THASSOS

Letecké zájezdy
na 7, 10 a 11 nocí
Odletová místa
Praha, Brno

THASSOS


ZELENÝ KLENOT ŘECKÝCH OSTROVŮ

Perla Egejského moře – tak mnozí nazývají
tento nádherný ostrov. Stejně jako perla
není velký, od severu k jihu měří jen 24 km
a na šířku 19 km, ale o to je krásnější.
Všechno je tu tak příjemně blízko – k nebi
se tyčící kopce (nejvyšší vrchol Ypsarion
dosahuje výšky 1 204 m n. m.), horské vesničky,
borové háje, olivové sady, romantické zátoky,
klidné pláže i historická naleziště. Právě tato
kombinace dělá z Thassosu, kde žije 15 tisíc
obyvatel, malý turistický ráj. Tak malý,
že se na něj – tedy hlavně kvůli hornatému
povrchu – nevešlo letiště. Letadla proto dosedají
na řeckou pevninu na letiště Kavala.
Po cca desetikilometrové jízdě do přístavu
Keramoti se pokračuje trajektem (cca 40 minut).
Cesta do vybraného hotelu už na Thassosu
většinou trvá hodinu a půl.

Turisté na ostrově oceňují romantické prostředí,
impozantní krajinu, čisté pláže, průzračné moře
i historické památky.
Stále početnější skupině turistů, kteří si
na několik dní půjčují motorky a auta a preferují
poznávání, doporučujeme navštívit horskou
vesničku Panagia s úzkými uličkami a domy
z 19. století a dřevěnými balkony. Uvnitř místního
kostela objevíte kromě zajímavé sbírky ikon také
vlajku, pod kterou vedl své tažení Richard Lví
srdce. Symbolem místa je velká studna uprostřed
vesnice a 5 pramenů, ke kterým dojdete úzkou
cestou vedoucí od studny asi za 5 minut. Místní
specialitou je med s fíky a ořechy.

DOPORUČUJEME
Podél stále zeleného ostrova, však se mu také
říká „zelený smaragd Egejského moře“, se vine
hlavní komunikace, díky níž lze navštívit
jak hluboké skalnaté zátoky na západě, tak pláže
s jemným pískem na jihu.
Hezkých pláží je na Thassosu nespočet, takže
bude záležet jen na Vás, kterou si ve svém
soukromém žebříčku zvolíte jako nejhezčí.
Tady je několik tipů: Paradise Beach láká
především na začátku a konci letní sezóny,
kdy se tu vyskytují nádherně vysoké vlny.
Je zároveň jedinou nuda pláží na ostrově.
Nejdelší pláž nese název Golden Beach, nachází
se mezi vesnicemi Skala Potamis a Skala
Panagias a nabízí bohaté sportovní vyžití. Vstup
do vody je pozvolný, takže rodinná dovolená
strávená na tomto místě nemá chybu.
Za pozornost stojí i Aliki – do moře tu vybíhá
malý, piniemi porostlý poloostrov a zajímavá
je i archeologická zóna. Lesíkem vede úzká
stezka k pozůstatkům dvou svatyní
ze 7. stol. př. n. l., zasvěcených patronům
námořníků Kastorovi a Polluxovi. Podle legendy
byl ostrov objeven Thassossem, synem bájného
Aginorase.
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vychutnejte si plavbu na ostrov
z trajektu, cestou Vás doprovází hejno
racků a jistě se Vám podaří udělat
několik zajímavých a nevšedních
snímků, které budou mít šanci uspět
v naší fotosoutěži



návštěvu monumentálního historického
areálu Filippi, který patří mezi
nejvýznamnější archeologické lokality
v Řecku, místo bylo vybudováno Filipem
II., otcem slavného Alexandra Velikého
v roce 356 př. n. l.



ochutnejte místní speciality – černé olivy
speciálně nakládané, olivový olej,
tymiánový med, sušené plody,
zavařeniny, bylinné likéry a vína



vydejte se do kláštera Archanděla
Michaela, dodnes obývaný jeptiškami,
jehož největší vzácností je pramen
léčivé vody, klášter je situovaný
na útesu nad mořem, odkud
je jedinečný výhled

Další zajímavosti Vám na místě
doporučí zástupce CK.

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

Let z Prahy do Kavaly
je přímý, let zpět
je s mezipřistáním
na Limnosu.
Let z Brna do Kavaly
je s mezipřistáním
v Ostravě, let zpět
je přímý.

Základní údaje o Thassosu (řecky Thássos):
hlavní město: Thassos (Limenas)
plocha ostrova: 389 km2
počet obyvatel: cca 15 000
nejvyšší vrchol: Ypsarion (1 204 m n. m.)
tradiční ostrovní produkty: med s ovocem,
ořechy, bylinkami a dalšími přísadami
známá jsou též ostrovní vína.
Kompletní nabídka ubytování a aktuální
ceny na www.viamare.cz a www.vtt.cz

THASSOS
SKALA POTAMIA
Jedno z nejvyhledávanějších letovisek
na Thassosu leží v zeleném údolí pod
mohutným pohořím nedaleko letoviska Skala
Panagia a pouhých 10 km od hlavního města
Limenas. Letovisko je umístěno v zátoce, kterou
lemuje vyhledávaná písečná pláž Chrissi
Ammoudia neboli Golden Beach. Pláž je dlouhá
několik kilometrů a je tvořena jemným bílým až
zlatým pískem. Byla oceněna modrou vlajkou EU
za čistotu. Pláž je ideálním místem pro rodiny
s dětmi pro svůj pozvolný vstup do moře.

LIMENARIA
Rychle se rozrůstající, velmi živé letovisko
je druhým největším městem ostrova. Kulisu
krásným plážím dotváří bílé domky vystavěné
do kopců v okolí rybářského přístavu. Vyplatí se
vyšplhat k pozůstatkům středověkého osídlení,
odkud se otevírá nádherný výhled na letovisko
a okolí. Město samotné nabízí nespočet taveren,
kaváren, obchůdků se suvenýry, 2 banky,
lékárnu a poštu. Ve večerních hodinách
se město proměňuje v centrum noční zábavy
se živými bary a kluby. Koupání je zde krásné,
stačí si pouze vybrat: hlavní městskou pláž

ASTRIS
Původně pastýřská osada v jihozápadní části
ostrova se postupně změnila v klidnější letovisko
podél písečné pláže. Pokud si pronajmete kolo,
motorku nebo auto, můžete se vypravit
do devět kilometrů vzdáleného rušného
letoviska Limenaria, kde je množství obchodů,
barů, restaurací i krámků se suvenýry.
Cestou se rovněž můžete zastavit v nejedné
taverně a ochutnat místní speciality, nebo se jen
zchladit řeckou ledovou kávou zvanou frappé.
V okolí Astrisu je mnoho krásných pláží, kde

KINIRA
Klidné místo na východním pobřeží je naprosto
ideální pro ty, kteří chtějí podnikat pěší výlety
do přírody, na divoké pláže a dovolenou strávit
mimo hlučná turistická centra. Přímo v Kiniře
je dlouhá kamenitá pláž, na oblázkovou pláž
dojdete po 10 minutách a na písečnou
po 20 minutách. 2 km od letoviska dorazíte
na rajskou pláž Paradise Beach s bílým pískem.

SKALA PRINOU
V menším a velmi klidném letovisku Skala
Prinou se nachází přístav, ze kterého se můžete
vydat trajektem do města Kavala na řeckou
pevninu. Letovisko samotné nabízí ideální
prostředí pro klidnou a relaxační dovolenou.
Nechybí několik taveren zvoucích k posezení,
kavárna i obchůdky se základním sortimentem
i suvenýry. Pěšky lze dojít do nedaleké vesničky
Prinos (cca 2 km) nebo do sousedního letoviska

V letovisku se nachází mnoho taveren,
restaurací, barů, obchodů s různým zbožím.
Letovisko je vhodné mimo jiné pro pěší turistiku.
Transfer:
Cesta z letiště Kavala do Skala Potamia
(autobusem, trajektem a dále do ubytování –
cca 42 km) potrvá asi 1 h. a 35 minut.

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ
Aloe (hotel s polopenzí)

... str. 263

s pozvolným vstupem do vody, nedalekou
krásnou dlouhou písčito-oblázkovou pláž
Trypiti nebo některou ze zátok poskytujících
větší soukromí.
Transfer:
Cesta z letiště Kavala do Limenarie (autobusem,
trajektem a dále do ubytování - cca 58 km)
potrvá asi 2 h.

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ
Christos Beach (studia s polopenzí)
Maria (studia)

... str. 264
... str. 265

naleznete příjemné soukromí. Za jasného počasí
dohlédnete až na mnišskou republiku na hoře
Athos na poloostrově Chalkidiki.
Transfer:
Cesta z letiště Kavala do Astrisu (autobusem,
trajektem a dále do ubytování – cca 55 km)
potrvá asi 2 h. a 15 minut.

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ
Astris Sun (hotel s polopenzí)

... str. 266

Transfer:
Cesta z letiště Kavala do Kiniry (autobusem,
trajektem a dále do ubytování - cca 42 km) trvá
cca 1 h. 35 minut.

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ
Sylvia (hotel s polopenzí)

... str. 267

Skala Rachoni (cca 4 km). Hlavní město
je vzdáleno cca 17 km.
Transfer:
Cesta z letiště Kavala do Skala Prinou
(autobusem, trajektem a dále do ubytování
- cca 36 km) potrvá cca 1 h. 20 minut.

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ
Ilio Mare (hotel s polopenzí)

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

... str. 268
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THASSOS
PEFKARI
Z původně malé rybářské osady vzniklo velmi
příjemné malé turistické středisko s okouzlující
přírodní scenérií a čistým mořem. Nachází se
cca 3 km od Limenarie a cca 1 km od Potosu,
kam je možné se vypravit za většími nákupy.
V Pefkari je několik příjemných restaurací,
taveren, obchůdek se suvenýry a kemping.
V okolí je mnoho borovic, řecky „Pefkos“, odtud
název letoviska. Pláž tvoří malé oblázky, místy
písek nebo kamínky, vstup do moře je pozvolný,
na pláži jsou též sprchy, potápěčské centrum
a bohaté sportovní vyžití. Z Pefkari je možné
cestovat autobusem směrem do Limenarie, Skala

SKALA RACHONI
Původní rybářská vesnička, dnes malebné
a vyhledávané letovisko situované
na severozápadním pobřeží ostrova. Skala
Rachoni leží 12 km od hlavního města a 3 km
od druhého největšího přístavu ostrova – Skala
Prinos. V okolí najdou turisté tisíce olivových
stromů, jejichž věk dosahuje i několika stovek let.
Tato část ostrova proslula zejména překrásnými
plážemi s čistou vodou a klidným prostředím.

MAKRYAMMOS
Chcete-li strávit dovolenou na jedné z nejhezčích
pláží ostrova, zvolte Makryammos. Krásnou
a klidnou oblast s vyhlášenou písečnou pláží,
čistým mořem a zeleným okolím. Jen přibližně
dva kilometry odsud je hlavní město ostrova
s mnoha obchody, tavernami, bary, diskotékami.
Dostat se tam můžete pěšky nebo taxíkem –
a to i vodním.

Transfer:
Cesta z letiště Kavala do Pefkari (autobusem,
trajektem a dále do ubytování – cca 61 km)
potrvá asi 2 h.

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ
Thassos (hotel s polopenzí)

... str. 269

Transfer:
Cesta z letiště Kavala do Pefkari (autobusem,
trajektem a dále do ubytování – cca 32 km)
potrvá asi 1 h. a 20 minut.

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ
Rachoni Bay (hotel s polopenzí)

... str. 268

Transfer:
Cesta z letiště Kavala do Pefkari (autobusem,
trajektem a dále do ubytování – cca 21 km)
potrvá asi 1 h. a 15 minut.

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ
Makryammos Bungalows
(hotel s polopenzí)

... str. 270-271

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):

koupání. Během cesty je zastávka na oběd
(není v ceně zájezdu). (orientační cena: 39 €,
děti do 12 let: 25 €)

Okruh ostrovem - poznejte krásy ostrova
Thassos! Okruh začíná v hlavním městě
Limenas, pokračuje se návštěvou horské
vesničky Panagia, kde navštívíte kostel, výrobnu
olivového oleje, horský pramen lásky
a ochutnáte místní med. V jižní části ostrova
navštívíte vesničku Alyki, kde je také možnost
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Prinosu, Potosu a do města Thassos. Nejznámější
diskotéka na ostrově pod širým nebem Bolero
a Barel club jsou směrem na Limenarii.
Pokud budete chtít poznávat okolí, doporučujeme
navštívit krásné písečné pláže Metallia,
Rossogremos Beach, Agios Antonios Beach.

Plavba lodí - relaxační plavba lodí podél pobřeží
ostrova s několika zastávkami na plavání
v zátokách, které jsou z pevniny hůře dostupné.
Během plavby si můžete vychutnat báječné
koupání, šnorchlování a opalování. V ceně je též
chutný oběd formou BBQ a nápoj.
(orientační cena: 39 €, děti do 12 let: 20 €)

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

Poznávejte na dovolené.
Ceny pronájmů aut naleznete na webu.
Výlet jeepem na nejvyšší horu Ipsarion na tomto dobrodružném výletě terénním vozem
se podíváte do vnitrozemí ostrova a nejvyšší
vrchol Ypsarion (1205 m.n.m). Cestou zpět
navštívíte malebnou vesničku Maries, kde
je prohlídka a odpočinková zastávka na oběd
(v ceně výletu). Výlet je určen pro milovníky
přírody, kteří chtějí poznat vnitrozemí ostrova
Thassos. (orientační cena: 49 €, děti do 12 let: 39 €)

THASSOS  SKALA POTAMIA

 Zábava na dosah
 Blízko pláže
 Rezervujte včas
 Oblíbené místo

Aloe
Hotel  Polopenze

POLOHA
Příjemný hotel rodinného typu, který tvoří celkem 3 budovy,
se nachází v oblasti Skala Potamia, jen kousek od letoviska
Skala Panagia. Letovisko je umístěno v zátoce, kterou lemuje
písčitá pláž Chrissi Ammoudia (Golden Beach). Zastávka
autobusu je vzdálena cca 240 m, pekárna a kavárna
cca 130 m, obchod se smíšeným zbožím cca 130 m,
zastávka výletního vláčku cca 270 m.
UBYTOVÁNÍ
V hotelu jsou dvoulůžkové pokoje s možností 1 přistýlky.
Všechny pokoje jsou vybaveny koupelnou se sprchovým
koutem, WC, klimatizací, telefonem, fénem, trezorem,
TV/SAT, ledničkou a balkónem nebo terasou s výhledem
do okolí, vnitrozemí, zahrady, na letovisko nebo směrem
na moře.
VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je vstupní hala s recepcí a vnitřním barem, TV/SAT,
venkovní snackbar, výtah (pouze v hlavní budově), Wi-Fi
na recepci (zdarma), bazén, dětský bazén, slunečníky
a lehátka u bazénu (zdarma).
STRAVOVÁNÍ
Kontinentální snídaně jsou formou bufetu, večeře jsou
servírované.
PLÁŽ
Krásná písečná pláž je k dosažení za cca 5 minut chůze
po silnici. Vstup do moře je pozvolný, ideální pro rodiny
s dětmi. Celou pláž lemuje promenáda plná kaváren, taveren
a obchůdků se suvenýry. Na pláži je veškeré vybavení
– sprchy, lehátka a slunečníky (za poplatek) a vodní sporty.

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

Dospělá osoba
Cena od

13 990 Kč*
Dítě do 6 let pobyt zdarma
Cena od

7 990 Kč

SHRNUTÍ
Rodinná atmosféra, dobře vybavené pokoje, blízko moře
a jedné z nejkrásnějších pláží na ostrově.
VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 250 m
Centrum: cca 250 m

Viz příloha Ceník str. 91
* Cena po nejvyšší slevě

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

 Zábava na dosah
 Dítě výhodná cena

Christos Beach

 Přímo u pláže

Studia  Polopenze

 Oblíbené
 Rezervujte včas

POLOHA
Studia situovaná v těsné blízkosti moře se nachází na okraji
letoviska Limenaria. Přístav je ve vzdálenosti cca 700 m.
Odtud, ve vzdálenosti cca 500 m, je turistické centrum
letoviska, kde je pošta, banka, bankomat, obchody
s potravinami a suvenýry, restaurace, kavárny, taverny,
lékárna a pekárna.

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

Dospělá osoba
Cena od

14 734 Kč*
Dítě do 14 let na přistýlce
Výhodná cena od

5 990 Kč
Platnost ceny do 31. 1.

Dítě do 14 let pobyt zdarma
Cena od

7 990 Kč

UBYTOVÁNÍ
Velmi příjemná studia se nacházejí ve 2 budovách,
které od sebe dělí místní komunikace. Studia jsou
pro 1-2 osoby s možností 1-2 přistýlek. Všechna studia
jsou vybavena koupelnou se sprchovým koutem, WC,
klimatizací, fénem, kuchyňským koutem se základním
vybavením, dvouplotýnkovým elektrickým vařičem,
ledničkou, TV/SAT, trezorem, balkónem nebo terasou
s bočním výhledem směrem na moře, bazén nebo zahrádku.
Ubytování pro 1 osobu je možné ve studiu s neobsazeným
lůžkem. Dětská postýlka je na vyžádání (zdarma).
VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je recepce, bar a kavárna u bazénu, restaurace
sousedící s pobřežní promenádou, zahrada, bazén, bazének
pro děti, lehátka u bazénu (zdarma). Wi-Fi je v areálu
zdarma.
STRAVOVÁNÍ
Servírované rozšířené kontinentální snídaně a servírované
večeře (salát, předkrm, hlavní chod a dezert) se podávají
v restauraci sousedící s pobřežní promenádou.
PLÁŽ
Přírodní písčito-oblázková pláž (tvořená hrubším pískem
a směsicí oblázků různých velikostí) je hned u studií
přes komunikaci. Vstup do moře je pozvolný, u pláže
jsou sprchy. Slunečníky a lehátka jsou na pláži zdarma
(podmíněno konzumací).
SHRNUTÍ
Ideální poloha hned u moře, klidné relaxační prostředí,
přátelský personál.
VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 15 m
Centrum: cca 500 m

Viz příloha Ceník str. 91, 94
* Cena po nejvyšší slevě
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Rezervujte telefonicky 222 206 206 nebo online na www.viamare.cz | www.vtt.cz

THASSOS  LIMENARIA

 Zábava na dosah
 Blízko pláže
 Rodinná dovolená
 Rezervujte včas

Maria
Studia  Bez stravy / možnost dokoupení snídaní a večeří

POLOHA
Studia Maria se nachází v klidné části letoviska Limenaria,
druhém největším městě ostrova. Patří k nejvyhledávanějším
letoviskům na Thassosu. Ubytování je v těsné blízkosti studií
Christos Beach, kde mohou klienti využívat služby a případně
si dokoupit snídaně a večeře. Studia Maria disponují ideální
polohou blízko moře a pláže. Doporučujeme procházky
podél moře do přístavu, který je vzdálený cca 700 m
a nedaleko od něj je turistické centrum letoviska s obchody,
tavernami, restauracemi, bankomatem, lékárnou.
Z Limenarie vede cesta do střediska Pefkari, kde je možné
provozovat vodní sporty. Nejbližší minimarket a autobusová
zastávka je cca 100 m. Městkou linkou je možné dojet
do hlavního města.

Restaurace u studií
Christos Beach

UBYTOVÁNÍ
K dispozici jsou 1-2lůžková studia s možností 1 přistýlky.
Všechna studia jsou vybavena koupelnou se sprchovým
koutem, WC, telefonem, trezorem, TV/SAT, klimatizací
(za poplatek), Wi-Fi, kuchyňským koutem se základním
vybavením, rychlovarnou konvicí, ledničkou a balkónem
nebo terasou s výhledem do okolí, vnitrozemí, na letovisko
nebo s bočním výhledem směrem k moři. Dětská postýlka
je na vyžádání (zdarma).
STRAVOVÁNÍ
Předem je možné dokoupit snídaně a večeře podávané
ve studiích Christos Beach (cca 30 m).
PLÁŽ
Nejbližší přírodní oblázková pláž s hrubším pískem
je k dosažení přes komunikaci, která je jen zřídkakdy
používána auty. Vstup do moře je pozvolný.

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

Dospělá osoba
Cena od

10 990 Kč*
Dítě do 12 let pobyt zdarma
Cena od

7 990 Kč

SHRNUTÍ
Rodinná atmosféra, příjemné ubytování,
možnost přikoupení stravy ve studiích Christos Beach.
VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 60 m
Centrum: cca 500 m

Viz příloha Ceník str. 91
* Cena po nejvyšší slevě
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THASSOS  ASTRIS

 Klidné prostředí
 Rezervujte včas

Astris Sun

 Rodinná atmosféra

Hotel  Polopenze

 Blízko pláže
 Oblíbené

POLOHA
Hotel se nachází v klidné oblasti, je obklopen olivovými háji,
vysokými horami a přes cestu několika menšími plážemi.
Poblíž hotelu je pár minimarketů s potravinami a základními
potřebami a 2 taverny.

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

Dospělá osoba
Cena od

13 762 Kč*
Dítě do 14 let na přistýlce
Výhodná cena od

5 990 Kč
Platnost ceny do 31. 1.

UBYTOVÁNÍ
Ve vyhledávaném hotelu s příjemnou rodinnou atmosférou
jsou k dispozici 1-2lůžkové pokoje s možností 1 přistýlky.
Všechny pokoje jsou vybaveny koupelnou s malou vanou
a sprchou nebo sprchovým koutem, WC, klimatizací,
telefonem, TV/SAT, ledničkou, trezorem, balkónem
nebo terasou s výhledem na bazén a hory, na les nebo
směrem na moře. Dětská postýlka je na vyžádání (zdarma).
VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je recepce, výtah, vnitřní bar, venkovní terasa,
vnitřní restaurace, venkovní restaurace, internetový koutek
zdarma, venkovní bar a snackbar, zahrada, bazén
s oddělenou částí pro děti, slunečníky a lehátka u bazénu
a v zahradě zdarma, dětský koutek, stolní tenis, tenis,
kulečník a parkoviště. Wi-Fi je v prostorách hotelu zdarma.
STRAVOVÁNÍ
Rozšířená kontinentální snídaně je formou bufetu, večeře
je servírovaná (předkrm, salát, hlavní jídlo a dezert).
PLÁŽ
Přírodní pláž Astris, částečně písčitá i kamenitá, je vzdálena
cca 100 m přes silnici.
SHRNUTÍ
Blízko od pláže a moře, možnosti procházek na několik
nedalekých pláží.

Dítě do 14 let pobyt zdarma
Cena od

7 990 Kč

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 100 m
Centrum letoviska Potos: cca 5 km
Centrum letoviska Limenaria: cca 9 km

Viz příloha Ceník str. 93, 94
* Cena po nejvyšší slevě
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THASSOS  KINIRA

 Klidné prostředí
 Pro rodiny s dětmi
 Přímo u pláže
 Oblíbené místo

Sylvia
Hotel  Polopenze

 Rezervujte včas

POLOHA
Hotel s příjemnou rodinnou atmosférou se nachází
v opravdu velmi klidném prostředí v rozlehlé příjemné
zahradě, jejíž dominantou je prastarý olivovník. V oblasti
Kinira je jen jeden menší, poměrně dobře zásobený
obchůdek (cca 300 m od hotelu), 3 taverny a kostel.
Autobusová zastávka je u hotelu na hlavní silnici.
UBYTOVÁNÍ
V hotelu jsou 2lůžkové pokoje s možností 1 přistýlky. Pokoje
jsou vybaveny koupelnou se sprchovým koutem, WC, fénem,
telefonem, TV/SAT, ledničkou, klimatizací (za poplatek)
a balkónem nebo terasou s výhledem na moře, hory nebo
les. Dětská postýlka je na vyžádání (zdarma).
VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je recepce, zrenovovaný salónek s TV/SAT,
vnitřní bar, venkovní kavárna a snackbar, vnitřní a venkovní
restaurace, bazén, slunečníky a lehátka u bazénu, v zahradě
a na pláži (zdarma - upozorňujeme, že jejich počet je
omezený a lehátka ani slunečníky nelze libovolně přenášet),
velká zahrada a parkoviště. Wi-Fi je v prostoru recepce
zdarma (dosah je až k zahradě a do několika málo pokojů),
trezor je na recepci (za poplatek).
STRAVOVÁNÍ
Rozšířená kontinentální snídaně je formou bufetu,
večeře je servírovaná (předkrm, salát, hlavní chod a dezert).
PLÁŽ
Oblázková přírodní pláž je v bezprostřední blízkosti
od hotelu. Oblázky pokračují ještě při vstupu do moře
(doporučujeme proto boty do vody), po několika metrech
(cca 5-7 m) je již v moři písčité dno. Na pravé straně pláže,
ve vzdálenosti cca 200 m od hotelu, je nevelký úsek,
kde je vstup do moře po písečném dně.

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

Dospělá osoba
Cena od

13 290 Kč*
Dítě do 12 let pobyt zdarma
Cena od

7 990 Kč

SHRNUTÍ
Příjemný hotel v klidném prostředí, hned u moře,
rodinná atmosféra.
VZDÁLENOSTI
Pláž: přímo u hotelu

Viz příloha Ceník str. 93, 94
* Cena po nejvyšší slevě
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THASSOS  SKALA PRINOU / SKALA RACHONI

Ilio Mare

Rachoni Bay

Hotel  Polopenze

Hotel  Polopenze / možnost dokoupení light all inclusive

 Novinka 2019
 I pro náročné
 Přímo na pláži

POLOHA
Luxusní hotel se nachází na pláži
Dassilio ve Skala Prinou, která se
pyšní zlatavým pískem, vzrostlými
palmami a tyrkysovým mořem.
Skala Prinou je druhým největším
přístavem na ostrově.
UBYTOVÁNÍ
Hotel nabízí moderně a stylově
vybavené 2 lůžkové pokoje
a prostorné luxusní suity, které
jsou vybaveny koupelnou
se sprchou nebo vanou, WC,
klimatizací, TV/SAT, minibarem,
fénem, telefonem, trezorem,
Wi-Fi, balkónem nebo terasou.

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

Dospělá osoba
Cena od

18 784 Kč*
Dítě do 12 let na přistýlce

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je vstupní hala s recepcí
24 h., 2 restaurace, bar, bar
u bazénu, venkovní bazén ve tvaru
laguny, lehátka a slunečníky
u bazénu, dětský bazén, dětské
hřiště, exotická zahrada, posilovna,
ﬁtness, konferenční a společenské
prostory, kadeřnictví a salon krásy,
internetový koutek, obchod
se suvenýry, tenisový kurt, hřiště
na plážový volejbal, prádelna,
čistírna, služby žehlení.
STRAVOVÁNÍ
Polopenze formou bufetu.

Cena od

7 990 Kč

PLÁŽ
Organizovaná dlouhá písečná pláž
je hned u hotelu pře silnici. Pláž
byla oceněna modrou vlajkou.
Je zde nabídka vodních sportů.
SHRNUTÍ
Moderní komplex, kvalitní služby
a výborná poloha u pláže.

Viz příloha Ceník str. 93, 95
* Cena po nejvyšší slevě
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POLOHA
Hotelový komplex se nachází hned
u moře a pláže v klidném prostředí
v menším turistickém letovisku
Skala Rachoni. Hotel doporučujeme
pro méně náročnou klientelu.

 Přímo u pláže
 Rezervujte včas
 Oblíbené

UBYTOVÁNÍ
Pokoje jsou vybaveny koupelnou
se sprchovým koutem, WC,
klimatizací, fénem, TV se satelitním
příjmem, chladničkou, trezorem
(za poplatek) balkónem nebo
terasou s výhledem na hory a lesy,
okolí nebo směrem na moře.
VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je vstupní hala s recepcí,
salónek s krbem a TV, vnitřní bar,
venkovní bar a snackbar u bazénu,
vnitřní a venkovní restaurace,
terasa, velká zahrada a parkoviště.
Wi-Fi zdarma v prostoru recepce.
STRAVOVÁNÍ
Polopenze formou bufetu.
Možnost dokoupení light all
inclusive (popis a ceny viz web).
PLÁŽ
Krásná písečná pláž místy
s jemnými oblázky a křišťálově
průzračné moře jsou hned před
hotelem. Pláž lemují stromy,
které poskytují příjemný stín
v horkých letních dnech.
Blízko pláže je sprcha.

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

Dospělá osoba
Cena od

15 220 Kč*
Dítě do 6 let pobyt zdarma
Cena od

7 990 Kč

SHRNUTÍ
Hned u moře, zdarma slunečníky
a lehátka na pláži, klidné prostředí.
VZDÁLENOSTI
Pláž: přímo u hotelu

VZDÁLENOSTI
Pláž: před hotelem
Centrum Skala Prinos: cca 5 km
Hlavní město: cca 17 km

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

Viz příloha Ceník str. 92, 95
* Cena po nejvyšší slevě

THASSOS  PEFKARI

 Pro rodiny s dětmi
 Přímo u pláže
 Oblíbené

Thassos
Hotel  Polopenze

POLOHA
Hotel se nachází v živém letovisku Pefkari, kde je množství
restaurací, taveren, obchodů. V blízkosti hotelu je nové
obchodní centrum a autobusová zastávka.
UBYTOVÁNÍ
Hotel nabízí 2lůžkové pokoje s možností 1 přistýlky, které
jsou vybaveny koupelnou se sprchovým koutem a WC,
TV/SAT, ledničkou, fénem, klimatizací (za poplatek)
a balkónem.
VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je recepce, salónek s TV/SAT, výtah, 2 restaurace,
kavárna, bazén s oddělenou částí pro děti, slunečníky
a lehátka u bazénu (zdarma), dětský koutek, stolní tenis
(zdarma), tenis, malé ﬁtcentrum, trezor na recepci
(za poplatek), Wi-Fi v prostoru recepce zdarma, zahrádka,
parkoviště.
STRAVOVÁNÍ
Polopenze. Snídaně formou bufetu, večeře servírovaná
(předkrm, hlavní chod, dezert). Saláty/zelenina formou
bufetu.
PLÁŽ
Oblázková pláž s malými oblázky je hned přes silnici. Vstup
do moře je v levé části pláže pozvolný. Na pláži jsou sprchy,
slunečníky a lehátka jsou zdarma (podmíněno konzumací).
Je zde pestrá nabídka vodních sportů.
SHRNUTÍ
Milé prostředí, dobrá poloha, pěkné koupání.

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

Dospělá osoba
Cena od

16 111 Kč*
Dítě do 12 let pobyt zdarma
Cena od

7 990 Kč

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 20 m
Centrum: přímo v centru

Viz příloha Ceník str. 92, 94
* Cena po nejvyšší slevě
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THASSOS  MAKRYAMMOS

Makryammos Bungalows
Hotel  Polopenze

 Přímo u pláže
 I pro náročné
 Klidné prostředí
 Oblíbené
 Rezervujte včas

POLOHA
Hotel je zasazen do klidného prostředí a krásné okolní
přírody, které dominují borovicové lesy. Nachází se
cca 2,5 km od centra hlavního města, kam se dá dojít
pěšky po silnici příjemnou procházkou skrz okolní
zeleň. Další možnost, jak se dostat do hlavního města,
je taxi, případně vodní taxi, které jezdí i na vyhlášenou
pláž Golden Beach. V hotelovém areálu najdete
též minimarket.
Odlety
Praha, Brno
Odletové dny
Út, Pá
Počet nocí: 7, 10, 11

Dospělá osoba
Cena od

18 136 Kč*
Dítě do 13 let pobyt zdarma
Cena od

7 990 Kč

UBYTOVÁNÍ
Rozlehlý terasovitý areál tvoří přízemní bungalovy.
V areálu se rozlišuje několik typů pokojů, které jsou
umístěny od příjezdové cesty na mírném kopci
svažujícím se dolů k mořskému pobřeží. Standardní
pokoje pro 1–4 osoby jsou situované od poloviny
areálu směrem nahoru (až cca 300 m od pláže),
zrenovované superior pokoje pro 2–3 osoby jsou
od poloviny areálu směrem k pláži (cca 100–150 m)
a zrenovované deluxe pokoje pro 2–3 osoby
jsou cca 50–100 m od pláže. Všechny pokoje
jsou vybaveny koupelnou se sprchovým koutem
nebo vanou se sprchou, WC, klimatizací, fénem,
telefonem, TV/SAT, ledničkou, trezorem, rychlovarnou
konvicí a terasou s výhledem na les a okolní bungalovy.
VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je vstupní hala s recepcí (24 hodin), salónek
s TV/SAT, minimarket, velký konferenční sál, vnitřní bar,
venkovní bar a snackbar u bazénu a na pláži, vnitřní
restaurace s venkovním posezením, venkovní
restaurace, bary, bazén, dětský bazén, slunečníky
a lehátka u bazénu, dětské hřiště, dětský klub, malá
zoo, pěkná zahrada, stolní tenis, basketbal a plážový
volejbal, kulečník a parkoviště. Masáže, tenisové hřiště,
plážové ručníky a hlídaní dětí jsou za poplatek.
Wi-Fi je zdarma téměř po celém areálu.
Hotel pro své hosty pořádá během hlavní sezóny
večery s živou hudbou, řecké večírky, barbecue aj.
STRAVOVÁNÍ
Snídaně i večeře jsou formou bufetu.

Viz příloha Ceník str. 92, 95
* Cena po nejvyšší slevě
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PLÁŽ
Místní dlouhá pláž s bílým pískem je jedna
z nejkrásnějších na ostrově. Je zde velmi pozvolný
vstup do vody (vhodné i pro malé děti). V zátoce
na okraji pláže jsou malá skaliska. Pláž byla oceněna
modrou vlajkou EU. Blízko pláže jsou sprchy,
slunečníky a lehátka jsou za poplatek. Na okraji pláže
je prostor vyhrazený pro klienty s vlastními lehátky,
karimatkami a slunečníky. Nabídku vodních sportů
najdete na pláži Golden Beach.
SHRNUTÍ
Blízko do hlavního města, krásná písečná pláž, ochotný
personál.
VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 50-300 m
Centrum: hlavní město cca 2,5 km

THASSOS  MAKRYAMMOS

Rezervujte telefonicky 222 206 206 nebo online na www.viamare.cz | www.vtt.cz
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THASSOS
Odlety z Prahy v úterý a pátek
ALOE

Ubytování

Termín
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. – 01.10.

Katalog: Aloe – str. 263, Christos Beach – str. 264, Maria – str. 265

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

Osoba v pokoji
obsazeném
2 osobami

polopenze
20 990
23 490
23 990
25 390
23 990
25 390
23 990
24 990
22 290
22 490
17 790

CHRISTOS BEACH

Osoba na přistýlce

Osoba ve studiu
obsazeném
2 osobami

polopenze
17 990
19 890
20 690
21 590
20 690
21 590
20 690
21 190
18 990
18 990
15 690

polopenze
21 290
22 990
23 990
25 290
23 990
25 290
23 990
25 290
23 590
23 390
18 190

MARIA

Osoba na přistýlce

Osoba ve studiu
obsazeném
2 osobami

Osoba na přistýlce

polopenze
10 990
10 990
10 990
10 990
10 990
10 990
10 990
10 990
10 990
10 990
9 990

bez stravy
15 790
17 390
18 490
18 990
18 490
18 990
18 490
18 490
16 790
16 590
13 990

bez stravy
10 990
10 990
10 990
10 990
10 990
10 990
10 990
10 990
10 990
10 990
9 990

Ceny obsahují: 	letenku Praha – Kavala – Limnos – Praha včetně poplatků spojených s leteckou dopravou, transfery v místě pobytu,
7x, 10x nebo 11x ubytování, stravování dle ceníku, služby zástupce CK
Příplatky:
klimatizace – Maria: 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
Ceny za 2. event. 3. přistýlku naleznete na webu.
Cena je uvedena za osobu ve standardním dvoulůžkovém pokoji se základní stravou. Ceny za všechny ostatní typy ubytování a stravy
naleznete na našem webu.
Minimální obsazenost zájezdu je 35 osob.
Děti nesmí v den návratu ze zájezdu dovršit stanovený věk.

VČASNÁ REZERVACE AŽ DO 31.01.

DĚTSKÉ CENY

Dítě do 14 let VÝHODNÁ CENA
Christos Beach na 1. přistýlce s polopenzí
Dítě do 12 let VÝHODNÁ CENA
Maria na přistýlce

Dítě do 14 let pobyt s polopenzí ZDARMA
Christos Beach na 1. a 2. přistýlce
Dítě do 12 let pobyt ZDARMA
Maria na přistýlce
Dítě do 6 let pobyt s polopenzí ZDARMA
Aloe na přistýlce

(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

Rezervujte telefonicky 222 206 206 nebo online na www.viamare.cz | www.vtt.cz |
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THASSOS
Odlety z Prahy v úterý a pátek
RACHONI BAY

Ubytování

Termín
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. – 01.10.

Katalog: Rachoni Bay – str. 268, Thassos – str. 269, Makryammos Bungalows – str. 270 – 271

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

Osoba v pokoji
obsazeném
2 osobami

polopenze
26 790
28 290
26 990
31 790
29 990
31 790
29 990
29 290
26 790
24 490
18 790

THASSOS

MAKRYAMMOS BUNGALOWS

Osoba na přistýlce

Osoba v pokoji
obsazeném
2 osobami

Osoba v pokoji
obsazeném
2 osobami

Osoba v pokoji
superior obsazeném
2 osobami

Osoba na přistýlce
v pokoji superior

polopenze
19 590
20 390
19 690
21 990
21 190
21 990
21 190
20 890
19 590
18 490
15 490

polopenze
23 390
24 590
24 790
27 390
25 890
29 190
27 590
29 190
24 790
24 590
19 890

polopenze
31 990
40 590
45 790
49 190
45 790
49 190
45 790
47 490
37 190
36 590
22 390

polopenze
33 690
42 690
49 290
52 990
49 290
52 990
49 290
50 990
38 890
38 490
23 590

polopenze
27 490
33 790
38 390
40 990
38 390
40 990
38 390
39 590
30 990
30 890
20 290

Ceny obsahují: 	letenku Praha – Kavala – Limnos – Praha včetně poplatků spojených s leteckou dopravou, transfery v místě pobytu,
7x, 10x nebo 11x ubytování, stravování dle ceníku, služby zástupce CK
Příplatky:
klimatizace – Thassos: cca 4 €/den (platba na místě)
trezor – Thassos: cca 1 €/den (platba na místě), Rachoni Bay: cca 1,50 €/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
Ceny za 2. event. 3. přistýlku naleznete na webu.
Cena je uvedena za osobu ve standardním dvoulůžkovém pokoji se základní stravou. Ceny za všechny ostatní typy ubytování a stravy
naleznete na našem webu.
Minimální obsazenost zájezdu je 35 osob.
Děti nesmí v den návratu ze zájezdu dovršit stanovený věk.

DĚTSKÉ CENY
Dítě do 13 let pobyt s polopenzí ZDARMA
Makryammos Bungalows na 1. přistýlce
Dítě do 12 let pobyt s polopenzí ZDARMA
Thassos na přistýlce
Dítě do 6 let pobyt s polopenzí ZDARMA
Rachoni Bay na 1. přistýlce
7 nocí: 7 990 Kč
10 a 11 nocí: 8 990 Kč
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THASSOS
Odlety z Prahy v úterý a pátek
ASTRIS SUN

Ubytování

Termín
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. – 01.10.

Katalog: Astris Sun – str. 266, Sylvia – str. 267, Ilio Mare – str. 268

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

Osoba v pokoji
obsazeném 2 osobami

polopenze
19 990
22 290
22 990
24 190
22 990
24 190
22 990
23 790
21 290
21 390
16 990

SYLVIA

ILIO MARE

Osoba na přistýlce

Osoba v pokoji
obsazeném 2 osobami

Osoba na přistýlce

Osoba v pokoji
obsazeném 2 osobami

polopenze
16 390
17 990
18 790
19 590
18 790
19 590
18 790
19 290
17 390
17 290
14 490

polopenze
19 490
20 990
21 890
22 990
21 890
22 990
21 890
22 290
19 990
20 390
16 590

polopenze
17 290
18 490
19 490
20 290
19 490
20 290
19 490
19 690
17 790
17 990
14 990

polopenze
34 590
37 890
44 590
47 790
44 590
47 790
44 590
37 990
35 690
32 890
23 190

Ceny obsahují: 	letenku Praha – Kavala – Limnos – Praha včetně poplatků spojených s leteckou dopravou, transfery v místě pobytu,
7x, 10x nebo 11x ubytování, stravování dle ceníku, služby zástupce CK
Příplatky:
klimatizace – Sylvia: cca 5 €/den (platba na místě)
trezor – Sylvia: cca 1 €/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
Ceny za 2. event. 3. přistýlku naleznete na webu.
Cena je uvedena za osobu ve standardním dvoulůžkovém pokoji se základní stravou. Ceny za všechny ostatní typy ubytování a stravy
naleznete na našem webu.
Minimální obsazenost zájezdu je 35 osob.
Děti nesmí v den návratu ze zájezdu dovršit stanovený věk.

VČASNÁ REZERVACE AŽ DO 31.01.

DĚTSKÉ CENY

Dítě do 14 let VÝHODNÁ CENA
Astris Sun na 1. přistýlce s polopenzí

Dítě do 14 let pobyt s polopenzí ZDARMA
Astris Sun na 1. přistýlce
Dítě do 12 let pobyt s polopenzí ZDARMA
Sylvia na přistýlce

(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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THASSOS
Odlety z Brna v úterý a pátek
CHRISTOS BEACH

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.

Katalog: Christos Beach – str. 264, Astris Sun – str. 266, Sylvia – str. 267, Thassos – str. 269

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

Osoba ve studiu
obsazeném
2 osobami

polopenze
19 790
21 490
22 290
23 590
22 290
23 590
22 290
23 590
21 990
21 790
19 990

ASTRIS SUN

Osoba
na přistýlce

Osoba v pokoji
obsazeném
2 osobami

polopenze
10 990
10 990
10 990
10 990
10 990
10 990
10 990
10 990
10 990
10 990
10 990

polopenze
18 590
20 790
21 290
22 390
21 290
22 390
21 290
22 390
20 990
20 790
18 890

SYLVIA

THASSOS

Osoba
na přistýlce

Osoba v pokoji
obsazeném
2 osobami

Osoba v pokoji
obsazeném
2 osobami

polopenze
14 990
16 590
17 290
17 990
17 290
17 990
17 290
17 990
16 990
16 590
15 290

polopenze
17 990
19 490
20 290
21 390
20 290
21 390
20 290
21 390
19 690
19 490
17 990

polopenze
21 990
23 190
22 390
24 990
24 490
26 590
26 190
27 790
25 390
23 990
21 990

Ceny obsahují: 	letenku Brno – Ostrava – Kavala – Brno včetně poplatků spojených s leteckou dopravou, transfery v místě pobytu,
10x nebo 11x ubytování, stravování dle ceníku, služby zástupce CK
Příplatky:
klimatizace – Sylvia: cca 5 €/den (platba na místě), Thassos: cca 4 €/den (platba na místě)
trezor – Thassos: cca 1 €/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
Ceny za 2. event. 3. přistýlku naleznete na webu.
Cena je uvedena za osobu ve standardním dvoulůžkovém pokoji se základní stravou. Ceny za všechny ostatní typy ubytování a stravy
naleznete na našem webu.
Minimální obsazenost zájezdu je 35 osob.
Děti nesmí v den návratu ze zájezdu dovršit stanovený věk.

VČASNÁ REZERVACE AŽ DO 31.01.

DĚTSKÉ CENY

Dítě do 14 let VÝHODNÁ CENA
Christos Beach na přistýlce s polopenzí
Astris Sun na přistýlce s polopenzí

Dítě do 14 let pobyt s polopenzí ZDARMA
Christos Beach na přistýlce
Astris Sun na přistýlce
Dítě do 12 let pobyt s polopenzí ZDARMA
Thassos na přistýlce

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

10 a 11 nocí: 8 990 Kč

94

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

Ceny jsou kalkulovány k 1.10.2018.

THASSOS
Odlety z Brna v úterý a pátek
ILIO MARE

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.

Katalog: Ilio Mare – str. 268, Rachoni Bay – str. 268, Makryammos Bungalows – str. 270– 271

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

RACHONI BAY

MAKRYAMMOS BUNGALOWS

Osoba v pokoji
obsazeném
2 osobami

Osoba v pokoji
obsazeném
2 osobami

Osoba
na přistýlce

Dítě 7-12 let
na přistýlce

Osoba v pokoji
obsazeném
2 osobami

Osoba v pokoji
superior
obsazeném
2 osobami

Osoba
na přistýlce
v pokoji superior

polopenze
33 190
35 490
37 190
46 390
42 990
46 390
42 990
42 890
34 290
36 690
26 790

polopenze
25 390
26 990
25 390
28 490
28 590
30 390
28 590
29 990
25 390
26 490
20 590

polopenze
18 190
18 990
18 190
19 790
19 790
20 690
19 790
20 590
18 190
18 790
15 790

polopenze
17 790
18 590
17 790
19 390
19 390
20 390
19 390
20 290
17 790
18 390
15 490

polopenze
25 390
36 190
39 190
47 790
44 390
47 790
44 390
47 790
39 990
38 290
29 490

polopenze
26 990
37 990
41 590
51 590
47 790
51 590
47 790
51 590
42 590
40 190
31 190

polopenze
22 390
29 990
32 590
39 590
36 890
39 590
36 890
39 590
33 290
31 590
25 290

Ceny obsahují: 	letenku Brno – Ostrava – Kavala – Brno včetně poplatků spojených s leteckou dopravou, transfery v místě pobytu,
10x nebo 11x ubytování, stravování dle ceníku, služby zástupce CK
Příplatky:
trezor – Rachoni Bay: cca 1,50 €/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
Ceny za 2. event. 3. přistýlku naleznete na webu.
Cena je uvedena za osobu ve standardním dvoulůžkovém pokoji se základní stravou. Ceny za všechny ostatní typy ubytování a stravy
naleznete na našem webu.
Minimální obsazenost zájezdu je 35 osob.
Děti nesmí v den návratu ze zájezdu dovršit stanovený věk.

DĚTSKÉ CENY
Dítě do 13 let pobyt s polopenzí ZDARMA
Makryammos Bungalows na 1. přistýlce
Dítě do 6 let pobyt s polopenzí ZDARMA
Rachoni Bay na 1. přistýlce
10 a 11 nocí: 8 990 Kč
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