KYTHIRA

Letecké zájezdy
na 10 a 11 nocí

KYTHIRA



OSTROV PLNÝ ŘECKÉ ARCHITEKTURY S NÁDECHEM EXOTIKY
KRÁSNÉ PLÁŽE A NÁDHERNÁ PŘÍRODA SPOLU
S NEZAPOMENUTELNOU OSTROVNÍ ATMOSFÉROU

Nádherný a klidný ostrov, který
je považován za oblast, kde se zrodila
řecká bohyně lásky Afrodita, se nachází
na hranici Jónského a Egejského moře,
jižně od Peloponéského poloostrova.
Ostrov Kythira můžeme považovat za ráj
na zemi, neboť na jeho 280 km2 žije přibližně
3000 stálých obyvatel a doposud se nestal
obětí masového turismu.

Úzké uličky města s jeho branami, kostely
a zvonicemi Vás vrátí o několik století zpět.
Celou atmosféru městečka dokreslují
nespočetné obchody, kavárny, restaurace
a taverny, které se tísní v úzkých uličkách.
Večerní procházky Vás zavedou do některého
byzantského kostela s překrásnými ikonami
a nástěnnými malbami nebo na starý anglický
hřbitov.

Ostrov se chlubí řadou mohutných skal
a pohoří, ale najdeme zde i údolí a zelené pláně
plné bujné vegetace, která ukrývá botanické
bohatství s řadou vzácných květin a rostlin, které
se zde vyskytují ve velkém množství. Na ostrově
mimo jiné najdeme olivové a mandlové háje,
řadu koření a bylin jako šalvěj, tymián
a levandule. Milovníci květin si přijdou na své
při pohledu na kvetoucí tulipány či orchideje.
Nejzajímavější pak zůstává žlutá a bezlistá
rostlinka, která je místními nazývána „Věčný
život“. Jedná se o velmi klidný ostrov plný
nezapomenutelných scenérií, plných svěží
zeleně a s nádherně modrým a čistým mořem.

Celé pobřeží ostrova je poseto řadou pláží
ideálních ke koupání či relaxaci. Jedná se
o písečné pláže se zlatavým a kaštanově
zbarveným pískem a některé pláže jsou díky
svému hornatému povrchu ostrova přístupné
pouze od moře. Nicméně tuto skutečnost může
vynahradit fakt, že není problém najít malou

Ostrov je vhodný i pro návštěvníky, kteří rádi
objevují minulost a neodolají pohledu
na historické památky. Asi nejzajímavější
a unikátní památkou je obrovský klenbový most
Katouni v Kato Livadi. Přivonět si k atmosféře
dávných dob si můžete u několika hradů,
jako jsou například Hrad Avlemonas a Hrad
Milopotamos. Dále ostrov ukrývá řadu kostelů,
kaplí a klášterů, nebo se nabízí možnost
navštívit jedno ze dvou hlavních muzeí.
Archeologické muzeum se nachází přímo
v hlavním městě Kythira (Chora). V Kato Livadi
můžeme navštívit Byzantské muzeum. Hlavním
městem ostrova je stejnojmenné město Kythira
(také Chora), které najdeme na jižním výběžku
ostrova. Městu dominuje mohutná benátská
pevnost ze 16. století. Řada hradních kostelů
dokresluje jedinečnost tohoto místa. Zastavíte-li
se u hradeb, dopřejte si překrásný výhled
na údolí přístavu Kapsali s charakteristickým
zálivem připomínajícím řecké písmeno omega.
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Odletové místo
Praha

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

opuštěnou pláž, na které nás nic a nikdo nebude
rušit. Mezi nejoblíbenější pláže patří například
Agia Pelagia, Agios Nikolaos, Chalkos, Kapsali,
Melidoni nebo Platia Ammos.
Kompletní nabídka ubytování a aktuální
ceny na www.viamare.cz a www.vtt.cz

DOPORUČUJEME


pronajměte si dopravní prostředek
a jeďte se vykoupat na překrásné pláže
Diakofti, Melidoni, Kaladi, Routsounas
a mnoho dalších



rozhodně si nenechte ujít atmosféru
starobylé Chory a návštěvu benátského
hradu



na ostrově jsou velmi dobře značené
turistické stezky vedoucí nejen krásnou
přírodou, většina z nich je vhodná
i pro děti



nevynechejte tradiční vesnice
s unikátními kostelíky, příjemnou
atmosférou a vynikající domácí kuchyní
(Milopotamos, Karavas, Mitata),
bleší trh se pořádá každou neděli
na náměstí v Potamos



plavbu na ostrůvek Antikythira

Další zajímavosti Vám na místě
doporučí zástupce CK.

KYTHIRA
KAPSALI
Malebný přístav Kapsali je jedno z nejhezčích
míst na ostrově. Společně s Chorou, která
je vzdálená cca 3 km, tvoří jedinečný celek.
Benátský hrad, starobylé město a přírodní krása
oblasti je něco, co se Vám natrvalo vtiskne
do paměti. Velkou předností Kapsali je,
že je chráněno před severními větry. Oslnivou
bělostí září ze skal klášter Agios Ioannis. Centrum
je lemováno pobřežní promenádou s tavernami,
restauracemi, plážovými bary a kavárnami, které
vybízejí k posezení a odpočinku.Písečná pláž,
místy s oblázky, je dlouhá témě půl kilometru.
Již několik let získává Modrou vlajku EU.
Část pláže je organizovaná a můžete si zde
pronajmout slunečníky i lehátka. Voda je
průzračná a vstup do moře pozvolný, vhodný
i pro děti. Můžete si půjčit šlapadlo nebo kajak
a navštívit nedalekou pláž Sparagario, která
se schovává mezi útesy. Kdo ví, možná cestou
potkáte mořskou želvu Green Turtle, která má
právě zde svůj domov. Pro milovníky aktivní
dovolené doporučujeme šnorchlování, potápění,
lezení na útesy u pláže Sparagario a pěší výlety
po okolí (značené trasy M01 do Chory nebo M11
do Livadi). Pro večerní procházky je možné
se vydat k majáku nebo kostelu Agios Georgios,
odkud je krásný výhled na celé Kapsali a Choru.
Pronajmete-li si dopravní prostředek, můžete
navštívit řadu nádherných pláží v okolí

AGIA PELAGIA
Agia Pelagia je malé půvabné letovisko
na severovýchodním pobřeží Kythiry, které
vzniklo na místě malé rybářské osady. Jedno
z nejstarších míst na ostrově se nachází
cca 26 km od hlavního města Chora. Ještě před
několika lety byla Agia Pelagia hlavním
přístavem, zajišťujícím spojení s městečkem
Neapolisem na pevnině. Dnes už tuto úlohu
převzal přístav v Diakofti. Centrum je tvořeno
jednou ulicí, kde najdete minimarket, cukrárnu,
zeleninu a ovoce, obchody s tradičními výrobky,
suvenýry a oblečením, pizzeriii. Několik barů,
taveren a restaurací zasahuje svými stolky
až na pláž. Můžete si tak vychutnat vynikající
řeckou kuchyni v bezprostřední blízkosti moře
a s výhledy na Peloponés. V Agia Pelagia a jejím
okolí jsou nádherné pláže. Přímo v centru
malého letoviska je písečná pláž s kamínky,
kde si můžete pronajmout slunečníky, lehátka.
Pokud se vydáte na sever, narazíte na malou,
přírodní oblázkovou pláž pod hotelem Marou.
Nejznámější pláží na jih od Agia Pelagia
je Laggada, která byla v roce 2016 oceněna

(minimální doba pronájmu 3 dny)
např. Fyrri Ammos,Kombonada,Kaladi).
Transfer:
Na letišti Kythira Vás bude očekávat zástupce
Viamare. Cesta do Kapsali (cca 25 km) potrvá
cca 35 minut.

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ
Afrodite (studia)
Mely (studia)

... str. 110
... str. 111

Modrou vlajkou EU. Další krásné pláže jsou
Neos Kosmos, Fyri Ammos, Kalamitsi, Lorenzo.
Všechny tyto pláže jsou na jih od letoviska a lze
se na ně dostat pěšky po pobřežní komunikaci
za cca 20 – 50 min. V srpnu se místní
autobusovou dopravou dostanete do hlavního
města Chora s benátským hradem, letoviska
Kapsali a do dalších zajímavých míst
ve vnitrozemí. Pronájem dopravního prostředku
Vám umožní navštívit další zajímavá místa
ostrova.
Transfer:
Na letišti Kythira Vás bude očekávat zástupce
Viamare. Cesta do Agia Pelagia (cca 20 km)
potrvá cca 45 minut.

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ
Enastron (studia)
... str. 112
Venardos (studia a pokoje se snídaní) ... str. 113
Romantica (studia a pokoje se snídaní) ... str. 114

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):

Výlet za plaváním - v 11 hodin je plánovaný
výjezd z Agia Pelagia a první zastávka je
plánovaná na pláži Paliopolis Beach – místo
zrození bohyně Afrodité. Následně výlet
pokračuje návštěvou pláže Avlemonas,
kde se můžete občerstvit a kde bude spoustu
času na plavání a jiné vodní radovánky.
Plánovaný odjezd je v 17:00.
(orientační cena: 29 €, dítě do12 let 15 €)

Kapsali a Hlavní město - Jižní Kythira - výlet
začíná v 9 hodin ráno z Agia Pelagia do hlavního
města Chora. Po cestě navštívíte několik
zajímavých míst, např. Potamos, Roussos
Ceramics v Livadi, Panagiotis. Následně po
příjezdu do hlavního města Vás čeká krásná
procházka uličkami města a návštěva hradu.
Hodinu po poledni je pak odjezd do Kapsali –
nejhezčí záliv celého ostrova. Zde Vás čeká volný
program do 16 hodin, kdy je odjezd zpět.
(orientační cena: 36 €, dítě do 12 let 18 €)

Poznávejte na dovolené.
Ceny pronájmů aut naleznete na webu.
Diakofti – Milopotamos - výlet začíná v 11:00
z Agia Pelagia a po cestě do Diakofti zavítáte
do míst jako Klášter Agia Moni s nádhernými
výhledy na Krétu. Je zde možnost pěšího
výstupu na Dakofti (cca 1 hodina). Na nádherné
pláži je možnost koupání. V 15:00 je plánovaný
odjezd do Mylopotamos (Kato Chora), kde
je možnost se občerstvit a čeká na Vás volný
program. Odjez je plánovaný v 16:30.
(orientační cena: dospělí 29 €, dítě do 12 let 15 €)

Kurzy Vaření - na tomto kurzu se můžete naučit
jak se vaří místní pokrmy, jak se používají místní
suroviny a následně ochutnávka Vašich
kulinářských výtvorů. (orientační cena: dospělí
18 €, dítě do 12 let 10 €)

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

 Klidné prostředí
 Přímo u pláže

Afrodite

 Rezervujte včas

Studia  Bez stravy

 Rodinná atmosféra

POLOHA
Půvabná vilka je postavena v ostrovním stylu a její modrobílé
barvy dokonale zapadají do místní architektury. Má vynikající
polohu v blízkosti hlavní třídy v samotném srdci Kapsali
a velmi blízko pláže. Na krásnou písečnou pláž, místy
s oblázky se dostanete po schodech, které začínají přímo
naproti vilce přes místní komunikaci.

Odlety
Praha
Odletové dny
Út, Pá
Počet nocí: 10, 11

Dospělá osoba
Cena od

15 220 Kč*
Dítě do 12 let pobyt zdarma
Cena od

8 990 Kč

UBYTOVÁNÍ
Standardně vybavená studia jsou v přízemí a patře.
Z balkónů, popřípadě terasy je výhled na moře nebo
na zalesněný svah. Každé studio má sprchu, WC,
kuchyňský kout (včetně vařiče, základního nádobí a ledničky),
klimatizaci, TV, telefon a Wi-Fi. Studia jsou prostorná,
vždy se 2 lůžky a s možností přistýlky (rozkládací lůžko).
Sejf je zdarma na recepci, kde si lze také vypůjčit fén.
Dětská postýlka je na vyžádání (zdarma). Za domem
je příjemné posezení u stolků chráněných slunečníky.
PLÁŽ
Pláž v Kapsali lze rozdělit na část písečnou, kde je plážový
servis a část oblázkovou, kde slunečníky a lehátka chybí.
Pláž je oceněna modrou vlajkou EU. Voda je průzračná
a vstup do moře pozvolný, vhodný i pro děti. Na další
pláž Sparagario, která se schovává mezi útesy, se dostanete
pěšky nebo zapůjčeným šlapadlem.
SHRNUTÍ
Oblíbené ubytování, vynikající poloha, blízkost krásné pláže
a pozorný majitel jsou největší předností tohoto ubytování.
VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 60 m
Centrum Kapsali: cca 30 m

Viz příloha Ceník str. 42
* Cena po nejvyšší slevě
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KYTHIRA  KAPSALI

 Novinka 2019
 Pěkný výhled na moře
 Oblíbené
 Rezervujte včas

Mely
Studia  Bez stravy

POLOHA
Mely Hotel se nachází na strmějším kopci v krásném
letovisku Kapsali, které najdete přibližně 2 km
od hlavního města ostrova. Centrum letoviska, které
je lemováno pobřežní promenádou a pláží, jsou od hotelu
vzdáleny přibližně 50 m. V letovisku najdete hned několik
restaurací, taveren, barů a samozřejmě obchůdků s různým
sortimentem.
UBYTOVÁNÍ
Jednoduchá studia jsou vybavena koupelnou s WC,
rychlovarnou konvicí, menší kuchyňkou se základním
vybavením, TV, mini ledničkou, klimatizací a internetovým
připojením. Studia mají také balkón či terasu s výhledem
do vnitrozemí (studio č.15 disponuje výhledem na moře).
PLÁŽ
Téměř půl kilometru dlouhá písečná pláž, místy s oblázky
je částečně organizovaná a již několik let oceňována modrou
vlajkou EU. Voda je zde průzračně čistá, vstup do moře
je pozvolný.
SHRNUTÍ
Jednoduchá studia v nejkrásnější zátoce ostrova.
VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 50 m
Centrum letoviska: cca 50 m

Odlety
Praha
Odletové dny
Út, Pá
Počet nocí: 10, 11

Dospělá osoba
Cena od

15 382 Kč*
Dítě do 12 let pobyt zdarma
Cena od

8 990 Kč

Viz příloha Ceník str. 42
* Cena po nejvyšší slevě
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KYTHIRA  AGIA PELAGIA

 Klidné prostředí

Enastron

 Rezervujte včas

Studia  Bez stravy / možnost dokoupení snídaní

POLOHA
Moderní vilka stojí ve svahu nad mořem a v těsném
sousedství borovicového lesa. Do centra a na pláž
se dostanete za pár minut po příjezdové cestě a místní
komunikaci.

Odlety
Praha
Odletové dny
Út, Pá
Počet nocí: 10, 11

Dospělá osoba
Cena od

14 896 Kč*
Dítě do 12 let pobyt zdarma
Cena od

8 990 Kč

UBYTOVÁNÍ
Studia lze ve všech případech obsadit i 3člennou rodinou
(v každém je 1 manželská postel a 1 lůžko). Z pohledu
od moře jsou studia v 1. a ve 2. patře, ale vzhledem k tomu,
že stojí ve svahu, se z příjezdové cesty mohou jevit jako
přízemí a 1. patro. Z balkónů je krásný výhled na moře.
Studia jsou vybavena sprchou, WC, balkónem a kuchyňským
koutem (včetně vařiče, základního nádobí a ledničky –
kuchyňka je pouze pro přípravu snídaně), klimatizací
(za poplatek), stropním ventilátorem, Wi-Fi a TV. Sejf
je zdarma na recepci, kde si lze také vypůjčit fén.
Dětská postýlka je na vyžádání (zdarma).
STRAVOVÁNÍ
Bohaté snídaně podávané formou bufetu. Snídaně zajišťuje
sousední hotel Romantica Apartments, který je přes silnici
(cca 40 m).
PLÁŽ
Nejbližší písečná pláž s kamínky je vzdálena cca 350 m.
Vstup do moře je pozvolný a vhodný pro děti. Můžete si zde
pronajmout slunečníky a lehátka. Pokud se vydáte po místní
komunikaci vedoucí podél moře směrem k hotelu Marou,
dojdete na malou, přírodní oblázkovou pláž. Opačným
směrem na jih máte řadu dalších možností ke koupání.
Nejkrásnější koupání je na pláži Laggada, která je od vilky
vzdálena cca 50 minut chůze.
SHRNUTÍ
Kvalitní a pečlivě vedené ubytování s okouzlujícím výhledem
na moře.
VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 350 m
Pláž Laggada: cca 3,5 km
Centrum Agia Pelagia: cca 450 m

Viz příloha Ceník str. 42
* Cena po nejvyšší slevě
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 Dítě výhodná cena
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KYTHIRA  AGIA PELAGIA

 Klidné prostředí
 Rezervujte včas
 Oblíbené
 Standardní ubytování
za dobrou cenu

Venardos
Studia a pokoje  Snídaně / možnost dokoupení polopenze

POLOHA
Hotel je postaven v ostrovním stylu a dokonale zapadá
do místní architektury. Nachází se ve vilové zástavbě
ve svahu nad mořem. K hlavní budově s hotelovými pokoji
byla přistavěna jednopatrová vilka, která se nachází naproti
přes příjezdovou cestu. Do centra a na pláž se dostanete
po příjezdové cestě okolo místního kostela a pobřežní
komunikace.
UBYTOVÁNÍ
2lůžková studia s možností přistýlky jsou v 1. patře ve vilce
naproti hlavní budově, přes příjezdovou cestu. Mají výhled
na moře a do okolní zástavby. Jsou příjemně zařízená
sprchou, WC, kuchyňským koutem (včetně vařiče, základního
nádobí a ledničky), klimatizací (za poplatek), TV, fénem,
sejfem, telefonem, Wi-Fi a balkónem. Dětská postýlka
je na vyžádání (zdarma). Hotelové pokoje jsou v hlavní
budově. Na rozdíl od studií nejsou vybaveny kuchyňským
koutem, ale mají malou ledničku. Balkóny a terasy směřují
na bazén nebo na moře.
VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je malá recepce, konferenční místnost, venkovní
bazén s lehátky a slunečníky a místo k parkování.

Odlety
Praha
Odletové dny
Út, Pá
Počet nocí: 10, 11

Dospělá osoba
Cena od

15 868 Kč*

STRAVOVÁNÍ
Rozšířená kontinentální snídaně je formou bufetu.
Možnost dokoupení servírovaných večeří za příplatek.
PLÁŽ
Na písečnou pláž s kamínky Agia Pelagia je to pár minut.
Vstup do moře je pozvolný a vhodný pro děti. Je zde možnost
pronájmu slunečníků a lehátek, plážový volejbal, půjčovna
kajaků. Blízko je také oblázková pláž Neos Kosmos.
Nejkrásnější koupání je na pláži Laggada, která je vzdálena
cca 40 minut chůze.
SHRNUTÍ
Krásné ubytování se snadným dosahem několika pláží
a s vynikajícím servisem.
VZDÁLENOSTI
Pláž Agia Pelagia: cca 400 m
Pláž Neos Kosmos: cca 450 m
Centrum Agia Pelagia: cca 450 m

Viz příloha Ceník str. 43
* Cena po nejvyšší slevě
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KYTHIRA  AGIA PELAGIA

 Pro rodiny s dětmi

Romantica

 Rezervujte včas

Studia a pokoje  Snídaně

 Oblíbené

POLOHA
Půvabné a moderní vilky jsou postaveny v ostrovním stylu
a leží na okraji letoviska, ve svahu nad mořem. Moderní,
nově postavený hotel stojí v mírném svahu cca 100 m pod
vilou. Do centra a na pláž se dostanete po příjezdové cestě
a místní komunikaci za pár minut.

Odlety
Praha
Odletové dny
Út, Pá
Počet nocí: 10, 11

Dospělá osoba
Cena od

17 490 Kč*
Dítě do 12 let pobyt zdarma
Cena od

8 990 Kč

UBYTOVÁNÍ
Dobře zařízená studia jsou vybavena 2 lůžky s možností
až 2 přistýlek. Studia jsou v přízemí nebo patře a jsou
vybavena sprchou, WC, balkónem a kuchyňským koutem
(včetně vařiče, základního nádobí a ledničky), klimatizací,
fénem, telefonem, Wi-Fi, TV a balkónem nebo terasou.
VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
Ve vile je recepce (sejf zdarma), venkovní bazén s lehátky
a slunečníky, bar u bazénu, posilovna a sauna.
STRAVOVÁNÍ
Rozšířená kontinentální snídaně je formou bufetu (mimo
hlavní sezónu dochází klienti z hotelu na snídani do vily).
PLÁŽ
Nejbližší písečná pláž s kamínky je vzdálena cca 250 m.
Vstup do moře je pozvolný a vhodný pro děti. Je zde
pronájem slunečníků a lehátek, plážový volejbal, půjčovna
kajaků. Po místní komunikaci podél moře dojdete na malou,
přírodní oblázkovou pláž. Opačným směrem máte řadu
dalších možností ke koupání. Nejkrásnější koupání je na pláži
Laggada, která je od vilky vzdálena cca 50 minut chůze.
SHRNUTÍ
Velmi příjemné a kvalitní ubytování s bazénem a snídaní,
v klidném prostředí.
VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 250 m
Pláž Laggada: cca 3,5 km
Centrum Agia Pelagia: cca 350 m

Viz příloha Ceník str. 43
* Cena po nejvyšší slevě
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KYTHIRA  KAPSALI / AGIA PELAGIA

Kythea Resort

Porto Delﬁno

Hotel  Snídaně

Hotel  Snídaně

POLOHA
Moderně zařízený hotel leží
ve svahu, mimo centrum letoviska
Agia Pelagia. Na nejbližší malou
přírodní oblázkovou pláž dojdete
za cca 4 minuty. Do centra
a na městskou pláž se dostanete
po komunikaci asi za 8 minut.
UBYTOVÁNÍ
2lůžkové pokoje mají možnost
1 přistýlky (dítě do 10 let), rodinné
pokoje jsou až pro 4 osoby
(2 dospělé osoby + až 2 děti
do 10 let nebo 3 dospělé osoby).
Všechny pokoje mají balkón
s výhledem na moře, koupelnu
s WC, klimatizaci, TV/SAT, telefon,
Wi-Fi, fén, trezor, malou ledničku.
VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
K dispozici je recepce, restaurace,
lobby bar, internet, úschovna
zavazadel, výtah, bazén,
bar u bazénu, parkoviště.

 Pěkný výhled na moře
 Dítě výhodná cena
 I pro náročné

PLÁŽ
Nejbližší pláž Agia Pelagia je dlouhá
organizovaná písčito-oblázková
pláž s veškerým servisem.

 I pro náročné
 Pro páry
 Klidné prostředí

UBYTOVÁNÍ
Všechny pokoje mají koupelnu,
WC, TV/SAT, telefon, minibar,
klimatizaci, Wi-Fi a balkón.

Odlety
Praha
Odletové dny
Út, Pá
Počet nocí: 10, 11

Dospělá osoba
Cena od

STRAVOVÁNÍ
Rozšířená kontinentální snídaně
je formou bufetu.

POLOHA
Hotel se nachází ve svahu
porostlém zelení nad letoviskem
a nabízí nezapomenutelný výhled
na moře a Kapsali. V centru
letoviska se nachází množství
restaurací, barů a obchůdků.

*

22 510 Kč

Dítě do 12 let pobyt zdarma
Cena od

8 990 Kč

SHRNUTÍ
Hotel spojující luxus s tradiční
architekturou s nádherným
výhledem na zátoku.

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu se nachází recepce
s úschovnou zavazadel, restaurace
s venkovní terasou, lobby bar,
snack bar, konferenční místnost,
trezor. K dispozici je bazén,
zahrada a parkoviště.
STRAVOVÁNÍ
Rozšířená kontinentální snídaně
je formou bufetu.
PLÁŽ
Organizovaná písčito-oblázková
pláž Kapsali se řadí
k nejoblíbenějším plážím
na Kythiře. Kromě koupání
v průzračných vodách můžete
využít nabídky vodních sportů.

Odlety
Praha
Odletové dny
Út, Pá
Počet nocí: 10, 11

Dospělá osoba
Cena od

26 884 Kč*

SHRNUTÍ
Klidné romantické místo
s přírodními krásami a zároveň
bohaté kulturní vyžití.
VZDÁLENOSTI
Pláž Kapsali: cca 400 m
Centrum města Kythira: cca 2 km

VZDÁLENOSTI
Pláž Agia Pelagia: cca 600 m
Město Potamos: cca 7 km
Viz příloha Ceník str. 43

Viz příloha Ceník str. 43

* Cena po nejvyšší slevě

* Cena po nejvyšší slevě
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KYTHIRA
Odlety z Prahy v úterý a pátek
AFRODITÉ

Ubytování

Termín
31.05. – 11.06.
11.06. – 21.06.
21.06. – 02.07.
02.07. – 12.07.
12.07. – 23.07.
23.07. – 02.08.
02.08. – 13.08.
13.08. – 23.08.
23.08. – 03.09.
03.09. – 13.09.
13.09. – 24.09

Katalog: Afrodité – str. 110, Mely – str. 111, Enastron – str. 112

Počet nocí
11
10
11
10
11
10
11
10
11
10
11

Osoba ve studiu
obsazeném
2 osobami

MELY

Osoba na přistýlce
(3.lůžko)

Osoba ve studio
obsazeném
2 osobami

bez stravy

bez stravy

18 790
19 190
21 490
20 690
21 490
20 690
21 490
20 690
21 490
20 690
19 890

10 990
10 990
10 990
10 990
10 990
10 990
10 990
10 990
10 990
10 990
10 990

ENASTRON

Osoba na přistýlce
(3.lůžko)

Osoba ve studiu
obsazeném
2 osobami

Osoba na přistýlce
(3.lůžko)

bez stravy

bez stravy

bez stravy

bez stravy

18 990
19 490
21 890
20 990
21 890
20 990
21 890
20 990
21 890
20 990
20 290

10 990
10 990
10 990
10 990
10 990
10 990
10 990
10 990
10 990
10 990
10 990

18 390
18 790
20 990
20 390
20 990
20 390
20 990
20 390
20 990
20 390
19 490

10 990
10 990
10 990
10 990
10 990
10 990
10 990
10 990
10 990
10 990
10 990

Ceny obsahují: 	letenku Praha – Kithira – Praha včetně poplatků spojených s leteckou dopravou, transfery v destinaci, 10x nebo 11x ubytování, stravu
dle ceníku, služby zástupce CK
Příplatky:
klimatizace – Enastron: cca 5-7 €/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
Minimální obsazenost zájezdu je 35 osob.
Cena je uvedena za osobu.
Děti nesmí v den návratu ze zájezdu dovršit stanovený věk.

DĚTSKÉ CENY
Dítě do 12 let pobyt ZDARMA
Afrodité na přistýlce (3.lůžko)
Enastron na přistýlce (3.lůžko)
Mely na přistýlce (3.lůžko)
10/11 nocí: 8 990 Kč
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KYTHIRA
Odlety z Prahy v úterý a pátek Katalog: Venardos – str. 113, Romantica Apartments – str. 114, Kythea Resort – str. 115, Porto Delfino – str. 115
VENARDOS

Ubytování

Termín
31.05. – 11.06.
11.06. – 21.06.
21.06. – 02.07.
02.07. – 12.07.
12.07. – 23.07.
23.07. – 02.08.
02.08. – 13.08.
13.08. – 23.08.
23.08. – 03.09.
03.09. – 13.09.
13.09. – 24.09

Počet nocí
11
10
11
10
11
10
11
10
11
10
11

ROMANTICA APARTMENTS

KYTHEA RESORT

PORTO
DELFINO

Osoba
ve studiu
obsazeném
2 osobami

Osoba
na přistýlce
(3.lůžko)

Osoba
ve studiu
obsazeném
2 osobami

Dítě 2-12 let
na přistýlce
(4.lůžko)

Osoba
na přistýlce
(3. a 4.lůžko)

Osoba v pokoji
obsazeném
2 osobami

Osoba
na přistýlce
(3.lůžko)

Osoba v pokoji
obsazeném
2 osobami

snídaně

snídaně

bez stravy

bez stravy

bez stravy

snídaně

snídaně

snídaně

19 790
20 190
22 690
22 190
22 990
22 190
22 990
22 190
22 390
20 190
19 990

15 990
16 590
18 490
18 290
18 790
18 290
18 790
18 290
18 190
16 590
16 390

22 190
22 390
25 390
24 290
25 390
24 290
25 390
24 290
25 390
24 290
23 490

13 990
14 690
16 190
15 890
16 190
15 890
16 190
15 890
16 190
15 890
14 990

15 690
15 590
17 990
17 590
17 990
17 590
17 990
17 590
17 990
17 590
16 690

29 290
27 790
29 690
31 690
33 490
32 790
39 790
37 390
38 690
31 690
33 490

29 290
27 790
29 690
31 690
33 490
32 790
39 790
37 390
38 690
31 690
33 490

33 190
35 990
41 690
44 490
41 690
44 490
41 690
42 790
33 190
35 190

Ceny obsahují: 	letenku Praha – Kythira – Praha včetně poplatků spojených s leteckou dopravou, transfery v destinaci, 10x nebo 11x ubytování,
stravu dle ceníku, služby zástupce CK
Příplatky:
klimatizace – Venardos: cca 5-7 €/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
Minimální obsazenost zájezdu je 35 osob.
Cena je uvedena za osobu.
Děti nesmí v den návratu ze zájezdu dovršit stanovený věk.

DĚTSKÉ CENY
Dítě do 12 let pobyt ZDARMA
Romantica Apartments na přistýlce (3.lůžko)
Dítě do 6 let pobyt se snídaní ZDARMA
Venardos na přistýlce (3.lůžku)
10/11 nocí: 8 990 Kč
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