RHODOS

Letecké zájezdy
na 7, 10, 11 nocí

RHODOS



OSTROV BOHA HÉLIA
OSTROV PLNÝ SLUNCE
S 300 SLUNEČNÝMI DNY V ROCE

Rhodos je největší ostrov Jižních Sporad,
kde se snoubí krásná příroda s mnoha
historickými památkami. Strávit dovolenou
můžete jak v klidnějších letoviscích
a vesničkách přímo u moře, tak i v rušnějších
letoviscích na východním pobřeží ostrova.
Legenda říká, že ostrov Rhodos se vynořil
z mořských hlubin a ochrannou ruku nad ním
držel Poseidon a později jeho dcera Rhoda. Když
si olympští bohové rozdělovali svět, zapomněli
na boha slunce Hélia. Poté požádal Hélios Dia
o krásný ostrov, který spatřil na svých cestách.
Uchvátila ho nejen krajina, ale i opatrovatelka
ostrova, Rhoda, která se stala Héliovou
manželkou.
Rhodos je omýván z východní strany
Středozemním mořem a ze západní strany
Egejským mořem. Svou rozlohou 1400 km2
je největším z ostrovů Dodekanského
souostroví, jež je součástí souostroví Jižní
Sporady. Od severu k jihu měří cca 79 km
a ve své nejširší části cca 35 km. Na svazích hor
ostrova se pěstuje proslulá vinná réva, ze které
se vyrábějí vynikající vína, známá po celém světě
pod značkami Alexandris, Emery, Kounaki
a Merkouris. Na východním pobřeží se
rozprostírají rozlehlé písečné i oblázkové pláže,
které jsou střídány malými zátokami.
Na nejjižnějším výběžku poloostrova Prasonisi
je v písečné úžině ráj surfařů. Mezi surfařské
pláže patří i Theologos nebo letovisko Ixia, které
jsou omývány Egejským mořem a vstup do
moře je převážně oblázkový. Pokud vyhledáváte
osamělé oblázkové pláže s klidnějším mořem,
doporučujeme Vám výlet k městečku Afandou
nebo do Kalathosu.
Z mnoha zajímavostí ostrova si nenechte ujít
hlavní město Rhodos, Údolí motýlů (Petaloudes),
Filerimos, kopec nedaleko hlavního města,
na jehož vrcholku se nacházela akropole města
Ialyssos, a nejatraktivnější památku ostrova,
vesnici Lindos. Nad vesnicí Lindos se tyčí zbytky
dávné akropole s chrámem bohyně Athény,
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Odletová místa
Praha, Brno,
Ostrava

který pochází ze 4. stol. př.n.l. Doporučujeme
koupání v zálivu Kallithea, kde dříve bývaly
termální lázně a dnes jsou zde příznivé
podmínky pro potápění. Mezi klidnější oblasti
ke koupání patří Afandou, zatímco Faliraki je
proslavené nejen jako centrum veškerého dění,
zábavy, atrakcí, ale též svými písečnými plážemi,
vhodnými pro rodinnou dovolenou i pro mladé.
Pláž Tsambika (v překladu „svit ohně“) s jemným
pískem patří mezi nejznámější pláže ostrova a je
pojmenována po stejnojmenném klášteře.
V hlavním městě máte možnost porovnat krásy
staré a nové části. Do tváře Starého Města se
výrazně zapsali Johanité - rytíři řádu sv. Jana
(později Řád Maltézských rytířů). Ostrov dobyli
v r. 1309 a Staré Město obehnali hradbami
vysokými až 12 m a dlouhými 4 km
s 9 vstupními branami. Jednou ze vstupních
bran je také přístav Mandraki, kterému dominují
dva sloupy. Na pravém je socha jelena
a na levém socha laně, erbovních zvířat
ostrova Rhodos.
Staré Město má neopakovatelnou atmosféru.
Úzké uličky střídají širší ulice se stylovými

DOPORUČUJEME


navštivte hlavní město ostrova Rhodos
s nejrozsáhlejším Starým Městem
středomoří



Lindos s druhou nejzachovalejší
akropolí Řecka je dalším klenotem
tohoto ostrova, pronajměte si osla
a projeďte se pod akropolí



zajeďte se podívat do termálních lázní
Kalithea Bay a do zátoky Anthony
Quinna



na úplném jihu ostrova je poloostrov
Prasonisi s nádhernou pláží s písečnými
dunami

Další zajímavosti Vám na místě
doporučí zástupce CK.

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

obchůdky, malá náměstíčka s platany
a s kavárnami zvou k posezení. Večer ve Starém
Městě je zážitek přímo mystický. Ulice a uličky
se mění v orientální bazar a hlavní třídy jsou
rozzářeny světly luxusních obchodů. Určitě
navštivte Palác velmistrů, dnes muzeum
Johanitů, Suleymanovu mešitu, elegantní
Sokratovu ulici, Hippokratovo náměstí,
knihovnu, turecké lázně a samozřejmě přístav
Mandraki.
Ostrov Rhodos je vyhledávaný pro svoji bohatou
minulost, moderní současnost, rozmanitost
přírody a pro průzračné moře s krásnými
plážemi. Své si zde najdou jak milovníci klidné
dovolené, tak i ti, kteří mají rádi zábavu, sport
a výlety na okolní ostrovy.
Kompletní nabídka ubytování a aktuální
ceny na www.viamare.cz a www.vtt.cz

RHODOS
KREMASTI
Letovisko Kremasti leží na západní straně
ostrova, omývané Egejským mořem. Kremasti
je klidné místo s řadou nákupních možností,
tradičními tavernami, restauracemi a krásným
kostelem s bohatou vnitřní výzdobou. Zábavu
v letovisku může poskytnout i menší aquapark.
Ve vesnici se každoročně koná Mariánská pouť.
S ohledem na blízké mezinárodní letiště se dá
předpokládat občasný hluk z letadel, které
přilétají na ostrov.
Blízké letovisko Ialyssos může poskytnout

IXIA
Jen zhruba 5 km od hlavního města ostrova
se na západním pobřeží nachází oblíbené
letovisko Ixia s množstvím obchůdků,
taveren, restaurací, barů i diskoték. Na zdejší
několik kilometrů dlouhé oblázkové pláži
je možnost pronájmu lehátek a slunečníků,
aktivnější turisté mohou využít široké
nabídky vodních sportů. Obvykle příjemně fouká
a tak si na své přijdou i milovníci windsurﬁngu.
Klienti hotelů v Ixii mohou navštívit památku
Filerimos, která leží na stejnojmenném kopci.
Cestou můžete navštívit klášter a ruiny
starověké akropole. Pro část cesty

RHODOS město
V hlavním městě najdou uspokojení turisté,
kteří čekají od dovolené, že jim kromě poznání
zvyků země, historických památek a mentality lidí
poskytne i denní a noční zábavu, možnosti nákupů
i procházek podél mořského pobřeží a v nové části
města. Město Rhodos bychom mohli nazvat
bušícím srdcem celého ostrova. Rhodos leží
v severním výběžku a je lemován Egejským
i Středozemním mořem. Ellie beach,
která se nachází ve špičce města, se pyšní dvěma
barvami moře. Nabízí i možnost zapůjčení lehátek
v závětrné i větrné straně a koupání v obou
mořích. Ve městě je nespočet restaurací, taveren,
pizzerií, kaváren, cukráren, stánků s rychlým

FALIRAKI
Vyhlášené letovisko východního pobřeží, jehož
předností je dlouhá písečná pláž, vhodná
pro rodinnou dovolenou, nechybí tu ani nabídka
vodních sportů a dalších plážových aktivit.
Jsou zde restaurace, taverny, bary, kluby,
diskotéky, obchody, zlatnictví, klenotnictví,
zdravotní středisko, bankomaty, banky,
adrenalinové sporty, lunapark a na okraji
letoviska je také vodní park. Faliraki patří
k rušnějším letoviskům, která ožívají především
navečer a v noci. Denní zábavu zpestří
nafukovací vodní atrakce blízko ubytování
Apollonio. Okraje letoviska jsou klidná
a jsou ideální pro rodinnou dovolenou.
Na samém konci letoviska se nachází nuda pláž.

KOLYMBIA
Kolymbia je stále se rozrůstající letovisko
na východním pobřeží, jehož „tepnu“ tvoří
eukalyptová alej. V centru letoviska nechybí
obchody s potravinami a suvenýry, bankomat,
restaurace, taverny, kavárny a bary. Posedět
můžete v některé zdejší taverně s rybími
specialitami a objednat si chobotničky na roštu
nebo grilované kalamáry. Z Kolymbie lze
pohodlně podnikat individuální výlety
do hlavního města Rhodos, na Lindos
i na východní stranu ostrova. Pěšky můžete
dojít do 4 km vzdáleného Údolí 7 pramenů
či na klášter Tsampika. Pláže jsou oblázkové,

večerní zábavu i další nákupní možnosti.
Stejným směrem se můžete vydat na výlet
do hlavního města na prohlídku historických
památek a 7. divu světa.
Transfer:
Cesta z letiště Rhodos do Kremasti (cca 15 km)
potrvá asi 15 minut.

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ
Ocean Blue All Sences
(hotel s all inclusive)

... str. 184

doporučujeme využití hromadné dopravy. Cesta
vede serpetinami cca 4 km.
Transfer:
Cesta z letiště Rhodos do Ixie (cca 16 km)
potrvá asi 15 minut.

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ
Avra Beach Resort
(hotel s all inclusive)
Sunshine Hotel (hotel s all inclusive)
Oceanis Park Hotel
(hotel s all inclusive)

... str. 185
... str. 186
... str. 187

občerstvením, obchodů se suvenýry, je zde řada
bank, bankomatů, směnáren a půjčoven
automobilů, motocyklů a kol.
Transfer:
Cesta z letiště Rhodos do hlavního města
Rhodos (cca 5 km) potrvá asi 15 minut.

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ
El Greco (hotel s polopenzí plus)
Kipriotis
(hotel se snídaní nebo polopenzí)

... str. 188
... str. 189

Transfer:
Cesta z letiště Rhodos do Faliraki (cca 20 km)
potrvá asi 25 minut.

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ
Evi (hotel s all inclusive)
Apollonio (studia)
Mitsis Faliraki Beach
(hotel s all inclusive)
Blue Sea Beach Resort
(hotel s ultra all inclusive)

... str. 190
... str. 191
... str. 192
... str. 192

oblázkovo-písčité a čistě písčité a můžete
na nich provozovat vodní sporty.
Zapůjčením dopravního prostředku nebo využití
fakultativního výletu se můžete vydat na výlet
do Údolí motýlů, který nadchne malé i velké
cestovatele. Údolí si můžete projít pěšky nebo
svézt místním vláčkem.
Transfer:
Cesta z letiště Rhodos do Kolymbie (cca 35 km)
potrvá asi 40 minut.

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ
Loutanis (hotel s all inclusive)

Rezervujte telefonicky 222 206 206 nebo online na www.viamare.cz | www.vtt.cz
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RHODOS
STEGNA
Oblast Stegny je klidnou přímořskou vesničkou,
která je vyhledávaná pravými milovníky Řecka.
Obyvatelé celého Rhodosu jezdí do této oblasti
především pro výborné čerstvé ryby a mořské
speciality. Z vesničky můžou klienti dojít
do města Archangelos, 2. největšího města
na ostrově, kde se nachází 2 velké supermarkety,
taverny, bary, pekárny i rybárny. Za návštěvu
určitě stojí i ortodoxní kostel, zbytky antické
akropole a folklorní muzeum. Menší obchody
s potravinami ,řadu taveren a barů můžete najít
i ve Stegně. Svou atmosféru má místo díky
krásné písčito-oblázkové pláži, která je ukryta
mezi kamennými útesy. Pokud preferujete
soukromí a malé pláže i za menšími skalami
se nachází krásné osamocené pláže.
Na tyto pláže se dostanete zapůjčenými
šlapadly, paddle boardy nebo na malém
motorovém člunu. Ze Stegny si můžete zakoupit
i lodní výlet do Lindosu, popřípadě se vydat
autobusem do hlavního města.

LARDOS
Lardos je klidné letovisko v oblasti Lothiarika
vzdáleno pouhých 8 km od města Lindos.
Letovisko se nachází 50 km od přístavu Rhodos
a 60 km od mezinárodního letiště Diagoras.
Místo je ideální k procestování krás jižní strany
ostrova, k návštěvě pláže Glystra, Prasonissi
nebo k návštěvě akropole nad městem Lindos.
Poblíž města Lardos je vyhledávaná pláž Glystra,
která prostředím i čistotou moře připomíná
karibik. Se zapůjčeným dopravním prostředkem
nebo hromadnou dopravou se můžete vydat na
pláž Prassonisi.
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Transfer:
Cesta z letiště Rhodos do Stegny (cca 35 km)
potrvá asi 45 minut.

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ
Stegna Star (apartmány)
Antuan - Matina (studia)

... str. 194
... str. 195

Transfer:
Cesta z letiště Rhodos do Lardos (cca 58 km)
potrvá asi 80 minut.

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ
Kamari Beach
(hotel s all inclusive)

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

... str. 196-197

RHODOS

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):

s množstvím motýlů. Mimo sezónu místo Údolí
motýlů návštěva antické akropole města Ialyssos
na vrcholu Filerimos, návštěva středověkého
kláštera, křížová cesta a výstup na rozhlednu.
(orientační cena: 49 €, děti do 12 let: 25 €).

Lindos a okruh ostrovem (celodenní výlet) pohled na řeckou kulturu a rozmanitou krajinu
ostrova. Lindos - 2. nejkrásnější akropole Řecka,
příležitost obdivovat pozůstatky čtyř civilizací
a kochat se překrásnými výhledy, ochutnávka
místních vín ve vesničce Embona. V období
od poloviny června do září návštěva přírodního
skvostu ostrova - Údolí motýlů - jedinečného
ekosystému s úzkými skalnatými stezkami,
jezírky zdobenými vodními liliemi, jednoduchými
mosty, potoky, vodopády a dalšími místy
vyzývajícími k odpočinku, ale především

Bay to bay - celodenní lodní výlet se zastávkami
na koupání u 3 nejkrásnějších pláží. Vylodění
je v oblasti Stegna, která je typickou přístavní
vesnicí Rhodosu. Ve vesničce je podáváno
občerstvení (v ceně výletu) a také je čas
na koupání. (Orientační cena: 49 €,
děti do 12 let: 16 €).
Chalki - celodenní výlet na jedinečný ostrov, kde
se zastavil čas. Navštívit můžete pravoslavný
kostel, kouzelný přístav nebo se můžete jít

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

Poznávejte na dovolené.
Ceny pronájmů aut naleznete na webu.
koupat na pláže s jiskřivě čistou vodou
připomínající Karibik. Výlet je vhodný pro rodiny
s dětmi. (Orientační cena: 43 €,
děti do 12 let: 21,5 €).
Výlet Rhodos - večerní výlet, který začíná
procházkou přístavu Mandraki, kde podle
legendy stál Kolos Rhodský (jeden ze 7 divů
světa), později se podíváte na pahorek Monte
Smith (návštěva Apollovo chrámu, stadionu
a divadla Odeon), přesunete se i k Paláci
Velmistrů a budete mít jedinečnou možnost si
projít historické centrum starého města. V centru
je rozchod k nákupu suvenýrů, ochutnání
místních specialit nebo s prozkoumání
malebných uliček. (Orientační cena: 34 €, děti
do 12 let: 17 €).
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RHODOS  KREMASTI

 Novinka 2019

Ocean Blue All Sences
Hotel  All inclusive

 Přímo u pláže
 I pro náročné
 Pro páry
 Vodní park

POLOHA
Nově zrekonstruovaný hotelový resort se nachází v ideálním
místě vhodném pro cestování po ostrově, návštěvě hlavního
města i ke krátké procházce do tradiční vesničky Kremasti
(2 km). Hotel leží v rozsáhlé zahradě přímo na pobřeží
Egejského moře. Mezinárodní letiště Diagoras se nachází
5 km. Za návštěvou středověkých památek, poznáním
řecké atmosféry i prozkoumáním uliček se můžete vydat
do hlavního města vzdáleného pouze 9 km.
Odlety
Praha, Brno, Ostrava
Odletové dny
Út, Pá
Počet nocí: 7, 10, 11

Dospělá osoba
Cena od

19 290 Kč*
Dítě do 12 let na přistýlce
Výhodná cena od

5 990 Kč
Platnost ceny do 31. 1.
Děti do 12 let pobyt zdarma
Cena od

7 990 Kč

UBYTOVÁNÍ
V resortu se nachází dvoulůžkové pokoje s přistýlkou, které
garantují kvalitní ubytování pro Vaši nezapomenutelnou
dovolenou. Pokoje jsou vybavené koupelnou se sprchovým
koutem nebo vanou, telefonem, TV/SAT, trezorem, malou
lednicí a balkonem nebo terasou.
VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
Hotel nabízí zázemí 24 hodinové recepce, lobby, parkoviště,
mini market, prádelnu, Wi-Fi připojení (zdarma), venkovní
bazén s barem, ﬁtness, dětské hřiště, 2 vodní skluzavky,
animace pro děti i dospělé (denní i večerní 6x týdně)
a v neposlední řadě prostornou restauraci s vnitřním
i venkovním posezením.
STRAVOVÁNÍ
Formou all inclusive s výběrem se středomořské i řecké
kuchyně. Nápojový lístek zahrnuje nealkoholické nápoje,
pivo, vína, horké nápoje i výběr z místních lihovin (podrobný
popis na webu).
PLÁŽ
Hotel se nachází přímo u oblázkové pláže, kterou omývá
Egejské moře. Lehátka a slunečníky na pláži i u bazénu
zdarma.
SHRNUTÍ
Luxusní prostředí moderního hotelu přímo na pláži,
dětské hřiště, vodní skluzavky i blízkost nákupních možností
poskytne nezapomenutelnou dovolenou.

Viz příloha Ceník str. 73, 74
* Cena po nejvyšší slevě
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VZDÁLENOSTI
Pláž: přímo před hotelem
Centrum letoviska Kremasti: 2 km
Letovisko Ialyssos: 4 km
Hlavní město Rhodos: 9 km

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

RHODOS  MĚSTO RHODOS / IXIA

 I pro náročné
 Pro páry
 Klidné prostředí
 Zábava na dosah

Avra Beach Resort
Hotel  All inclusive

 Pěkný výhled na moře

POLOHA
Hotelový komplex se nachází v centru letoviska, hned u moře,
kde jsou občas příjemné vlny.
UBYTOVÁNÍ
V hotelu jsou dvoulůžkové pokoje s možností 1 přistýlky
a pokoje pro rodiny (2 místnosti s pevnými lůžky).
Pokoje jsou vybaveny koupelnou s vanou a sprchou
nebo sprchovým koutem, WC, klimatizací, fénem, telefonem,
TV/SAT, ledničkou, balkónem nebo terasou s bočním
výhledem směrem k moři.
VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
Vstupní hala s recepcí, salónek s TV/SAT, internetový koutek,
bar, restaurace s výhledem na moře, minimarket,
velká zahrada, bazének s vodotryskem, parkoviště,
velký bazén s přemostěními, jacuzzi v bazénu, dětský bazén,
dětské hřiště, miniklub a jiné (viz web). Plážové osušky
jsou zdarma.

Odlety
Praha, Brno, Ostrava
Odletové dny
Út, Pá
Počet nocí: 7, 10, 11
Dospělá osoba

STRAVOVÁNÍ
Formou all inclusive (viz popis na našem webu).
PLÁŽ
Do moře s oblázkovým dnem se vstupuje z vyvýšeného mola
po několika schůdcích. Doporučujeme boty do vody.
SHRNUTÍ
Hned u moře, akční animace, osvěžující míchané nápoje.

Cena od

21 619 Kč*
Dítě do 7 let pobyt zdarma
Cena od

7 990 Kč

VZDÁLENOSTI
Pláž: přímo u hotelu
Centrum: v centru

Viz příloha Ceník str. 75
* Cena po nejvyšší slevě

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

 Novinka 2019
 Klidná lokalita

Sunshine

 Pro rodiny s dětmi

Hotel  All inclusive

 Rezervujte včas
 Přímo na pláži

POLOHA
Sunshine hotel se nachází ve vesničce Ialyssos, která leží
na severozápadní straně ostrova. Obchody, restaurace, bary
a lékárna jsou od hotelu vzdáleny cca 700 m. Hotel se skládá
z hlavní budovy a 8 dalších menších budov. Letiště
je vzdáleno cca 8 km. Autobusová zastávka, ze které
se autobusem dostanete do hlavního města, se nachází
cca 700 m od hotelu.

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

Dospělá osoba
Cena od

26 074 Kč*
Děti do 13 let pobyt zdarma
Cena od

8 990 Kč

UBYTOVÁNÍ
Pokoje jsou vybaveny koupelnou s vanou nebo sprchovým
koutem, WC, klimatizací (v termínu od 1.6.- 30.9.), TV,
telefonem, malou ledničkou, trezorem, fénem, balkónem
nebo terasou s výhledem do vnitrobloku nebo na moře.
VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
Vstupní hala s recepcí, salónek s TV, Wi-Fi, restaurace
s venkovní terasou, vnitřní bar a snackbar u bazénu, bazén,
dětský bazén se skluzavkou, dětské hřiště, stolní tenis,
kulečník, tenisový kurt, mini golf, hřiště na beach volejbal,
šipky, obchod se suvenýry a mini market. Vodní sporty
na pláži v letovisku jsou za poplatek.
STRAVOVÁNÍ
All inclusive s neomezenou konzumací místních
alkoholických i nealkoholických nápojů (podrobný rozpis
na webu).
PLÁŽ
Oblázková pláž se nachází přímo u hotelu. Lehátka
a slunečníky jsou za poplatek. Osušky na pláž jsou
k zapůjčení za vratný deposit 10 €.
SHRNUTÍ
Větší hotelový komplex a animátoři poskytují perfektní
služby především pro rodiny s dětmi. V okolí jsou dostupné
taverny, restaurace i obchody se suvenýry.
VZDÁLENOSTI
Pláž: přímo před areálem
Centrum: cca 700 m

Viz příloha Ceník str. 75
* Cena po nejvyšší slevě
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RHODOS  IXIA

 Novinka 2019
 Zábava na dosah
 Pro páry
 I pro náročné

Oceanis Park Hotel
Hotel  All inclusive

POLOHA
Oceanis Park Hotel se nachází v severozápadní části
Rhodosu v letovisku Ixia. U hotelu se nachází autobusová
zastávka, odkud se pohodlně dostanete do hlavního města
Rhodos, které je vzdálené 8 km. V okolí hotelu naleznete
restaurace,obchody, bary a obchody se suvenýry.
Letiště je vzdálené 10 km od hotelu.
UBYTOVÁNÍ
Všechny pokoje jsou vybaveny koupelnou s vanou nebo
sprchovým koutem, WC, klimatizací, fénem, telefonem,
TV/SAT, malou chladničkou, trezorem (za poplatek),
balkónem nebo terasou. Dětská postýlka na vyžádání
zdarma.
VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
Vstupní hala s recepcí, salónek s TV/SAT, Wi-Fi (za poplatek,
v areálu hotelu i na pokojích), hlídaní dětí, obchod se
suvenýry. Restaurace s venkovní terasou, vnitřní bar
a snackbar u bazénu. Parkoviště, bazén, dětský bazén,
dětské hřiště, stolní tenis, kulečník. Vodní sporty na pláži
v letovisku za poplatek.
STRAVOVÁNÍ
Formou all inclusive. Nápojový list zahrnuje nealkoholické
nápoje, pivo, vína, horké nápoje i výběr z místních lihovin.
PLÁŽ
Písčito-oblázková pláž je vzdálena 250 m od hotelu.
Lehátka a slunečníky jsou za poplatek.

Odlety
Praha, Brno, Ostrava
Odletové dny
Út, Pá
Počet nocí: 7, 10, 11

Dospělá osoba
Cena od

21 052 Kč*
Dítě do 7 let pobyt zdarma
Cena od

7 990 Kč

SHRNUTÍ
Nově zrekonstruovaný hotel (dříve známý pod názvem
Solemar) situovaný v centru letoviska Ixia nabízí nové
ubytování i zábavu na dosah v blízkém hlavním městě.
VZDÁLENOSTI
Pláž: 250 m
Centrum letoviska Ixia: přímo v centru
Hlavní město Rhodos : 8 km

Viz příloha Ceník str. 74
* Cena po nejvyšší slevě

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

 Až 2 děti výhodná cena
 Zábava na dosah

El Greco

 Pro páry

Hotel  Polopenze plus

 Oblíbené
 Výhodná poloha

POLOHA
Hotel se nachází v klidnějším prostředí u centra města.
Velkou předností tohoto hotelu městského typu s příjemnou
atmosférou je jeho ideální poloha. V okolí hotelu najdete
bohaté možnosti denní i noční zábavy, jsou zde restaurace,
taverny, pizzerie, bary, obchody s potravinami i suvenýry
a internetová kavárna. Hotel doporučujeme výhradně
pro méně náročnou klientelu.

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

Dospělá osoba
Cena od

14 329 Kč*
Dítě do 18 let na přistýlce
Výhodná cena od

6 990 Kč
Platnost ceny do 31. 1.
Děti do 18 let pobyt zdarma
Cena od

8 990 Kč

UBYTOVÁNÍ
Hotel nabízí dvoulůžkové pokoje (manželské dvojlůžko)
s možností přistýlky (palanda pro děti). Všechny pokoje
mají koupelnu se sprchovým koutem, WC, klimatizaci,
malý kuchyňský kout s elektrickým vařičem a s jednoduchým
základním vybavením, ledničku, rychlovarnou konvici,
TV (jen místní programy), telefon a malý balkón nebo terasu
s výhledem na město a sousední hotelovou zástavbu.
Dětská postýlka je na vyžádání (zdarma).
VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je recepce, salónek s TV, vnitřní bar, trezor, výtah,
vnitřní restaurace v 1. patře, malý bazén s oddělenou
dětskou částí, velmi omezený počet lehátek u bazénu.
Na recepci je možnost zakoupit si balenou vodu.
Wi-Fi je v prostoru recepce zdarma.
STRAVOVÁNÍ
Polopenze plus - rozšířená kontinentální snídaně je formou
bufetu, večeře je formou základního bufetu s nápojem
v ceně (pro dospělé je podávána sklenička vína, pro děti
sklenička džusu a 1 láhev minerální vody - 1,5 l/stůl).
PLÁŽ
Krásná písečná pláž s hrubším pískem a drobnými kamínky
je k dosažení cestou po silnici.
SHRNUTÍ
Výhodná cena, výborná poloha s možností procházek
nebo výletů do okolí a hlavního města.

Viz příloha Ceník str. 74

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 280 m
Centrum: cca 150 m

* Cena po nejvyšší slevě
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RHODOS  RHODOS TOWN

 Novinka 2019
 Hotel pouze
pro dospělé

Kipriotis

 Zábava na dosah

Hotel  Snídaně nebo polopenze

 Rezervujte včas

POLOHA
Hotel nabízí ubytování pouze pro dospělé osoby. Díky své
poloze je ideální volbou pro poznání jak historické části
tak i té novější části hlavního města Rhodos. Oblázková pláž
je od hotelu vzdálena cca 150 m. Další pláž, kterou můžete
navštívit je známá Ellie Beach, kde se střetává Egejské
a Středozemní moře. Letiště je vzdáleno cca 15 km.
V okolí hotelu nalezne množství obchodů, taveren, barů
a restaurací.
UBYTOVÁNÍ
Pokoje jsou vybaveny koupelnou s vanou nebo sprchovým
koutem, WC, fénem, klimatizací, satelitní TV/SAT, telefonem,
trezorem, malou ledničkou, balkonem s výhledem
na moře nebo na okolí.
VYBAVENÍ A SLUŽBY
Hotel nabízí 24hodinovou recepci, restauraci, bar,
bar u bazénu, Wi-Fi ve veřejných prostorách (zdarma),
saunu, ﬁtness, parkoviště.
STRAVOVÁNÍ
Snídaně nebo polopenze formou bufetu.

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

Dospělá osoba
Cena od

11 690 Kč*

PLÁŽ
Krásná oblázková pláž se nachází cca 150 m od hotelu.
Lehátka a slunečníky jsou za poplatek. Pláž je oceněna
Modrou vlajkou EU.
SHRNUTÍ
Hotel pouze pro dospělé, blízko pláže, restaurací, barů,
obchodů a nočního života.
VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 150 m
Centra: 50 m

Viz příloha Ceník str. 76
* Cena po nejvyšší slevě
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RHODOS  FALIRAKI

 Až 2 děti výhodná cena
 Zábava na dosah

Evi

 Pro nenáročné

Hotel  All inclusive

 Rodinná dovolená
 Rezervujte včas

POLOHA
Rozlehlý hotelový areál se nachází v klidném prostředí
na okraji letoviska Faliraki, které je oblíbeným a nejvíce
vyhledávaným centrem zábavy na ostrově. Centrum
je vzdáleno cca 1 km, nechybí zde restaurace, taverny,
kavárny, cukrárny, pekárny, bary, kluby, obchody
s potravinami, suvenýry, park s atrakcemi pro děti i dospělé.
Hotel doporučujeme výhradně pro méně náročnou klientelu.

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

Dospělá osoba
Cena od

15 706 Kč*
Dítě do 14 let na přistýlce
Výhodná cena od

6 990 Kč
Platnost ceny do 31. 1.

Děti do 14 let pobyt zdarma
Cena od

8 990 Kč

UBYTOVÁNÍ
V nabídce pro klienty máme dvoulůžkové pokoje s možností
1 přistýlky a pokoje pro rodiny s možností až 2 přistýlek
(pro děti). Všechny pokoje jsou vybaveny koupelnou
se sprchovým koutem, WC, klimatizací, telefonem,
ledničkou a balkónem nebo terasou s výhledem na bazén,
zahradu nebo do vnitrozemí.
VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
Recepce se vstupní halou a salónkem s TV/SAT a velkou
obrazovkou, internetový koutek (za poplatek), zlatnictví,
minimarket, vnitřní bar, kavárna, vnitřní restaurace,
venkovní bar a snackbar u bazénu, velký bazén, dětský
bazén, velká zahrada, dětské hřiště s klouzačkami v zahradě,
stolní tenis (zdarma) a parkoviště.
STRAVOVÁNÍ
Formou all inclusive (viz popis na našem webu).
PLÁŽ
Nejbližší písečná pláž s pozvolným vstupem do moře,
ideální pro rodiny s dětmi, je ve vzdálenosti cca 10 minut
chůze cestou po silnici. Na pláži jsou různé vodní sporty.
K dosažení jsou i další pláže v letovisku, k jedné z nich
lze dojít přes polní cestu a cestou po silnici. V letovisku
se nachází jediná oﬁciální nudistická pláž
(nejjižnější část pláže).
SHRNUTÍ
Výhodná cena, blízko centra letoviska a pěkná zahrada
s bazénem.

Viz příloha Ceník str. 77

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 850 m
Centrum: cca 1 km

* Cena po nejvyšší slevě
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RHODOS  FALIRAKI

 Oblíbené
 Dítě za výhodnou cenu
 Rodinná dovolená
 Oblíbené letovisko

Apollonio
Studia  Bez stravy

 Blízko pláže i centra

POLOHA
Příjemná studia s rodinnou atmosférou tvoří dvě
jednopatrové budovy. Nacházejí se v klidné části letoviska,
blízko pláže a moře. Nákupní možnosti jsou nedaleko.
V letovisku je nespočet restaurací, taveren, stánků s rychlým
občerstvením, kde se dá pohodlně i cenově přijatelně najíst.
UBYTOVÁNÍ
K dispozici jsou dvoulůžková studia s možností
1 přistýlky. Všechna studia jsou vybavena koupelnou
se sprchovým koutem, WC, klimatizací, fénem, telefonem,
kuchyňským koutem se základním vybavením, ledničkou,
TV/SAT, trezorem, balkónem nebo terasou s výhledem
na letovisko, vnitrozemí, okolní zástavbu nebo směrem
k moři. Studia v přízemí mají oddělenou toaletu
od koupelny a jsou prostornější.
VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
Je zde místnost na zavazadla, restaurace a snackbar
přímo u pláže, Wi-Fi v areálu (zdarma).
PLÁŽ
Pěkná písečná pláž je k dosažení cestou po silnici.
Vstup do moře je pozvolný (vhodné pro rodiny s dětmi
i starší osoby). Slunečníky a lehátka a vodní sporty
jsou za poplatek.
SHRNUTÍ
Krásná studia na klidném místě oblíbeného letoviska
v blízkosti pláže s pozvolným vstupem.
VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 100 m
Centrum: cca 500 m

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

Dospělá osoba
Cena od

12 952 Kč*
Dítě do 13 let na přistýlce
Výhodná cena od

6 990 Kč
Platnost ceny do 31. 1.

Dítě do 13 let pobyt zdarma
Cena od

8 990 Kč

Viz příloha Ceník str. 77
* Cena po nejvyšší slevě
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RHODOS  FALIRAKI

Blue Sea Beach Resort
Hotel



Hotel  All inclusive

Ultra all inclusive

 I pro náročné
 Přímo u pláže
 Rezervujte včas

Odlety
Praha, Brno, Ostrava
Odletové dny
Út, Pá
Počet nocí: 7, 10, 11

Ceny naleznete na webu.

Mitsis Faliraki Beach

POLOHA
Moderní, zrekonstruovaný a velmi
oblíbený hotelový areál leží přímo
u moře. Obklopen je zahradou a má
zcela ideální podmínky pro strávení
příjemné relaxační dovolené.
Nachází se v klidné turistické oblasti,
vzdálené cca 1,3 km od centra
letoviska Faliraki a cca 1,5 km
od vodního parku.
UBYTOVÁNÍ
2lůžkové pokoje mají možnost
1 přistýlky nebo 3. lůžka, v pokojích
pro rodiny (až pro 5 osob) jsou
standardní lůžka nebo 4 lůžka
a 1 přistýlka. Rodinné pokoje
v přízemí mají výhled do vnitrozemí.
Všechny pokoje jsou vybaveny
koupelnou s vanou a sprchou, WC,
klimatizací, fénem, telefonem,
ledničkou, TV/SAT, trezorem
a balkónem nebo terasou.
VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
Hotel disponuje recepcí, salónkem,
výtahem (ve všech budovách),
minimarketem a obchodem
se suvenýry, klenotnictvím,
kadeřnictvím, kavárnou, hlavní
restaurací, snackbarem, barem
u bazénu, restaurací na pláži.
Dále je zde zahrada, parkoviště,
2 venkovní bazény, dětský bazén,
slunečníky a lehátka u bazénu
a na pláži (zdarma).
STRAVOVÁNÍ
Formou ultra all inclusive
(viz popis na našem webu).
PLÁŽ
Široká a velmi pěkná písečná pláž,
která byla oceněna modrou vlajkou
EU, je hned před hotelem. V písku
jsou místy oblázky, které mohou
být i u vstupu do moře.
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 Rezervujte včas
 Zábava na dosah
 Oblíbené

Odlety
Praha, Brno, Ostrava
Odletové dny
Út, Pá
Počet nocí: 10, 11
Ceny naleznete na webu.

POLOHA
Moderní a velmi žádaný hotel
se nachází ve vyhledávaném
letovisku Faliraki. Celý areál
je obklopen pečlivě upravovanou
zahradou, která sahá až k pláži.
Centrum letoviska s nočním
životem a nákupními možnostmi
je vzdálen jen cca 100 m od hotelu.
Autobusová zastávka je od hotelu
cca 50 m.
UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s přistýlkou
nebo čtyřlůžkové pokoje jsou
vybaveny vlastní individuální
klimatizací, trezorem (za poplatek),
TV, koupelnou, fénem, županem,
miniledničkou, setem pro přípravu
čaje nebo kávy, Wi-Fi připojením
a balkónem nebo terasou.
VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
Prostorná recepce se vstupní
halou, výtahy, internetový koutek
(za poplatek), vnitřní i venkovní
bary, restaurace, taverna,
konferenční sály i rozsáhlá zahrada
poskytují prostory pro relaxační
i rodinnou dovolenou.
STRAVOVÁNÍ
All inclusive (podrobný rozpis
na webu).
PLÁŽ
Písečná pláž s pozvolným vstupem
do moře je hned před hotelem.
Zdejší pláž byla oceněna Modrou
vlajkou EU.

SHRNUTÍ
Ideální poloha, dobrá kuchyně
a pěkná pláž. Velmi příjemný areál
a dobré služby.

SHRNUTÍ
Hotel pro náročnější klienty
v oblíbeném turistickém letovisku
poskytuje prvotřídní služby pod
řetězcem hotelů Mitsis.

VZDÁLENOSTI
Pláž: přímo u hotelu
Centrum: cca 1,3 km

VZDÁLENOSTI
Pláž: přímo před areálem
Centrum: 100 m

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

RHODOS  KOLYMBIA

 Vhodné pro seniory
 Standardní ubytování
za příznivou cenu
 Možnost dopravy
na pláž zdarma

Loutanis
Hotel  All inclusive

 Klidné prostředí

POLOHA
Hotelový komplex se nachází v klidné části letoviska
Kolymbia. Hotelový mikrobus sváží zdarma hotelové hosty
na pláž a zpět. V centru letoviska se nachází několik taveren,
barů, restaurací, obchodů s potravinami i suvenýry aj.
Také je zde lékárna a bankomat.
UBYTOVÁNÍ
Hotelový areál nabízí ubytování ve dvoulůžkových pokojích
s možností 1 přistýlky, pokoje pro rodiny (s palandou
pro děti) se nacházejí v přízemí. Všechny pokoje jsou
vybaveny koupelnou s vanou a sprchou nebo sprchových
koutem, WC, klimatizací, fénem, telefonem, TV (omezená
nabídka programů), ledničkou, balkónem nebo terasou
s výhledem do zahrady nebo do okolí letoviska. Hotel nabízí
též pokoje typu superior (popis a ceny na našem webu).
VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je vstupní hala s recepcí, salónek s TV/SAT, výtah,
internetový koutek za poplatek, vnitřní a venkovní bar
a snackbar, vnitřní restaurace s venkovním posezením
na terase, venkovní kavárna, 2 bazény, dětský bazén,
slunečníky a lehátka u bazénu (zdarma), rozlehlá zahrada,
dětské hřiště v zahradě, elektrické hry a kulečník
(za poplatek), hřiště na volejbal a parkoviště.
Wi-Fi je v prostoru recepce a bazénu zdarma.
STRAVOVÁNÍ
Formou all inclusive (viz popis na našem webu).

Odlety
Praha, Brno, Ostrava
Odletové dny
Út, Pá
Počet nocí: 7, 10, 11

Dospělá osoba
Cena od

14 977 Kč*
Dítě do 12 let pobyt zdarma
Cena od

7 990 Kč

PLÁŽ
Oblázková pláž je vzdálena cca 8 minut chůze. Další možná
pláž ke koupání je písečná s pozvolným vstupem do moře
(cca 12 minut pěšky). Hotel nabízí bezplatný svoz na pláž.
SHRNUTÍ
Příznivá cena, stranou od nočního života a hluku, velká
zahrada.
VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 700 m
Centrum: cca 700 m
Viz příloha Ceník str. 74
* Cena po nejvyšší slevě
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RHODOS  STEGNA

 Rodinná atmosféra
 Přímo u pláže

Stegna Star

 Rezervujte včas

Apartmán  Bez stravy / možnost dokoupení snídaní

POLOHA
Moderní jednopatrový dům stojí v centru vesničky Stegna
v bezprostřední blízkosti písčité pláže. Dům od pláže
odděluje pouze místní komunikace. Průčelí domu je přímo
na hlavní třídě. Je zde však klid, protože obytná část
je oddělena od ulice rodinnou tavernou. Ideální oblast
pro rodiny s dětmi s ohledem na pláž.

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

Dospělá osoba
Cena od

12 628 Kč*
Až 2 děti do 18 let na přistýlce
Výhodná cena od

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

8 990 Kč

UBYTOVÁNÍ
Apartmány jsou v 1. patře a ve zvýšeném přízemí. Mají
ložnici se 2 lůžky a obývací kuchyň, kde je rozkládací gauč
(další 2 lůžka). Jsou vybaveny vanou, WC, kuchyňským
koutem (včetně vařiče, základního nádobí a ledničky),
varnou konvicí, TV a klimatizací (za příplatek). Na prostorné
zastíněné balkóny orientované na severovýchod se
dostanete jak z ložnice, tak z obývací kuchyně. Balkóny
směřují do dvora a okolních zahrad nebo k protější budově
a mají boční výhled na moře nebo vzdálený boční výhled
na moře. V taverně je Wi-Fi, na recepci si je možné
pronajmout trezor. Dětská postýlka je na vyžádání (zdarma).
STRAVOVÁNÍ
Možnost dokoupení rozšířené kontinentální snídaně.
Doporučujeme ochutnat výbornou a vždy čerstvou kuchyni
od majitelky Kateriny.
PLÁŽ
Písčito-oblázková pláž je 50 m od ubytování, pouze
přes místní komunikaci. Slunečníky a lehátka na pláži
jsou za poplatek.
SHRNUTÍ
Rodinná a velmi žádaná studia v jedinečné vesničce Stegna.
Velkou předností ubytování je kompletní servis s výbornou
kuchyní majitelky.
VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 50 m
Centrum: cca 50 m

Viz příloha Ceník str. 76, 77
* Cena po nejvyšší slevě
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 Pro rodiny s dětmi

RHODOS  STEGNA

 Blízko pláže
 Klidné prostředí
 Oblíbené
 Rodinná atmosféra

Antuan-Matina
Studia  Bez stravy

POLOHA
Příjemná jednopatrová vilka leží nedaleko starého přístavu
mimo přímý dosah ruchu letoviska. Vilka je oplocená
a obklopuje ji pečlivě udržovaná zahrada plná květin
a subtropického ovoce. Pláž máte na dohled, je to skutečně
jen pár kroků. Centrum letoviska s řadou taveren,
s rybí restaurací, obchodem s potravinami a suvenýry
je vzdáleno cca 200 m.
UBYTOVÁNÍ
Prostorná studia skýtají dostatek soukromí, protože balkóny
jednotlivých studií jsou uzavřeny. 2lůžková studia,
kde si můžete vyžádat přistýlku (pro dítě do 12 let),
jsou v 1. patře a ve zvýšeném přízemí. Zde jsou také 3lůžková
studia s 1 manželskou postelí a 1 lůžkem. Největší předností
tohoto ubytování je výhled na moře. Studia jsou vybavena
sprchou, WC, kuchyňským koutem (včetně vařiče, ledničky
a základního nádobí), varnou konvicí, klimatizací (za příplatek)
a Wi-Fi. Všechny pokoje mají sítě proti komárům.
Dětská postýlka je na vyžádání (zdarma).
PLÁŽ
Krásná písčito-oblázková pláž je necelých 100 m
od ubytování. Ve vodě jsou oblázky. Slunečníky a lehátka
na pláži jsou za poplatek.
SHRNUTÍ
Velmi příjemné ubytování v krásné zahradě prostředí
nedaleko pláže, s prostorem pro vlastní lehátko i s možností
pronájmu.
VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 95 m
Centrum: cca 200 m

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

Dospělá osoba
Cena od

9 390 Kč*
Dítě do 12 let na přistýlce
Výhodná cena od

6 990 Kč
Platnost ceny do 31. 1.
Dítě do 12 let pobyt zdarma
Cena od

8 990 Kč

Viz příloha Ceník str. 76
* Cena po nejvyšší slevě
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RHODOS  LARDOS

 Novinka 2019
 Přímo u pláže

Kamari Beach

 I pro náročné

Hotel  All inclusive

 Pro rodiny s dětmi
 Klidné prostředí

POLOHA
Hotel Kamari Beach, který se nachází na písečné pláži
s pozvolným vstupem, leží jen 8 km od bílého města Lindos.
Klienti hotelu se mohou pěšky vydat do města Lardos,
aby ochutnaly místní speciality v tavernách, nakoupili
suvenýry nebo si odpočinuly v kavárně či baru. Hotel
se nachází přímo na písečné pláži a v blízkosti je rybí taverna
i minimarket. Pro děti má hotel zázemí dětského hřiště
i dětského bazénu. Hotel se nachází v dosahu vyhledávané
krásné pláže Glystra.
Odlety
Praha, Brno, Ostrava
Odletové dny
Út, Pá
Počet nocí: 7, 10, 11

Dospělá osoba
Cena od

17 245 Kč*
Dítě do 13 let na přistýlce
Výhodná cena od

5 990 Kč
Platnost ceny do 31. 1.
Dítě do 13 let pobyt zdarma
Cena od

7 990 Kč

Viz příloha Ceník str. 73, 77
* Cena po nejvyšší slevě

196

UBYTOVÁNÍ
Čtyřhvězdičkový resort nabízí ubytování pro 2-4 osoby.
Pokoje jsou vybaveny klimatizací, minibarem, televizí,
úložným prostorem, koupelnou se sprchovým
koutem/vanou a balkónem nebo terasou. Pokoje jsou
rozmístěny v areálu hotelu v jednopatrových budovách.
VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
Hotel nabízí zázemí 24 hodinové recepce, lobby, parkoviště,
mini market, Wi-Fi připojení, venkovní bazén s barem,
restauraci, bazény a dětské hřiště.
STRAVOVÁNÍ
Formou all inclusive. Nápojový list zahrnuje nealkoholické
nápoje, pivo, vína, horké nápoje i výběr z místních lihovin
(podrobný popis na webu).
PLÁŽ
Hotel se nachází přímo u písčito-oblázkové pláže
s pozvolným vstupem do moře. Zkraje je pláž oblázková
a při vstupu do moře písčitá. Lehátka a slunečníky jsou
u bazénu zdarma, na pláži za poplatek. K dispozici jsou
sprchy.
SHRNUTÍ
Krásný hotel v klidném prostředí vhodný pro dovolenou
s dětmi, v páru i pro osoby s horší pohyblivostí. Hotel
se nachází u klidné písečné pláže a může být i výchozím
bodem pro cestování a objevování jižní části ostrova.
VZDÁLENOSTI
Pláž: 20 m
Centrum letoviska Lardos: 2 km
Město Lindos: 8 km
Hlavní město Rhodos: 50 km

Rezervujte telefonicky 222 206 206 nebo online na www.viamare.cz | www.vtt.cz
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RHODOS
Odlety z Prahy každý pátek
OCEAN BLUE ALL SENCES

Ubytování

Termín
31.05. – 07.06.
07.06. – 14.06.
14.06. – 21.06.
21.06. – 28.06.
28.06. – 05.07.
05.07. – 12.07.
12.07. – 19.07.
19.07. – 26.07.
26.07. – 02.08.
02.08. – 09.08.
09.08. – 16.08.
16.08. – 23.08.
23.08. – 30.08.
30.08. – 06.09.
06.09. – 13.09.
13.09. – 20.09.
20.09. – 27.09.
27.09. – 04.10.

Katalog: Ocean Blue All Sences – str. 184, Kamari Beach – str. 196-197

Počet nocí
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

Osoba v apartmánu
obsazeném 2 osobami

KAMARI BEACH

Osoba na přistýlce (3.lůžko)

Osoba v pokoji
obsazeném 2 osobami

Osoba na přistýlce (3.lůžko)

all inclusive

all inclusive

all inclusive

all inclusive

23 990
24 590
25 390
25 990
26 490
27 390
27 390
27 390
27 390
27 390
27 390
27 390
27 390
26 490
25 690
24 990
24 990
23 990

19 890
20 390
20 990
21 690
21 990
22 690
22 690
22 690
22 690
22 690
22 690
22 690
22 690
21 990
21 290
20 690
20 690
19 890

21 290
23 590
24 590
25 690
26 490
26 890
26 890
26 890
26 890
26 890
26 890
26 890
26 890
25 990
25 690
24 990
24 290
23 590

17 890
19 590
20 390
21 290
21 990
22 290
22 290
22 290
22 290
22 290
22 290
22 290
22 290
21 690
21 290
20 690
19 990
19 590

Ceny obsahují: 	letenku Praha – Rhodos – Praha včetně poplatků spojených s leteckou dopravou, transfery v destinaci, 7x ubytování, stravu dle
ceníku, služby zástupce CK
Příplatky:
komplexní cestovní pojištění: 40 Kč/osoba/den
Dítě do 2 let:
500 Kč bez nároku na místo v letadle a služby
Cena je uvedena ve standardním dvoulůžkovém pokoji se základní stravou. Ceny za všechny ostatní typy ubytování a stravy naleznete
na našem webu.
Minimální obsazenost zájezdu je 20 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 12 let VÝHODNÁ CENA
Ocean Blue All Sences na přistýlce (3.lůžko)
s all inclusive
Kamari beach na přistýlce (3.lůžko) s all inclusive

Dítě do 12 let pobyt ZDARMA
Kamari Beach na přistýlce (3.lůžko)
Ocean Blue All Sences na přistýlce (3.lůžko)
7 nocí: 7 990 Kč

(platí pouze 5 990 Kč – více v katalogu na str. 7)

Rezervujte telefonicky 222 206 206 nebo online na www.viamare.cz | www.vtt.cz |
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RHODOS
Odlety z Prahy v úterý a pátek Katalog: Ocean Blue All Sences – str. 184, El Greco – str. 188, Oceanis Park Hotel – str. 187, Loutanis – str. 193
OCEAN BLUE ALL
SENCES

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.
24.09. – 04.10

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

EL GRECO

OCEANIS PARK HOTEL

LOUTANIS

Osoba
ve studiu
obsazeném
2 osobami

Osoba
na 3.lůžku

Osoba v pokoji
obsazeném
2 osobami

Osoba ve
dvoulůžkovém
pokoji
obsazeném
2 osobami

Osoba
na přistýlce
(3.lůžko)

Osoba ve
dvoulůžkovém
pokoji
obsazeném
2 osobami

Osoba
na přistýlce
(3.lůžko)

bez stravy

bez stravy

polopenze plus

all inclusive

all inclusive

all inclusive

all inclusive

31 990
31 290
34 990
33 790
36 590
34 290
36 590
34 290
36 590
32 790
33 490
29 990

25 590
25 290
27 990
27 190
29 290
27 590
29 290
27 590
29 290
26 390
26 790
24 190

18 490
17 690
19 890
20 590
21 490
20 590
21 490
20 590
21 190
19 990
19 590
17 990

31 590
31 890
36 190
35 490
41 990
39 190
41 990
39 190
39 290
33 890
36 190
30 190

23 990
23 990
26 690
26 290
30 190
28 490
30 190
28 490
28 590
25 290
26 690
22 990

22 290
21 490
25 290
23 990
25 990
26 690
28 690
26 990
26 990
24 990
23 590
20 890

19 290
18 690
21 390
20 390
21 890
22 290
23 790
22 590
22 590
20 990
20 190
18 190

Ceny obsahují: 	letenku Praha – Rhodos – Praha včetně poplatků spojených s leteckou dopravou, transfery v destinaci, 10x nebo 11x ubytování, stravu
dle ceníku, služby zástupce CK
Příplatky:
komplexní cestovní pojištění: 40 Kč/osoba/den
Dítě do 2 let:
500 Kč bez nároku na místo v letadle a služby
Cena je uvedena ve standardním dvoulůžkovém pokoji se základní stravou. Ceny za všechny ostatní typy ubytování a stravy naleznete
na našem webu.
Minimální obsazenost zájezdu je 20 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
El Greco na přistýlce (3. a 4.lůžko) s polopenzí
Dítě do 12 let VÝHODNÁ CENA
Ocean Blue All Sences na přistýlce (3.lůžko)
s all inclusive

Dítě do 18 let pobyt s polopenzí ZDARMA
El Greco na přistýlce (3. a 4.lůžko)
Dítě do 12 let pobyt s all inclusive ZDARMA
Ocean Blue All Sences na přistýlce (3.lůžko)
Dítě do 11 let pobyt s all inclusive ZDARMA
Oceanis Park Hotel na přistýlce (3.lůžko)
Loutanis na přistýlce (3.lůžko)

(platí pouze 6 990 Kč – více v katalogu na str. 7)

10 a 11 nocí: 8 990 Kč
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RHODOS
Odlety z Prahy, Ostravy a Brna v úterý a pátek
AVRA BEACH RESORT

Ubytování

Termín
04.06. – 14.06.
14.06. – 25.06.
25.06. – 05.07.
05.07. – 16.07.
16.07. – 26.07.
26.07. – 06.08.
06.08. – 16.08.
16.08. – 27.08.
27.08. – 06.09.
06.09. – 17.09.
17.09. – 27.09.
27.09. – 08.10.

Katalog: Avra Beach Resort – str. 185, Sunshine Hotel – str. 186

Osoba v pokoji
obsazeném 2 osobami

Osoba na 3.lůžku

all inclusive

39 190
42 690
41 190
49 990
46 390
49 990
46 390
49 990
42 490
42 690
35 890
33 590

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

SUNSHINE HOTEL

Dítě 7-12 let na 3.lůžku

Osoba v pokoji
obsazeném 2 osobami

Osoba na 3.lůžku

all inclusive

all inclusive

all inclusive

all inclusive

30 990
33 590
32 390
38 590
35 990
38 590
35 990
38 590
33 390
33 590
28 790
26 990

22 290
23 790
22 990
26 690
25 190
26 690
25 190
26 690
23 690
23 790
20 990
19 990

34 990
44 590
42 990
50 790
50 790
54 690
50 790
52 990
42 990
44 590
34 990
36 590

28 290
34 990
33 990
39 390
39 290
41 990
39 290
40 990
33 990
34 990
28 290
29 390

Ceny obsahují: 	letenku Praha/Ostrava/Brno – Rhodos – Praha/Ostrava/Brno včetně poplatků spojených s leteckou dopravou, transfery v destinaci,
7x ubytování, stravu dle ceníku, služby zástupce CK
Příplatky:
komplexní cestovní pojištění: 40 Kč/osoba/den
Dítě do 2 let:
500 Kč bez nároku na místo v letadle a služby
Cena je uvedena ve standardním dvoulůžkovém pokoji se základní stravou. Ceny za všechny ostatní typy ubytování a stravy naleznete
na našem webu.
Minimální obsazenost zájezdu je 20 osob.
Cena je uvedena za osobu.
Děti nesmí v den návratu ze zájezdu dovršit stanovený věk.

DĚTSKÉ CENY
Dítě do 13 let pobyt s all inclusive ZDARMA
Sunshine Hotel na přistýlce (3.lůžko)
Dítě do 6 let pobyt s all inclusive ZDARMA
Avra Beach Resort na přistýlce (3.lůžko)
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.

75

RHODOS
Odlety z Prahy v úterý a pátek
KIPRIOTIS

Ubytování

Termín
14.05. – 21.05.
21.05. – 28.05.
28.05. – 07.06.
07.06. – 18.06.
18.06. – 28.06.
28.06. – 09.07.
09.07. – 19.07.
19.07. – 30.07.
30.07. – 09.08.
09.08. – 20.08.
20.08. – 30.08.
30.08. – 10.09.
10.09. – 20.09.
20.09. – 01.10.
08.10. – 15.10

Katalog: Kipriotis – str. 189, Stegna Star – str. 194, Antuan – Matina – str. 195

Počet nocí
10
11
10
11
10
11
10
11
10
11
10
11
10
11
7

Osoba v pokoji
obsazeném
2 osobami

STEGNA STAR

Osoba na přistýlce
(3.lůžko)

Osoba v apartmánu
obsazeném
2 osobami

snídaně

snídaně

15 790
15 790
19 190
20 990
20 190
22 990
23 390
24 690
23 390
24 690
22 790
20 990
20 190
20 190
15 790

14 590
14 590
16 990
18 490
17 790
19 790
19 990
20 890
19 990
20 890
19 590
18 490
17 790
17 790
14 590

ANTUAN – MATINA

Osoba na přistýlce
(3. a 4.lůžko)

Osoba ve studiu
obsazeném
2 osobami

Osoba na přistýlce
(3.lůžko)

bez stravy

bez stravy

bez stravy

bez stravy

13 290
13 290
15 290
16 290
18 390
19 690
18 990
19 690
18 990
19 690
18 990
18 990
17 790
17 590
11 990

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

11 590
11 990
15 490
17 290
17 790
19 990
19 290
19 990
19 290
19 990
19 290
18 990
17 190
16 990
12 490

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
10 990
10 990

Ceny obsahují: 	letenku Praha – Rhodos – Praha včetně poplatků spojených s leteckou dopravou, transfery v destinaci, 7x, 10x nebo 11x ubytování,
stravu dle ceníku, služby zástupce CK
Příplatky:
snídaně – Stegna Star: 150 Kč/den, dítě do 12 let: 80 Kč/den
1lůžkové studio – Antuan – Matina: od 500 Kč/noc
klimatizace – Antuan – Matina: cca 8 €/den, Stegna Star: cca 9 €/den (platba na místě)
trezor – Stegna Star: cca 12 €/týden (platba na místě)
komplexní cestovní pojištění: 40 Kč/osoba/den
Dítě do 2 let:
500 Kč bez nároku na místo v letadle a služby
Cena je uvedena ve standardním dvoulůžkovém pokoji se základní stravou. Ceny za všechny ostatní typy ubytování a stravy naleznete
na našem webu.
Minimální obsazenost u apartmánů Stegna Star: 2 osoby.
Minimální obsazenost zájezdu je 40 osob.
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
Stegna Star na přistýlce (3. a 4.lůžko)
Dítě do 12 let VÝHODNÁ CENA
Antuan – Matina na přistýlce (3.lůžko)

Dítě do 18 let pobyt ZDARMA
Stegna Star na přistýlce (3. a 4.lůžko)
Dítě do 12 let pobyt ZDARMA
Antuan – Matina na přistýlce (3.lůžko)

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

7 nocí: 7 990 Kč
10 a 11 nocí: 8 990 Kč
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RHODOS
Odlety z Prahy, Ostravy a Brna v úterý a pátek



Katalog: Evi – str. 190, Apollonio – str. 191, Stegna Star – str. 194, Kamari Beach – str. 196-197

EVI

Ubytování

Termín
04.06. – 14.06.
14.06. – 25.06.
25.06. – 05.07.
05.07. – 16.07.
16.07. – 26.07.
26.07. – 06.08.
06.08. – 16.08.
16.08. – 27.08.
27.08. – 06.09.
06.09. – 17.09.
17.09. – 27.09.
27.09. – 08.10.

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

APOLLONIO

STEGNA STAR

KAMARI BEACH

Osoba v pokoji
obsazeném
2 osobami

Osoba
na 3.lůžku

Osoba
ve studiu
obsazeném
2 osobami

Osoba
na 3.lůžku

Osoba
ve studiu
obsazeném
2 osobami

Osoba
na 3.lůžku

Osoba
ve studiu
obsazeném
2 osobami

Osoba
na 3.lůžku

all inclusive

all inclusive

bez stravy

bez stravy

bez stravy

bez stravy

all inclusive

all inclusive

19 390
21 590
22 290
24 190
22 990
24 190
22 990
24 190
22 990
22 590
20 290
20 690

15 590
16 990
17 890
19 190
18 490
19 190
18 490
19 190
18 490
17 890
16 290
16 390

15 990
17 690
18 390
19 390
18 690
19 390
18 690
19 390
17 990
18 190
16 790
16 690

13 790
14 990
15 790
16 490
15 990
16 490
15 990
16 490
15 590
15 490
14 390
14 190

15 690
16 990
18 390
19 690
18 990
19 690
18 990
19 690
18 390
18 690
16 690
16 290

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

30 490
32 990
32 790
35 990
33 790
35 990
33 790
35 990
32 790
34 490
30 490
31 590

24 490
26 390
26 390
28 790
27 190
28 790
27 190
28 790
26 390
27 590
24 490
25 290

Ceny obsahují: 	letenku Praha/Ostrava/Brno – Rhodos – Praha/Ostrava/Brno včetně poplatků spojených s leteckou dopravou, transfery v destinaci,
7x ubytování, stravu dle ceníku, služby zástupce CK
Příplatky:
komplexní cestovní pojištění: 40 Kč/osoba/den
Dítě do 2 let:
500 Kč bez nároku na místo v letadle a služby
Cena je uvedena ve standardním dvoulůžkovém pokoji se základní stravou. Ceny za všechny ostatní typy ubytování a stravy naleznete
na našem webu.
Minimální obsazenost zájezdu je 20 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
Stegna Star na přistýlce (3. a 4.lůžko)
Dítě do 12 let VÝHODNÁ CENA
Kamari Beach na přistýlce (3.lůžko) s all inclusive
Apollonio na přistýlce (3.lůžko)
Evi na přistýlce (3.lůžko) s all inclusive

Dítě do 18 let pobyt ZDARMA
Stegna Star na přistýlce (3. a 4.lůžko)
Dítě do 12 let pobyt ZDARMA
Antuan – Matina na přistýlce (3.lůžko)
Dítě do 12 let pobyt s all inclusive ZDARMA
Kamari Beach na přistýlce (3.lůžko)
Evi na přistýlce (3.lůžko)

(platí pouze 6 990 Kč – více v katalogu na str. 7)

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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