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KRÉTA
� OSTROV BOHA DIA

Letecké zájezdy
na 7, 10, 11, 14 nocí

Odletová místa
Praha, Brno, 
Ostrava

Lety do Chanie
a Heraklionu

Kréta je ostrov, který Vás bude inspirovat
k hledání a poznávání nových a zajímavých
míst. Poznáte vysoké horské masívy i rokle
a zároveň objevíte řadu zajímavých památek
z dávné minulosti.

Kréta je největším, nejhornatějším
a nejrozmanitějším řeckým ostrovem.
Naleznete zde divoké pobřeží, dlouhé rozlehlé
pláže, hory dosahující výšky téměř 2500 m n. m.,
16 km dlouhou a průchodnou rokli Samaria,
ale i malé zálivy, úrodné roviny, malebné
rybářské vesničky a těžko dostupné vesnice 
vysoko v horách. 

Historie a mýty z dávné minulosti vyprávějí
o velkém králi Mínoovi, o statečném hrdinovi
Théseovi a o hrůzostrašném Mínotaurovi.
Paláce Knóssos a Festos dosvědčují i dnes
slavnou minulost ostrova.

Kréta je domovem hrdých, nezávislých
a skutečně pohostinných lidí, kteří se naučili
mnohokrát v historii nalézt úkryt ve svých
divokých a krásných horách a vzdorovat tak
vpádu Benátčanů, ničivých Turků nebo
německých výsadkářů. Snad právě proto
si Kréťané zachovali svoji víru, řeč, zvyky, písně
a tance až do dnešních dnů. Mnohé kláštery
se staly střediskem vzdělanosti, umění
a v neposlední řadě centrem odboje proti
vetřelcům. 

Zejména na Krétě Vás překvapí bohatství
a hojnost řecké kuchyně. Zdejší olivy, fíky a jedlé
kaštany patří vedle vynikajících vín, oleje, medu,
sýrů, jogurtů a zeleniny k lahůdkám, které určitě
rádi ochutnáte.

Sezóna zde trvá obvykle od května do října.
Především jarní a podzimní období je ideální
pro poznávání, prozkoumávání a cestování
po celém ostrově. Kréta je ovšem tak velká
(od západu na východ měří 260 km a od severu
na jih až 60 km), že ji celou podrobně
prozkoumat během jedné dovolené ani nejde.

Ostrov je rozdělen na čtyři provincie: Chania,
Rethymno, Heraklion a Lassithi, s hlavním
městem Heraklionem, kde je centrum
kulturního a politického života, jsou zde úřady,
obchodní zastoupení, správa ostrova,
nejdůležitější obchodní přístav, historické
památky, archeologické muzeum i sídlo
ortodoxního arcibiskupa. Ve městě je nespočet
možností denní i noční zábavy. Je zde tržiště,
kde se velmi příjemně nakupuje, restaurace,
taverny, kavárny, kluby, snackbary, bary, stánky
s rychlým občerstvením…

Během Vašeho pobytu doporučujeme navštívit
palác Knóssos, nejstarší hlavní město ostrova
(odkrývaný od roku 1899 britskými archeology),
Festos, další mínójský palác položený na hřbetě
výšiny, založený králem Mínóem, Samarii,
nejdelší soutěsku (18 km dlouhá a až 300 m
hluboká), na jejímž území dodnes žijí divoké
kozy (kri-kri) a Matalu, středisko hippies z 60. let. 

Doporučit musíme i návštěvu některé vesnické
taverničky, kde vaří speciality domácí kuchyně.
Krétská kuchyně je proslulá, velice zdravá,
chutná, založená na olivovém oleji a zelenině. 

Kompletní nabídka ubytování a aktuální
ceny na www.viamare.cz 
a ostrov-kreta.vtt.cz.

DOPORUČUJEME
� kombinujte pobyt u moře s pobytem

v horách po doporučených trasách, 
ale nepodceňujte úskalí této oblasti

� z Paleochory navštivte vesničku
Azogires s klášterem a Anidri, odkud
můžete sejít roklí na krásnou pláž 

� lodí z přístavu Paleochora a navštivte
další osady jižního pobřeží

� říká se, že nejkrásnější město Kréty
je Chania, nevynechejte jeho návštěvu 

� pověstný klášter Preveli je přístupný
i z nádherné pláže Preveli, kam se
dostanete lodí z letoviska Plakias

� vyhledávanou atrakcí je unikátní mořské
akvárium, nacházející se mezi letovisky
Gouves, Kokkini Hani a Gournes,
v akváriích žije na 200 druhů ryb
a bezobratlých živočichů

� především děti budou nadšeny, pokud
navštívíte park Dinosauria, kde si užijete
spoustu zábavy a legrace 

Další zajímavosti Vám na místě
doporučí zástupce CK.
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KRÉTA

AGIA GALINI

Původně rybářská vesnice s přístavem je dnes
malebným letoviskem s okouzlující a uvolněnou
atmosférou, obklopená krásnou přírodou.
Vesnici Agia Galini najdeme na jižním pobřeží
Kréty v zálivu Messara, zasazenou mezi zvedající
se kopce. Díky své poloze je ideální základnou
pro cestování po jižním pobřeží ostrova.
Návštěvu letoviska Vám zpříjemní krásná písčito-
oblázková pláž, za níž se tyčí nejvyšší pohoří
Kréty spolu s nejvyšším vrcholem Psiloritis.
Velkým plusem letoviska je, že přes něj nevede
hlavní silnice a nesetkáme se zde s automobily,
to Vám zpříjemní objevování místních restaurací,
taveren, barů nebo obchůdků s různým
sortimentem. 

Transfer:
Cesta z letiště Heraklion do letoviska Agia Galini
(cca 80 km) potrvá asi 1 h 30 min.

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ

Tropica (studia) ... str. 126
Porto Galini (hotel se snídaní) ... str. 127 
Glaros (hotel se snídaní) ... str. 128 
Ariadne (studia, apartmány) ... str. 128 
Palazzo Greco Boutique 
(hotel se snídaní) ... str. 129 

PALEOCHORA

V městečku Paleochora, jehož dominantou
je hradní zřícenina benátského hradu Selino
z roku 1279, žije asi 2000 obyvatel. Hluboký
a široký písečný záliv Paleochory (pláž Pachia
Ammos) patří k nejlepším plážím na Krétě.
V okrajové části této pláže je tolerován
nudismus. Kdo dává přednost pláži oblázkové,
nalezne ji na východním pobřeží Paleochory.
Tato pláž s velkými oblázky se jmenuje Chalikia
(doporučujeme boty do vody). Pokud
vyhledáváte menší a divoké pláže, naleznete
je za městem, a to jak na západním, 
tak i na východním pobřeží. Centrum nočního
života je ve středu městečka. Taverny, bary
a „kafeniony" mají stolky vybíhající až 
do silnice, která je večer pro vozidla uzavřena.
Dále v centru najdete diskotéku, obchody, kino,
poštu, fitness, dostupnost lékaře, partnerskou
cestovní kancelář, půjčovnu motorových 
vozidel a kol, lékárny, banky, bankomaty
a přístav s pravidelným lodním spojením
do okolních osad. 

Transfer:
Cesta z letiště Chania do Paleochory (cca 78 km)
potrvá asi 2 h.

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ

Sifis (studia, apartmány) ... str. 130  
Zafiri (studia, apartmány) ... str. 131 
Lithi (studia) ... str. 131 
Michalis (studia) ... str. 132 
Europa (studia, apartmány) ... str. 133 
Marise (studia, apartmány se snídaní) ... str. 134 
Candia (studia, pokoje) ... str. 134 
Lito (studia, apartmány) ... str. 135 
Iasmos (studia) ... str. 136 
Vily Paleochora (vily) ... str. 136 

PLAKIAS / DAMNONI

Příjemné přímořské letovisko se nachází na jihu
Kréty asi 40 km od Rethymna. Vzniklo na místě
staré rybářské vesničky. Je zde mírné
středozemské klima. Až 320 dní v roce zde hřeje
sluníčko. Městečko dostalo název podle
překrásné pláže stejného jména. Pláž získává
každoročně modrou vlajku EU. Zdejší pobřeží
je členité a na malých plážích v okolí naleznete
soukromí. V nedalekém okolí jsou i nudistické
pláže.
Centrum městečka je lemováno pobřežní
promenádou, na které Vás okouzlí barevné
obchody, kavárny a taverny. Najdete zde také
internetovou kavárnu, bankomaty, poštu,
půjčovnu motorových vozidel, půjčovnu kol,
lékaře, lékárnu. 
Někdy v Plakiasu silně fouká, doporučujeme pak
zajet nebo zajít na krásné okolní pláže, např.
Souda a Damnoni, které jsou vzdálené asi 3 km.
Na pláži Damnoni naleznete taverny a středisko
vodních sportů. Na okraji osady je zastávka
autobusu, který jede do Plakiasu nebo do
Rethymna. V blízkosti jsou další úžasné pláže,
pláž Amoudi a pláž Amoudaki (nudistická). 

Transfer:
Cesta z letiště Heraklion do městečka Plakias 
a osady Damnoni (cca 120 km) potrvá asi 2 h. 

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ

Lena 
(pokoje se snídaní nebo s polopenzí) ... str. 137 
Porto Plakias (hotel s polopenzí) ... str. 138 
Myrtis (hotel s polopenzí) ... str. 139 
Nikos (studia, apartmány) ... str. 140
Manolia (studia) ... str. 140
Creta Mare (studia se snídaní) ... str. 141 
Santa Maria (studia, apartmány) ... str. 141  
Alianthos Beach (hotel s polopenzí) ... str. 142 
Alianthos Garden (hotel s polopenzí) ... str. 143

Lofos (hotel se snídaní) ... str. 144 
Corali (studia) ... str. 144  
Livadi (apartmány) ... str. 145 
Ikaros (studia, apartmány) ... str. 146 
Plakias Bay (hotel se snídaní) ... str. 146
Damnoni Bay (hotel s polopenzí) ... str. 147 
Damnoni Paradise 
(studia, apartmány) ... str. 148 
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TAVRONITIS / KOLYMBARI

Přibližně 4 km východně od Kolymbari, hned
u čisté oblázkové pláže, objevíte poklidnou
oblast Tavronitis. Nachází se tu jen několik
hotelů a apartmánů, na pláži, kde stromy
poskytují přirozený stín, objevíte tři příjemné
taverny s nabídkou místních specialit a také
vína. Nejbližší bankomaty jsou v Maleme 
a Kolymbari. Tavronitis je vhodným výchozím
místem pro výlety po celém západu Kréty.

Transfer:
Cesta z letiště Chania do vesnice Tavronitis 
(cca 31 km) potrvá asi 1 h. 

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ

Adelais (hotel s all inclusive) ... str. 152 
Selini Sea View (hotel s all inclusive) ... str. 152 
Rita (studia, apartmány) ... str. 153 

MISSIRIA / RETHYMNO

Příjemnou relaxaci i zábavu ve dne a také v noci
nabízí toto rušnější středisko. Relaxovat můžete
na krásné písečné pláži s oblázky, po které lze
příjemnou procházkou dojít až do cca 3,5 km
vzdáleného Rethymna. Vstup do čistého moře
je, stejně jako v celé oblasti, velmi pozvolný.
K návštěvě tu lákají taverny, restaurace, bary,
diskotéky, obchůdky i půjčovny. Doporučujeme
zapůjčení motorky nebo automobilu

k individuálnímu poznávání krás ostrova.
Ve správním středisku celého kraje Rethymnu
najdete snad vše, po čem jen zatoužíte. 

Transfer:
Cesta z letiště Heraklion do Missirie 
(cca 78 km) potrvá cca 1 h. 30 minut. 
PŘEHLED UBYTOVÁNÍ

Odyssia Beach (hotel s polopenzí) ... str. 156 

PLATANIAS

Z kdysi malé vesničky na severním pobřeží 
se postupně stalo jedno z nejrušnějších
turistických center s množstvím hotelů, barů,
kaváren, restaurací, diskoték, půjčoven 
a obchodů. Oproti jiným místům však žije
i v zimě, kdy sem návštěvníci nemíří. Bydlí zde
přibližně tisíc obyvatel a tak tu sídlí například
škola i stálé zdravotní středisko, spojení 
s cca 10 km vzdálenou Chanií zajišťují autobusy.
Největším lákadlem je 4 km dlouhá písečná pláž
s pozvolným vstupem do vody. 

Transfer:
Cesta z letiště Chania do městečka Platanias 
(cca 25 km) potrvá asi 40 min. 

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ

Venus Beach (hotel s polopenzí) ... str. 149 
Geraniotis Beach (hotel s polopenzí) ... str. 150 
Porto Platanias Beach 
(hotel s polopenzí) ... str. 151 

KAVROS / GEORGIOUPOLIS

Letovisko Kavros se nachází hned za letoviskem
Georgioupolis, zdejší nádherná písečná pláž
se táhne v délce několika kilometrů směrem
k historickému městu Rethymno. Kavros byl
původně malou pobřežní vesničkou,
ale do dnešních dnů si zachoval svůj ráz
a přátelskou atmosféru. Nechybí nákupní

možnosti, za zábavou doporučujeme vyrazit
do Chanie nebo do Rethymna, kam lze
pohodlně cestovat místní dopravou. Podél
pobřeží v Georgioupolis jsou krásné procházky,
zvláště ráno a v podvečer, kdy slunce tolik
nepálí. Letovisko je vhodné pro všechny
generace, především rodiny s menšími dětmi
jistě ocení, že moře je zde obvykle opravdu
klidné a navíc vstup do vody velmi pozvolný. 

Transfer:
Cesta z letiště Chania do Kavrosu /
Georgioupolisu (cca 49 km) potrvá cca 55 minut. 

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ

Vantaris Palace (hotel s polopenzí) ... str. 154
Vantaris Garden (hotel s polopenzí) ... str. 154

ADELIANOS KAMPOS

Příjemnou relaxaci i zábavu ve dne a také v noci
nabízí toto rušnější středisko. Relaxovat můžete
na krásné písečné pláži s oblázky, po které lze
příjemnou procházkou dojít až do cca 3,5 km
vzdáleného Rethymna. Vstup do čistého moře
je, stejně jako v celé oblasti, velmi pozvolný.
K návštěvě tu lákají taverny, restaurace, bary,
diskotéky, obchůdky i půjčovny. Doporučujeme
zapůjčení motorky nebo automobilu
k individuálnímu poznávání krás ostrova.

Transfer:
Cesta z letiště Heraklion do Adelianos Kampos
(cca 75 km) potrvá cca 1 h. 30 minut.
PŘEHLED UBYTOVÁNÍ

Maravel Land (hotel s polopenzí) ... str. 157
Sea Front (hotel s polopenzí) ... str. 157 

BALI

Známé, turisty žádané a přesto poklidné
středisko, takové je Bali rozprostírající se kolem
pěti malých zátok nabízejících pěkné písečné
i oblázkové pláže, tou nejznámější je Evita.
Na plážích jsou v blízkosti sprchy a převlékárny.

Bali najdete na severním pobřeží Kréty,
cca 50 km od Heraklionu a cca 30 km
od Rethymna. Nechybí tu restaurace a taverny,
v nichž se konají krétské večery, stejně jako
rychlé občerstvení, kavárny (též internetová),
bary, noční klub, pekárna, obchody
s potravinami (i s českým pivem) a suvenýry. 

Transfer:
Cesta z letiště Heraklion do Bali (cca 50 km)
potrvá asi 1 h. 

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ

Bali Beach (hotel s all inclusive) ... str. 158 

AMMOUDARA

Populární středisko Ammoudara leží 
na severním pobřeží Kréty, na dohled od
hlavního města. Jeho osu tvoří hlavní třída, 
která je lemována minimarkety, supermarkety,
obchody se suvenýry, restauracemi, kavárnami,
bary, diskotékami (občas s programem 

až do rána) a půjčovnami aut. Největší předností
této oblasti je dlouhá a široká písečná pláž,
která nebývá ani v hlavní sezóně přelidněná. 

Transfer:
Cesta z letiště Heraklion do městečka
Ammoudara (cca 7 km) potrvá asi 15 min.

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ

Marirena Beach (hotel s polopenzí) ... str. 159 
Smartline Neptuno Beach 
(hotel s all inclusive) ... str. 160 
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KRÉTA

GOUVES

Gouves je dnes už prakticky součástí velké
turistické oblasti na severu Kréty, kde se
jednotlivá letoviska navzájem prolínají, rozhodně
ale patří k těm klidnějším. Pláže jsou zde spíše
menší, tvořené zálivy s písečnými, kamenitými
i oblázkovými plážemi. V letovisku je několik
restaurací, taveren, obchodů s potravinami
a suvenýry a dva bankomaty. Je odsud možné
pozorovat letadla chystající se přistát na zhruba
20 km vzdálené letiště. 

Transfer:
Cesta z letiště Heraklion do městečka Gouves
(cca 22 km) potrvá asi 20 min. 

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ

Hara Ilios (hotel s polopenzí) ... str. 161 
Kalia Beach (hotel s all inclusive) ... str. 162 
Astir Beach (hotel s polopenzí) ... str. 163 

ANALIPSI

Tradiční krétská vesnička zaujme každého
návštěvníka, který chce strávit letní dovolenou
v živém, ale přitom ne extrémně hlučném místě.
Zdejší písečná pláž s možností pronájmu
slunečníků a lehátek láká k chytání bronzu.
Při vstupu do moře jsou oblázky a místy je v moři

kamenné plato, doporučujeme proto raději boty
do vody. V Analipsi je množství obchůdků
s potravinami, suvenýry i oblečením, posedět lze
v mnoha kavárnách, tavernách i barech.
Za nákupy i zábavou lze rovněž cestovat
do okolních letovisek, například do sousedního
Chersonisu jezdí v hlavní sezóně autobus
každých cca 15 minut, a to až do půlnoci. 

Transfer:
Cesta z letiště Heraklion do Analipsi (cca 27 km)
trvá cca 30 minut. 

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ

Stella Village (hotel s all inclusive) ... str. 163

CHERSONISOS

Moderní, rušné, velmi žádané a známé letovisko
s kouzelnou zátokou, kde máte program během
dne i noci. Přes den můžete odpočívat
a relaxovat na plážích, které jsou zde písečné
a oblázkové. V noci můžete vyrazit 

na procházku, za nákupy, do kavárny na něco
sladkého nebo do různých klubů a barů
s programem až do rána. V letovisku je nespočet
vyhlášených restaurací, taveren, kaváren,
pizzerií, stánků s řeckými specialitami
a pochoutkami. 

Transfer:
Cesta z letiště Heraklion do Chersonisosu 
(cca 31 km) trvá cca 40 minut.  

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ

Lyttos Beach ... str. 164

STALIDA

Živé turistické letovisko Stalida se nachází
východně od hlavního města Heraklionu mezi
Chersonisem a Malií. Zdejší pláže jsou vyhlášené
nejen mezi turisty, ale i místními obyvateli, kteří
zde se svými rodinami tráví horké letní víkendy.
V letovisku je řada restaurací, taveren, kaváren,
barů, obchodů se suvenýry a potravinami
a rovněž dva bankomaty. 

Transfer:
Cesta z letiště Heraklion do městečka Stalida
(cca 32 km) potrvá asi 50 min. 

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ

Synero (studia, apartmány) ... str. 165
Kyknos Beach (hotel s all inclusive) ... str. 166
Sentido Blue Sea Beach 
(hotel s polopenzí) ... str. 166

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):

AGIA GALINI

Soutěska Kourtaliotis - celodenní trek, plavání
ve vodopádu a návštěva vesnice Spili.

Triopetra, Agios Pavlos, Melabes - celodenní
plavba lodí po jižním pobřeží.

Celodenní výlet do kláštera Vrontisi, vinného
sklepa Zacharioudakis a na pláž Kommos.

Moires a Matala - nakupování na trzích 
v Moires a návštěva letoviska Matala.

Preveli - plavba lodí na palmovou pláž Preveli.

PALEOCHORA

Soutěska Samaria - průchod nejdelší soutěskou
v Evropě (16 km), vyhlášenou národním parkem,
možnost oběda ve vesnici Agia Roumeli nebo
koupání na krásné pláži s drobnými černými
oblázky. Pevná obuv nutná! (orientační cena: 35 €, 
děti do 12 let: 20 €)

Soutěska Agia Irini - 7 km dlouhá procházka
překrásnými cypřišovými a borovicovými lesy,
návštěva vesničky Sougia s krásnou oblázkovou
pláží - možnost koupání nebo návštěvy některé
z místních taveren. Pevná obuv nutná!
(orientační cena: 30 €, děti do 12 let: 20 €)

Z přístavu PALEOCHORA odjíždějí každý den
lodě do přístavů Sougia, Agia Roumeli, Loutro,
Chora Sfakion, a několikrát týdně na pláž
Elafonissi a na ostrov Gavdos.

PLAKIAS

Soutěska Samaria - průchod nejdelší
soutěskou v Evropě (16 km), vyhlášenou
národním parkem, možnost oběda ve vesnici
Agia Roumeli nebo koupání na krásné pláži 
s drobnými černými oblázky. Pevná obuv nutná!
(orientační cena: 54 €, děti do 12 let: 27 €)

Festos, Gortys, Matala - návštěva druhého
nejvýznamnějšího minojského paláce na Krétě -
Festosu, Gortysu, zastávka na pláži Matala,
návštěva vodopádů a kostela Sv. Nikolase 
v soutěsce Kourtaliotiko a tradiční krétské
vesnice Spili. (orientační cena: 35 €, děti 
do 12 let: 17,50 €)

Santorini - plavba lodí na Santorini, okružní
jízda autobusem po ostrově. (orientační cena:
150 €, děti do 12 let: 75 €)

Preveli - pěší vycházka soutěskou Kourtaliotiko
až k nádherné pláži Preveli, návrat lodí
do Plakiasu. (orientační cena: 34 €, 
děti do 12 let: 17 €)

Z přístavu PLAKIAS odjíždí každý den loď na Preveli.

OBLAST CHANIA

1) Gramvousa 
2) Elafonisi 
3) Pirátská plavba 
4) Santorini 
5) Vodní park 
6) Soutěska Imbros 
7) Knóssos 

OBLAST HERAKLION

Oblast východně od Heraklionu
1) Knóssos 
2) Spinalonga 
3) Samaria 
4) Ostrov Chrissi 
5) Santorini 
6) Neznámá Kréta 
7) Vodní park 

Oblast západně od Heraklionu
1) Imbros 
2) Samaria 
3) Santorini 
4) Knóssos       
5) Spinalonga 

VÝLETY Výlety a tipy naleznete na webu. Poznávejte na dovolené.
Ceny pronájmů aut naleznete na webu.
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KRÉTA � AGIA GALINI

Apartmány � Bez stravy / možnost dokoupení snídaní a večeří

Tropica Club

� NOVINKA

� Blízko centra

� Přímo u pláže

� Rodinná atmosféra 

POLOHA
Komplex dvoupatrových vilek se nachází v zahradě přímo
u pláže v klidnější části letoviska za přítokem řeky do moře.
V okolí najdete restaurace, plážové bary, nejbližší obchody
jsou vzdáleny asi 200 m a centrum městečka asi 600 m.

UBYTOVÁNÍ
Vilky mají apartmány s oddělenou ložnicí a s možností
přistýlky. Apartmány v přízemí mají menší zahrádku 
a apartmány v patře mají zastíněný balkon. Všechny mají
koupelnu s WC, kuchyňku se základním vybavením, ledničku,
klimatizaci (za příplatek), TV/SAT a Wi-Fi.

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V zahradě komplexu je velký venkovní bazén s lehátky
a slunečníky zdarma a u pláže je taverna s barem.  

STRAVOVÁNÍ
V taverně u pláže si lze předem dokoupit servírované
snídaně (výběr z menu) a servírované večeře, které 
se skládají z 3 chodů (výběr z menu).

PLÁŽ
Hotel se nachází asi 30 m od oblázkové pláže, kde si můžete
pronajmout slunečníky a lehátka. 

SHRNUTÍ
Tato horká novinka letošní sezóny v sobě spojuje spoustu
výhod - blízkost krásné pláže, milí majitelé a do centra pár
minut, doporučili bychom ji jak párům, tak rodinám s dětmi. 

VZDÁLENOSTI
Pláž: asi 30 m
Centrum letoviska: 600 m

www.viamare.cz/rkre132
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Odlety
Praha

Odletové dny
St
Počet nocí: 7, 14

Dospělá osoba

Cena od

11 490 Kč*

Viz příloha Ceník str. 55

* Cena po nejvyšší slevě



� NOVINKA

� Sleva pro klienty 55+

� Klidné prostředí

� Rezervujte včas
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Odlety
Praha

Odletové dny
St
Počet nocí: 7, 14

Dospělá osoba

Cena od

12 702 Kč*

Viz příloha Ceník str. 55

* Cena po nejvyšší slevě

Hotel � Snídaně / možnost dokoupení večeří

Porto Galini

KRÉTA � AGIA GALINI

POLOHA
Hotel Porto Galini se nachází na východním konci vesnice
asi 150 m od pláže. Hotel je v zeleni a mimo ruch letoviska,
do centra letoviska se dostanete příjemnou procházkou
za necelý kilometr, nejbližší obchod je asi 100 m v kempingu.

UBYTOVÁNÍ
Hotel nabízí svým hostům 2lůžkové pokoje s možností
přistýlky, všechny pokoje jsou vybaveny koupelnou s WC,
klimatizací (za příplatek), telefonem, TV, ledničkou 
(na vyžádání a za příplatek) a mají terasu. Pokoje v přízemí
jsou orientované do zahrady nebo na bazén. Do pokojů lze
umístit přistýlku nebo dětskou postýlku.

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
Mezi vybavení hotelu patří recepce, restaurace, bar, bazén,
herní místnost, tenisový kurt, volejbalové hřiště,
basketbalové hřiště, trezor na recepci (za příplatek).

STRAVOVÁNÍ
Rozšířená kontinentální snídaně je formou bufetu. Večeře
si lze připlatit v místních přilehlých tavernách, pro skupiny
větší než 8 osob lze za příplatek objednat večeře v hotelové
restauraci.

PLÁŽ
Nejbližší písčito-oblázková pláž je z části organizovaná,
s krásným výhledem na zátoku a přístav. Najdete ji přibližně
150 m od hotelu. 

SHRNUTÍ
Ubytování s řadou sportovního vyžití a s dávkou soukromí
mimo hlavní ruch letoviska.

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 150 m
Centrum letoviska: cca 900 m

www.viamare.cz/rkre133



� Pro rodiny s dětmi
� Výhodná poloha 
� Rezervujte včas

KRÉTA � AGIA GALINI

Studia a apartmány � Bez stravy / možnost dokoupení snídaní a večeří

Ariadne 

POLOHA
Ubytování se nachází asi 300 m
od centra Agia Galini, v blízkosti
hotelu najdete řadu nejrůznějších
obchodů a služeb spolu
s restauracemi, tavernami a bary.
Na nejbližší písčito-oblázkovou pláž
je to asi 300 m.

UBYTOVÁNÍ
Hotel nabízí ubytování ve studiích
pro 2-3 osoby  a nebo apartmány
s 1 ložnicí pro 2-4 osoby. Všechna
studia a apartmány jsou vybavena
koupelnou se sprchovým koutem
a WC, TV/SAT, kuchyňským koutem
se základním vybavením, Wi-Fi,
trezorem (za poplatek) a balkónem
nebo terasou.

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
Pro hosty je zde k dispozici lobby
s recepcí, venkovní bazén s lehátky
a slunečníky zdarma, restaurace
s vnitřním a venkovním sezením
a bar u bazénu.

STRAVOVÁNÍ
Můžete si dokoupit snídaně
a večeře formou bufetu. 

PLÁŽ
Na nejbližší písčito-oblázkovou pláž
s lehátky a slunečníky za příplatek
je to od hotelu přibližně 300 m.

SHRNUTÍ
Toto příjemné ubytování blízko
centra i blízko pláže si zamilují
především rodiny s dětmi. 

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 300 m
Centrum letoviska: cca 300 m

www.viamare.cz/rkre135

Odlety
Praha

Odletové dny
St
Počet nocí: 7, 14

Dospělá osoba

Cena od

11 718 Kč*

Viz příloha Ceník str. 56

* Cena po nejvyšší slevě

� NOVINKA
� Zábava na dosah
� Klidné prostředí

Hotel � Snídaně

Glaros 

POLOHA
Hotel se nachází téměř v centru
letoviska na mírném kopečku.
V blízkosti najdete řadu restaurací
a taveren spolu s kavárnami,
nejbližší obchod je asi 50 m.
Do centra letoviska se dostanete
za přibližně 5 minut chůze 
a na nejbližší pláž za přibližně 400 m. 

UBYTOVÁNÍ
Tento hotel nabízí ubytování
ve 2lůžkových pokojích, které mají
koupelnu s WC a fénem, lednici,
telefon, klimatizaci, TV/SAT, Wi-Fi
a balkón nebo terasu.

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
Pro hotelové hosty je k dispozici
lobby s recepcí, trezory na recepci
(za příplatek), venkovní bazén
s lehátky a slunečníky zdarma,
bar u bazénu a restaurace, 
kde se podávají snídaně.

STRAVOVÁNÍ
Rozšířená kontinentální snídaně se
podává formou bufetu v restauraci.

PLÁŽ
Na nejbližší písčito-oblázkovou pláž
s lehátky a slunečníky za poplatek
je to od hotelu přibližně 400 m.

SHRNUTÍ
Komfortní pokoje v klidné části
letoviska, které nabídnou dávku
soukromí, ale i zábavu v těsné
blízkosti.

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 400 m
Centrum letoviska: cca 200 m

www.viamare.cz/rkre134

Odlety
Praha

Odletové dny
St
Počet nocí: 7, 14

Dospělá osoba

Cena od

12 784 Kč*

Viz příloha Ceník str. 55

* Cena po nejvyšší slevě
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� NOVINKA

� Pro páry

� Zábava na dosah

� Klidné prostředí

� Rezervujte včas

Odlety
Praha

Odletové dny
St
Počet nocí: 7, 14

Dospělá osoba

Cena od

15 162 Kč*

Viz příloha Ceník str. 56

* Cena po nejvyšší slevě

Hotel � Snídaně

Palazzo Greco Boutique

KRÉTA � AGIA GALINI

POLOHA
Stylový a moderní butikový hotel se nachází pár kroků 
(cca 350 m) od centra Agia Galini. Díky své poloze na kopci
přímo nad mořem nabízí krásný výhled na moře a městský
přístav. Hotel je v klidnější části letoviska, asi 250 m od pláže
a nejbližší obchod je asi 70 m.

UBYTOVÁNÍ
2lůžkové pokoje jsou stylově a moderně vybavené. Všechny
pokoje jsou vybaveny koupelnou s WC a fénem, klimatizací,
TV/SAT, Wi-Fi, trezorem, telefonem, ledničkou a balkónem
nebo terasou. Výhled na moře je za příplatek. Přistýlky
a dětské postýlky jsou v pokojích možné pouze na vyžádání.

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
Hotelovým hostům je k dispozici recepce, restaurace, café
bar, lobby místnost s TV, veranda s fantastickým výhledem
na moře, výtah, venkovní bazén s lehátky a slunečníky.
Dále je k dispozici Wi-Fi a parkoviště.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně je podávána formou rozšířeného kontinentálního
bufetu.

PLÁŽ
Nejbližší písčito-oblázková pláž se nachází přibližně 
250 m od hotelu. Lehátka a slunečníky jsou za poplatek.

SHRNUTÍ
Stylové a moderní ubytování v klidné části letoviska 
a jen pouhých pár kroků od všeho, co k ideální dovolené
potřebujete.

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 250 m
Centrum letoviska: cca 350 m

www.viamare.cz/rkre136
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KRÉTA � PALEOCHORA

Studia a apartmány � Bez stravy

Sifis

� Dítě výhodná cena 

� Rodinná dovolená 

� Téměř u pláže

� Oblíbené

� Rezervujte včas

POLOHA
Dvoupatrová vilka je pro svoji vynikající polohu velmi
oblíbená. Stojí nedaleko centra městečka a zároveň velmi
blízko krásné písečné pláže, od které ji odděluje pouze místní
komunikace. Vilka s malou zahrádkou, plnou oleandrů, 
je oplocena, takže zaručuje soukromí. Obchody a taverny
jsou na dosah.

UBYTOVÁNÍ
V přízemí jsou prostornější 2lůžková a 3lůžková studia, která
mají vydlážděné malé terasy. Studia v 1. patře jsou 2lůžková
a 3lůžková a mají balkóny s přímým nebo bočním výhledem
na moře. Ve 2. patře se nachází 2lůžkové studio
a 2 apartmány vždy s 1 ložnicí (manželská postel) a s obývací
kuchyní, kde jsou další 2 lůžka. Z apartmánů je přímý nebo
boční výhled na moře. Studia a apartmány jsou vybaveny
sprchou, WC, terasou nebo balkónem, kuchyňským koutem
(včetně vařiče, základního nádobí a ledničky) a klimatizací 
(za příplatek). V domě je dětská postýlka na vyžádání
(zdarma). V zahrádce před domem je malý altánek 
s posezením.

PLÁŽ
Krásná písečná pláž s pozvolným vstupem do moře 
je od vilky vzdálena jen asi 30 m.

SHRNUTÍ
Velmi oblíbené ubytování v těsné blízkosti krásné pláže
a centra městečka vyhledávají všichni, kteří chtějí mít skvělé
koupání na dosah.

VZDÁLENOSTI
Písečná pláž: cca 30 m
Centrum Paleochory: cca 150 m

www.viamare.cz/rkre101
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Odlety
Praha

Odletové dny
So, St
Počet nocí: 10, 11

Dospělá osoba

Cena od

12 783 Kč*

Dítě do 18 let na přistýlce

Výhodná cena od

5 990 Kč
Platnost ceny do 31. 3.

Děti do 18 let pobyt zdarma

Cena od

7 990 Kč
Viz příloha Ceník str. 60

* Cena po nejvyšší slevě
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KRÉTA � PALEOCHORA

� Exkluzivně u nás
� Sleva pro klienty 55+
� Klidné prostředí

Studia a apartmány � Bez stravy

Zafiri

POLOHA
Vilka stojí nedaleko krásné písečné
pláže. Do centra Paleochory, kde
naleznete taverny a obchody, je to
také jen pár minut. Před domem
je možnost posezení v zeleni.
Nad Zafirou se vypínají trosky
starého hradu Selino.

UBYTOVÁNÍ
Studia mají 2 samostatná lůžka
nebo manželskou postel, některá
přistýlku (pevné lůžko nebo
rozkládací gauč pro dítě do 10 let).
Apartmány mají 1 ložnici se 2 lůžky
nebo s manželským lůžkem 
a kuchyň se 2 pevnými lůžky nebo
2 rozkládacími gauči (pro děti 
do 10 let). Studia a apartmány mají
sprchu, WC, kuchyňský kout (včetně
vařiče, základního nádobí 
ledničky), klimatizaci (za příplatek),
fén, TV, sejf. Dětská postýlka
je na vyžádání (zdarma). Některé
terasy v přízemí mohou být doslova
vnořeny do zástavby domu, jsou
uzavřeny a odděleny zděnými
přepážkami od ostatních teras.
Studia v 1. patře mají výhled 
do okolní zástavby a na pevnost
Selino. Na recepci je Wi-Fi.

PLÁŽ
Na krásnou písečnou pláž, kde 
si lze pronajmout slunečníky
a lehátka, se dostanete 
asi za 2 minuty. 

SHRNUTÍ
Největší předností je blízkost
krásné písečné pláže a blízkost
centra, kde naleznete vše, 
co k dovolené budete potřebovat.
Představuje dobrý standard 
za výhodnou cenu.

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 50 m
Centrum Paleochory: cca 350 m

www.viamare.cz/rkre104

Odlety
Praha

Odletové dny
So, St
Počet nocí: 7, 10, 11

Dospělá osoba

Cena od

11 062 Kč*

Viz příloha Ceník str. 57

* Cena po nejvyšší slevě

� Dítě výhodná cena
� Rodinná dovolená
� Příznívá cena

Odlety
Praha

Odletové dny
So, St
Počet nocí: 7, 10, 11

Dospělá osoba

Cena od

9 990 Kč*

Dítě do 18 let na přistýlce

Výhodná cena od

5 990 Kč
Platnost ceny do 31. 3.

Děti do 18 let pobyt zdarma

Cena od

7 990 Kč
Viz příloha Ceník str. 57

* Cena po nejvyšší slevě

Studia � Bez stravy

Lithi

POLOHA
Vilka stojí na okraji Paleochory 
v blízkosti oblázkové pláže, kde
končí také pobřežní promenáda 
s tavernami a obchody. Je
obklopena zelení a květinami. 

UBYTOVÁNÍ
2lůžková studia jsou ve zvýšeném
přízemí. Prostorné balkóny studií
směřují do zahrady nebo 
do zástavby městečka. Terasy
2 zadních studií směřují do dvorku
a k hotelu Libyan Princess. Studia
jsou jednoduchá a dobře
udržovaná a mají kuchyňský kout
(včetně vařiče, základního nádobí
a ledničky), sprchu, WC, klimatizaci
(za příplatek) a Wi-Fi (s občasnými
výpadky). Majitelé bydlí v 1. patře. 

PLÁŽ
Oblázková pláž je necelých 100 m
od vilky, na písečnou pláž 
se dostanete asi za 10 minut. 
Na plážích jsou slunečníky 
a lehátka k pronájmu.

SHRNUTÍ
Vilka bude vyhovovat milovníkům
oblázkových pláží (větší oblázky).
Ubytování představuje dobrý
standard za výhodnou cenu.

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 90 m
Centrum Paleochory: cca 200 m

www.viamare.cz/rkre105



KRÉTA � PALEOCHORA

Studia � Bez stravy

Michalis

� Exkluzivně u nás

� Sleva pro klienty 55+

� Dítě výhodná cena

� Pro rodiny s dětmi

� Klidné prostředí

POLOHA
Moderní vilka stojí na jihozápadním svahu nad písečnou
pláží v nové části Paleochory. Na nejbližší písečnou pláž 
se dostanete do 7 min. chůze a do centra městečka 
asi za 15 min. Nejbližší obchod je vzdálen asi 10 min. Cesta
zpět Vám potrvá déle, vzhledem k tomu, že dům stojí 
ve svahu.

UBYTOVÁNÍ
Studia jsou prostorná a moderně vybavená. V 1., 2. a 3. patře
jsou studia pro 2-3 osoby, některá z nich jsou vzájemně
propojena dobře izolovanými dveřmi a mohou se tak využít
jako ubytování pro rodiny (až pro 5 osob). Studia jsou
vybavena sprchou, WC, balkónem nebo terasou,
kuchyňským koutem (včetně vařiče, základního nádobí
a ledničky), TV/SAT, klimatizací (za příplatek) a Wi-Fi. Balkóny
jsou zastíněny pergolami. Ze studií je buď přímý
panoramatický nebo boční výhled na moře a na Paleochoru.
V domě jsou i 2 studia s výhledem do hor a do zadního
traktu domu. Dětská postýlka je na vyžádání (zdarma).

PLÁŽ
Nejbližší písečná pláž je vzdálená 330 m. Na pláži jsou
slunečníky a lehátka k pronájmu.

SPECIÁLNÍ BONUS
Pronájem kola pouze za 3 €/den.

SHRNUTÍ
Moderní, kvalitní a prostorné ubytování. Největší předností
domu je výhled na moře a na Paleochoru! Doporučujeme
všem, kteří ocení kvalitu a nevadí jim pohyb na čerstvém,
mořem prosyceném vzduchu.

VZDÁLENOSTI
Písečné pláž: cca 330 m
Centrum Paleochory: cca 900 m

www.viamare.cz/rkre109
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Odlety
Praha

Odletové dny
So, St
Počet nocí: 7, 10, 11

Dospělá osoba

Cena od

11 308 Kč*

Dítě do 18 let na přistýlce

Výhodná cena od

5 990 Kč
Platnost ceny do 31. 3.

Dítě do 18 let pobyt zdarma

Cena od

7 990 Kč

Viz příloha Ceník str. 57, 60

* Cena po nejvyšší slevě



� Exkluzivně u nás

� I pro náročné

� Přímo na pláži

� Klidné prostředí

� Rezervujte včas
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Odlety
Praha

Odletové dny
So, St
Počet nocí: 7, 10, 11

Dospělá osoba

Cena od

16 146  Kč*

Děti do 15 let pobyt zdarma

Cena od

7 990 Kč

Viz příloha Ceník str. 58, 61

* Cena po nejvyšší slevě

Studia a apartmány � Bez stravy / možnost dokoupení snídaní

Europa

KRÉTA � PALEOCHORA

POLOHA
Vilky stojí přímo na písečné pláži a jsou obklopeny
udržovanou zahradou s květinami, trávníkem, stromky
a bazénem. Do centra se dostanete snadno asi 
po 5-10 minutách pohodlné chůze. Nejbližší obchod 
je vzdálen cca 150 m.

UBYTOVÁNÍ
Apartmánový hotel má pěkně zařízená studia a apartmány
v přízemí a v 1. patře. Některá studia a apartmány mají
přímý nebo boční výhled na moře, některá výhled 
do zahrady. Studia mají 2 lůžka, apartmány pak 1 ložnici 
se 2 lůžky a obývací kuchyň s rozkládacím gaučem 
(až 2 lůžka). Studia a apartmány mají sprchu, WC, kuchyňský
kout (včetně vařiče, základního nádobí a ledničky), TV/SAT,
klimatizaci a sejf (na vyžádání). Dětská postýlka 
je na vyžádání (zdarma). U bazénu jsou lehátka a slunečníky
(zdarma). Majitelé vilek provozují plážový bar, kde je i Wi-Fi. 

STRAVOVÁNÍ
Doporučujeme dokoupení snídaní, které se podávají
v plážovém baru zastíněném zelení.

PLÁŽ
Vilky stojí přímo na krásné písečné pláži, kde si můžete
pronajmout lehátka a slunečníky.

SHRNUTÍ
Velmi příjemné a kvalitní ubytování s vynikající polohou
v bezprostřední blízkosti pláže a s velmi dobrým dosahem
centra Paleochory. 

VZDÁLENOSTI
Písečná pláž: cca 10-15 m
Centrum Paleochory: cca 450 m

www.viamare.cz/rkre106



� Až pro 5 osob
� Přímo u pláže
� Rezervujte včas

KRÉTA � PALEOCHORA

Studia a apartmány � Snídaně

Marise

POLOHA
Vilka stojí u písečné pláže v klidném
prostředí a je obklopena zahradou.
Do centra městečka se dostanete
asi po 5-10 minutách pohodlné
chůze. Nejbližší obchod je vzdálen
cca 60 m.  

UBYTOVÁNÍ
Ve vilce jsou 2lůžková studia 
a 3-5lůžkové apartmány s 1 nebo se
2 ložnicemi. Ve větších apartmánech
je v obytné kuchyni 1 gauč (5. lůžko)
a v menších apartmánech
rozkládací gauč (až 2 lůžka). Studia
a apartmány jsou vybaveny
sprchou, WC, klimatizací,
kuchyňským koutem (včetně vařiče,
základního nádobí, ledničky)
a sejfem (na vyžádání). V zahradě
a na balkónech je Wi-Fi. Dětská
postýlka je na vyžádání (zdarma).

VYBAVENÍ HOTELU
Hostům je k dispozici denní
recepce s internetovým koutem,
plážový bar s Wi-Fi, kde se podávají
snídaně a bazén u vilek Europa.

STRAVOVÁNÍ
Kontinentální snídaně je podávaná
formou bufetu v baru na pláži.
Můžete si zde dát i salát a snacky.

PLÁŽ
Vilka stojí v bezprostřední blízkosti
písečné pláže, kde si lze
pronajmout slunečníky a lehátka. 

SHRNUTÍ
Ubytování s vynikající polohou
v blízkosti pláže a s velmi dobrým
dosahem centra Paleochory.

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 30 m
Centrum Paleochory: cca 400 m

www.viamare.cz/rkre107
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Odlety
Praha

Odletové dny
So, St
Počet nocí: 7, 10, 11

Dospělá osoba

Cena od

15 080 Kč*

Děti do 15 let pobyt zdarma

Cena od

7 990 Kč

Viz příloha Ceník str. 58, 61

* Cena po nejvyšší slevě

� Přímo u pláže
� Oblíbené
� Rezervujte včas

Pokoje a studia � Bez stravy / možnost dokoupení snídaní

Candia

POLOHA
Vilka stojí v zahradě s keři, jen asi
50 m od písečné pláže. Hosté
mohou používat bazén hotelu
Europa, který patří stejnému
majiteli. Komunikace za domem
vás po pár metrech zavede 
k obchodu, tavernám a kavárnám.
Staré centrum Paleochory s malým
přístavem je vzdáleno necelých
10 minut.

UBYTOVÁNÍ
2lůžkové pokoje ve zvýšeném
přízemí mají výhled do zahrady,
2lůžková studia (s možností
přistýlky - rozkládací pohovka nebo
další lůžko) v 1. patře mají
z balkónů částečný výhled na moře
(zastíněný zelení) nebo do zahrady
a k bazénu. Studia a pokoje mají
buď 2 samostatná lůžka nebo
manželskou postel, sprchu, WC,
kuchyňský kout (včetně vařiče,
základního nádobí a ledničky),
klimatizaci, sejf (na vyžádání
v recepci), TV/SAT, fén (na vyžádání 
v recepci). Pokoje mají místo
kuchyňského koutu ledničku a set
na kávu.

STRAVOVÁNÍ
Doporučujeme dokoupení snídaní,
které se podávají v plážovém baru.

PLÁŽ
Vilka je vzdálená asi 50 m od
krásné písečné pláže. Na pláži jsou
lehátka a slunečníky za poplatek. 

SHRNUTÍ
Komorní vilka obklopená zelení má
vynikající polohu. 

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 50 m
Centrum Paleochory: cca 400 m

www.viamare.cz/rkre110

Odlety
Praha

Odletové dny
So, St
Počet nocí: 7, 10, 11

Dospělá osoba

Cena od

15 080 Kč*

Viz příloha Ceník str. 58, 61

* Cena po nejvyšší slevě



� Dítě pobyt zdarma

� Až pro 5 osob

� Rodinná atmosféra 

� V centru města

� Rezervujte včas
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Odlety
Praha

Odletové dny
So, St
Počet nocí: 10, 11

Dospělá osoba

Cena od

12 620 Kč*

Děti do 15 let pobyt zdarma

Cena od

7 990 Kč

Viz příloha Ceník str. 59, 62

* Cena po nejvyšší slevě

Studia a apartmány � Bez stravy

Lito

KRÉTA � PALEOCHORA

POLOHA
Dům je postaven v samém srdci městečka Paleochora
v jedné z klidnějších uliček nedaleko malého náměstí. 
Na obě krásné pláže Paleochory se dostanete pohodlnou
chůzí.

UBYTOVÁNÍ
Apartmánový dům je po celkové rekonstrukci a nabízí pěkné
a prostorné ubytování. Studia pro 2-3 osoby, apartmány 
pro 3-5 osob a mezonetové suity pro 3-4 osoby jsou
umístěny v přízemí, v 1. a ve 2. patře v několika budovách
tvořících uzavřený a komorní celek. Uprostřed je dvorek 
se zelení a květinami. Studia, apartmány a mezonetové suity
jsou vybaveny kuchyňským koutem (včetně vařiče,
základního nádobí a ledničky), koupelnou (sprcha, toaleta),
klimatizací (za příplatek), stropním ventilátorem, TV/SAT,
fénem, sejfem a Wi-Fi. Apartmány a suity mají oddělenou
2lůžkovou ložnici a obývací pokoj s dalšími 1-3 lůžky
(rozkládací pohovky nebo řádná lůžka). Balkóny a terasy
směřují do dvorku objektu, ulice nebo na hory (mezonetové
suity). Dětská postýlka je na vyžádání (zdarma). Ceník
mezonetových suit naleznete na www.viamare.cz.

PLÁŽ
Vilky jsou vzdáleny ani ne 5 minut chůze od obou krásných
pláží, kde si můžete pronajmout slunečníky a lehátka.

SHRNUTÍ
Kvalitní ubytování v klasickém krétském domě s velmi
dobrými službami doporučujeme všem, kteří mají rádi
atmosféru starých krétských sídel. Velkou výhodou 
je i blízkost obou pláží, centra a skvělý servis majitelů.

VZDÁLENOSTI
Písečná pláž: cca 150 m
Oblázková pláž: cca 250 m
Centrum Paleochory: cca 300 m

www.viamare.cz/rkre108



� Pro rodiny s dětmi
� I pro náročné
� Klidné prostředí

KRÉTA � PALEOCHORA

Studia � Bez stravy

Iasmos

POLOHA
5 nových vilek je postaveno
v zahradě přímo u krásné písečné
pláže v západní části zálivu
Paleochory. Do centra se dostanete
snadno asi po 10 minutách
pohodlné chůze. Nejbližší obchod
je vzdálen cca 180 m.

UBYTOVÁNÍ
Ve vilkách se nacházejí dvě
2lůžková studia s přistýlkou 
a tři 2lůžková mezonetová studia 
až se 2 přistýlkami. Studia 
ve zvýšeném přízemí mají 
2 samostatná lůžka a rozkládací
pohovku a terasu zastíněnou
pergolou s přímým nebo s bočním
výhledem na moře. Mezonetová
studia mají v přízemí obývací pokoj
buď se 2 lůžky nebo rozkládací
pohovkou, kuchyňský kout 
s jídelním stolem. V 1. patře
se nachází prostorná ložnice
s manželským lůžkem. Všechna
studia jsou vybavena velkým plně
zařízeným kuchyňským koutem
(včetně vařiče, ledničky, základního
nádobí a kuchyňských
elektrospotřebičů), koupelnou
(sprcha, WC, fén) a klimatizací.
Dětská postýlka je na vyžádání
(zdarma). 

PLÁŽ
Hotel je přímo u krásné písečné
pláže. Na pláži jsou lehátka
a slunečníky za poplatek. 

SHRNUTÍ
Kvalitní ubytování přímo u pláže,
kde je značné soukromí.

VZDÁLENOSTI
Písečná pláž: cca 30 m
Centrum Paleochory: cca 500 m

www.viamare.cz/rkre112
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Odlety
Praha

Odletové dny
So, St
Počet nocí: 7, 10, 11

Dospělá osoba

Cena od

13 932 Kč*

Děti do 15 let pobyt zdarma

Cena od

7 990 Kč

Viz příloha Ceník str. 59, 62

* Cena po nejvyšší slevě

� Až pro 5 osob
� Pro rodiny s dětmi
� I pro náročné

Vily � Bez stravy

Vily Paleochora

POLOHA
Komplex 3 vil se nachází přímo 
u písčito-oblázkové pláže Grameno,
mezi vesnicemi Paleochora
a Koundoura. Nejbližší taverny
a mini market jsou vzdáleny asi
1 km. Letovisko Paleochora leží
asi 4 km od vil.

UBYTOVÁNÍ
Každá z vil nabízí ubytování 
až pro 5 osob. V přízemí vily 
se nachází velká obývací místnost 
s plně vybaveným kuchyňským
koutem, jídelnou, krbem, TV 
a pohovkou (5. lůžko). Vedle této
místnosti je 2lůžková ložnice 
s koupelnou (sprcha, toaleta). 
Z obývací místnosti se vychází 
na zastíněnou terasu s výhledem
směrem na moře. V 1. patře vily
je druhá 2lůžková ložnice
s manželským lůžkem a koupelnou
(sprcha, WC) a terasou s krásným
výhledem na moře. Dětská postýlka
je na vyžádání (zdarma).

PLÁŽ
Vilky jsou 20-60 m od písčito-
oblázkové pláže. Na plážích jsou
lehátka a slunečníky za poplatek. 

SHRNUTÍ
Ubytování přímo u pláže, klidná
poloha. Doporučujeme si
pronajmout auto.

VZDÁLENOSTI
Písčito-blázková pláž: 20-60 m
Písčitá pláž: cca 250 m
Městečko Paleochora: cca 4 km

www.viamare.cz/rkre111

Odlety
Praha

Odletové dny
So, St
Počet nocí: 7, 10, 11

Dospělá osoba

Cena od

20 574 Kč*

Děti do 15 let pobyt zdarma

Cena od

7 990 Kč

Viz příloha Ceník str. 59, 62

* Cena po nejvyšší slevě



� Sleva pro klienty 55+

� Pro páry

� Exkluzivně u nás

� Příznivá cena

� Výhodná poloha
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Odlety
Praha, Ostrava

Odletové dny
St, So
Počet nocí: 7, 11, 14

Dospělá osoba

Cena od

11 472 Kč*

Viz příloha Ceník str. 63, 67

* Cena po nejvyšší slevě

Pokoje � Snídaně nebo polopenze

Lena

KRÉTA � PLAKIAS

POLOHA
Menší vilka stojí pouze několik desítek metrů od krásné
písčito-oblázkové pláže, poblíž hotelu Alianthos Garden
a Alianthos Beach a velmi blízko centra městečka Plakias.
Okolo pobřežní komunikace jsou obchody, taverny, bary
a kavárny. 

UBYTOVÁNÍ
2lůžkové pokoje jsou ve zvýšeném přízemí a směřují k moři
nebo do hor. Z balkónů pokojů je vzdálený výhled na moře,
výhled i do zeleně a k okolní zástavbě. Pokoje mají 2 lůžka
nebo manželskou postel. Jsou vybaveny sprchou, WC,
ledničkou, klimatizací (za příplatek), sejfem, fénem, setem 
na kávu a Wi-Fi. Dětská postýlka je na vyžádání (zdarma).

STRAVOVÁNÍ
Snídaně nebo polopenze se podávají formou bohatého
bufetu v blízkém hotelu Alianthos Beach (cca 70 m). Nápoje
u večeře nejsou v ceně. Restaurace je vyhlášena vynikající
kuchyní.

PLÁŽ
Na překrásné písčito-oblázkové pláži si můžete pronajmout
slunečníky a lehátka.

SHRNUTÍ
Vilka má výbornou polohu, je blízko pláže a zároveň blízko
hotelu Alianthos Beach, kde se podává snídaně nebo
polopenze. Velkou výhodou je příznivá cena za pěkné
ubytování s dobrou stravou.

VZDÁLENOSTI 
Pláž: cca 100 m
Centrum Plakiasu: cca 200 m

www.viamare.cz/rkre115



KRÉTA � PLAKIAS

Hotel � Polopenze

Porto Plakias

� Dítě výhodná cena

� Pro páry

� Jacuzzi v pokoji

� Oblíbené

� Zábava na dosah

POLOHA
Moderní hotel stojí v mírném svahu pár metrů od centra
městečka Plakias. Sjedete-li výtahem z horních pater hotelu,
dostanete se z dolní cesty velmi snadno a pohodlně na pláž.
Hlavní vchod do hotelu je v úrovni 1. patra, kde je prostorná
vstupní hala s recepcí. 

UBYTOVÁNÍ
Pokoje v hotelu jsou prostorné a příjemně vybavené.
Balkóny pokojů částečně směřují k moři a je z nich buď
vzdálený výhled na moře, výhled do zeleně nebo 
do zástavby. Pokoje mají 2 lůžka, některé pokoje mají ještě
přistýlku (rozkládací gauč). Jsou vybaveny prostornou
koupelnou (vana s jacuzzi, toaleta), fénem, ledničkou, TV/SAT,
telefonem, Wi-Fi, klimatizací a sejfem (za příplatek). Dětská
postýlka je na vyžádání (zdarma). 

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
Na střeše hotelu je malý bazén s lehátky a slunečníky
a velkou zastřešenou terasou. Během celého dne je hostům
hotelu k dispozici větší bazén s příjemným posezením
v sousedním hotelu Myrtis, který patří stejnému majiteli.

STRAVOVÁNÍ
V restauraci hotelu Myrtis, který je jen pár metrů od recepce
hotelu Porto Plakias, se podává polopenze. Snídaně 
je formou bufetu (americká snídaně), večeře je také formou
bufetu - několik druhů salátů, studené předkrmy, hlavní jídlo
(2 druhy masa, 1 bezmasé jídlo, přílohy) 2 druhy dezertu,
zmrzlina, ovoce a voda. Nápoje (mimo vody) u večeře nejsou
zahrnuty v ceně. 

PLÁŽ
Písčito-oblázková pláž je vzdálena 250 m od hotelu. Na pláži
jsou lehátka a slunečníky za poplatek. 

SHRNUTÍ
Hotel s komplexními službami a s rychlou dostupností pláže
a centra městečka je určitě dobrou volbou.

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 250 m
Centrum Plakiasu: cca 250 m

www.viamare.cz/rkre113
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Odlety
Praha

Odletové dny
So
Počet nocí: 7, 11, 14

Dospělá osoba

Cena od

14 670 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. 63

* Cena po nejvyšší slevě



� Dítě výhodná cena

� Pro rodiny s dětmi

� Oblíbené

� Rezervujte včas

� Zábava na dosah
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Odlety
Praha, Ostrava

Odletové dny
St
Počet nocí: 7, 14

Dospělá osoba

Cena od

12 990 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. 67

* Cena po nejvyšší slevě

Hotel � Polopenze

Myrtis

KRÉTA � PLAKIAS

POLOHA
Menší hotel stojí v mírném svahu pár metrů od centra
městečka Plakias. Projdete-li kolem hotelu Porto Plakias, 
po zpevněné cestě se velmi rychle dostanete ke krásné pláži
Plakias. U pláže jsou obchody, taverny, bary a kavárny.
V těsném sousedství hotelu Myrtis je hotel Porto Plakias,
který patří stejnému majiteli. Společenské prostory jsou
přístupné pro hosty obou hotelů.

UBYTOVÁNÍ
3lůžkové pokoje jsou v přízemí, 2lůžkové pokoje jsou 
v 1. a 2. patře. Zastíněné terasy pokojů v přízemí směřují
k bazénu a zastíněné balkóny pokojů v 1. a 2. patře mají
výhled na moře a na bazén nebo k příjezdové komunikaci 
a na hory. Pokoje jsou vybaveny sprchou, WC, ledničkou,
TV/SAT, klimatizací, sejfem (za příplatek), fénem a Wi-Fi.
Dětská postýlka je na vyžádání (zdarma).

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je restaurace, kde se podává snídaně a večeře,
bazén s barem, lehátky a slunečníky. Wi-Fi a internetový
koutek (za úhradu) jsou na recepci (hotel Porto Plakias).
V hotelu je velká terasa s příjemným posezením, odkud je
výhled na bazén.

STRAVOVÁNÍ
V restauraci hotelu se podává polopenze. Snídaně je formou
bufetu (americká snídaně), večeře je také formou bufetu -
několik druhů salátů, studené předkrmy, hlavní jídlo (2 druhy
masa, 1 bezmasé jídlo, přílohy) 2 druhy dezertu, zmrzlina,
ovoce a voda. Nápoje (mimo vody) u večeře nejsou zahrnuty
v ceně.

PLÁŽ
Písčito-oblázková pláž je vzdálena 250 m od hotelu. Na pláži
jsou lehátka a slunečníky za poplatek. 

SHRNUTÍ
Hotel s výhodnou polohou a komplexními službami je
vhodný pro všechny, kteří chtějí mít služby pod jednou
střechou. 

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 250 m
Centrum Plakiasu: cca 300 m

www.viamare.cz/rkre114



Děti do 18 let pobyt zdarma

Cena od

7 490 Kč

� Dítě výhodná cena
� Pro rodiny s dětmi 
� Rezervujte včas

KRÉTA � PLAKIAS

Studia a apartmány � Bez stravy / možnost dokoupení snídaní a večeří

Nikos

POLOHA
Vilka je obklopena prostornou
zahradou se stromy, stojí nedaleko
centra Plakiasu a zároveň v klidném
prostředí stranou od místní
komunikace. Na pláž se dostanete
pohodlně asi za 3 minuty. 

UBYTOVÁNÍ
Ve zvýšeném přízemí jsou 2lůžková
studia a apartmán s 1 ložnicí
a obývací kuchyní s gaučem 
(pro dítě do 15 let). V 1. patře jsou
3 apartmány se 4 lůžky. Rohové
apartmány mají 1 ložnici se 2 lůžky
a obytnou kuchyň s dalším lůžkem
a přistýlkou (pro dítě do 12 let).
Prostřední apartmán má 2 ložnice
a malou kuchyňku. Všechny
3 apartmány mají 2 balkóny. Studia
a apartmány jsou vybaveny
sprchou, WC, kuchyňským koutem
(včetně vařiče, základního nádobí
a ledničky), klimatizací 
(za příplatek). Dětská postýlka je 
na vyžádání (zdarma). Hosté
mohou využít i blízký bazén 
v kempu Apolonia, kde je i signál
Wi-Fi (předpokládá se konzumace).

STRAVOVÁNÍ
Doporučujeme dokoupení snídaní
a večeří formou bufetu v hotelu
Alianthos Beach.

PLÁŽ
Vilka stojí asi 200 m od písečné
pláže. Na pláži jsou lehátka
a slunečníky za poplatek. 

SHRNUTÍ
Ubytování s prostornou zahradou
v klidném prostředí a blízko pláže.

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 200 m
Centrum Plakiasu: cca 300 m

www.viamare.cz/rkre117
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Odlety
Praha

Odletové dny
So
Počet nocí: 7, 11, 14

Dospělá osoba

Cena od

9 990 Kč*

Dítě do 18 let na přistýlce

Výhodná cena od

4 990 Kč
Platnost ceny do 31. 3.

Viz příloha Ceník str. 63

* Cena po nejvyšší slevě

� Až 2 děti výhodná cena
� Klidné prostředí 
� Výhled na moře

Studia a apartmány � Bez stravy / možnost dokoupení snídaní a večeří 

Manolia

POLOHA
Vilka je postavena ve svahu 
nad zálivem Plakias. Na pláž Plakias
a k pobřežní promenádě 
se dostanete za pár minut 
po kamenném schodišti přímo
k hotelu Alianthos Beach a na pláž.

UBYTOVÁNÍ
2lůžková studia v 1. nebo 2. patře 
a 4lůžkové apartmány v 1. nebo 
3. patře mají kuchyňský kout
(včetně vařiče, základního nádobí 
a ledničky), sprchu, WC, klimatizaci
(za příplatek), TV/SAT a Wi-Fi.
Zastíněné prostorné balkóny studií
a apartmánů směřují k moři 
a je z nich okouzlující výhled 
na záliv a na moře.

STRAVOVÁNÍ
Doporučujeme dokoupení snídaní
a večeří formou bufetu
v nedalekém hotelu Alianthos
Beach.

PLÁŽ
Krásná písčito-oblázková pláž je
vzdálena pouze 400 m. Na pláži 
si lze pronajmout slunečníky
a lehátka. 

SHRNUTÍ
Vilka, ze které je dobrý přístup 
do centra Plakiasu a na městskou
pláž, Vás okouzlí úchvatným
výhledem na moře. 

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 400 m
Centrum Plakiasu: cca 500 m

www.viamare.cz/rkre137

Odlety
Praha

Odletové dny
So
Počet nocí: 7, 11, 14

Dospělá osoba

Cena od

10 652 Kč*

Až 2 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. 64

* Cena po nejvyšší slevě
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KRÉTA � PLAKIAS

Studia � Se snídaní 

Creta Mare

POLOHA
Aparthotel stojí v západní části
městečka jen pár minut od centra.
Před hotelem jsou schody, které
Vás rychle zavedou na krásnou pláž
Skinos. Tu od hotelu odděluje
pouze místní komunikace.   

UBYTOVÁNÍ
Aparthotel nabízí ubytování 
ve studiích, která mají 2 lůžka nebo
manželskou postel, sprchu, WC,
kuchyňský kout (včetně vařiče,
základního nádobí a ledničky),
TV/SAT, klimatizaci (za příplatek),
sejf (za příplatek) a Wi-Fi. Některá
studia mají možnost 3. lůžka
(rozkládací křeslo, rozkládací lůžko
nebo gauč). Ze zastíněných
prostorných balkónů studií je
krásný výhled na moře a na pláž.
V domě je výtah a lze zde vyžádat
dětskou postýlku (zdarma).

STRAVOVÁNÍ
V přízemí hotelu se podává
rozšířená kontinentální snídaně
formou bufetu. 

PLÁŽ
Krásná pláž Skinos je před hotelem
a hlavní písečná pláž v Plakiasu je
vzdálena asi 500 m. Na obou
plážích si lze pronajmout lehátka
a slunečníky. Nedaleko jsou i další
náherné pláže, např. pláž Souda.

SHRNUTÍ
Dobře vybavená studia, jejichž
největší výhodou je krásný výhled
na moře, blízkost pláže Skinos 
a blízkost centra městečka.

VZDÁLENOSTI
Pláž Skinos: cca 30 m
Pláž Plakias: cca 500 m
Centrum Plakiasu: cca 250 m

www.viamare.cz/rkre119

Studia a apartmány � Bez stravy / možnost dokoupení snídaní a večeří

Santa Maria

POLOHA
Vilka stojí v zeleni nedaleko krásné
písečné pláže. Od hlavní
komunikace ji odděluje dobře
udržovaná zahrada. Do centra
Plakiasu se dostanete asi 
za 5 minut.

UBYTOVÁNÍ
Ve vilce jsou studia se 2 lůžky
a apartmány s 1 ložnicí (manželské
lůžko) a 2 lůžky v obytné kuchyni.
1 apartmán je v přízemí, další
apartmán s velkou zastřešenou
terasou a výhledem na moře je 
ve 2. patře. Studia jsou umístěna
v přízemí a v 1. patře. Studia
a apartmány jsou vybaveny
sprchou, WC, kuchyňským koutem
(včetně vařiče, základního nádobí
a ledničky), klimatizací 
(za příplatek), sejfem a Wi-Fi 
(na balkónech nebo v malé
recepci). Dětská postýlka je 
na vyžádání (zdarma).  

STRAVOVÁNÍ
Doporučujeme dokoupit snídaně
podávané přímo v ubytování
a večeře v nedalekém hotelu
Alianthos Beach, které jsou formou
bohatého bufetu.

PLÁŽE
Na krásné písečné pláži si můžete
pronajmout lehátka a slunečníky.

SHRNUTÍ
Ubytování na výhodném místě,
odkud se dostanete na atraktivní
část pláže v Plakiasu a zároveň
rychle do centra města. 

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 400 m
Centrum Plakiasu: cca 600 m

www.viamare.cz/rkre116

� Přímo u pláže
� Výhled na moře
� Rezervujte včas

Odlety
Praha, Ostrava

Odletové dny
St, So
Počet nocí: 7, 11, 14

Dospělá osoba

Cena od

12 292 Kč*

Dítě do 12 let pobyt zdarma

Cena od

7 490 Kč

Viz příloha Ceník str. 65, 67

* Cena po nejvyšší slevě

� Rodinná atmosféra
� Klidné prostředí 
� Oblíbené 

Odlety
Praha, Ostrava

Odletové dny
St, So
Počet nocí: 7, 11, 14

Dospělá osoba

Cena od

10 652 Kč*

Děti do 16 let pobyt zdarma

Cena od

7 490 Kč

Viz příloha Ceník str. 64, 68

* Cena po nejvyšší slevě



KRÉTA � PLAKIAS

Hotel � Polopenze

Alianthos Beach

� Dítě výhodná cena

� Výborná kuchyně

� Zábava na dosah

� Rezervujte včas 
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Odlety
Praha

Odletové dny
So
Počet nocí: 7, 11, 14

Dospělá osoba

Cena od

13 490 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. 65

* Cena po nejvyšší slevě

POLOHA
Hotel stojí v bezprostřední blízkosti hlavní třídy v Plakiasu.
Přejdete-li silnici, budete hned na pláži. Přímo u hotelu
začínají taverny, obchody a kavárny.

UBYTOVÁNÍ
V přízemí dvoupatrového hotelu je malá recepce a prostorná
restaurace s příjemnou venkovní terasou, odkud je výhled 
na moře. Pokoje i restaurace jsou moderně a příjemně
zařízeny. 2lůžkové pokoje s možností přistýlky (rozkládací
lůžko pro dítě do 12 let) jsou vybaveny vanou nebo sprchou,
WC, ledničkou, telefonem, klimatizací, TV/SAT, Wi-Fi 
a kávovým setem (na vyžádání). Balkóny pokojů jsou menší 
a směřují k moři, k horám nebo do zástavby městečka.
Některé balkóny jsou doslova vnořeny do poměrně
komplikované stavby hotelu. Pouze omezená část pokojů 
má přímý výhled na moře částečně zastíněný stromy.
Hoteloví hosté dostávají kartičku na slevu na pronájem
lehátek a slunečníků na městské pláži. Dětská postýlka 
je na vyžádání (zdarma). 

STRAVOVÁNÍ
Bohatá snídaně a večeře formou bufetu. Hotel je známý
dobrou kuchyní. Na místě si můžete připlatit oběd, který 
je také podáván formou bufetu.

PLÁŽ
Krásná písčito-oblázková pláž leží pouze přes místní
komunikaci od hotelu. Lehátka a slunečníky na pláži jsou 
za poplatek. 

SHRNUTÍ
Dobře vedený hotel s rodinnou atmosférou, který leží velmi
blízko pláže přímo na hlavní třídě městečka Plakias.

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 50 m
Centrum Plakiasu: cca 200 m

www.viamare.cz/rkre121



� Dítě výhodná cena

� Vyhlášená kuchyně

� I pro náročné

� Zábava na dosah

� Oblíbené
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Odlety
Praha

Odletové dny
So
Počet nocí: 7, 11, 14

Dospělá osoba

Cena od

15 572 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. 65

* Cena po nejvyšší slevě

Hotel � Polopenze

Alianthos Garden

KRÉTA � PLAKIAS

POLOHA
Hotelové budovy jsou postaveny nedaleko pláže a centra
městečka Plakias.  V okolí je řada taveren a obchodů.

UBYTOVÁNÍ
Jeden z nejlepších hotelů v Plakiasu je velmi dobře vedený
a udržovaný. Pouze omezený počet pokojů má částečný
nebo značně omezený výhled na moře. Tyto pokoje jsou
rušnější, jelikož jsou situovány k místní komunikaci. Ostatní
pokoje mají výhled do zahrad, na hory nebo do městské
zástavby. Pokoje jsou velmi dobře a moderně vybaveny, mají
koupelnu s WC, ledničku, TV/SAT, klimatizaci, telefon, rádio,
fén a balkón nebo terasu. Dětská postýlka je na vyžádání 
(za příplatek).

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je společenská místnost, internet, kulečník 
(za poplatek), šachy, dětské hřiště, dětské brouzdaliště,
bazén, bar. V recepci si můžete pronajmout sejf. 
Ve společných prostorách je Wi-Fi.

STRAVOVÁNÍ
Hotel je vyhlášený výbornou kuchyní s bohatým výběrem -
polopenze formou švédských stolů je podávána v elegantní
hotelové restauraci.

PLÁŽ
Na krásnou písčito-oblázkovou pláž se dostanete velmi
rychle a pohodlně za 1 minutu. Na pláži si můžete
pronajmout lehátka a slunečníky.

SHRNUTÍ
Ubytování vyšší kategorie s výbornou kuchyní a s pohodlným
přístupem na pláž a do města. V tomto hotelu se hosté cítí
velmi dobře a rádi se sem opakovaně vracejí.

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 100 m
Centrum Plakiasu: cca 200 m

www.viamare.cz/rkre123



� Sleva pro klienty 55+
� Krásný výhled na moře
� Rodinná atmosféra

KRÉTA � PLAKIAS

Hotel � Snídaně / možnost dokoupení večeří

Lofos

POLOHA
Pečlivě udržovaný starší hotel stojí
na jižním svahu městečka Plakias
pár minut od centra. Cestu na pláž
a k supermarketu si můžete zkrátit
cestou okolo vilky Nikos. 

UBYTOVÁNÍ
2lůžkové pokoje mají prostorné
zastíněné balkóny s nádherným
výhledem na moře a na Plakias.
Pokoje jsou vybaveny sprchou, WC,
ledničkou, setem na kávu,
klimatizací (za příplatek) a TV. 

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
Hotel má prostornou recepci, 
kde je Wi-Fi a krásnou terasu
s výhledem na moře, kde 
se podává snídaně. U domu je malá
udržovaná zahrádka a bazén. 

STRAVOVÁNÍ
Jednoduchá kontinentální snídaně
je servírovaná na terase hotelu.
Snídaně obsahuje chléb, máslo,
džem, 1 vejce, 2 plátky šunky, 
2 plátky sýra, rajče, ovoce, džus,
mléko, čaj a kávu. Doporučujeme
dokoupení večeří formou bufetu 
v hotelu Alianthos Beach.

PLÁŽ
Písčito-oblázková pláž, kde si lze
pronajmout lehátka a slunečníky, 
je vzdálena asi 250 m.  

SHRNUTÍ
Velkou předností tohoto ubytování
je okouzlující výhled na moře
a městečko a pečlivý, přátelský
přístup majitelů.

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 250 m
Centrum Plakiasu: cca 350 m

www.viamare.cz/rkre125
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Odlety
Praha

Odletové dny
So
Počet nocí: 7, 11, 14

Dospělá osoba

Cena od

10 898 Kč*

Viz příloha Ceník str. 65

* Cena po nejvyšší slevě

� Sleva pro klienty 55+
� Příznivá cena
� Rezervujte včas 

Studia � Bez stravy / možnost dokoupení snídaní 

Corali

POLOHA
Menší budova stojí v centru
městečka Plakias jen pár minut 
od pláží a od pobřežních taveren.
Dům stojí v zástavbě dalších hotelů
a penzionů.

UBYTOVÁNÍ
Standardně vybavená studia jsou
ve zvýšeném přízemí (5 schodů)
a v 1. patře. Studia mají 2 lůžka,
sprchu, WC, kuchyňský kout (včetně
vařiče, základního nádobí 
a ledničky), TV, klimatizaci 
(za příplatek), fén, Wi-Fi a menší
balkóny. V domě lze vyžádat
dětskou postýlku (zdarma). 
Hosté mohou využívat bazén 
v hotelu Apollo (předpokládá 
se konzumace).

STRAVOVÁNÍ
Doporučujeme dokoupení snídaní
v sousedním hotelu Apollo.

PLÁŽ
Studia se nachází poblíž obou
krásných pláží Plakiasu, kde si lze
pronajmout slunečníky a lehátka. 

SHRNUTÍ
Jednoduchá, ale čistě udržovaná
studia s výbornou polohou, odkud
je blízko k oběma plážím Plakiasu
a do centra městečka, kde
naleznete vše, co k dovolené patří.

VZDÁLENOSTI
Pláž Plakias: cca 250 m
Pláž Skinos: cca 300 m
Centrum Plakiasu: cca 50 m

www.viamare.cz/rkre122

Odlety
Praha, Ostrava

Odletové dny
St
Počet nocí: 7, 14

Dospělá osoba

Cena od

10 652 Kč*

Viz příloha Ceník str. 68

* Cena po nejvyšší slevě



� Až 2 děti výhodná cena 

� Pro rodiny s dětmi

� Výhodná poloha

� Zábava na dosah
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Odlety
Praha, Ostrava

Odletové dny
St
Počet nocí: 7, 14

Dospělá osoba

Cena od

10 242 Kč*

Až 2 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. 68

* Cena po nejvyšší slevě

Apartmány � Bez stravy / možnost dokoupení snídaní a večeří

Livadi

KRÉTA � PLAKIAS

POLOHA
Jednopatrová vilka stojí v příjemné zahradě, pouze pár minut
od centra. Pohodlnou chůzí se za pár minut snadno
dostanete na pláž Plakias.

UBYTOVÁNÍ
Ve zvýšeném přízemí a v 1. patře vilky jsou apartmány vždy
s 1 ložnicí (2 lůžka) a obývací kuchyň s rozkládacím gaučem
(další 2 lůžka). Jsou vybaveny sprchou, WC, kuchyňským
koutem (včetně vařiče, základního nádobí a ledničky), varnou
konvicí, toasterem, klimatizací (za příplatek), fénem
a žehličkou. Apartmány jsou vkusně a dobře zařízené
a vzdušné a mají prostorné zastíněné balkóny, které směřují
do zahrady. Dětská postýlka je na vyžádání (zdarma). 

STRAVOVÁNÍ
Doporučujeme dokoupení snídaní a večeří podávaných
formou bufetu v hotelu Alianthos Beach.

PLÁŽ
Hlavní městská písčito-oblázková pláž má pozvolný vstup 
do moře a je zde možnost pronájmu lehátek a slunečníků.

SHRNUTÍ
Pečlivě udržované ubytování v blízkosti centra i pláže, s velmi
příjemnou majitelkou, se kterou se snadno domluvíte
anglicky.

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 250 m
Centrum Plakiasu: cca 230 m

www.viamare.cz/rkre126



� Dítě pobyt zdarma
� Udržovaná zahrada 
� Klidné prostředí

KRÉTA � PLAKIAS

Studia a apartmány � Bez stravy

Ikaros

POLOHA
Dobře udržované vilky stojí
nedaleko od komunikace, která
vede do Plakiasu. Na pláž 
se dostanete pěšky po silnici 
(asi 350 m) a dále po zpevněné
cestě. Centrum letoviska Plakias 
je vzdáleno asi 20 min. chůze. 
Asi 200 m od vilek se nachází 
2 taverny, nejbližší supermarket 
je vzdálen asi 700 m. 

UBYTOVÁNÍ
Z prostorných zastíněných balkónů
2lůžkových studií je výhled 
do zeleně, z 1. patra částečně 
na moře. Apartmány s 1 nebo 
2 oddělenými 2lůžkovými ložnicemi
a obytnou kuchyní s dalšími 
až 2 lůžky (rozkládací gauč nebo
křeslo) jsou v bungalovech a jejich
terasy směřují k bazénu nebo 
do zahrady, kde je i dětské hřiště 
a venkovní posezení. Studia 
a apartmány jsou vybaveny
sprchou, WC, kuchyňským koutem
(včetně vařiče, základního nádobí,
ledničky a některých
elektrospotřebičů), TV, klimatizací
(za příplatek) a Wi-Fi. Dětská
postýlka je na vyžádání (zdarma).

PLÁŽ
Nejkrásnější část pláže Plakias 
je vzdálená asi 10-15 minut. Jsou
zde k dispozici lehátka a slunečníky
za poplatek.

SHRNUTÍ
Největší předností ubytování je
udržovaná zahrada, klid 
a překrásné výhledy na hory.  

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 890 m
Centrum Plakiasu: cca 1,4 km

www.viamare.cz/rkre127

146 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, Ostrava

Odletové dny
St, So
Počet nocí: 7, 11, 14

Dospělá osoba

Cena od

11 472 Kč*

Děti do 15 let pobyt zdarma

Cena od

7 490 Kč

Viz příloha Ceník str. 66, 69

* Cena po nejvyšší slevě

� Klidné prostředí
� Blízká nuda pláž
� Rezervujte včas

Hotel � Snídaně

Plakias Bay

POLOHA
Členitý hotel leží v mírném svahu
nad překrásnou pláží nedaleko
centra městečka Plakias. Z hotelu
se po pár metrech velmi snadno
dostanete do nejvýchodnější části
plakiaského zálivu. 

UBYTOVÁNÍ
Pokoje mají 1 manželskou postel
a 1 až 2 další lůžka, obojí
v kykladském stylu, koupelnu 
se sprchou, ledničku, telefon,
klimatizaci a balkón. Z pokojů je
přímý nebo částečný boční výhled
na moře. V hotelu si můžete
vyžádat dětskou postýlku (zdarma).

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je restaurace, kde je velmi
příjemné posezení a z terasy je
okouzlující výhled na záliv. V hotelu
dále naleznete recepci, venkovní
kavárnu, společenskou místnost,
Wi-Fi, směnárnu a místo na
parkování.

STRAVOVÁNÍ
Rozšířená kontinentální snídaně je
podávaná formou bufetu. Můžete
si zde dopřát i oběd a večeři (platba
na místě).

PLÁŽ
Nejkrásnější a nejklidnější část
pláže je vzdálena pár metrů. Toto
místo je vyhledávané všemi, kteří
se rádi koupají bez plavek. 

SHRNUTÍ
vynikající poloha hotelu, přátelská
atmosféra a laskavý přístup, hosté
se opakovaně vracejí.

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 95 m.
Obchod: cca 300 m.

www.viamare.cz/rkre128

Odlety
Praha, Ostrava

Odletové dny
St, So
Počet nocí: 7, 11, 14

Dospělá osoba

Cena od

13 112 Kč*

Dítě do 12 let pobyt zdarma

Cena od

7 490 Kč

Viz příloha Ceník str. 66, 69

* Cena po nejvyšší slevě



� Dítě ubytování zdarma

� Panoramatický výhled 
na zátoku

� Klidné prostředí

� Rezervujte včas 
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Odlety
Praha, Ostrava

Odletové dny
St
Počet nocí: 7, 14

Dospělá osoba

Cena od

11 062 Kč*

Dítě do 7 let na přistýlce

Výhodná cena od

4 990 Kč
Platnost ceny do 31. 3.

Dítě do 7 let pobyt zdarma

Cena od

7 490 Kč

Viz příloha Ceník str. 70

* Cena po nejvyšší slevě

Hotel � Polopenze

Damnoni Bay

KRÉTA � DAMNONI

POLOHA
Hotelové budovy stojí ve svahu nad zátokou Damnoni 
asi 3 km od městečka Plakias. Na krásnou pláž Damnoni 
se dostanete asi za 10 minut po delších schodech 
a po kamenité cestě, která vede podél areálu Hapimag. Díky
této poloze je z hotelu nádherný panoramatický výhled 
na kouzelný záliv Damnoni.

UBYTOVÁNÍ
Standardní prostorné hotelové pokoje jsou vybaveny
sprchou, WC, telefonem, balkónem, ledničkou a klimatizací
(za příplatek). Pokoje Viamare jsou 2 a 3lůžkové a mají výhled
na moře a na pláž Damnoni, některé pokoje mají výhled 
na moře částečně zastíněný zelení. Dětská postýlka 
je na vyžádání (zdarma).

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je venkovní bazén s lehátky, odkud je překrásný
výhled na záliv, bar, televizní kout s TV/SAT, Wi-Fi (v lobby
hotelu), playstation, projektor. Ze sportovních možností 
je možné využívat stolní tenis, kulečník, stolní fotbal a šipky.
Pláž Damnoni je proslulá vodními sporty. 

STRAVOVÁNÍ
Polopenze se podává v hotelové restauraci formou bufetu.
Snídaně je rozšířená kontinentální a večeře se skládá 
ze salátu, předkrmu, hlavního jídla (2 druhy) a dezertu (ovoce
nebo sladkost).

PLÁŽ
Nádherná písečná pláž je vzdálena asi 10 minut chůze 
a je na ní necelých 90 schodů. Na pláži jsou lehátka 
a slunečníky zdarma.

SHRNUTÍ
Cenově velmi dostupný hotel ocení především ti, kteří mají
rádi neobvyklá místa s krásnými výhledy. Milovníci koupání 
si určitě budou pochvalovat pláž Damnoni a další krásné
pláže této oblasti. 

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 390 m
Centrum Plakiasu: cca 2,5 km

www.viamare.cz/rkre129



KRÉTA � DAMNONI

Studia a apartmány � Bez stravy / možnost dokoupení snídaní

Damnoni Paradise

� Dítě výhodná cena

� Rodinná dovolená

� Ubytování v zeleni

� Klidné prostředí

POLOHA
Menší apartmánové domy jsou doslova zahaleny v zeleni.
V bezprostředním okolí je pěstěný trávník a dětské hřiště.
Přímo od apartmánových domů vede cesta na pláž
Damnoni. Nedaleko od ubytování je malý obchod 
se suvenýry, další dobře zásobený obchod je u hotelu
Hapimag. První taverna je nedaleko a další taverny naleznete
přímo u pláže Damnoni. Ubytování se dříve jmenovalo
Sokrates.

UBYTOVÁNÍ
Místo Vás osloví zelení a svěžestí, je stvořené pro všechny,
kteří mají rádi klid. Hodí se i pro rodiny s dětmi. Studia jsou
v přízemí a v 1. patře. Studia v přízemí mají terasy, které
vedou přímo na travnatý pozemek. Výhled z teras i z balkónů
studií je do zeleně. Studia mají manželské lůžko a přistýlku
(rozkládací lůžko). Apartmány jsou v další budově poblíž
malé recepce a mají 1 ložnici se 2 lůžky a obývací kuchyň
s dalšími 2 lůžky a přistýlkou (rozkládací lůžko). Prostorné
balkóny apartmánů směřují do zeleně. Studia a apartmány
jsou vybaveny sprchou, WC a kuchyňským koutem (včetně
vařiče, základního nádobí a ledničky) a klimatizací 
(za příplatek). V domě je Wi-Fi. Dětská postýlka 
je na vyžádání (zdarma).

STRAVOVÁNÍ
Na místě si můžete dokoupit kontinentální snídani
podávanou v malé snídárně, kterou Vám připraví majitelka
ubytování (platba na místě). 

PLÁŽ
Překrásná písečná pláž Damnoni je vzdálena asi 10 minut
pohodlné chůze. Na pláži je široká nabídka vodních sportů
a jsou zde k pronájmu lehátka a slunečníky. 

SHRNUTÍ
Největší předností tohoto ubytování je neformální a přírodní
prostředí. Doporučujeme všem, kteří mají rádi klid. Velkou
předností je i dobrý přístup ke krásné pláži Damnoni
a k dalším skvělým plážím této oblasti. 

VZDÁLENOSTI
Pláže Damnoni: cca 800 m
Centrum Plakiasu: cca 2 km

www.viamare.cz/rkre130
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Odlety
Praha, Ostrava

Odletové dny
St
Počet nocí: 7, 14

Dospělá osoba

Cena od

10 980 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. 70

* Cena po nejvyšší slevě



� NOVINKA

� Dítě výhodná cena

� Pro všechny generace

� Oblíbené místo

� Klidné prostředí
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Odlety
Praha

Odletové dny
St, So
Počet nocí: 7, 10, 11

Dospělá osoba

Cena od

11 490 Kč*

Dítě do 11 let na přistýlce

Výhodná cena od

4 990 Kč
Platnost ceny do 31. 3.

Dítě do 11 let pobyt zdarma

Cena od

7 490 Kč

Viz příloha Ceník str. 71

* Cena po nejvyšší slevě

Hotel � Polopenze

Venus Beach

KRÉTA � CHANIA – PLATANIAS

POLOHA
Malý, příjemný rodinný hotel tvoří dvě dvoupodlažní budovy
v zahradě. Nachází se v klidném prostředí, na rozhraní
letovisek Gerani a Platanias. Hned vedle hotelu
je supermarket a ve vzdálenosti cca 150 m je Lidl.
Před hotelem staví též městský autobus. Centrum letoviska
Platanias je cca 10 minut chůze.

UBYTOVÁNÍ
Celková kapacita tohoto hotelu je 39 jednoduše zařízených
pokojů. 1-2lůžkové pokoje mají možnost 1 přistýlky nebo
pevného lůžka. Pokoje se 3 pevnými lůžky jsou většinou
v přízemí, pokoje s přistýlkou bývají v patře. Všechny pokoje
jsou vybaveny koupelnou se sprchovým koutem, WC,
telefonem, ledničkou, klimatizací (za příplatek), trezorem
(za příplatek), balkónem nebo terasou s výhledem na moře,
polnosti, okolní budovy a hory. Dětská postýlka
je na vyžádání (zdarma).

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je recepce, salónek, vnitřní bar, vnitřní a venkovní
restaurace, snackbar u bazénu, bazén, dětský bazén, lehátka
a slunečníky (u bazénu zdarma, na pláži za poplatek),
zahrada a malé parkoviště. Wi-Fi je v prostoru recepce
zdarma. 

STRAVOVÁNÍ
Snídaně a večeře jsou formou bufetu. 

PLÁŽ
Hned před hotelem je oblázková pláž, místy písek. Oblázky 
a kamínky jsou i při vstupu do moře. U pláže je sprcha. Vodní
sporty je možné provozovat za poplatek na pláži v Plataniasu
nebo Agia Marině.

SHRNUTÍ
Známý hotel, dobrá poloha, příjemný a ochotný personál. 

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

www.vtt.cz/rkre138
www.venusbeach.gr



KRÉTA � CHANIA – PLATANIAS

Hotel � Polopenze / možnost dokoupení all inclusive

Geraniotis Beach

� Akce repeaters

� Dítě výhodná cena

� Klidné prostředí

� Oblíbené

� Rezervujte včas

POLOHA
Velmi oblíbený a žádaný hotelový areál s příjemnou
atmosférou je postavený ve stylu krétské vesničky a nachází
se v klidném prostředí. Skládá se z několika jednopatrových
zahradních bungalovů. Zastávka autobusu je hned před
hotelem.

UBYTOVÁNÍ
Areál tvoří celkem 137 zrenovovaných pokojů. 1-2lůžkové
pokoje mají možnost 1 přistýlky a pokoje pro rodiny 
až 2 přistýlek (pouze pro děti). Jsou zde standardní pokoje
pro 2-3 osoby nebo superior pokoje pro 2-4 osoby. Všechny
pokoje jsou vybaveny koupelnou se sprchovým koutem nebo
vanou, WC, klimatizací, fénem, telefonem, TV/SAT, ledničkou,
balkónem nebo terasou s výhledem do vnitrozemí, okolí,
do zahrady, na bazén nebo s bočním výhledem směrem 
k moři.

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je vstupní hala s recepcí, salónek vyzdobený
v tradičním krétském stylu s TV, vnitřní a venkovní bar
a snackbar, vnitřní a venkovní restaurace, terasa, minimarket,
2 bazény, 2 dětské bazény, slunečníky a lehátka (u bazénu
zdarma, na pláži za poplatek), dětské hřiště, dětský miniklub,
fitcentrum (zdarma), animační a společenské programy. Wi-Fi
je v areálu hotelu a ve většině pokojů zdarma.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně a večeře jsou formou švédských stolů. Můžete
si dokoupit all inclusive (popis a ceny viz web). 

PLÁŽ
Krásná široká písečná pláž, místy mohou být i oblázky, byla
oceněna modrou vlajkou EU. Vstup do moře je pozvolný. 

SHRNUTÍ
Velmi oblíbený hotelový areál v klidném prostředí, hned
u pláže s chutnou stravou, kvalitními službami a ochotným
personálem.

VZDÁLENOSTI
Pláž: přímo před areálem
Centrum: cca 500 m

www.vtt.cz/rkre139
www.geraniotisbeach.com
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Odlety
Praha

Odletové dny
St, So
Počet nocí: 7, 10, 11

Dospělá osoba

Cena od

14 834 Kč*

Dítě do 14 let na přistýlce

Výhodná cena od

4 990 Kč
Platnost ceny do 31. 3.

Dítě do 14 let pobyt zdarma

Cena od

7 490 Kč

Viz příloha Ceník str. 71

* Cena po nejvyšší slevě



� Akce repeaters

� Dítě za výhodnou cenu

� Přímo u pláže

� Svatební cesta

� Rezervujte včas
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Odlety
Praha

Odletové dny
St, So
Počet nocí: 7, 10, 11

Dospělá osoba

Cena od

19 344 Kč*

Dítě do 14 let pobyt zdarma

Cena od

7 490 Kč

Viz příloha Ceník str. 71

* Cena po nejvyšší slevě

Hotel � Polopenze / možnost dokoupení all inclusive

Porto Platanias Beach

KRÉTA � CHANIA – PLATANIAS

POLOHA
Velmi rozlehlý zrenovovaný hotelový areál je situován 
v klidném prostředí letoviska Kato Platanias. Zastávka
autobusu velmi frekventované linky je cca 50 m od hotelu. 

UBYTOVÁNÍ
Moderní komplex tvoří hlavní budova a několik přilehlých
dvoupatrových hotelových křídel, celkem je zde 322 pokojů.
1-2lůžkové pokoje mají možnost 1 přistýlky, studia jsou 
pro 2-3 osoby a mezonety pro 2-4 osoby. Všechny pokoje
jsou vybaveny koupelnou s vanou a sprchou, WC, klimatizací,
fénem, telefonem, TV/SAT, ledničkou, balkónem nebo
terasou s výhledem do zahrady nebo na moře.

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je vstupní hala s recepcí, salónek s TV/SAT, 
11 výtahů, vnitřní a venkovní bary, snackbary a kavárny,
vnitřní a venkovní restaurace, minimarket, 5 bazénů, 
4 dětské bazény, slunečníky a lehátka (u bazénu zdarma, 
na pláži za poplatek), dětské hřiště, Spa centrum, fitcentrum
(zdarma). Wi-Fi je v hotelu i na pokojích zdarma. Je zde
kulečník (za poplatek), stolní tenis (zdarma) a další hry 
(za poplatky), na pláži je volejbal (zdarma), nedaleko hotelu
jsou vodní sporty (za poplatek). Hotel pro své hosty pořádá
obvykle v hlavní sezóně cca 1x týdně společenské večery jako
řecké večírky, disko nebo show (v cizím jazyce). 

STRAVOVÁNÍ
Snídaně a večeře jsou formou švédského stolu. 
Můžete si dokoupit all inclusive (popis a ceny viz web). 

PLÁŽ
Pěkná písečná pláž je dostupná přes silnici. 
Vstup do moře je pozvolný.

SHRNUTÍ
Hotel hned u pláže s kvalitními hotelovými službami. 

VZDÁLENOSTI
Pláž: přímo u hotelu
Centrum: cca 300 m

www.vtt.cz/rkre140
www.portoplatanias.gr



� Dítě výhodná cena
� Klidné prostředí
� Vhodné pro seniory

KRÉTA � CHANIA – TAVRONITIS / KOLYMBARI

Hotel � All Inclusive

Adelais

POLOHA
Příjemný hotelový areál se nachází
ve velmi klidném prostředí v oblasti
Tavronitis, mezi letovisky Maleme 
a Kolymbari. 

UBYTOVÁNÍ
Areál, který tvoří 4 budovy
postavené v tradičním krétském
stylu, nabízí celkem 50 1-2lůžkových
pokojů s možností 1 přistýlky
a mezonetových pokojů až pro
4 osoby. Všechny pokoje jsou
vybaveny sprchovým koutem, WC,
klimatizací, fénem, telefonem,
TV/SAT, ledničkou, balkónem nebo
terasou s výhledem na bazén
nebo vnitrozemí.

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
Vstupní hala s recepcí, salónek s TV,
vnitřní restaurace s venkovním
posezením, bar a snackbar
u bazénu, 2 bazény, dětský bazén,
slunečníky a lehátka (u bazénů
zdarma, na pláži za poplatek)
a dětský koutek. Wi-Fi je v celém
areálu a na pokojích zdarma. 

STRAVOVÁNÍ
Formou all inclusive 
(viz popis na našem webu).

PLÁŽ
Pěkná oblázková pláž je k dosažení
přes silnici.

SHRNUTÍ
Hotel v klidném prostředí s krásnou
zahradou.

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 400 m
Centrum: cca 500 m

www.vtt.cz/rkre142
www.adelais.gr
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Odlety
Praha

Odletové dny
St, So
Počet nocí: 7, 10, 11

Dospělá osoba

Cena od

16 474 Kč*

Dítě do 6 let pobyt zdarma

Cena od

7 490 Kč

Viz příloha Ceník str. 71

* Cena po nejvyšší slevě

Odlety
Praha

Odletové dny
St, So
Počet nocí: 7, 10, 11

Dospělá osoba

Cena od

17 868 Kč*

Dítě do 14 let pobyt zdarma

Cena od

7 490 Kč
Viz příloha Ceník str. 72

* Cena po nejvyšší slevě

� Akce repeaters
� Dítě za výhodnou cenu
� Oblíbené

Hotel � All inclusive

Selini Sea View

POLOHA
Oblíbený hotel s příjemnou
atmosférou leží v klidném prostředí. 

UBYTOVÁNÍ
V hotelovém areálu je celkem 
137 1-2lůžkových pokojů 
s možností 1 přistýlky a studií 
se 2 přistýlkami. Všechny pokoje
jsou vybaveny koupelnou s vanou
nebo sprchovým koutem, WC,
klimatizací, fénem, TV/SAT,
ledničkou, balkónem nebo terasou
s výhledem do vnitrozemí nebo 
na moře. Rodinná studia tvoří
ložnice a obývací pokoj. 

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je recepce, vstupní hala,
salónek s TV/SAT, výtah (jen v hlavní
budově), vnitřní bar, restaurace,
bar a snackbar u bazénu, 2 bazény,
dětský bazén, bazén s jacuzzi 
pro dospělé, slunečníky a lehátka
(u bazénu a v zahradě zdarma, 
na pláži za poplatek) a 2 dětská
hřiště. Wi-Fi je v prostoru recepce 
a salónku zdarma.

STRAVOVÁNÍ
Formou all inclusive 
(viz popis na našem webu). 

PLÁŽ
Pěkná oblázková pláž je dostupná
cestou po silnici.

SHRNUTÍ
Oblíbený hotelový areál v klidném
prostředí s velmi chutnou stravou. 

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

www.vtt.cz/rkre141
www.selinisuites.com



� NOVINKA

� Sleva pro klienty 55+

� Dítě výhodná cena

� Rodinná atmosféra

� Klidné prostředí
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Odlety
Praha

Odletové dny
St, So
Počet nocí: 10, 11

Dospělá osoba

Cena od

11 390 Kč*

Studia a apartmány � Bez stravy

Rita

KRÉTA � CHANIA – TAVRONITIS

POLOHA
Pěkné ubytování s rodinnou atmosférou je situováno
v klidném prostředí v letovisku Tavronitis. Zde jsou
restaurace, taverny, kavárna, menší i větší obchody. Nejbližší
minimarket se smíšeným zbožím je cca 100 m. Autobusová
zastávka je cca 150 m. 

UBYTOVÁNÍ
Celková kapacita tohoto ubytování je 14 studií a apartmánů
pro 1-4 osoby. Studia jsou pro 1-2 osoby a apartmány pro 
2-4 osoby. Apartmány tvoří ložnice a obývací pokoj s dalšími
2 lůžky nebo přistýlkami. Všechny pokoje jsou vybaveny
koupelnou se sprchovým koutem, WC, TV (jen místní
programy), kuchyňským koutem se základním vybavením,
elektrickým vařičem, ledničkou, klimatizací (za příplatek),
balkónem nebo terasou s výhledem do okolí, vnitrozemí,
na hory, bazén, zahradu nebo směrem k moři. Dětská
postýlka je na vyžádání (zdarma).  

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V ubytování je recepce (pouze v určitých časech během dne,
obvykle 09:00-11:00 a 17:00-19:00), dětské hřiště, stolní tenis
(zdarma), pěkná zahrada, parkoviště, bazén s oddělenou
dětskou částí. Wi-Fi je v prostoru recepce (zdarma).  

PLÁŽ
Pěkná oblázková pláž je k dosažení cestou po silnici,
cca 4 minuty chůze.

SHRNUTÍ
Velmi příjemné ubytování v zahradě, klidné a čisté prostředí,
přátelská atmosféra, rozmanitá krajina. 

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 270 m 
Centrum: cca 200 m

www.vtt.cz/rkre143
www.villa-rita.gr

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. 72

* Cena po nejvyšší slevě



KRÉTA � CHANIA – KAVROS / GEORGIOUPOLIS
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� Vhodné pro seniory
� Rodinná atmosféra
� Přímo u pláže

Hotel � Polopenze / možnost dokoupení all inclusive

Vantaris Palace

POLOHA
Rozlehlejší hotelový areál je
zasazen v klidném prostředí. 

UBYTOVÁNÍ
Areál tvoří hlavní budova 
a 7 dvoupodlažních budov s celkem
246 1-2lůžkovými pokoji s možností
až 2 přistýlek a rodinnými pokoji.
Pokoje mají koupelnu s vanou, WC,
klimatizaci, fén, telefon, TV/SAT,
ledničku, balkón nebo terasu 
s výhledem do vnitrozemí nebo
na moře.

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je vstupní hala s recepcí,
výtahy, hotelový bar, bar 
na pláži, taverna, hlavní restaurace,
grill restaurace, minimarket,
venkovní a vnitřní bazén,
slunečníky a lehátka (u bazénu
zdarma, na pláži za poplatek),
dětské hřiště. Wi-Fi je v prostoru
recepce a vstupní haly zdarma.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně a večeře jsou formou
švédského stolu. Můžete 
si dokoupit all inclusive 
(popis a ceny viz web). 

PLÁŽ
Krásná, široká, písečná pláž, místy 
s drobnými oblázky je přímo 
u hotelu. Vstup do moře je pozvolný.

SHRNUTÍ
Hotel hned u pláže s příjemným
personálem a pestrou stravou.

VZDÁLENOSTI
Pláž: přímo u hotelu
Centrum: cca 250 m

www.vtt.cz/rkre144
www.vantarishotels.gr

Odlety
Praha

Odletové dny
St, So
Počet nocí: 7, 10, 11

Dospělá osoba

Cena od

21 558 Kč*

Viz příloha Ceník str. 72

* Cena po nejvyšší slevě

Odlety
Praha

Odletové dny
St, So
Počet nocí: 7, 10, 11

Dospělá osoba

Cena od

15 490 Kč*

Viz příloha Ceník str. 72

* Cena po nejvyšší slevě

� Pro rodiny s dětmi
� Rodinná atmosféra
� Zábava na dosah

Hotel � Polopenze / možnost dokoupení all inclusive

Vantaris Garden

POLOHA
Malý, jednoduchý, ale příjemný
hotel, jehož hosté čerpají služby
v sesterském hotelu Vantaris
Palace (v dosažení podchodem, 
cca 100 m). 

UBYTOVÁNÍ
Hotel tvoří dvě budovy s 25 pokoji.
1-2lůžkové pokoje mají možnost 
1 přistýlky, pokoje pro rodiny jsou
až pro 5 osob a promo pokoje jsou
pro 2 osoby. Všechny pokoje jsou
vybaveny koupelnou s vanou, WC,
klimatizací, fénem, telefonem,
TV/SAT, ledničkou, balkónem nebo
terasou s výhledem do vnitrozemí.

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je recepce, vstupní hala,
Wi-Fi, minimarket, dětské hřiště,
slunečníky (u bazénu zdarma na
pláži za poplatek). Všechny tyto
služby čerpají klienti v hotelu
Vantaris Palace. Bazény, dětské
bazény jsou v areálu komplexu.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně a večeře jsou formou
švédského stolu. Můžete 
si dokoupit all inclusive 
(popis a ceny viz web).

PLÁŽ
Dlouhá písečná pláž má místy 
drobné oblázky.

SHRNUTÍ
Příjemný areál s čerpáním služeb
v sesterském hotelu.

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 600 m
Centrum: cca 250 m

wwww.vtt.cz/rkre145
www.vantarishotels.gr

Dítě do 13 let pobyt zdarma

Cena od

7 490 Kč

Dítě do 13 let pobyt zdarma

Cena od

7 490 Kč
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KRÉTA � CHANIA – NAJDETE NA NAŠEM WEBU

� Letovisko: Georgioupolis
� V ceně pokoje je klimatizace,

lednička a trezor.
� Stravování: polopenze nebo

za příplatek plná penze plus
(s nápoji). Pro děti Kids all
inclusive – Tasty corner.

� Pláž: pěkná široká písečná pláž je
přímo před areálem 

� Letovisko: Georgioupolis
� V ceně pokoje je klimatizace

a lednička.
� Stravování: polopenze nebo

za příplatek light all inclusive
(viz popis na našem webu).

� Pláž: pěkná dlouhá písečná pláž
je vzdálena od objektů 
cca 220-260 m, přes silnici.

Hotel

Pilot Beach
Hotel

www.vtt.cz/rkre160  /  www.pilot-beach.gr www.vtt.cz/rkre161  /  www.fereniki.gr
Fereniki Complex

� Letovisko: Kavros/Georgioupolis
� V ceně pokoje je klimatizace

a lednička.
� Stravování: formou polopenze

nebo za příplatek all inclusive
(viz popis na našem webu). 

� Pláž: krásná, široká, písečná,
místy s drobnými oblázky, se
nachází hned u hotelu.

� Letovisko: Kavros/Georgioupolis
� V ceně pokoje je klimatizace

a lednička.
� Stravování: formou polopenze

nebo za příplatek all inclusive.
� Pláž: dlouhá písečná pláž se

nachází cca 600 m od hotelu.
� Klienti využívají služeb hotelu

Vantaris Beach (cca 450 m).

Hotel

Vantaris Beach
Hotel

www.vtt.cz/rkre163  /  www.vantarishotels.gr www.vtt.cz/rkre164  /  www.vantarishotels.gr
Vantaris Corner

� Letovisko: Georgioupolis
� V ceně pokoje lednička

a rychlovarná konvice.
� Stravování: formou light all

inclusive (viz popis na našem
webu).

� Pláž: nejbližší písečná je
cca 400 m. 

� Letovisko: Kavros/Georgioupolis
� V ceně pokoje je klimatizace,

lednička a minibar.
� Stravování: polopenze, snídaně

a večeře – švédský stůl.
� Pláž: krásná písečná s pozvolným

vstupem do vody.
� Hotel je určen pouze pro dospělé

osoby.

Hotel

Apollo
Hotel

www.vtt.cz/rkre165  /  www.apollo-kreta.com www.vtt.cz/rkre166  /  www.orpheas-resort.gr
Orpheas Resort

� Letovisko: Kavros/Georgioupolis
� V ceně pokoje je klimatizace,

lednička a trezor.
� Stravování: formou all inclusive

(viz popis na našem webu).
� Pláž: krásná písečná pláž je

cca 250 m, lze použít podchod.

� Letovisko: Almyrida
� V ceně pokoje je klimatizace

a lednička.
� Stravování: polopenze, snídaně

a večeře – bufet.
� Pláž: velmi pěkná, široká,

písečná, místy s oblázky, je hned
u hotelu, cca 50 m, přes silnici. 

Hotel & Spa

Georgioupolis Resort Aquapark
Hotel

www.vtt.cz/rkre167  /  www.georgioupolis-resort.com www.vtt.cz/rkre168  /  www.almyridabeach.com
Almyrida Beach

� Letovisko: Agia Marina
� V ceně pokoje je klimatizace, lednička a trezor. 
� Stravování: snídaně jsou formou švédského stolu, dokoupit předem lze

večeře.
� Pláž: pěkná písečná pláž je hned před areálem.

Hotel

Amalthia Beach Resort 
www.vtt.cz/rkre169  /  www.amalthia-hotel.gr



KRÉTA � HERAKLION – MISSIRIA / RETHYMNO

Hotel � Polopenze

Odyssia Beach

� Akce repeaters

� Dítě výhodná cena

� Exkluzivně u nás

� Přímo u pláže

� Vhodné pro seniory

POLOHA
Velmi oblíbený a zrekonstruovaný hotel s příjemnou
rodinnou atmosférou. Areál se skládá z osmi bloků, mezi
kterými jsou vzrostlé palmy. Poblíž jsou nákupní a zábavní
možnosti. Zastávka linkového autobusu je na hlavní silnici
vlevo u supermarketu. 

UBYTOVÁNÍ
V areálu je celkem 148 zrenovovaných pokojů. 1-2lůžkové
pokoje mají možnost 1 přistýlky, pokoje pro rodiny jsou 
až pro 4 osoby (za příplatek dle obsazenosti), promo pokoje
jsou jen pro 2 osoby. Všechny pokoje jsou vybaveny
koupelnou se sprchovým koutem, WC, klimatizací, fénem,
TV/SAT, balkónem nebo terasou s výhledem do vnitrozemí,
na okolní zástavbu nebo bočním výhledem na moře (výhled
na moře je za příplatek). 

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je recepce, salónek s TV/SAT, vnitřní restaurace,
venkovní taverna, bar a snackbar, obchůdek se suvenýry,
bazén, dětský bazén, slunečníky a lehátka (u bazénu zdarma,
na pláži za poplatek), malý dětský koutek, společenské
večery, fitcentrum (za poplatek), stolní tenis, venkovní šachy. 
Wi-Fi je v prostoru recepce a plážového baru za poplatek.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně i večeře jsou formou švédského stolu.

PLÁŽ
Široká písčito-oblázková pláž je hned u hotelu a patří 
k nejhezčím v této oblasti. Doporučujeme boty do vody. 

SHRNUTÍ
Hotel blízko pláže s možnostmi večerních procházek 
po okolí či výletu do Rethymna.

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 10 m
Letovisko Rethymno: cca 3 km

www.vtt.cz/rkre146
www.odyssia.gr
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Odlety
Praha

Odletové dny
St, So
Počet nocí: 10, 11

Dospělá osoba

Cena od

14 834 Kč*

Dítě do 14 let na přistýlce

Výhodná cena od

4 990 Kč
Platnost ceny do 31. 3.

Dítě do 14 let pobyt zdarma

Cena od

7 490 Kč

Viz příloha Ceník str. 73

* Cena po nejvyšší slevě
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KRÉTA � HERAKLION – ADELIANOS KAMPOS

Hotel � Polopenze / možnost dokoupení plné penze nebo all inclusive

Maravel Land

POLOHA
Hotel leží v klidném prostředí,
zasazen je do pěkné zahrady. 

UBYTOVÁNÍ
Hotelový areál tvoří 4 jednopatrové
budovy, celkem je zde 
63 1-2lůžkových pokojů s možností
přistýlky a pokojů pro rodiny 
(až pro 4 osoby). Všechny pokoje
jsou vybaveny koupelnou 
se sprchovým koutem, WC, TV/SAT,
telefonem, fénem, ledničkou,
balkónem nebo terasou 
s výhledem do vnitrozemí nebo
zahrady.

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je vstupní hala s recepcí,
hlavní bar s TV/SAT, vnitřní
restaurace, bar & snack bar u pláže,
bazén, dětský bazén, slunečníky 
a lehátka (u bazénu zdarma, 
na pláži za poplatek), dětské hřiště.
Wi-Fi je v prostoru recepce 
a plážového baru zdarma.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně a večeře jsou formou
bufetu. Za příplatek je plná penze
nebo all inclusive (popis a ceny
viz web).

PLÁŽ
Široká a dlouhá písečná pláž
(hrubší písek, místy s oblázky) 
je přímo u hotelu. Doporučujeme
boty do vody, ale lze to i bez nich.
Vstup do moře je pozvolný. 

SHRNUTÍ
Hotel s pěkným koupáním je
ideální pro rodinnou dovolenou. 

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 10 m
Centrum Rethymna: cca 7 km

wwww.vtt.cz/rkre148

Hotel � Polopenze / možnost dokoupení light all inclusive 

Sea Front

POLOHA
Příjemný hotelový komplex 
se nachází v klidném prostředí.
Nedaleko je třída s obchody 
a restauracemi.

UBYTOVÁNÍ
3 bloky třípatrových budov mají
celkovou kapacitu 64 pokojů.
Studia jsou pro 1–4 osoby.
Apartmány pro 3–4 osoby mají
ložnici, koupelnu, obývací pokoj 
a kuchyňský kout. Apartmány 
pro 4–6 osob mají 2 ložnice,
koupelnu a obývací pokoj 
s kuchyňským koutem. Všechny
apartmány jsou na vyžádání.

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je hala s recepcí, salónek 
s TV/SAT, výtahy, venkovní bar 
a snackbar, 2 restaurace, bazén 
s oddělenou částí pro děti,
slunečníky a lehátka (u bazénu
zdarma, na pláži za poplatek),
dětské hřiště. Wi-Fi je v prostorách
hotelu a ve většině pokojů zdarma.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně a večeře jsou formou
bufetu, za příplatek je light all
inclusive (popis a ceny viz web).

PLÁŽ
Pěkná písčito-oblázková pláž 
se nachází přímo u hotelu. 

SHRNUTÍ
Prostorné ubytování pro početnou
rodinu na klidném místě, hned 
u pláže.

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 10 m
Centrum Rethymna: cca 7 km

www.vtt.cz/rkre147
www.seafront-creta.com

Odlety
Praha

Odletové dny
St, So
Počet nocí: 10, 11

Dospělá osoba

Cena od

14 506 Kč*

Děti až do 12 let pobyt zdarma

Cena od

7 490 Kč

Viz příloha Ceník str. 73

* Cena po nejvyšší slevě

Odlety
Praha

Odletové dny
St, So
Počet nocí: 10, 11

Dospělá osoba

Cena od

15 736 Kč*

Viz příloha Ceník str. 73

* Cena po nejvyšší slevě

� Akce repeaters
� Až 2 děti výhodná cena
� Přímo u pláže

� Akce repeaters
� Přímo u pláže
� Rodinná atmosféra

Dítě do 12 let pobyt zdarma
Cena od

7 490 Kč



KRÉTA � HERAKLION – BALI

Hotel � All inclusive

Bali Beach

� Akce repeaters

� Rodinná atmosféra

� Klidné prostředí

� Oblíbené

� Rezervujte včas

POLOHA
Zrenovovaný, na našem trhu známý, velmi vyhledávaný 
a oblíbený hotelový areál se nachází v klidnějším prostředí, 
v mírném svahu nad mořskou zátokou. Přes silnici 
se nachází sesterský hotel Bali Village. Zastávka městského
autobusu je cca 1 km od hotelu.

UBYTOVÁNÍ
Hotel nabízí 63 1-2lůžkových pokojů s možností 
až 2 přistýlek. Všechny pokoje jsou vybaveny koupelnou 
s vanou nebo sprchovým koutem, WC, klimatizací, fénem,
telefonem, TV/SAT, ledničkou, balkónem nebo terasou 
s bočním výhledem na moře, letovisko a hory. 

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je vstupní hala s recepcí, vnitřní bar, společenská
místnost s TV/SAT, restaurace, bar a snackbar u bazénu, 
bar a restaurace na pláži (konzumace v tomto baru není
součástí programu all inclusive), 2 bazény, dětský bazén 
a dětské brouzdaliště, slunečníky a lehátka (u bazénu
zdarma, na pláži za poplatek), stolní tenis (zdarma), kulečník
(za poplatek). Wi-Fi je v prostoru recepce a bazénu 
za poplatek (lze přikoupit předem na celý pobyt).

STRAVOVÁNÍ
Formou all inclusive (viz popis na našem webu). 

PLÁŽ
Na menší písečnou pláž, místy s oblázky a s pozvolným
vstupem do moře se lze dostat po schodišti vedoucím 
k moři. Není vhodné pro osoby s pohybovými obtížemi.

SHRNUTÍ
Hotel s překrásným výhledem, v klidném prostředí 
a za výhodnou cenu.

VZDÁLENOSTI
Pláž: přímo před areálem
Centrum: cca 250 m

www.vtt.cz/rkre149
www.balibeach.gr
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Odlety
Praha

Odletové dny
St, So
Počet nocí: 10, 11

Dospělá osoba

Cena od

16 392 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. 73

* Cena po nejvyšší slevě



� Dítě výhodná cena

� Rodinná atmosféra

� Vhodné pro seniory

� Klidné prostředí

� Zábava na dosah
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Odlety
Praha, Brno

Odletové dny
St, So
Počet nocí: 7, 10, 11

Dospělá osoba

Cena od

13 358 Kč*

Dítě do 12 let pobyt zdarma

Cena od

7 490 Kč

Viz příloha Ceník 
str. 74, 77, 80

* Cena po nejvyšší slevě

Hotel � Polopenze / možnost dokoupení all inclusive

Marirena Beach

KRÉTA � HERAKLION – AMMOUDARA

POLOHA
Zrenovovaný rodinný hotel se skládá ze 2 budov, nejbližší
minimarket je cca 50 m. Jen kousek je Technopolis – známé
multikino s promítacími sály a venkovním amfiteátrem.
Zastávka autobusu se nachází cca 200 m od hotelu.

UBYTOVÁNÍ
Hotel nabízí celkem 54 pokojů, 1-2lůžkové pokoje s možností
1 přistýlky a prostornější pokoje pro rodiny až 
se 2 přístýlkami (pouze pro děti). Všechny pokoje jsou
vybaveny koupelnou se sprchovým koutem nebo vanou, WC,
klimatizací, telefonem, TV/SAT, fénem, ledničkou, balkónem
nebo terasou s výhledem do vnitrozemí, zahrady, okolí nebo
na letovisko. 

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je vstupní hala s recepcí, bar s TV/SAT, výtah,
restaurace, kavárna, taverna, snackbar u bazénu, bazén,
dětský bazén, slunečníky a lehátka (u bazénu zdarma, 
na pláži za poplatek). Wi-Fi je v hotelu i na pokojích zdarma.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně a večeře jsou formou bufetu, za příplatek 
je all inclusive (popis a ceny viz web). 

PLÁŽ
Písečná pláž (hrubší písek s oblázky při vstupu do moře) 
je dostupná přes silnici. Vstup do moře je pozvolný.

SHRNUTÍ
Hotel se vstřícným a ochotným personálem, s možností
procházek a nákupů v okolí. 

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 200 m
Centrum letoviska: cca 200 m

www.vtt.cz/rkre150
www.marirena.gr



KRÉTA � HERAKLION – AMMOUDARA

Hotel � All inclusive

Smartline Neptuno Beach

� Akce repeaters

� Vhodné pro seniory

� Přímo u pláže

� Oblíbené

� Rezervujte včas

POLOHA
Hotelový areál se nachází hned u pláže v letovisku
Ammoudara. Zastávka linkového autobusu je nedaleko
hotelu (na první křižovatce od cesty z hotelu napravo). 

UBYTOVÁNÍ
Hotelový komplex se skládá z hlavní budovy a 2 vedlejších
budov, celkem je zde 135 pokojů. 1-2lůžkové pokoje 
mají možnost 1 přistýlky, zrenovované superior pokoje 
jsou pro 2–3 osoby a pokoje pro rodiny mají palandu 
(pouze pro děti). Všechny pokoje jsou vybaveny koupelnou 
s vanou nebo sprchovým koutem, WC, klimatizací, fénem,
telefonem, TV/SAT, ledničkou, rychlovarnou konvicí,
balkónem nebo terasou s výhledem do vnitrozemí, zahrady
nebo s bočním výhledem na moře. 

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je vstupní hala s recepcí, salónek s TV/SAT, výtah,
vnitřní restaurace, hlavní bar, venkovní bar, snackbar 
a kavárna, bazén, dětský bazén, slunečníky a lehátka 
(u bazénu a na pláži zdarma), kulečník, pravidelné denní 
i večerní animační programy, vodní gymnastika, plážový
volejbal, dětské hřiště a miniklub. Wi-Fi je v areálu hotelu 
i na pokojích zdarma.

STRAVOVÁNÍ
Formou all inclusive (viz popis na našem webu). 

PLÁŽ
Dlouhá a široká písečná pláž je hned před areálem hotelu,
vstup do moře je pozvolný.

SHRNUTÍ
Příjemný areál s ochotným personálem a chutnou stravou.
Velmi oblíbený hotel blízko pláže s kvalitními službami.

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 10 m
Centrum: cca 2 km

www.vtt.cz/rkre151
www.zeushotels.gr
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Odlety
Praha, Brno

Odletové dny
St, So
Počet nocí: 7, 10, 11

Dospělá osoba

Cena od

19 508 Kč*

Dítě do 13 let pobyt zdarma

Cena od

7 490 Kč

Viz příloha Ceník 
str. 74, 77, 80

* Cena po nejvyšší slevě



� Akce repeaters

� Klidné prostředí

� Vhodné pro seniory

� Pro rodiny s dětmi

� Rezervujte včas
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Odlety
Praha, Brno

Odletové dny
St, So
Počet nocí: 7, 10, 11

Dospělá osoba

Cena od

13 358 Kč*

Až 2 děti do 7 let na přistýlce

Výhodná cena od

4 990 Kč
Platnost ceny do 31. 3.

Děti do 7 let pobyt zdarma

Cena od

7 490 Kč

Hotel � Polopenze

Hara Ilios

KRÉTA � HERAKLION – GOUVES

POLOHA
Velmi příjemný hotelový areál postavený ve stylu krétské
vesničky v bílo modrých barvách se nachází v klidném
prostředí. Komplex je pěkně upravený, dobře a pečlivě
udržovaný. Zasazen je do příjemné zahrady se stromy,
palmami, olivovníky, krásnými ibišky a buganviliemi.
Autobusová zastávka je cca 400 m u hlavní silnice. 
Nejbližší minimarket Menir je cca 50 m, krámek Hellas 
je o něco dál (lépe zásobený). 

UBYTOVÁNÍ
Areál tvoří celkem 5 jednopatrových budov, celkem 
je zde 65 pokojů. 1-2lůžkové pokoje mají možnost 1 přistýlky
a superior pokoje až 2 přistýlek. Všechny pokoje jsou
vybaveny koupelnou se sprchových koutem nebo vanou, 
WC, TV/SAT, klimatizací, fénem, telefonem, ledničkou,
balkónem nebo terasou s výhledem na bazén, zahradu nebo
areál. Superior pokoje mají vanu a jsou moderněji vybaveny. 

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je prostorná vstupní hala s recepcí, vnitřní
restaurace, bar & snackbar a kavárna u bazénu, bazén,
dětský bazén, slunečníky a lehátka (u bazénu zdarma, 
na pláži za poplatek), dětské hřiště, kulečník (za poplatek),
volejbal, stolní tenis (zdarma). Wi-Fi je v prostoru recepce
zdarma.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně a večeře jsou formou švédského stolu.

PLÁŽ
Písečná pláž s pozvolným vstupem do moře je dostupná
přes silnici. V docházkové vzdálenosti se nachází více pláží
(jemný i hrubý písek, drobné kamínky, oblázky). Vstup 
do vody je pozvolný.

SHRNUTÍ
Hotel je obklopen zelení s milým a ochotným personálem.
Výborná kuchyně. Možnost procházek a dalších aktivit
během pobytu. 

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 150 m
Centrum: cca 1 km

www.vtt.cz/rkre152
www.hara-ilios.gr

Viz příloha Ceník 
str. 74, 77, 80

* Cena po nejvyšší slevě



KRÉTA � HERAKLION – GOUVES

Hotel � All inclusive

Kalia Beach

� Akce repeaters

� Klidné prostředí

� Rodinná atmosféra

� Oblíbené

� Rezervujte včas

POLOHA
Částečně zrenovovaný hotelový komplex se nachází 
v klidné části letoviska. Zdejší letovisko a hotel představují
ideální místo pro dovolenou spojenou s procházkami 
podél mořského pobřeží. Zastávka linkového autobusu 
je cca 500 m.

UBYTOVÁNÍ
Hotel se skládá z hlavní budovy a 4 vedlejších křídel, 
celkem je zde 85 pokojů. 1-2lůžkové pokoje mají možnost 
1 přistýlky a pokoje pro rodiny tvoří větší místnost 
se 3 pevnými lůžky a 1 přistýlkou. Všechny pokoje jsou
vybaveny koupelnou se sprchovým koutem nebo vanou, 
WC, telefonem, ledničkou, TV/SAT, balkónem nebo terasou 
s výhledem do vnitrozemí nebo do zahrady. 

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je vstupní hala s recepcí, salónek s TV/SAT, snackbar
u bazénu, vnitřní restaurace, venkovní taverna, kavárna,
restaurace u moře, bazén, dětský bazén, slunečníky 
a lehátka (u bazénu zdarma, na pláži za poplatek), 
dětské hřiště, kulečník a hrací automaty (za poplatek) 
a stolní tenis (zdarma). Wi-Fi je v prostoru bazénu, recepce 
a snackbaru zdarma.

STRAVOVÁNÍ
Formou all inclusive (viz popis na našem webu). 

PLÁŽ
Písečná pláž s pozvolným vstupem do moře je ideální 
pro rodiny s dětmi a seniory.

SHRNUTÍ
Oblíbený hotel s přátelskou atmosférou a personálem.
Dobrý poměr kvalita/cena.

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 100 m
Centrum: cca 1 km

www.vtt.cz/rkre153
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Odlety
Praha, Brno

Odletové dny
St, So
Počet nocí: 7, 10, 11

Dospělá osoba

Cena od

14 998 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. 74, 77, 80

* Cena po nejvyšší slevě
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KRÉTA � HERAKLION – GOUVES / ANALIPSI

Hotel � Polopenze / možnost dokoupení all inclusive

Astir Beach

POLOHA
Hotelový areál se skládá z hlavní 
a vedlejší třípatrové budovy. 
Leží v klidném prostředí letoviska. 

UBYTOVÁNÍ
Celkem je zde 180 1-2lůžkových
pokojů s možností 1 přistýlky.
Všechny pokoje jsou vybaveny
koupelnou s vanou nebo
sprchovým koutem, WC, klimatizací,
fénem, TV/SAT, ledničkou, terasou
nebo balkónem s výhledem 
na zahradu, moře nebo vnitrozemí. 

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je vstupní hala s recepcí,
salónek s TV/SAT, výtahy, bar 
a snackbar u bazénu, hotelová
restaurace, minimarket, bazén,
dětský bazén, slunečníky a lehátka
(u bazénu zdarma, na pláži 
za poplatek), dětské hřiště, volejbal,
Spa, fitcentrum, 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). 

PLÁŽ
Pěkná písečná pláž je přes místní
silnici. Vstup do moře je velmi
pozvolný.

SHRNUTÍ
Hotel v příjemném prostředí
v blízkosti aquaria a dinosauria. 

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 30 m
Centrum: cca 1 km

www.vtt.cz/rkre155
www.astirbeach.gr

Hotel � All inclusive

Stella Village

POLOHA
Rozlehlý a zrenovovaný hotelový
komplex se nachází v klidném
prostředí v zahradě. 

UBYTOVÁNÍ
V areálu je celkem 6 budov, celková
kapacita je 266 pokojů. 1-2lůžkové
pokoje mají možnost 1 přistýlky 
a rodinné pokoje jsou pro 4 osoby.
Všechny pokoje jsou vybaveny
koupelnou s vanou nebo
sprchovým koutem, WC, klimatizací,
fénem, TV/SAT, ledničkou,
balkónem nebo terasou
s výhledem do zahrady, 
na areál nebo vnitrozemí. 

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je vstupní hala s recepcí,
vnitřní a venkovní restaurace, bary,
snackbary, minimarket, 7 bazénů,
dětský klub, venkovní divadlo,
slunečníky a lehátka (u bazénu 
i na pláži před hotelem zdarma).
Wi-Fi je v hotelu a na pokojích
zdarma.

STRAVOVÁNÍ
Formou all inclusive 
(viz popis na našem webu). 

PLÁŽ
Menší písečná pláž v uměle
vytvořené zátoce, chránící jí před
případnými vlnami je dostupná
přes málo frekventovanou silnici. 

SHRNUTÍ
Komplex s mnoha bazény 
a pestrými aktivitami pro děti. 

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 20 m
Centrum: cca 700 m

www.vtt.cz/rkre154
www.stellavillage.gr

Odlety
Praha, Brno

Odletové dny
St, So
Počet nocí: 7, 10, 11

Dospělá osoba

Cena od

17 622 Kč*

Odlety
Praha, Brno

Odletové dny
St, So
Počet nocí: 7, 10, 11

Dospělá osoba

Cena od

21 968 Kč*

Dítě do 13 let na přistýlce

Výhodná cena od

4 990 Kč
Platnost ceny do 31. 3.

Dítě do 13 let pobyt zdarma

Cena od

7 490 Kč

� Akce repeaters
� Oblíbené místo
� Rezervujte včas

� Pro rodiny s dětmi
� Výborná poloha
� Skvělá kuchyně

Viz příloha Ceník 
str. 75, 78, 81
* Cena po nejvyšší slevě

Viz příloha Ceník 
str. 75, 78, 81

* Cena po nejvyšší slevě



KRÉTA � HERAKLION – CHERSONISOS

Hotel � All inclusive

Lyttos Beach

� NOVINKA

� Pro rodiny s dětmi

� Výborná poloha

� Příjemné prostředí

� Skvělá kuchyně

POLOHA
Rozlehlý hotelový areál se nachází v klidném prostředí,
v pěkné zahradě přímo u mořského pobřeží. Možnosti
nákupů a zábavy jsou ve známém letovisku Chersonisos.
Součástí areálu je i vodní park, který potěší všechny
milovníky vodních radovánek. 

UBYTOVÁNÍ
Celková kapacita areálu, který tvoří 6 budov, je 479 pokojů
pro 1-3 osoby. Všechny pokoje jsou vybaveny koupelnou
s vanou nebo sprchovým koutem, WC, klimatizací, fénem,
telefonem, TV/SAT, malou ledničkou, trezorem, balkónem
nebo terasou s výhledem do zahrady, okolí, vnitrozemí nebo
směrem na moře. 1lůžkové pokoje, ubytování s výhledem 
na moře, junior suite a prostorné rodinné pokoje 
pro 4-6 osob jsou jen na vyžádání. Promo pokoje jsou 
pro 2 osoby.  

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je vstupní hala s recepcí, bankomat, bary,
snackbary, restaurace, taverna, minimarket, klenotnictví,
konferenční sály, lékař, zahrada, parkoviště, 5 bazénů, dětský
bazén, slunečníky a lehátka u bazénu a na pláži (zdarma),
dětské hřiště, miniklub (pro děti 4-14 let) a klub pro mládež
(14-17 let), amfiteátr, bohaté sportovní aktivity a Spa
(podrobný popis viz náš web). Wi-Fi je zdarma  téměř
v celém areálu.

STRAVOVÁNÍ
Formou all inclusive (viz popis na našem webu). 

PLÁŽ
Pěkná písečná pláž (dlouhá cca 350 m), při vstupu do moře
s oblázky, je k dosažení přes pobřežní promenádu. Vstup 
do vody je pozvolný. 

SHRNUTÍ
Komplex s mnoha bazény, vodním parkem a mnoha
aktivitami pro děti, skvělá poloha, výborná kuchyně, velmi
příjemné ubytování.

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 10 m
Centrum: cca 5 km

www.vtt.cz/rkre156
www.lyttosbeach.gr
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Odlety
Praha, Brno

Odletové dny
St, So
Počet nocí: 7, 10, 11

Dospělá osoba

Cena od

25 412 Kč*

Dítě do 13 let pobyt zdarma

Cena od

7 490 Kč

Viz příloha Ceník 
str. 75, 78, 81

* Cena po nejvyšší slevě



� Sleva pro klienty 55+

� Až 2 děti výhodná cena

� Exkluzivně u nás

� Oblíbené

� Rezervujte včas
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Odlety
Praha, Brno

Odletové dny
St, So
Počet nocí: 7, 10, 11

Dospělá osoba

Cena od

8 990 Kč*

Až 2 děti do 16 let na přistýlce

Výhodná cena od

4 990 Kč
Platnost ceny do 31. 3.

Děti do 16 let pobyt zdarma

Cena od

7 490 Kč

Studio a apartmány � Bez stravy / možnost dokoupení polopenze nebo all inclusive

Synero

KRÉTA � HERAKLION – STALIDA

POLOHA
Velmi žádané ubytování se nachází v klidném a příjemném
prostředí turistické oblasti Stalida. Budovu obklopuje 
pěkně upravená zahrada s palmami, fíky, ibišky. Autobusová
zastávka letoviska Stalida je vzdálena cca 500 m. 

UBYTOVÁNÍ
V budově se nachází celkem 11 studií a apartmánů. 
Studia pro 1–3 osoby se skládají z 1 místnosti s kuchyňským
koutem se základním vybavením, elektrickým vařičem,
ledničkou, 2 pevnými lůžky a přistýlkou. Apartmány 
pro 2–4 osoby se skládají ze 2 místností – ložnice s
manželským dvoulůžkem a obývacího pokoje s rozkládací
pohovkou (sofa) či přistýlkami, s kuchyňským koutem 
se základním vybavením, elektrickým vařičem a ledničkou.
Všechna studia a apartmány mají koupelnu se sprchovým
koutem, WC, fén, TV/SAT, Wi-Fi a balkón nebo terasu.
Apartmány jsou situovány v přízemí budovy, mají terasu 
a výhled do zahrady. Studia mají boční výhled směrem 
na moře, hory, letovisko či zahradu. 

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
Možnost používání bazénu, sportovních zařízení a dalších
služeb v hotelu Smartline Kyknos Beach (cca 150 m).

STRAVOVÁNÍ
Možnost dokoupení snídaní a večeří (formou švédského
stolu) nebo all inclusive v hotelu Smartline Kyknos Beach 
(viz popis a ceny na našem webu). 

PLÁŽ
K dosažení je několik pláží. Písečné, místy s oblázky 
a pozvolným vstupem do moře, jsou cestou přes silnici. 
Na pláži jsou lehátka a slunečníky za poplatek.

SHRNUTÍ
Velmi oblíbená studia v klidném prostředí s možností
večerních procházek.

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 150-400 m
Centrum: cca 170 m

www.vtt.cz/rkre157

Restaurace hotelu Kyknos Beach

Areál hotelu Kyknos Beach

Viz příloha Ceník 
str. 76, 79, 82

* Cena po nejvyšší slevě
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� Akce repeaters
� Dítě výhodná cena
� Rezervujte včas

Hotel � All inclusive

Kyknos Beach

POLOHA
Moderně zrenovovaný hotelový
komplex se skládá z hlavní budovy
a přilehlých bungalovů.  

UBYTOVÁNÍ
Hotel nabízí celkem 133 pokojů.
1-2lůžkové pokoje mají možnost
až 2 přistýlek a rodinné pokoje tvoří
2 oddělené ložnice (až pro 5 osob).
Pokoje jsou vybaveny koupelnou 
se sprchovým koutem nebo vanou,
WC, klimatizací, fénem, telefonem,
TV/SAT, ledničkou, balkónem 
či terasou s výhledem na letovisko,
vnitrozemí nebo moře. 

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je vstupní hala s recepcí,
výtah (jen v hlavní a jedné vedlejší
budově), restaurace, vnitřní 
a venkovní bar, snackbar s TV/SAT, 
2 bazény, 2 dětské bazény,
slunečníky a lehátka (u bazénu
zdarma, na pláži za poplatek),
dětský koutek, miniklub, fitcentrum
(zdarma). Wi-Fi je u recepce 
a bazénu zdarma.

STRAVOVÁNÍ
Formou all inclusive 
(viz popis na našem webu). 

PLÁŽ
Písečná pláž s hrubším pískem,
místy s oblázky nebo kamínky, 
je dostupná přes silnici. 

SHRNUTÍ
Ideálně situovaný klidný a tichý
hotel s velkým dětským bazénem 
a výbornou kuchyní. 

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 220 m
Centrum: cca 150 m

www.vtt.cz/rkre159
www.kyknoshotel.gr

Odlety
Praha, Brno

Odletové dny
St, So
Počet nocí: 7, 10, 11

Dospělá osoba

Cena od

15 818 Kč*

Dítě do 13 let pobyt zdarma

Cena od

7 490 Kč

Odlety
Praha, Brno

Odletové dny
St, So
Počet nocí: 7, 10, 11

Dospělá osoba

Cena od

21 558 Kč*

Dítě do 13 let pobyt zdarma

Cena od

7 490 Kč

� Akce repeaters
� Přímo u pláže
� Klidné prostředí

Hotel � Polopenze / možnost dokoupení all inclusive

Sentido Blue Sea Beach

POLOHA
Zrenovovaný a velmi rozlehlý
hotelový areál se skládá z hlavní
budovy a přilehlých bungalovů.

UBYTOVÁNÍ
Hotelový areál nabízí celkem 
225 pokojů - 1-2lůžkové s možností
1 přistýlky, rodinné pokoje, Junior
Suity, Junior Suity s vlastním
bazénem a bungalovy. Všechny
pokoje jsou vybaveny koupelnou
s vanou nebo sprchovým koutem,
WC, klimatizací, fénem, TV/SAT,
rychlovarnou konvicí, trezorem,
ledničkou, balkónem nebo terasou
s výhledem na moře nebo 
do zahrady.

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je recepce, salónek
s TV/SAT, výtah (v hlavní budově),
restaurace, bary, bazén, dětský
bazén, slunečníky a lehátka 
(v areálu zdarma, na pláži 
za poplatek - pro klienty 
s all inclusive zdarma). Wi-Fi 
je v prostoru recepce zdarma.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně a večeře jsou formou
švédského stolu, za příplatek 
je all inclusive (viz web). 

PLÁŽ
Písečná pláž s hrubším pískem,
místy kameny a oblázky je hned
před areálem, přes cestu. 

SHRNUTÍ
Hotel s příjemným a relaxačním
prostředím a výbornou kuchyní.

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 10 m
Centrum: cca 300 m

www.vtt.cz/rkre158
www.bluesea.gr

Viz příloha Ceník 
str. 76, 79, 82

* Cena po nejvyšší slevě

Viz příloha Ceník 
str. 76, 79, 82

* Cena po nejvyšší slevě
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KRÉTA � HERAKLION – NAJDETE NA NAŠEM WEBU

� Letovisko: Bali
� V ceně pokoje je klimatizace a lednička.
� Stravování: formou all inclusive (viz popis na našem webu)
� Pláž: na menší písečnou pláž, místy s oblázky a s pozvolným vstupem

do moře, se dostanete po dlouhém schodišti, protože celý areál leží
ve svahu (přechází se silnice).

� Letovisko: Analipsi
� V ceně pokoje je klimatizace a lednička.
� Stravování: formou all inclusive (viz popis na našem webu)
� Pláž: menší písečná pláž v uměle vytvořené zátoce chránící i před

případnými vlnami je hned před hotelem, přes málo frekventovanou
silnici.

Hotel

Bali Village
Hotel

www.vtt.cz/rkre170  /  www.balibeach.gr www.vtt.cz/rkre171  /  www.stellapalace.gr
Stella Palace

� Letovisko: Kokkini Hani
� V ceně pokoje je klimatizace, lednička a rychlovarná konvice. 
� Stravování: polopenze nebo za příplatek all inclusive (viz popis

na našem webu)
� Pláž: pěkná písečná pláž je hned před areálem hotelu

� Letovisko: Chersonisos
� V ceně pokoje je klimatizace, u pokojů superior též lednička. 
� Stravování: polopenze nebo jen snídaně - snídaně i večeře formou

bufetu.
� Pláž: nejbližší je od hotelu cca 350 m, přes silnici. V letovisku jsou pláže

písečné i oblázkové.

Bungalows & Suites

Knossos Beach
Hotel

www.vtt.cz/rkre172  /  www.knossosbeach.gr www.vtt.cz/rkre173  /  www.centralhersonissos.com
Central Hersonissos

� Letovisko: Chersonisos
� V ceně pokoje je klimatizace.
� Stravování: formou all inclusive (viz popis na našem webu)
� Pláž: kamenité pobřeží a moře jsou ve vzdálenosti cca 50 m, nejbližší

písečná pláž s tmavším pískem je cca 200 m od hotelu, přes silnici.
� Dříve nesl hotelový areál název Elmi Suites.

� Letovisko: Chersonisos
� V ceně pokoje klimatizace a lednička.
� Stravování: polopenze, snídaně i večeře bufet 
� Pláž: nejbližší menší písčito-oblázková pláž s tmavším hrubším pískem

je cca 20 m od hotelu, přes silnici.

Hotel

Porto Greco Village Beach
Hotel & Spa 

www.vtt.cz/rkre174  /  www.elmisuites.com www.vtt.cz/rkre175  /  www.palmerahotel.gr
Palmera Beach

� Letovisko: Gouves
� V ceně pokoje je klimatizace, lednička, trezor a rychlovarná konvice.
� Stravování: polopenze nebo jen snídaně. Snídaně a večeře – bufet.
� Pláž: dlouhá písečná pláž je hned před hotelem, přes silnici. Vstup

do moře je pozvolný.
� Pouze pro dospělé osoby (pobyt dětí do 16 let zde není možný).

� Letovisko: Malia
� V ceně pokoje je klimatizace, lednička, trezor a rychlovarná konvice.
� Stravování: polopenze, za příplatek plná penze nebo all inclusive

(viz popisy na našem webu)
� Pláž: přímo u písečné pláže

Hotel

The Island
Hotel

www.vtt.cz/rkre176  /  www.theislandhotel.gr www.vtt.cz/rkre177  /  www.ikarosvillage.gr
Ikaros Beach Luxury Resort & Spa


