ITHAKA

Letecké zájezdy
na 10 a 11 nocí

ITHAKA



OSTROV PROTKANÝ HISTORIÍ
DIVOKÉ PLÁŽE S KŘIŠŤÁLOVĚ ČISTÝM MOŘEM

Historie ostrova sahá až do 4. a 3. tisíciletí
před Kristem. Za doby mykénské zažívala
Ithaka svůj zlatý věk. Odehrával se zde čilý
obchod s pevninským Řeckem a s Itálií.
V dnešní době je Ithaka hojně navštěvována
především kvůli svým překrásným přírodním
scenériím, klidné atmosféře a nádherným
plážím s průzračně čistým mořem.
Rozloha ostrova je pouhých 96 km2. Je tvořen
dvěma zalesněnými pahorky, které uprostřed
spojuje úzká šíje měřící pouhých 620 m.
Populace ostrova je přibližně 4000 stálých
obyvatel, přičemž většina z nich žije v hlavním
městě Vathy.
V dobách dávno minulých byly místními
obyvateli vybudovány vesnice vysoko v horách.
Původně se zde ukrývali před nájezdy pirátů.
Mnohé z těchto vesnic jsou obydlené dodnes
a dodnes si žijí svým vlastním poklidným
životem, např. Stavros, Pelikata, Exogi, Anogi.
V mnohých z těchto míst a jejich okolí můžete
navštívit archeologická naleziště potvrzující

VATHY
Vathy je hlavní město ostrova. Rozprostírá
se na březích hlubokého zálivu Molos, který
je obklopen zalesněnými kopci. Jedná
se o správní, administrativní a kulturní centrum
Ithaky. Dominantu hlavního města tvoří malý
ostrůvek Lazareto s bílým kostelíkem uprostřed.
Veškerý život se odehrává okolo hlavní třídy,
kterou lemují kavárny, taverny, bary, pekárny
a obchody se suvenýry. Ve Vathy je také kino,
pošta, lékárna, lékař, bankomat, půjčovny
dopravních prostředků a benzínová pumpa.
Nemocnice je na sousedním ostrově Kefalonie.
Vathy nabízí ke koupání městskou písečnou
pláž, která je vzdálená cca 2 km od centra.
Na ostrově je mnoho další krásných pláží,
některé jsou divoké, přístupné pouze člunem
a některé lehko přístupné autem nebo
na motorce po silnici, např. pláž Filiatro, Aspros
Gialos, Gidaki, Afales, Koukrvoulia, Poli, Dexa
a další.
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Odletové místo
Praha

bohatou historii a rané osídlení ostrova.
Za návštěvu stojí také vesnice Kioni
na východním pobřeží ostrova. Zde můžete
posedět v taverně přímo u moře a vychutnat
si speciality místní kuchyně. Naskytne se Vám
výhled na větrné mlýny, které se tyčí na pahorku
nad zálivem. Obdivovat zde můžete také starý
kostel a původní kamenné domy, které odolaly
zemětřesení v roce 1953. Kioni je velmi
romantické místo a proto se stává během léta
častým cílem jachtařů z celého světa.
Ithaka Vám může nabídnout ještě daleko víc
zážitků a tak nezbývá, než se na tento malebný
ostrov vypravit. Spojení s okolními ostrovy
zajišťují přístavy Piso Aetos na západním
pobřeží a Frini na východním pobřeží.
Na ostrově není letiště a proto všichni,
kdo se chtějí na Ithaku vypravit, většinou přiletí
na sousední Kefalonii a odtamtud pokračují
na Ithaku lodí.
Kompletní nabídka ubytování a aktuální
ceny na www.viamare.cz a www.vtt.cz

Na mnohých z uvedených pláží není plážový
servis a nelze si zde pronajmout slunečníky
a lehátka.
Doporučujeme proto pronájem dopravního
prostředku, který Vám umožní poznat ostrov
a vypravit se za krásným koupáním.
Sídlo zástupce CK je na Kefalonii a je k dispozici
pouze na telefonu.
Transfer:
Na letišti Kefalonie Vás bude očekávat náš
zástupce. Cesta do Vathy (34 km po pevnině
do Sami, 30 minut lodí a 7 km dále
do ubytování) potrvá asi 2 h.

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ
Odysseion (studia a apartmány)
Captain Yiannis
(pokoje, apartmány se snídaní)

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


příznivci Homéra a řecké mytologie
se mohou vypravit na tzv. Odysseovu
stezku a projít si místa, jenž jsou
spojována s událostmi souvisejícími
s tímto hrdinou, např. Jeskyně Nymf,
pramen Arethousa nebo Eumaiova
jeskyně



při pobytu na Ithace nezapomeňte
zavítat do kláštera Katharon vysoko
v horách, je to nevýznamnější
náboženské centrum ostrova, velice
oblíbené u místních obyvatel pro konání
svateb a křtů, jeho nezapomenutelnou
atmosféru ještě víc umocňují nádherné
výhledy na okolní moře, sousední
ostrovy a pevninské Řecko

ITHAKA  VATHY

Odysseion

Captain Yiannis

Studia a apartmány  Bez stravy

Pokoje a apartmány  Snídaně

POLOHA
Dům se studii a apartmány stojí
na svahu tyčícím se nad hlavním
městem Vathy (znamená Hluboká).
Nalézá se na jeho začátku
a je to jakási vstupní brána
do města. Z prostorných teras
ubytování je nádherný výhled
na záliv s ostrůvkem Lazareto
a na hlavní město, které budete
mít jako na dlani. Do centra
se dostanete, pokud od domu
sejdete na hlavní silnici vedoucí
do srdce Vathy.
UBYTOVÁNÍ
Prostorná 2lůžková studia
a 4lůžkové mezonetové apartmány
mají terasy s překrásným výhledem
na moře. Mezonetové apartmány
mají v patře ložnici s manželským
lůžkem a v přízemí obývací
místnost s kuchyňským koutem,
kde jsou další 2 lůžka. Součástí
vybavení je kuchyňský kout (včetně
vařiče, základního nádobí
a ledničky), sprcha nebo vana, WC,
klimatizace, TV/SAT a Wi-Fi. Dětská
postýlka je na vyžádání (zdarma).
PLÁŽ
Na písčitou pláž se dostanete
přibližné po 30 minutách chůze.

 Dítě pobyt zdarma
 Pro páry

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

Ceny naleznete
na našem webu

SHRNUTÍ
Doporučujeme všem, kteří ocení
romantické ubytování s nádherným
výhledem na moře.
VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 2,5 km
Centrum: cca 1,5 km

POLOHA
Budovy s pokoji a apartmány
se nalézají na východním pobřeží
zálivu Molos v hlavním městě
ostrova. Ubytování v malebné
krajině nabízí překrásné výhledy
na centrum Vathy, na moře, vysoko
do kopců na vesnici Perahori
a na okolní hory. Hotel prošel
v roce 2014 rekonstrukcí.
UBYTOVÁNÍ
Velice vkusně zařízené 2lůžkové
pokoje a 4lůžkové apartmány
s 1 ložnicí mají prostorné terasy
s nádherným výhledem na moře.
Pokoje nemají kuchyňský kout
a k dispozici je zde lednička
a kávový set. Apartmány jsou
vybaveny kuchyňským koutem
(včetně vařiče, základního nádobí
a ledničky). Součástí vybavení pokojů
a apartmánů je sprcha nebo vana,
WC, klimatizace, sejf, TV/SAT a Wi-Fi
(ve veřejných prostorách). Dětská
postýlka je na vyžádání (zdarma).
STRAVOVÁNÍ
Kontinentální snídaně probíhají
formou bufetu. Během dne si lze
objednat malé občerstvení v baru
u bazénu (platba na místě).

 Dítě pobyt zdarma
 I pro náročné

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

Ceny naleznete
na našem webu

PLÁŽ
Na nejbližší pláž Loutsa
se dostanete přibližně
po 20 minutách chůze.
SHRNUTÍ
Kvalitní stylové ubytování
v krásném prostředí.
VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 1,1 km
Centrum: cca 650 km

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