
PELOPONÉS

PELOPONÉS
� NEZAPOMENUTELNÁ DOVOLENÁ

Letecké zájezdy
na 7, 10 a 11 nocí

Odletové místo
Praha

Peloponés – nejjižnější část řecké pevniny,
byl ve starověku pojmenován podle Pelopa –
mýthického krále v Elidě. Malebnost zdejších
míst zdůrazňují pomerančové a citrusové
háje, fíkovníky, cypřiše, eukalypty,
olivovníky, agáve a vše, co ke zdejší bujné
vegetaci patří. 

Turisty lákají na Peloponés historické památky,
stejně jako klidná místa pro rodinnou
dovolenou. Poloostrov Peloponés se skládá 
ze 7 krajů – Argolidy, Arkádie, Achaie, Ilie,
Korinthie, Lakonie a Messénie. Nejznámější
je pravděpodobně Argolida, kde se nachází
Epidaurus, Nafplio, Argos, Mykény, Tíryns, Assini
a řada dalších památek. Olympie, která leží 
v kraji Elis (Ilia) je neméně slavná. Pravidelně zde
bývá zažehnut olympijský oheň. Bájemi
opředená je Sparta, sídlo krále Meneláa, jehož
ženu, krásnou Helenu, unesl trojský princ Paris,
a tím rozpoutal trojskou válku.

Po Peloponésu je velmi snadné cestovat.
Nezvolíte-li si organizovaný výlet, potom 
se za historickými památkami můžete vydat

autobusem, který jezdí většinou přesně podle
jízdního řádu. Velmi snadný a dostupný je též
pronájem osobního auta, autopůjčovny najdete
v každém větším městečku. Do seznamu míst
vhodných k navštívení nezapomeňte připsat
Nafplio, zcela unikátní město poblíž letoviska
Tolo, kde na Vás dýchne atmosféra starého
Řecka. V každé denní i noční době má Nafplio
svoje kouzlo. Zde stojí za to zapomenout na čas
a procházet se podél pobřeží, loďkou se vydat
na nedalekou pevnost Bourtzi, posedět
v kavárně u osvěžující kávy frappé nebo vybírat
z nepřeberné nabídky originálních suvenýrů.

Základní údaje o Peloponésu (řecky
Pelopónisos): plocha poloostrova: 21 440 km2,
počet provincií – krajů: 7, počet obyvatel:
1.100.000, nejvyšší vrchol: pohoří Taygetos –
2407 m n. m., doba letu z Prahy: 2 h. 35 minut
(letiště Kalamata)

Kompletní nabídku ubytování a aktuální
ceny na www.viamare.cz/pelopones 
a poloostrov-pelopones.vtt.cz
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DOPORUČUJEME
� na začátku a na konci sezóny máte

ideální možnost poznat ty
nejvýznamnější památky celého Řecka,
které se nacházejí právě na Peloponésu 

� navštivte město Nafplio, bývalé hlavní
město Řecka – autobusem nebo jako
součást večerní lodní plavby z Tola 

� tradiční řecké trhy máte možnost
poznat v Nafpliu, nejlépe v sobotu –
nechybí nepřeberné množství čerstvého
ovoce, zeleniny, čerstvé ryby, mořské
plody, koření, sušené plody a další 

� vydejte se k modernímu modrobílému
kostelíčku nad Tolem, odkud 
je úchvatný výhled na celé letovisko Tolo
a Argolský záliv

� procházku k hradu Kyparissia krásnou
přírodou a na konci budete odměněni
nádhernými a dech beroucími výhledy

� klidné a ničím nerušené procházky
krásnými plážemi si nejvíce užijete 
při západu slunce v Niforeice

Další zajímavosti Vám na místě
doporučí zástupce CK.



TOLO

Tolo je příjemné místo pro rodinnou dovolenou,
je zde široká písečná pláž s opravdu velmi
pozvolným vstupem do moře, výběr restaurací,
kaváren a cukráren a v neposlední řadě blízkost
historických skvostů.
Klienti směřující do Tola mají skvělou možnost
spojit koupání v teplém moři s návštěvou
památek zapsaných v Seznamu UNESCO –
Akropolis v Athénách, Delphi, Epidaurus,
Meteoru, Thessaloniki, Olympii, Mystras, Verginu
či Mykény a Tyrins. Na většinu míst se lze dostat
díky fakultativním výletům, druhou možností je
zvolit přímo jarní či podzimní poznávací zájezd.
Na široké písečné pláži Psili Ammos v Tolu, 
která získává pravidelně modrou vlajku EU, 
je možnost pronájmu slunečníků a lehátek,
nabízí se i donáška občerstvení, nechybí
nabídka vodních sportů, k dispozici jsou sprchy. 

K návštěvě láká nespočet taverniček, 
restaurací, barů, kaváren, cukráren a obchodů. 
Mimochodem, mnohé jídelní lístky i poutače
jsou psané v češtině. V letovisku je též přístav,
zastávky městského autobusu, taxíky, lékař,
lékárny, bankomaty, půjčovny motorek i aut.
Určitě doporučujeme podniknout romantický
večerní výlet lodí do přibližně 11 km vzdáleného
Nafplia, kde nemusíte jen chodit, ale také 
se můžete svézt výletním vláčkem. V Tolu a okolí
lze zvláště ráno nebo v podvečer, kdy už slunce
tolik nehřeje, podniknout celou řadu pěších
výletů a procházek. Jednou z nich může být 
i výšlap k modernímu modrobílému kostelíku
Agia  Kyriaki nebo archeologická lokalita Kastraki,
bývalá akropole Assini. 

Transfer:
Cesta z letiště Kalamata do Tola (cca 154 km)
potrvá asi 2 h. a 30 minut.

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ

Ritsa (hotel s polopenzí) ... str. 103
Helena (penzion se snídaní) ... str. 104
Onira (hotel se snídaní) ... str. 105
Angelo (studia) ... str. 106
Aris (hotel s polopenzí) ... str. 107
Flisvos (hotel s polopenzí) ... str. 108
Flisvos Royal (hotel s polopenzí) ... str. 109

VÝLETY Výlety a tipy naleznete na webu. Poznávejte na dovolené.
Ceny pronájmů aut naleznete na webu.

Pro zpestření Vaší dovolené si můžete vybrat
z následujících výletů (výlety pořádá místní
cestovní kancelář, platí se přímo na místě
a může dojít ke změně programu):

NIFOREIKA

Kalavrita – výlet autobusem do Dakopto
a následně vlakem do centra Kalavrita,
následuje návštěva Velké jeskyně a kláštera Agia
Laura. (orientační cena: 40 €) 

Delphi – po cestě přes most Rio-Antirio
se dostanete k jednomu z nejznámějších
a překrásných archeologických nalezišť Delphi.
Při zpáteční cestě lodí se Vám naskytne možnost
vyfotografovat úchvatné výhledy na most 
Rio-Antirio. (orientační cena: 55 €)

TOLO 
1) Athény
2) Argolida
3) Nafplio - trh + ochutnávka Ouza 
4) Olympie
5) Delphi
6) Sarónské ostrovy
7) Noční plavba do Nafplia

KYPARISSIA

Olympia – místo kde se zrodily Olympijské hry
a kde se zapaluje olympijský oheň, návštěva
svatyně na počest boha Krona, archeologického
muzea a naleziště, poznání mytologie řeckých
bohů a antické historie Řecka. (orientační 
cena: 35 €)

Mystras – návštěva dnes už zaniklého
Byzantského města zapsaného do UNESCO,
budovy původního města jsou zachovalé a je
stále se na co dívat, spatříte úchvatné výhledy
do údolí a na úpatí hory Taygetos. (orientační
cena: 65 €)

Athény – výlet do hlavního město Řecka plného
kulturních a historických památek s dominantou
paláce Akropolis. (orientační cena: 73 €)

Argolis (Nafplio, Mykény, Epidaurus) –
historické centrum na východním výběžku
peloponéského poloostrova s řadou
historických památek. (orientační cena: 75 €)
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PELOPONÉS

NIFOREIKA

Na severozápadní straně poloostrova Peloponés
se nachází klidné a čarovné letovisko – Niforeika.
Místní písečná pláž, která mimo jiné byla oceněna
modrou vlajkou EU, je ideální k celodennímu
lenošení a vodním radovánkám. Na pláži je
spousta míst, které budete mít pouze pro sebe
a nebudete ničím a nikým rušeni. Poloha tohoto
letoviska je skvělým počátečním bodem za
poznáním řeckých památek. Ať už se jedná
o samotné Athény či velmi známé Mykény a asi
nejnavštěvovanější Epidaurus s antickým
divadlem. Ubytování na této části poloostrova
nabízí vysokou kvalitu a je většinou pouhých pár

kroků od pláže. Stejně tak místní taverny
a restaurace, které nabízejí okouzlující výhledy
na moře a západy slunce.

Transfer:
Cesta z letiště Araxos do Niforeiki (cca 17 km)
potrvá asi 30 minut.      

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ

Niforeika Beach 
(hotel se soft all inclusive) ... str. 98
Pavlina (hotel s all inclusive) ... str. 99
Aithrio (studia s polopenzí) ... str. 100
Naiades Villas (apartmány) ... str. 101

KYPARISSIA A KALO NERO

Kyparissia je krásné pobřežní město 
na západním pobřeží Peloponéského
poloostrova s bohatou historií a nádhernými
plážemi. Za zmínku stojí i hrad Kyparissia, 
který dominuje celému městu a nabízí úchvatné
výhledy na západy slunce a celé město. 
Město se nachází ve svěží zelené oblasti a nabízí
řadu pláží. Na písečných plážích není výjimkou,
že se potkáte s mořskou želvou. Poloha města 
je ideálním výchozím bodem pro poznání
antické a řecké historie díky návštěvě
nedalekých významných archeologických
nalezišť. V sousedství města Kyparissia 
(cca 9 km) najdeme menší a klidnější městečko
Kalo Nero, které je stejně tak jako Kyparissia
obklopeno svěží zelenou přírodou. Jelikož se
jedná o menší obec, nabídne více soukromí
a klidu. 

Transfer:
Cesta z letiště Kalamata do Kyparissie a Kalo
Nero (cca 65 km) potrvá asi 50-70 minut.

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ

Dream Drop (studia, apartmány) ... str. 110
Oasis (studia, apartmány s polopenzí) ... str. 111
Apollo Art (hotel se snídaní) ... str. 112
Kyparissia Beach (hotel se snídaní) ... str. 113
Kyparissia Blue (hotel se snídaní) ... str. 113



PELOPONÉS � NIFOREIKA

Hotel � Soft all inclusive

Niforeika Beach

� NOVINKA

� Pro rodiny s dětmi

� Přímo u pláže

� Klidné prostředí

� Pěkný výhled na moře

POLOHA
Hotel se nachází v tradiční vesničce Niforeika nedaleko
města Patras v oblasti Achaia. Hotel je obklopen svěží
zelenou krajinou a díky své poloze na skále nad pláží 
nabízí úchvatné výhledy na záliv Patras. Navštívít můžete
Athény (240 km), archeologická naleziště Olympie (93 km) 
a známé Delphi (140 km), ale i přírodní zajímavosti jako les
Strophilia a jezero Tsivlos. 

UBYTOVÁNÍ
Hotel poskytuje ubytování ve 2lůžkových pokojích s možností
přistýlky (dítě do 12 let nebo dospělá osoba), s koupelnou,
WC, klimatizací, TV/SAT, telefonem, fénem, ledničkou 
a terasou nebo balkónem s výhledem na moře nebo 
do zahrady.

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je recepce, 2 restaurace, bar, TV místnost, 
venkovní bazén s barem, dětský bazén, dětské hřiště,
fitness centrum. K dispozici je klimatizace, Wi-Fi a trezor.

STRAVOVÁNÍ
Soft all inclusive - snídaně, obědy a večeře jsou formou
bufetu, odpoledne k dispozici nealko nápoje, káva, čaj 
a drobné občerstvení. Podrobnější popis programu 
all inclusive najdete na našem webu.

PLÁŽ
Z hotelové zahrady vede přímý přístup po schodech 
k oblázkové pláži s pozvolným vstupem do křišťálově 
čistého moře. Pláž je vybavena lehátky a slunečníky. Lehátka
a slunečníky jsou v případě konzumace v baru zdarma.

SHRNUTÍ
Hotel je ideálním místem pro trávení klidné dovolené, 
ale i skvělým výchozím bodem pro návštěvníky, 
kteří rádi objevují krásy a historii Řecka. 

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 50 m
Kato Achaia: cca 4,2 km

www.viamare.cz/rnif103
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Odlety
Praha

Odletové dny
St
Počet nocí: 7, 14

Dospělá osoba

Cena od

14 990 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. 46

* Cena po nejvyšší slevě



� NOVINKA

� Dítě výhodná cena

� Přímo u pláže

� Pěkný výhled na moře

� Klidné prostředí
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Odlety
Praha

Odletové dny
St
Počet nocí: 7, 14

Dospělá osoba

Cena od

15 990 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. 46

* Cena po nejvyšší slevě

Hotel � All inclusive

Pavlina

PELOPONÉS � NIFOREIKA

POLOHA
Hotel leží v klidném prostředí tradiční vesnice Niforeika 
v blízkosti města Patras, hlavního města oblasti Achaia. 
Svou polohou a okolím plným přírody nabízí skvělé
podmínky k odpočinku, zároveň se v okolí nachází řada
historických památek, které stojí za návštěvu. Od pláže 
je hotel oddělen pouze zahradou a poskytuje nádherný
výhled na Patraský záliv. Dominantou komplexu je maják,
který se využívá jako bar.

UBYTOVÁNÍ
K dipozici jsou 2lůžkové pokoje s možností 2 přistýlek 
(2 dospělé osoby a 1 nebo 2 děti do 12 let nebo 3 dospělé
osoby). Všechny pokoje mají koupelnu, WC, TV/SAT, telefon,
klimatizaci, balkón nebo terasu.

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
Hotel se skládá ze 3 samostatných budov. Nachází se zde
recepce s Wi-Fi, společenská místnost s TV, restaurace, 
bar, bazén s barem, zahrada, taverna u bazénu, brouzdaliště
a dětské hřiště. V hotelu se konají stylové večery s hudbou 
a tancem a nechybí zde ani pestré sportovní vyžití. 

STRAVOVÁNÍ
All inclusive – snídaně, obědy a večeře jsou formou bufetu,
místní alkoholické nápoje (pivo, víno, ouzo) a nealkoholické
nápoje, svačiny. Podrobnější popis programu all inclusive
najdete na našem webu.

PLÁŽ
Hotel se nachází jen pár kroků od písčito-oblázkové pláže 
s pozvolným vstupem do moře. K dispozici jsou lehátka 
a slunečníky, plážový bar. Lehátka a slunečníky jsou 
v případě konzumace v baru zdarma.

SHRNUTÍ
Hotel v klidné lokalitě s krásnou přírodou a pestrou
nabídkou služeb zajistí dokonalý odpočinek.

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 50 m
Kato Achaia: cca 4 km

www.viamare.cz/rnif102



PELOPONÉS � NIFOREIKA

Studia � Polopenze 

Aithrio

� NOVINKA

� Dítě výhodná cena

� Přímo u pláže

� Pěkný výhled na moře

� Klidné prostředí

POLOHA
Hotel s rodinnou atmosférou nabízí prostorná studia
obklopená krásnou zahradou. Nachází se v oblasti Niforeika,
jejíž hlavní předností je rozmanitá příroda a umístění 
v klidné lokalitě mimo hlavní tepny turistického ruchu. 
Je tak ideální pro rodiny s dětmi a všechny, kteří hledají
dokonalou relaxaci a odpočinek. Hotel je situován na útesu
jen pár metrů od pláže a nabízí nezapomenutelný výhled 
na moře a Patraskou zátoku. Navštívit můžete nedaleké
město Patras, které nabízí nákupní možnosti a velké
množství restaurací, kaváren a barů. 

UBYTOVÁNÍ
Studia až pro 5 osob (5. lůžko je přistýlka pro dítě do 12 let)
jsou vybavena koupelnou s WC, kuchyňským koutem 
(včetně ledničky, dvouvařiče a trouby), klimatizací, 
TV a balkónem.

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
Studia jsou umístěna ve 3 budovách, součástí hotelu 
je recepce, TV koutek, taverna s výhledem na moře. 
K dispozici je Wi-Fi.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze je formou bufetu. 

PLÁŽ
Na písčito-oblázkovou pláž sejdete zahradou po schodech,
které vedou přímo ke křišťálově čistému moři. K dispozici
jsou lehátka, slunečníky a taverny. Lehátka a slunečníky jsou
v případě konzumace v baru zdarma.

SHRNUTÍ
Ubytování v soukromí stranou od velkých komplexů 
je ideální jak k odpočinku, tak k výletům za antickou historií.

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 80 m
Kato Achaia: cca 4,2 km

www.viamare.cz/rnif104
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Odlety
Praha

Odletové dny
St
Počet nocí: 7, 14

Dospělá osoba

Cena od

11 990 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. 47

* Cena po nejvyšší slevě



� NOVINKA

� Dítě výhodná cena

� Rezervujte včas

� I pro náročné

� Klidné prostředí
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Odlety
Praha

Odletové dny
St
Počet nocí: 7, 14

Dospělá osoba

Cena od

15 654 Kč*

Dítě do 12 let na přistýlce

Výhodná cena od

4 990 Kč
Platnost ceny do 31. 3.

Děti do 12 let pobyt zdarma

Cena od

7 490 Kč

Viz příloha Ceník str. 47

* Cena po nejvyšší slevě

Apartmány � Bez stravy / možnost dokoupení snídaní, polopenze a plné penze 

Naiades Villas

PELOPONÉS � NIFOREIKA

POLOHA
Jedinečný hotelový komplex leží v obci Niforeika, pouhých 
15 km od letiště Araxos a 30 km od hlavního města Patra.
Hotel je situován pouhých 80 m od moře a nabízí dokonalé
útočiště pro rodinnou či romantickou dovolenou mimo ruch
velkoměsta.

UBYTOVÁNÍ
Prostorné apartmány pro 2-4 osoby (maximálně 3 dospělé
osoby nebo 2 děti) s vlastním designem jsou vybaveny
stylovým nábytkem. Najdete zde koupelnu s WC, vybavenou
kuchyňku s elektrickou troubou a 4 vařiči, velkou ledničku
s mrazákem, klimatizaci, Wi-Fi, TV, telefon, trezor a balkón 
či terásku.

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je recepce s příjemným posezením, velká a velmi
dobře udržovaná zahrada se spoustou okrasných rostlin 
a jezírkem s tropickými rybami, venkovní bazén s lehátky 
a slunečníky, bar u bazénu, restaurace, dětské hřiště,
parkoviště a venkovní prostory s grily. 

STRAVOVÁNÍ
Dokoupit je možné snídani, polopenzi a plnou penzi.
Kontinentální snídaně jsou formou bufetu. Obědy a večeře
jsou dle výběru z menu a servírované.

PLÁŽ
Na písčito-oblázkovou pláž, která je od hotelu vzdálena
přibližně 150 m, se dostanete pěšky asi za 3 minuty. Lehátka
a slunečníky jsou v případě konzumace v baru zdarma.

SHRNUTÍ
Luxusní ubytování vhodné pro rodinnou dovolenou
v krásném prostředí.

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 150 m
Kato Achaia: cca 5 km

www.viamare.cz/rnif101



PELOPONÉS � TOLO

Hotel � Polopenze

Golden Beach

� Dítě výhodná cena

� Pro rodiny s dětmi

� Přímo u pláže

� Rodinná atmosféra

� Velmi oblíbené místo

POLOHA
Zrenovovaný hotel s příjemnou rodinnou atmosférou
se nachází v klidnější části letoviska u silnice vedoucí
do vedlejší vesnice Drepano. Zastávka autobusu je cca 30 m
od hotelu, pohodlně lze cestovat do Nafplia. Nejbližší
obchod je cca 100 m.

UBYTOVÁNÍ
Hotel nabízí celkem 20 pokojů. 1-2lůžkové pokoje mají
možnost 1 přistýlky (převážně pevné lůžko) a rodinné pokoje
typu junior suite jsou až pro 4 osoby (pouze na vyžádání).
Všechny pokoje jsou vybaveny koupelnou se sprchovým
koutem, WC, klimatizací, fénem, ledničkou, TV/SAT, trezorem,
balkónem nebo terasou s bočním výhledem na moře
(většina pokojů) nebo letovisko a vnitrozemí. Dětská postýlka
na vyžádání (zdarma).

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je vstupní hala s recepcí, salónek s TV/SAT, vnitřní
a venkovní restaurace, kavárna, vnitřní a venkovní bar,
zahrada, Wi-Fi. Vodní sporty, slunečníky a lehátka na pláži
jsou za poplatek. 

STRAVOVÁNÍ
Snídaně je podávaná formou bufetu, večeře je servírovaná
(předkrm, hlavní chod a dezert).

PLÁŽ
Široká písečná pláž Psili Ammos se nachází hned před
hotelem, přes silnici. Vstup do moře je pozvolný, ideální
pro rodiny s dětmi a seniory.

SHRNUTÍ
Velmi blízko moře a pěkné pláže, příjemné posezení
ve venkovní restauraci s výhledem na moře.

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 50 m
Centrum: cca 800 m

www.vtt.cz/rpel101
www.hotelgoldenbeach.gr
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Odlety
Praha

Odletové dny
Út, Pá
Počet nocí: 10, 11

Dospělá osoba

Cena od

12 990 Kč*

Dítě do 8 let pobyt zdarma

Cena od

7 990 Kč

Viz příloha Ceník str. 48

* Cena po nejvyšší slevě



� Sleva pro klientiy 55+

� Akce repeaters

� Dítě výhodná cena

� Rodinná atmosféra

� Velmi oblíbené místo
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Odlety
Praha

Odletové dny
Út, Pá
Počet nocí: 10, 11

Dospělá osoba

Cena od

13 768 Kč*

Dítě do 14 let na přistýlce

Výhodná cena od

5 990 Kč
Platnost ceny do 31. 3.

Dítě do 14 let pobyt zdarma

Cena od

7 990 Kč

Viz příloha Ceník str. 48

* Cena po nejvyšší slevě

Hotel � Polopenze

Ritsa

PELOPONÉS � TOLO

POLOHA
Zrenovovaný rodinný hotel s milou a přátelskou atmosférou
patří mezi oblíbené „stálice“ v naší nabídce, ubytování
zde nabízíme již 27. sezónu. Hotel se nachází v klidné části
na okraji letoviska. Je zde dostatek nákupních i zábavních
možností. Zastávka autobusu městské linky je nedaleko.

UBYTOVÁNÍ
V hotelu je celkem 34 pokojů. 1-2lůžkové pokoje mají
možnost 1 přistýlky, v pokojích pro rodiny je palanda, lůžko
nebo přistýlka pro děti. Rodinný pokoj tvoří 1 větší místnost
pro 4–6 osob (2x dvojlůžko a 2 přistýlky nebo lůžka pro děti 
- ceník naleznete na webu). Všechny pokoje jsou vybaveny
koupelnou se sprchovým koutem, WC, klimatizací, fénem,
telefonem, TV/SAT, ledničkou, trezorem a balkónem
s výhledem na letovisko, vnitrozemí, hory, okolní hotelovou
zástavbu, kemp nebo bazén. Pokoje v 1. patře s výhledem 
na bazén jsou za příplatek (ceník na webu). Dětská postýlka
je na vyžádání (zdarma).

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je vstupní hala s recepcí, výtah, salónek s TV/SAT,
internetový koutek, restaurace, zahradní restaurace, bar
a snackbar u bazénu, kavárna, parkoviště, bazén, dětský
bazén, slunečníky a lehátka u bazénu. Wi-Fi je uvnitř hotelu 
a ve většině pokojů. Slunečníky a lehátka na pláži jsou
za poplatek. Vodní sporty na pláži jsou také za poplatek.
Hotel pořádá řecké večírky.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně i večeře jsou formou bufetu. Na místě je možnost
dokoupení obědů za velmi přijatelné ceny (12:00-15:00).

PLÁŽ
Široká písečná pláž s pozvolným vstupem do vody, ideální
pro rodiny s dětmi a seniory je k dosažení přes silnici.

SHRNUTÍ
Vstřícný majitel hotelu a jeho rodina se snaží s klienty
dorozumět česky. Hotel má příznivé ceny a dobře vybavené
pokoje.

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 100 m
Centrum: cca 600 m

www.vtt.cz/rpel102
www.ritsashotel.gr



PELOPONÉS � TOLO

Penzion � Snídaně / možnost dokoupení večeří

Helena

� Akce repeaters

� Sleva pro klienty 55+

� Rodinná atmosféra

� Vhodné pro seniory

� Oblíbené

POLOHA
Rušnější centrum s obchody, restauracemi, bary a kavárnami
je vzdáleno cca 300 m. Zastávka autobusu je poblíž
penzionu.

UBYTOVÁNÍ
Menší, zrekonstruovaný penzion s velmi příjemnou
atmosférou nabízí 7 1-2lůžkových pokojů. Pokoje jsou
vybaveny koupelnou se sprchovým koutem, WC, klimatizací,
fénem, telefonem, TV/SAT, rychlovarnou konvicí, ledničkou,
trezorem, balkónem nebo terasou s výhledem na hory,
letovisko nebo s částečným výhledem směrem na moře.
Dětská postýlka je na vyžádání (zdarma).

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je recepce, bar s posezením, terasa s fontánkou,
zahrada, parkoviště. Wi-Fi je v recepci a na pokojích zdarma.
V hotelu Ritsa (cca 250 m) lze využívat bazén, lehátka
a slunečníky u bazénu (zdarma) a snackbar u bazénu. 

STRAVOVÁNÍ
Rozšířená kontinentální snídaně je podávaná v penzionu.
Předem je možné zakoupit večeře formou bufetu v hotelu
Ritsa. V hotelu Ritsa si též můžete dokoupit obědy.

PLÁŽ
Široká písečná pláž je přes silnici. Vstup je pozvolný, ideální
pro rodiny s dětmi a seniory. Slunečníky, lehátka a vodní
sporty jsou na pláži za poplatek.

SHRNUTÍ
Velmi dobře vybavené pokoje, blízko k moři a pláži, příjemná
atmosféra.

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 130 m
Centrum: cca 300 m

www.vtt.cz/rpel103
www.elenashotel.gr
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Odlety
Praha

Odletové dny
Út, Pá
Počet nocí: 10, 11

Dospělá osoba

Cena od

12 538 Kč*

Viz příloha Ceník str. 48

* Cena po nejvyšší slevě



� Akce repeaters

� Pro páry

� Rodinná atmosféra

� Rezervujte včas

� Oblíbené
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Odlety
Praha

Odletové dny
Út, Pá
Počet nocí: 10, 11

Dospělá osoba

Cena od

12 702 Kč*

Viz příloha Ceník str. 48

* Cena po nejvyšší slevě

Boutique hotel � Snídaně / možnost dokoupení večeří

Onira

PELOPONÉS � TOLO

POLOHA
Hotel se nachází v těsném sousedství penzionu Helena, který
též máme v nabídce. Rušnější centrum je ve vzdálenosti
cca 300 m. Zde najdete restaurace, taverny, kavárny,
cukrárnu, pekárny, minimarkety, lékárnu a obchody.
Zastávka autobusové linky je vedle hotelu.

UBYTOVÁNÍ
Menší jednopatrový hotel, nově a velmi vkusně
zrekonstruovaný. Hotel nabízí celkem 10 1-2lůžkových
pokojů. Všechny pokoje jsou vybaveny koupelnou
se sprchovým koutem, WC, klimatizací, fénem, rychlovarnou
konvicí, ledničkou, trezorem, TV/SAT, balkónem nebo terasou
s výhledem do vnitrozemí, okolí, zahrady nebo směrem
na moře. Dětská postýlka zde není možná.

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je recepce, výtah, restaurace, parkoviště, terasovitá
zahrada s pohodlným posezením a grilem a Wi-Fi. V hotelu
Ritsa je možné využívat bazén, bar a snackbar u bazénu. 

STRAVOVÁNÍ
Rozšířená kontinentální snídaně je formou bufetu. Předem
je možné zakoupit večeře formou bufetu v hotelu Ritsa
(cca 240 m). V hotelu je taktéž možnost zakoupení
servírovaných obědů.

PLÁŽ
Největší pláž v Tolu s jemným pískem a pozvolným vstupem
do moře je přes hlavní silnici. Na pláži jsou k pronajmutí
slunečníky a lehátka a vodní sporty.

SHRNUTÍ
Nový, vkusně i prakticky vybavený hotel, možnost čerpání
služeb v hotelu Ritsa.

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 120 m
Centrum: cca 300 m

www.vtt.cz/rpel104
www.onira-greece.gr



PELOPONÉS � TOLO

Studia � Bez stravy / možnost dokoupení snídaní a večeří

Angelo

� Dítě výhodná cena

� Vhodné pro seniory

� Rodinná atmosféra

� Oblíbené

� Rezervujte včas

POLOHA
Studia Angelo I se nacházejí v klidnějším prostředí, 
ve vzdálenosti cca 490 m od centra letoviska. Poblíž studií 
je pekárna, restaurace, taverna a minimarket. Budova studií
Angelo II je odtud vzdálena cca 150 m směrem do centra. 

UBYTOVÁNÍ
Objekt tvoří 2 budovy, celkem je zde 14 1-2lůžkových studií
s možností 1-2 přistýlek. Studia pro 4 osoby mají výhled jen
do vnitrozemí a jsou umístěna v budově Angelo I. Všechny
pokoje jsou vybaveny koupelnou se sprchovým koutem, WC,
kuchyňským koutem (včetně elektrického vařiče, ledničky
a rychlovarné konvice), klimatizací, fénem, TV/SAT, balkónem
nebo terasou s výhledem do vnitrozemí, na letovisko,
sousední hotel a zástavbu nebo směrem na moře. Dětská
postýlka je na vyžádání (zdarma). 

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V ubytování je recepce (jen během dne), parkoviště a Wi-Fi.
Využívat lze následující služby v hotelu Ritsa: bazén, lehátka
a slunečníky u bazénu (zdarma), snackbar u bazénu.

STRAVOVÁNÍ
Doporučujeme dokoupení snídaní a večeří formou bufetu
v hotelu Ritsa (cca 130 m od studií Angelo I a cca 220 m
od Angelo II). Na místě je možné dokoupit i obědy.

PLÁŽ
Široká písečná pláž je přes silnici od studií Angelo I. Vstup
do moře je pozvolný, vhodný pro rodiny s dětmi i starší
osoby. Vodní sporty na pláži v letovisku jsou za poplatek.

SHRNUTÍ
Výborná poloha, ochotný personál, možnost využívat
stravovacích a dalších služeb v hotelu Ritsa.

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 40-90 m
Centrum: cca 340-490 m

www.vtt.cz/rpel105
www.angelos-tolo.gr
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Odlety
Praha

Odletové dny
Út, Pá
Počet nocí: 10, 11

Dospělá osoba

Cena od

9 990 Kč*

Dítě do 14 let pobyt zdarma

Cena od

7 990 Kč

Viz příloha Ceník str. 48

* Cena po nejvyšší slevě

Areál hotelu Ritsa



� Až 2 děti výhodná cena

� Přímo u pláže

� Rodinná atmosféra

� Oblíbené

� Rezervujte včas
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Odlety
Praha

Odletové dny
Út, Pá
Počet nocí: 10, 11

Dospělá osoba

Cena od

14 670 Kč*

Dítě do 14 let na přistýlce

Výhodná cena od

5 990 Kč
Platnost ceny do 31. 3.

Dítě do 14 let pobyt zdarma

Cena od

7 990 Kč

Viz příloha Ceník str. 49

* Cena po nejvyšší slevě

Hotel � Polopenze / možnost dokoupení light all inclusive 

Aris

PELOPONÉS � TOLO

POLOHA
Hotel se nachází v klidném prostředí, na okraji letoviska,
blízko přístavu. V centru letoviska jsou na hlavní třídě bohaté
možnosti nákupů i zábavy. Nechybí obchody se suvenýry,
minimarkety, supermarkety, zlatnictví, pošta, stánky
s rychlým občerstvením, cukrárny, kavárny, restaurace,
taverny, bary a diskotéky. Zastávka městského autobusu
je nedaleko hotelu.

UBYTOVÁNÍ
Ve velmi žádaném, zrenovovaném, třípodlažním rodinném
hotelu je celkem 30 pokojů. 1-2lůžkové pokoje mají možnost
1 přistýlky, pokoje pro rodiny (4 osoby) tvoří 1 větší místnost
s palandou pro děti. Většina pokojů má výhled na moře
(boční nebo přímý výhled), ostatní do vnitrozemí. 1lůžkové
pokoje mají výhled pouze do vnitrozemí. Všechny pokoje
jsou vybaveny koupelnou s vanou a sprchou nebo
sprchovým koutem, WC, klimatizací, fénem, telefonem,
TV/SAT, ledničkou, trezorem, balkónem nebo terasou.

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je recepce, výtah, vnitřní bar s TV, restaurace
s venkovním posezením, kavárna na pláži, kulečník a šipky. 
Wi-Fi je v celém hotelu a ve většině pokojů zdarma. V hlavní
sezóně se zde pořádají řecké večírky (živá hudba
a vystoupení tanečníků). 

STRAVOVÁNÍ
Polopenze - snídaně a večeře jsou formou bufetu, můžete 
si dokoupit light all inclusive (popis a ceny na webu). 

PLÁŽ
Užší písečná pláž s oblázky je hned před hotelem, kde jsou
slunečníky a lehátka zdarma (omezený počet). Slunečníky
a lehátka a vodní sporty na hlavní pláži jsou za poplatek.

SHRNUTÍ
Přímo u moře, příjemná rodinná atmosféra, ochotný a milý
personál.

VZDÁLENOSTI
Pláž: přímo na pláži
Centrum: cca 50 m

www.vtt.cz/rpel106
www.hotel-aris.gr



PELOPONÉS � TOLO

Hotel � Polopenze

Flisvos

� Akce repeaters

� Dítě výhodná cena

� Pro rodiny s dětmi

� Vhodné pro seniory

� Přímo u pláže

POLOHA
Hotel je postaven přímo u silnice nad mořem, leží nedaleko
centra s řadou nákupních a zábavních možností. V okolí
najdete celou řadu marketů, obchodů se suvenýry,
restaurací, kaváren a barů. Zastávka autobusu je nedaleko
hotelu. 

UBYTOVÁNÍ
Příjemný zrenovovaný hotel rodinného typu nabízí celkem
36 1-2lůžkových pokojů s možností 1 přistýlky. Všechny
pokoje jsou vybaveny koupelnou s vanou a sprchou nebo
sprchovým koutem, WC, klimatizací, fénem, telefonem,
TV/SAT, ledničkou, trezorem, balkónem s výhledem na hory,
letovisko, okolní zástavbu nebo na moře. Dětská postýlka
je na vyžádání (zdarma).

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je recepce, salónek, výtah, bar, restaurace
s výhledem na moře, kavárna s TV a Wi-Fi. Hoteloví hosté
mohou zdarma využívat bazén se slunečníky a lehátky
v hotelu Flisvos Royal (cca 10 m přes silnici). 

STRAVOVÁNÍ
Snídaně i večeře jsou formou bufetu.

PLÁŽ
Široká písečná pláž letoviska se nachází nedaleko po silnici.
Vstup do moře je pozvolný, ideální pro rodiny s dětmi
a seniory. Slunečníky a lehátka na pláži jsou za poplatek.
Na pláži jsou též bohaté možnosti různých vodních sportů
(za poplatek).

SHRNUTÍ
Dobře vybavené pokoje, hned nad mořem - krásná vyhlídka
z hotelové restaurace, blízko k pěkné písečné pláži.

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 200 m
Centrum: cca 250 m

www.vtt.cz/rpel107
www.flisvoshotel.gr
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Odlety
Praha

Odletové dny
Út, Pá
Počet nocí: 10, 11

Dospělá osoba

Cena od

14 588 Kč*

Dítě do 14 let na přistýlce

Výhodná cena od

5 990 Kč
Platnost ceny do 31. 3.

Dítě do 14 let pobyt zdarma

Cena od

7 990 Kč

Viz příloha Ceník str. 49

* Cena po nejvyšší slevě
Bazén hotelu Flisvos Royal



� Akce repeaters

� Dítě výhodná cena

� Pro rodiny s dětmi

� Blízko pláže

� Oblíbené
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Odlety
Praha

Odletové dny
Út, Pá
Počet nocí: 10, 11

Dospělá osoba

Cena od

15 736 Kč*

Dítě do 14 let pobyt zdarma

Cena od

7 990 Kč

Viz příloha Ceník str. 49

* Cena po nejvyšší slevě

Hotel � Polopenze

Flisvos Royal

PELOPONÉS � TOLO

POLOHA
Hotel je situován jen pár kroků od moře (cca 25 m), nachází
se v klidnější části střediska a nedaleko centra, kde jsou
restaurace, taverny, bary, kavárny, stánky s rychlým
občerstvením a obchody s potravinami a suvenýry. Zastávka
městského autobusu je nedaleko hotelu. V centru letoviska
jsou možnosti denní i noční zábavy.

UBYTOVÁNÍ
Velmi žádaný, moderně zrenovovaný hotel s velmi vkusně
navrženým interiérem. V hotelu je 41 1- 2lůžkových pokojů
s možností 1 přistýlky. V hotelu je též možnost propojených
pokojů s výhledem na bazén ve vyšším patře (na vyžádání).
Všechny pokoje jsou vybaveny koupelnou s vanou a sprchou,
WC, klimatizací, fénem, telefonem, TV/SAT, ledničkou,
trezorem, balkónem nebo terasou. Pokoje mají výhled
na letovisko, vnitrozemí, hory, bazén nebo směrem k moři.
Dětská postýlka na vyžádání (zdarma).

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je recepce, výtah, salónek, bar, restaurace,
kde se podávají snídaně, kavárna, venkovní bar a snackbar,
terasa, parkoviště, bazén, slunečníky a lehátka u bazénu
(zdarma) a Wi-Fi (zdarma). 

STRAVOVÁNÍ
Polopenze - snídaně je podávána formou bufetu v hotelové
restauraci, večeře je formou bufetu v sesterském hotelu
Flisvos (cca 10 m přes silnici).

PLÁŽ
Široká písečná pláž je k dosažení po chodníku u hlavní
silnice. Vstup do moře je pozvolný, jsou zde ideální
podmínky pro rodiny s dětmi a seniory. Slunečníky a lehátka
na pláži jsou za poplatek, je zde i bohatá nabídka vodních
sportů (za poplatek).

SHRNUTÍ
Dobře vybavené pokoje, příjemný bazén, ochotný personál.

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 190 m
Centrum: cca 250 m

www.vtt.cz/rpel108
www.flisvoshotel.gr



PELOPONÉS � KYPARISSIA

Studia a apartmány � Bez stravy

Dream Drop

� NOVINKA

� Dítě výhodná cena

� Pro rodiny s dětmi

� Příznivá cena

� Klidné prostředí

POLOHA
Studia a apartmány jsou umístěny ve svěží zelené zóně
v obci Kalo Nero. V obci nechybí řada obchodů, restaurací
a místních taveren. Pro širší výběr je k dispozici město
Kyparissia, které je vzdáleno přibližně 8 km, a kam se můžete
dostat pravidelnou autobusovou dopravou. Zastávku
najdete ve vzdálenosti asi 150 m. Díky krásné přírodě
a blízkosti moře vytváří Dream Drop skvělé útočiště ke
strávení poklidné dovolené.

UBYTOVÁNÍ
Studia jsou 2lůžková, ve 2lůžkových apartmánech je možnost
1 přistýlky. Studia a apartmány jsou vybaveny koupelnou
s WC, kuchyňským koutem (včetně základního nádobí, vařiče
a ledničky), klimatizací, Wi-Fi, fénem a balkónem.

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
Hotel disponuje recepcí, televizním koutkem, Wi-Fi a velmi
dobře udržovanou zahradou.

PLÁŽ
Nejbližší, dobře organizovaná pláž Kalo Nero s lehátky
a slunečníky je od komplexu vzdálena přibližně 700 m. 

SHRNUTÍ
Apartmány a studia v klidném prostředí a v krátké
vzdálenosti veškerého občanského vybavení.

VZDÁLENOSTI
Pláž Kalo Nero: cca 700 m
Centrum Kyparissia: cca 8 km

www.viamare.cz/rkps102

110 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
Út, Pá
Počet nocí: 10, 11

Dospělá osoba

Cena od

13 522 Kč*

Dítě do 12 let pobyt zdarma

Cena od

7 990 Kč

Viz příloha Ceník str. 50

* Cena po nejvyšší slevě



� NOVINKA

� Pro páry

� Pro rodiny s dětmi

� Klidné prostředí

� Výhled na moře
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Odlety
Praha

Odletové dny
Út, Pá
Počet nocí: 10, 11

Dospělá osoba

Cena od

18 990 Kč*

Dítě do 12 let pobyt zdarma

Cena od

7 990 Kč

Viz příloha Ceník str. 50

* Cena po nejvyšší slevě

Studia a apartmány � Polopenze

Oasis

PELOPONÉS � KYPARISSIA

POLOHA
Hotel je situován v oblasti Kalo Nero, která nabízí řadu
minimarketů, restaurací a místních taveren, a nachází se
poblíž města Kyparissia. Jeho poloha je ideálním místem
se snadným přístupem do okolních oblastí a vesnic. Hotel 
se nachází pouhých 15 m od moře a slavné pláže Kalo Nero,
od které je oddělen pouze pobřežní cestou. Hotel se tedy
stává ideálním místem k relaxaci na pláži, ale nabízí i skvělý
výchozí bod pro poznání krás a historie Peloponéského
poloostrova. 

UBYTOVÁNÍ
K dispozici jsou studia pro 2-3 osoby a apartmány 
pro 2-4 osoby. Mezi vybavení patří koupelna s WC, prostorná
kuchyňka (včetně vařiče, základního nádobí, ledničky
a rychlovarné konvice), klimatizace, Wi-Fi, TV/SAT, telefon,
fén a balkón.

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu najdete recepci, bezpečnostní trezor na recepci
(za poplatek), lounge místnost s TV, restauraci, bazén
se slanou vodou a hydromasážními tryskami, sluneční terasu
s lehátky a slunečníky, bar u bazénu, Wi-Fi připojení
ve společných prostorech, dětské hřiště, tenisový kurt, stolní
tenis a parkoviště.

STRAVOVÁNÍ
V hotelu je podávána polopenze formou bufetu.

PLÁŽ
Oblíbená a známá pláž Kalo Nero je pouhých 15 m
od hotelu. Písečná a organizovaná pláž, kde si každý přijde
na své, je vhodná i pro rodiny s dětmi a nebývá výjimkou zde
narazit na mořské želvy.

SHRNUTÍ
Hotel je ideální volbou jak pro rodiny s dětmi, které touží
po krásných společných chvílích, tak i pro páry toužící
po chvílích klidu s dávkou soukromí.

VZDÁLENOSTI
Pláž Kalo Nero: 15 m
Město Kyparissia: cca 7 km

www.viamare.cz/rkps105



PELOPONÉS � KYPARISSIA

Hotel � Snídaně

Apollo Art

� NOVINKA

� Pro páry

� Rodinná atmosféra

� Klidné prostředí

POLOHA
Hotel s rodinnou atmosférou se nachází ve čtvrti Farmaka-
Kartelas, asi 1,5 km od centra města Kyparissia. Je situován
v rozsáhlém olivovém háji, přibližně 200 m od pláže.
V blízkosti najdeme i starý chrám Apollo. 

UBYTOVÁNÍ
2lůžkové pokoje mají možnost přistýlky. Pokoje jsou
vybaveny koupelnou s WC, fénem, rychlovarnou konvicí,
klimatizací, telefonem, TV/SAT, Wi-Fi a balkónem. 

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je recepce, lobby s krbem a TV/SAT, internetový
koutek (zdarma), výtah, restaurace, střešní restaurace
s barem, bazén se slanou vodou a dětským bazénem,
slunečníky a lehátka, sluneční terasa, bazénový snack bar,
parkoviště a dětské hřiště.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně je formou bufetu.

PLÁŽ
Nejbližší pláž Types je přibližně 200 m od hotelu. Na pláži
nejsou k dispozici lehátka a slunečníky. Další pláž Sani
Paradise je od hotelu asi 1,5 km.

SHRNUTÍ
Krásné okolí plné přírody je ideálním místem k relaxaci
a kvalitnímu odpočinku.

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 200 m
Centrum města Kyparissia: cca 1,5 km

www.viamare.cz/rkps101
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Odlety
Praha

Odletové dny
Út, Pá
Počet nocí: 10, 11

Dospělá osoba

Cena od

20 410 Kč*

Dítě do 12 let pobyt zdarma

Cena od

7 990 Kč

Viz příloha Ceník str. 51

* Cena po nejvyšší slevě
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PELOPONÉS � KYPARISSIA

Hotel � Snídaně

Kyparissia Beach

POLOHA
Hotel se nachází v obci Kyparissia,
která je postavena před krásným
přístavem. V blízkosti hotelu je tedy
možné využít vše, co k dovolené
potřebujete - obchody, kavárny,
restaurace a další. Hotel je situován
v nádherném zeleném prostředí
s výhledem na Jónské moře. Díky
renovaci, kterou prošel v roce 2015,
nabízí plně zařízené pokoje, kvalitní
vybavení a služby.

UBYTOVÁNÍ
2lůžkové pokoje, některé
s možností přistýlky, jsou vybaveny
koupelnou s WC, fénem, ledničkou,
rádiem, TV/SAT, trezorem,
klimatizací, Wi-Fi a balkónem.

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je non-stop recepce, lobby
místnost, výtah, bar, restaurace,
bazén s lehátky a slunečníky, bar
u bazénu a dětské hřiště.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně je podávána formou
bufetu.

PLÁŽ
Nejbližší pláží je Ai Lagoudis Beach
a je vzdálena přibližně 600 m
procházkou kolem přístavu.

SHRNUTÍ
Moderně zařízený hotel
s překrásným výhledem na přístav
a Jónské moře.

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 600 m

www.viamare.cz/rkps104

Hotel � Snídaně

Kyparissia Blue

POLOHA
Hotel je situovaný v klidnější části
obce Kyparissia, kousek
od kouzelného přístavu. Hotel
se nachází na místě plném svěží
zeleně u břehů Jónského moře
a nabízí tak ideální podmínky
pro klidnou dovolenou. Centrum
města je v pěší vzdálenosti a pro ty,
kteří nehledají pouze relaxaci,
nabídne řadu restaurací, barů,
obchůdků a místních taveren.

UBYTOVÁNÍ
K dispozici jsou 2lůžkové pokoje
(možné využít jako jednolůžkový
pokoj) a jsou vybaveny koupelnou
s WC, mini ledničkou, rychlovarnou
konvicí, fénem, TV, trezorem,
klimatizací, Wi-Fi a balkónem.

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je recepce, restaurace,
zahrada s bazénem, bar u bazénu,
lehátka a slunečníky, Wi-Fi ve
společných prostorech a parkoviště.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně je formou bufetu.

PLÁŽ
Nejbližší pláž je od hotelu asi
1 minutu pěšky.

SHRNUTÍ
Hotel v klidném prostředí
s nádherným okolím a jen kousek
od ruchu města.

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 200 m
Centrum města: cca 1 km

www.viamare.cz/rkps103

� NOVINKA
� Pro páry
� Zábava na dosah

Odlety
Praha

Odletové dny
Út, Pá
Počet nocí: 10, 11

Dospělá osoba

Cena od

17 868 Kč*

Viz příloha Ceník str. 51

* Cena po nejvyšší slevě

Odlety
Praha

Odletové dny
Út, Pá
Počet nocí: 10, 11

Dospělá osoba

Cena od

20 328 Kč*

Viz příloha Ceník str. 50

* Cena po nejvyšší slevě

� NOVINKA
� Pro páry
� Zábava na dosah


