SANTORINI

Letecké zájezdy
na 7 nocí

SANTORINI


NEJKRÁSNĚJŠÍ OSTROV JIŽNÍCH KYKLÁD

Ostrov, nazývaný také Thira, je oblíbenou
a často vyhledávanou destinací Řecka.
Návštěvníky láká svou atmosférou plnou
romantiky, ale také svou jedinečností.
Santorini je pozůstatkem původního ostrova
Strongylé, který byl rozmetán do okolí
mohutnou sopečnou erupcí, která se zde
odehrála před více než 3000 lety a jedná
se tedy vlastně o pozůstatek kráteru sopky,
která se po tomto výbuchu zhroutila
do moře. Tato erupce dala vzniknout známé
legendě o bájné Atlantidě, která se zde měla
nacházet a náhle zmizela pod hladinou
moře.
Díky svému vulkanickému původu je ostrov
hornatý a téměř bez vegetace, ale scenérie
a unikátní prostředí, které ostrov nabízí,
jen tak někde jinde nenajdete. Nejen původ
ostrova, ale i jeho dnešní podoba, to jsou
největší lákadla Santorini. Města a vesničky plné
bílých domů s modrými okenicemi, kostelíky
a zvonice s modrými kopulemi a klikaté uličky
plné strmých schodišť vybízejí k romantickým
procházkám. Nádherné a široké pláže jsou plné
barev s průzračnou vodou. A v neposlední řadě
jsou tu úchvatné výhledy na okolí celého
ostrova spojené s nezapomenutelnými západy
slunce.
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Odletové místo
Praha

Hlavním a nejrušnějším městem je Fira (Thira),
která uspokojí veškeré požadavky návštěvníků.
Je zde mnoho obchůdků s různým sortimentem,
výběr z místních restaurací a taveren a také bary
a noční kluby. Dalším a asi nejznámějším
městečkem Santorini je Oia, městečko plné
řecké architektury s domky vystavěných
vysoko na skalách. Neméně atraktivní
je i městečko Imerovigli.
Pláží na Santorini naleznete hned několik
a každá z nich má své jedinečné kouzlo.
Mezi ty nejvyhledávanější patří Kamari
s tmavými oblázky, Perissa a Perivolos s černým
hrubším pískem a kamínky, Agios Georgios
a dále unikátní pláže jako Rudá pláž (Red Beach)
a Bílá Pláž (White Beach). Každá pláž nabízí
zázemí pro odpočinek, ale i pro aktivnější
trávení dovolené. Nedaleko městečka Oia
můžeme najít pláž Paradisi, která svým černým
pískem a větrným podmínkám vybízí
k surfování.
Svou jedinečnost si ostrov udržuje i tím,
že zde nenajdete žádné rozlehlé hotelové
komplexy, ale útulná a romantická ubytování
s rodinou atmosférou.
Kompletní nabídka ubytování a aktuální
ceny na www.viamare.cz a www.vtt.cz

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

DOPORUČUJEME


nejromantičtější západ slunce zažijete
v překrásném městečku Oia



z hlavního města Fira se vydejte pěšky
přes vesničky Firostefani, Imerovigli
až do Oia a kochejte se výhledy
na kalderu a sopečné ostrůvky Nea
a Palea Kameni



pronajměte si auto a jeďte se podívat
na některé další pláže východního
pobřeží ostrova



navštivte jedno z mnoha vinařství
na ostrově, místní vína jsou velmi
oceňovaná a vyrábí se zde známé
sladké víno Vinsanto, sběr hroznů
začíná již v srpnu



vydejte se do nejvýše položené vesnice
Pyrgos, odtud pokračujte na nejvyšší
horu ostrova Proﬁtis Ilias odkud je
krásný výhled na celý ostrov

Další zajímavosti Vám na místě
doporučí zástupce CK.

SANTORINI
PERISSA
Oblíbené letovisko Perissa leží na jihovýchodním
pobřeží ostrova u dlouhé a široké pláže
s černým hrubším pískem a kamínky. Na pláži
jsou k dispozici lehátka a slunečníky.
Na Perissu volně navazuje letovisko Perivolos
se stejnojmennou pláží. Pláže byly oceněny
modrou vlajkou EU.
V centru, podél pláže a komunikace, se nachází
obchody, taverny, restaurace a bary. Mezi
nejkrásnější kostely na Santorini patří kostel
Svatého kříže, který se nachází v centru.
Na sever od Perissi, za skalnatou horou
Mesa Vouno s archeologickým nalezištěm
starověké Théry, leží přímořské městečko
Kamari s oblázkovou pláží. A právě tam nebo
na vyhledávanou Červenou pláž směřují lodní
taxíky. Do hlavního města, vzdáleného
asi 15 km, se dostanete místní autobusovou
linkou. Ve Fiře pak můžete přestoupit na jiný

KAMARI
Kamari je nejvyhledávanějším letoviskem
pro pobyt u moře. Dlouhá, široká oblázková pláž
s tmavým sopečným pískem má kamenitý vstup
do moře (doporučujeme boty do vody).
Snadnější přístup bez obuvi je pak na konci
pláže. Na pobřežní promenádu s obchody,
tavernami, hotelovými restauracemi a bary
ústí uličky s dalšími obchody a tavernami.
Kamari má pozoruhodný kostel typické modro
bílé barvy s největší zvonicí široko daleko, který
se jmenuje Saint (Agios) Nektarios. Od dalšího
letoviska Perissa je Kamari odděleno skalnatou
horou Mesa Vouno. Na vrcholu se nachází
archeologické naleziště starověké Théry nesoucí
název Ancient Thera. Nahoru se dostanete pěšky
nebo autem. Velkou výhodou místa je dobré
spojení do hlavního města Fira, které je vzdálené
pouze 10 km. Můžete tam dojet buď místní
autobusovou linkou nebo taxíkem. V hlavním
městě pak můžete přestoupit na jiný autobus,

autobus, který Vás doveze na další zajímavá
místa. V hlavní sezóně jezdí turistický vláček,
který nabízí 2 trasy - okružní jízdu po letovisku
nebo jízdu podél pobřeží s konečnou zastávkou
na oblíbené pláži Vlychada.
V Perisse naleznete taverny, restaurace, kavárny,
bary, obchody, bankomaty, výletní vláček,
muzeum minerálů, vodní sporty, lodní taxíky
směřující na pláž Kamari a Red Beach, možnost
pronájmu dopravních prostředků a rezervace
výletů přes zástupce CK, který do místa
pravidelně dojíždí.
Transfer:
Cesta z letiště do letoviska Perissa (cca 15 km)
potrvá asi 40 minut.

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ
Filoxenia (studia)

... str. 216

který Vás odveze na další zajímavá místa.
Vzhledem k blízké vzdálenosti od letiště
se dá předpokládat občasný hluk z letadel,
které přilétají na ostrov.
V Kamari jsou taverny, restaurace, kavárny, bary,
diskotéky, holičství, obchody, knihkupectví,
hračkářství, prádelna, kino, letní kino, banky,
bankomat, lékárna, lékař, stanoviště taxíků,
minigolf, vodní sporty, lodní taxíky směřující
na pláž Perissa. Možnost pronájmu dopravních
prostředků a rezervace výletů přes zástupce CK,
který do místa pravidelně dojíždí.
Transfer:
Cesta z letiště do Kamari (cca 6 km) potrvá
15 minut.

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ
Orfeas (apartmány)
Kamari Blu (hotel se snídaní)

... str. 217
... str. 217

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 občerstvením a muzikou. Pro soutěživé tipy
je zde možnost vyhrát láhev Ouzo. Získá jí ten,
kdo první uloví rybu během rybaření.
(orientační cena: 53 €)

Rybaření, plavání a piknik na ostrově
Aspronisi - odpoledne strávené rybařením
a následným odpočinkem na pláži spolu

Romantický západ slunce u Caldery - plavba
lodí kolem Caldery a sopečných vulkánů spojená
s vynikající večeří formou bufetu. Před západem

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

Poznávejte na dovolené.
Ceny pronájmů aut naleznete na webu.
slunce Vás kapitán lodě vezme na ideální místo,
odkud se západ slunce stává
nezapomenutelným. (orientační cena: 55 €)
Archeologický den v Akrotiri
(orientační cena: 42 €)
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SANTORINI  PERISSA

 Rodinná atmosféra
 Oblíbené

Filoxenia

 Pro páry

Studia  Bez stravy

 Blízko pláže a centra

POLOHA
Rodinný apartmánový hotel se 2 budovami a bazénem
je doslova schovaný ve vilové zástavbě. Na pláž se dostanete
po místních komunikacích asi za 4 minuty. Vedle studií stojí
obchod s potravinami.

Odlety
Praha
Odletové dny
Út
Počet nocí: 7

UBYTOVÁNÍ
Účelně vybavená 2lůžková studia mají sprchu, WC, menší
kuchyňský kout (včetně vařiče, základního nádobí a ledničky)
a stropní ventilátor. Klimatizace a sejf jsou za příplatek.
Z přízemí je vzdálený výhled na bazén a malou fontánu.
Balkóny v patře směřují do okolní zástavby a na pohoří
Mesa Vouno. Dětská postýlka je na vyžádání (zdarma).
VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je recepce, venkovní bazén, bar u bazénu, lehátka
a slunečníky, Wi-Fi v prostoru recepce a bazénu. U hotelu
je místo k zaparkování.

Dospělá osoba
Cena od

13 490 Kč*

STRAVOVÁNÍ
Možnost dokoupení kontinentální snídaně.
PLÁŽ
Krásná a dlouhá pláž, oceněná modrou vlajkou EU,
je vzdálena cca 300 m. Můžete si pronajmout slunečníky
a lehátka, provozují se zde vodní sporty.
SHRNUTÍ
Klidném prostředí, výborná poloha blízko pláže a centra.
VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 300 m
Centrum: cca 150 m

Viz příloha Ceník str. 83
* Cena po nejvyšší slevě
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SANTORINI  KAMARI

Orfeas

Kamari Blu

Apartmány  Bez stravy

Hotel  Snídaně

POLOHA
Apartmány se nacházejí
ve 2 budovách postavených
v tradičním kykladském stylu,
přímo v centru letoviska. K pláži
Kamari a promenádě se dostanete
pohodlně doslova za pár minut.
Nedaleko je i autobusová zastávka
a minimarket.
UBYTOVÁNÍ
Prostorné apartmány jsou
v 1. patře a mají 1 ložnici
s manželským lůžkem a obytnou
kuchyň, kde je rozkládací gauč
(pro 2 děti). Apartmány mají
sprchu, WC, kuchyňský kout (včetně
vařiče, základního nádobí
a ledničky), klimatizaci, TV, sejf, fén
a Wi-Fi. Balkóny jsou orientované
do zadního traktu s výhledem
na bazén vedlejšího hotelu a místní
zástavbu. Dětská postýlka
je na vyžádání (zdarma).
VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
Najdete zde recepci, bar
s posezením a venkovní jacuzzi
s lehátky.
PLÁŽ
Oblázková pláž s tmavým
sopečným pískem je vzdálena
cca 100 m (doporučujeme boty
do vody).

 Klidné prostředí
 Pro rodiny s dětmi
 Zábava na dosah

UBYTOVÁNÍ
Moderní 2lůžkové pokoje mají
sprchu, WC, klimatizaci, malou
ledničku, TV, sejf a balkón. Wi-ﬁ je
ve veřejných prostorách u recepce.
Pokoje jsou ve zvýšeném přízemí
nebo v 1. patře a z balkónů je
výhled do okolní zástavby, na hory
a komunikaci. Dětská postýlka
je na vyžádání (zdarma).

Odlety
Praha
Odletové dny
Út
Počet nocí: 7

Dospělá osoba
Cena od

*

14 491 Kč

Děti až do 12 let pobyt zdarma
Cena od

7 990 Kč

STRAVOVÁNÍ
Rozšířená kontinentální snídaně
je podávaná formou bufetu.
PLÁŽ
Oblázková pláž s tmavým
sopečným pískem je vzdálena
cca 40 m. Můžete si pronajmout
slunečníky a lehátka, provozují se
zde vodní sporty. Další pláž
v letovisku Perissa je přístupná
lodním taxíkem.

 Oblíbené
 Blízko pláže a centra
 Rezervujte včas

Odlety
Praha
Odletové dny
Út
Počet nocí: 7

Dospělá osoba
Cena od

14 410 Kč*

SHRNUTÍ
Velkou předností tohoto ubytování
je blízkost moře a promenády.
VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 40 m
Pobřežní promenáda: cca 30 m

SHRNUTÍ
Velmi dobře vedené apartmány
se snadným přístupem k pláži
a promenádě.
VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 100 m
Pobřežní promenáda: cca 200 m

POLOHA
Malý hotel se nachází kousek
od centra Kamari, nedaleko
pobřežní promenády. Autobusová
zastávka je cca 50 m od hotelu.

Viz příloha Ceník str. 83

Viz příloha Ceník str. 83

* Cena po nejvyšší slevě

* Cena po nejvyšší slevě

Rezervujte telefonicky 222 206 206 nebo online na www.viamare.cz | www.vtt.cz
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SANTORINI
Odlety z Prahy každé úterý
Ubytování
Termín
04.06. – 11.06.
11.06. – 18.06.
18.06. – 25.06.
25.06. – 02.07.
02.07. – 09.07.
09.07. – 16.07.
16.07. – 23.07.
23.07. – 30.07.
30.07. – 06.08.
06.08. – 13.08.
13.08. – 20.08.
20.08. – 27.08.
27.08. – 03.09.
03.09. – 10.09.
10.09. – 17.09.
17.09. – 24.09.
24.09. – 01.10.

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

Katalog: Filoxenia – str. 83, Orfeas – str. 83, Kamari Blue – str. 83

FILOXENIA

ORFEAS

KAMARI BLUE

Osoba ve studiu obsazeném 2 osobami

Osoba ve studiu obsazeném 2 osobami

Osoba v pokoji obsazeném 2 osobami

bez stravy
16 990
17 790
18 690
19 290
20 190
20 190
20 190
20 190
20 190
20 190
20 190
20 190
20 190
19 290
18 690
18 390
17 590

bez stravy
17 890
18 690
19 590
20 190
21 190
21 190
21 190
21 190
21 190
21 190
21 190
21 190
21 190
20 190
19 590
19 290
18 390

snídaně
17 790
18 590
19 490
19 990
20 990
20 990
20 990
20 990
20 990
20 990
20 990
20 990
20 990
19 990
19 490
19 190
18 290

Ceny obsahují: 	letenku Praha – Santorini – Praha včetně všech poplatků spojených s leteckou dopravou, transfery v destinaci, 7x ubytování, stravu
dle ceníku, služby zástupce CK
Příplatky:
klimatizace – Filoxenia: cca 6 €/den (platba na místě)
sejf – Filoxenia: cca 5 €/den (platba na místě)
komplexní cestovní pojištění: 40 Kč/osoba/den
Dítě do 2 let:
500 Kč bez nároku na místo v letadle a služby
Minimální obsazenost zájezdu je 15 osob.
Cena je uvedena za osobu.
Děti nesmí v den návratu ze zájezdu dovršit stanovený věk.
Svozy na/z letiště v Praze ZDARMA. Podrobnosti naleznete v katalogu na str. 10 – 11.

DĚTSKÉ CENY
Dítě do 12 let pobyt ZDARMA
Orfeas na přistýlce (3. a 4.lůžko)
7 nocí: 7 990 Kč
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Ceny jsou kalkulovány k 1.10.2018.
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