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Karpathos - ostrov úzce spjatý s tradicemi

Rezervace na 242 489 351

Letecké zájezdy 
na 10 a 11 nocí

KARPATHOS JE JEDINEČNÉ MÍSTO DOKONALE
SPJATÉ S TRADICEMI. PŘÍMO VÁS VYBÍZÍ, ABYSTE
ZAPOJILI SVOJÍ PŘEDSTAVIVOST A PODÍVALI SE 
DO MINULOSTI. JE TO IDEÁLNÍ MÍSTO PRO TY,
KTEŘÍ VYHLEDÁVAJÍ PROSTÉ RADOSTI ŽIVOTA 
A DIVOKOU KRÁSU PŘÍRODY.  

Ostrov Karpathos se nachází mezi ostrovy Kréta 
a Rhodos a je druhým největším ostrovem Dodekan-
ského souostroví (324 km2 včetně ostrova Saria).
Táhne se od severu k jihu v délce cca 49 km, přičemž
je široký pouze od 6 do 11 km s délkou pobřeží asi
160 km. 

Karpathos je členitý a hornatý ostrov se strmými útesy
a mnoha horskými soutěskami, které často vedou 
na nádherné opuštěné pláže. Pouze malá jižní část
ostrova je nížinatá. Místní svahy jsou porostlé borovi-
cemi, keři a bylinami. Nejvyšším vrcholem ostrova je
hora Kali Limni (1215 m n.m.).
Ostrov má přibližně 5500 stálých obyvatel v 10 vesni-
cích a hlavním městě Pigadia, kde žije asi 2000 oby-
vatel a jež je důležitým přístavem spojujícím Karpa-
thos s ostrovy Rhodos a Kréta a s přístavem Pireus. 
Během středověku byl ostrov často napadán piráty,
proto se většina obyvatel uchýlila do horských vesni-
ček v severní části ostrova, které jsou doslova zaklíně-
ny do horských masivů. Mezi nejkrásnější z nich patří
Olympos, Mesochori a Menetes, kde si obyvatelé
dodnes uchovali zvyky a tradice svých předků. Ženy
nosí pestrobarevné kroje nejen při slavnostních
událostech, ale i při každodenních činnostech. Tím je
ostrov Karpathos výjimečný ve srovnání s ostatními
řeckými ostrovy. Další krásné horské vesnice jsou
Spoa, Aperi, Volada a nejvýše položená vesnice Othos
(510 m n.m.). Místní obyvatelé se kromě turistického
ruchu živí zemědělstvím, především pěstováním vinné
révy a výrobou červeného vína, pěstováním oliv 
a citrusů, chovem koz a ovcí. Důležitým zdrojem 
obživy je též rybolov.
Historie ostrova sahá až do 3. tis. př.n.l., kdy byl ostrov
poprvé osídlen. Na ostrově postupně zanechali své
stopy v antické době Minojci, Mykéňané a Dórové,
kteří nejvíce přispěli k rozvoji ostrova, přičemž využili
jeho umístění na rozmezí Evropy, Asie a severní Afriky.
Díky své poloze se ostrov stal terčem mnoha dobyva-
telů (Římané, Janované, Benátčané, Turci, Italové 
a Němci). Na ostrově se zachovaly památky převážně
z doby byzantské a antické. Římské pozůstatky osíd-
lení a technických staveb lze spatřit volně roztroušené
v přírodě u vesnice Lefkos i na dalších místech ostro-
va nebo v archeologickém muzeu v hlavním městě
Pigadia. 
Na ostrově je kolem 100 pláží, jsou převážně písečné
nebo písčito-oblázkové, několik pláží je i čistě obláz-
kových. Některé pláže jsou přístupné pouze z moře. 
K nejkrásnějším plážím na ostrově patří pláže v okolí
letoviska Lefkos a pláž Apella. Severně od ostrova
Karpathos leží dnes neobydlený ostrov Saria, který 
od Karpathosu odděluje pouze 100 m široká šíje.
Ostrov Karpathos je vyhledávaný nejen pro svoji
poklidnou atmosféru, krásnou přírodu a pláže, ale 
na své si zde přijdou i milovníci vodních sportů, zej-
ména windsurfingu a kitesurfingu, které se provozují 
v jižní části ostrova. V hlavním městě se nachází
potápěčská škola s licencí PADI nabízející kurzy
potápění a hlubinné ponory na mnoha místech okolo
ostrova. Hornatý střed a sever ostrova s krásnými
soutěskami je vhodný pro pěší túry. Tyto turistické
cesty jsou dobře značené. Nikdy nezapomeňte 
na dostatečné množství vody a pevnou trekovou
obuv. Voda na ostrově není pitná.

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

Mezochori

Pigadia

Pláž Diakofti 

Odletové 
místo
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Karpathos

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

Olympos a perly Karpathosu - Olympos je jedna 
z nejtradičnějších vesnic na ostrově. Dodnes zde lze
spatřit tradiční život, kulturu a zvyky místních obyva-
tel. Při prohlídce navštívíte původní dům, pekárnu,
uvidíte výrobu tradiční obuvi, domácích „makarou-
nes“ a jiné. Bude dost času i na samostatnou 
toulku romantickými zákoutími Olymposu nebo 
na ochutnávku specialit. Následně navštívíte vesnič-
ku Diafani, s možností koupání a odpoledne další
jedinečnou vesničku Mesochori. Je to perla západ-
ního pobřeží, odlehlá od turismu. V průběhu výletu
je několik zastávek na úžasných vyhlídkách. (orien-
tační cena: 32 €)

Saria - vydejte se po stopách dávných civilizací 
a pirátů na ostrov Saria, který byl dříve součástí 
pevniny ostrova Karpathos. Z pláže Palatia dojdete
procházkou do vesnice Argos a dále ke kostelíku
Agios Zaharias. Odtud je krásný výhled na moře 
a na základy původního osídlení. Budete se moci
vykoupat v nádherně čisté vodě a proplavat zdejší
skalní pukliny v moři. (orientační cena: 45 €)

Modrý den - plavba s koupáním a grilováním.
Prožijete příjemný den spojený s plavbou na lodi 
po východním pobřeží a s koupáním na jedné 
z nejmalebnějších pláží, jako je Apela, Achata, 
Kyra Panagia nebo Kato Lako. Oběd (v ceně) 
pro Vás připraví sám kapitán a jeho posádka. 
(orientační cena: 38 €) 

Výlety:

- rozhodně se je�te podívat na některé další
krásné pláže ostrova. Na ostrově je více jak 
100 krásných pláží, které stojí za vidění.

- navštivte hlavní město ostrova Karpathos, 
proslulou Pigadii, která je největším přístavem 
na ostrově. Můžete zde vidět Poseidonovu 
jeskyni s hrobkou, antickou Akropoli a malé 
archeologické muzeum a přitom se vykoupat 
na městské písečné pláži.

- nevynechejte tradiční unikátní vesnice ostrova 
Karpathos se zachovalými tradičními zvyky 
místních obyvatel. Navštivte některé církevní 
slavnosti (Agios Pandeleimonas 27.7., Vru-
chunda 28.-29.8., Mesochori 7.-9.9.). Nejzná-
mější a nejnavštěvovanější vesnicí je Olympos, 
který je doslova živoucím muzeem (slavnost 
15.-16.8.).

- na ostrově je mnoho kostelů a kaplí, které 
zdobí místní hornatou krajinu, a které budete 
potkávat při svých výletech. Nejvíce fotografo-
vaný je Kyra Panagia, Agios Mamas (slavnost 1.9.)
a fary v Aperi a Menetes (slavnost 15.8.).

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

Viamare doporučuje:

Pláž z fotosoutěže

Pigadia  

Olympos

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.

KARPATHOS - pronájem automobilů

Ceny jsou platné při objednání minimálně 15 dní před odjezdem.
Přistavení vozu: letiště Karpathos, Lefkos.
Předání vozu: letiště Karpathos, Lefkos.
Minimální věk řidiče je 21 let.
Auta jsou plně pojištěna s výjimkou podvozku a škod způsobených větrem.
Nelze garantovat konkrétní typ auta, pouze skupinu. 
Cestovní kancelář Viamare je pouze zprostředkovatel této služby, provozovatel je řecká půjčovna dopravních prostředků. 
Doporučujeme rezervovat a zaplatit si pronájem auta již v kanceláři Viamare. V hlavní sezóně se může stát, že auta jsou již rozpůjčovaná a není
možné již na místě pronájem auta zajistit.

Lefkos

06.06. - 30.06., 15.09. - 29.09. 01.07. - 14.09.
Skupina Typ auta Cena za 5 dní Cena za 7 dní Cena za 10 dní Cena za 11 dní Každý další den Cena za 5 dní Cena za 7 dní Cena za 10 dní Cena za 11 dní Každý další den
A Hyundai I-10 A/C 4790 6090 8690 9590 890 6090 8190 11590 12790 1190
B Hyundai Getz, Fiat Panda A/C 5490 6790 9590 10590 990 6790 8990 12690 13990 1290
C Fiat Punto A/C 5490 6790 9590 10590 990 6790 8990 12690 13990 1290
D VW Polo A/C 5590 7390 10690 11690 1090 7090 9590 13690 14990 1390
E Fiat Panda 4x4, Citroen Berlingo, 

6390 8390 11890 13090 1190 8390 10390 14790 16290 1490
Peugeot 208 diesel A/C

F Suzuki Jimny 7390 9590 13690 14990 1390 9590 12490 18090 19890 1890
F1 Fiat Doblo 7 míst A/C 7890 10590 14890 16290 1490 10590 13490 19190 21090 1990
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Karpathos - Lefkos

Rezervace na 242 489 351

LEFKOS
Lefkos je malá rybářská vesnička, která je roztroušena
na kamenitých svazích nad křiš	álově čistým mořem.
Naleznete ji na západním pobřeží ostrova Karpathos
asi 36 km od hlavního města ostrova Pigadia.
Střediskem této oblasti je tradiční a velmi rázovitá 
vesnice Mesochori, která byla díky své poloze výborně
chráněna před nájezdy pirátů. Celá tato oblast je
bohatá na historii. První osídlení se vzpomíná již 
v době prehistorické. Jsou doklady, že zde žili už
Mínojci a Mykéňané. Velkou prosperitu oblast zazna-
menala v době klasické za vlády Dórů a později 
za raného křes	anství.

Nedaleko pobřeží, přímo naproti pláži Frango-
limnionas, je dnes neobydlený malý ostrůvek
Sókastro, kde jsou ruiny chrámu, hřbitova a kaple.
Sókastro je nejzápadnějším bodem ostrova Karpathos.
Na ostrově pobývali i křižáci, které místní obyvatelé
nazývali Frankové a právě po nich byla pojmenována
pláž Frangolimnionas. 
Nad vesnicemi Lefkos a Mesochori jsou horské masi-
vy porostlé piniovými lesy. Na nejvyšší horu ostrova
Kali Limni je možno vystoupat přímo od moře 
z Lefkosu. 
V okolí Lefkosu je několik cest pro vycházky k římským
památkám nebo ke kostelíku Agios Georgios 
ze 13. stol. Co je však nejpozoruhodnější, je množství
nádherných pláží. Můžete si vybrat mezi klidnou
oblázkovou pláží Potali (doporučujeme boty do vody),
pláží Gialou Chorafi s jemným pískem a pozvolným
vstupem do moře, a to v samém srdci vesničky Lefkos. 
O několik kroků dále je pláž Panagias Limani a vedle
ní dlouhá písečná pláž Frangolimnionas. Pokračujete-
li za pláž Frangolimnionas po nezpevněné cestě smě-
rem na sever, narazíte na pláž Perdikas Potami. Tuto
pláž vyhledávají ti, kteří se rádi koupají bez plavek.
Nad Lefkosem naleznete zajímavost, která dokládá
velmi staré osídlení tohoto místa. Jedná se o rezer-
voár na vodu z doby římské, do kterého byla voda 
z hor přiváděna nízkým a stále existujícím akvaduk-
tem. Cesta pokračuje zpět k pobřeží a nabízí další
krásné výhledy na hory i na moře. 
Malé centrum Lefkosu je soustředěno okolo pláže
Gialou Chorafi, kde naleznete obchody, kavárny a rybí
taverny s terasami s výhledem na záliv, pláže a moře. 
Je zde i půjčovna dopravních prostředků, se kterou
Viamare spolupracuje. Na pláži si můžete pronajmout
lehátka a slunečníky. V blízkosti ostatních lefkoských
pláží jsou pak další obchody a taverny. Z Lefkosu je
pouze v hlavní sezoně 1-3x denně, 4 dny v týdnu,
autobusové spojení do hlavního města Pigadia. 
Rozhodnete-li se pro toto místo, užijete si krásné kou-
pání v křiš	álově čistých vodách v chráněných zálivech.
Pokud podniknete pěší vycházky do hor nebo si pronaj-
mete dopravní prostředek a vydáte-li se na další krásné
pláže a do pozoruhodných okolních vesniček, budete
nadšeni a prožijete nezapomenutelnou dovolenou.

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

Transfer:
Na letišti Karpathos Vás bude očekávat zástupce
Viamare. Cesta do Lefkosu (cca 32 km) potrvá 
asi 1 h. 

Taverny, kavárny, obchody, pekárna, možnost pro-
nájmu dopravních prostředků přes zástupce
Viamare, rezervace výletů přes zástupce Viamare,
sídlo zástupce Viamare, autobusová linka do hlav-
ního města. V městečku Arkasa je lékárna, v hlavním
městě Pigadia lékař, nemocnice, bankomat a čer-
pací stanice.

Voda z vodovodu na ostrově Karpathos není pitná!

Přehled ubytování:
Lefkos Village (studia, studia se snídaní) ... str. 215
Neraida (vila) ... str. 216
Sea Melody (studia) ... str. 216
White Castle (studia) ... str. 218
Pliades (apartmány) ... str. 219
Galini (studia) ... str. 220
Blue Swan (studia) ... str. 220
White Sands (hotel se snídaní) ... str. 221
Krinos (hotel s polopenzí) ... str. 222

To nejdůležitější o Lefkosu

Pláž FrangolimnionasTaverna s pláží Gialou Chorafi

Lefkos - celkový pohled

Lefkos - letecký snímek 



Lefkos Village Lefkos Village - studio

Lefkos Village

Lefkos Village

studia * 2-4 lůžka 
vlastní stravování nebo se snídaní / možnost dokoupení večeříLefkos Village ***+

Poloha: apartmánový hotel je postaven nedaleko
malebného centra vesničky Lefkos, kde naleznete taver-
ny, obchody a kafeniony. Nejbližší pláž s hrubším pís-
kem, která se jmenuje Frangolimnionas, máte na dosah
(asi 3 minuty pohodlnou chůzí). Další pláže, např. Gialou
Chorafi a pláž Panagias Limani jsou v dosahu několika
minut. Blízko je i pláž, kde se můžete koupat bez plavek.
Malý hotelový komplex je obklopen zahradou s bazé-
nem.
Ubytování: hotel se skládá z 5 stylových jednopatrových
budov, které vytvářejí příjemný celek a výborně zapada-
jí do zdejší krajiny. V hlavní budově je recepce s barem
a TV, prostorná zastíněná terasa, kde si můžete dopřát
malé občerstvení nebo snídani (za příplatek), bazén 
s lehátky a slunečníky. Přízemní studia mají prostorné
zastíněné terasy s výhledem na moře, v některých přípa-
dech je výhled omezený zelení, v 1. patře mají studia
balkóny s krásným výhledem na moře. Studia jsou pro-
storná, mají 2 lůžka a rozkládací gauč (další 1-2 lůžka
pro 2 děti do 15 let nebo 1 dospělou osobu). Dále jsou

studia vybavena sprchou nebo vanou a WC, kuchyň-
ským koutem (včetně vařiče, základního nádobí a ledni-
ce), klimatizací (za příplatek), TV/SAT, sejfem (za přípla-
tek) a Wi-Fi. Dětská postýlka je na vyžádání (zdarma). 
U vilky je možnost parkování.
Stravování: kontinentální snídaně servírovaná přímo 
v hotelu (v ceně nebo možnost dokoupení). Doporuču-
jeme si připlatit večeře ve vyhlášené taverně Barba
Manolis, která je hned u ubytování. 
Hodnocení: kvalitní ubytování s hotelovými službami 
v krásném a klidném prostředí. Výborná poloha bude
vyhovovat i rodinám s dětmi.
Vzdálenost od pláže: cca 190 m.
Vzdálenost od centra: cca 150 m.

Možnosti obsazenosti:
studia  iii / iiii / iii / ii

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rkar101
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Karpathos - Lefkos

Pláž Frangolimnionas

Lefkos Village - výhled
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Vily Neraida Vily Neraida 

Vily Neraida - výhled

Blízko centra a pláže
vily * 2-4 lůžka * vlastní stravování / možnost dokoupení večeří Neraida ***+

Rezervace na 242 489 351

Poloha: malé kamenné vilky jsou postaveny v mírném
svahu nedaleko malebného centra vesničky Lefkos.
Naleznete zde taverny, obchody a kafeniony. Nejbližší
písečná pláž Gialou Chorafi, je v dosahu asi za 3 minu-
ty. Další pláže, např. pláž Panagias Limani, Frangolim-
nionas a pláž Perdikas Potami (pro milovníky koupání
bez plavek) jsou vzdáleny jen několik minut pěší chůze.
Ubytování: vilky jsou postaveny v tradičním karpath-
ském stylu a báječně zapadají do zdejší hornaté krajiny.
Z prostorných teras zastíněných pergolou je výhled 
na moře. Vilky jsou vzdušné, mají prostornou ložnici 
s manželskou postelí s východem na terasu a obytnou
prostornou kuchyň s dalším lůžkem a rozkládacím gau-
čem (4. lůžko), odkud je také východ na terasu. Vilky
jsou vybaveny sprchou, WC, kuchyňským koutem

(včetně vařiče, základního nádobí a lednice s mra-
zákem), klimatizací (za příplatek), Wi-Fi a TV/SAT. Dětská
postýlka je na vyžádání (zdarma).
Stravování: doporučujeme připlatit si večeře ve vyhláše-
né taverně Barba Manolis. 
Hodnocení: kvalitní stylové ubytování se značnou mírou
soukromí v krásném a klidném prostředí. 
Vzdálenost od pláže: cca 150 m.
Vzdálenost od centra: cca 150 m.

Možnosti obsazenosti:
vily  iiii / iiii / iii / ii

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rkar102

Sea Melody Sea Melody - studio

Sea Melody - výhled

Vilky nedaleko pláže a centra Lefkos
studia * 2 lůžka * vlastní stravování / možnost dokoupení večeří Sea Melody **+

Poloha: 2 vilky stojí v mírném svahu nedaleko maleb-
ného přístavu a kousek od krásné písečné pláže
Gialou Chorafi. Na pláži si můžete pronajmout lehátka
a slunečníky. V blízkosti jsou další krásné pláže této
oblasti např. pláž Frangolimnionas. Okolo přístavu 
jsou taverny a kavárny. V tomto malém centru jsou 
i 2 obchody.  
Ubytování: 2 dobře vypadající vilky mají terasy a bal-
kóny situovány k moři a jsou obklopeny zahradou. 
Ze studií je výhled na moře nebo výhled na moře čás-
tečně zastíněný zelení. Ubytování je v 1. patře nebo 
ve zvýšeném přízemí. Prostorná 2lůžková studia jsou
vybavena WC, sprchou, kuchyňským koutem (včetně
vařiče, základního nádobí a ledničky), klimatizací 
(za příplatek), Wi-Fi a sejfem (za příplatek). Dětská

postýlka je na vyžádání (zdarma). 
Stravování: doporučujeme připlatit si večeře ve vyhlá-
šené taverně Barba Manolis. 
Hodnocení: vilka stojí blízko krásné pláže a bude
vyhovovat všem, kteří chtějí být ubytováni blízko cen-
tra a mít koupání a vše potřebné po ruce.
Vzdálenost od pláže: cca 90 m.
Vzdálenost od centra Lefkos: cca 90 m.

Možnosti obsazenosti:
studia  ii / i

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rkar103
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Karpathos - Lefkos
Lefkos - pláž Gialou Chorafi

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

Ubytování LEFKOS VILLAGE NERAIDA SEA MELODY
Osoba ve studiu Osoba Osoba ve studiu Osoba ve vile Osoba Osoba ve studiu

obsazeném na přistýlce obsazeném obsazené na přistýlce obsazeném
2 osobami (3.lůžko) 2 osobami 2 osobami (3. a 4.lůžko) 2 osobami

Termín Počet nocí vl.stravování vl.stravování snídaně vl.stravování vl.stravování vl.stravování
06.06. - 16.06. 10 17690 10990 19490 17990 10990 16390
16.06. - 27.06. 11 18590 10990 20590 19990 10990 17790
27.06. - 07.07. 10 18490 10990 20290 19990 10990 18190
07.07. - 18.07. 11 19790 10990 21790 21390 10990 18890
18.07. - 28.07. 10 19090 10990 20890 20490 10990 18190
28.07. - 08.08. 11 19790 10990 21790 21390 10990 18890
08.08. - 18.08. 10 19090 10990 20890 20490 10990 18190
18.08. - 29.08. 11 19790 10990 21790 21390 10990 18890
29.08. - 08.09. 10 18490 10990 20290 20490 10990 18190
08.09. - 19.09. 11 19190 10990 21190 19990 10990 17790
19.09. - 29.09. 10 17990 10990 19790 18790 10990 16990

KARPATHOS - LEFKOS: odlety z Prahy v úterý a v pátek Ceník: Lefkos Village, Neraida, Sea Melody

Ceny obsahují: letenku Praha - Karpathos - Praha včetně
poplatků spojených s leteckou dopravou (poplatky: 2000 Kč),
transfery, 10x nebo 11x ubytování, stravu dle ceníku, služby
zástupce Viamare
Příplatky: Lefkos Village - snídaně: 180 Kč/den, dítě do 12 let:
100 Kč/den, večeře: 400 Kč/den, dítě do 12 let: 200 Kč/den,
1lůžkové studio (Sea Melody): od 500 Kč/noc, klimatizace 
- studio: cca 7 €/den, vila: cca 10 €/den (platba na místě), sejf:
cca 1 €/den (platba na místě), komplexní cestovní pojištění: 
35 Kč/osoba/den, minimální obsazenost studií Lefkos Village 
a apartmánu Neraida: 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 VÝHODNÁ CENA 
Lefkos Village na přistýlce (3. nebo 4.lůžko)
Neraida na přistýlce (3. nebo 4.lůžko)
(platí pouze 4990 Kč
- více na str. 8)

VČASNÁ REZERVACE AŽ DO 31.03.

Dítě do 15 let pobyt ZDARMA
Lefkos Village na přistýlce (3. a 4.lůžko)
Neraida na přistýlce (3. a 4.lůžko)
10 a 11 nocí: 8990 Kč 

DĚTSKÉ CENY

Aktuální ceny: www.viamare.cz

Lefkos - pláž

Taverna Barba Manolis 
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Karpathos - Lefkos

White Castle White Castle

White Castle

White Castle

White Castle

Pláž Potali

studia * 2-3 lůžka 
vlastní stravování / možnost dokoupení snídaní a večeříWhite Castle **

Rezervace na 242 489 351

Poloha: vilka je postavena nedaleko zálivu Potali 
na jih od centra vesničky Lefkos. Nejbližší taverna je
vzdálena jen pár minut a malý obchod asi 200 m.
Krásná rozlehlá pláž Potali je v dosahu pohodlnou
chůzí asi za 5 minut. Na pláži si můžete pronajmout
lehátka a slunečníky. Do centra vesničky Lefkos 
a k pláži Gialou Chorafi se můžete dostat pohodlnou
chůzí asi za 20 minut. Vilka je obklopena udržovanou
zahradou s květinami a bylinkami.
Ubytování: útulná a pečlivě udržovaná studia jsou 
v 1. patře. Z balkónů všech studií je pěkný výhled 
na moře. Balkóny rohových studií jsou menší, ale
poskytují více soukromí. Středová studia mají pergolou
zastíněné prostorné balkóny s přepážkami. Studia
mají 2 lůžka a přistýlku (rozkládací křeslo pro dítě 
do 10 let) a jsou vybavena sprchou, WC, kuchyňským
koutem (včetně vařiče, základního nádobí a ledničky),
klimatizací (za příplatek) a Wi-Fi. Dětská postýlka je 
na vyžádání (zdarma). Starostliví a přívětiví majitelé
bydlí v přízemí. 

Stravování: v taverně Blue Swan si můžete připlatit
mírně rozšířenou kontinentální snídani a večeři. Večeře
je servírovaná a obsahuje předkrm nebo salát, hlavní
jídlo (za čerstvé ryby a mořské plody se připlácí) 
a dezert (zpravidla ovoce). Večeře se vybírá z jídelního
lístku.
Hodnocení: pečlivě vedené ubytování obklopené kvě-
tinami, které má atmosféru řeckého obydlí. Určitě oce-
níte blízkost krásného koupání u pláže Potali a výbor-
ný servis majitelky.
Vzdálenost od pláže: cca 350 m.
Vzdálenost od centra Lefkosu: cca 1,2 km.

Možnosti obsazenosti:
studia  iii / ii / ii / i

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rkar104



Pliades Pliades - apartmán

Pliades - apartmán

U pláže Potali 
apartmány * 2-5 lůžek * vlastní stravování / možnost dokoupení snídaní a večeříPliades **

Poloha: vilka je postavena v údolí obklopeném zele-
ní a skalami. Nedaleký záliv Potali, poskytuje nádherné
koupání u písčito-oblázkové pláže. Krásná rozlehlá
pláž Potali, která je v dosahu pohodlnou chůzí ani ne
za 3 minuty, není nikdy přeplněná. Nejbližší taverna je
vzdálena jen asi 120 m a malý obchod asi 180 m. 
Na pláži si můžete pronajmout lehátka a slunečníky.
Do centra vesničky Lefkos a k pláži Gialou Chorafi se
můžete dostat pohodlnou chůzí asi za 20 minut. Vilka
je obklopena zahradou.
Ubytování: přízemní apartmány mají výhled na moře,
některé výhled na moře zastíněný zelení. Apartmány
mají 1 ložnici s manželským lůžkem a dalším lůžkem
a obývací kuchyň s rozkládacím gaučem (až pro 2 děti
do 15 let). Apartmány jsou vybaveny sprchou, WC,

kuchyňským koutem (včetně vařiče, základního nádobí
a ledničky), sejfem (za příplatek), klimatizací (za přípla-
tek) a Wi-Fi. Dětská postýlka je na vyžádání (zdarma).
Stravování: v taverně Blue Swan si můžete připlatit
mírně rozšířenou kontinentální snídani a servírovanou
večeři (předkrm nebo salát, hlavní jídlo a dezert). 
Hodnocení: pěkné ubytování s vynikající polohou,
v klidném prostředí a velmi blízko krásného koupání. 
Vzdálenost od pláže: cca 180 m.
Vzdálenost od centra Lefkos: cca 1,3 km.

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

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rkar105
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Karpathos - Lefkos

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

Taverna Blue Swan

KARPATHOS - LEFKOS: odlety z Prahy v úterý a v pátek Ceník: White Castle, Pliades

Ceny obsahují: letenku Praha - Karpathos - Praha
včetně poplatků spojených s leteckou dopravou
(poplatky: 2000 Kč), transfery, 10x nebo 11x ubyto-
vání, stravu dle ceníku, služby zástupce Viamare
Příplatky: snídaně: 170 Kč/den, večeře: 380 Kč/ 
den, 1lůžkové studio: od 500 Kč/noc, klimatizace: 
cca 7 €/den (platba na místě), komplexní cestovní 
pojištění: 35 Kč/osoba/ den, minimální obsazenost
apartmánu Pliades: 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 VÝHODNÁ CENA 
Pliades na přistýlce (3., 4. nebo 5.lůžko)
Dítě do 10 let VÝHODNÁ CENA 
White Castle na přistýlce (3.lůžko)
(platí pouze 4990 Kč - více na str. 8)

VČASNÁ REZERVACE AŽ DO 31.03.

Dítě do 15 let pobyt ZDARMA
Pliades na přistýlce (3., 4. a 5.lůžko)
Dítě do 10 let pobyt ZDARMA
White Castle na přistýlce (3.lůžko)
10 a 11 nocí: 8990 Kč 

DĚTSKÉ CENY

Aktuální ceny: www.viamare.cz

Ubytování WHITE CASTLE                           PLIADES
Osoba ve studiu Osoba v apartm. Osoba

obsazeném obsazeném na přistýlce
2 osobami 2 osobami (3. a 4.lůžko)

Termín Počet nocí vl.stravování vl.stravování vl.stravování
06.06. - 16.06. 10 14890 16890 10990
16.06. - 27.06. 11 15790 17690 10990
27.06. - 07.07. 10 16090 18290 10990
07.07. - 18.07. 11 16790 19190 10990
18.07. - 28.07. 10 16290 18490 10990
28.07. - 08.08. 11 16790 19190 10990
08.08. - 18.08. 10 16290 18490 10990
18.08. - 29.08. 11 16790 19190 10990
29.08. - 08.09. 10 16090 18290 10990
08.09. - 19.09. 11 15790 18090 10990
19.09. - 29.09. 10 15290 17490 10990

Celkový pohled na Lefkos 
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Karpathos - Lefkos

Galini Galini - studio

Galini - výhled

Blízkost pláže Potali
studia * 2-3 lůžka * vlastní stravování / možnost dokoupení snídaní a večeříGalini **+

Rezervace na 242 489 351

Poloha: vilka je postavena velmi blízko zálivu Potali 
na jih od centra vesničky Lefkos. Nejbližší taverna je
vzdálena jen pár minut a malý obchod asi 100 m.
Krásná rozlehlá pláž Potali je v dosahu pohodlnou chůzí
asi za 2 minuty. Na pláži si můžete pronajmout lehátka
a slunečníky. Do centra vesničky Lefkos a k pláži 
Gialou Chorafi se můžete dostat pohodlnou chůzí asi 
za 20 minut. Vilka je obrostlá stále kvetoucí bouganvilií.
Ubytování: jednopatrová budova má prostorná studia 
v 1. patře a přízemí. Studia v přízemí mají dostatečně
velké zastíněné balkóny a studia v 1. patře mají balkó-
ny zastíněné pergolou s pnoucími rostlinami. Ze všech
studií je krásný výhled na moře. Studia mají 2-3 lůžka 
a jsou vybavena sprchou, WC, kuchyňským koutem
(včetně vařiče, základního nádobí a ledničky), sejfem 

(za příplatek), klimatizací (za příplatek) a Wi-Fi.
Stravování: v taverně Blue Swan si můžete připlatit
mírně rozšířenou kontinentální snídani a večeři. Večeře je
servírovaná a obsahuje předkrm nebo salát, hlavní jídlo,
(za čerstvé ryby a mořské plody se připlácí) a dezert
(zpravidla ovoce). Večeře se vybírá z jídelního lístku.
Hodnocení: pěkné ubytování s vynikající polohou, 
v klidném prostředí, velmi blízko krásného koupání. 
Vzdálenost od pláže: cca 120 m.
Vzdálenost od centra Lefkos: cca 1 km.

Možnosti obsazenosti:
studia  iii / iii / ii / i

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rkar106

Blue Swan Blue Swan - studio

Blue Swan - taverna

studia * 2-3 lůžka
vlastní stravování / možnost dokoupení snídaní a večeříBlue Swan **

Poloha: vilka stojí v mírném svahu nedaleko od krásné
písčito-oblázkové pláže Potali. Na pláži si můžete pro-
najmout lehátka a slunečníky. Do centra Lefkosu 
a na pláž Gialou Chorafi se dostanete asi za 20 minut.
V bezprostřední blízkosti vilky je taverna vyhlášená dob-
rou kuchyní, která je otevřena po celý den. Malý obchod
je vzdálen asi 200 m. 
Ubytování: menší 2lůžková studia (některá s přistýl-
kou) jsou vybavena WC, sprchou, kuchyňským koutem
(včetně vařiče, základního nádobí a ledničky), klimati-
zací (za příplatek) a sejfem (za příplatek). Přistýlka
může být rozkládací křeslo (jen pro děti) nebo pevné
lůžko. Studia jsou ve zvýšeném přízemí a v 1. patře. 
Z balkónů je krásný výhled na moře. Dětská postýlka je
na vyžádání (zdarma). V taverně je možné využít Wi-Fi.

Stravování: v taverně Blue Swan si můžete připlatit
mírně rozšířenou kontinentální snídani a večeři. Večeře je
servírovaná a obsahuje předkrm nebo salát, hlavní jídlo
(za čerstvé ryby a mořské plody se připlácí) a dezert
(zpravidla ovoce). Večeře se vybírá z jídelního lístku.
Hodnocení: vilka stojí blízko krásné pláže a bude
vyhovovat těm, kteří uvítají možnost snídat a večeřet
přímo u ubytování.
Vzdálenost od pláže Potali: cca 90 m.
Vzdálenost od centra Lefkosu: cca 1 km.

Možnosti obsazenosti:
studia  iii / ii / i

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rkar107



White Sands White Sands

White Sands

White Sands

White Sands

Pláž Frangolimnionas

Nad krásnou pláží 
hotel * 2-4 lůžka * se snídaníWhite Sands ***

Poloha: hotel je postaven v mírném svahu nad krás-
nou pláží Frangolimnonas. Na pláž se dostanete velmi
rychle po zpevněné cestě. Cestu si můžete zkrátit,
pokud použijete schodiště ze dřeva a hlíny 
(cca 32 schodů). Na pláži je možné si pronajmout
lehátka a slunečníky (cca 6 €/set). Z tohoto místa se
velmi snadno dostanete i na další krásné pláže, např.
na pláž Perdikis Potami, kde se můžete koupat i bez
plavek. První taverny jsou nedaleko a také obchody,
kterých je v této oblasti několik. Velmi rychle se dosta-
nete i na krásnou pláž s bílým pískem Gialou Chorafi,
která je v centru vesničky Lefkos.
Ubytování: hotel má hlavní budovu s recepcí a barem,
který je otevřený přes den. Je zde prostor, kde se při-
pravuje snídaně a 3 další budovy, kde jsou pokoje 
ve zvýšeném přízemí a v 1. patře. U hotelu je bazén
s dětským brouzdalištěm, odkud je nádherný výhled
na moře. V hotelu je také malé hřiště pro děti.
Pokoje jsou standardně vybaveny a velmi pěkně
dekorovány. Jsou většinou 2lůžkové. Je zde i několik
pokojů pro rodiny, 4lůžkové pokoje s manželským
lůžkem a palandou pro děti nebo dalšími 2 lůžky. Tyto
pokoje je nutné rezervovat včas. Všechny pokoje mají

sprchu, WC, TV/SAT, ledničku, trezor, klimatizaci a fén.
Pokoje mají zastíněné balkóny nebo terasy. Z balkónů
je krásný výhled na moře a ze zvýšeného přízemí je
výhled k bazénu a částečný výhled na moře. V hotelu
je Wi-Fi, stolní tenis, lehátka a slunečníky u bazénu
zdarma. U hotelu je parkoviště. 
Stravování: v hotelu se podává bohatá snídaně for-
mou bufetu včetně teplých jídel. Snídani si můžete užít
na zastíněné terase hotelu.
Hodnocení: hotel s vynikající polohou, s výbornou
snídaní a přátelským personálem. Doporučujeme
všem, kteří ocení nejen okouzlující západy slunce, ale
i výhled na daleké obzory.
Vzdálenost od pláže: cca 100 m (po schodišti) nebo 
cca 250 m (po zpevněné cestě).
Vzdálenost od centra Lefkas: cca 800 m.

Možnosti obsazenosti:
pokoje  iii / iiii / iii / ii

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rkar108

221Online rezervace na www.viamare.cz Rezervace na 242 489 351

Karpathos - Lefkos
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Karpathos - Lefkos

Krinos Krinos - pokoj

Krinos - recepce

Krinos - tavernaPláž Gialou Chorafi

Krinos - výhled

Výborná taverna je přímo součástí hotelu
hotel * 2-3 lůžka * s polopenzíKrinos **+

Rezervace na 242 489 351

Poloha: hotel stojí na útesu nad mořem. Nejbližší
písečná pláž, Gialou Chorafi, která je součástí maleb-
ného zálivu a tvořící srdce Lefkosu, je dostupná pěšky
po silnici a pak po schodech asi za 8 minut. K dalším
plážím, např. Panagias Limani, Frangolimnionas a Per-
dikas Potami (pro milovníky koupání bez plavek),
můžete dojít také pěšky. Pokud se vydáte směrem 
na jih, přijdete k pláži Potali.
Ubytování: hotel má prostornou recepci s barem 
a členitou hotelovou budovu, jejíž balkóny směřují 
k moři. Do některých pokojů lze umístit přistýlku (roz-
kládací křeslo pro děti do 10 let). Standardní pokoje
jsou vybaveny sprchou, WC, ledničkou a sejfem 
(za příplatek). Dětská postýlka je na vyžádání (zdarma). 
V bezprostředním okolí hotelu je krásná zahrada 
s ovocnými stromy a květinami. Část zahrady je vyu-
žívaná pro pěstování zeleniny, kterou majitel zásobu-
je svoji hotelovou tavernu. U hotelu je místo pro par-
kování a v hotelové taverně Wi-Fi.
Stravování: v hotelové taverně a pod zastíněnou tera-
sou je podávána jednoduchá kontinentální snídaně
formou bufetu (káva, čaj, chléb, máslo, džem a džus).

Večeře je servírovaná a skládá se ze salátu (pro 
2 osoby), z předkrmu (pro 2 osoby), hlavního jídla,
které se vybírá z jídelního lístku a dezertu nebo 
ovoce. Součástí tohoto menu nejsou mořské plody, 
na základě požadavku a za příplatek si je můžete
dopřát i v rámci předplacené večeře. Hotelovou taver-
nu navštěvují i další hosté vesničky Lefkos, protože 
je známá pro svoji výtečnou kuchyni připravovanou 
z čerstvých vlastních produktů. 
Hodnocení: ubytování s krásným výhledem na moře
a s báječnou přátelskou atmosférou, kde Vás mohou
rušit jen mořské vlny. 
Vzdálenost od pláže: cca 350 m.
Vzdálenost od centra: cca 350 m.

Možnosti obsazenosti:
pokoje  iii / ii / i

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rkar109
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Karpathos - Lefkos
Pobřeží v okolí Lefkosu

Ceny obsahují: letenku Praha - Karpathos - Praha
včetně poplatků spojených s leteckou dopravou
(poplatky: 2000 Kč), transfery, 10x nebo 11x ubyto-
vání, stravu dle ceníku, služby zástupce Viamare
Příplatky: snídaně (Blue Swan): 170 Kč/den, večeře
(Blue Swan): 350 Kč/den, 1lůžkové studio (Galini,
Blue Swan): od 500 Kč/noc, 1lůžkový pokoj (Krinos):
od 700 Kč/noc, 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.

KARPATHOS - LEFKOS: odlety z Prahy v úterý a v pátek Ceník: Galini, Blue Swan, White Sands, Krinos

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

Ubytování GALINI BLUE SWAN WHITE SANDS KRINOS
Osoba Osoba Osoba Osoba Dítě 2-12 let Osoba Osoba Osoba Dítě 6-12 let Osoba Dítě 2-10 let

ve studiu na 3.lůžku ve studiu na přistýlce na přistýlce ve 2lůžkovém ve 2lůžkovém na přistýlce na přistýlce v pokoji na přistýlce
obsazeném obsazeném (3.lůžko) (3.lůžko) pokoji pokoji až se (3.lůžko) (3. a 4.lůžko) obsazeném (3.lůžko)
2 osobami 2 osobami 2 přistýlkami 2 osobami 

Termín Počet nocí vl. stravování vl. stravování vl. stravování vl. stravování vl. stravování snídaně snídaně snídaně snídaně polopenze polopenze
06.06. - 16.06. 10 15390 10990 15590 14190 13090 19990 20990 17990 15990 19690 14890
16.06. - 27.06. 11 16390 10990 16190 14690 13290 21790 22990 19890 17290 20990 15590
27.06. - 07.07. 10 16590 10990 16290 14690 13290 22090 23990 20590 17590 20590 15290
07.07. - 18.07. 11 17390 10990 17390 15290 13690 23790 24990 20990 17990 21990 15690
18.07. - 28.07. 10 16790 10990 16890 14990 13490 25590 26690 21990 18590 22090 15690
28.07. - 08.08. 11 17390 10990 17890 15590 13890 27090 28290 23290 19490 22990 16090
08.08. - 18.08. 10 16790 10990 17490 15390 13690 25590 26690 21990 18590 22090 15690
18.08. - 29.08. 11 17390 10990 17890 15790 13990 27090 28290 23290 19490 22990 16090
29.08. - 08.09. 10 16790 10990 16590 14890 13490 23790 24990 20590 17990 20590 15290
08.09. - 19.09. 11 16590 10990 16590 14890 13490 22990 23990 19890 17590 20990 15590
19.09. - 29.09. 10 16290 10990 15590 14190 13090 20690 21790 18690 16390 19990 14890

Dítě do 15 let VÝHODNÁ CENA 
Galini na přistýlce (3.lůžko)
(platí pouze 4990 Kč
- více na str. 8)

VČASNÁ REZERVACE AŽ DO 31.03.

Dítě do 15 let pobyt ZDARMA
Galini na přistýlce (3.lůžko)
Dítě do 6 let pobyt se snídaní ZDARMA
White Sands na přistýlce (3. a 4.lůžko)
10 a 11 nocí: 8990 Kč 

DĚTSKÉ CENY

Aktuální ceny: www.viamare.cz

Pláž Gialou Chorafi


