KALYMNOS

Letecké zájezdy
na 7 a 14 nocí

KALYMNOS


NÁDHERNÝ OSTROV S MALÝMI A TICHÝMI
ZÁTOKAMI

Budete zde obdivovat písečné i oblázkové
pláže a vodu, která je neuvěřitelně
průzračná a čistá. Naleznete zde zbytky
starých sídel a setkáte se s tradicí sběru
mořských hub, které se obtížně dobývaly
z hlubin moře. Novou historii ostrova začaly
psát výjimečné podmínky místního horského
masivu, který je přerušován vysokými
stěnami a jeskyněmi, které objevili
sportovní lezci.
Kalymnos je ostrov v Egejském moři, který leží
mezi ostrovy Kos (12 km jižně) a Leros
a je čtvrtým největším ostrovem souostroví
Dodekanés. Ke Kalymnu dále patří menší
ostrovy Telendos, Pserimos, Kalolimnos, Plati
a další menší ostrovy, které nejsou obydleny.
Na ostrov se snadno dopravíte trajektem
z přístavu Mastichari na Kosu. Malý trajekt Vás
dopraví na Kalymnos asi za 30 minut a velký
trajekt asi za hodinu.

Pothia, kde také žije nejvíce obyvatel. Dalším
přístavem je Myrties, odkud se snadno
dostanete několikrát denně na ostrov Telendos.
Místní obyvatelé se živí turistikou, pěstováním
vinné révy, oliv, pomerančů a pěstováním
zeleniny. Ostrov proslul v minulosti sběrem
mořských hub, které se používaly jako mycí
houby. Mořské houby se sbírají stále, ale sběr
je značně omezen, protože hub je málo.
V hlavním městě ostrova je několik obchodů,
kde se houby nabízejí jako zajímavý produkt
pro turisty. Doporučujeme vám návštěvu
námořního muzea. Je v hlavním městě
a naleznete zde předměty, které potápěči
a sběrači hub potřebují pro svoji práci a také
řadu dobových fotograﬁí. Dalším zajímavým
místem je muzeum Nikolaose Vouvalise,
který obchodoval s houbami. Dozvíte se řadu
zajímavostí o potápění a sběru hub. Muzeum
se nalézá v domě, kde rodina tohoto
obchodníka žila.

Pobřeží ostrova Kalymnos je členité
s chráněnými zátokami s křišťálově čistou
vodou. Pláže zde nejsou nikdy přeplněné.
Mezi nejproslulejší pláže patří malá pláž Akti,
Arginonta, oblázková pláž Palionissos a další.
Je zde i řada pláží, které jsou dostupné pěšky
nebo lodí, např. pláž Armires nebo Sikati.
Na ostrově naleznete řadu zajímavostí, které
vypovídají o zajímavé minulosti ostrova. Jsou
zde zbytky starověkých osídlení až ze 4. století
př. n. l. V hlavním městě Pothia je archeologické
muzeum, kde uvidíte nálezy z ostrova.
Symbolem Kalymnosu je klášter Agios Savas,
který stojí na kopci nad hlavním městem
a je nepřehlédnutelný. Je zasvěcen patronovi
ostrova sv. Savasovi z Kalymnosu, který patří
mezi nejnovější světce řecké ortodoxní církve
(zemřel v roce 1947). Nedaleko kláštera Agios
Savas se nalézá tradiční dům, kde můžete vidět,
jak se žilo na ostrově v minulosti.
Na ostrově funguje poměrně dobře autobusová
doprava. Největší přístav je v hlavním městě
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Odletové místo
Praha

DOPORUČUJEME


nenechte si ujít návštěvu kláštera Agios
Savas na kopci nad hlavním městem



z přístavu Myrties se snadno dostanete
několikrát denně na ostrov Telendos



navštivte muzeum Nikolase Vouvalise
v hlavním městě, který obchodoval
s houbami



využijte značené turistické cesty
a to i do ne snadno přístupných terénů

Další zajímavosti Vám na místě
doporučí zástupce CK.

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

Ostrov je velmi vhodný pro vycházky
do přírody. Jsou zde značené turistické cesty
a to i do ne snadno přístupných terénů. Jedná se
o zajištěnou cestu (ferátu), která je pro zvýšení
bezpečnosti opatřena ﬁxními lany.
Další zajímavé turistické trasy jsou na ostrově
Telendos.
V posledních letech ostrov Kalymnos proslul
jako středisko sportovního lezení. Konalo se zde
několik významných mezinárodních lezeckých
akcí a to i těch nejprestižnějších. Je zde již více
jak 2700 lezeckých cest včetně i velmi obtížných.
V roce 2009 zde zdolal nejobtížnější lezeckou
cestu náš lezec Adam Ondra (tehdy mu bylo
16 let).
Kompletní nabídka ubytování a aktuální
ceny na www.viamare.cz a www.vtt.cz

KALYMNOS
zbytky svatyně, která byla zasvěcena bohu
Apollónovi a na jejímž místě pak vznikl
byzantský kostel Christus z Jeruzaléma
s nádhernou mozaikou. Naleznete zde klášter
Agios Panteleimonas (slavnost 27.7.), jehož
kaple je postavena uvnitř jeskyně. Nad Kantouni
je zářivý bílo modrý klášter Timios Stavros,
odkud je nádherný panoramatický výhled
na moře a na celý záliv Panormos. Za zmínku
určitě stojí i kaple Agios Photis.

cca 5 km. Výlety a pronájmy dopravních
prostředků jsou přes zástupce Viamare, který
místo navštěvuje na základě telefonické výzvy.

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ

Tato oblast je bohatá na významné
archeologické památky. Jsou zde například

Přesto, že je zde vše, co k dovolené budete
potřebovat, panuje zde klid a pohoda. Pokud
zatoužíte po bujaré zábavě, pak si za ní budete
muset zajet do hlavního města.
V Kantouni naleznete výborné taverny,
kafeniony, kavárny, cukrárny, pekárny, obchody
a obchody se suvenýry, možnost pronájmu
slunečníků a lehátek, místní autobusovou linku
do hlavního města Pothia, bankomat a čerpací
stanici. Lékař a nemocnice jsou v hlavním
městě, které je vzdáleno

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):

Následuje zastávka na fotografování sousedního
ostrova Telendos z vesnice Kamari. Chybět
nebude ani zastávka ve vesnicích Masouri
a Myrties s možností návštěvy místní kavárny.
Na závěr zavítáte do kláštera Sv. Savas
a do manufaktury na zpracování mořských hub.
(orientační cena: 10 €, dítě do 12 let: 8 €)

KANTOUNI
Kantouni je příjemné a klidné prázdninové
letovisko jen 5 km severozápadně od hlavního
města Pothia. Do Pothia se dostanete snadno
několikrát denně místní autobusovou linkou.
Tato oblast je proslulá krásnými písečnými
plážemi. Moře je zde čisté a barva moře
je neuvěřitelně modrá až azurová. Celé letovisko
je orámováno horským masívem, který svojí
scenérií umocňuje atmosféru řecké ostrovní
vesničky. Bělostné domky a vilky stojí v zeleném
údolí a jsou obklopeny zelení.
Můžete si vybrat z pláže Kantouni, Linaria
a Platy Gialos, které jsou mezi sebou odděleny
skalními útesy. U pláží naleznete taverny
a kafeniony. Vstup do vody je pozvolný
a bude vyhovovat i rodinám s dětmi.

Malý okruh ostrovem - autobusový výlet,
během kterého navštívíte středověké město
Chora, svatyni v Pigadii a známé skalní jeskynní
útesy oblíbené horolezci z celého světa.

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

Transfer:
Cesta z letiště Kos do přístavu Mastichari
(cca 7 km) potrvá asi 20 minut, dále trajektem
na ostrov Kalymnos (velký trajekt asi 1 h.,
malý trajekt asi 30 minut), nakonec transfer
do ubytovacího zařízení (cca 15 minut).

Kantouni Beach (pokoje, studia
a apartmány se snídaní)
Kalydna (pokoje, studia
a apartmány se snídaní)

... str. 212
... str. 213

Poznávejte na dovolené.
Ceny pronájmů aut naleznete na webu.
Lodní výlet - celodenní odpočinková plavba
začíná v hlavním městě ostrova Pothia,
následuje zastávka v zátoce vesnice Vathy
a na ostrově Plati. Posledním navštíveným
místem je ostrov Pserimnos, kde si lze
odpoledne zpříjemnit návštěvou místní taverny.
Na lodi lze zakoupit občerstvení. Na každé
zastávce je možnost koupání. (orientační cena:
45 €, dítě do 12 let: 28 €)
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KALYMNOS  KANTOUNI

 Přímo u pláže

Kantouni Beach

 Vynikající poloha

Pokoje, studia a apartmány  Bez stravy

POLOHA
Hotel Kantouni Beach stojí bezprostředně u moře
nad krásnou písečnou pláží Kantouni. První obchod
a kavárna je jen pár minut a první taverna je vzdálena
asi 150 m. Na tržišti, které je vzdáleno asi půl kilometru,
můžete dobře nakoupit. Místní autobusová linka
Vás dopraví do 4 km vzdáleného hlavního města Pothia.

Odlety
Praha, Ostrava
Odletové dny
Pá
Počet nocí: 7, 14

Ceny naleznete na webu.

UBYTOVÁNÍ
Hotelové budovy jsou postaveny kolem bazénu. Pokoje,
studia a apartmány jsou pod úrovní bazénu,
v 1. a ve 2. patře. Pokoje a studia jsou 2lůžková s možností
3. lůžka (gauč - dobré lůžko) nebo přistýlky (rozkládací lůžko
nebo rozkládací křeslo). Apartmány mají 1 ložnici se 2 lůžky
a obytnou kuchyň s dalšími 2 lůžky. Z balkónů a teras
je výhled na moře nebo k bazénu. Pokoje, studia
a apartmány jsou vybaveny sprchou, WC, ledničkou,
TV, sejfem (za příplatek) a klimatizací (za příplatek).
Studia a apartmány mají navíc kuchyňský kout (včetně vařiče
a základního nádobí). Wi-Fi je ve společných prostorách
hotelu a dětská postýlka je na vyžádání.
VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je recepce, bazén s lehátky a slunečníky,
bar u bazénu a místo na parkování. Je zde i poměrně
velký vydlážděný prostor s vysokými palmami a bar.
STRAVOVÁNÍ
V hotelu si můžete dopřát snídani (výběr z jídelního lístku),
nápoje a další občerstvení (platba na místě).
PLÁŽ
Krásna písečná pláž Kantouni je přímo pod hotelem,
dostanete se na ní po několika schodech. Na pláži jsou
stromy, kde můžete nalézt i stín. Nedaleko je i další krásná
pláž této oblasti, pláž Linarea.
SHRNUTÍ
Ubytování s vynikající polohou nad krásnou písečnou pláží
s možností skvělých vycházek do hor a se snadným
přístupem do hlavního města.
VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 30 m
Centrum: cca 200 m
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 Dítě pobyt zdarma

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

KALYMNOS  KANTOUNI

 Dítě pobyt zdarma
 Blízko centra a pláže
 Klidné prostředí
 Rezervujte včas

Kalydna
Pokoje, studia a apartmány  Snídaně

POLOHA
Budovy hotelu Kalydna jsou postaveny v tradičním egejském
stylu v klidném místě nedaleko nejkrásnějších pláží
Kalymnos. Obchod, kavárna, taverna a obchod se suvenýry
jsou také nedaleko. Místní autobusová linka vás dopraví
několikrát denně do hlavního města Pothia.
UBYTOVÁNÍ
Hotelové budovy jsou postaveny okolo krásného bazénu
a stále kvetoucí udržované zahrady. Jsou jednopatrové
a z teras a balkónů je výhled k bazénu nebo do zahrady.
Pokoje, studia a apartmány jsou v přízemí nebo v 1. patře.
Pokoje jsou 2lůžkové, studia až 4lůžková a apartmány mají
1 ložnici se 4 lůžky. Pokoje, studia a apartmány jsou
vybaveny sprchou, WC, ledničkou, TV/SAT, sejfem
(za příplatek), fénem a klimatizací (za příplatek). Studia
a apartmány mají navíc kuchyňský kout (včetně vařiče
a základního nádobí). Wi-Fi je ve společných prostorách
hotelu a dětská postýlka je na vyžádání.
VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je recepce, bazén s lehátky a slunečníky,
bar u bazénu, bar v hlavní budově, místo na parkování.
Pořádají se zde kurzy potápění a kurzy sportovního lezení.
STRAVOVÁNÍ
V ceně je kontinentální rozšířená snídaně podávaná formou
bufetu na terase hotelu, u hotelového baru si můžete po celý
den dopřát nápoje a další občerstvení (platba na místě).
PLÁŽ
Krásná písečná pláž Kantouni je vzdálena od hotelu jen pár
minut. Nedaleko je i další krásná pláž této oblasti,
pláž Linarea a pláž Platy Gialos.
SHRNUTÍ
Ubytování s výbornými službami, v krásném prostředí, kde se
dá předpokládat klid a pohoda. V okolí jsou skvělé příležitosti
k vycházkám do hor. Snadno se také dostanete do hlavního
města.
VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 280 m
Centrum letoviska: cca 100 m

Odlety
Praha, Ostrava
Odletové dny
Pá
Počet nocí: 7, 14

Dospělá osoba
Cena od

17 731 Kč*
Dítě až do 6 let pobyt zdarma
Cena od

7 990 Kč

Viz příloha Ceník str. 82
* Cena po nejvyšší slevě

Rezervujte telefonicky 222 206 206 nebo online na www.viamare.cz | www.vtt.cz
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KALYMNOS
Odlety z Prahy a Ostravy každý pátek

Katalog: Kalydna – str. 213

KALYDNA

Ubytování
Osoba v pokoji obsazeném
2 osobami

Strava
Počet nocí
24.05. – 31.05.
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.
04.10. – 11.10.

Osoba v apartmánu obsazeném
2 osobami

snídaně

7
21 890
22 790
22 890
22 890
22 890
23 990
24 890
24 890
24 890
24 890
24 890
24 890
24 890
24 890
23 490
22 890
22 890
22 890
22 890
22 790

Osoba na 3.lůžku

snídaně

14
29 290
30 190
30 390
30 390
31 490
33 490
34 390
34 390
34 390
34 390
34 390
34 390
34 390
32 890
30 890
30 390
30 390
30 390
30 290

7
21 690
22 490
22 590
22 590
22 590
23 790
24 590
24 590
24 590
24 590
24 590
24 590
24 590
24 590
23 190
22 590
22 590
22 590
22 590
22 490

Dítě 6-12 let na 4.lůžku

snídaně

14
28 890
29 690
29 790
29 790
30 890
32 890
33 790
33 790
33 790
33 790
33 790
33 790
33 790
32 390
30 390
29 790
29 790
29 790
29 690

7
15 990
16 590
16 590
16 590
16 590
17 390
17 990
17 990
17 990
17 990
17 990
17 990
17 990
17 990
16 990
16 590
16 590
16 590
16 590
16 490

snídaně

14
21 190
21 790
21 790
21 790
22 590
23 990
24 690
24 690
24 690
24 690
24 690
24 690
24 690
23 590
22 190
21 790
21 790
21 790
21 690

7
14 790
15 290
15 290
15 290
15 290
15 890
16 290
16 290
16 290
16 290
16 290
16 290
16 290
16 290
15 590
15 290
15 290
15 290
15 290
15 190

14
18 690
19 190
19 190
19 190
19 790
20 790
21 290
21 290
21 290
21 290
21 290
21 290
21 290
20 490
19 490
19 190
19 190
19 190
19 190

Ceny obsahují: letenku Praha/Ostrava – Kos – Praha/Ostrava včetně všech poplatků spojených s leteckou dopravou, transfery v destinaci, 7x nebo
14x ubytování, stravu dle ceníku, služby zástupce CK
Příplatky:
klimatizace: cca 6 €/den (platba na místě)
trezor: cca 7 €/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
Minimální obsazenost u apartmánů Kalydna: 3 osoby
Minimální obsazenost zájezdu je 45 osob.
Cena je uvedena za osobu.
Děti nesmí v den návratu ze zájezdu dovršit stanovený věk.

DĚTSKÉ CENY
Dítě do 6 let pobyt se snídaní ZDARMA
Kalydna na 4.lůžku
7 nocí: 7 990 Kč
14 nocí: 9 990 Kč
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Ceny jsou kalkulovány k 1.10.2018.

