
cena: 43 €, děti do 12 let: 23 €)

Výlety:

- za návštěvu rozhodně stojí hlavní město s vel-
kým přístavem, rozsáhlou obchodní pěší zónou 
a velmi zajímavým archeologickým muzeem, 
kde uvidíte 5 m vysokou sochu nalezenou 
na ostrově

- Eupalinův tunel je jeden z technických zázraků 
starověku a rozhodně by neměl ujít Vaší pozor-
nosti

- ochutnejte vynikající dezertní muškátové víno 
Samos Nektar, které se dodává do Vatikánu

- prozkoumejte pláže severního pobřeží na zá-
pad od Kokkari, budete překvapeni nejen 
vyhlášenými plážemi Tsamadou a Lemonakia

- zajímejte se více o věhlasné řemeslo stavitelů 
lodí, které je stále na ostrově živé - starou tra-
diční cestou vyráběné čluny v Agios Isidoros 
putují  do celého světa

Další zajímavosti ostrova Vám na místě
doporučí zástupce Viamare.

Viamare doporučuje:

Patmos

Turecko - Efes

Pobyt na řeckých ostrovech neznamená jen koupání 
a slunění u nejkrásnějšího a nejčistšího moře Evropy,
ale také možností 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.

Samos - vodopády Potami

Termín 31.05. - 28.06., 14.09. - 31.10. 29.06. - 13.09.
Skupina Typ auta 7 dní Každý další den 7 dní Každý další den
A Daewoo Matiz A/C 6290 890 7790 1190
B Hyundai Atos A/C 6590 990 8190 1190
C Hyundai Getz A/C 8190 1190 10190 1490
D Hyundai Accent, Hyundai Matrix A/C 11390 1690 14190 2090
J Suzuki Jimny 4x4 10190 1490 12690 1890
L Suzuki Vitara 4x4 10790 1590 13490 1990
F Minibus pro 9 osob 12790 1890 15890 2290

Ceny jsou platné při objednání minimálně 15 dní před odjezdem.
Přistavení vozu: letiště Samos, Kokkari.
Předání vozu: letiště Samos, Kokkari. 
Minimální věk řidiče je 23 let, pro skupiny J, L, F je minimální věk 25 let.
Nelze garantovat konkrétní typ auta, pouze skupinu.
Cestovní kancelář Viamare je pouze zprostředkovatel této služby, provozovatel je řecká půjčovna dopravních prostředků.

SAMOS - pronájem automobilů

Samos - pláž Mikro Seitani
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Samos - Kokkari

Rezervace na 242 489 351

KOKKARI
Městečko Kokkari, oblíbené prázdninové letovisko, leží
pod zalesněnými úbočími na severovýchodním pobře-
ží ostrova, pouze 10 km od hlavního města Samos 
- Vathi. Rozprostírá se podél pobřeží. Jeho jedinečnost
dokreslují dvě krásné oblázkové pláže mezi dvěma
skalnatými výběžky. Necelé 2 km od Kokkari se nalé-
zají další dvě známé pláže Tsamadou (úsek i pro
nudisty) a Lemonakia, které patří k nejlepším plážím
na ostrově. Kokkari v překladu znamená cibulka. Jmé-
no městečko dostalo od zakladatelů, kteří brzy rozpo-
znali úrodnost místa a začali zde pěstovat zvláštní
druh cibule, která je proslavila nejen na ostrově.

Kokkari si Vás podmaní svojí jedinečnou prázdninovou
atmosférou. Úzké uličky starého městečka, domy
s barevnými fasádami a typickými balkónky, vyhlídky 
na moře, město a hory ze skalnatých útesů Vás budou
inspirovat k opakovaným procházkám. Na pobřežní 
promenádě je řada taveren, restaurací, kaváren a barů,
kde si můžete užívat romantiku pomalého letního dne 
i rušného nočního života. Na taverny a obchody podél
komunikace a hlavní oblázkové pláže navazuje cent-
rum starého města s malým rybářským přístavem,
odkud denně vyplouvají rybáři na noční rybolov. 
Za přístavem Vás pěší zóna zavede mezi útulné 
a pestrobarevné kavárničky a taverny, kde si můžete 
u dobré kávy užívat výhledy na kokkarské azurové
moře a skalnaté výběžky. Srdcem starého města 
je malé náměstí zaplněné stolky a židlemi, kde si mů-
žete u vínka poslechnout i koncert místních umělců.
Za poslední tavernou cesta pokračuje ke dvěma útul-
ným plážím s menšími oblázky, které jsou chráněny
před větry.

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

Transfer:
Na letišti Samos Vás bude očekávat zástupce 
Viamare. Cesta do Kokkari (cca 25 km) potrvá asi 
30 minut.

Oblázková pláž s možností pronájmu slunečníků
a lehátek, taverny, restaurace, bary, kavárny, obcho-
dy, samoobsluhy, obchody se suvenýry, s keramikou
a místními produkty, lékař, lékárna, pošta, interne-
tové kavárny, veřejná prádelna, bankomat, omeze-
ná možnost platit kartami, vodní sporty, windsurfing,
škola windsurfingu, místní doprava do hlavního
města a do městečka Pythagorion, taxi, možnost

pronájmu dopravních prostředků a rezervace výletů
přes zástupce Viamare, sídlo zástupce Viamare.

Přehled ubytování:
Maria I (studia, apartmány) ... str. 167
Maria II (studia) ... str. 167
Christina (hotel se snídaní) ... str. 168  
Marin (studia, apartmány) ... str. 170  
Kokkari Beach (hotel se snídaní) ... str. 171   
Alekos (studia, apartmány) ... str. 172   
Athena (hotel se snídaní) ... str. 174
Gregory House (studia) ... str. 176

To nejdůležitější o Kokkari

Fotosoutěž - Kokkari

Kokkari - Lemonakia pláž

Kokkari - pláž

Kokkari - promenáda

Kokkari

Romantika starého města
Windsurfing



Maria I Maria I - studio

Maria I - výhled

Zábava na dosah / Romantika starého města
studia a apartmány * 2-4 lůžka * vlastní stravování / možnost dokoupení večeří Maria I ***

Poloha: pěkná vilka stojí v mírném svahu ve staré
části Kokkari v uličce, která pokračuje do centra
městečka a na menší, před větrem chráněnou pláž 
na východním pobřeží Kokkari.
Ubytování: vilka je členitá a jejím středem vede scho-
diště, které rozděluje dům na 2 části. Ubytování Via-
mare je v 1. a 2. patře, je prostorné, vzdušné a velmi
příjemně zařízené. Studia jsou se 2 nebo 3 lůžky,
apartmány mají 1 ložnici a obývací kuchyň s dalším
lůžkem a rozkládacím gaučem. Z balkónů je úplný
nebo částečný výhled na moře a na malebné Kokkari.
Pouze 1 studio má terasu situovanou do vnitřního 
prostoru domu. Studia a apartmány jsou vybaveny
sprchou, WC, kuchyňským koutem (včetně vařiče 
s troubou, základního nádobí a ledničky), kávovarem,
TV, telefonem, stropním ventilátorem a Wi-Fi. Ve vilce

je malá recepce. Studia a apartmány mají klimatizaci
(za příplatek). Dětská postýlka je na vyžádání (zdarma).
Stravování: možnost dokoupení večeří v taverně
Kokkoras.
Hodnocení: velmi pěkné ubytování v romantickém
místě starého města, se snadným přístupem do cent-
ra i k pěkné, malé a chráněné pláži. Majitelé se pečlivě
věnují hostům.
Vzdálenost od pláže: cca 230 m.
Vzdálenost od centra: cca 150 m.

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

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rsam101

Maria II Maria II - studio

Maria II - vchod do domu

Romantické prostředí
studia * 2 lůžka * vlastní stravování / možnost dokoupení večeří Maria II **

Poloha: malá vilka stojí v mírném svahu a je vklíněna
mezi ostatní domky v tiché uličce poblíž starého 
centra. Celá je doslova obrostlá květinami. Na nejbližší
pláž chráněnou před větrem a do centra městečka 
se dostanete snadno po schodech, které vedou stře-
dem starého města přímo k pobřežní promenádě 
s tavernami a bary. 
Ubytování: příjemné studio v 1. patře má manželskou
postel. Je vzdušné a z užšího dlouhého balkónu je vý-
hled na moře a hory přes střechy starého města
Kokkari. Studio je vybaveno sprchou, WC, kuchyň-
ským koutem (včetně vařiče, základního nádobí a led-
ničky) a stropním ventilátorem. Fén je na požádání 
na recepci.
Stravování: možnost dokoupení večeří v taverně

Kokkoras.
Hodnocení: ubytování v romantickém prostředí staré-
ho města, kde lze pozorovat život místních obyvatel, 
s dobrým dosahem pláží a centra starého města.
Vzdálenost od pláže: cca 190 m.
Vzdálenost od centra: cca 140 m.

Možnosti obsazenosti:
studia  ii / ii

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rsam102
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Christina Christina - výhled na pláž 

Christina 

Christina - pokojChristina - pláž 

Christina - pláž Christina - pokoj

Přímo na pláži
hotel * 2 lůžka * se snídaní / možnost dokoupení večeříChristina **

Rezervace na 242 489 351

Poloha: malý komorní pension stojí přímo na obláz-
kové pláži nedaleko centra města. Na pláži je možné
si pronajmout lehátka a slunečníky. 
Ubytování: menší velmi příjemně vybavené pokoje
jsou ve zvýšeném přízemí a v 1. patře a mají krásný
výhled na moře. Bezprostřední blízkost moře a šumě-
ní vln vytváří neopakovatelnou atmosféru. Balkóny 
od pláže odděluje prostorná terasa, kde je možné užít
si snídani s krásným výhledem na moře. Pokoje jsou
vybaveny balkónem, sprchou, WC, TV, sejfem (za pří-
platek), ledničkou, klimatizací (za příplatek) a Wi-Fi.
Stravování: mírně rozšířená kontinentální snídaně 
je připravována v malé recepci přímo majitelkou.
Snídani majitelka připravuje v malé recepci, kde si ji
vyzvednete. Snídá se na terase přímo u moře.

Stravování: možnost dokoupení večeří v taverně
Kokkoras.
Hodnocení: ta nejlepší poloha, jakou si můžete před-
stavit, činí toto jednoduché ubytování velmi atraktiv-
ním. Velkou předností je krásný výhled na moře 
a přátelská atmosféra, kterou vytváří majitelka domu.
Ubytování je určeno pro všechny, kteří dávají přednost
malým hotelům a pensionům.
Vzdálenost od pláže: cca 10 m.
Vzdálenost od centra: cca 180 m.

Možnosti obsazenosti:
pokoje  ii

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rsam103
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Samos - Kokkari
Kokkari  - centrum

SAMOS - KOKKARI: odlety z Prahy každý čtvrtek Ceník: Maria I, Maria II, Christina
Cena je uvedena za osobu. Ceny jsou kalkulovány k 1.10.2016. Minimální obsazenost zájezdu je 40 osob

Ceny obsahují: letenku Praha - Samos - Praha včetně poplatků spojených s leteckou dopravou
(poplatky: 2000 Kč), transfery, 7x nebo 14x ubytování, stravu dle ceníku, služby zástupce
Viamare
Příplatky: Maria I, Maria II, Christina - večeře: 450 Kč/den, dítě do 12 let: 320 Kč/den, 1lůžkové
studio/pokoj: 400 Kč/noc (Maria II), 550 Kč/noc (Maria I, Christina), klimatizace - Maria I: 
cca 6 €/den, Christina: cca 5 €/den (platba na místě), sejf - Christina: cca 1,5 €/den (platba 
na místě), komplexní cestovní pojištění: 35 Kč/osoba/den, minimální obsazenost u apartmánů
Maria I: 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 18 let VÝHODNÁ CENA 
Maria I (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
Maria I (studio) - na 3.lůžku
7 nocí: 7990 Kč 
14 nocí: 9990 Kč

DĚTSKÉ CENY

Aktuální ceny: www.viamare.cz

Ubytování MARIA I MARIA II CHRISTINA
Osoba ve studiu Osoba v apartmánu Osoba na 3.lůžku Osoba ve studiu Osoba v pokoji

obsazeném obsazeném a na přistýlce obsazeném obsazeném
2 osobami 2 osobami (4.lůžko) 2 osobami 2 osobami

Strava vlastní stravování vlastní stravování vlastní stravování vlastní stravování snídaně
Počet nocí 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14
08.06. - 15.06. 13390 18090 18090 26190 9990 11990 12990 16690 14890 19890
15.06. - 22.06. 13790 18790 18090 26190 9990 11990 14190 18490 15390 20790
22.06. - 29.06. 14790 19590 18090 26190 9990 11990 15190 19590 16290 22290
29.06. - 06.07. 16290 21390 18090 26190 9990 11990 15690 20190 16890 23090
06.07. - 13.07. 16290 21390 18090 26990 9990 11990 15690 20190 16890 23090
13.07. - 20.07. 16290 21390 18890 28390 9990 11990 15690 20190 16890 23090
20.07. - 27.07. 16290 21390 19490 28890 9990 11990 15690 20190 16890 23090
27.07. - 03.08. 16290 21390 19490 28890 9990 11990 15690 20190 16890 23090
03.08. - 10.08. 16290 21390 19490 28890 9990 11990 15690 20190 16890 23090
10.08. - 17.08. 16290 21390 19490 28890 9990 11990 15690 20190 16890 23090
17.08. - 24.08. 16290 21390 19490 28890 9990 11990 15690 20190 16890 23090
24.08. - 31.08. 16290 21390 19490 27690 9990 11990 15690 20190 16890 23090
31.08. - 07.09. 15090 20590 18290 26390 9990 11990 15390 19490 16090 21790
07.09. - 14.09. 15090 18890 18090 26190 9990 11990 14490 19490 16090 21290
14.09. - 21.09. 14390 18290 18090 25590 9990 11990 13790 17690 15390 20090
21.09. - 28.09. 13790 17490 9990 13190 15090

Kokkari
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Samos - Kokkari

Marin Marin - studio

Marin - apartmán

Marin - výhledMarin - výhled

Marin - cesta k pláži

Klidné prostředí / Velmi blízko pláže
studia a apartmány * 2-4 lůžka * vlastní stravování / možnost dokoupení večeříMarin ***

Rezervace na 242 489 351

Poloha: 2 domky Marin leží v příjemném prostředí
uprostřed zahrad. V blízkém sousedství je dům maji-
telů. Na oblázkovou pláž se dostanete pohodlnou
chůzí asi za 3 minuty. Nákupní možnosti a taverny
jsou velmi blízko. Starobylé centrum městečka Kokkari
je v dosahu asi 5 minut. 
Ubytování: standardně zařízená 2lůžková nebo
3lůžková studia jsou v 1. patře a ve zvýšeném příze-
mí. Prostorné apartmány jsou ve zvýšeném přízemí
nebo v 1. patře a mají 1 ložnici a obývací kuchyň 
s rozkládacím gaučem (až 2 pohodlná lůžka). Studia 
a apartmány jsou vybaveny sprchou, WC, kuchyňským
koutem (včetně vařiče, základního nádobí a ledničky),
kávovarem, klimatizací (za příplatek) a Wi-Fi. Balkóny
směřují do okolní zástavby a do zahrad a vinohradu.

Dětská postýlka je na vyžádání (zdarma). 
Stravování: možnost dokoupení večeří v taverně
Kokkoras.
Hodnocení: jednoduchá, ale účelně vybavená studia 
a pěkné prostorné apartmány se snadným dosahem
pláže a centra městečka. 
Vzdálenost od pláže: cca 90 m.
Vzdálenost od starého centra: cca 300 m. 

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

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rsam104



Kokkari Beach Kokkari Beach - posezení u pláže

Kokkari Beach - pokoj

Kokkari Beach

Kokkari Beach

Kokkari Beach 

Kokkari Beach

Kokkari Beach

Velmi blízko pláže
hotel * 2-3 lůžka * se snídaní / možnost dokoupení večeříKokkari Beach ***

Poloha: hotel má výjimečnou polohu. Přejdete-li
komunikaci, jste hned na pláži s bílými oblázky, kde si
můžete pronajmout lehátka a slunečníky. Taverny 
a obchody jsou podél komunikace blízko hotelu. 
Do centra Kokkari se dostanete pohodlnou chůzí asi
za 15 minut. Vzhledem k tomu, že hotel je na konci
Kokkari, máte i dobrý přístup na další krásné pláže
Lemonakia a Tsamadou.
Ubytování: pokoje ve dvoupatrovém hotelu jsou 
velmi dekorativní. Naleznete zde 2lůžkové pokoje
s manželskou postelí nebo se 2 lůžky. V hotelu jsou
také 3lůžkové pokoje. Většina pokojů má z balkónů
boční výhled na moře. V hotelu se může ubytovat 
i rodina, jsou zde pokoje, které se dají propojit. Tyto
pokoje mají výhled na bazén. Všechny pokoje jsou
vybaveny sprchou s WC, ledničkou, klimatizací 
(za příplatek), TV/SAT. V recepci si můžete pronajmout
sejf. V hotelu je bazén s lehátky a slunečníky, dětský

bazén, bar, dětské hřiště, stolní tenis, biliárd a Wi-Fi,
přes ulici pak plážový bar. Stejnému majiteli patří 
i krásný bar Taj Mahal na pláži. Dětská postýlka je 
na vyžádání (zdarma). 
Stravování: v hotelu se podává rozšířená kontinen-
tální snídaně formou bufetu, možnost dokoupení
večeří v taverně Kokkoras.
Hodnocení: dobře vedený hotel s vynikající polohou
jen pár metrů od pláže.
Vzdálenost od pláže: cca 50 m.
Vzdálenost od centra Kokkari: cca 900 m.

Možnosti obsazenosti:
pokoje  iii / iii / ii / i

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rsam105
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Samos - Kokkari
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Samos - Kokkari

Alekos Alekos - výhled

Alekos

Klidné prostředí
studia a apartmány * 2-5 lůžek * vlastní stravování / možnost dokoupení snídaníAlekos **

Rezervace na 242 489 351

Poloha: penzion se 2 budovami je situován v klidném
prostředí, uprostřed krásné zahrady, v západní části
městečka Kokkari. Na pláž se dostanete asi 
za 5 minut, do centra městečka do 15 minut. Poblíž je
také škola windsurfingu a dalších vodních sportů.
Ubytování: v 1. budově jsou ve zvýšeném přízemí
apartmány, které mají 1 ložnici se 2 lůžky a obývací
kuchyň s rozkládacím gaučem (až 2 lůžka). Ve 2. patře
jsou pak prostorná studia, která mají z balkónů krás-
ný výhled na hory a do zeleně. Studia mají 2 lůžka 
a rozkládací gauč. Ve 2. budově jsou ve 2. patře 
2 krásné apartmány se 2 ložnicemi, 1. ložnice má
manželskou postel, 2. ložnice má 1 lůžko. V obývací
části je pak rozkládací gauč (pro 2 osoby). Balkóny
směřují k moři, ale přes zeleň je výhled značně 
omezený. Studia a apartmány jsou vybaveny sprchou,
WC, kuchyňským koutem (včetně vařiče, základního 
nádobí a ledničky), klimatizací (u studií za příplatek, 

u apartmánů v ceně) a sejfem (za příplatek). Dětská
postýlka je na vyžádání (zdarma). 
Stravování: doporučujeme dokoupení kontinentální
snídaně.
Hodnocení: příjemné ubytování v klidném prostředí, 
v přírodě a se starostlivými majiteli. Doporučujeme 
i pro milovníky vodních sportů.
Vzdálenost od pláže: cca 120 m.
Vzdálenost od centra Kokkari: cca 1 km.
Vzdálenost od nejbližší taverny: cca 100 m.
Vzdálenost od nejbližšího obchodu: cca 400 m.

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

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rsam106

AlekosPláž Lemonakia

Alekos - recepce
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Samos - Kokkari
Kokkari - pláž Lemonakia

SAMOS: odlety z Prahy každý čtvrtek Ceník: Marin, Kokkari Beach, Alekos
Cena je uvedena za osobu. Ceny jsou kalkulovány k 1.10.2016. Minimální obsazenost zájezdu je 40 osob

Ubytování MARIN KOKKARI BEACH ALEKOS
Osoba ve studiu Osoba v apartmánu Osoba Osoba v pokoji Osoba Dítě 6-12 let Osoba Osoba ve studiu Osoba v apartmánu Osoba 

obsazeném obsazeném na přistýlce obsazeném na přistýlce na přistýlce v 1lůžkovém obsazeném obsazeném na přistýlce
2 osobami 2 osobami (3. a 4.lůžko) 2 osobami 3.lůžko (3.lůžko) pokoji 2 osobami 2 osobami (3. a 4.lůžko)

Strava vl. stravování vl. stravování vl. stravování snídaně snídaně snídaně snídaně vl. stravování vl. stravování vl. stravování
Počet nocí 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14
08.06. - 15.06. 12190 15090 13690 18490 9990 11990 15690 22090 14090 18690 12590 16190 18790 28590 14990 19990 17690 26890 9990 11990
15.06. - 22.06. 12590 16190 14090 19190 9990 11990 15990 23290 14290 19490 12790 16790 18990 30090 15690 20890 18990 28390 9990 11990
22.06. - 29.06. 13390 16890 14890 19890 9990 11990 17190 24890 15190 20590 13390 17590 20590 32290 15790 21290 19390 28590 9990 11990
29.06. - 06.07. 14890 18590 16390 22190 9990 11990 17590 25290 15490 20990 13690 17790 21190 32890 15790 21290 19390 28590 9990 11990
06.07. - 13.07. 14890 18590 16390 22190 9990 11990 17590 25290 15490 20990 13690 17790 21190 32890 15790 21290 19390 28590 9990 11990
13.07. - 20.07. 14890 18590 16390 22190 9990 11990 17590 26290 15490 21590 13690 18290 21190 34390 15790 21290 19390 28590 9990 11990
20.07. - 27.07. 14890 18590 16390 22190 9990 11990 18590 27590 16190 22590 14090 18890 22690 36590 15790 21290 19390 28590 9990 11990
27.07. - 03.08. 14890 18590 16390 22190 9990 11990 18990 27990 16490 22890 14290 19090 23290 37190 15790 21290 19390 28590 9990 11990
03.08. - 10.08. 14890 18590 16390 22190 9990 11990 18990 27990 16490 22890 14290 19090 23290 37190 15790 21290 19390 28590 9990 11990
10.08. - 17.08. 14890 18590 16390 22190 9990 11990 18990 27990 16490 22890 14290 19090 23290 37190 15790 21290 19390 28590 9990 11990
17.08. - 24.08. 14890 18590 16390 22190 9990 11990 18990 27090 16490 22190 14290 18690 23290 35590 15790 21290 19390 28590 9990 11990
24.08. - 31.08. 14890 18590 16390 22190 9990 11990 17990 25690 15790 21190 13790 17990 21790 33490 15790 21290 19390 28590 9990 11990
31.08. - 07.09. 13590 17890 15190 21190 9990 11990 17590 25290 15490 20990 13690 17790 21190 32890 15790 21290 19390 28590 9990 11990
07.09. - 14.09. 13590 17890 15190 19390 9990 11990 17590 23990 15490 20090 13690 17190 21190 31290 15790 20590 19390 27590 9990 11990
14.09. - 21.09. 12990 15790 14490 18790 9990 11990 16390 22390 14690 18990 13090 16390 19690 29190 15190 17890 18290 26090 9990 11990
21.09. - 28.09. 12390 14090 9990 15890 14290 12790 18990 14990 17890 9990

Ceny obsahují: Ceny obsahují: letenku Praha - Samos - Praha včetně poplatků 
spojených s leteckou dopravou (poplatky: 2000 Kč), transfery, 7x nebo 14x ubytování,
stravu dle ceníku, služby zástupce Viamare
Příplatky: snídaně - Alekos: 170 Kč, večeře - Marin, Kokkari Beach: 450 Kč/den, dítě
do 12 let: 320 Kč/den, 1lůžkové studio: 400 Kč/noc, klimatizace - Marin, Kokkari
Beach: cca 5 €/den, Alekos: cca 6 €/den (platba na místě), sejf - Alekos: cca 1 €/den
(platba na místě), komplexní cestovní pojištění: 35 Kč/osoba/den, minimální obsaze-
nost u studií a apartmánu Alekos a u apartmánu Marin: 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 18 let VÝHODNÁ CENA 
Marin - na přistýlce (3. a 4.lůžko)
(platí pouze 3990 Kč/7 nocí 
nebo 5990 Kč/14 nocí 
- více na str. 8)

VČASNÁ REZERVACE AŽ DO 31.03.

Dítě do 18 let pobyt ZDARMA
Marin, Alekos - na přistýlce (3. a 4.lůžko)
Dítě do 15 let pobyt ZDARMA
Alekos - na přistýlce (5. lůžko)
Dítě do 6 let pobyt ZDARMA
Kokkari Beach - na přistýlce (3.lůžko)
7 nocí: 7990 Kč
4 nocí: 9990 Kč

DĚTSKÉ CENY

Aktuální ceny: www.viamare.cz
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Samos - Kokkari

Athena Athena

Athena

AthenaAthena

AthenaAthena

Klidné prostředí
hotel * 2-3 lůžka * se snídaní / možnost dokoupení večeříAthena ***

Rezervace na 242 489 351

Poloha: hotelové budovy jsou postaveny v údolí
nedaleko oblázkové pláže. Na pláž se dostanete
pohodlně, přejdete-li místní komunikaci, asi za 3 mi-
nuty. Hotelové budovy jsou v klidném prostředí, obklo-
pené udržovanou zahradou. V blízkém okolí nalez-
nete kavárny, bary, obchody a taverny. Staré centrum
Kokkari je vzdálené asi 10 minut chůze.
Ubytování: hotel má centrální budovu s prostornou
vstupní halou, recepcí a restaurací, kde se podávají
snídaně. Je zde velká plazmová televize a možnost
využití Wi-Fi. K hotelu patří krásný bazén s dětským
brouzdalištěm, lehátky a slunečníky, odkud je výhled
na hory. U bazénu je bar, kde si můžete dát nápoje 
a malé občerstvení. Pokoje jsou v několika budo-
vách, které jsou obklopeny zelení a okrasnými keři.
Většina pokojů má zastíněné terasy a balkóny smě-
řující do zahrady a zeleně. 2lůžkové pokoje, některé 
s možností přistýlky (rozkládací gauč), jsou vybaveny
sprchou, WC, malou ledničkou, klimatizací (za přípla-

tek), sejfem (za příplatek) a fénem. Dětská postýlka je
na vyžádání (zdarma). 
Stravování: rozšířená kontinentální snídaně je podá-
vaná formou bufetu v ubytování. Možnost dokoupení
večeří v taverně Kokkoras.
Hodnocení: dobře udržovaný hotel, zasazený do zele-
ně, má vynikající polohu, je blízko pláže a centra
městečka Kokkari. Od krásného hotelového bazénu je
okouzlující výhled na hory.
Vzdálenost od pláže: cca 60 m.
Vzdálenost od centra Kokkari: cca 600 m.

Možnosti obsazenosti:
pokoje  iii / iii / ii

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rsam107
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Samos - Kokkari 
Kokkari

SAMOS - KOKKARI: odlety z Prahy každý čtvrtek Ceník: Athena
Cena je uvedena za osobu. Ceny jsou kalkulovány k 1.10.2016. Minimální obsazenost zájezdu je 40 osob

Ceny obsahují: letenku Praha - Samos - Praha včetně poplatků spojených 
s leteckou dopravou (poplatky: 2000 Kč), transfery, 7x nebo 14x ubytování,
stravu dle ceníku, služby zástupce Viamare
Příplatky: večeře: 450 Kč/den, dítě do 12 let: 320 Kč/den, klimatizace: 
cca 6,50 €/den (platba na místě), sejf: cca 12 €/týden (platba na místě), 
komplexní cestovní pojištění: 35 Kč/osoba/den, minimální obsazenost 
u hotelu Athena: 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
Athena - na přistýlce (3.lůžko)
7 nocí: 7990 Kč 
14 nocí: 9990 Kč

DĚTSKÉ CENY

Aktuální ceny: www.viamare.cz

Ubytování ATHENA
Osoba v pokoji Osoba

deluxe obsazeném na přistýlce
2 osobami (3.lůžko)

Strava snídaně snídaně
Počet nocí 7 14 7 14
08.06. - 15.06. 17090 24690 14990 20290
15.06. - 22.06. 17290 24790 15090 20390
22.06. - 29.06. 17290 24790 15190 20390
29.06. - 06.07. 17290 25590 15190 20990
06.07. - 13.07. 18390 26690 16090 21990
13.07. - 20.07. 18390 26590 16090 21990
20.07. - 27.07. 18390 26590 16090 21990
27.07. - 03.08. 18390 26590 16090 21990
03.08. - 10.08. 18390 26190 16090 21690
10.08. - 17.08. 17990 25390 15890 21190
17.08. - 24.08. 17490 24990 15490 20790
24.08. - 31.08. 17290 24990 15490 20790
31.08. - 07.09. 17290 24790 15190 20490
07.09. - 14.09. 17290 24790 15190 20490
14.09. - 21.09. 17290 21690 15190 18490
21.09. - 28.09. 14290 13090

Kokkari

Kokkari 

Kokkari
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Samos - Kokkari - Lemonakia

Gregory House Gregory House

Gregory House

Pláž LemonakiaGregory House

Atraktivní místo nad pláží Lemonakia
studia * 2 lůžka * vlastní stravováníGregory House **

Rezervace na 242 489 351

Poloha: domky se nacházejí na pozoruhodném místě
nad krásnou pláží Lemonakia. Stojí ve svahu nad 
silnicí, která odděluje svah od pláže. Je odtud nádher-
ný výhled na záliv Kokkari a na moře. Na pláž
Lemonakia se dostanete ani ne za 10 minut,
seběhnete-li z kopce a přejdete-li silnici. Do kopce
a pak po úzké pěšince nebo po příjezdové cestě, 
která vede k domu, Vám cesta bude trvat déle.
Stoupání Vám vynahradí krásný výhled. Na okraj
malebného Kokkari, kde jsou taverny, bary a obchody,
se dostanete asi za 15 minut. Na pláži Lemonakia je
taverna Andreas, která je proslulá výbornou kuchyní.
Ubytování: 2lůžková studia jsou dobře udržovaná 
a jsou vybavena WC, sprchou, kuchyňským koutem
(včetně vařiče, základního nádobí a ledničky), klima-
tizací (za příplatek), TV/SAT a Wi-Fi. Studia jsou ve zvý-
šeném přízemí a ze zastíněných teras studií je výhled
na moře a do zahrady. V okolí je rozlehlá středo-

mořská zahrada, odkud si z lehátek můžete užívat
krásné výhledy.
Hodnocení: neobyčejné místo, které okouzlí všechny
romantiky. Výhledy na malebné Kokkari a na moře
jsou opravdu okouzlující. Budete bydlet v přírodě, 
s městečkem, s tavernami a bary na dosah. Krásné
prostředí a klid Vám dovolí zapomenout na méně
snadný přístup k domu.
Vzdálenost od pláže Lemonakia: cca 190 m.
Vzdálenost od centra Kokkari: cca 1,5 km.

Možnosti obsazenosti:
studia  ii / i

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rsam108

Kokkari - výhled z Gregory HouseLEMONAKIA - TSAMADOU
Lemonakia je oblast velmi blízko půvabného městeč-
ka Kokkari. Je proslavená krásnou pláží s bílými
oblázky, kde si můžete pronajmout lehátka a sluneč-
níky. Naleznete zde i taverny a kavárny, které mají
terasy s krásným výhledem na moře.

Nedaleko pláže Lemonakia je další krásná pláž této
oblasti, pláž Tsamadou s bílými oblázky. I zde nalez-
nete taverny. Obchody a další možnosti jsou
v nepříliš vzdáleném Kokkari. Na pláži Tsamadou 
je část pláže vyhrazena pro koupání bez plavek. 
Na obou plážích jsou taverny.
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Samos - Kokkari - Lemonakia
Pláž Lemonakia

SAMOS - KOKKARI - LEMONAKIA: odlety z Prahy každý čtvrtek Ceník: Gregory House
Cena je uvedena za osobu. Ceny jsou kalkulovány k 1.10.2016. Minimální obsazenost zájezdu je 40 osob

Ceny obsahují: letenku Praha - Samos - 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 500 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

Děti nesmí v den návratu ze zájezdu dovršit stanovený věk.

Aktuální ceny: www.viamare.cz

Ubytování GREGORY HOUSE
Osoba ve studiu obsazeném 2 osobami

Strava vlastní stravování
Počet nocí 7 14
08.06. - 15.06. 12890 16790
15.06. - 22.06. 13590 17890
22.06. - 29.06. 14390 18590
29.06. - 06.07. 15890 20290
06.07. - 13.07. 15890 20290
13.07. - 20.07. 15890 20290
20.07. - 27.07. 15890 20290
27.07. - 03.08. 15890 20290
03.08. - 10.08. 15890 20290
10.08. - 17.08. 15890 20290
17.08. - 24.08. 15890 20290
24.08. - 31.08. 15890 20290
31.08. - 07.09. 14790 19590
07.09. - 14.09. 14790 17590
14.09. - 21.09. 13990 16990
21.09. - 28.09. 13990

Pláž Lemonakia

Taverna Lemonakia



Poloha: nové moderní vilky stojí ve svahu nad pláží
Platanaki. Na pláž se dostanete velmi rychle, jen 
za pár minut (projdete zahradou a pak použijete scho-
diště). Na pláži je bar majitele vilek. Další taverna je 
na pláži Kerveli, vzdálené asi 15 minut chůze. Tam je
také malý obchod.
Ubytování: Vilka Orange: v 1. patře je apartmán 
s krásným prostorným balkónem, odkud je nádherný
výhled na moře. V přízemí je apartmán s velkou tera-
sou, odkud je také výhled na moře. Oba apartmány
mají vlastní vchod a mohou se pronajímat i samo-
statně. Apartmány mají 1 ložnici s manželským
lůžkem, obývací kuchyň (včetně ledničky, elektrického
vařiče, základního nádobí a kávovaru), kde je roz-
kládací gauč (pro 1 dospělého nebo 2 děti), sprchu,
WC, klimatizaci, TV/SAT, žehličku a fén.    
Vilka Green: vilka má 2 ložnice, 1. ložnice má man-
želskou postel a 2. ložnice má 2 lůžka. V obývací 
kuchyni je rozkládací gauč (pro 1 dítě do 10 let). 
Ve vile je dobře vybavená kuchyň (včetně ledničky,
elektrického vařiče, základního nádobí a kávovaru),
prostorná koupelna se sprchou, WC, klimatizace,
TV/SAT, žehlička a fén. Z velké prostorné terasy je nád-
herný výhled na moře. 
Vilka Yellow: vilka má 1 ložnici s manželskou poste-
lí a obývací část s rozkládacím gaučem (pro 1 dospělé-
ho nebo 2 děti). Ve vilce je dobře vybavený kuchyň-
ský kout (včetně ledničky, elektrického vařiče, základ-
ního nádobí a kávovaru), sprcha a WC, klimatizace,
TV/SAT, žehlička a fén. Z prostorné terasy je krásný
výhled na moře.

Dětská postýlka je na vyžádání (zdarma). 
Hodnocení: doporučujeme všem, kteří milují život 
v přírodě a rádi objevují nová místa. Je to kouzelné
místo, kde si budete moci užívat krásného koupání 
a zároveň v pronajatém dopravním prostředku obje-
vovat  zajímavé okolí s dalšími krásnými plážemi 
a blízkými kláštery. Velkou výhodou je značná dávka
soukromí.
Vzdálenost od pláže: cca 100 m.

Možnosti obsazenosti:
apartmány Orange  iiii / iiii / iiii / iii / ii
vilka Green  iiiii / iiii / iiiii / iiiii / iiii / iii / ii
vilka Yellow  iiii / iii / iiii / iii / ii

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rsam109
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Samos - Kerveli - Platanaki

Platanaki Platanaki

Platanaki

Platanaki - výhled z terasyPlatanaki 

Blízkost krásné pláže / Výhled na moře / Klidné prostředí
vily * 2-5 lůžek * vlastní stravováníPlatanaki ***+

Rezervace na 242 489 351

Doporučujeme pronájem auta
Doporučujeme včasnou rezervaci

KERVELI - PLATANAKI
Kerveli je půvabná oblast s krásnými plážemi a malý-
mi přímořskými osadami, které jsou skryty očím běž-
ného turisty. Najdete ji na východním pobřeží ostrova
v nevelké vzdálenosti (cca 10 km) od hlavního města
Samos. Dvě sousední pláže Kerveli a Platanaki mají
rybí taverny a na Kerveli je i malý obchod. Poblíž po-
břeží je malý ostrov Kassonisi, který můžete navštívit,
půjdete-li mělkou vodou z pláže až k ostrovu. V blízké
vesnici Paleokastro jsou další obchody, taverna a lé-
kárna (cca 6 km). Z pláží Kerveli a Platanaki je vidět
turecké pobřeží, kde v nočních hodinách můžete
pozorovat světla rušného tureckého Kusadasi.

Vilky jsou na pláži Platanaki, je zde i malý kiosek, kde
si můžete dát nápoje, saláty i teplé občerstvení. 
Na travnatém pozemku nad oblázkovou pláží jsou
lehátka a slunečníky, které jsou pro hosty vilek 
a návštěvníky kiosku zdarma. Je zde také převlékárna
se sprchou. Je to opravdu velmi půvabné místo, které
Vám poskytne značnou dávku soukromí, a kde může-
te strávit krásnou dovolenou v přírodě.
Zástupce Viamare do místa dojíždí na základě
telefonické výzvy.

Platanaki
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Samos - Kerveli - Platanaki
Pláž Balos

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

SAMOS - KERVELI - PLATANAKI: odlety z Prahy každý čtvrtek Ceník: Platanaki

Dítě do 10 let 
pobyt ZDARMA
Orange, Yellow - na přistýlce 
(3. a 4.lůžko)
Green - na 3. a 4. lůžku 
a na přistýlce (5.lůžko)
7 nocí: 7990 Kč 
14 nocí: 9990 Kč

DĚTSKÉ CENYCeny obsahují: letenku Praha - Samos - Praha včetně 
poplatků spojených s leteckou dopravou (poplatky: 2000 Kč),
transfery, 7x nebo 14x ubytování, stravu dle ceníku, 
asistenci na letišti
Příplatky: komplexní cestovní pojištění: 35 Kč/osoba/den,
minimání obsazenost vilek: 2 osoby, transfer taxíkem: letiště -
Platanaki - letiště: 2900 Kč (max. 1-4 osoby), 5800 Kč 
(max. 5-8 osob)
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

Ubytování PLATANAKI
Osoba v apartmánu Orange Osoba na přistýlce Osoba ve vile Yellow Osoba na přistýlce Osoba ve vile Green Osoba

obsazeném 2 osobami (3.lůžko) obsazeném 2 osobami (3.lůžko) obsazené 2 osobami na 3. a 4.lůžku
Strava vlastní stravování vlastní stravování vlastní stravování vlastní stravování vlastní stravování vlastní stravování
Počet nocí 7 14 7 14 714 7 14 7 14 7 14
08.06. - 15.06. 20090 29090 9990 11990 20090 29090 9990 11990 21990 32890 9990 11990
15.06. - 22.06. 20190 29290 9990 11990 20190 29290 9990 11990 22190 33090 9990 11990
22.06. - 29.06. 20290 29390 9990 11990 20290 29390 9990 11990 22190 33090 9990 11990
29.06. - 06.07. 20290 29390 9990 11990 20290 29390 9990 11990 22190 33090 9990 11990
06.07. - 13.07. 20290 31390 9990 11990 20290 31390 9990 11990 22390 35490 9990 11990
13.07. - 20.07. 22290 34790 9990 11990 22290 34790 9990 11990 24890 39690 9990 11990
20.07. - 27.07. 23790 36290 9990 11990 23790 36290 9990 11990 26790 41490 9990 11990
27.07. - 03.08. 23790 36290 9990 11990 23790 36290 9990 11990 26790 41490 9990 11990
03.08. - 10.08. 23790 36290 9990 11990 23790 36290 9990 11990 26790 41490 9990 11990
10.08. - 17.08. 23790 36290 9990 11990 23790 36290 9990 11990 26790 41490 9990 11990
17.08. - 24.08. 23790 33790 9990 11990 23790 33790 9990 11990 26790 38490 9990 11990
24.08. - 31.08. 21290 30390 9990 11990 21290 30390 9990 11990 23390 34290 9990 11990
31.08. - 07.09. 20290 29390 9990 11990 20290 29390 9990 11990 22190 33090 9990 11990
07.09. - 14.09. 20290 29390 9990 11990 20290 29390 9990 11990 22190 33090 9990 11990
14.09. - 21.09. 20290 29190 9990 11990 20290 29190 9990 11990 22190 32990 9990 11990
21.09. - 28.09. 20190 9990 20190 9990 11990 22090 9990 11990

Platanaki - výhled


