KYPR

Letecké zájezdy
na 7, 10 a 11 nocí

KYPR


Odletové místo
Praha

Kypr získal nezávislost na britské koloniální
vládě v roce 1960. V roce 1974 napadlo Kypr
Turecko a zabralo 36,2 % jeho území. Hranice
mezi řeckou a tureckou částí ostrova protíná
celý ostrov, včetně srdce hlavního města
Nikósie (Lefkosia) a rozděluje tak město
i celou zemi. Ačkoliv je severní část pod cizí
okupací, Kyperská republika je mezinárodně
uznávána jako jeden legitimní a suverénní
ostrovní stát.
Dovolená na Kypru - to je krásně prožitá
dovolená na ostrově, který je třetím největším
ostrovem Středozemního moře a který nabízí
skutečně široký prostor pro příjemné
a nerušené trávení letní dovolené. Afroditin
ostrov lásky a krásy, jak je také Kypru někdy
přezdíváno, je ideálním místem pro sport,
poznávání, odpočinkovou rekreaci, romantické
zájezdy či svatební cesty - od každého něco
i pro ty nejnáročnější turisty.
V zimě lze na Kypru lyžovat v horách Troodosu
a zároveň se koupat ve vlnách moře. Jsou zde
golfová hřiště i pro velmi zkušené golfové hráče
a tenisové kurty. Pro návštěvníky hotelu
je zajištěno spoustu vodních radovánek - tedy
vše k příjemně strávenému aktivnímu létu.
Kypr má co nabídnout i milovníkům poznávání antické fresky a amﬁteátry, románské hrady,
nádherné mozaiky, gotické a byzantské kostely
a mešity jsou zárukou kvalitních leteckých
poznávacích zájezdů. Atraktivní nabídka
památek a sportovních aktivit je navíc doplněna
křišťálově čistým mořem, příjemným podnebím
(a to i v zimě), místním folklórem,
dobrosrdečností místních obyvatel a místy,
která si i dodnes zachovala svoji
nezaměnitelnou atmosféru.

zátoky Nissi Bay, která nabízí ojedinělou
podívanou na všechny barvy moře, jež Vám
mohou přijít na mysl. Doporučit můžeme také
pláž Golden Beach, patřící mezi klidnější, přesto
však jedny z nejkrásnějších na ostrově.
Kypr je doslova rájem pro znalce a milovníky
vína - kyperská vína jsou jedna z nejstarších
na světě. Proslulé je tzv. likérové víno
produkované klášterními mnichy Commandaria. Krásným zážitkem se může stát
také návštěva některé z mnoha malebných vinic,
vinařských závodů, muzea vinařství či jen
ochutnává vína v tradiční řecké taverně - třeba
již v létě 2018. V měsíci září na Kypru probíhají
velké slavnosti vína.
Dalším důvodem, který bude stát za Vaším
návratem na tento kouzelný ostrov je proslulá
kyperská kuchyně, která tvoří podstatný prvek
dobře strávené dovolené a Kypr vás v tomto
směru určitě nezklame. Kromě vysokého
standardu svěžesti a pestrosti nabízených
pokrmů, jsou většinou turisté nadšeni jak
kyperskou kuchyní, plnou zeleniny a bylinek
tak i srdečnou obsluhou.
Kompletní nabídka ubytování a aktuální
ceny na www.viamare.cz a www.vtt.cz

Kypr často nazýván "ostrovem lásky". Za to vděčí
ostrov legendě o bohyni lásky a krásy Afrodité,
která se zde prý zrodila z mořské pěny, což
dokazuje krásné průzračně čisté moře, které
stojí nejen za pohled, ale také za vyzkoušení.
Pro Kypr je charakteristický životní optimismus
jeho obyvatel, jejich družnost a ochota pomoci.
Pláže na Kypru patří mezi jedny z nejkrásnějších.
Bezkonkurenčně nejlepší a velmi dlouhé pláže
naleznete v letovisku Ayia Napa. Kromě toho
si můžete letní dovolenou zpestřit návštěvou
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Svozy na/z letiště

OSTROV BOHYNĚ KRÁSY A LÁSKY AFRODITÉ

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

DOPORUČUJEME

Kompletní nabídka ubytování a aktuální
 navštivte
botanický park Eleouthkia,
ceny
na ostrov-kypr.vtt.cz
mezi Paphosem a Limassolem,
kde je 13 tematických zahrad
s tisícovkami místních rostlin a rostlin
z oblasti Středozemního moře


milovníkům a znalcům vína
doporučujeme navštívit muzea vína
v Limassolu



pokud budete svou dovolenou trávit
v letovisku Ayia Napa, navštivte
i s Vašimi dětmi vodní park Water World
se spoustou tobogánů, houpaček
a skluzavek a lunapark a Marine Life
muzeum, kde si lze zblízka prohlédnout
různé druhy mořských živočichů



pokud máte rádi církevní stavby
a budete ubytováni v letovisku Protaras,
neopomeňte navštívit kostelík Sv. Eliáše
(700 m od centra, v noci osvětlený),
kostel Panny Marie, Sv. Andrease
a Sv. Anny

Další zajímavosti Vám na místě
doporučí zástupce CK.

KYPR
CORAL BAY
Toto klidnější, ale rychle se rozvíjející letovisko
leží cca 12 km od Paphosu, kam se lze velmi
snadno dopravit místními autobusy. Hlavní
předností tohoto místa je zdejší „Korálová
zátoka“ s nádhernou písečnou pláží
a pozvolným vstupem do moře (místy v něm
jsou kamenná plata.) Taverny a restaurace
nabízející místní kyperské speciality, ale najdete
zde i rychlá občerstvení nebo irskou hospodu.
Nechybí ani obchody se suvenýry
a supermarkety. Z Coral Bay se dá jít podél
pobřeží pěšinou (a někdy po plochých skalách)
asi tak 2 hodiny na západ ke kostelíku
Ag. Georgios, kde končí poslední asfaltová cesta
a začíná národní park Akamas. Do soutěsky
Avakas, velmi pěkného místa plného zeleně,
je to pěšky přibližně další hodinu. (Ke kostelu

KISSONERGA
Kissonerga je malé letovisko. Spíše by se tak
dala nazvat klidná oblast, ležící mezi Coral Bay
(cca 3 km) a Paphosem (cca 7 km), turistickými
letovisky, nabízejícími široké možnosti zábavy
a nákupů, kam jezdí velmi často městské
autobusy. Je to také jediné místo, kde se daří
banánovníkům, pěstovaným na rozsáhlých
plantážích. Je zde spíše divoké pobřeží jako
stvořené pro potápění a šnorchlování,
s menšími zátokami s písečnými plážemi.

PAPHOS
Evropské město kultury pro rok 2017 Paphos,
jedno z nejpůvabnějších letovisek. Jediné město
ostrova, které si zachovalo svou původní
identitu a nebylo pohlceno rychlou turistickou
výstavbou. Je to velmi příjemné, přátelské
a starobylé městečko se stylovými tavernami,
kavárnami, restauracemi a obchody. Celé město
je právem, díky svým četným historickým
památkám, na seznamu světového dědictví
organizace UNESCO. Mezi nejnavštěvovanější
památky patří rozsáhlé naleziště antických
vykopávek v části Nea Paphos neboli Kato
Paphos, dále tzv. Paphosské mozaiky (zajímavá
sbírka barevných mozaik v tzv. Dionýsově vile),
Hrobky králů, křesťanské katakomby ukryté
v hoře Fabrica, Odeon, kostely i malebný přístav,
který střeží stará benátská pevnost a odkud
je hezká vyhlídka na moře a okolí. Přímo
zde v Paphosu jsou pláže písečné, kamenité,
městské i veřejné. Většinu turistů však láká svým
jemným pískem Coral Bay (vzdálená cca 12 km.

LIMASSOL
Limassol, jedno z nejvýznamnějších turistických
středisek ostrova Kypru, je druhým největším
městem na Kypru, hlavním přístavem ostrova
a řecky se nazývá Lemesos. Po celém městě
i jeho okolí je rozeseto mnoho historických
a archeologických památek a zajímavostí
(starověké naleziště Kourion či Amathous,
amﬁ teátr v Episkopi, hrad Kolossy), muzeí
(lidového umění, byzantského umění), veřejné
parky, zoologická zahrada aj., ale také
hypermoderní budovy bank a zahraničních
společností a luxusní hotely, které daly
vzniknout názvu „Malá Paříž“, kterým bývá
Limassol označován. Konají se zde různé
slavnosti, festivaly vína a karnevaly. Pláže přímo
v Limassolu jsou dlouhé písečné nebo písčitooblázkové. V okolí se nachází další známé pláže
jako Lady´s Mile Beach (nejbližší pláž
od Limassolu dlouhá 7 km), Governor´s Beach
(pláž s tmavým pískem), Kourion Beach,
Avdimou Beach, Pissouri Bay. Pobavení, pohyb
i odpočinek lze prožít ve vodním parku nedaleko

se dá rovněž dojet autobusem a teprve poté
pokračovat pěšky.) Je tam krásná písečná
a přitom nepříliš navštěvovaná pláž, nechybí
ani taverna a kiosek s občerstvením. Nedaleko
letoviska se nachází dvě 18-ti jamková golfová
hřiště.
Transfer:
Cesta z letiště v Larnace na Coral Bay
(cca 162 km) potrvá asi 2h.

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ
Corallia Beach (hotel s polopenzí)
Coral Beach (hotel s polopenzí)

... str. 315
... str. 316

Transfer:
Cesta z letiště v Larnace do Kissonergy
(cca 157 km) potrvá asi 1 h. a 45 minut.

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ
Queen´s Bay (hotel s polopenzí)
Cynthiana Beach (hotel s polopenzí)

... str. 318
... str. 319

Další pláž s jemným pískem, která je lehce
přístupná z Paphosu a je dlouhá 100 m,
je Agios Georgios Beach. Výborným místem
k osvěžení je také pláž u Petra tou Romiou,
která je oblázková a voda zde je křišťálově čistá.
Autobusové spojení je každý den.
Doporučujeme navštívit Paphos ZOO, tedy ptačí
a zvířecí park, který se nachází v oblasti Peyia.
Přímo v Paphosu je též vodní park Afrodite,
kde se bude líbit nejen dětem.
Transfer:
Cesta z letiště v Larnace do Paphosu
(cca 150 km) potrvá asi 1h a 30 min.

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ
Elysium (hotel se snídaní)
Veronika (hotel s polopenzí)
King Evelthon Beach
(hotel s all inclusive)
Dionysos Central
(hotel se snídaní)

... str. 316
... str. 317
... str. 329
... str. 329

Limassolu. Po celém pobřeží – od přístavu
v centru města až po poslední hotel – jezdí
zhruba každých 20 minut autobus. V přístavu lze
přestoupit na další linky, které jedou do Kouria
a Kolossy. Z autobusového nádraží lze jet
do Paphosu, Larnaky nebo Nikósie. Od hotelové
riviéry na východě Limassolu vede cca 3 km
dlouhá pobřežní lávka nad mořem směrem
k centru až k vykopávkám Amathous.
Dále se dá jít podél moře po pláži až do centra.
Transfer:
Cesta z letiště v Larnace do Limassolu
(cca 73 km) potrvá asi 50 min.

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ
Navarria (hotel se polopenzí)
Mediterranean Beach
(hotel s polopenzí)

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

... str. 320
... str. 321
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KYPR
AYIA NAPA
Toto letovisko na jihovýchodním výběžku
ostrova láká především nádhernou pláží
s jemným zlatavým pískem, která je rájem
pro koupání a relaxaci a nabízí různé druhy
vodních sportů. Kromě toho tu najdete množství
obchodů se suvenýry, markety, hotely, kavárny,
restaurace, kluby i bary. Nedaleko přístavu
se nacházejí Blue Caves, mořské jeskyně
s křišťálově čistou vodou modré barvy. Chybou
by bylo nedojít (nebo nedojet) do národního
parku Cavo Greco na nejjihovýchodnějším
pobřeží Kypru i celé Evropy. Vedou sem
cyklistické i turistické stezky, ke koupání lákají
klidné pláže i modré laguny.
Snad nejznámější pláž na Kypru – a také
nejfotografovanější – Nissi Beach – se nachází
cca 2,5 km od centra před hotelem Adams
Beach. Pláž s jemně bílým pískem a ostrůvkem,
kam se dá projít pěšky přes mělké moře,
je nazývána kyperským Karibikem – moře
tu má snad všechny barvy od světle tyrkysové
po tmavě modrou. Další oblíbená pláž s jemným
pískem nese jméno Makronisos Beach, najdete
ji na konci Ayia Napy před hotelem Asterias
Beach. Zajištěno je velmi frekventované spojení
mezi Protarasem, Ayia Napou a Paralimni.
V letovisku se nachází vodní park Water World,

PROTARAS
Protaras a Paralimni jsou letoviska podobná
Ayia Napě, jen zhruba 2x menší a tedy klidnější,
což se ale mění o víkendech, kdy se sem sjíždějí
za koupáním a zábavou obyvatelé Nikósie.
Už řadu let patří mezi nejvyhledávanější místa
na ostrově především díky svým krásným
a širokým plážím s jemným pískem, nabízejících
širokou paletu vodních sportů (windsurfing,
potápění, jachting i létání na padácích).
Mezi nejznámější pláže patří Fig Tree Bay nebo
Flamengo. V letovisku najdete množství
nejrůznějších obchůdků, restaurací, barů,
diskotéky. V letovisku Protaras najdete dostatek
půjčoven kol, motorek a je zde též velmi dobrá
dostupnost taxíků. Zajištěno je velmi
frekventované spojení mezi Protarasem, Ayia
Napou a Paralimni (přes den cca každých
20 minut). Doporučujeme navštívit mořské
akvárium, mini ZOO, kde se nachází vyhlídková
věž s panoramatickými výhledy na okolní

Transfer:
Cesta z letiště v Larnace do Ayia Napy
(cca 55 km) potrvá asi 40 min.

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ
Callisto Holiday Resort
(hotel s polopenzí)
Asterias Beach (hotel s polopenzí)
Adams Beach (hotel s polopenzí)
Limanaki Beach (hotel s polopenzí)
Pierre Anne Hotel (hotel s polopenzí)
Abacus Suites (hotel s polopenzí)
Fedrania Gardens (hotel s polopenzí)
Nissiana (hotel s polopenzí)
Nelia Beach (hotel s all inclusive)
Evabelle Napa
(apartmánový hotel bez stravy)

... str. 325
... str. 326
... str. 326
... str. 327
... str. 327
... str. 328
... str. 328
... str. 329
... str. 329
... str. 329

letoviska a Famagustu. V letovisku je lunapark
a vodní park.
Transfer:
Cesta z letiště v Larnace do Protarasu
(cca 65 km) potrvá asi 1h.

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ
Pernera Beach (hotel s all inclusive)
Cavo Maris (hotel se snídaní)
Sunrise Beach (hotel s polopenzí)
Anastasia Beach
(hotel s premium all inclusive)
Sunrise Pearl (hotel s polopenzí)
Narcissos Water Park
(hotel s all inclusive)
The Blue Ivy (hotel se snídaní)

... str. 322
... str. 323
... str. 324
... str. 329
... str. 329
... str. 329
... str. 329

VÝLETY

Výlety a tipy nalezne 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):

Pohoří Troodos a klášter Kykkos - První
zastávkou na tomto atraktivním celodenním
výletě je tradiční vesnička Lania nebo Omodos,
kterou proslavila výroba nejstaršího vína
na světě – Commandarie. Odtud autobus
stoupá až pod nejvyšší horu Kypru - Olympu
(1 952 m). Poté bude dostatek času na prohlídku
nejbohatšího kláštera ostrova jménem Kykkos.
(Podmínkou pro vstup jsou dlouhé kalhoty
u mužů, sukně u žen, u všech pak skrytá
ramena).
(orientační cena: 45 €)

Safari jeepem na polostrově Akamas Nasedněte do oﬀroadů a vydejte se do míst,
kde to obyčejná auta vzdávají. Čeká vás
adrenalinová jízda z Paphosu na poloostrov
Akamas do soutěsky Avgas, k želví zátoce Lara
a mořské jeskyni. Čas na koupání v zátoce
Chrysochou.
(orientační cena: Paphos: 60 € / Limassol 75 €)
Nikósie a Kyrenia - Během výletu navštívíte
hlavní město ostrova Nikósii. V severní části
ostrova navštívíte opatství Bellapais, které bylo
založeno mnichy z Jeruzaléma. Další zastávka
je v Kyrenii. Volno je na občerstvení, procházku
nebo nákupy. Nutný cestovní pas.
(orientační cena: Paphos/Limassol: 65 €)
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lunapark a Marine Life muzeum. Přes celou
Ayia Napu vede cyklostezka.

Paphos - Podnikněte celodenní výlet jižním
pobřežím Kypru, na kterém se seznámíte
s historií i současností ostrova, uvidíte slavné
památky i atraktivní místo Petra tou Romiou,
kde je pláž, kde se podle pověsti z mořské pěny
zrodila bohyně Afrodita.
(orientační cena: 55 €)

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

Poznávejte na dovolené.
Ceny pronájmů aut naleznete na webu.
Oslí výlet - Moderním autobusem, historickým
vozítkem, ale především na oslících se svezete
na tomto odpočinkovém výletu, při kterém
poznáte místní zvyky a na oslí farmě Kalokedara
ochutnáte zdejší produkty – sýr challoumi, olivy,
domácí chléb, červené víno i pálenku. Po oslím
dobrodružství Vás čekají prostřené stoly s večeří
formou bufetu a také hudba a tanec.
(orientační cena – Paphos/Limassol: 74 €)
Lodní výlet - Prožijte odpočinkový den na výletní
lodi, která vyplouvá z Ayia Napy a podél Modrých
jeskyní a Mostu milenců pluje k mysu Cavo Greco,
kde se můžete koupat v modré laguně Conos Bay.
Plavba pokračuje podél středisek Protaras
a Paralimni až k výhledu na Famagustu. Po obědě
na lodi, který je v ceně zájezdu, se vracíte zpět se
zastávkou na koupání v Green Bay.
(orientační cena: Larnaka, Ayia Napa,
Protaras: 55 €)

KYPR  CORAL BAY

 Pro rodiny s dětmi
 Přímo u pláže
 Oblíbené místo
 Dítě výhodná cena

Corallia Beach
Apartmánový hotel  Polopenze

 Svozy na/z letiště

POLOHA
Ubytování typu apartmánový hotel je zasazen do klidného
prostředí uprostřed zeleně, přímo na břehu moře letoviska
Coral Bay.
UBYTOVÁNÍ
Studia pro 1–3 osoby jsou jedna místnost s manželskou
postelí a rozkládacím lůžkem pro 3. osobu. Apartmány
pro 2-4 osoby se skládají ze 2 pokojů – ložnice a obývacího
pokoje s rozkládacími lůžky pro 3. a 4. osobu. Součástí
pokojů je vybavený kuchyňský kout s vařičem, troubou,
rychlovarnou konvicí a ledničkou. Všechny pokoje mají též
koupelnu s vanou a sprchou nebo sprchový kout, WC,
klimatizaci, fén, telefon, TV/SAT, balkón nebo terasu
s výhledem do okolí, vnitrozemí, krajinu nebo směrem
na moře. Některé přízemní pokoje s teráskou mají vstup
přímo do zahrady.
VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je vstupní hala s recepcí, salónek, 3 výtahy, bary
s TV/SAT, restaurace, rybí taverna u moře, minimarket,
zahrada, parkoviště, bazén, dětský bazén, slunečníky a lehátka
(u bazénu zdarma, na pláži za poplatek), sluneční terasa,
dětský koutek v zahradě, ﬁtcentrum a sauna (na vyžádání,
zdarma), herna, tenis (zapůjčení vybavení za poplatek),
masáže (na vyžádání), kulečník a green bowls (za poplatek).
Hotel pořádá pro své hosty obvykle v hlavní sezóně řecké
a kyperské večírky. Wi-Fi je v prostoru recepce zdarma.

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

Dospělá osoba
Cena od

STRAVOVÁNÍ
Snídaně a večeře jsou formou švédského stolu.
PLÁŽ
Písečná pláž hned u hotelu patří mezi nejkrásnější v této
oblasti. Vstup do moře je pozvolný, v moři je jemný písek,
místy kameny a kamenné plato.

16 790 Kč*
Dítě do 12 let na přistýlce
Výhodná cena od

8 990 Kč
Platnost ceny do 31. 1.

SHRNUTÍ
Krásná zátoka s pěkným koupáním, prostorné ubytování
v hotelových apartmánech, výborná kuchyně.
VZDÁLENOSTI
Pláž: přímo před areálem
Centrum: cca 2 km

Dítě do 12 let pobyt zdarma
Cena od

10 990 Kč
Viz příloha Ceník str. 106
* Cena po nejvyšší slevě

Rezervujte telefonicky 222 206 206 nebo online na www.viamare.cz | www.vtt.cz
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KYPR  PAPHOS / CORAL BAY

Elysium

Coral Beach

Hotel  Snídaně / možnost dokoupení polopenze nebo plné penze

Hotel  Polopenze / možnost dokoupení all inclusive

POLOHA
Originální hotelový komplex
se nachází v klidném prostředí
na okraji letoviska Paphos. Hotel
má jedinečnou architekturu,
budovy jsou postaveny
v byzantském, římském, benátském
i řeckém stylu.

 Na pláži
 I pro náročné
 Pro páry

UBYTOVÁNÍ
V nabídce máme 1-2lůžkové pokoje
s možností přistýlky a mezonety
až pro 4 osoby. Pokoje jsou
vybaveny koupelnou s vanou
a sprchou, WC, klimatizací, fénem
Wi-Fi, TV/SAT, minibarem, trezorem,
balkónem nebo terasou.

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

Dospělá osoba
Cena od

*

44 137 Kč

Dítě do 12 let pobyt zdarma
Cena od

10 990 Kč

Viz příloha Ceník str. 106
* Cena po nejvyšší slevě
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VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je vstupní hala s recepcí,
výtahy, vnitřní a venkovní bary,
snackbary, kavárny, vnitřní
a venkovní restaurace, konferenční
sály, kaplička, amﬁteátr, venkovní
bazény s jacuzzi, dětský bazén,
slunečníky a lehátka, vnitřní bazén
s vířivkou, dětský koutek, dětský
klub, 2 tenisové kurty (zdarma
včetně raket a míčků, a jiné
(viz web).
STRAVOVÁNÍ
Snídaně formou bufetu.
Za příplatek je polopenze nebo
plná penze. (popis a ceny viz web).

 Na pláži
 I pro náročné
 Pro páry

POLOHA
Rozlehlý hotelový komplex
se nachází v klidném prostředí
v blízkosti známého a turisty
vyhledávaného města Paphos.
UBYTOVÁNÍ
Hotel nabízí 1-2lůžkové pokoje
s možností přistýlky a studia
až pro 4 osoby. Všechny pokoje
jsou vybaveny koupelnou s vanou
a sprchou, WC, klimatizací, fénem,
telefonem, TV/SAT, rychlovarnou
konvicí, minibarem, trezorem,
balkónem nebo terasou.

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

Dospělá osoba
Cena od

32 392 Kč*
Dítě do 14 let pobyt zdarma
Cena od

10 990 Kč

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je vstupní hala s recepcí,
salónek, výtahy, internetová
kavárna, kadeřnictví, knihovna,
6 restaurací, 3 bary, nightclub,
snackbary, 2 bazény, 2 dětské
bazény, vnitřní bazén, slunečníky
a lehátka u bazénu a na pláži
zdarma, dětské hřiště, dětský klub
a mnoho dalších aktivit (viz web).
K dispozici osušky na pláž a Wi-Fi
zdarma.
STRAVOVÁNÍ
Polopenze formou bufetu
Za příplatek je all inclusive (popis
a ceny viz web).

PLÁŽ
Hotelový areál leží přímo u písečné
pláže s pozvolným vstupem
do moře.

PLÁŽ
Hotel je hned u písečné pláže
s pozvolným vstupem do moře.
Část zátoky je skalnatá, možnost
šnorchlování.

SHRNUTÍ
Originální prostředí, hned u moře
a pláže, vyhlášené Spa &wellness
centrum

SHRNUTÍ
Hned u moře a pláže, spousta
aktivit, kvalitní služby.

VZDÁLENOSTI
Pláž: přímo před hotelem
Centrum: cca 2 km

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

Viz příloha Ceník str. 106
* Cena po nejvyšší slevě

VZDÁLENOSTI
Pláž: přímo před hotelem
Centrum: cca 2 km

KYPR  PAPHOS

 Oblíbené místo
 Rezervujte včas
 Pro rodiny s dětmi
 Dítě výhodná cena

Veronika
Hotel  Polopenze

 Svozy na/z letiště

POLOHA
Oblíbený a velmi žádaný hotel s příjemnou rodinnou
atmosférou se nalézá v klidnější oblasti letoviska Paphos.
Hotel prošel částečnou rekonstrukcí. Je zasazen do velmi
pěkné zahrady a v jeho okolí se nacházejí různé obchody
se suvenýry a potravinami, restaurace, bary i lékárna.
V pěší vzdálenosti je také vodní park, lunapark a minigolf.
UBYTOVÁNÍ
V hotelu jsou dvoulůžkové pokoje s možností
1 nebo 2 přistýlek. Všechny pokoje jsou vybaveny koupelnou
s vanou a sprchou nebo sprchovým koutem, WC, klimatizací,
fénem, telefonem, TV/SAT, ledničkou, balkónem nebo
terasou s výhledem na bazén, zahradu nebo na letovisko.
Dětská postýlka je na vyžádání (zdarma).
VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je vstupní hala s recepcí (trezor zdarma), výtah,
salónek & kavárna s TV/SAT, místnost s možností
bezplatného zapůjčení žehličky, restaurace, vnitřní
a venkovní bar, snackbar a kavárna, bazén, dětský bazén,
slunečníky a lehátka u bazénu zdarma, kulečník
(za poplatek), velká zahrada, parkoviště, Wi-Fi v prostoru
recepce a salónku zdarma.

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

Dospělá osoba
Cena od

STRAVOVÁNÍ
Snídaně a večeře jsou formou bufetu.

15 490 Kč*

PLÁŽ
Pěkně upravená písečná pláž s pozvolným vstupem do vody.
U pláže jsou převlékárny, sprchy, toalety, malá restaurace.
Slunečníky a lehátka jsou za poplatek. Vodní sporty
(super jet ski, paragliding, banana) jsou za poplatek.

Dítě do 15 let na přistýlce

SHRNUTÍ
Oblíbený hotel, příjemná atmosféra, možnosti procházek
do okolí, příznivá cena.

Výhodná cena od

8 990 Kč
Platnost ceny do 31. 1.

Dítě do 15 let pobyt zdarma
Cena od

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 480 m
Centrum: cca 1,2 km

10 990 Kč
Viz příloha Ceník str. 106
* Cena po nejvyšší slevě

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

 Klidné prostředí
 Dítě výhodná cena

Queen´s Bay

 Pro páry

Hotel  Polopenze / možnost dokoupení all inclusive

 Pěkný výhled na moře
 Svozy na/z letiště

POLOHA
Hotel se nachází v klidném prostředí v jedné z nejkrásnějších
částí oblasti Kissonerga. Je zasazený do nádherné rozlehlé
zahrady, která se rozprostírá až k pláži, disponuje
impozantními výhledy na okolní stále zelené banánové
plantáže, safírově modré moře a hory.

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

Dospělá osoba
Cena od

15 490 Kč*
Dítě do 14 let na přistýlce
Výhodná cena od

8 990 Kč
Platnost ceny do 31. 1.

UBYTOVÁNÍ
Hotel má dvoulůžkové pokoje s možností 1 přistýlky. Všechny
pokoje jsou vybaveny koupelnou s vanou a sprchou nebo
sprchovým koutem, WC, klimatizací, fénem, telefonem, Wi-Fi
připojením, trezorem (za poplatek), lednicí (za poplatek),
TV/SAT, balkónem nebo terasou. Pokoje mají výhled
na moře, bazén, hory, okolí nebo vnitrozemí. Dětská postýlka
je na vyžádání (zdarma), nelze umístit do pokoje, který
je již obsazen 1 přistýlkou.
VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je vstupní hala s recepcí, výtahy, salónek s TV/SAT,
vnitřní a venkovní bar, snackbar, kavárna, vnitřní a venkovní
restaurace, obchod se suvenýry, rozsáhlá zahrada, vnitřní
parkoviště, bazén, dětský bazén, lehátka a slunečníky
(u bazénu a v zahradě zdarma, na pláži za poplatek), dětské
hřiště, potápění, Spa & wellness (za poplatky). Na recepci
si lze zajistit pronájem jízdních kol, mopedů a motocyklů
(za poplatek). Hotel organizuje pro své hosty v hlavní sezóně
různé animační programy. Wi-Fi je v prostoru recepce
zdarma.
STRAVOVÁNÍ
Snídaně a večeře jsou formou švédského stolu. Za příplatek
je all inclusive (popis a ceny viz web).

Dítě do 14 let pobyt zdarma
Cena od

10 990 Kč

PLÁŽ
Před hotelem je menší písečná pláž, stejně tak divoká
skalnatá pláž (doporučujeme boty do vody).
SHRNUTÍ
Krásné výhledy na moře, dobrý hotelový servis a výborná
kuchyně.

Viz příloha Ceník str. 107

VZDÁLENOSTI
Pláž: přímo před areálem
Letovisko Paphos: cca 7 km
Letovisko Coral Bay: cca 3 km

* Cena po nejvyšší slevě

318
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KYPR  KISSONERGA

 Přímo na pláži
 Pro páry
 Vhodné pro seniory
 Klidné prostředí

Cynthiana Beach
Hotel  Polopenze / možnost dokoupení plné penze nebo all inclusive

 Svozy na/z letiště

POLOHA
Hotelový komplex tvoří 5 budov a nabízí dvoulůžkové pokoje
s možností 1 přistýlky a rodinné pokoje pro 4 osoby, které
tvoří 1 místnost se 2 pevnými lůžky a 2 přistýlkami nebo
palandou pro děti. Všechny pokoje jsou vybaveny koupelnou
s vanou a sprchou nebo sprchovým koutem, WC, klimatizací,
fénem, telefonem, TV/SAT, trezorem (za poplatek), lednicí
(za poplatek), balkónem nebo terasou s výhledem na moře,
zahradu, letovisko a okolí. Hotel nabízí též pokoje superior
(popis a cena na webu).
VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je recepce, výtah, salónek s TV/SAT, snackbar,
restaurace, bar u bazénu a na pláži, kavárna, obchod
se suvenýry, nádherná zahrada, parkoviště, Wi-Fi v areálu
i na pokojích (zdarma), 2 venkovní bazény, dětský bazén,
slunečníky a lehátka u bazénu i na pláži zdarma, vnitřní
bazén (vyhřívaný pouze v zimním období), dětské hřiště,
sauna a kulečník (za poplatek). Volejbalové a tenisové kurty,
stolní tenis a ﬁtcentrum jsou zdarma. Hotel pro své hosty
pořádá obvykle v hlavní sezóně různé animační programy.
STRAVOVÁNÍ
Snídaně a večeře jsou formou bufetu. Za příplatek
je možnost plné penze nebo all inclusive (popis a ceny viz web).
PLÁŽ
Hotel leží na skalnatém výběžku nad mořem, kde tvoří
přírodní lagunu s křišťálově čistou vodou, která láká
ke šnorchlování a potápění. Hotel má vlastní malou, uměle
vytvořenou, písečnou pláž.

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

Dospělá osoba
Cena od

19 270 Kč*
Dítě do 15 let pobyt zdarma
Cena od

10 990 Kč

SHRNUTÍ
Romantické prostředí, krásný výhled na moře z hotelové
terasy a velmi chutná strava.
VZDÁLENOSTI
Pláž: přímo před areálem
Letovisko Paphos: cca 7 km
Letovisko Coral Bay: cca 3 km

Viz příloha Ceník str. 107
* Cena po nejvyšší slevě

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

 Pro všechny generace
 Zábava na dosah

Navarria

 Oblíbené místo

Hotel  Polopenze / možnost dokoupení plné penze nebo all inclusive

 Rezervujte včas
 Svozy na/z letiště

POLOHA
Žádaný hotel s velmi příjemnou atmosférou je postaven
v tradičním kyperském stylu. Nachází se v oblasti zvané
Agios Tychonas ve městě Limassol. V okolí je několik
restaurací, barů, obchodů se suvenýry i potravinami,
jsou zde též možnosti denní i noční zábavy. Nad hotelem
je ve vzdálenosti cca 150 m dálnice, která je spojnicí mezi
Paphosem a Larnakou.

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

Dospělá osoba
Cena od

15 890 Kč*

UBYTOVÁNÍ
V tomto hotelu jsou k dispozici dvoulůžkové pokoje
s možností 1 přistýlky. Všechny pokoje jsou vybaveny
koupelnou se sprchou a vanou nebo sprchovým koutem,
WC, klimatizací, fénem, telefonem, TV/SAT, ledničkou,
trezorem, balkónem nebo terasou s výhledem do vnitrozemí,
na bazén, zahradu a směrem k moři. Doporučujeme
přikoupit si výhled směrem na bazén nebo moře. Dětská
postýlka je na vyžádání (zdarma).
VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je vstupní hala s recepcí, salónek s krbem, výtah,
společenská místnost s TV/SAT, internetový koutek, vnitřní
a venkovní bar, snackbar, kavárna, restaurace, konferenční
sály, prádelna a čistírna, zahrada, parkoviště a osušky
k bazénu nebo na pláž.

Dítě do 14 let pobyt zdarma
Cena od

10 990 Kč

STRAVOVÁNÍ
Snídaně a večeře jsou formou švédského stolu. Za příplatek
je možná plná penze nebo all inclusive (popis a ceny viz web).
PLÁŽ
Písečná pláž přecházející do oblázkové a moře s pozvolným
vstupem je k dosažení přes rušnou silnici, cca 5 minut.
K pláži je možné dojít cestou z kopečka přes hotel nebo
cestou od hlavního vchodu, cca 220 m.
SHRNUTÍ
Příjemná atmosféra hotelu, důraz na čistotu a kvalitní úklid
a výborný poměr kvalita – cena.
VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 200 m
Centrum: cca 5 km

Viz příloha Ceník str. 107
* Cena po nejvyšší slevě
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KYPR  LIMASSOL

 I pro náročné
 Přímo u pláže
 Oblíbené
 Zábava na dosah

Mediterranean Beach
Hotel  Polopenze / možnost dokoupení plné penze nebo jen pobyt se snídaní

 Rezervujte včas

POLOHA
Velmi oblíbený hotelový komplex, terasovitě zasazený
do rozlehlé zahrady, se nachází v klidném prostředí.
Známá archeologická lokalita Amathous se nachází
cca 500 m od areálu.
UBYTOVÁNÍ
Hotel nabízí dvoulůžkové pokoje s možností 1 přistýlky,
rodinné pokoje, až pro 4 osoby s palandou pro děti nebo
lůžky. Pokoje mají koupelnu s vanou a sprchou nebo
sprchový kout, WC, klimatizaci, fén, telefon, TV/SAT, minibar,
trezor, balkón nebo terasu s výhledem do vnitrozemí.
Další typy pokojů jsou na vyžádání.
VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je vstupní hala s recepcí, salónek, výtahy,
konferenční místnosti, restaurace, bary, snackbary, bistro,
kavárna, ouzeri, venkovní terasa s krásným výhledem
na moře, zlatnictví, butik, kadeřnictví, prádelna a čistírna,
baby sitting, obchod se suvenýry, zahrada, parkoviště. Wi-Fi
(zdarma), venkovní terasovitý bazén, dětský bazén, vnitřní
bazén (v zimním období vyhřívaný), slunečníky a lehátka
u bazénu a na pláži zdarma. Dále je k dispozici dětský
koutek, miniklub pro děti 4-12 let, SPA centrum (od 18 let) různé druhy masáží (za poplatek), moderně vybavené
ﬁtcentrum a místnost na cvičení (zdarma) a osušky k bazénu
a na pláž (za vratný depozit).
STRAVOVÁNÍ
Snídaně a večeře jsou formou švédských stolů. Za příplatek
je možnost plné penze nebo lze mít pobyt jen se snídaní
(popis a ceny viz web).

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

Dospělá osoba
Cena od

24 454 Kč*
Dítě do 12 let pobyt zdarma
Cena od

10 990 Kč

PLÁŽ
Hotelový komplex se nachází hned u mořského pobřeží
a písčité pláže s pozvolným vstupem do moře.
SHRNUTÍ
Hezká zahrada, kvalitní servis a krásné výhledy z hotelové
terasy na moře.
VZDÁLENOSTI
Pláž: přímo před areálem
Centrum: cca 8 km

Viz příloha Ceník str. 107
* Cena po nejvyšší slevě

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

 Dítě výhodná cena
 Pro rodiny s dětmi

Pernera Beach

 Vhodné pro seniory

Hotel  All inclusive

 Přímo u pláže
 Svozy na/z letiště

POLOHA
Tento velmi žádaný kompletně zrenovovaný pětipodlažní
hotelový areál leží na mořském břehu jedné z nejhezčích
oblastí ostrova. Je obklopen krásně upravenou zahradou
s palmami, stromy a keři. Nejbližší obchod a restaurace jsou
cca 100 m, lékárna cca 200 m vlevo na hlavní křižovatce,
bankomat cca 200 m, pekárna, obchody, restaurace a bar
cca 10 minut chůze.

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

Dospělá osoba

UBYTOVÁNÍ
V hotelu jsou zrenovované pokoje pro 1-4 osoby. Rodinné
pokoje se skládají z 1 místnosti s palandou nebo rozkládacím
gaučem. Všechny pokoje jsou vybaveny koupelnou
se sprchou a vanou nebo sprchovým koutem, WC, klimatizací,
fénem, telefonem, TV/SAT, ledničkou, rychlovarnou konvicí,
trezorem, balkónem s výhledem do vnitrozemí nebo
na moře. 1lůžkové pokoje mají boční výhled na moře
již v ceně.

Platnost ceny do 31. 1.

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je vstupní hala s recepcí, výtah, telefonní automat,
salónek s TV/SAT, konferenční sál, místnost na zavazadla,
kadeřnický salón, salón krásy, prádelna, obchod se suvenýry,
minimarket, restaurace, bary a snackbary, taverna, velká
zahrada, parkoviště, bazén, dětský bazén, slunečníky
a lehátka u bazénu a v zahradě zdarma. Hotel má širokou
nabídku sportovních možností (viz popis a ceny na webu),
dobře vybavené spa & wellness centrum. Osušky k bazénu
a na pláž jsou zdarma. Wi-Fi je zdarma v prostoru recepce
a hlavního baru.

Dítě do 12 let pobyt zdarma

STRAVOVÁNÍ
Formou all inclusive plus (popis viz web).

Cena od

22 990 Kč*
Dítě do 12 let na přistýlce
Výhodná cena od

8 990 Kč

Cena od

10 990 Kč

PLÁŽ
Krásná písečná zátoka se světlým jemným pískem Sandy Bay
je hned u hotelu, zde je pozvolný vstup do moře a velmi
pěkné koupání.
SHRNUTÍ
Příjemné ubytování, klidné prostředí, ochotný personál,
ideální poloha, výborná strava.

Viz příloha Ceník str. 108
* Cena po nejvyšší slevě
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VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 50 m
Centrum: cca 2 km
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KYPR  PROTARAS

 Přímo u pláže
 I pro náročné
 Zábava na dosah
 Pěkný výhled na moře

Cavo Maris Beach
Hotel  Snídaně / možnost dokoupení obědů, večeří, all inclusive, all inclusive ultra

 Svozy na/z letiště

POLOHA
Tento velmi známý a velmi vyhledávaný hotelový areál
je situován v krásné a rozlehlé subtropické zahradě,
v klidném prostředí.
UBYTOVÁNÍ
Hotel nabízí celkem 246 pokojů pro 1-5 osob. Rodinné
pokoje pro 3-5 osob jsou na vyžádání. Všechny pokoje
jsou vybaveny koupelnou s vanou a sprchou nebo sprchový
kout, WC, klimatizací, fénem, telefonem, TV/SAT, ledničkou,
termoskou, rychlovarnou konvicí, trezorem, balkónem
nebo terasou s výhledem do vnitrozemí, okolí nebo na moře.
VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je recepce, vstupní hala, salónek, pokojová služba,
3 výtahy, minimarket, místnost s TV/SAT, kavárna, restaurace,
bary, bar u bazénu, bazén, dětský bazén, dětský koutek,
dětský klub a jiné služby (viz web).
STRAVOVÁNÍ
Snídaně jsou formou švédského stolu. Za příplatek je možná
polopenze, plná penze, all inclusive nebo ultra all inclusive
(popisy a ceny viz web).
PLÁŽ
Hotel je situován u písečné pláže s hrubším pískem světlé
barvy.
SHRNUTÍ
Dobře vybavené pokoje, péče o stálé zákazníky a nedaleko
centra letoviska.

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

Dospělá osoba
Cena od

22 915 Kč*
Dítě do 12 let pobyt zdarma
Cena od

10 990 Kč

VZDÁLENOSTI
Pláž: přímo před areálem
Centrum: cca 1,5 km

Viz příloha Ceník str. 108
* Cena po nejvyšší slevě

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

 Pro páry
 I pro náročné

Sunrise Beach

 Svozy na/z letiště

Hotel  Polopenze / možnost dokoupení plné penze

 Přímo u pláže
 Zábava na dosah

POLOHA
Velmi oblíbený hotel se nachází v centru střediska Protaras,
které nabízí spoustu možností ke společenskému vyžití –
na hlavní promenádě jsou restaurace, taverny, bary, karaoke
a anglické bary, kavárny, diskotéky, dále obchody
s potravinami i suvenýry, lékárna, banky, bankomaty.

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

Dospělá osoba
Cena od

27 532 Kč*
Dítě do 13 let pobyt zdarma
Cena od

10 990 Kč

UBYTOVÁNÍ
V hotelu je celkem 245 pokojů pro 1-4 osoby. Všechny pokoje
jsou vybaveny koupelnou s vanou a sprchou nebo
sprchovým koutem, WC, klimatizací, telefonem, fénem,
TV/SAT, minibarem, trezorem, balkónem nebo terasou.
Pokoje mají výhled do vnitrozemí, na letovisko, okolní
zástavbu. Boční nebo přímý výhled na moře je za příplatek.
Dětská postýlka je na vyžádání (zdarma).
VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je vstupní hala s recepcí, 3 výtahy, bar, kavárna,
internetový koutek, restaurace, snackbar u bazénu, velký
venkovní bazén s lagunou a vířivkou, dětský bazén,
slunečníky a lehátka u bazénu a v zahradě zdarma, vnitřní
bazén (vyhřívaný v zimním období), prádelna, kiosek s tiskem
a suvenýry, zahrada, parkoviště, dětské hřiště, dětský
miniklub, sportovní aktivity, osušky k bazénu zdarma. Wi-Fi
je v prostoru hotelu i na většině pokojů zdarma. V hotelu
se konají obvykle od dubna do října různé společenské
a zábavní animační programy.
STRAVOVÁNÍ
Snídaně a večeře jsou formou švédského stolu, za příplatek
je možná plná penze (popis a ceny viz web).
PLÁŽ
Před areálem je jedna z nejkrásnějších pláží na ostrově
s jemným světlým pískem a pozvolným vstupem do moře.
Na pláži jsou různé vodní sporty.
SHRNUTÍ
Nádherná pláž, velmi hezký areál a dostatek slunečníků
a lehátek u bazénu.

Viz příloha Ceník str. 108

VZDÁLENOSTI
Pláž: přímo před areálem
Centrum: přímo v centru

* Cena po nejvyšší slevě
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KYPR  AYIA NAPA

 Dítě výhodná cena
 Pro rodiny s dětmi
 Oblíbené
 Zábava na dosah

Callisto Holiday Village
Apartmánový hotel  Polopenze / možnost dokoupení all inclusive

 Svozy na/z letiště

POLOHA
Příjemný komplex postavený v tradičním stylu středomořské
vesničky v typických bílomodrých barvách leží
v nejznámějším ostrovním letovisku Ayia Napa. Zasazen
je do pěkné rozlehlé zahrady.
UBYTOVÁNÍ
V areálu jsou studia pro 1–3 osoby a apartmány pro
2–4 osoby (ložnice a obývací pokoj s dalšími 2 přistýlkami
nebo lůžky). Pokoje jsou vybaveny koupelnou s vanou
a sprchou, WC, fénem, klimatizací, malou ledničkou, TV/SAT,
telefonem, balkónem nebo terasou s výhledem o vnitrozemí,
okolí, zahrady nebo areálu. Součástí pokojů jsou kuchyňské
kouty s rychlovarnou konvicí, mikrovlnnou troubou, troubou
na pečení, kávovarem, toustovačem, žehličkou a žehlicím
prknem.
VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je prostorná vstupní hala s recepcí, internetový
koutek, salónek s posezením, restaurace, bary, snackbar
u bazénu, dobře zásobený minimarket, 2 venkovní bazény,
dětský bazén, brouzdaliště, vnitřní bazén, slunečníky
a lehátka u bazénu a v zahradě zdarma, dětské hřiště,
dětský klub, zahrada, parkoviště. V patře v hlavní budově
je knihovnička a info koutek, masážní křesla,
prádelna/čistírna. Osušky k bazénu jsou zdarma.
STRAVOVÁNÍ
Snídaně a večeře jsou formou švédského stolu. Za příplatek
možnost all inclusive (popis a ceny viz web).
PLÁŽ
Hned před areálem je pěkná dlouhá písečná pláž, při vstupu
do moře jsou kameny a kamenné plato, dlouho mělčina
(doporučujeme boty do vody). Další moc pěkná písečná pláž
s dobrým vstupem (laguna) je cca 300 m nebo se vypravte
i na vzdálenější Nissi Beach (cca 2 km).
SHRNUTÍ
Dobrá poloha, pestré animační programy a velká zahrada.
VZDÁLENOSTI
Pláž: přímo před areálem
Centrum: cca 1,5 km

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

Dospělá osoba
Cena od

17 290 Kč*
Dítě do 14 let na přistýlce
Výhodná cena od

8 990 Kč
Platnost ceny do 31. 1.
Dítě do 14 let pobyt zdarma
Cena od

10 990 Kč
Viz příloha Ceník str. 108
* Cena po nejvyšší slevě
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KYPR  AYIA NAPA

Asterias Beach

Adams Beach

Hotel  Polopenze / možnost dokoupení all inclusive nebo premium all inclusive

Hotel  Polopenze / možnost dokoupení plné penze

POLOHA
Jeden z nejvyhledávanějších hotelů
v naší nabídce je vhodný
pro strávení relaxační dovolené.
Areál se nachází v okrajové části
letoviska Ayia Napa.

 I pro náročné
 Přímo u pláže
 Klidné prostředí

 I pro náročné
 Pro rodiny s dětmi
 Přímo u pláže

UBYTOVÁNÍ
Hotel nabízí 1-2lůžkové pokoje
s možností 1 přistýlky pro dítě,
superior pokoje jsou pro 2-4 osoby.
Všechny pokoje jsou vybaveny
koupelnou s vanou a sprchou nebo
sprchovým koutem, WC, klimatizací,
fénem, trezorem, telefonem,
TV/SAT, minibarem, balkónem nebo
terasou.

UBYTOVÁNÍ
Hotel nabízí 1-2lůžkové pokoje
s možností přistýlky a rodinné
pokoje s palandou pro děti. Pokoje
jsou vybaveny koupelnou s vanou
a sprchou nebo sprchovým
koutem, WC, klimatizací, fénem,
malou ledničkou, telefonem,
TV/SAT, balkónem nebo terasou.
Odlety
Praha
Odletové dny
Po, Čt
Počet nocí: 10, 11

Dospělá osoba
Cena od

*

26 722 Kč

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je vstupní hala s recepcí,
salónek, 2 výtahy, minimarket,
konferenční sál, kadeřnictví,
restaurace, snackbar u bazénu,
zahrada, parkoviště, bazén, dětský
bazén, vnitřní bazén, dětské hřiště,
dětský klub, ﬁtcentrum, stolní tenis
a plážový volejbal (zdarma), sauna,
pára, jacuzzi, masáže, kulečník, tenis
(za poplatky). Hotel pořádá v hlavní
sezóně animační programy.
STRAVOVÁNÍ
Snídaně a večeře formou
polopenze. Za příplatek je možné
all inclusive nebo premium all
inclusive (popis a ceny viz web).
PLÁŽ
Přímo u nádherné písčité pláže
Makronisos s křišťálově čistou
vodou a pozvolným vstupem
do moře.

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

Dospělá osoba
Cena od

34 498 Kč*
Dítě do 14 let pobyt zdarma
Cena od

10 990 Kč

* Cena po nejvyšší slevě
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VZDÁLENOSTI
Pláž: přímo před areálem
Centrum: cca 3,5 km

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

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je vstupní hala s recepcí,
5 výtahů, konferenční sály, vnitřní
a venkovní bary, snackbary
a kavárny, vnitřní a venkovní
restaurace, obchod se suvenýry,
salón krásy a kadeřník, prádelna,
lékařská služba, kaple, zahrada,
parkoviště. Osušky na pláž jsou
zdarma.
STRAVOVÁNÍ
Polopenze formou bufetu.
Za příplatek je plná penze
(popis a ceny viz web).
PLÁŽ
Přímo u krásné písečné pláže
v zálivu Nissi Bay s velmi
pozvolným vstupem do moře.
Celá oblast je zde přezdívána
"kyperský Karibik“.
SHRNUTÍ
Přímo u pláže, kvalitní služby,
malý vodní park pro děti, relaxační
prostředí.

SHRNUTÍ
U překrásné písečné pláže,
příjemný areál a klidné prostředí.
Viz příloha Ceník str. 109

POLOHA
Hotelový areál se nachází v klidné
části letoviska, nabízí i vlastní malý
vodní park s tobogány a dalšími
atrakcemi.

Viz příloha Ceník str. 109
* Cena po nejvyšší slevě

VZDÁLENOSTI
Pláž: přímo před areálem
Centrum: cca 3 km

KYPR  AYIA NAPA

Limanaki Beach

Pierre Anne Hotel

Hotel  Polopenze

Hotel  Polopenze

POLOHA
Kompletně zrenovovaný moderní
hotel je ideálně situovaný
v klidnějším prostředí letoviska.
V okolí hotelu jsou možnosti
denního i nočního vyžití
pro všechny generace.
UBYTOVÁNÍ
Hotel nabízí 1-2lůžkové pokoje
s možností přistýlky typu standard
nebo superior. Všechny pokoje
jsou vybaveny koupelnou s vanou
a sprchou nebo sprchovým
koutem, WC, klimatizací, fénem,
telefonem, TV/SAT a rychlovarnou
konvicí, balkonem nebo terasou.
VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je vstupní hala s recepcí,
salónek s TV/SAT, výtah,
konferenční sál, restaurace
s venkovním posezením, bar,
snackbar a kavárna u bazénu,
rybí taverna, prádelna a čistírna,
zahrada, parkoviště, Wi-Fi zdarma,
bazén, dětský bazén, dětský
koutek, sauna a kulečník
(za poplatek), ﬁtcentrum a stolní
tenis (zdarma). Hotel pořádá
obvykle v hlavní sezóně zábavní
večery.

 Zábava na dosah
 Pro všechny generace
 Oblíbené místo

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

Dospělá osoba
Cena od

*

26 074 Kč

POLOHA
Tento klidný hotelový areál
se nachází poblíž centra letoviska
Ayia Napa hned u moře,
asi 5 minut od zábavního parku
Park Paliaso a cca 350 m
od malebného přístavu, odkud
se můžete vydat pěšky až do centra
města, kde jsou neomezné
možnosti denní i noční zábavy.
UBYTOVÁNÍ
V hotelu jsou k dispozici 1-2lůžkové
pokoje s možností přistýlky. Všechny
pokoje jsou vybaveny příjemným
nábytkem, koupelnou se sprchovým
koutem nebo vanou, WC, TV/SAT,
klimatizací, fénem, trezorem, lednicí
a balkónem s výhledem
do vnitrozemí nebo na moře.
VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je vstupní hala s recepcí,
restaurace, bar, bazén s lehátky
a slunečníky, bar u bazénu,
prádelna, směnárna, služba hlídání
dětí (na vyžádání). K dispozici
je plážový volejbal, basketbal, tenis
a stolní tenis, sauna (za poplatky).

 Novinka 2019
 Zábava na dosah
 Pro páry

Odlety
Praha
Odletové dny
Po, Čt
Počet nocí: 7, 10, 11

Dospělá osoba
Cena od

23 482 Kč*

STRAVOVÁNÍ
Polopenze formou bufetu.

Dítě do 14 let pobyt zdarma

10 990 Kč

PLÁŽ
Pláž je dlouhá cca 2 km s jemným,
světlým pískem a pozvolným
vstupem do moře.

PLÁŽ
Hotel je v bezprostřední blízkosti
přírodní oblázkové pláže a uměle
vytvořené písečné pláže. K dispozici
je nabídka vodních sportů
(za poplatek).

SHRNUTÍ
Moderní hotel po rekonstrukci,
blízko pěkné pláže a nedaleko
centra dění.

SHRNUTÍ
Skvělá poloha přímo u pláže
a v blízkosti centra s možnostmi
denní i noční zábavy.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze formou bufetu.

Dítě do 14 let pobyt zdarma
Cena od

10 990 Kč

Viz příloha Ceník str. 109
VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 20 m
Centrum: cca 350 m

* Cena po nejvyšší slevě

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

Cena od

Viz příloha Ceník str. 110
VZDÁLENOSTI
Pláž: před hotelem
Centrum: cca 500 m

* Cena po nejvyšší slevě
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KYPR  AYIA NAPA

Abacus Suites

Fedrania Gardens

Hotel  Polopenze / možnost dokoupení All inclusive

Hotel  Polopenze / možnost dokoupení plné penze

 Novinka 2019
 Dítě výhodná cena
 Pro rodiny s dětmi

POLOHA
Tento nový a moderní hotelový
areál se nachází poblíž živého
centra letoviska Ayia Napa.
V blízkosti hotelu jsou nákupní
i zábavní možnosti.

 Novinka 2019
 Dítě výhodná cena
 Klidné prostředí

UBYTOVÁNÍ
Hotel nabízí 2lůžkové pokoje a suity
s možností až 2 přistýlek,
na vyžádání jsou rodinné suity
až pro 5 osob. Všechny pokoje jsou
vybaveny luxusním nábytkem,
koupelnou se sprchou, WC, TV/SAT,
klimatizací, trezorem, Wi-Fi
připojením, fénem, setem
na přípravu kávy a čaje, balkónem.
Odlety
Praha
Odletové dny
Po, Čt
Počet nocí: 10, 11

Dospělá osoba
Cena od

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
Hosté využívají vybavení a služby
v sousedním hotelu Anmaria Beach
Hotel****. K dispozici je vstupní hala
s recepcí, restaurace, bar, bazén,
dětský bazén, vnitřní bazén,
minimarket, Wi-Fi připojení,
posilovna, stolní tenis, spa&wellness
služby (za poplatek) a tenisové kurty
(za poplatek).

*

24 292 Kč

STRAVOVÁNÍ
Formou all inclusive (popis viz web).

8 990 Kč
Platnost ceny do 31. 1.
Dítě do 13 let pobyt zdarma

PLÁŽ
Nejbližší písečná pláž se nachází
cca 350 m od hotelu. Ke slavné
pláži Nissi Beach je to cca 2 km.
SHRNUTÍ
Luxusní hotel, klidná atmosféra,
poblíž pláže.

Viz příloha Ceník str. 110

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 350 m
Centrum: cca 400 m

* Cena po nejvyšší slevě
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Dospělá osoba
Cena od

18 055 Kč*
Výhodná cena od

8 990 Kč
Platnost ceny do 31. 1.
Dítě do 14 let pobyt zdarma
Cena od

Cena od

10 990 Kč

Odletové dny
Po, Čt
Počet nocí: 10, 11

Dítě do 14 let na přistýlce

Dítě do 13 let na přistýlce
Cena od

Odlety
Praha

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

10 990 Kč
Viz příloha Ceník str. 110
* Cena po nejvyšší slevě

POLOHA
Příjemný kompletně
zrekonstruovaný hotel s rodinnou
atmosférou se nachází v zeleni
na klidném místě mimo rušné
centrum letoviska vzdálené
cca 1,5 km.
UBYTOVÁNÍ
Hotel nabízí 1-2lůžkové pokoje
s možností přistýlky a pokoje
s oddělenou ložnicí až pro 4 osoby.
Všechny pokoje jsou vybaveny
koupelnou se sprchovým koutem,
WC, klimatizací, TV/SAT, trezorem
(za poplatek), mini lednicí
(za poplatek), Wi-Fi připojením
(za poplatek) a balkónem nebo
terasou. Fén je možné zapůjčit
zdarma na recepci.
VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je vstupní hala s recepcí,
bar, restaurace, 2 bazény s lehátky,
dětský bazén, dětské hřiště,
zahrada, tenisový kurt
(za poplatek). K dispozici je Wi-Fi
připojení (zdarma v lobby).
STRAVOVÁNÍ
Polopenze. Snídaně formou bufetu,
večeře servírované. Možnost
dokoupení plné penze.
PLÁŽ
Nejbližší písečná pláž
je ve vzdálenosti cca 550 m
od hotelu.
SHRNUTÍ
Příjemný rodinný hotel s klidnou
atmosférou, uprostřed udržované
zahrady, v dosahu živého centra
letoviska.
VZDÁLENOSTI
Pláž: 550 m
Centrum: 1,5 km

KYPR  NA JDETE NA NAŠEM WEBU
Paphos  Snídaně / polopenze

Protaras  Snídaně

Ayia Napa  All inclusive

Dionysos Central

The Blue Ivy

Nelia Beach

Protaras  All inclusive

Protaras  Premium all incl.

Protaras  Polopenze/plná penze

Narcissos Water Park

Anastasia Beach

Sunrise Pearl

Paphos  Premium all incl.

Ayia Napa  Polopenze / all inclusive/ snídaně

Ayia Napa  Bez stravy

King Evelthon Beach

Nissiana

Evabelle Napa

Rezervujte telefonicky 222 206 206 nebo online na www.viamare.cz | www.vtt.cz
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KYPR
Odlety z Prahy v pondělí a čtvrtek
Ubytování

Termín
Počet nocí
20.05. – 30.05.
10
30.05. – 10.06.
11
10.06. – 20.06.
10
20.06. – 01.07.
11
01.07. – 11.07.
10
11.07. – 22.07.
11
22.07. – 01.08.
10
01.08. – 12.08.
11
12.08. – 22.08.
10
22.08. – 02.09.
11
02.09. – 12.09.
10
12.09. – 23.09.
11
23.09. – 03.10.
10
03.10. – 14.10.
11
14.10. – 24.10.
10
24.10. – 04.11.
11

Katalog: Corallia Beach – str. 315, Elysium – str. 316, Coral Beach – 316, Veronika – str. 317

CORALLIA BEACH

ELYSIUM

CORAL BEACH

VERONIKA

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

Osoba v pokoji
obsazeném
2 osobami

Osoba
na přistýlce

polopenze
23 990
25 490
24 790
25 890
25 190
27 490
26 190
27 490
26 190
27 490
26 190
27 490
26 190
27 490
25 190
23 790

polopenze
20 390
21 490
20 990
21 790
21 290
22 790
21 890
22 790
21 890
22 790
21 890
22 790
21 890
22 790
21 290
20 390

snídaně
54 490
58 590
54 490
58 590
54 490
59 690
57 990
62 590
57 990
62 590
57 990
62 590
57 990
62 590
56 290
58 590

snídaně
42 390
45 290
42 390
45 290
42 390
45 990
44 890
47 990
44 890
47 990
44 890
47 990
44 890
47 990
43 590
45 290

polopenze
39 990
43 390
41 890
44 790
43 290
49 990
46 590
49 990
45 190
44 790
43 490
50 690
47 290
50 690
47 290
43 490

polopenze
32 290
34 690
33 590
35 690
34 590
39 290
36 890
39 290
35 890
35 690
34 790
39 790
37 390
39 790
37 390
34 790

polopenze
21 790
24 290
23 490
24 490
23 490
24 990
24 990
26 290
24 990
25 590
24 390
25 590
23 590
24 490
21 990
22 690

polopenze
18 690
20 290
19 690
20 390
19 690
20 690
20 690
21 390
20 690
20 990
20 290
20 990
19 790
20 390
18 790
19 290

Ceny obsahují: 	letenku Praha – Larnaka – Praha včetně poplatků spojených s leteckou dopravou, transfery v místě pobytu, 10x nebo 11x ubytování,
stravování dle ceníku, služby zástupce CK
Příplatky:
trezor – Corallia Beach: cca 15 €/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
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.
Ceny za pobyt na 7 nocí naleznete na našem webu.
Minimální obsazenost zájezdu je 20 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 15 let VÝHODNÁ CENA
Veronika na 1. přistýlce s polopenzí
Dítě do 12 let VÝHODNÁ CENA
Corallia Beach na 1. přistýlce s polopenzí

Dítě do 15 let pobyt s polopenzí ZDARMA
Veronika na 1. přistýlce
Dítě do 14 let pobyt s polopenzí ZDARMA
Coral Beach na přistýlce
Dítě do 12 let pobyt s polopenzí ZDARMA
Corallia Beach na 1. přistýlce
Dítě do 12 let pobyt se snídaní ZDARMA
Elysium na 1. přistýlce

(platí pouze 8 990 Kč – více v katalogu na str. 7)

10 a 11 nocí: 10 990 Kč

106

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

Ceny jsou kalkulovány k 1.10.2018.

KYPR
Odlety z Prahy v pondělí a čtvrtek


Katalog: Queen´s Bay – str. 318, Cynthiana Beach – str. 319, Navarria – str. 320, Mediterranean Beach – str. 321
Ubytování

Termín
Počet nocí
23.05. – 03.06.
11
03.06. – 13.06.
10
13.06. – 24.06.
11
24.06. – 04.07.
10
04.07. – 15.07.
11
15.07. – 25.07.
10
25.07. – 05.08.
11
05.08. – 15.08.
10
15.08. – 26.08.
11
26.08. – 05.09.
10
05.09. – 16.09.
11
16.09. – 26.09.
10
26.09. – 07.10.
11
07.10. – 17.10.
10
17.10. – 28.10.
11
28.10. – 07.11.
10

QUEEN´S BAY

CYNTHIANA BEACH

NAVARRIA

MEDITERRANEAN
BEACH

Osoba v pokoji
obsazeném
2 osobami

Osoba
na přistýlce

Osoba v pokoji
obsazeném
2 osobami

Osoba
na přistýlce

Osoba v pokoji
obsazeném
2 osobami

Osoba
na přistýlce

Osoba v pokoji
obsazeném
2 osobami

Osoba
na přistýlce

polopenze
24 590
24 190
26 590
25 990
28 990
28 390
29 990
28 390
29 290
27 490
28 890
27 490
28 890
25 190
23 990
22 490

polopenze
21 990
21 690
23 590
23 190
25 390
24 890
25 990
24 890
25 490
24 190
25 190
24 190
25 190
22 390
21 690
20 490

polopenze
24 990
24 490
25 590
24 490
25 590
25 190
29 590
27 990
28 990
25 990
27 390
25 990
27 390
25 990
26 690
23 790

polopenze
21 890
21 390
22 190
21 390
22 190
21 890
24 990
23 990
24 590
22 590
23 490
22 590
23 490
22 590
22 990
20 990

polopenze
23 390
22 490
24 590
23 990
25 190
25 190
26 990
25 690
25 890
23 990
25 190
22 990
23 390
22 490
23 390
22 490

polopenze
20 990
20 390
21 990
21 590
22 390
22 390
23 790
22 790
22 890
21 590
22 390
20 690
20 990
20 390
20 990
20 390

polopenze
31 990
30 190
34 390
34 390
36 490
34 890
39 490
36 990
39 490
36 790
38 990
36 790
38 990
35 990
31 990
30 190

polopenze
26 490
25 290
28 290
28 190
29 690
28 590
31 790
29 990
31 790
29 890
31 590
29 890
31 590
29 390
26 490
25 290

Ceny obsahují: 	letenku Praha – Larnaka – Praha včetně poplatků spojených s leteckou dopravou, transfery v místě pobytu, 10x nebo 11x ubytování,
stravování dle ceníku, služby zástupce CK
Příplatky:
lednička – Queen´s Bay: cca 3 €/den, Cynthiana Beach: cca 3 €/den (platba na místě)
trezor – Queen´s Bay: cca 12 €/týden, Cynthiana Beach: cca 7 €/týden (platba na místě)
komplexní cestovní pojištění 40 Kč/osoba/den
Dítě do 2 let:
500 Kč bez nároku na místo v letadle a služby
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.
Ceny za pobyt na 7 nocí naleznete na našem webu.
Minimální obsazenost zájezdu je 20 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 14 let VÝHODNÁ CENA
Queen´s Bay na přistýlce s polopenzí

Dítě do 15 let pobyt s polopenzí ZDARMA
Cynthiana Beach na 1. přistýlce
Dítě do 14 let pobyt s polopenzí ZDARMA
Queen´s Bay na přistýlce
Navarria na přistýlce
Dítě do 12 let pobyt s polopenzí ZDARMA
Mediterranean Beach na přistýlce

(platí pouze 8 990 Kč – více v katalogu na str. 7)

10 a 11 nocí: 10 990 Kč
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KYPR
Odlety z Prahy v pondělí a čtvrtek


Katalog: Pernera Beach – str. 322, Cavo Maris Beach – str. 323, Sunrise Beach – str. 324, Callisto Holiday Village – str. 325
Ubytování

Termín
Počet nocí
16.05. – 27.05.
11
27.05. – 06.06.
10
06.06. – 17.06.
11
17.06. – 27.06.
10
27.06. – 08.07.
11
08.07. – 18.07.
10
18.07. – 29.07.
11
29.07. – 08.08.
10
08.08. – 19.08.
11
19.08. – 29.08.
10
29.08. – 09.09.
11
09.09. – 19.09.
10
19.09. – 30.09.
11
30.09. – 10.10.
10
10.10. – 21.10.
11
21.10. – 31.10.
10

PERNERA BEACH

CAVO MARIS BEACH

SUNRISE
BEACH

CALLISTO HOLIDAY
VILLAGE

Osoba v pokoji
obsazeném
2 osobami

Osoba
na přistýlce

Osoba v pokoji
obsazeném
2 osobami

Osoba
na přistýlce

Osoba v pokoji
obsazeném
2 osobami

Osoba ve studiu
obsazeném
2 osobami

Osoba
na přistýlce

all inclusive
35 890
33 890
37 290
36 190
38 490
38 390
42 590
39 890
42 590
38 690
40 390
37 890
40 390
36 890
36 390
33 190

all inclusive
30 490
28 990
31 590
30 690
32 490
32 390
35 490
33 490
35 490
32 590
33 890
31 990
33 890
31 190
30 890
28 490

snídaně
30 390
31 690
34 590
32 590
35 590
33 990
36 190
35 390
38 190
35 890
36 690
33 990
36 190
32 790
34 590
28 290

snídaně
26 290
27 290
29 490
27 990
30 290
28 990
30 690
29 990
32 190
30 490
30 990
28 990
30 690
27 990
29 490
24 690

polopenze
41 990
39 390
41 990
39 390
41 990
43 390
49 390
45 990
49 390
45 990
49 390
45 990
49 390
45 990
42 190
33 990

polopenze
25 490
27 790
34 990
32 990
36 190
35 990
38 290
35 990
38 290
35 990
35 590
32 990
34 990
32 990
33 990
24 390

polopenze
22 590
24 390
29 790
28 290
30 690
30 490
32 290
30 490
32 290
30 490
30 190
28 290
29 790
28 290
28 990
21 790

Ceny obsahují: 	letenku Praha – Larnaka – Praha včetně poplatků spojených s leteckou dopravou, transfery v místě pobytu, 10x nebo 11x ubytování,
stravování dle ceníku, služby zástupce CK
Příplatky:
trezor – Callisto Holiday Village: 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
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.
Ceny za pobyt na 7 nocí naleznete na našem webu.
Minimální obsazenost zájezdu je 20 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 14 let VÝHODNÁ CENA
Callisto Holiday Village na 1. přistýlce
s polopenzí
Dítě do 12 let VÝHODNÁ CENA
Pernera Beach na 1. přistýlce s all inclusive

Dítě do 14 let pobyt s polopenzí ZDARMA
Callisto Holiday Village na 1. přistýlce
Sunrise Beach na 1. přistýlce
Dítě do 12 let pobyt s all inclusive ZDARMA
Pernera Beach na 1. přistýlce
Dítě do 12 let pobyt se snídaní ZDARMA
Cavo Maris Beach na 1. přistýlce

(platí pouze 8 990 Kč – více v katalogu na str. 7)

10 a 11 nocí: 10 990 Kč
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KYPR
Odlety z Prahy v pondělí a čtvrtek
ASTERIAS BEACH

Ubytování

Termín
Počet nocí
16.05. – 27.05.
11
27.05. – 06.06.
10
06.06. – 17.06.
11
17.06. – 27.06.
10
27.06. – 08.07.
11
08.07. – 18.07.
10
18.07. – 29.07.
11
29.07. – 08.08.
10
08.08. – 19.08.
11
19.08. – 29.08.
10
29.08. – 09.09.
11
09.09. – 19.09.
10
19.09. – 30.09.
11
30.09. – 10.10.
10
10.10. – 21.10.
11
21.10. – 31.10.
10

Katalog: Asterias Beach – str. 326, Adams Beach – str. 326, Limanaki Beach – str. 327

Osoba v pokoji
obsazeném
2 osobami

Osoba
na přistýlce

polopenze
34 990
35 890
38 190
37 290
41 990
39 390
43 890
41 790
44 590
41 790
42 790
39 390
41 990
39 390
41 390
32 990

polopenze
30 790
31 490
33 390
32 690
36 490
34 390
37 990
36 190
38 490
36 190
36 990
34 390
36 490
34 390
35 990
29 190

ADAMS BEACH

Dítě 2 – 14 let
na 1. přistýlce

Osoba v pokoji
obsazeném
2 osobami

polopenze
23 990
24 390
25 490
24 990
27 290
25 990
28 190
26 990
28 490
26 990
27 590
25 990
27 290
25 990
26 990
22 990

polopenze
43 390
43 990
46 990
43 990
51 590
48 990
52 690
48 990
52 690
48 990
50 490
46 390
49 690
46 390
45 590
42 590

LIMANAKI BEACH

Osoba
na přistýlce

Osoba v pokoji
obsazeném
2 osobami

Osoba
na přistýlce

polopenze
35 990
36 490
38 890
36 490
42 190
40 290
42 990
40 290
42 990
40 290
41 390
38 290
40 790
38 290
37 690
35 490

polopenze
33 990
32 190
33 990
33 290
38 590
36 390
38 590
36 390
38 590
36 390
38 590
36 390
38 590
36 390
33 990
32 190

polopenze
28 190
26 890
28 190
27 690
31 390
29 790
31 390
29 790
31 390
29 790
31 390
29 790
31 390
29 790
28 190
26 890

Ceny obsahují: 	letenku Praha – Larnaka – Praha včetně poplatků spojených s leteckou dopravou, transfery v místě pobytu, 10x nebo 11x ubytování,
stravování dle ceníku, služby zástupce CK
Příplatky:
lednička – Limanaki Beach: cca 3 €/den (platba na místě)
trezor – Limanaki Beach: cca 2,50 €/den, Asterias 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
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.
Ceny za pobyt na 7 nocí naleznete na našem webu.
Minimální obsazenost zájezdu je 20 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 14 let pobyt s polopenzí ZDARMA
Adams Beach na přistýlce
Limanaki na přistýlce
10 a 11 nocí: 10 990 Kč
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KYPR
Odlety z Prahy v pondělí a čtvrtek
Ubytování

Termín
Počet nocí
16.05. – 27.05.
11
27.05. – 06.06.
10
06.06. – 17.06.
11
17.06. – 27.06.
10
27.06. – 08.07.
11
08.07. – 18.07.
10
18.07. – 29.07.
11
29.07. – 08.08.
10
08.08. – 19.08.
11
19.08. – 29.08.
10
29.08. – 09.09.
11
09.09. – 19.09.
10
19.09. – 30.09.
11
30.09. – 10.10.
10
10.10. – 21.10.
11
21.10. – 31.10.
10

Katalog: Pierre Anne – str. 327, Abacus Suites – str. 328, Fedrania Gardens – str. 328

PIERRE ANNE
Osoba v pokoji
obsazeném 2 osobami

polopenze
30 690
30 290
33 390
31 590
34 790
33 590
35 690
33 590
35 690
33 590
34 690
32 390
34 290
32 390
32 990
28 990

ABACUS SUITES

FEDRANIA GARDENS

Osoba na přistýlce

Osoba v pokoji
obsazeném 2 osobami

Osoba na přistýlce

Osoba na přistýlce

polopenze
25 790
25 490
27 690
26 390
28 690
27 790
29 290
27 790
29 290
27 790
28 590
26 990
28 290
26 990
27 390
24 690

polopenze
32 490
31 190
33 290
31 590
33 890
32 290
34 790
32 990
34 990
32 190
32 490
30 790
32 490
30 790
31 890
29 990

polopenze
25 990
25 590
27 490
26 190
28 890
28 190
29 690
28 190
29 690
28 190
28 590
26 890
28 190
26 890
28 190
24 890

polopenze
23 190
22 790
24 290
23 290
25 290
24 790
25 890
24 790
25 890
24 790
24 990
23 790
24 790
23 790
24 790
22 290

Ceny obsahují: 	letenku Praha – Larnaka – Praha včetně poplatků spojených s leteckou dopravou, transfery v místě pobytu, 10x nebo 11x ubytování,
stravování dle ceníku, služby zástupce CK
Příplatky:
lednička – Fedrania Gardens, Pierre Anne: cca 3 €/den (platba na místě)
trezor – Fedrania Gardens, Pierre Anne: cca 2,50 €/den (platba na místě)
Wi-Fi – Fedrania Gardens, Pierre Anne: 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
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.
Ceny za pobyt na 7 nocí naleznete na našem webu.
Minimální obsazenost zájezdu je 20 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 14 let VÝHODNÁ CENA
Fedrania Gardens na 1. přistýlce s polopenzí
Dítě do 13 let VÝHODNÁ CENA
Abacus Suites na 1. přistýlce s polopenzí

Dítě do 14 let pobyt s polopenzí ZDARMA
Fedrania Gardens na 1. přistýlce
Pierre Anne na přistýlce
Dítě do 13 let pobyt s polopenzí ZDARMA
Abacus Suites na 1. přistýlce

(platí pouze 8 990 Kč – více v katalogu na str. 7)

10 a 11 nocí: 10 990 Kč
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