
LEFKADA

LEFKADA
� PERLA MEZI JÓNSKÝMI OSTROVY 
� NEJKRÁSNĚJŠÍ PLÁŽE ŘECKA
� NEOPAKOVATELNÝ ŘECKÝ VENKOV 

Letecké zájezdy
na 7, 10, 11, 14 nocí

Odletová místa
Praha, Brno

Jste-li milovníky koupání, vyhledáváte-li
soukromí malých, ale i velkolepých divokých
pláží a milujete-li bílou čistotu vápenců 
a modrozelenou průzračnost moře, pak
právě pro Vás je Lefkada to pravé místo Vaší
dovolené. Doporučujeme Vám navštívit
jedinečné pláže západního pobřeží ostrova.
Jako první česká cestovní kancelář jsme Vám
představili Lefkadu v roce 1994.

Ostrov Lefkada, nazývaný též Lefkas, Vás ohromí
svou nádhernou přírodou. Z azurového moře se
zvedají strmé vápencové útesy, které jsou díky
příznivému klimatu porostlé bujnou vegetací. 
V úrodných údolích se pěstují citrusové plody,
olivy, vinná réva a zelenina. Vápencové svahy
jsou přerušovány jedinečnými písčitými
i oblázkovými plážemi, které jsou omývány
šumícími vlnami křišťálově modrého moře. 

Pláže Porto Katsiki, Kathisma, Avali, Pefkoulia,
Milos, Egremni a Agiofilli byste rozhodně měli
vidět, protože patří k nejkrásnějším v Řecku. 
Hornaté vnitrozemí Vás upoutá svou malebností
a typickým řeckým koloritem. Vesničky Lazarata,

Agios Petros a Karya patří k nejmalebnějším.
Naleznete zde i řadu dalších zajímavostí 
- na severu klášter Faneromeni a středověkou
pevnost Santa Maura, na východní straně
ostrova malý vodopád. 

Na jihu ostrova je velmi romantické místo - Mys
Dukato. Při pohledu z výšin útesu do hlubin
moře se Vám zatočí hlava a rázem pochopíte,
proč Staří Řekové toto místo považovali za jeden
ze vstupů do Hádovy podzemní říše. 

K velkým zážitkům patří i návštěva řady ostrovů 
a ostrůvků, které přiléhají k Lefkadě 
- k nejzajímavějším patří Kastos, Kalamos,
Meganissi a Scorpios. 

Plovoucí most, dlouhý 50 m, spojuje ostrov 
s Akarnánií a umožní Vám snadný přístup 
na pevninu. 

Kompletní nabídka ubytování a aktuální
ceny na www.viamare.cz/lefkada
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DOPORUČUJEME
� pronajměte si dopravní prostředek

a prozkoumejte západní pobřeží ostrova
s jeho neuvěřitelnými
a neopakovatelnými plážemi

� navštivte starou vesničku Karya, která
dala jméno věhlasné krajkářské
technice (vyšívání zlatou nití), naleznete
zde mnoho obchůdků s ručními
výšivkami

� klášter Faneromeni nezklame nikoho,
místo a vyhlídka z tohoto kláštera jsou
nezapomenutelné

� návštěvu hl. města Lefkas s pěší zónou,
množstvím obchodů, taveren
a starobylých staveb rozhodně
nevynechejte

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):

Romantická plavba - plavba na překrásné
motorové plachetnici jménem M/S Christina.
Během výletu uvidíte mořskou jeskyni
Papanikolis, vykoupete se na malém opuštěném
ostrůvku Formekula, kde se občas vyskytují
středomořští tuleni. Budete mít možnost
procházky či občerstvení na ostrovech Kalamos
a Kastos, které jsou civilizací téměř nedotčené,
koupání poblíž opuštěných pláží v křišťálově

průzračné vodě. Dále uvidíte Onassisův ostrov
Scorpios, na kterém bude též zastávka 
na koupání. V ceně je oběd formou bufetu, 
k obědu bílé či červené víno, nealko nápoje,
ovoce. Zdarma možnost zapůjčení šnorchlů.
(orientační cena: 50 €, děti do 12 let: 25 €)

Lodní výlet - odjezd z Nidri, koupání z lodi 
na vyhlášené pláži Porto Katsiki, návštěva
městečka Fiskardo na Kefalonii, plavba kolem
Ithaky, foto jeskyně Papanikolis na Meganissi,
koupání na ostrově Scorpios. (orientační cena:
27 €, děti do 12 let: 13 €)

Lodní výlet na 3 pláže - lodní výlet na tři
nejkrásnější pláže ostrova Lefkada: Egremni,
Porto Katsiki a Aggiofili. Den plný zábavy, slunce
a koupání! (orientační cena: 24 €, děti do 12 let:
12 €)

Koupání na Agiofilli - plavba lodním taxíkem 
cca 10 minut, koupání na nádherné pláži
Agiofilli. (orientační cena: 6 €)

Koupání na Egremni nebo Porto Katsiki -
v červenci a srpnu se můžete lodním taxíkem
dopravit na nádherné pláže Egremni a Porto
Katsiki. (orientační cena: 15 €)

VÝLETY Výlety a tipy naleznete na webu.

LEFKADA

VASSILIKI

Přímořské městečko Vassiliki leží v zeleném
údolí na jihu ostrova. Oblázkovo-písečná pláž
s pozvolným vstupem do vody je dlouhá více 
než jeden kilometr. Můžete si zde pronajmout
slunečníky i lehátka. Pro milovníky soukromí
nabízí Vassiliki několik malých útulných pláží 
na východním pobřeží hned za městem.
Z malebného přístavu vyplouvají rybářské bárky
a lodě, které míří k sousedním ostrovům
Kefalonie a Ithaka nebo na blízké pláže
na východním i západním pobřeží Lefkady. 
Velmi oblíbené je lodní spojení na pláže Agiofilli,
Egremni nebo Porto Katsiki. Nejblíže 
je překrásná pláž Agiofilli, na kterou trvá plavba
asi 10 min. Na tuto pláž se dostanete 
i pěšky (asi 45 min.). Některá lodní spojení
začínají až v hlavní sezóně.

Nepostradatelnou součástí přístavu jsou
obchody, bary, cukrárny, ,,kafeniony"
a především pestrobarevné taverny, které Vás
pod pergolami či pod korunami platanů
a eukalyptů lákají k posezení až dlouhodo noci.
Můžete tak vychutnat vyhlášenou řeckou
kuchyni v celé její pestrosti i pikantnosti.
Předměstím Vassiliki je Ponti, které je vzdálené 
2 km od centra. I v Ponti naleznete restaurace,
taverny, malý supermarket se základními

potravinami a pekárnu. Z Vassiliki do Ponti 
se dostanete po cestě podél moře. Vassiliki 
se v posledních letech mění v příjemně živé
letovisko, kde se scházejí především milovníci
vodních sportů.V roce 2017 byla otevřena nová
marina, přístaviště pro jachty.

Ve Vassiliki naleznete taverny, restaurace, bary,
cukrárna, obchody, butiky, obchody se suvenýry,
bankomat, pošta, internet, poliklinika, lékárna,
vodní sporty, potápění, přístav s lodním
spojením na okolní ostrovy a pláže (na Agiofilli
cca 6 €). Konají se zde pravidelné informační
schůzky se zástupcem CK.

Transfer:
Cesta z letiště Aktio Preveza do Vassiliki 
(cca 65 km) potrvá asi 1 h. 30 min.

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ

Rania (studia, apartmány) ... str. 56 
Leonidas (studia) ... str. 56 
Thomas (studia) ... str. 57 
Phoenix (hotel se snídaní) ... str. 58 
Katerina (studia) ... str. 59 
Aiolos (studia, apartmány) ... str. 60 
Altina (studia, apartmány) ... str. 61 
Odeon (studia, apartmány) ... str. 61 

Poznávejte na dovolené.
Ceny pronájmů aut naleznete na webu.

AGIOS NIKITAS

Agios Nikitas je půvabná rybářská vesnička
choulící se v zeleni mezi útesy na západním
pobřeží ostrova. Dýchne na Vás kouzlo již
zapomenuté romantiky, kterou podtrhuje
dochovaná stará část s hlavní třídou. Najdete
zde obchůdky, kavárny, ale i klasické řecké
taverny. Agios Nikitas nabízí koupání
v modrozelených vodách otevřeného moře,
které je lemováno oblázkovo-písečnými plážemi.
K nejkrásnějším plážím této oblasti patří
Pefkoulia a Milos. Dostanete se na ně pěšky,
za dobrých klimatických podmínek i lodním
taxíkem. Agios Nikitas je vyhledávané pro své
klidné prostředí. Avšak v červenci a v srpnu 
je vesnička hojně vyhledávaná turisty a stává 
se tak velmi živým prázdninovým letoviskem. 

Pravidelné autobusové spojení umožňuje
návštěvu hlavního města Lefkas (cca 13 km).
V okolí naleznete další úžasnou pláž Kathisma 
(4 km), klášter Faneromeni (7 km) a starobylou
vesničku Karya(cca 15 km).

V Agios Nikitas naleznete taverny, restaurace,
bary, obchody, bankomat, lodní spojení na pláž
Milos (cca 3 €/cesta). Zástupce CK do místa
pravidelně dojíždí a pomůže Vám zajistit výlety
a pronájmy dopravních prostředků. 

Transfer:
Cesta z letiště Aktio Preveza do Agios Nikitas
(cca 32 km) potrvá asi 50 minut.

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ

Agios Nikitas Hotel 
(pokoje se snídaní, studia, apartmány) ... str. 62 
Odyssey (hotel se snídaní) ... str. 63 
Santa Marina (hotel s polopenzí) ... str. 64    
Euridikis (vila) ... str. 65  



� Až 2 děti výhodně
� Pro rodiny s dětmi
� Kombinovaná doprava

LEFKADA � VASSILIKI

Studia a apartmány � Bez stravy

Rania

POLOHA
Malá jednopatrová vilka stojí 
v mírném svahu na okraji Vassiliki.
Do centra městečka a do malého
přístavu se dostanete pohodlně 
za pouhých 10 minut. 

UBYTOVÁNÍ
Menší studia, některá s 3. lůžkem 
a apartmán jsou vybaveny sprchou,
WC, kuchyňským koutem (včetně
vařiče, základního nádobí
a ledničky), klimatizací 
(za příplatek), Wi-Fi (bez záruky)
a balkónem. Všechny pokoje jsou
v 1. patře. 2 studia mají přímý
výhled na moře přes střechu
sousední vilky, ostatní studia mají
částečný boční výhled na moře
nebo výhled do skalnatého svahu.
Apartmán má omezený boční
výhled na moře, 1 ložnici, kuchyň 
s palandou (až pro 2 děti), 
2 koupelny a 2 WC.

PLÁŽ
Malé oblázkové pláže jsou
v bezprostřední blízkosti. Na hlavní,
více než 1 km dlouhou oblázkovo-
písečnou pláž ve Vassiliki 
se dostanete přibližně za 10 minut.
Na krásnou pláž Agiofilli 
se dostanete pěšky (asi 35 minut)
nebo lodním taxi.

SHRNUTÍ
Ubytování s vynikající polohou
v klidném prostředí
a v bezprostřední blízkosti
oblíbených malých oblázkových
pláží.

VZDÁLENOSTI
Malé komorní pláže: cca 40 m
Pláž Agiofilli: cca 2 km
Centrum Vassiliki: cca 400 m

www.viamare.cz/rlef101
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� Dítě výhodná cena
� Pro rodiny s dětmi
� Kombinovaná doprava

Studia � Bez stravy

Leonidas

POLOHA
2 pěkné bílé vilky stojí v mírném
svahu v nejkrásnější části Vassiliki.
Do centra Vassiliki se dostanete ani
ne za 7 minut. Dům s květinami
je velice pečlivě udržován a působí
velmi příjemně.

UBYTOVÁNÍ
Studia lze ve všech případech
obsadit i 3člennou rodinou.
V každém studiu je 1 manželská
postel a 1 další lůžko. Většína studií
má výhled nebo alespoň částečný
výhled na moře. Nejkrásnější
výhled je ze 2 studií ve zvýšeném
přízemí v budově v popředí. Studia
jsou vybavena sprchou, WC,
balkónem a kuchyňským koutem
(včetně vařiče, základního nádobí
a ledničky), klimatizací (za příplatek)
a Wi-Fi (časté výpadky). Blízko
je bazén, který mohou využívat
i hosté Leonidasu, předpokládá
se zde konzumace. Dětská postýlka
je na vyžádání (zdarma).

PLÁŽ
Malé oblázkové pláže jsou
v bezprostřední blízkosti. Na hlavní,
více než 1 km dlouhou oblázkovo-
písečnou pláž ve Vassiliki se
dostanete přibližně za 7 minut. 
Na krásnou pláž Agiofilli se
dostanete pěšky (asi 35 minut)
nebo lodním taxi.

SHRNUTÍ
Velmi dobrá poloha a vzorné služby
majitelů bydlících v domě jsou
velkou předností tohoto ubytování.

VZDÁLENOSTI
Malé komorní pláže: cca 60 m
Pláž Agiofilli: cca 2 km
Centrum Vassiliki: cca 350 m

www.viamare.cz/rlef102

Odlety
Praha

Odletové dny
Pá
Počet nocí: 7, 14

Dospělá osoba

Cena od

10 406 Kč*

Děti do 18 let na přistýlce

Výhodná cena od

4 990 Kč
Platnost ceny do 31. 3.

Děti do 18 let pobyt zdarma
Cena od

7 490 Kč
Viz příloha Ceník str. 21
* Cena po nejvyšší slevě

Odlety
Praha

Odletové dny
Pá
Počet nocí: 7, 14

Dospělá osoba

Cena od

10 488 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. 21

* Cena po nejvyšší slevě



� NOVINKA

� Exkluzivně u nás

� Dítě výhodná cena

� Pro rodiny s dětmi
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Odlety
Praha, Brno

Odletové dny
Pá, Po
Počet nocí: 10, 11

Dospělá osoba

Cena od

9 990 Kč*

Dítě do 18 let na přistýlce

Výhodná cena od

4 990 Kč
Platnost ceny do 31. 3.

Děti do 18 let pobyt zdarma

Cena od

7 490 Kč

Viz příloha Ceník str. 22, 26

* Cena po nejvyšší slevě

Studia � Bez stravy

Thomas

LEFKADA � VASSILIKI

POLOHA
Malou vilku Thomas naleznete za přístavem. Cesta, která
vede na pláž Agiofilli, odděluje vilku od malých komorních
oblázkových pláží. Do centra městečka, kde naleznete
taverny a obchody, se dostanete pohodlně za pár minut. 

UBYTOVÁNÍ
Vilka je po celkové rekonstrukci. Studia jsou situována
směrem k moři nebo do svahu a do okolní zástavby. Studia,
která směřují k moři, mají terasy s výhledem na moře 
a ve zvýšeném přízemí je výhled na moře omezený zelení.
Chladnější studia se zadními terasami jsou vnořena do svahu
a jsou situována do okolní zástavby. Ve studiích naleznete
manželské postele, řádná lůžka nebo ve vícelůžkových
pokojích obojí. Studia jsou vybavena sprchou, WC, balkónem
nebo terasou, kuchyňským koutem (včetně vařiče,
základního nádobí a ledničky). 

PLÁŽ
Malé oblázkové pláže jsou v bezprostřední blízkosti. 
Na hlavní, více než 1 km dlouhou oblázkovo-písečnou pláž 
ve Vassiliki se dostanete přibližně za 10 minut. Pláž 
má pozvolný vstup do moře, nabízí možnost zapůjčení
lehátek a slunečníků a je vhodná pro provozování vodních
sportů. Na krásnou pláž Agiofilli se dostanete pěšky 
(asi 35 minut) nebo lodním taxi.

SHRNUTÍ
Ubytování je po celkové rekonstrukci. Blízkost malých
oblázkových pláží je největší jeho výhodou.

VZDÁLENOSTI
Malé komorní pláže: cca 25 m
Centrum Vassiliki: cca 350 m

www.viamare.cz/rlef113



LEFKADA � VASSILIKI

Hotel � Snídaně

Phoenix

� Sleva pro klienty 55+

� Pro páry

� Vodní sporty

� Zábava na dosah

� Rezervujte včas

POLOHA
Malý rodinný hotel se nachází velmi blízko městské pláže 
a asi 10 minut příjemnou procházkou podél pláže 
od přístavu Vassiliki. 

UBYTOVÁNÍ
2 budovy společně s bazénem vytvářejí uzavřený komorní
celek. Viamare nabízí standardní pokoje ve zvýšeném
přízemí hotelu. Jednoduše zařízené 2lůžkové pokoje mají
balkóny s výhledem k bazénu a do zeleně. Pokoje mají buď 
2 lůžka nebo manželskou postel. 
V 1. patře jsou pokoje s výhledem na moře, do zeleně 
a do hor (na vyžádání, ceník naleznete na www.viamare.cz).
Pokoje jsou vybaveny WC, sprchou, malou ledničkou nebo
malým chladícím boxem, klimatizací a sejfem. Jeden z pokojů
je bezbariérový.

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
Malá recepce s barem, venkovní terasa, kde je příjemné
posezení s výhledem do zahrady, bazén s lehátky 
a slunečníky. Ve společných prostorách hotelu 
je Wi-Fi. U hotelu je místo k zaparkování auta. 

STRAVOVÁNÍ
Bohatá snídaně podávaná formou bufetu. Během dne 
si v hotelové restauraci můžete dopřát snack, oběd či večeři
(platba na místě). Vše je čerstvé a velmi chutné. Jednou
týdně se v hotelu koná grilování s hudbou. 

PLÁŽ
Hotýlek se nachází u hlavní oblázkovo-písečné pláže 
ve Vassiliki. Pláž je dlouhá více než 1 km, má pozvolný vstup
do moře a  nabízí možnost zapůjčení lehátek a slunečníků.
Pláž je vhodná pro provozování vodních sportů, především
windsurfingu. Na krásnou pláž Agiofilli se dostanete pěšky
(asi 45 minut) nebo lodním taxi.

SHRNUTÍ
Příjemný rodinný hotel s bazénem a výjimečnou polohou 
v bezprostřední blízkosti pláže a centra. V blízkém okolí jsou
možnosti vodních sportů.

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 60 m
Centrum Vassiliki: cca 600 m

www.viamare.cz/rlef103
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Odlety
Praha

Odletové dny
Pá
Počet nocí: 7, 14

Dospělá osoba

Cena od

12 210 Kč*

Viz příloha Ceník str. 21

* Cena po nejvyšší slevě



� Dítě výhodná cena

� Pro rodiny s dětmi

� Kombinovaná doprava

� Klidné prostředí
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Odlety
Praha, Brno

Odletové dny
Pá, Po
Počet nocí: 7, 10, 11, 14

Dospělá osoba

Cena od

9 490 Kč*

Dítě do 12 let na přistýlce

Výhodná cena od

4 990 Kč
Platnost ceny do 31. 3.

Dítě do 12 let pobyt zdarma

Cena od

7 490 Kč

Viz příloha Ceník str. 22, 26

* Cena po nejvyšší slevě

Studia � Bez stravy

Katerina

LEFKADA � VASSILIKI

POLOHA
Vilka je obklopena zelení a květinami. Toto velmi příjemné 
a svěží místo zkrášluje řada vzrostlých palem. Prostorné terasy
ve zvýšeném přízemí jsou situovány do citrusového sadu. 
Na městskou pláž se pohodlně dostanete asi za 8 minut 
a do centra Vassiliki ani ne za 15 minut. Asi 550 m od vily 
je samoobsluha.

UBYTOVÁNÍ
Studia jsou ve zvýšeném přízemí a jsou vždy vybavena menší
manželskou postelí (šířka 130 cm) a dalším lůžkem, sprchou,
WC, kuchyňským koutem (včetně vařiče, základního nádobí 
a ledničky). Studia mají klimatizaci (za příplatek). Interiér
studií je řešen originálně v příjemném domácím řeckém
stylu. Terasy studií jsou zastřešeny a odděleny přepážkami.
Dětská postýlka je na vyžádání (zdarma).

PLÁŽ
Vilka se nachází asi 8 minut chůze od 1 km dlouhé
oblázkovo-písečné pláže ve Vassiliki, kde je pozvolný vstup
do moře a  možnost zapůjčení lehátek a slunečníků. 
Pláž je vhodná pro provozování vodních sportů, především
windsurfingu. Krásná pláž Agiofilli je vzdálená přibližně 
45 minut pěšky, případně je možné využít lodní taxi.

SHRNUTÍ
Příjemné ubytování ve velmi klidném a krásném prostředí
místních zahrad, s milými domácími.

VZDÁLENOSTI 
Pláž: cca 480 m
Centrum Vassiliki: cca 1 km

www.viamare.cz/rlef104



LEFKADA � VASSILIKI

Studio a apartmány � Bez stravy

Aiolos

� Až 2 děti výhodná cena

� Pro rodiny s dětmi

� Kombinovaná doprava

� Téměř na pláži

POLOHA
Vilka stojí velmi blízko oblázkové pláže, asi 150 m 
od obchodů a taveren ve Vassiliki Ponti a asi 15 minut 
od centra vesničky Vassiliki, kam se dostanete cestou podél
moře.

UBYTOVÁNÍ
3lůžková studia jsou v 1. a ve 2. patře, z prostorných 
a zastíněných balkónů je pěkný boční výhled na moře.
Apartmány s 1 ložnicí a se 2 lůžky v obytné kuchyni jsou 
v přízemí, v 1. a ve 2. patře. Apartmány v 1. a 2. patře mají 
z prostorných balkónů krásný výhled na moře. V přízemí 
je k dispozici i 1 apartmán se 2 ložnicemi. Apartmány 
a studia jsou vybaveny kuchyňským koutem (včetně vařiče,
základního nádobí a ledničky), sprchou, WC, klimatizací 
(za příplatek) a sejfem (za příplatek). Na trávníku u domu 
je malý dětský koutek a posezení pod pergolou. Na zahradě 
a na balkónech je Wi-Fi (od začátku června do konce září).
Dětská postýlka je na vyžádání (zdarma).

PLÁŽ
Ubytování se nachází u hlavní oblázkovo-písečné pláže 
ve Vassiliki. Pláž je dlouhá více než 1 km, má pozvolný vstup
do moře a  nabízí možnost zapůjčení lehátek a slunečníků. 
Pláž je vhodná pro provozování vodních sportů, především
windsurfingu. Krásná pláž Agiofilli je vzdálená přibližně 
45 minut pěšky, případně je možné využít dopravy lodním taxi.

SHRNUTÍ
Vyhledávané ubytování, především pro svoji polohu.
Pozvolný vstup do moře a snadná dostupnost vodních
sportů, vyhovuje jak sportovně založeným párům, 
tak i rodinám s dětmi.

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 60 m
Centrum Vassiliki: cca 1,3 km

www.viamare.cz/rlef106
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Odlety
Praha, Brno

Odletové dny
Pá, Po
Počet nocí: 7, 10, 11, 14

Dospělá osoba

Cena od

10 488 Kč*

Děti do 18 let na přistýlce

Výhodná cena od

4 990 Kč
Platnost ceny do 31. 3.

Děti do 18 let pobyt zdarma

Cena od

7 490 Kč
Viz příloha Ceník str. 22, 26

* Cena po nejvyšší slevě
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LEFKADA � VASSILIKI

� I pro náročné
� Vodní sporty
� Rezervujte včas

Studia a apartmány � Bez stravy

Altina

POLOHA
2 velmi pěkné na sebe navazující
vilky jsou postaveny v mírném
svahu ve starém Vassiliki Ponti.
Pěkně udržovaná zahrádka
odděluje vilky od místní
komunikace. Cestu na pláž 
si můžete zkrátit po schodišti, které
spojuje oba domy a dále vede mezi
domky místních obyvatel.

UBYTOVÁNÍ
Studia a apartmány jsou vybaveny
sprchou, WC, balkónem nebo
terasou, kuchyňským koutem
(včetně vařiče, základního nádobí
a ledničky), fénem, TV, klimatizací
a Wi-Fi. Studia a apartmány mají
panoramatický výhled na moře
nebo částečný výhled na moře,
některá studia mají terasy
s výhledem do zeleně.

PLÁŽ
Blízká více jak 1 km dlouhá
oblázkovo-písečná pláž má
pozvolný vstup do moře a  nabízí
možnost zapůjčení lehátek
a slunečníků. Pláž je vhodná pro
provozování vodních sportů,
především windsurfingu.
Na krásnou pláž Agiofilli se můžete
dostat lodním taxi, případně pěšky. 

SHRNUTÍ
Kvalitní ubytování s velmi dobrým
přístupem na pláž.

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 70 m
Centrum Vassiliki: cca 1,5 km

www.viamare.cz/rlef105

Odlety
Praha, Brno

Odletové dny
Pá, Po
Počet nocí: 7, 10, 11, 14

Dospělá osoba

Cena od

13 112 Kč*

Děti do 18 let pobyt zdarma

Cena od

7 490 Kč

Viz příloha Ceník str. 23, 27

* Cena po nejvyšší slevě

� Rodinná dovolená
� Sportovní možnosti
� Rezervujte včas

Odlety
Praha, Brno

Odletové dny
Pá, Po
Počet nocí: 7, 10, 11, 14

Dospělá osoba

Cena od

10 488 Kč*

Děti do 18 let pobyt zdarma

Cena od

7 490 Kč

Viz příloha Ceník str. 23, 27

* Cena po nejvyšší slevě

Studia a apartmány � Bez stravy / možnost dokoupení snídaní

Odeon

POLOHA
Kvalitní apartmánový hotel
rodinného typu ve Vassiliki leží
nedaleko městské pláže.  

UBYTOVÁNÍ
Prostorná luxusní studia
a apartmány jsou vybaveny sprchou,
WC, balkónem nebo terasou,
kuchyňským koutem (včetně vařiče,
základního nádobí a ledničky),
TV/SAT, panelem playstation,
trezorem, fénem a klimatizací. 

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
Na recepci je Wi-Fi. Součástí hotelu
je zahrada s bazénem, bar,
parkoviště a úschovna surfů.
Lehátka a slunečníky poblíž pláže
jsou pro hotelové hosty zdarma.

STRAVOVÁNÍ
Za příplatek si můžete dopřát
kontinentální snídani, která je
podávána formou bufetu na terase
hotelu. 

PLÁŽ
Ubytování se nachází u hlavní
oblázkovo-písečné pláže ve
Vassiliki. Pláž je dlouhá více než
1 km, má pozvolný vstup do moře
a nabízí možnost zapůjčení lehátek
a slunečníků. Pláž je vhodná 
pro provozování vodních sportů,
především windsurfingu. 

SHRNUTÍ
Luxusní ubytování s bazénem
v bezprostřední blízkosti pláže
a s vynikajícími podmínkami 
pro vodní sporty.

VZDÁLENOSTI
Městská pláž: cca 60 m
Centrum Vassiliki: cca 1 km

www.viamare.cz/rlef107



LEFKADA � AGIOS NIKITAS

Studia a apartmány � Bez stravy / možnost dokoupení snídaní

Agios Nikitas Hotel

� Dítě výhodná cena

� Rodinná dovolená

� Nejkrásnější pláže 
Lefkady na dosah

� Rezervujte včas

62

POLOHA
Tradiční hotel je postaven terasovitě na jihozápadním svahu
přímo ve vesničce Agios Nikitas. Hotelové pokoje jsou v horní
části budovy, studia a apartmány pak v dolní budově.
Do studií a apartmánů vcházíte z malého kamenem
vydlážděného prostranství. I v horní části budovy je
vydlážděný prostor, kde se podává snídaně a další
občerstvení. V blízkosti hotelu vede cesta se schody, která
vede přímo k tavernám, obchodům a na místní krásnou pláž.
Odtud pak jezdí lodičky na pláž Milos (závislé na sezóně).
Můžete také použít delší cestu po místní komunikaci. 

UBYTOVÁNÍ
Příjemné hotelové pokoje mají buď 2 řádná lůžka nebo
manželskou postel. Jsou vybaveny sprchou, WC, ledničkou,
TV, telefonem, balkónem a klimatizací (za příplatek). Pokoje
jsou v 1. nebo ve 2. patře, výjimečně v přízemí. Z balkónů
nebo z teras je zpravidla výhled do zeleně nebo k místní
komunikaci.
Studio je až pro 4 osoby, apartmány mají vždy 1 ložnici
s manželským lůžkem a obývací kuchyň s rozkládacím
gaučem. Studio a apartmán doporučujeme max. pro
3 dospělé osoby nebo pro 4člennou rodinu se 2 menšími
dětmi. Jsou vybaveny kuchyňským koutem (včetně vařiče,
základního nádobí a ledničky), sprchou, WC, terasou
a klimatizací (za příplatek). Na recepci je Wi-Fi.

STRAVOVÁNÍ
Rozšířená kontinentální snídaně podávaná formou bufetu
(u pokojů v ceně). 

PLÁŽ
Nedaleko hotelu je menší městská pláž s hrubším pískem.
Na vyhlášenou písčito-oblázkovou pláž Milos se dostanete
pěšky přibližně za 30 minut, můžete využít  také lodní taxi
(v hlavní sezóně). Přibližně 2 km od Agios Nikitas se nachází
pláž Pefkoulia s hrubším pískem. Je zde možnost pronájmu
lehátek a slunečníků, občerstvení poskytne zdejší taverna.

SHRNUTÍ
Příjemné ubytování s vynikající dostupností nejhezčích pláží
západního pobřeží, obchodů i taveren.

VZDÁLENOSTI
Městská pláž: cca 200 m
Centrum Agios Nikitas: cca 150 m

www.viamare.cz/rlef108
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Odlety
Praha

Odletové dny
Pá
Počet nocí: 7, 14

Dospělá osoba

Cena od

12 456 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. 24

* Cena po nejvyšší slevě



� Pro páry

� Nejkrásnější pláže 
Lefkady na dosah

� Oblíbené

� Rezervujte včas
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Odlety
Praha, Brno

Odletové dny
Pá, Po
Počet nocí: 7, 10, 11, 14

Dospělá osoba

Cena od

12 538 Kč*

Viz příloha Ceník str. 24, 28

* Cena po nejvyšší slevě

Hotel � Snídaně

Odyssey

LEFKADA � AGIOS NIKITAS

POLOHA
Hotel se nachází v mírném svahu v horní části letoviska Agios
Nikitas, odkud je krásný výhled na vesničku a na moře. Hotel
je obklopený zelení a je vzdálený pouze pár metrů od centra
a asi 100 m od pláže.

UBYTOVÁNÍ
Třípatrový hotel nabízí ubytování ve 2lůžkových pokojích
s možností přistýlky s bočním výhledem na moře nebo 
do zahrady. Pokoje mají koupelnu se sprchou a WC, telefon,
klimatizaci, Wi-Fi, malou lednici a balkón nebo terasu.
Do pokojů lze vyžádat dětskou postýlku (zdarma). 

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
K hotelu patří bazén s dětským brouzdalištěm a s malým
barem, jídelna s terasou, odkud je krásný výhled na moře,
stolní tenis, samoobslužná prádelna a recepce.

STRAVOVÁNÍ
Rozšířená kontinentální snídaně je podávána formou bufetu
v hotelovém baru nebo na venkovní terase. 

PLÁŽ
V Agios Nikitas je menší městská pláž s hrubším pískem. 
Na vyhlášenou písčito-oblázkovou pláž Milos se dostanete
pěšky přibližně za 25 minut, můžete využít  také lodní taxi
(v hlavní sezóně). Přibližně 2 km od Agios Nikitas se nachází
pláž Pefkoulia s hrubším pískem. Je zde možnost pronájmu
lehátek a slunečníků, občerstvení poskytne zdejší taverna.

SHRNUTÍ
Hotel umístěný v klidnějším prostředí nedaleko centra
letoviska a pláže. Předností je i neobvykle umístěný bazén,
odkud je krásný výhled na moře a vesničku.

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 100 m
Centrum: cca 50 m

www.viamare.cz/rlef109



LEFKADA � AGIOS NIKITAS

Hotel � Polopenze

Santa Marina

� V nejatraktivnějším 
místě ostrova

� Nejkrásnější pláže 
Lefkady na dosah

� Oblíbené

� Rezervujte včas

POLOHA
Hotel stojí ve svahu nad starou vesnicí Agios Nikitas. Velkou
předností tohoto místa je klid a nádherný panoramatický
výhled na celé údolí a na Jónské moře. Písečná pláž je
vzdálena asi 15 minut chůze z kopce a centrum staré vesnice
ani ne 15 minut. Cesta do kopce bude samozřejmě trvat déle.

UBYTOVÁNÍ
Hotel s pavilony je postaven převážně z tradičních materiálů
- kamene a dřeva. V hotelu jsou k dispozici 2lůžkové pokoje
s možností až 2 přistýlek (vhodné pro děti do 15 let). Pokoje
jsou vybaveny balkónem, sprchou, WC, TV, klimatizací
a ledničkou. V hotelu jsou k dispozici pokoje, které se dají
vzájemně propojit (na vyžádání). Jen některé pokoje mají
výhled na moře, ostatní mají výhled k bazénu nebo 
do zeleně. Dětská postýlka je na vyžádání (zdarma).

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu jsou restaurace, bary, velký bazén a kulečník.
Na recepci je Wi-Fi a můžete si zde pronajmout sejf. Z terasy
hotelu je překrásný výhled na moře. 

STRAVOVÁNÍ
Rozšířená kontinentální snídaně a večeře jsou podávané
formou bufetu. Můžete si také dopřát oběd formou
jednoduchého občerstvení (platba na místě). Jídlo se podává
i na zastíněné terase, odkud je okouzlující výhled na moře.

PLÁŽ
Nedaleko hotelu je menší městská pláž s hrubším pískem.
Na vyhlášenou písčito-oblázkovou pláž Milos se dostanete
pěšky přibližně za 35 minut nebo v sezóně také lodním taxi
Přibližně 2 km od Agios Nikitas se nachází pláž Pefkoulia
s hrubším pískem, kde je taverna a možnost pronájmu
lehátek a slunečníků.

SHRNUTÍ
Kvalitní ubytování obklopené zelení. V dosahu jsou velmi
krásné pláže západního pobřeží. Určitě oceníte i úchvatné
panoramatické výhledy na Jónské moře a především klid.

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 450 m
Centrum vesnice: cca 400 m

www.viamare.cz/rlef110

64 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

Odlety
Praha

Odletové dny
Pá
Počet nocí: 7, 14

Dospělá osoba

Cena od

14 770 Kč*

Viz příloha Ceník str. 25

* Cena po nejvyšší slevě



� I pro náročné

� Rodinná dovolená

� Oblíbené

� Rezervujte včas
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Odlety
Praha, Brno

Odletové dny
Pá, Po
Počet nocí: 7, 10, 11, 14

Dospělá osoba

Cena od

14 178 Kč*

Viz příloha Ceník str. 25, 28

* Cena po nejvyšší slevě

Vily � Bez stravy

Euridikis

LEFKADA � AGIOS NIKITAS

POLOHA
Tři vily se nacházejí pouhých 10 minut od centra vesničky
Agios Nikitas a poblíž cesty, která vede na vyhlášenou pláž
Kathisma. Vily stojí v olivovém sadu, mají bazén, místo 
na grilování a parkoviště. 

UBYTOVÁNÍ
Větší vily mají celkovou plochu 80 m². V přízemí je moderně
vybavená obytná kuchyň, TV/SAT, koupelna, krb a rozkládací
gauč (až pro 2 osoby). V 1. patře jsou 2 ložnice a koupelny
(1 z nich má jacuzzi). Z balkónu v 1. patře je nádherný výhled
na vesnici a na záliv, z přízemní terasy pak výhled do zahrady
a na bazén. Menší vilka má 40 m². Je to vlastně dobře
vybavené studio s kuchyňským koutem, koupelnou,
manželskou postelí, krbem a rozkládacím gaučem 
(až pro 2 osoby). Vily mají klimatizaci a Wi-Fi. Z terasy 
je výhled do zahrady. 

PLÁŽ
V Agios Nikitas je menší městská pláž s hrubším pískem. 
Na vyhlášenou písčito-oblázkovou pláž Milos se dostanete
pěšky přibližně za 35 minut nebo v sezóně také lodním taxi.
Přibližně 2 km od Agios Nikitas se nachází pláž Pefkoulia
s hrubším pískem, kde je taverna a možnost pronájmu
lehátek a slunečníků.

SHRNUTÍ
Luxusní ubytování na báječném místě s vynikajícím dosahem
skvělých pláží západního pobřeží ostrova Lefkada i centra
romantické vesničky Agios Nikitas. 

VZDÁLENOSTI
Pláž v Agios Nikitas: cca 450 m
Centrum Agios Nikitas: cca 300 m

www.viamare.cz/rlef111




