KEFALONIE

Letecké zájezdy
na 10 a 11 nocí

KEFALONIE



PŘEKRÁSNÉ PŘÍRODNÍ SCENÉRIE
ROZMANITÉ PLÁŽE

Kefalonie je malý svět sám pro sebe.
Je neuvěřitelně krásná s nesmírně
rozmanitou a fascinující krajinou
připomínající pestrou mozaiku.
Na Kefalonii pořádáme zájezdy
již od roku 1996.
Máte-li rádi divokou a nespoutanou přírodu,
magická místa s tichými kláštery nad mořem,
objevujete-li rádi nová zákoutí a přitom
upřednostňujete na plážích soukromí, pak
je Kefalonie to pravé místo pro Vaši dovolenou.

období. Ne náhodou si Lord Byron, velký básník
romantismu, zvolil tento čarovný ostrov
za místo svého pobytu. V letech 1823 a 1824
pobýval ve vsi Metaxata.
Připravili jsme pro Vás pobyty především
v oblasti poloostrova Palliki, který patří turisticky
k nejméně zatíženým oblastem ostrova. Věříme,
že oceníte zdejší atmosféru klidu a pohody.
Kompletní nabídka ubytování a aktuální
ceny na www.viamare.cz a www.vtt.cz

Kefalonie je největší z Jónských ostrovů a šestý
největší ostrov Řecka. Její břehy jsou omývány
čistým a barvami hýřícím mořem. Bujná lesní
vegetace s jedinečnou jedlí kefalonskou
vystupuje údolími až vysoko k vrcholům pohoří
Aenos, jehož nejvyšším vrcholem je hora Mega
Soros (1628 m). Na svazích se pěstuje vinná réva
Robola, z níž se lisuje výjimečné suché bílé víno.
Krajina ostrova je velmi rozmanitá.
Západní pobřeží je lemováno příkrými útesy
a půvabnými oblázkovými plážemi, z nichž zcela
jedinečné jsou pláže Myrtos a Petani.
Naopak jih ostrova Vám bude připomínat stále
kvetoucí zahradu. Jižní pláže se zlatým pískem
jsou ideálním místem pro odpočinek.
Na ostrově jsou vzácné jeskyně, tiché kláštery
dosud obývané mnichy, zbytky benátských
hradů a mnoho dalších neuvěřitelných
přírodních úkazů, pro které je ostrov
tak vyhledávaný.
U hlavního města Argostoli lze shlédnout
geologickou zvláštnost - mořské mlýny
nazývané Katavotres. V hlubokých děrách zde
neustále mizí spousty mořských vod, jež
se objevují na protilehlé straně ostrova v jeskyni
Melissani a v místě zvaném Karavomilos.
Nedaleko města Lixouri vysoko nad mořem
je magické místo s klášterem Kipourion
(dlouhodobě zavřený). V klášterní kapli
naleznete nádherné ikony z byzantského
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Odletové místo
Praha
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DOPORUČUJEME


prozkoumejte nádherný a rozmanitý
poloostrov Palliki s jeho nádhernými
plážemi (např. Petani).



navštivte i další krásné pláže - Mirtos
a Antisamos a tradiční vesnice



navštivte úžasný tichý klášter Agios
Gerasimos, zasvěcený patronu ostrova



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



doslova klenotem Kefalonie je vesnička
Assos a malý přístav Fiskardo



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

Další zajímavosti Vám na místě
doporučí zástupce CK.

KEFALONIE
LIXOURI
Lixouri je druhé největší město ostrova a leží
na jednom z kefalonských poloostrovů zvaném
Palliki. Naleznete zde spleť ulic a uliček
s romantickými zákoutími a řadu obchodů, které
k čile pulsujícímu městečku patří. V centru je
prostorné čtvercové náměstí lemované platany.
Kavárny, cukrárny a taverny lákají k posezení
a široká třída, vedoucí podél nábřeží, naopak
k podvečerním procházkám. 2 km od centra
Lixouri je pláž Lepeda s žlutým pískem.
Naleznete zde malý kiosek, pronájem lehátek
a slunečníků a síť na volejbal.
V Lixouri naleznete taverny, restaurace, bary,
diskotéku, internetové kavárny, obchody, poštu,
banky, bankomaty, lékárnu, nemocnici,
prádelnu, půjčovnu motorových vozidel a kol,
přístav s lodním spojením do hlavního města
Argostoli, vodní sporty na pláži Xi
(cca 8 km od Lixouri).

OSADA XI
Xi je malá osada, která vznikla u stejnojmenné
krásné pláže s červeným pískem. Jedna
z nejkrásnějších pláží na Kefalonii je lemována
útesy šedého jílu, který se používá
i ke kosmetickým a lázeňským účelům. Tato
pláž získává každým rokem modrou vlajku EU.
Na Xi naleznete především malé soukromé vilky
a 2 hotely. Tato oblast je proslavená vynikajícími
podmínkami pro vodní sporty. V osadě je
několik dobrých taveren a barů, kterých každý
rok přibývá. Je zde také 1 malý obchod, který
provozuje majitel vilek Sofia a Lito. Zde
si můžete potraviny i objednat. Jinak klidná
osada se může v červenci a srpnu proměnit
v rušné prázdninové letovisko. V tomto období
doporučujeme pobyt mladým lidem, kteří si zde
užijí i noční život. Do Lixouri se můžete dostat
v pronajatém dopravním prostředku, místní
dopravou (pouze v hlavní sezóně) nebo taxíkem.
V Xi jsou taverny, restaurace, malý minimarket,
bankomat, bary (v omezené míře závislé
na sezóně), dvě střediska vodních sportů přímo

LASSI - ARGOSTOLI
Lassi je vlastně živé předměstí hlavního města
Argostoli. Je dlouhé asi 3 km. Po půlhodinové
pěší procházce dojdete do hlavního města
ostrova Argostoli. Lassi je spojeno s Argostoli
několikrát za den také místní autobusovou
dopravou (v hlavní sezóně). Dá se použít
i taxislužba. V okolí Lassi je velké množství
nádherných pláží, napr. překrásná pláž Makris
Gialos, která získává každým rokem modrou
vlajku EU.
V Lassi naleznete taverny, restaurace, bary,
internetovou kavárnu, obchody, bankomat,
půjčovnu dopravních prostředků přes zástupce
Viamare, pronájem slunečníků a lehátek.
Lékárna a nemocnice jsou v Argostoli.
Zástupce CK do místa pravidelně dojíždí.

SKALA
Skala je přímořské letovisko, které leží na
jihovýchodě ostrova asi 12 km od přístavu
Poros. Hezká oblázkovo-písečná pláž byla
v roce 2016 oceněna modrou vlajkou EU.
Na pláži si můžete pronajmout lehátka
a slunečníky a provozovat nejrůznější vodní
sporty.
Ve Skale naleznete taverny, restaurace, bary,
bankomat, obchody, internetovou kavárnu,
pronájem dopravních prostředků, na pláži
vodní sporty a pronájem lehátek a slunečníků.
Zástupce CK do místa dojíždí jen na základě
telefonické výzvy.

Transfer:
Cesta z letiště Kefalonie do Lixouri
(12 km po pevnině, 25 minut lodí a dále
do ubytování) potrvá asi 1 h.

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ
Apolafsi (studia)
Nana (studia)
Sea Breeze (studia)
Summery (hotel se snídaní)

... str. 66
... str. 65
... str. 65
... str. 67

na pláži, skákací plovoucí hrady (cca 5 €/den),
možnost pronájmů slunečníků a lehátek.
Pronájem dopravních prostředků přes zástupce
CK, který do místa pravidelně dojíždí.
Transfer:
Cesta z letiště Kefalonie na Xi (12 km
po pevnině, 25 minut lodí a dále do ubytování)
potrvá asi 1 h. 20 minut.

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ
Sofia (studia)
Lito (studia, apartmány)

... str. 68
... str. 69

Transfer:
Cesta z letiště Kefalonie do Lassi (cca 6 km)
potrvá asi 15 minut.¨

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ
Poseidon (studia, apartmány)

... str. 70

Transfer:
Cesta z letiště Kefalonie do Skaly (cca 35 km)
potrvá asi 1 h.

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ
Porto Skala (hotel s polopenzí)
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… str. 71
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KEFALONIE

VÝLETY

Výlety a tipy naleznete na webu.

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

lodí a autobusem. (orientační cena: 49 €,
děti do 12 let: 33 €)

Odysseova Ithaka - přejezd autobusem
do města Sami a odtud lodí na Ithaku, zde
zastávka na koupání na pláži Gidaki,
pokračování do hlavního města Vathi, kde
je volný čas. Prohlídka vesničky Kioni s možností
oběda. Poté plavba k pláži Filiatro, koupání.
Návrat z Ithaky opět kombinovanou dopravou
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Okruh ostrovem - návštěva kláštera
Sv. Gerasima, poté ochutnávka místních vín
v největším a tradičním vinařském závodě
na ostrově, prohlídka jeskyně Melissani
(vstupné: cca 7 €) a krápníkové jeskyně
Drogarati (vstupné: cca 5 €), možnost oběda
a koupání ve vesničce Agia Eﬁmia, zastávka
nad krásnou pláží Myrtos. (orientační cena:
32 €, děti do 2 let: 19 €)

Rezervujte telefonicky 222 206 206 nebo online na www.viamare.cz | www.vtt.cz

Poznávejte na dovolené.
Ceny pronájmů aut naleznete na webu.
Za krásami severu Kefalonie - autobusový
výlet za koupáním na jedné
z 10 nejkouzelnějších pláží světa Myrtos, poté
zastávka v kouzelném Assosu, zde je možnost
oběda (není v ceně), poslední zastávka
ve Fiskardu. (orientační cena: 32 €,
děti do 12 let: 19 €)

KEFALONIE  LIXOURI

Nana

Sea Breeze

Studia  Bez stravy / možnost dokoupení snídaní

Studia  Bez stravy / možnost dokoupení snídaní

POLOHA
Moderní vilka stojí ve svahu
nad mořem. Od centra Lixouri
je vzdálena necelých 20 minut.
Vydáte-li se směrem k moři,
dostanete se k hotelu Apolafsi,
kde můžete používat bazén a další
zázemí hotelu.

POLOHA
Vilka stojí na oploceném pozemku
bezprostředně u moře a malé divoké
pláže. Po místní komunikaci podél
moře se dostanete k hotelu Apolafsi
a dále na krásnou pláž Lepeda.
Do centra Lixouri, kde jsou obchody
a taverny, se dostanete pohodlnou
chůzí za necelých 10 minut.

UBYTOVÁNÍ
Prostorná 2lůžková studia (některá
s možností přístýlky - pevné lůžko
nebo rozkládací gauč) jsou
v 1. patře. Studia jsou vybavena
sprchou, WC, širokými zastíněnými
balkóny, kuchyňským koutem
(včetně vařiče, základního nádobí
a ledničky), klimatizací, Wi-Fi a TV.
Ze všech studií je krásný výhled
na moře. Dětská postýlka
je na vyžádání (zdarma).
STRAVOVÁNÍ
Doporučujeme dokoupení snídaní
v rodinné taverně Apolafsi.

 Dítě výhodná cena
 Kombinovaná doprava
 Možnost využívání bazénu
v hotelu Apolafsi

Odlety
Praha
Odletové dny
Po, Čt
Počet dní: 7, 10, 11

Dospělá osoba

PLÁŽ
Nejbližší malá písečná pláž je před
hotelem Apolafsi. Nejkrásnější
koupání je však na pláži Lepeda,
která je od vilky vzdálena asi
20 minut chůze.

Cena od

SHRNUTÍ
Kvalitní prostorné ubytování
s úžasným výhledem na moře,
v přírodě a přitom opravdu blízko
městečka Lixouri. Velkou předností
je i možnost využití bazénu a služeb
v hotelu Apolafsi.

5 990 Kč

11 332 Kč*
Dítě do 18 let na přistýlce
Výhodná cena od

VZDÁLENOSTI
Malá pláž: cca 520 m
Pláž Lepeda: cca 1,5 km
Lixouri: cca 1 km

Platnost ceny do 31. 1.

Dítě do 18 let pobyt zdarma
Cena od

7 990 Kč
Viz příloha Ceník str. 27
* Cena po nejvyšší slevě
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UBYTOVÁNÍ
Studia jsou v 1. a 2. patře. 2lůžková
studia mají z balkónů okouzlující
výhled na moře, 2lůžková studia
s přistýlkou mají krásný boční
výhled na moře. Studia jsou
vybavena sprchou, WC, TV,
balkónem, kuchyňským koutem
(včetně vařiče, základního nádobí
a ledničky) a klimatizací
(za příplatek). Na společné terase
před budouvou je Wi-Fi.
STRAVOVÁNÍ
Doporučujeme dokoupení snídaní
v rodinné taverně Apolafsi,
vyhlášené vynikající kuchyní.
PLÁŽ
Malá divoká pláž je bezprostředně
před vilkou. Po místní komunikaci
podél moře se dostanete
na krásnou pláž Lepeda, cestou
budete míjet další divoké písečné
pláže.
SHRNUTÍ
Ubytování s malou písečnou pláží,
jehož největší předností je krásný
výhled na moře a blízkost
tradičního městečka Lixouri.
VZDÁLENOSTI
Malá pláž: cca 20 m
Pláž Lepeda: cca 1,4 km
Lixouri: cca 600 m

 Dítě výhodná cena
 Kombinovaná doprava
 Výhodná poloha

Odlety
Praha
Odletové dny
Po, Čt
Počet nocí: 7, 10, 11

Dospělá osoba
Cena od

11 332 Kč*
Dítě do 18 let na přistýlce
Výhodná cena od

5 990 Kč
Platnost ceny do 31. 1.

Dítě do 18 let pobyt zdarma
Cena od

7 990 Kč
Viz příloha Ceník str. 27
* Cena po nejvyšší slevě
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KEFALONIE  LIXOURI

 Dítě výhodná cena
 Kombinovaná doprava

Apolafsi

 Vyhlášená restaurace

Studia  Bez stravy / možnost dokoupení snídaní

POLOHA
Hotel je obklopen olivovým sadem a je vzdálený od centra
Lixouri asi 1 km. Dostanete se tam pohodlně po cestě
vedoucí podél moře. Vydáte-li se opačným směrem, dojdete
ke krásné pláži Lepeda.

Odlety
Praha
Odletové dny
Po, Čt
Počet nocí: 7, 10, 11

Dospělá osoba
Cena od

12 304 Kč*
Dítě až do 18 let na přistýlce
Výhodná cena od

5 990 Kč
Platnost ceny do 31. 1.
Dítě až do 18 let pobyt zdarma
Cena od

7 990 Kč

Viz příloha Ceník str. 27

UBYTOVÁNÍ
2lůžková studia směřují k moři. Prostornější studia v hlavní
budově mají 2 nebo 3 lůžka. V některých studiích lze vyžádat
2. přistýlku (rozkládací křeslo pro děti do 10 let). Tato větší
studia mají výhled do dvora a do zeleně. Všechna studia jsou
vybavena sprchou, WC, balkónem a kuchyňským koutem
(včetně vařiče, základního nádobí a ledničky), TV/SAT,
klimatizací, fénem a sejfem. Dětská postýlka je na vyžádání
(zdarma).
VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
Hotel má restauraci a bar, který je otevřený po celý den.
Hostům je k dispozici Wi-Fi, žehlička a žehlící prkno.
U hotelového bazénu s barem můžete využívat slunečníky
a lehátka zdarma. Je zde i malé dětské brouzdaliště.
STRAVOVÁNÍ
Rodinná taverna Apolafsi je vyhlášená vynikající kuchyní.
Doporučujeme připlatit si bohatou snídani podávanou
formou bufetu. Obědy a večeře jsou servírované (výběr
z jídelního lístku, platba na místě). Můžete si je vychutnat
i na terase s okouzlujícím výhledem na moře.
PLÁŽ
Pod hotelem je malá přírodní písečná pláž. V blízkém okolí
jsou další divoké písečné pláže. Asi 1 km od Apolafsi
je krásná pláž Lepeda.
SHRNUTÍ
Příjemná rodinná atmosféra a celodenní servis, klidné
prostředí občas naruší pořádání krátkodobých místních
slavností (svateb a křtin), které mohou být i pro ostatní hosty
hotelu velmi zajímavé.
VZDÁLENOSTI
Malá pláž: cca 120 m
Pláž Lepeda: cca 1 km
Lixouri: cca 1 km

* Cena po nejvyšší slevě
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 Přátelská rodinná
atmosféra

KEFALONIE  LIXOURI

 Bezbariérové pokoje
 Vynikající poloha
 Oblíbené
 Rezervujte včas

Summery
Hotel  Snídaně

POLOHA
Příjemný hotel leží přímo u moře u písečné pláže a přitom
pouhých 200 m od centra městečka.
UBYTOVÁNÍ
2lůžkové pokoje mají překrásný výhled na moře. Pokoje
se sprchou, WC a prostorným balkónem jsou vybaveny
ledničkou, TV/SAT, telefonem, fénem, sejfem, klimatizací,
připojením na internet a Wi-Fi. Dětská postýlka
je na vyžádání (zdarma). V hotelu jsou k dispozici
i vícelůžkové pokoje bez výhledu na moře. Naleznete zde
i bezbariérové pokoje.
VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je restaurace s barem, kde Vám připraví studené
i teplé občerstvení, dobře udržovaná a příjemná zahrada
s bazénem, dětským brouzdalištěm a malým dětským
hřištěm. V recepci je internetový koutek. V blízkosti hotelu
je hřiště na basketbal (nepatří hotelu).
STRAVOVÁNÍ
Mírně rozšířená kontinentální snídaně je podávána formou
bufetu na terase hotelu nebo v hotelové restauraci.

Odlety
Praha
Odletové dny
Po, Čt
Počet nocí: 7, 10, 11

Dospělá osoba
Cena od

13 924 Kč*

PLÁŽ
Hotel leží přímo u písečné pláže. Po místní komunikaci podél
moře se dostanete na krásnou pláž Lepeda, cestou budete
míjet divoké písečné pláže.
SHRNUTÍ
Velkou předností tohoto ubytování je bezprostřední blízkost
moře, písečné pláže a blízkost centra městečka, která však
neubírá nic na klidu a pohodě.
VZDÁLENOSTI
Nejbližší pláž: cca 50 m
Pláž Lepeda: cca 2 km
Centrum Lixouri: cca 200 m

Viz příloha Ceník str. 27
* Cena po nejvyšší slevě
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KEFALONIE  OSADA XI

 Až 2 děti výhodná cena
 Kombinovaná doprava

Soﬁa

 U pláže

Studia  Bez stravy

 Oblíbené

POLOHA
Moderní vilka leží nedaleko vyhlášené pláže Xi. V blízkosti
je vynikající taverna a bar s celodenním provozem.
UBYTOVÁNÍ
V přízemí vilky jsou 2lůžková studia a 1lůžkové studio,
které jediné nemá výhled na moře. V 1. patře jsou 3lůžková
a 4lůžkové mezonetové studio (s vestavěným patrem)
s výhledem na moře. Nahoře je ložnice s 1 nebo se 2 lůžky
a dole jsou další 2 lůžka a malý kuchyňský kout. Každé studio
má sprchu, WC, prostorný balkón nebo terasu a kuchyňský
kout (včetně vařiče, základního nádobí a ledničky), TV,
klimatizaci a Wi-Fi. Dětská postýlka je na vyžádání (zdarma).

Odlety
Praha
Odletové dny
Po, Čt
Počet nocí: 7, 10, 11

Dospělá osoba
Cena od

10 490 Kč*
Děti do 18 let na přistýlce
Výhodná cena od

5 990 Kč
Platnost ceny do 31. 1.

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
K ubytování patří bazén s lehátky a slunečníky, venkovní
terasa, zahrada s malým dětským hřištěm a prostor
pro grilování. Majitel ubytování provozuje malý obchod,
kde je možné si objednat základní potraviny
a kde je i bankomat.
STRAVOVÁNÍ
Možnost dokoupení kontinentálních snídaní, které
se podávají v baru u recepce (platba na místě).
PLÁŽ
Vyhlášená pláž Xi s červeným saharským pískem
a pozvolným vstupem do moře je nedaleko.
SHRNUTÍ
Krásné koupání a kvalitní ubytování bude vyhovovat
všem milovníkům koupání.
VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 60 m
Lixouri: cca 8 km

Děti do 18 let pobyt zdarma
Cena od

7 990 Kč
Viz příloha Ceník str. 28
* Cena po nejvyšší slevě
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KEFALONIE  OSADA XI

 Až 2 děti výhodná cena
 Kombinovaná doprava
 U pláže
 Rodinná atmosféra

Lito
Studio a apartmány  Bez stravy

POLOHA
Vilka leží nedaleko vyhlášené pláže Xi a s dalšími 3 vilkami
vytváří společně s bazénem harmonický celek. Nedaleko
je taverna a bar s celodenním provozem.
UBYTOVÁNÍ
Ve vilce jsou 2 apartmány s obytnou kuchyní, kde jsou
2 lůžka a ložnice s dalšími 2 lůžky. 1 mezonetové studio
má 2 lůžka v kuchyni a další 2 lůžka ve vestavěném dřevěném
patře s oknem. Apartmány i studio jsou vybaveny sprchou,
WC, kuchyňským koutem (včetně vařiče, základního nádobí
a ledničky), TV, klimatizací, Wi-Fi a prostornou zastíněnou
terasou s krásným výhledem na moře. Dětská postýlka
je na vyžádání (zdarma).

Odlety
Praha
Odletové dny
Po, Čt
Počet nocí: 7, 10, 11

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
Lze využívat bazén s lehátky a slunečníky (zdarma).
Na zahradě je malé dětské hřiště a prostor pro grilování.
Majitel ubytování provozuje malý obchod, kde je možné
si objednat základní potraviny a kde je i bankomat.

Dospělá osoba

STRAVOVÁNÍ
Možnost dokoupení kontinentálních snídaní, které se podávají
v baru u recepce (platba na místě).

11 980 Kč*

PLÁŽ
Vyhlášená pláž Xi s červeným saharským pískem
a pozvolným vstupem do moře je nedaleko.
SHRNUTÍ
Krásné koupání a prostorné ubytování, můžete si zde
vychutnávat nádherné západy slunce.
VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 100 m
Lixouri: cca 8 km

Cena od

Děti do 18 let na přistýlce
Výhodná cena od

5 990 Kč
Platnost ceny do 31. 3.

Děti do 18 let pobyt zdarma
Cena od

7 990 Kč

Viz příloha Ceník str. 28
* Cena po nejvyšší slevě

Rezervujte telefonicky 222 206 206 nebo online na www.viamare.cz | www.vtt.cz

69

KEFALONIE  LASSI

 Pro rodiny s dětmi
 Kombinovaná doprava

Poseidon

 Klidné prostředí

Studia a apartmány  Bez stravy

 Rezervujte včas
 Oblíbené

POLOHA
Příjemná vilka stojí ve svahu přímo nad malou zátokou
na okraji Lassi. Po dlážděném chodníku se přes zahradu
dostanete k brance a odtud pak po schodech k nejbližším
plážím. Taverny, kavárny a obchody jsou ve velmi dobrém
dosahu přímo v městečku. Nedaleko je i zastávka autobusu.

Odlety
Praha
Odletové dny
Po, Čt
Počet nocí: 7, 10, 11

Dospělá osoba
Cena od

13 762 Kč*
Děti do 15 let na přistýlce
Výhodná cena od

5 990 Kč

UBYTOVÁNÍ
Studia a apartmány jsou vybaveny kuchyňským koutem
nebo kuchyní (s vařičem, ledničkou, základním nádobím,
opékačem a varnou konvicí), WC, sprchou nebo vanou,
klimatizací a Wi-Fi (bez záruky v zahradě před vilou).
Dětská postýlka je na vyžádání (zdarma).
Apartmán Koukla má 2 ložnice, nachází se v přízemí
a má vydlážděnou, částečně zastíněnou, do svahu vnořenou
terasu s pěkným výhledem do zahrady a na moře.
Apartmán Rosa je největší apartmán v domě,
nachází se ve 2. patře a má 2 ložnice a velkou kuchyň.
V malém obýváku lze vyžádat 5. lůžko (gauč pro dítě
do 15 let). Z velkého rohového balkónu je nádherný výhled
na moře. Mezi terasou dalšího apartmánu (Margarita)
je odstranitelná přepážka (vhodné pro spřátelené rodiny).
Apartmán Margarita je velmi prostorný a nachází se
ve 2. patře, má 2 ložnice a velkou kuchyň. Z velkého rohového
balkónu je nádherný výhled na moře. Mezi terasou dalšího
apartmánu (Rosa) je odstranitelná přepážka (vhodné
pro spřátelené rodiny).
Mezonetové studio Aleca má 2 terasy, obě s okouzlujícím
výhledem na moře a do zahrady. Z vestavěného schodiště
z kuchyně v přízemí se dostanete do útulné ložnice.
Studio Anastasia pro 2 osoby (manželská postel)
je v 1. patře a ze zastíněného balkónu je nádherný výhled
na moře.
Studio Apollo je vlastně malý domeček pro 2 osoby
(manželská postel), který je ve 3. patře na střeše domu.
Má prostornou terasu s překrásným výhledem na moře.

Platnost ceny do 31. 1.
Děti do 15 let pobyt zdarma
Cena od

7 990 Kč

PLÁŽ
V blízkém okolí jsou krásné pláže letoviska Lassi,
kde je možné si pronajmout slunečníky a lehátka.
Přímo pod zahradou jsou útesy ideální pro šnorchlování.
SHRNUTÍ
Útulné a pečlivě vedené ubytování s okouzlujícími výhledy.

Viz příloha Ceník str. 29
* Cena po nejvyšší slevě

70

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 150 m
Centrum Lassi: cca 150 m

Rezervujte telefonicky 222 206 206 nebo online na www.viamare.cz | www.vtt.cz

KEFALONIE  SKALA

 Dítě výhodná cena
 Pro rodiny s dětmi
 Oblíbené
 Rezervujte včas

Porto Skala
Hotel  S polopenzí / možnost dokoupení all inclusive

POLOHA
Hotel je postaven ve stylu tradiční jónské vesnice. Nejbližší
osada Skala s překrásnou pláží, je vzdálena cca 2,5 km.
Hotelový autobus Vás zdarma dopraví do Skaly několikrát
denně. Veřejná autobusová linka jezdí do Porosu.
UBYTOVÁNÍ
Převážná většina pokojů má z balkónů a teras výhled
na moře, někdy částečně zastíněný zelení. Pokoje jsou
vybaveny sprchou, WC, telefonem, TV/SAT, klimatizací,
fénem, sejfem, ledničkou a setem na kávu. V pokojích
je možnost 3. lůžka (rozkládací lůžko) a 4. lůžka (palanda
pro 2 děti). Dětská postýlka je na vyžádání (zdarma).
VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je bazén a dětský bazén, bar u bazénu, restaurace,
klubovna s TV, místnost s internetem (za poplatek), Wi-Fi
ve veřejných prostorách, herna, obchod se suvenýry, kino,
kulečník, dětské hřiště, minigolf, stolní tenis a ﬁtness.
U hotelu je dostatečně velké parkoviště.
STRAVOVÁNÍ
Americká snídaně je podávána formou bufetu, večeře
(nejméně 3 hlavní chody) také formou bufetu. Je možné
změnit večeři za oběd. V hotelu si můžete dopřát i oběd
á la carte, který je podáván v restauraci u bazénu.
U polopenze se nápoje hradí. Hotel je známý výbornou kuchyní.

Odlety
Praha
Odletové dny
Po, Čt
Počet nocí: 7, 10, 11

Dospělá osoba
Cena od

16 840 Kč*

PLÁŽ
Pod hotelem je malá oblázková pláž. Překrásná pláž Skala
je vzdálena cca 2,5 km, hotelový autobus Vás tam zdarma
dopraví několikrát denně. Vydáte-li se od hotelu
na sever či na jih, narazíte na řadu hezkých pláží, které Vám
nabídnou soukromí.
DOPORUČUJEME
Pronájem auta již v cestovní kanceláři s přistavením
na letišti nebo u hotelu.
SHRNUTÍ
Ubytování v malých domcích Vám poskytne větší dávku
soukromí, velkou výhodou je i výhled na moře.
VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 50-150 m
Centrum Skaly: cca 2,5 km

Rezervujte telefonicky 222 206 206 nebo online na www.viamare.cz | www.vtt.cz

Viz příloha Ceník str. 29
* Cena po nejvyšší slevě
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KEFALONIE
Odlety z Prahy v pondělí a ve čtvrtek
Ubytování

Termín
Počet nocí
*13.05. – 03.06.
19+2
03.06. – 10.06.
7
10.06. – 20.06.
10
20.06. – 01.07.
11
01.07. – 11.07.
10
11.07. – 22.07.
11
22.07. – 01.08.
10
01.08. – 12.08.
11
12.08. – 22.08.
10
22.08. – 02.09.
11
02.09. – 12.09.
10
12.09. – 23.09.
11
23.09. – 30.09.
7
*30.09. – 16.10.
14+2

Katalog: Apolafsi – str.66, Nana – str.65, Sea Breeze – str.65, Summery – str.67

APOLAFSI

NANA

SEA BREEZE

Osoba ve studiu
obsazeném
2 osobami

Osoba
na přistýlce
(3.lůžko)

Osoba ve studiu
obsazeném
2 osobami

Osoba
na přistýlce
(3.lůžko)

Osoba ve studiu
obsazeném
2 osobami

Osoba
na 3.lůžku

bez stravy
10 990
15 990
18 390
20 790
20 690
21 490
20 690
21 490
20 690
21 490
18 390
17 990
15 190
10 290

bez stravy
10 990
10 990
10 990
10 990
10 990
10 990
10 990
10 990
10 990
10 990
10 990
10 990
10 990
10 290

bez stravy
10 990
13 990
16 990
19 190
19 490
20 190
19 490
20 190
19 490
20 190
18 790
17 590
14 290
10 290

bez stravy
10 990
10 990
10 990
10 990
10 990
10 990
10 990
10 990
10 990
10 990
10 990
10 990
10 990
10 290

bez stravy
10 990
13 990
16 990
18 990
18 990
19 790
18 990
19 790
18 990
19 790
18 390
17 290
14 190
10 290

bez stravy
10 990
10 990
10 990
10 990
10 990
10 990
10 990
10 990
10 990
10 990
10 990
10 990
10 990
10 290

SUMMERY
Osoba v pokoji
obsazeném
2 osobami

snídaně
17 190
21 690
24 690
23 790
24 990
23 790
24 990
23 790
24 990
22 990
22 790

Ceny obsahují: letenku Praha – Kefalonie – Praha včetně poplatků spojených s leteckou dopravou, transfery v destinaci, 7x, 10x nebo 11x ubytování,
stravu dle ceníku, služby zástupce CK
Příplatky:
snídaně – Apolafsi, Nana: 160 Kč/den
1lůžkové studio/pokoj – Apolafsi, Nana, Sea Breeze: od 500 Kč/noc, Summery: od 750 Kč/noc
klimatizace: cca 5 €/den (platba na místě)
komplexní cestovní pojištění: 40 Kč/osoba/den
Dítě do 2 let:
500 Kč bez nároku na místo v letadle a služby
*kombinovaná doprava – jedna cesta letecky, druhá autokarem a lodí, 19 nebo 14 nocí ubytování + 2 nocí cesta – viz katalog str. 18
Minimální obsazenost zájezdu je 95 osob.
Cena je uvedena za osobu.
Děti nesmí v den návratu ze zájezdu dovršit stanovený věk.

VČASNÁ REZERVACE AŽ DO 31.01.

DĚTSKÉ CENY

Dítě do 18 let VÝHODNÁ CENA
Sea Breeze na přistýlce (3.lůžko)
Nana na přistýlce (3.lůžko)
Apolafsi na přistýlce (3.lůžko)
Dítě do 10 let VÝHODNÁ CENA
Apolafsi na přistýlce (4.lůžko)

Dítě do 18 let pobyt ZDARMA
Sea Breeze na přistýlce (3.lůžko)
Nana na přistýlce (3.lůžko)
Apolafsi na přistýlce (3.lůžko)
Dítě do 10 let pobyt ZDARMA
Apolafsi na přistýlce (4.lůžko)

(platí pouze 5 990 Kč/7 nocí
nebo 6 990 Kč/10 a 11 nocí – více v katalogu na str. 7)

7 nocí: 7 990 Kč
10 a 11 nocí: 8 990 Kč

Rezervujte telefonicky 222 206 206 nebo online na www.viamare.cz | www.vtt.cz |

Ceny jsou kalkulovány k 1.10.2018.
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KEFALONIE
Odlety z Prahy v pondělí a ve čtvrtek
SOFIA

Ubytování

Termín
Počet nocí
*13.05. – 03.06.
19+2
03.06. – 10.06.
7
10.06. – 20.06.
10
20.06. – 01.07.
11
01.07. – 11.07.
10
11.07. – 22.07.
11
22.07. – 01.08.
10
01.08. – 12.08.
11
12.08. – 22.08.
10
22.08. – 02.09.
11
02.09. – 12.09.
10
12.09. – 23.09.
11
23.09. – 30.09.
7
*30.09. – 16.10.
14+2

Katalog: Sofia – str. 68, Lito – str. 69

Osoba ve studiu
obsazeném 2 osobami

Osoba v mezonetovém
studiu obsazeném
2 osobami

bez stravy
10 990
13 890
16 690
18 790
19 490
20 190
19 490
20 190
19 490
20 190
18 790
17 490
13 990
10 290

bez stravy
10 990
14 690
17 890
20 190
20 890
21 790
20 890
21 790
20 890
21 790
20 190
18 890
14 890
10 290

LITO
Osoba na 3. a 4.lůžku

Osoba ve studiu/
apartmánu obsazeném
2 osobami

Osoba na 3. a 4.lůžku

bez stravy
10 990
10 990
10 990
10 990
10 990
10 990
10 990
10 990
10 990
10 990
10 990
10 990
10 990
10 290

bez stravy
10 990
14 790
17 990
20 490
21 190
21 990
21 190
21 990
21 190
21 990
20 390
18 990
14 990
10 290

bez stravy
10 990
10 990
10 990
10 990
10 990
10 990
10 990
10 990
10 990
10 990
10 990
10 990
10 990
10 290

Ceny obsahují: 	letenku Praha – Kefalonie – Praha včetně poplatků spojených s leteckou dopravou, transfery v destinaci, 7x, 10x nebo 11x ubytování,
stravu dle ceníku, služby zástupce CK
Příplatky:
1lůžkové studio: od 400 Kč/noc (Sofia – studio č. 7 bez příplatku)
komplexní cestovní pojištění: 40 Kč/osoba/den
Dítě do 2 let:
500 Kč bez nároku na místo v letadle a služby
*kombinovaná doprava – jedna cesta letecky, druhá autokarem a lodí, 19 nebo 14 nocí ubytování + 2 nocí cesta – viz katalog str. 18
Minimální obsazenost u mezonetových studií/apartmánů Sofia, Lito: 2 osoby
Minimální obsazenost zájezdu je 95 osob.
Cena je uvedena za osobu.
Děti nesmí v den návratu ze zájezdu dovršit stanovený věk.
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VČASNÁ REZERVACE AŽ DO 31.01.

DĚTSKÉ CENY

Dítě do 18 let VÝHODNÁ CENA
Sofia na 3. a 4.lůžku
Lito na 3. a 4.lůžku

Dítě do 18 let pobyt ZDARMA
Sofia na 3. a 4.lůžku
Lito na 3. a 4.lůžku

(platí pouze 5 990 Kč/7 nocí
nebo 6 990 Kč/10 a 11 nocí – více v katalogu na str. 7)

7 nocí: 7 990 Kč
10 a 11 nocí: 8 990 Kč

Rezervujte telefonicky 222 206 206 nebo online na www.viamare.cz | www.vtt.cz |

Ceny jsou kalkulovány k 1.10.2018.

KEFALONIE
Odlety z Prahy v pondělí a ve čtvrtek
POSEIDON

Ubytování

Termín
Počet nocí
*13.05. – 03.06.
19+2
03.06. – 10.06.
7
10.06. – 20.06.
10
20.06. – 01.07.
11
01.07. – 11.07.
10
11.07. – 22.07.
11
22.07. – 01.08.
10
01.08. – 12.08.
11
12.08. – 22.08.
10
22.08. – 02.09.
11
02.09. – 12.09.
10
12.09. – 23.09.
11
23.09. – 30.09.
7
*30.09. – 16.10.
14+2

Katalog: Poseidon – str. 70, Porto Skala – str. 71

PORTO SKALA

Osoba ve studiu
obsazeném
2 osobami

Osoba v apartmánu
KOUKLA obsazeném
2 osobami

Osoba v apartmánu
ROSA a MARGARITA
obsazeném
2 osobami

bez stravy
10 990
16 990
21 290
24 190
23 390
24 590
23 390
24 590
23 390
24 590
22 590
22 390
17 190
10 290

bez stravy
10 990
17 790
22 490
25 690
24 790
25 990
24 790
25 990
24 790
25 990
23 990
23 690
17 990
10 290

bez stravy
10 990
17 990
22 990
26 290
25 290
26 690
25 290
26 690
25 290
26 690
24 490
24 290
18 390
10 290

Osoba
na 3. a 4.lůžku

bez stravy
10 990
10 990
10 990
10 990
10 990
10 990
10 990
10 990
10 990
10 990
10 990
10 990
10 990
10 290

Osoba v pokoji
obsazeném
2 osobami

Dítě 2-12 let
na přistýlce
(4.lůžko)

polopenze

polopenze

20 790
26 990
30 990
29 790
31 590
29 790
31 590
29 790
31 590
28 790
28 690

15 390
18 990
21 390
20 790
21 790
20 790
21 790
20 790
21 790
20 190
19 790

Ceny obsahují: 	letenku Praha – Kefalonie – Praha včetně poplatků spojených s leteckou dopravou, transfery v destinaci, 7x, 10x nebo 11x ubytování,
stravu dle ceníku, služby zástupce CK
Příplatky:
1lůžkové studio: od 400 Kč/noc
1lůžkový pokoj – Porto Skala: 1 300 Kč/noc
komplexní cestovní pojištění: 40 Kč/osoba/den
Dítě do 2 let:
500 Kč bez nároku na místo v letadle a služby
*kombinovaná doprava – jedna cesta letecky, druhá autokarem a lodí, 19 nebo 14 nocí ubytování + 2 nocí cesta – viz katalog str. 18
Minimální obsazenost u apartmánů Poseidon: 2 osoby
Minimální obsazenost zájezdu je 95 osob.
Cena je uvedena za osobu.
Děti nesmí v den návratu ze zájezdu dovršit stanovený věk.

VČASNÁ REZERVACE AŽ DO 31.01.

DĚTSKÉ CENY

Dítě do 15 let VÝHODNÁ CENA
Poseidon (apartmán) na 3. nebo 4.lůžku
nebo na přistýlce (5.lůžko)

Dítě do 15 let pobyt ZDARMA
Poseidon (apartmán) na 3. a 4.lůžku
a na přistýlce (5.lůžko)

(platí pouze 5 990 Kč/7 nocí
nebo 6 990 Kč/10 a 11 nocí – více v katalogu na str. 7)

7 nocí: 7 990 Kč
10 a 11 nocí: 8 990 Kč

Rezervujte telefonicky 222 206 206 nebo online na www.viamare.cz | www.vtt.cz |

Ceny jsou kalkulovány k 1.10.2018.
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