CHALKIDIKI

Letecké zájezdy
na 10 a 11 nocí

CHALKIDIKI

Odletové místo
Praha
Svozy na/z letiště



POHODOVÁ DOVOLENÁ

Poloostrov Chalkidiki patří mezi tradiční
oblasti turistiky v Řecku. Dalo by se říci,
že je to taková znovu objevená řecká klasika.
Právě sem směřovaly dříve autokarové
zájezdy, osobní automobily i letadla. Dnešní
doba s sebou přináší pohodlné, snadné
a především rychlé cestování moderní
leteckou dopravou.
V dobách, kdy v ostatních částech řeckého světa
byla turistika ještě v plenkách, zde se na
písečných plážích (udává se, že je tu na 500 km
pláží) u křišťálově čistého a osvěžujícího moře
rekreovaly statisíce návštěvníků z celého světa.
Velký podíl na tom ovšem mají i místní
obyvatelé, především z Thessaloniki a městeček
v okolí, neboť ti každý pátek „balí kufry“
a směřují do této pahorkaté zalesněné krajiny,
přezdívané řeckým rájem.
Vyjádřeno slovy básníka, poloostrov má tvar
ruky se 3 prsty - Kassandra, Sithonia a Athos.
Při troše fantazie si tento poloostrov můžete
představit také jako trojzubec boha moří
a vodstva Poseidóna, který čeří vody Egejského
moře.
Chalkidiki je proslulé pěstováním nejrůznějších
druhů vín, svými svěžími olivovými a piniovými
háji a bujnou vegetací, čímž se výrazně liší
od sluncem spáleného a na vegetaci chudého
jihu země. Vzduch je prosycen vůní borovic
a čerstvých bylinek. Turisté též rádi navštěvují
tradiční vesničky, které si dodnes zachovávají
svůj ráz a kolorit, místní lidé jsou velmi přátelští
a pohostinní.
Jméno poloostrova připomíná, že zde obyvatelé
eubojského města Chalkis založili 32 měst, mezi
jinými i Olynthos. Poloostrov byl součástí říše
římské i byzantské, byl pod nadvládou
Germánů, Slovanů a Hunů. Ve středověku byla
oblast znovu v područí Byzance a Benátek, poté
pod nadvládou Turků až do roku 1912, kdy bylo
Chalkidiki společně s Makedonií připojeno
k Řecku.
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Správním střediskem Chalkidiki je město
Poligiros (psáno též Polygyros), které
doporučujeme navštívit, je zde archeologické
muzeum se zajímavými exponáty z okolních
oblastí, malebná je také stará část města.
Sithonia je prostřední výběžek s krásnou
panenskou přírodou, borovými háji, jasným
tyrkysovým mořem, překrásnými písečnými
plážemi a skalnatými zátokami. Pojmenování
se Sithonii dostalo po synovi boha Poseidóna.
Athos je zcela unikátním východním výběžkem
poloostrova a vlastně i celého Řecka.
Pojmenování se mu dostalo podle obra Athose,
který ve svém hněvu hodil Svatou horu proti
bohům. Rozkládá se na něm mnišský stát
se dvěma desítkami mužských klášterů,
jedinými obyvateli jsou zde mniši.
Kassandra, právě tento západní výběžek
poloostrova patří k nejosídlenějším
a k nejnavštěvovanějším. Své jméno získal
po makedonském králi Kassandrovi, zakladateli
Thessaloniki (nástupci Alexandra
Makedonského). Největší atraktivitu tvoří krásné
písečné pláže, skalnaté útesy a malebné zátoky,
svěží příroda, pečlivě obdělávaná políčka
ve vnitrozemí a piniové lesy, které se táhnou
podél celého pobřeží.
Základní údaje o poloostrově Chalkidiki
(řecky Chalkidiki):
správní středisko: Poligiros
počet krajů: 14
plocha poloostrova: cca 3 000 km2
počet obyvatel: cca 106 tisíc
nejvyšší vrchol: Athos – 2 033 m n. m.
osobnost: Aristoteles, pocházel ze Stageiry
Kompletní nabídka ubytování a aktuální
ceny na www.viamare.cz a www.vtt.cz
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DOPORUČUJEME


navštivte Thessaloniki (Soluň), druhé
největší město v Řecku, za návštěvu stojí
tržiště, Bílá věž, archeologické muzeum,
Galeriův oblouk, v některé místní
cukrárně určitě ochutnejte místní
vyhlášenou specialitu, křehkou
Bougatsu



během pobytu určitě navštivte místní
vesničky a jejich kostelíčky nebo
kapličky v Kriopigi a Chanioti



pokud si chcete užít hlučnější zábavu –
vyrazte na okraj Kallithey, kde jsou
vyhlášené kluby bary a diskotéky



pokud Vás omrzí koupání a relaxace
na pláži, využijte možnosti a objednejte
si některý z lodních výletů - břehy
poloostrova Chalkidiki a jeho krásnou
přírodu budete moci obdivovat z paluby
lodě

Další zajímavosti Vám na místě
doporučí zástupce CK.

CHALKIDIKI
AFITOS
Malebná vesnička s architekturou v byzantském
stylu s malým náměstíčkem, romantickými
kamennými uličkami, krásnými výhledy na záliv
Toroneos. Místo má velmi poklidnou atmosféru.
Je tedy vhodné pro relaxaci, odpočinek a klidnou
dovolenou. Ve vesnici je několik typicky řeckých
taveren, obchody se suvenýry, minimarkety,
restaurace, cukrárny, pekárna a bary. Na okraji
vesnice u hlavní vozovky je supermarket Lidl.
Nachází se zde několik bankomatů. Cca 700 m
pod vesnicí se rozkládá několik kilometrů
dlouhá písečná pláž, která nabízí všechny
plážové varianty – od pozvolné písečné pláže,
přes plážové bary (Notos, Lime, Liosi),
až po přírodní pláž vhodnou pro šnorchlování
a objevování podmořského světa. Vstup do vody

KRIOPIGI
Příjemné menší letovisko (v překladu Studený
pramen) je známé svými písčitými plážemi,
pozvolným vstupem do moře, krásnou přírodou
a výhledy z pobřeží na Sithonii. Je vhodné
ke strávení klidné a relaxační dovolenéMalebné je centrum vesničky vystavěné
v tradiční řecké architektuře. Okolo hlavní cesty
se nacházejí obchody s plážovými předměty,
suvenýry, oblečením, produkty z oliv, je zde také
několik taveren a barů, pekárna a prodejna
ovoce a zeleniny. V obci jsou 2 bankomaty,
které se nacházejí na hlavní cestě. Ve vesnici
je zastávka autobusu naproti hotelu Kriopigi.
Krásná přírodní pláž se skládá se dvou částí,
jedna je oblázková (po levé straně) a druhá
písečná (napravo od příjezdové cesty).

POLICHRONO
Velmi příjemné a žádané letovisko vhodné
pro všechny generace, kde dominantu tvoří
hlavní třída, pobřežní promenáda, dlouhá
písečná, překrásná pláž s pozvolným vstupem
do moře. V centru je řada restaurací, taveren,
stánků s rychlým občerstvením, kaváren,
cukráren, je zde nespočet krámků s tradičními
suvenýry i možnosti nákupů netradičního zboží.
Výběr čerstvého ovoce, zeleniny i potravin
je v supermarketech a marketech, kterých
je v letovisku několik. Nechybí zde ani možnosti
denní i noční zábavy, je zde několik barů,
diskoték a klubů. Na hlavní třídě a v centru
je k dispozici mnoho bankomatů. Romantické
jsou procházky podél pobřeží, příjemné
je posezení v některé přímořské kavárně,
odtud se můžete kochat pohledem na moře,
směrem na protější poloostrov Sithonia
s letovisky Neos Marmaras, Nikiti, Metamorfosi

CHANIOTI
Chanioti patří k největším, nejznámějším
a nejžádanějším letoviskům na Kassandře.
Za svou oblíbenost vděčí krásné kvalitní písečné
pláži, bohaté nabídce atraktivních vodních
a adrenalinových sportů, čistému moři,
romantickým zákoutím a zeleným parkům.
V centru se nachází několik restaurací, taveren,
pizzerií, barů, stánků s rychlým občerstvením,
marketů, supermarketů, obchodů s potravinami,
suvenýry, zlatnictví, klenotnictví, je zde též
banka a bankomat. Najde se tu skutečně vše,
o čem turista na dovolené sní. Časně ráno
a večer doporučujeme procházky podél moře
s krásným výhledem na výběžek Sithonia,
posezení v parku nebo v některé kavárně
u ranní kávy či večer v přímořské restauraci
u místních specialit nebo čerstvých ryb.
Pokud nemáte rádi hlučnou noční zábavu,
je pro Vás Chanioti správná volba. Letovisko

může být na některých místech u břehu
kamenitý, ale po několika metrech se změní
podloží a bílý písek na dně zvýrazní průzračnost
blankytně modré vody. Na pláži je možnost
vodních sportů a pronájmu lehátek
a slunečníků.
Transfer:
Cesta z letiště v Thessaloniki do Afitosu
(cca 80 km) trvá cca 1 h. a 10 minut.

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ
Aristoteles Beach (hotel s all inclusive) ... str. 301

Na plážích jsou k dispozici lehátka a slunečníky,
nechybí zde ani sprcha. Poblíž parkoviště
je menší plážový bar. Pláž je z jedné strany
obrostlá borovicovým hájem, který krásně voní
a poskytuje přírodní stín v odpoledních
hodinách. Letovisko leží v kopci, proto
nedoporučujeme osobám s pohybovým
omezením.
Transfer:
Cesta z letiště v Thessaloniki do Kriopigi
(cca 85 km) trvá cca 1 h. a 20 minut.

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ
Kassandra Bay
(hotel s light all inclusive)

... str. 302

a malý ostrůvek v moři, kterému se přezdívá
„želví“. Polichrono znamená v překladu
„velmi staré“, leží na východním pobřeží výběžku
Kassandra. V minulosti si městečko prošlo
neradostnými obdobími, kdy bylo mnohokráte
zničeno, ať už rukou nepřátel či živelními požáry,
avšak vždy se znovu postavilo na nohy, aby dnes
mohlo vítat turisty ve své celé kráse. Domy jsou
ve vesničce postavené v tradiční řecké
architektuře s kamennými zdmi, balkónky
a červenými stříškami. Pláž je zde písečná
s hrubším pískem.
Transfer:
Cesta z letiště v Thessaloniki do Polichrona
(cca 90 km) trvá cca 1 h. a 30 minut.

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ
Sun Hotel (hotel se snídaní)
Royal
(aparmánový hotel s polopenzí plus)

... str. 303
... str. 305

doporučujeme ke strávení klidné dovolené.
Zdejší pláže mají velmi pozvolný vstup, který je,
obrazně řečeno, brouzdalištěm malých dětí,
nebo i skvělou relaxací při polehávání v mělčině
s průzračně čistou vodou. Chanioti je vyhlášené
také populárními luxusními plážovými bary
jako např.: Villas, Blue Carpet, Achinos nebo
White, které jsou vyhledávány pro své luxusní
prostředí a kvalitní služby.
Transfer:
Cesta z letiště v Thessaloniki do Chanioti
(cca 95 km) trvá cca 1 h. a 40 minut.

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ
Tropical (hotel s polopenzí)
Dionysos (hotel se snídaní)
Naias Beach
(apartmánový hotel s polopenzí)

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

... str. 306
... str. 307
... str. 304
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CHALKIDIKI
KALLITHEA
Kallithea patří mezi velmi oblíbená letoviska
poloostrova Kassandra. Je zde pěkné pobřeží
s písečnou pláží, kde jsou možnosti vodních
sportů a zábavy, moře je v těchto místech velmi
čisté s modrozelenou barvou a pozvolným
vstupem. V letovisku je malá nákupní zóna,
kde je také kavárna, cukrárna, restaurace
a obchod se suvenýry, bankomaty. Nachází se
zde také pěkný park, ze kterého jsou nádherné
výhledy na ostrov Toroneos. Za zábavou se
chodí do části vesnice, kde jsou bary, kluby,
diskotéky, které navštěvují mladí lidé i z okolních
letovisek, dokonce omladina až z Thessaloniki.
Tato část leží trochu stranou přímo u hlavní
silnice. Večer je silnice poseta zaparkovanými
auty, které vytvářejí až několik desítek metrů

PEFKOCHORI
Pefkochori je menší letovisko, jehož název
pochází ze slova „pefkos“, což v překladu
znamená borovice. Přímořská promenáda je
lemována řadou restaurací, taveren, pizzerií,
kaváren, barů a obchůdků. Pefkochori je
považováno za jedno z nejmalebnějších
letovisek na Kassandře. Je zde nádherná a
dlouhá písčitá pláž s občasnými oblázky, která
lemuje celé letovisko. Najdete zde rušné pláže,
ale i kilometry nádherných opuštěných pláží
skýtajících klid a odpočinek pro ty, kteří po něm

KALYVES BEACH
Vesnice Kalyves (necelých 600 obyvatel)
se nachází mezi prvním a druhým prstem
poloostrova. Zdejší místo je známé pěknou
písečnou pláží Kalyves Beach. Patronem vesnice
je Sv. Modestus. Doporučujeme navštívit vesnici
Gerakini vzdálenou cca 5 km.

Transfer:
Cesta z letiště v Thessaloniki do Kallithey
(cca 80 km) trvá cca 1 h. a 15 minut.

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ
Macedonian Sun (hotel s all inclusive) ... str. 308
Ammon Zeus (hotel s polopenzí)
... str. 309

touží. Pláže mají pozvolný vstup do moře, což je
vhodné pro rodiny s dětmi a seniory. Naleznete
zde i rozmanitou nabídku vodních sportů.
Transfer:
Cesta z letiště v Thessaloniki do Pefkochori
(cca 100 km) trvá cca 1 h. a 50 minut.

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ
Alia Palace
(hotel s polopenzí/vily se snídaní)

... str. 311

Transfer:
Cesta z letiště v Thessaloniki do Kalyves
(cca 60 km) trvá cca 50 minut.

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ
Blue Lagoon Princess
(hotel s all inclusive)

... str. 310

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):

připraví posádka na palubě.
(orientační cena: 40 €, děti do 12 let: 20 €)

Lodní výlet - záliv Toroneos - vyhlídková plavba
zálivem s blankytně modrým mořem
a pohádkovými panoramaty. Během plavby
je několik zastávek ke koupání, u ostrova Kelifos
ke šnorchlování a zastávka je také v malebném
přístavním městečku Neos Marmaras. V ceně
výletu je zahrnut oběd, který během plavby
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dlouhý „autopark“. Zdejší hotely a hotelové
areály patří svými službami a vybavením
k těm nejkvalitnějším. Malá vesnička Kallithea
(v překladu to znamená „dobrý výhled“), který
zde opravdu najdete, se nachází ve vzdálenosti
cca 2,5 km. Na hlavní třídě je také zastávka
meziměstské linky, která zajišťuje pravidelné
spojení s okolními místy a Thessaloniki.

Thessaloniki - Výlet do druhého největšího
řeckého města s hlubokou historií, kde spatříte
citadelu, městské hradby, slavnou Bílou věž
a mnoho dalších historických památek. Během
výletu je volný čas na nákupy a občerstvení.
(orientační cena: 38 €, děti do 12 let: 19 €)
Kláštery Meteora - autobusový výlet ke slavným
pravoslavným klášterům, které jsou postavené

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

Poznávejte na dovolené.
Ceny pronájmů aut naleznete na webu.
na skalách tyčících se až do výšky 600 m nad
mořem. Součástí výletů je i návštěva výrobny
ikon. (orientační cena: 60 €, děti do 12 let: 30 €)
Athos - Plavba lodí k jednomu z nejmagičtějších
míst celého Řecka - ke svaté hoře Athos
proslavené mnoha kláštery, které budete mít
možnost si prohlédnout z paluby lodi. Zastávka
je v malebné vesnici Ouranopolis, kde je možnost
koupání a občerstvení. Na zpáteční plavbě
je zastávka na ostrově Ammouliani.
(orientační cena: 50 €, děti do 12 let: 25 €)

CHALKIDIKI  AFITOS

 Novinka 2019
 Pro rodiny s dětmi
 Blízko pláže
 Dítě výhodná cena

Aristoteles Beach
Hotel  All inclusive

 Svozy na/z letiště

POLOHA
Rozlehlý hotelový areál se nachází v klidné oblasti
ve vzdálenosti cca 1,5 km od letoviska Aﬁtos. Hotel
je situován na kopci v krásném prostředí uprostřed
udržované zahrady a je zde nádherný výhled na moře
a Sithonii. Součástí hotelu je soukromá písečná pláž.
Letovisko Kallithea, kde jsou mimo jiné i možnosti noční
zábavy, je vzdálené cca 3 km.
UBYTOVÁNÍ
Hotelový komplex se skládá z několika samostatných budov
a nabízí 2lůžkové pokoje s možností až 2 přistýlek. Pokoje
jsou vybaveny koupelnou s WC, sprchou, TV/SAT, klimatizací,
telefonem, fénem, minibarem (za poplatek), rychlovarnou
konvicí. K dispozici Wi-Fi připojení zdarma. Dětská postýlka
je na vyžádání zdarma.
VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je vstupní hala s recepcí, trezor na recepci (zdarma),
bar, restaurace, terasa, venkovní bazén s lehátky
a slunečníky, bar u bazénu, krytý bazén, mini market,
tenisový kurt, hřiště na basketbal, zastřešený amﬁteátr,
dětské hřiště, půjčovna aut a jízdních kol, parkoviště.
Wi-Fi ve veřejných prostorách zdarma. Hotel pořádá
animační programy.
STRAVOVÁNÍ
All inclusive formou bufetu (popis a ceny viz web).
PLÁŽ
Dlouhá písečná pláž se nachází cca 150 m od hotelu, ke které
je snadný přístup výtahem. Okolí pláže je zelené s útesy
a malebnými zákoutími. Na pláži jsou k dispozici lehátka
a slunečníky zdarma. Občerstvení je možné na plážovém
baru, který nabízí hotelovým hostům nealkoholické nápoje
zdarma.

Odlety
Praha
Odletové dny
Po, Čt
Počet nocí: 10, 11

Dospělá osoba
Cena od

20 990 Kč*
Dítě do 13 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

SHRNUTÍ
Hotel vhodný pro rodiny s dětmi a relaxační dovolenou.
U hotelu výborná pláž.
VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 150 m
Letovisko Aﬁtos: cca 1,5 km
Letiště: cca 85 km

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

Viz příloha Ceník str. 103
* Cena po nejvyšší slevě
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CHALKIDIKI  KRIOPIGI

 Dítě výhodná cena
 Rodinná atmosféra

Kassandra Bay

 Pro mladší a střední
generace

Hotel  All inclusive light

 Klidné prostředí
 Svozy na/z letiště

POLOHA
Příjemný hotelový areál, který tvoří 3 budovy, se nachází
v klidném prostředí v kopci v lese. Z hotelové terasy jsou
nádherné výhledy do krajiny a na Sithonii. Nejbližší
minimarket a autobusová zastávka jsou ve vzdálenosti
cca 500 m. V letovisku Kriopigi nechybí menší i větší obchody
s potravinami i suvenýry, vyhlášené restaurace, taverny
a bankomat.

Odlety
Praha
Odletové dny
Po, Čt
Počet nocí: 10, 11

Dospělá osoba
Cena od

17 990 Kč*
Dítě do 12 let na přistýlce
Výhodná cena od

6 990 Kč
Platnost ceny do 31. 1.

Děti do 12 let pobyt zdarma
Cena od

8 990 Kč

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje mají možnost 1 přistýlky, rodinné
pokoje mají palandy. Všechny pokoje jsou vybaveny
koupelnou se sprchovým koutem, WC, klimatizací, fénem,
TV/SAT, telefonem, trezorem (za poplatek), ledničkou
a balkónem nebo terasou s bočním výhledem na moře,
okolí nebo do zahrady.
VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je vstupní hala s recepcí, vnitřní restaurace
s venkovním posezením, snackbar u bazénu, zahrada,
parkoviště, bazén, dětský bazén, slunečníky a lehátka
u bazénu zdarma. Wi-Fi je v areálu hotelu zdarma.
STRAVOVÁNÍ
All inclusive light (popis a ceny viz web).
PLÁŽ
Nejbližší písečná pláž s hrubším pískem je ve vzdálenosti
cca 700 m, cestou z kopce po silnici. Na pláži je sprcha. Vstup
do moře je pozvolný, pláž je lemována stromy. Klienti mají
v ceně přepravu na pláž hotelovým mikrobusem. Možnost
zapůjčení slunečníků a přenosných rozkládacích křesel
na pláž v hotelu zdarma.
SHRNUTÍ
Pěkné ubytování v klidném prostředí, velmi pěkná pláž
a koupání, tradiční řecká vesnička Kriopigi s malebným
náměstíčkem.
VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 700 m
Centrum: cca 500 m

Viz příloha Ceník str. 103
* Cena po nejvyšší slevě
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CHALKIDIKI  POLICHRONO

 Novinka 2019
 Zábava na dosah
 Blízko pláže
 Rodinná atmosféra

Sun Hotel
Hotel  Snídaně / možnost dokoupení večeří

 Svozy na/z letiště

POLOHA
Rodinný hotel se nachází v malebné uličce přímo v srdci
Polichrona, avšak stranou od rušného centra letoviska
a pouhých 60 m od dlouhé pláže, která lemuje pobřežní
promenádu s mnoha obchůdky, restauracemi, tavernami,
bary a kavárnami. V letovisku je několik bankomatů.
UBYTOVÁNÍ
Hotel nabízí moderně zařízené 2lůžkové pokoje s možností
přistýlky. Všechny pokoje mají koupelnu se sprchovým
koutem, WC, klimatizací, TV/SAT, ledničku, trezor
(za poplatek), telefon, fén, balkon nebo terasu s výhledem
do zahrady. Wi-Fi připojení je k dispozici zdarma.
VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu se nachází recepce, společenská místnost, bar,
restaurace pro podávání snídaní. Ve vnitřním nádvoří
je situován bazén s lehátky a venkovním posezením.
Po celý den je možnost zakoupení občerstvení a nápojů
v kavárně. Wi-Fi ve veřejných prostorách (zdarma).
STRAVOVÁNÍ
Snídaně formou bufetu. Možnost dokoupení servírovaných
večeří v tradiční řecké taverně, která se nachází na pobřežní
promenádě cca 400 m od hotelu. Na výběr je z menu
a večeře se skládá z předkrmu, hlavního jídla a salátu
dle výběru.
PLÁŽ
Krásná dlouhá pláž s hrubším pískem s pozvolným vstupem
do moře, která je vhodná i pro děti, se rozkládá okolo celého
letoviska. Na pláži naleznete široký výběr vodních sportů
(za poplatek) a plážový servis (za poplatek).

Odlety
Praha
Odletové dny
Po, Čt
Počet nocí: 10, 11

Dospělá osoba
Cena od

12 990 Kč*
Děti do 6 let pobyt zdarma
Cena od

8 990 Kč

SHRNUTÍ
Pěkný hotel s rodinnou atmosférou, moderně zařízenými
zrenovovanými pokoji, jen pár metrů od pláže.
VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 60 m
Centrum: cca 150 m
Letiště: cca 95 km
Viz příloha Ceník str. 103
* Cena po nejvyšší slevě
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CHALKIDIKI  CHANIOTI

 Pro rodiny s dětmi
 Oblíbené

Naias Beach

 Přímo u pláže

Apartmánový hotel  Polopenze

 Rezervujte včas
 Svozy na/z letiště

POLOHA
Hotel se skládá ze dvou částí, oddělených od sebe silnicí.
Starší blok, který je u pláže, je posazený do zahrady,
kde je též bazén a dětské hřiště. Nejbližší minimarket
je cca 100 m. Centrum malebného letoviska Chanioti
je cca 300 m, hlavní náměstíčko cca 2 minuty chůze,
zde je dostatek nákupních i zábavních možností, nechybí
pekárny, restaurace, taverny, bary a cukrárny. Nejbližší
autobusová zastávka je cca 200 m.

Odlety
Praha
Odletové dny
Po, Čt
Počet nocí: 10, 11

Dospělá osoba

UBYTOVÁNÍ
Příjemný 3 podlažní hotelový areál vhodný pro rodinnou
dovolenou má k dispozici studia, která jsou
pro 1-3 osoby a apartmány pro 2-4 osoby, ty se skládají
z ložnice a místnosti, kde je kuchyňský kout a další 2 přistýlky.
Všechny pokoje jsou vybaveny koupelnou se sprchovým
koutem nebo vanou, WC, klimatizací, telefonem, fénem,
TV/SAT, trezorem (za poplatek), ledničkou, kuchyňským
koutem a balkónkem nebo terasou s výhledem do zahrady,
okolí, na letovisko nebo směrem na moře. Dětská postýlka
je na vyžádání (zdarma).
VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je recepce, restaurace s venkovním posezením,
vnitřní bar, taverna, snackbar u bazénu, 2 bazény, jeden
s oddělenou částí pro děti, slunečníky a lehátka u bazénu
zdarma, zahrada, Wi-Fi a osušky na pláž zdarma.

Cena od

20 728 Kč*

STRAVOVÁNÍ
Polopenze - snídaně i večeře jsou formou bufetu.

Dítě do 6 let pobyt zdarma

PLÁŽ
Pěkná písčito-oblázková pláž, místy s drobnými kamínky,
je hned před jedním z bloků, vstup je pozvolný. Moře je zde
čisté a koupání příjemné. Pro starší osoby doporučujeme
boty do vody, neboť oblázky, kamínky a kameny v písku jsou
i při vstupu do moře. Slunečníky a lehátka a vodní sporty
jsou na pláži za poplatek.

Cena od

8 990 Kč

SHRNUTÍ
Příjemný a ochotný personál, velmi dobré umístění.

Viz příloha Ceník str. 103

VZDÁLENOSTI
Pláž: přímo před hotelem
Centrum: cca 300 m

* Cena po nejvyšší slevě
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CHALKIDIKI  POLICHRONO

 Rodinná dovolená
 Sportovní možnosti
 Oblíbené
 Rezervujte včas

Royal
Apartmánový hotel  Polopenze plus / možnost dokoupení all inclusive

 Svozy na/z letiště

POLOHA
Hotel tvoří 4 dvoupatrové budovy umístěné ve velké
zahradě. Od centra vesničky Polichrono, kde je množství
obchůdků, kaváren, taveren, restaurací i barů, je vzdálen jen
cca 300 m. Přibližně 100 m od hotelu je autobusová
zastávka. Během pobytu doporučujeme podnikat pěší túry
do vnitrozemí Kassandry, jsou zde turistické trasy (zeleň,
kopce, jezírka s želvami a rybami).
UBYTOVÁNÍ
Moderní komplex nabízí dvoulůžkové pokoje s možností
přistýlky, prostorné apartmány až pro 4 osoby a suity
s vlastním bazénem. Všechny pokoje jsou vybaveny
koupelnou se sprchovým koutem nebo vanou a sprchou,
WC, klimatizací, fénem, TV/SAT, kuchyňkou s ledničkou
(bez možnosti vaření), rychlovarnou konvicí, balkónem nebo
terasou s výhledem do zahrady, vnitrozemí, okolí a bazén.
Wi-Fi připojení k dispozici zdarma.
VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je recepce, restaurace, bar u bazénu, 2 bazény,
slunečníky a lehátka u bazénu zdarma, zahrada, dětské
hřiště, stolní tenis, parkoviště a Wi-Fi (zdarma). Plážové
osušky jsou k zapůjčení za poplatek, trezor
je na recepci (za poplatek).
STRAVOVÁNÍ
Polopenze plus - k večeřím jsou podávány nápoje zdarma
(popis na webu), možnost dokoupení all inclusive
(popis na webu).
PLÁŽ
Dlouhá písečná pláž s pozvolným vstupem je přes rušnější
silnici. Moře je ideální pro rodiny s dětmi i seniory. Sprchy
jsou na obou koncích pláže. Slunečníky a lehátka na pláži
za poplatek. Vodní sporty jsou za poplatek.

Odlety
Praha
Odletové dny
Po, Čt
Počet nocí: 10, 11

Dospělá osoba
Cena od

20 485 Kč*
Dítě do 12 let pobyt zdarma
Cena od

8 990 Kč

SHRNUTÍ
Nápoje u večeře v ceně, přátelský a vstřícný personál,
výborná poloha.
VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 400 m
Centrum: cca 300 m

Viz příloha Ceník str. 104
* Cena po nejvyšší slevě
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CHALKIDIKI  CHANIOTI

 Novinka 2019
 Zábava na dosah

Tropical

 Pro rodiny s dětmi

Hotel  Polopenze / možnost dokoupení all inclusive

 Rezervujte včas
 Svozy na/z letiště

POLOHA
Příjemný nově zrekonstruovaný rodinný hotel se nachází
nedaleko centra letoviska, kde je množství obchodů,
restaurací, taveren a barů. Krásná pláž s bílým pískem
je vzdálená cca 400 m. Autobusová zastávka je cca 100 m
od hotelu. Hotel se může pochlubit výrobou vlastního
olivového oleje.

Odlety
Praha
Odletové dny
Po, Čt
Počet nocí: 10, 11

Dospělá osoba
Cena od

16 516 Kč*
Dítě do 12 let pobyt zdarma
Cena od

8 990 Kč

UBYTOVÁNÍ
Hotel nabízí moderně zařízené prostorné 2lůžkové pokoje
typu superior a deluxe s možností přistýlky, které jsou
vybaveny koupelnou se sprchovým koutem, WC, fénem,
klimatizací, Wi-Fi připojením, TV/SAT, telefonem, trezorem
(za příplatek), ledničkou, minibarem, balkonem nebo terasou
s výhledem na bazén nebo do zahrady. Dětská postýlka
na vyžádání (zdarma).
VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je vstupní hala s recepcí, výtah, restaurace, bazén
s lehátky a slunečníky, dětský bazén, bar u bazénu, zahrada.
K dispozici je Wi-Fi připojení.
STRAVOVÁNÍ
Polopenze formou bufetu. Možnost dokoupení all inclusive
(popis a ceny viz web).
PLÁŽ
Nejbližší písečná pláž s pozvolným vstupem do moře se
nachází cca 10 min od hotelu. Voda je čistá a průzračná,
je zde možné i šnorchlovat. Na pláži je k dispozici bar,
sprchy, WC, lehátka a slunečníky (za poplatek).
SHRNUTÍ
Hotel v moderním stylu nabízí zázemí pro mladé páry
i rodinnou dovolenou.
VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 400 m
Centrum letoviska: cca 350 m
Letiště: cca 100 km

Viz příloha Ceník str. 104
* Cena po nejvyšší slevě
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CHALKIDIKI  CHANIOTI

 Novinka 2019
 Zábava na dosah
 Blízko pláže
 Rezervujte včas

Dionysos
Hotel  Snídaně / možnost dokoupení věčeří

 Svozy na/z letiště

POLOHA
Hotel se nachází přímo v centru letoviska Chanioti.
Je obklopen krásnou zahradou, která vytváří v areálu
příjemnou relaxační a klidovou zónu. V blízkosti hotelu
je řada obchodů, restaurací, barů a také možností nočního
vyžití. Pláž je od hotelu vzdálená pouhých 150 m.
Architektura celého komplexu s prostornými moderně
zařízenými pokoji a nádherným venkovním posezením
u baru okolo bazénu slibuje nezapomenutelný zážitek.
UBYTOVÁNÍ
Hotel nabízí 2lůžkové pokoje standard nebo superior
s možností přistýlky a deluxe studia až pro 4 osoby. Všechny
pokoje mají koupelnu se sprchou, WC, klimatizaci, TV/SAT,
ledničku (minibar), rychlovarnou konvici, fén, trezor,
bezplatné Wi-Fi připojení, balkón. Součástí vybavení pokojů
superior a deluxe studií je také set na výrobu kávy a čaje.
Dětská postýlka na vyžádání (zdarma).
VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je vstupní hala s recepcí, salónek, restaurace
pro podávání snídaní, bazén s lehátky a slunečníky,
bar u bazénu, zahrada, Wi-Fi (zdarma). V hotelu jsou
k dispozici služby praní a žehlení (za poplatek) a je zde
půjčovna aut i jízdních kol.
STRAVOVÁNÍ
Snídaně formou bufetu. Možnost dokoupení servírovaných
večeří v restauraci vzdálené cca 200 m od hotelu. V ceně
je zahrnut salát pro 2 osoby, předkrm, hlavní chod a dezert
nebo ovoce. Na výběr z menu.
PLÁŽ
Dlouhá písečná organizovaná pláž s občasnými oblázky
se nachází cca 150 m od hotelu.
SHRNUTÍ
Velice pěkný nově zrekonstruovaný hotel s výbornou
polohou nedaleko centra a pláže.
VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 150 m
Centrum: cca 250 m
Letiště: cca 100 km

Odlety
Praha
Odletové dny
Po, Čt
Počet nocí: 10, 11

Dospělá osoba
Cena od

16 597 Kč*
Dítě do 15 let pobyt zdarma
Cena od

8 990 Kč

Viz příloha Ceník str. 104
* Cena po nejvyšší slevě
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CHALKIDIKI  KALLITHEA

 Pro rodiny s dětmi
 Klidné prostředí

Macedonian Sun

 Rodinná atmosféra

Hotel  Light all inclusive

 Oblíbené letovisko
 Svozy na/z letiště

POLOHA
Hotel je situován v klidném prostředí turistické oblasti,
cca 1,5 km od vesnice Kallithea. Nejbližší nákupní centrum,
restaurace, bary a kluby se nacházejí cca 10–250 m
od hotelu. Hosté mohou využívat zařízení a služeb v hotelu
Pallini Beach 4*, který je vzdálen cca 350 m (viz. popis
na našem webu). Nejbližší autobusová zastávka
je cca 100 m.

Odlety
Praha
Odletové dny
Po, Čt
Počet nocí: 10, 11

Dospělá osoba
Cena od

20 890 Kč*
Dítě do 12 let pobyt zdarma
Cena od

8 990 Kč

UBYTOVÁNÍ
Dvoupodlažní hotel postavený v tradičním řeckém
rustikálním stylu s příjemnou atmosférou tvoří hlavní
budova a samostatné ubytovací bloky v zahradě. Jsou zde
dvoulůžkové pokoje s možností 1-2 přistýlek. Všechny pokoje
jsou vybaveny koupelnou se sprchovým koutem, nebo vanou
a sprchou, WC, klimatizací (v srpnu a v červenci v ceně),
fénem, telefonem, rádiem, TV/SAT, ledničkou, trezorem
(za poplatek) a balkónem nebo terasou s výhledem do
zahrady, na bazén nebo do okolní krajiny. Hotel nabízí též
prostornější pokoje typu suite až pro 4 osoby, které
se skládají z ložnice a obývacího pokoje. Dětská postýlka
je na vyžádání (zdarma).
VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je recepce, restaurace, bary, snackbar, taverna,
minimarket a malá obchodní zóna u vchodu do areálu,
zahrada, venkovní bazén, sprchy, stolní tenis, lehátka
a slunečníky u bazénu (zdarma) a parkoviště. Wi-Fi
je v prostoru recepce zdarma, hotel nabízí vysokorychlostní
připojení na internet (za poplatek).
STRAVOVÁNÍ
Formou light all inclusive (viz popis na našem webu).
PLÁŽ
Pěkná písečná pláž se světlým pískem je dostupná
přes silnici. Pozvolný vstup do moře. U pláže jsou sprchy
a kabinky na převlečení, WC je v areálu hotelu Pallini Beach.
SHRNUTÍ
Dobrá cena, krásné koupání, možnost využívat služeb hotelu
Pallini Beach.

Viz příloha Ceník str. 104
* Cena po nejvyšší slevě
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VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 400 m
Centrum: cca 2 km
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CHALKIDIKI  KALLITHEA

 Pro páry
 I pro náročné
 Přímo u pláže
 Příjemné prostředí

Ammon Zeus
Hotel  Polopenze

 Svozy na/z letiště

POLOHA
Hotel se nachází hned u moře a pláže v klidném prostředí,
jen cca 300 m od centra letoviska Kallithea, kde je dostatek
nákupních i zábavních možností. Cesta směrem do centra
vede do mírného kopce. Nejbližší autobusová zastávka
je cca 150 m.
UBYTOVÁNÍ
Nově renovovaný hotel nabízí dvoulůžkové pokoje
s možností 1 přistýlky a nadstandardní typy pokojů
s výhledem na moře typu premium deluxe a suite jsou
až pro 4 osoby. Všechny pokoje jsou vybaveny koupelnou
se sprchovým koutem nebo vanou a sprchou, WC, klimatizací,
telefonem, fénem, trezorem, TV/SAT, ledničkou, balkónem
s výhledem do vnitrozemí, okolí nebo na moře. Ve všech
pokojích je Wi-Fi zdrama (bez záruky). Dětská postýlka
je na vyžádání (zdarma).
VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je recepce, 2 výtahy, bary, restaurace, venkovní
bazén s částečně oddělenou dětskou částí, lehátka
a slunečníky u bazénu (zdarma), plážové osušky, malé
ﬁtcentrum, zahrada, dětský koutek a hřiště, parkoviště.
Wi-Fi je v hotelu, baru a u pláže zdarma. Pokojová služba
a služby Spa & wellness jsou za poplatek. Aktivity pořádané
hotelem: vodní aerobic, joga, lekce potápění u bazénu.

Odlety
Praha
Odletové dny
Po, Čt
Počet nocí: 10, 11

Dospělá osoba
Cena od

22 672 Kč*
Dítě do 12 let pobyt zdarma

STRAVOVÁNÍ
Snídaně a večeře jsou formou bufetu.
PLÁŽ
Pěkná písečná pláž oceněná modrou vlajkou EU je hned před
hotelem, vstup do moře je pozvolný. Na pláž se sestupuje
po několika schodech z hotelové terasy. Slunečníky a lehátka
a vodní sporty jsou zde za poplatek.

Cena od

8 990 Kč

SHRNUTÍ
Relaxační prostředí, příjemný hotelový personál, velmi pěkná
pláž a koupání.
VZDÁLENOSTI
Pláž: přímo před hotelem
Centrum: cca 300 m
Viz příloha Ceník str. 105
* Cena po nejvyšší slevě
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CHALKIDIKI  KALYVES

 I pro náročné

Blue Lagoon Princess
Hotel  All inclusive

 Rodinná dovolená
 Přímo u pláže
 Klidné prostředí
 Svozy na/z letiště

POLOHA
Hotel se nachází v klidném prostředí na odlehlém místě,
hned u moře a pláže. Celkem je zde 23 budov včetně hlavní
budovy. Vesnice Kalyves je cca 500 m a vesnice Gerakini
cca 5 km. Autobusová zastávka je cca 100 m, lze pohodlně
dojet do Nea Moudania.

Odlety
Praha
Odletové dny
Po, Čt
Počet nocí: 10, 11

Dospělá osoba
Cena od

40 006 Kč*
Dítě do 13 let pobyt zdarma
Cena od

8 990 Kč

UBYTOVÁNÍ
Moderní a nově postavený hotelový areál nabízí pokoje
pro 1-5 osob. Všechny pokoje jsou vybaveny koupelnou
s vanou a sprchou, WC, klimatizací, fénem, ledničkou,
telefonem, TV/SAT, rychlovarnou konvicí, župany, trepkami
a balkónem nebo terasou s výhledem do okolí, na zahradu
nebo na moře. Rodinné pokoje se skládají ze 2 ložnic, junior
suite a suite tvoří ložnice a obývací pokoj. Dětská postýlka
je na vyžádání (zdarma).
VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je recepce, výtah, 3 restaurace, bary, kavárna,
minimarket, 3 venkovní bazény, dětské bazény, slunečníky
a lehátka u bazénu a na pláži zdarma, dětský klub a koutek,
zahrada, parkoviště, plážové osušky zdarma, Wi-Fi,
Spa centrum, ﬁtcentrum, tenisové kurty, animace
pro dospělé, animace pro děti, prádelna/čistírna
(za poplatek), beauty salón (za poplatek).
STRAVOVÁNÍ
Formou all inclusive (viz popis na webu).
PLÁŽ
Upravená písečná pláž, místy drobné kamínky, které jsou
i při vstupu do moře, je před hotelovým areálem. Vstup
je zde pozvolný, slunečníky a lehátka zdarma, vodní sporty
za poplatek.
SHRNUTÍ
Hotel s vysokým standardem a nádhernou pláží
přímo před hotelem.
VZDÁLENOSTI
Pláž: přímo před areálem
Centrum: cca 500 m

Viz příloha Ceník str. 105
* Cena po nejvyšší slevě
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CHALKIDIKI  PEFKOCHORI

 Novinka 2019
 I pro náročné
 Pro páry
 Pěkný výhled na moře

Alia Palace
Hotel  Polopenze / možnost dokoupení all inclusive
Vila  Snídaně / možnost dokoupení polopenze a all inclusive

 Svozy na/z letiště

POLOHA
Moderní a luxusní hotel byl postaven na vrcholu vesnice
a poskytuje tak nádherný výhled na Pefkochori, záliv
Toroneos a na Sithonii. Hotel kombinuje moderní
architekturu s harmonií přírodního prostředí této oblasti.
Jeho výborná poloha nabízí snadný přístup do centra
letoviska s množstvím obchodů, restaurací, barů
a možnostmi nočního života a současně nabízí svým hostům
možnost odpočívat v klidném prostředí. Hotel zajišťuje
dopravu minibusem na pláž zdarma.
UBYTOVÁNÍ
Hotel nabízí standardní pokoje, suity a vily až pro 6 osob.
Všechny pokoje jsou vybaveny koupelnou se sprchou
nebo vanou a WC, TV/SAT, klimatizací, Wi-Fi, mini barem
(za poplatek), fénem, žehličkou a žehlícím prknem, trezorem
(za poplatek), čajovým a kávovým setem, telefonem
a balkónem nebo terasou se stolem a židlemi. Suity a vily
mají k dispozici vlastní bazén, parkovací místo, župany
a pantoﬂe. Vily mají 2 ložnice a obývací pokoj s krbem,
vířivku a soukromou verandou s bazénem a lehátky.
VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je vstupní hala s recepcí, salónek, 2 restaurace,
venkovní bazén, dětský bazén, terasa se slunečníky a lehátky,
wellness centrum (za příplatek), tenis, plážový volejbal,
zapůjčení jízdních kol (za poplatek), ﬁtness studio a jóga.
Hotel zajišťuje animační program a živou hudbu.
STRAVOVÁNÍ
Pokoje a suity formou polopenze s možností dokoupení
all inclusive (popis a ceny viz web). Vily jsou bez stravy
s možností dokoupení polopenze nebo all inclusive.

Odlety
Praha
Odletové dny
Po, Čt
Počet nocí: 10, 11

Dospělá osoba
Cena od

23 725 Kč*

PLÁŽ
K dlouhé písečné pláži vzdálené cca 800 m je zajištěna
kyvadlová doprava.
SHRNUTÍ
Hotel s výbornou polohou a kvalitními službami.
VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 800 m
Centrum: cca 500 m

Viz příloha Ceník str. 105
* Cena po nejvyšší slevě
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CHALKIDIKI
Odlety z Prahy v pondělí a čtvrtek

Katalog: Aristoteles Beach – str. 301, Kassandra Bay – str. 302, Sun Hotel – str. 303, Naias Beach – str. 304

ARISTOTELES
BEACH

Ubytování

Osoba v pokoji
obsazeném
2 osobami

Osoba
na přistýlce

Termín

Počet nocí

all inclusive

all inclusive

06.06. – 17.06.
17.06. – 27.06.
27.06. – 08.07.
08.07. – 18.07.
18.07. – 29.07.
29.07. – 08.08.
08.08. – 19.08.
19.08. – 29.08.
29.08. – 09.09.
09.09. – 19.09.
19.09. – 30.09.

11
10
11
10
11
10
11
10
11
10
11

25 990
25 790
30 190
28 290
30 190
28 290
30 190
28 290
29 190
25 790
26 390

20 990
20 990
24 390
22 990
24 390
22 990
24 390
22 990
23 590
20 990
21 290

KASSANDRA BAY
Osoba v pokoji
obsazeném
2 osobami

Osoba
na přistýlce

light all
inclusive
22 290
21 990
25 490
23 990
25 490
23 990
25 490
23 990
23 990
21 590
22 290

light all
inclusive
10 990
10 990
10 990
10 990
10 990
10 990
10 990
10 990
10 990
10 990
10 990

SUN HOTEL

NAIAS BEACH

Osoba v pokoji
obsazeném
2 osobami

Osoba
na přistýlce

Osoba
ve studiu
obsazeném
2 osobami

Osoba
na přistýlce

snídaně

snídaně

polopenze

polopenze

16 690
17 190
19 190
18 290
19 190
18 290
19 190
18 290
18 890
16 990
16 690

15 690
16 190
17 990
17 290
17 990
17 290
17 990
17 290
17 690
15 990
15 690

27 190
25 590
31 490
29 890
31 890
29 890
31 890
29 890
27 590
25 590
27 190

22 190
20 990
25 190
23 990
25 490
23 990
25 490
23 990
22 490
20 990
22 190

Ceny obsahují: 	letenku Praha – Thessaloniki – Praha včetně poplatků spojených s leteckou dopravou, transfery v místě pobytu 10x nebo
11x ubytování, stravování dle ceníku, služby zástupce CK
Příplatky:
trezor – Kassandra Bay: cca 1 €/den, Sun Hotel: cca 1 €/den, Naias Beach: cca 2 €/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
Cenu 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 40 osob.
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.

VČASNÁ REZERVACE AŽ DO 31.01.

DĚTSKÉ CENY

Dítě do 13 let VÝHODNÁ CENA
Aristoteles Beach na 1. přistýlce s all inclusive
Dítě do 12 let VÝHODNÁ CENA
Kassandra Bay na 1. přistýlce s light all inclusive

Dítě do 13 let pobyt s all inclusive ZDARMA
Aristoteles Beach na přistýlce
Dítě do 12 let pobyt s light all inclusive
ZDARMA
Kassandra Bay na přistýlce
Dítě do 6 let pobyt se snídaní ZDARMA
Sun Hotel na přistýlce
Naias Beach na 1. přistýlce

(platí pouze 6 990 Kč/10-11 nocí – 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 |
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CHALKIDIKI
Odlety z Prahy v pondělí a čtvrtek
ROYAL

Ubytování

Katalog: Royal – str. 305, Tropical – str. 306, Dionysos – str. 307, Macedonian Sun – str. 308

TROPICAL

DIONYSOS

MACEDONIAN SUN

Osoba
ve studiu
obsazeném
2 osobami

Osoba
na přistýlce

Osoba v pokoji
obsazeném
2 osobami

Osoba
na přistýlce

Osoba v pokoji
obsazeném
2 osobami

Osoba
na přistýlce

Termín

Počet nocí

polopenze

polopenze

polopenze

polopenze

snídaně

snídaně

06.06. – 17.06.
17.06. – 27.06.
27.06. – 08.07.
08.07. – 18.07.
18.07. – 29.07.
29.07. – 08.08.
08.08. – 19.08.
19.08. – 29.08.
29.08. – 09.09.
09.09. – 19.09.
19.09. – 30.09.

11
10
11
10
11
10
11
10
11
10
11

26 690
26 990
30 790
31 190
35 190
33 490
35 890
29 890
30 190
25 790
25 290

21 890
21 990
24 790
24 990
27 790
26 590
28 290
23 990
24 390
21 190
20 890

20 390
23 190
24 990
23 590
30 190
28 390
30 190
25 490
24 990
20 990
20 390

15 490
16 790
17 790
16 990
20 390
19 390
20 390
17 990
17 790
15 790
15 490

20 990
21 190
23 190
23 290
25 590
24 190
25 590
24 190
23 190
20 490
20 990

17 990
17 990
19 490
19 590
21 190
20 190
21 190
20 190
19 490
17 590
17 990

Osoba v pokoji
obsazeném
2 osobami

Osoba
na přistýlce

light all
inclusive
27 890
29 590
33 990
31 890
36 590
34 190
36 590
32 590
33 190
29 590
25 790

light all
inclusive
22 790
23 990
27 190
25 590
28 890
27 190
28 890
25 990
26 490
23 990
21 290

Ceny obsahují: 	letenku Praha – Thessaloniki – Praha včetně poplatků spojených s leteckou dopravou, transfery v místě pobytu,
10x nebo 11x ubytování, stravování dle ceníku, služby zástupce CK
Příplatky:
trezor – Royal: cca 10 €/pobyt, Macedonian Sun: cca 4 €/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
Cenu 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 40 osob.
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 s polopenzí ZDARMA
Royal na 1. přistýlce
Tropical na přistýlce
Dítě do 12 let pobyt s light all inclusive ZDARMA
Macedonian Sun na 1. přistýlce
Dítě do 6 let pobyt se snídaní ZDARMA
Dionysos na 1. přistýlce
10 a 11 nocí: 8 990 Kč

104

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

Ceny jsou kalkulovány k 1.10.2018.

CHALKIDIKI
Odlety z Prahy v pondělí a čtvrtek
AMMON ZEUS

Ubytování

Termín
06.06. – 17.06.
17.06. – 27.06.
27.06. – 08.07.
08.07. – 18.07.
18.07. – 29.07.
29.07. – 08.08.
08.08. – 19.08.
19.08. – 29.08.
29.08. – 09.09.
09.09. – 19.09.
19.09. – 30.09.

Osoba v pokoji
obsazeném
2 osobami

polopenze
30 490
34 690
37 990
41 490
47 690
46 290
48 990
42 990
38 290
34 990
27 990

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

Katalog: Ammon Zeus – str. 309, Blue Lagoon Princess – str. 310, Alia Palace – str. 311

BLUE LAGOON PRINCESS

Osoba
na přistýlce

Osoba v pokoji
obsazeném
2 osobami

polopenze
20 590
22 690
24 390
25 990
29 190
28 490
29 890
26 890
24 490
22 790
19 390

all inclusive
55 790
52 290
58 990
54 690
66 990
63 390
68 790
63 390
59 990
52 290
49 390

ALIA PALACE

Osoba
na přistýlce

Osoba v pokoji
obsazeném
2 osobami

Osoba v pokoji
na přistýlce

Osoba ve vile
obsazené
4 osobami

all inclusive
42 390
39 890
44 590
41 590
50 290
47 690
51 490
47 690
45 390
39 890
37 890

polopenze
31 190
29 290
32 790
31 590
35 890
34 190
36 590
33 190
33 790
29 690
31 190

polopenze
20 990
19 990
21 890
21 190
23 390
22 490
23 790
21 990
22 390
20 290
20 990

snídaně
32 290
30 290
35 490
34 790
43 290
42 290
45 490
39 290
37 290
31 190
32 290

Ceny obsahují: 	letenku Praha – Thessaloniki – Praha včetně poplatků spojených s leteckou dopravou, transfery v místě pobytu,
10x nebo 11x ubytování, stravování 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
Cenu 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 40 osob.
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 s polopenzí ZDARMA
Ammon Zeus na přistýlce
Dítě do 13 let pobyt s all inclusive ZDARMA
Blue Lagoon Princess na 1. přistýlce
10 a 11 nocí: 8 990 Kč
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