
PARGA

PARGA
� PERLA EPIRU

Letecké zájezdy
na 7 a 14 nocí

Odletové místo
Praha

Městečko Parga se nachází na západním
pobřeŽí Řecka naproti Jónským ostrovům
Korfu, Paxos a Antipaxos. 

Parga je jedno z nejnavštěvovanějších míst
pevninského Řecka. Starobylé městečko a místo
s okouzlujícím výhledem na benátský hrad 
a na překrásnou pláž Valtos poskytuje vše, 
co k romantické dovolené patří. Fascinující okolí
s horami a se záplavou zeleně doslova vybízí 
k toulkám do přírody, k objevování nádherných
pláží a k setkáním s bohatou historií Řecka.

Parga leží na břehu Jónského moře. Okolní
kopce jsou pokryty olivovníky, cypřiši 
a borovicemi. Parga je oblíbené letovisko, které
se líbí návštěvníkům všech věkových kategorií, 
a to především díky svému labyrintu úzkých
uliček, malých obchůdků a domků s červenými
střechami, nad nimiž ční ruiny benátské
pevnosti. Na nábřeží nabízejí taverny typická
řecká jídla spolu s vynikajícími řeckými víny.
Tempo života je pomalé a odpočinkové, 
ale večer přístav ožívá kosmopolitní atmosférou.
Parga, to nejsou jen pláže, ale také okolní
krajina stojí rozhodně za prozkoumání. 

V Parze a jejím okolí jsou nádherné pláže.
Nedaleko malého přístavu je krásná městská
pláž a snadno dostupná další velmi hezká 
malá městská oblázková pláž zvaná Piso
Krioneri. Téměř na dosah ruky je také rozlehlá
písčito-oblázková pláž Valtos. Je schovaná 
za benátským hradem a cesta k ní vede 
po kamenném chodníčku, odkud se Vám
naskytnou úžasné výhledy. Pláž Valtos je
přístupná i lodním taxíkem z Pargy. Provozují se
zde vodní sporty, můžete si pronajmout lehátka
a slunečníky. Poblíž pláže jsou taverny 
a minimarkety. Pohled na pláž Valtos, hrad 
a Pargu je velkolepý.

Krásná zátoka Lichnos je vzdálená 4 km jižně 
od Pargy. Pláž je přístupná lodním taxíkem.
Můžete se sem vydat i pěšky přes olivové háje.
Na pláži jsou taverny, lehátka a slunečníky 
k pronajmutí a možnosti vodních sportů. 

Na sever od Pargy se pláže mění v oblázkové
zátoky s křišťálově čistou vodou. Pláže na jih 
od Pargy jsou většinou dlouhé, písčito-
oblázkové a i ve vrcholném létě zcela opuštěné.
K nejkrásnějším plážím patří pláže Arillas,
Regina Mare, Karavostasi nebo Elina.

Parga je vynikajícím výchozím bodem 
pro milovníky individuálních výletů. 
Ve vzdálenostech dosažitelných na skútru 
se nachází např. bájná řeka Acheron, byzantský
klášter sv. Demetria, starověké město Elina,
tsamidské městečko Margariti s minaretem 
a jezero Kalodiki. Autem se dostanete 
do Ioanniny, krápníkové jeskyně Perama, 
do antické věštírny v Dodoni, na kláštery
Meteora, do antického města Kassopi, 
do starověkého města Nikopolis, 
na Lefkadu apod.

Kompletní nabídka ubytování a aktuální
ceny na www.viamare.cz/parga
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DOPORUČUJEME
� rozhodně si nenechte ujít atmosféru

starobylé Pargy a návštěvu benátské
pevnosti

� lodní taxíky Vám přiblíží další nádherné
pláže v okolí

� v hlavní sezóně jezdí malý turistický
vláček, který Vás doveze do staré
turecké pevnosti, kterou nechal postavit
Ali Pasha, nebo k vodnímu mlýnu nad
Valtosem

� pronajměte si auto nebo skútr a jeďte
se podívat do okolí Pargy a užijte 
si neuvěřitelně krásné a zelené krajiny 
plné panoramatických výhledů a nád-
herných okolních pláží

Další zajímavosti Vám na místě
doporučí zástupce CK.
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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):

Paxos, Antipaxos - lodní výlet na ostrovy Paxos
a Antipaxos, který má více variant. Při výletu 
k Modrým jeskyním koupání z lodi u plážičky
Antipaxu, u Modrých jeskyní Paxu a několik
hodin strávených v hlavním městě Paxu, Gaiosu.
Při okružní plavbě kolem ostrovů nahlédnete 
do všech jeskyní západního pobřeží Paxu,
navštívíte vesnice Loggos, Lakka a městečko
Gaios a budete mít možnost koupání z lodi  
u plážičky ostrova Antipaxos. Nádherné přírodní
scenérie zdobené tradiční benátskou
architekturou vesnic a koupání v krásně
tyrkysových vodách omývajících ostrovy.
(orientační cena: 27 €, děti do 12 let: 13,50 €)

Meteora - výlet za poznáním řeckých tradic.
Návštěva řeckých ortodoxních klášterů Meteora
včetně prohlídky největšího kláštera Velká
Meteora, zastávka ve vesničce Metsovo. Výlet je
provázen anglicky mluvícím průvodcem.
(orientační cena: 50 €, děti do 12 let: 25 €)

Jónské ostrovy - návštěva několika krásných 
Jónských ostrovů během jediného dne: Lefkada
- koupání na Porto Katsiki nebo Egremni,
nejkrásnějších plážich ostrova; Kefalonie -
prohlídka malebného městečka Fiskardo; Ithaka
- koupání u jedné z krásných pláží; Meganissi -
jeskyně Papanikolis; Scorpios - koupání 
u Onassisova soukromého ostrova. (orientační
cena: 45 €, děti do 12 let: 25 €)

Za bájnými mýty - první zastávka je 
ve starověké věštírně mrtvých Nekromanteion,
svého typu na území Řecka zcela ojedinělé.
Odtud se pokračuje do hor, kde se překrásným
kaňonem vine bájná řeka Acheron, starými Řeky
považovaná za jednu z podsvětních řek. Na jejím
břehu budete mít možnost poobědvat 
v příjemné taverně a potom se brodit řekou
proti proudu a kochat se krásnou přírodou.
Doporučujeme boty do vody. (orientační cena:
30 €, děti do 12 let: 15 €)

Korfu - lodní výlet na ostrov Korfu, kde je řada 
kostelů, muzeí a skvělých obchodů nebo
možností procházek po promenádě. (orientační
cena: 42 €, dítě do 12 let: 21 €) 

Zagoria - oblast Zagoria se nachází na území
Národního parku Aoos-Vikos, v srdci pohoří
Pindos. Nabízí pohledy na úchvatné přírodní
scenérie, na staré horské vesnice posazené 
na strmých svazích hor, na staré kamenné
obloukové mosty, klenoucí se přes řeky a údolí.
První zastávka je u jednoobloukového mostu
Kokorou a tříobloukového mostu Kalogeriko.
Dále Vás autobus zaveze přes unikátní
vápencové formace zvané "Kamenný les" 
k vyhlídce Oxya, odkud je úžasný výhled 
na soutěsku Vikos v jedné z jejích nejhlubších
partií (soutěska je zapsána v Guinessově knize
rekordů jako nejhlubší soutěska na světě 
v poměru hloubky a šířky). Z vesnice
Monodendri pokračujete k vyhlídce Agia
Paraskevi, na jejímž okraji stojí stejnojmenný
klášter z počátku 15. století. Na závěr možnost
poobědvat v Monodendri nebo se projít
malebnými uličkami této tradiční vesnice.
(orientační cena: 39 €)

VÝLETY Výlety a tipy naleznete na webu.

PARGA

PARGA

V městečku Parga naleznete krásné pláže,
taverny, restaurace, bary, obchody, diskotéky,
poštu, lékárnu, lékaře, banky, bankomaty, lodní
taxíky směřující na okolní pláže, malý turistický
vláček, vodní sporty, pronájem lehátek 
a slunečníků. Doprava z centra Pargy na okolní
pláže je možná lodním taxíkem - Valtos 
(cca 2 €/1 cesta), Lichnos (cca 5 €/1 cesta),
Sarakoniko (11 €/1 cesta). V místě působí
zástupce Viamare, přes kterého si můžete
objednat výlety nebo pronájem dopravního
prostředku.

Transfer:
Cesta z letiště Aktio Preveza do Pargy 
(cca 60 km) potrvá asi 1 h.

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ

Tousis (studia) ... str. 48 
Kitsos (studia a apartmány, 
pokoje se snídaní) ... str. 49 
Achilleas (hotel se snídaní) ... str. 50 
Elena (apartmány) ... str. 51 
Olive Tree (studia) ... str. 52 

VALTOS

Vesnička je postavená v zeleném údolí. 
V zelinářských a ovocných zahradách jsou malé
domky místních obyvatel a většinou nově
postavené vilky a penziony pro milovníky této
oblasti. Celé údolí doslova hýří zelení. Tato
oblast je korunována nádhernou písčito-
oblázkovou pláží Valtos, která je vyhledávána
nejen místními obyvateli. Z pláže se Vám
naskytne velice krásný pohled na starou
benátskou pevnost městečka Parga. Pláž je
ideální pro vodní sporty a můžete si je zde
užívat v nejrůznějších formách včetně vodního
lyžování. Společnosti, které tyto sporty
provozují, Vám pronajmou veškeré potřebné
vybavení. Pláž je pro své kvality oceněna
modrou vlajkou EU. Do starobylé Pargy se
velmi snadno dostanete pěšky po kamenem
vydlážděném chodníku asi za 20 minut nebo
lodním taxíkem. Lodní taxi je provozováno 
do pozdních hodin.

U pláže Valtos je vše, co potřebujete k Vaší
dovolené - taverny, bary, minimarkety, 
2 veřejné bazény s bary, vodní sporty,
pronájem lehátek a slunečníků (cca 7 €/ set),
lodní taxi do starobylé Pargy (cca 2 €/1 cesta) 
a na další pláže. U velkého bazénu v taverně
Tango oceníte chutnou řeckou kuchyni 
a můžete si zde užívat nádherné výhledy 
na moře a na pevnost. Pronájem dopravních
prostředků a možnosti výletů u zástupce
Viamare, který do místa pravidelně dojíždí.

Transfer:
Cesta z letiště Aktio Preveza do Valtosu 
(cca 60 km) potrvá asi 1 h. 30 minut.

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ

Garden House (studia) ... str. 53

Poznávejte na dovolené.
Ceny pronájmů aut naleznete na webu.



PARGA

Studia � Bez stravy

Tousis

� NOVINKA

� Dítě výhodná cena

� Kombinovaná doprava

� Zábava na dosah

� Rezervujte včas

POLOHA
Jednopatrová vilka se nachází v blízkosti centra Pargy,
v jedné z úzkých uliček městečka. V okolí je řada dalších
domků s typickými balkónky plnými květin. Nedaleko vilky 
je pekárna, obchody a taverny. Na městskou pláž Krioneri
se dostanete pohodlnou chůzí přes centrum Pargy asi 
za 10 min., na pláž Piso Krioneri asi za 15 min. a přes kopec
okolo benátské pevnosti na pláž Valtos asi za 20 min.

UBYTOVÁNÍ
Studia vilky Tousis jsou po celkové rekonstrukci a jsou
příjemně zařízena. Naleznete je v 1. patře. Studia mají 
2 lůžka nebo manželskou postel, 3lůžková studia mají
manželskou postel a řádné lůžko. Studia jsou vybavena
kuchyňským koutem (včetně vařiče, základního nádobí,
ledničky a dalších elektrospotřebičů), sprchou, WC, TV/SAT,
klimatizací (za příplatek), sejfem, fénem a Wi-Fi. Z balkónů 
je výhled do uliček staré Pargy a do zeleně. Dětská postýlka
je na vyžádání zdarma.

PLÁŽ
Nejblíže je menší oblázková pláž Piso Krioneri s pozvolným
vstupem do moře. Je zde možnost pronájmu lehátek
a slunečníků, k dispozici je sprcha. V docházkové vzdálenosti
jsou i další dvě pláže, městská písčito-oblázková pláž Krioneri
a rozlehlá písčito-oblázková pláž Valtos.

SHRNUTÍ
Kvalitní ubytování v romantické části Pargy bude vyhovovat
všem, kteří rádi ocení romantiku starého města a dobrou
přístupnost všech pláží a malého přístavu, odkud vyplouvají
lodní taxíky na okolní pláže (Valtos, Lichnos a další).

VZDÁLENOSTI
Městská pláž: cca 520 m
Pláž Valtos: cca 1 km
Centrum Pargy: cca 50 m

www.viamare.cz/rpar106
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Odlety
Praha

Odletové dny
Út
Počet nocí: 7, 14

Dospělá osoba

Cena od

10 652 Kč*

Dítě do 18 let na přistýlce

Výhodná cena od

4 990 Kč
Platnost ceny do 31. 3.

Dítě do 18 let pobyt zdarma

Cena od

7 490 Kč

Viz příloha Ceník str. 19

* Cena po nejvyšší slevě



POLOHA
2 vilky leží v oblasti Krioneri, poblíž sportovního areálu města
a v blízkosti malé půvabné pláže Piso Krioneri, jen 
asi 7 minut od centra starobylé Pargy. 

UBYTOVÁNÍ
Vstupní vilka je obrostlá bougainvillií. Vstoupíte-li 
do venkovních prostor vilky, upoutá Vás zeleň a příjemné
posezení. Zde se v dopoledních hodinách podává snídaně.
Ubytování je v přízemí nebo v 1. patře. Balkóny a terasy
směřují ke komunikaci nebo do vnitřního prostoru. 2lůžkové
pokoje mají sprchu, WC, ledničku, sejf (za příplatek) 
a klimatizaci (za příplatek). 
V další budově jsou v 1. patře a v přízemí studia 
a apartmány, které jsou navíc vybaveny kuchyňským koutem
(vařič, základní nádobí). Studia jsou 2lůžková a apartmány
mají 2 ložnice a jsou určeny až pro 4 osoby. V ubytování je
Wi-Fi.

STRAVOVÁNÍ
Mírně rozšířená kontinentální snídaně formou malého
bufetu je u pokojů v ceně. U studií a apartmánů
doporučujeme si snídaně připlatit (platba na místě). 

PLÁŽ
Nejblíže je menší oblázková pláž Piso Krioneri s pozvolným
vstupem do moře. Je zde možnost pronájmu lehátek 
a slunečníků, k dispozici je sprcha. V docházkové vzdálenosti
jsou i další dvě pláže, městská písčito-oblázková pláž Krioneri
a rozlehlá písčito-oblázková pláž Valtos.

SHRNUTÍ
Oblíbené ubytování s výhodnou polohou, se snadným
přístupem na pláž a do centra starobylé Pargy.

VZDÁLENOSTI
Pláž Piso Krioneri: 200 m
Centrum Pargy: 300 m

www.viamare.cz/rpar102

� Dítě pobyt zdarma

� Pro rodiny s dětmi

� Oblíbené

� Rezervujte včas
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Odlet
Praha

Odletové dny
Út
Počet nocí: 7, 14

Dospělá osoba

Cena od

12 128 Kč*

Dítě do 15 let pobyt zdarma

Cena od

7 490 Kč

Viz příloha Ceník str. 19

* Cena po nejvyšší slevě

Pokoje � Snídaně 
Studia a apartmány � Bez stravy / možnost dokoupení snídaní

Kitsos

PARGA 



PARGA

Achilleas

�� Exkluzivně u nás

� Pro páry

� Oblíbené

� Rezervujte včas

POLOHA
Tento malý rodinný hotel je situován přímo nad krásnou
pláží Piso Krioneri. Na tuto pláž s malými oblázky vede
několik schodů přímo z terasy hotelu. Pohodlnou cestou 
po nábřeží se dostanete snadno a rychle do centra Pargy.

UBYTOVÁNÍ
Jednoduché, příjemně zařízené pokoje se sprchou, WC 
a balkónem nebo terasou jsou vybaveny minibarem, TV/SAT,
telefonem, klimatizací, sejfem (za příplatek), fénem a Wi-Fi.
Část pokojů má výhled na moře. Přízemní pokoje mají
prostorné, před sluncem chráněné soukromé terasy. 
V přízemí se nachází bar a snídárna. Z terasy hotelu je
fantastický výhled na pláž a na moře.

STRAVOVÁNÍ
Rozšířenou kontinentální snídani formou bufetu si můžete
dopřát i na terase hotelu.

PLÁŽ
Menší oblázková pláž Piso Krioneri má pozvolný vstup 
do moře. Je zde možnost pronájmu lehátek a slunečníků, 
k dispozici je sprcha. V docházkové vzdálenosti jsou i další
dvě pláže, městská písčito-oblázková pláž Krioneri a rozlehlá
písčito-oblázková pláž Valtos.

SHRNUTÍ
Jeden z nejvyhledávanějších hotelů v Parze, který díky své
vynikající poloze bude vyhovovat všem, kteří chtějí bydlet 
u pláže. 

VZDÁLENOSTI
Pláž Piso Krioneri: cca 20 m
Centrum Pargy: cca 250 m

www.viamare.cz/rpar104
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Odlet
Praha

Odletové dny
Út
Počet nocí: 7, 14

Dospělá osoba

Cena od

15 982 Kč*

Viz příloha Ceník str. 20

* Cena po nejvyšší slevě

Hotel � Snídaně



�� Dítě výhodná cena

� Pro rodiny s dětmi

� Kombinovaná doprava

� Oblíbené
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Odlet
Praha

Odletové dny
Út
Počet nocí: 7, 14

Dospělá osoba

Cena od

9 990 Kč*

Dítě do 15 let na přistýlce

Výhodná cena od

4 990 Kč
Platnost ceny do 31. 3.

Děti do 15 let pobyt zdarma

Cena od

7 490 Kč

Viz příloha Ceník str. 20

* Cena po nejvyšší slevě

Apartmány � Bez stravy

Elena

PARGA

POLOHA
Hotel Elena je postaven v oblasti Krioneri. Moderní a výstavní
domy vytvářejí harmonický celek. Uprostřed areálu je krásný
bazén. Oblázková pláž Piso Krioneri je vzdálena od vilky asi
10 minut pohodlné chůze. Budete-li pokračovat dál po pěší
zóně, rychle dosáhnete rušného centra Pargy. I v oblasti
Krioneri jsou vynikající taverny a obchody. V blízkém okolí 
se nachází několik obchodů.

UBYTOVÁNÍ
Menší apartmány jsou buď v přízemí nebo v 1. či 2. patře.
Apartmány mají 1 ložnici se 2 lůžky a malou obytnou
kuchyňku, kde jsou 1 nebo 2 rozkládací gauče (pro dítě 
do 15 let). Balkóny apartmánů jsou prostorné, zastíněné 
a je z nich výhled na moře, do zeleně nebo k bazénu. Výhled 
na moře je vzdálený a zastíněný zelení. Apartmány jsou
vybaveny sprchou, WC, kuchyňským koutem (včetně vařiče,
ledničky, základního nádobí a dalších elektrospotřebičů),
klimatizací (za příplatek), sejfem (za příplatek), TV a fénem
(na vyžádání). V domě lze vyžádat dětskou postýlku
(zdarma).

VVYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
Bazén s lehátky a slunečníky, bazén pro děti, malé dětské
hřiště, recepce a bar s velkou zastřešenou terasou, kde si
můžete dopřát po celý den nápoje a občerstvení a kde je 
i Wi-Fi.

PLÁŽ
Přibližně 10 minut chůze od vilky se nachází oblázková pláž
Piso Krioneri s pozvolným vstupem do moře. Je zde možnost
pronájmu lehátek a slunečníků, k dispozici je sprcha. 
V docházkové vzdálenosti jsou i další dvě pláže, městská
písčito-oblázková pláž Krioneri a rozlehlá písčito-oblázková
pláž Valtos.

SHRNUTÍ
Kvalitní a moderní ubytování s výbornými službami 
na dobrém místě. Snadný přístup ke krásné pláži Krioneri 
a k centru starobylé Pargy je také velkou výhodou.

VZDÁLENOSTI
Pláž Piso Krioneri: cca 750 m
Centrum Pargy: cca 950 m

www.viamare.cz/rpar103



PARGA

Olive Tree

�� Sleva pro klienty 55+

� Dítě výhodná cena

� Pro rodiny s dětmi

� Kombinovaná doprava

POLOHA
Olive Tree se skládá ze 7 malých domků, které jsou postave-
ny v oblasti Krioneri. Vilky jsou obklopeny bujnou zelení 
a zahradou plnou květin, především růží. Asi po 12 minutách
pohodlné chůze dosáhnete rušného centra Pargy. I v oblasti
Krioneri jsou vynikající taverny a obchody. 

UBYTOVÁNÍ
Jednopatrové vilky jsou doslova zahaleny květinami a působí
velmi příjemně. Jednoduše vybavená studia jsou v přízemí
nebo v 1. patře a mají 2 nebo 3 lůžka. Jsou zde i studia 
s manželským lůžkem. Balkóny a terasy studií jsou 
prostorné, zastíněné a je z nich výhled do zeleně a k bazénu.
Studia jsou vybavena sprchou, WC, kuchyňským koutem
(včetně vařiče, ledničky a základního nádobí), klimatizací 
(za příplatek) a sejfem (za příplatek). V domě lze vyžádat
dětskou postýlku (zdarma).

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je bazén s lehátky a slunečníky, malé dětské hřiště,
recepce s biliárem a velkou TV, snack bar, Wi-Fi 
ve společných prostorách a místo na parkování.

STRAVOVÁNÍ
V malém snack baru si můžete dát snídani (platba na místě).
Můžete si zde zakoupit nápoje i malé občerstvení.

PLÁŽ
Přibližně 12 minut chůze od vilky se nachází oblázková pláž
Piso Krioneri s pozvolným vstupem do moře. Je zde možnost
pronájmu lehátek a slunečníků, k dispozici je sprcha. 
V docházkové vzdálenosti jsou i další dvě pláže, městská
písčito-oblázková pláž Krioneri a rozlehlá písčito-oblázková
pláž Valtos.

SHRNUTÍ
Kouzelné místo zahalené květinami a zelení. Snadný přístup
ke krásné pláži Krioneri a k centru starobylé Pargy je také
velkou výhodou.

VZDÁLENOSTI
Pláž Piso Krioneri:  cca 780 m
Centrum Pargy: cca 980 m

www.viamare.cz/rpar101

52 Rezervujte online na www.viamare.cz, Praha 222 206 206  |  www.vtt.cz, Praha 222 206 666  |  Brno 530 350 880  |  Ostrava 591 166 000

Odlet
Praha

Odletové dny
Út
Počet nocí: 7, 14

Dospělá osoba

Cena od

10 652 Kč*

Dítě do 18 let na přistýlce

Výhodná cena od

4 990 Kč
Platnost ceny do 31. 3.

Dítě do 18 let pobyt zdarma

Cena od

7 490 Kč

Viz příloha Ceník str. 20

* Cena po nejvyšší slevě

Studia � Bez stravy / možnost dokoupení snídaní



�� Až 2 děti výhodná cena

� Pro rodiny s dětmi

� Kombinovaná doprava

� Oblíbené
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Odlet
Praha

Odletové dny
Út
Počet nocí: 7, 14

Dospělá osoba

Cena od

10 324 Kč*

Dítě do 15 let na přistýlce

Výhodná cena od

4 990 Kč
Platnost ceny do 31. 3.

Děti do 15 let pobyt zdarma

Cena od

7 490 Kč

Viz příloha Ceník str. 20

* Cena po nejvyšší slevě

Garden House

PARGA � VALTOS

POLOHA
Studia jsou postavena v údolí plném zahrádek a zeleně. 
Vilka stojí v zahradě kvetoucích keřů a citronovníků.
Pohodlnou chůzí po cestě mezi zahradami dojdete 
na překrásnou pláž Valtos (asi za 15 min.). Po půlhodině
podél pláže a po kamenném chodníku se dostanete 
k benátské pevnosti a do starobylé Pargy. Nejbližší obchod 
je vzdálen asi 250 m.

UBYTOVÁNÍ
Prostorná studia jsou v přízemí nebo v 1. patře a mají malou
kuchyňku oddělenou od ložnice dveřmi. V každém studiu 
je kromě 2 postelí ještě rozkládací gauč, kde se pohodlně
vyspí i další dospělá osoba nebo až 2 menší děti (maximálně
do 6 let). K dispozici jsou 2 větší studia, kde jsou 2 pevná
lůžka a 2 rozkládací gauče (ubytování i pro 4člennou rodinu).
Zastíněné balkóny nebo terasy směřují do zeleně nebo 
k bazénu. Studia jsou vybavena sprchou, WC, malou
kuchyňkou (včetně vařiče, ledničky a základního nádobí),
kávovarem, varnou konvicí, sítěmi proti komárům,
klimatizací (za příplatek), TV, sejfem (za příplatek), fénem 
a Wi-Fi. Dětská postýlka je na vyžádání (zdarma).

PLÁŽ
Nádherná rozlehlá písčito-oblázková pláž Valtos, která je
oceněna modrou vlajkou EU, se nachází asi 15 minut
pohodlné chůze od ubytování. Na pláži lze provozovat vodní
sporty. 

SHRNUTÍ
Prostorné ubytování  bude vyhovovat především těm, kteří
ocení klidné bydlení uprostřed zahrady. Doporučujeme
milovníkům vycházek a rodinám s dětmi.

VZDÁLENOSTI
Pláž Valtos: cca 880 m
Nejbližší obchod: cca 250 m
Centrum Pargy: cca 2 km

www.viamare.cz/rpar105

Studia � Bez stravy




