
RHODOS

RHODOS
Letecké zájezdy
na 7, 10, 11 nocí

Odletová místa
Praha, Brno

Rhodos je největší ostrov Jižních Sporad,
kde se snoubí krásná příroda s mnoha
historickými památkami. Strávit dovolenou
můžete jak v klidnějších letoviscích
a vesničkách přímo u moře, tak i v rušnějších
letoviscích na východním pobřeží ostrova.

Legenda říká, že ostrov Rhodos se vynořil
z mořských hlubin a ochrannou ruku nad ním
držel Poseidon a později jeho dcera Rhoda. Když
si olympští bohové rozdělovali svět, zapomněli
na boha slunce Hélia. Poté požádal Hélios Dia
o krásný ostrov, který spatřil na svých cestách.
Uchvátila ho nejen krajina, ale i opatrovatelka
ostrova, Rhoda, která se stala Héliovou
manželkou. 

Rhodos je omýván z východní strany
Středozemním mořem a ze západní strany
Egejským mořem. Svou rozlohou 1400 km2

je největším z ostrovů Dodekanského
souostroví, jež je součástí souostroví Jižní
Sporady. Od severu k jihu měří cca 79 km 
a ve své nejširší části cca 35 km. Na svazích hor
ostrova se pěstuje proslulá vinná réva, ze které 
se vyrábějí vynikající vína, známá po celém světě
pod značkami Alexandris, Emery, Kounaki
a Merkouris. Na východním pobřeží se
rozprostírají rozlehlé písečné i oblázkové pláže,
které jsou střídány malými zátokami.
Na nejjižnějším výběžku poloostrova Prasonisi 
je v písečné úžině ráj surfařů. 

Z mnoha zajímavostí ostrova si nenechte ujít
hlavní město Rhodos, Údolí motýlů (Petaloudes),
Filerimos, kopec nedaleko hlavního města, 
na jehož vrcholku se nacházela akropole města
Ialyssos, a nejatraktivnější památku ostrova,
vesnici Lindos. Nad vesnicí Lindos se tyčí zbytky
dávné akropole s chrámem bohyně Athény,
který pochází ze 4. stol. př.n.l. Doporučujeme
koupání v zálivu Kallithea, kde dříve bývaly
termální lázně a dnes jsou zde příznivé
podmínky pro potápění. Známá je také pláž
Afandou. Faliraki je proslavené nejen jako
centrum veškerého dění, zábavy, atrakcí, ale též

svými písečnými plážemi, vhodnými 
pro rodinnou dovolenou. Pláž Tsambika
(v překladu „svit ohně“) s jemným pískem patří
mezi nejznámější pláže ostrova a je
pojmenována po stejnojmenném klášteře.

V hlavním městě máte možnost porovnat krásy
starého a nového města. Do tváře Starého
Města se výrazně zapsali Johanité - rytíři řádu
sv. Jana (později Řád Maltézských rytířů).
Ostrov dobyli v r. 1309 a Staré Město obehnali
hradbami vysokými až 12 m a dlouhými 4 km 
s 9 vstupními branami. Jednou ze vstupních
bran je také přístav Mandraki, kterému dominují
dva sloupy. Na pravém je socha jelena a na
levém socha laně, erbovních zvířat ostrova
Rhodos.

Staré Město má neopakovatelnou atmosféru.
Úzké uličky střídají širší ulice se stylovými
obchůdky, malá náměstíčka s platany 
a s kavárnami zvou k posezení. Večer ve Starém
Městě je zážitek přímo mystický. Ulice a uličky 

se mění v orientální bazar a hlavní třídy jsou
rozzářeny světly luxusních obchodů. Určitě
navštivte Palác velmistrů, dnes muzeum
Johanitů, Suleymanovu mešitu, elegantní
Sokratovu ulici, Hippokratovo náměstí,
knihovnu, turecké lázně a samozřejmě přístav
Mandraki. 

Ostrov Rhodos je vyhledávaný pro svoji bohatou
minulost, moderní současnost, rozmanitost
přírody a pro průzračné moře s krásnými
plážemi. Své si zde najdou jak milovníci klidné
dovolené, tak i ti, kteří mají rádi zábavu, sport
a výlety na okolní ostrovy.

Kompletní nabídka ubytování a aktuální
ceny na www.viamare.cz/rhodos 
a ostrov-rhodos.vtt.cz.
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DOPORUČUJEME
� navštivte hlavní město ostrova Rhodos 

s nejrozsáhlejším Starým Městem
středomoří 

� Lindos s druhou nejzachovalejší
akropolí Řecka je dalším klenotem
tohoto ostrova, pronajměte si osla
a projeďte se pod akropolí 

� zajeďte se podívat do termálních lázní
Kalithea Bay a do zátoky Anthony
Quinna 

� na úplném jihu ostrova je poloostrov
Prasonisi s nádhernou pláží s písečnými
dunami

Další zajímavosti Vám na místě
doporučí zástupce CK.

� OSTROV BOHA HÉLIA
� OSTROV PLNÝ SLUNCE 

S 300 SLUNEČNÝMI DNY V ROCE



KOLYMBIA

Kolymbia je stále vyhledávanější letovisko 
na východním pobřeží, jehož „tepnu“ tvoří
eukalyptová alej. V centru letoviska nechybí
obchody s potravinami a suvenýry, bankomat,
restaurace, taverny, kavárny a bary. Posedět
můžete v některé zdejší taverně s rybími
specialitami a objednat si chobotničky na roštu
nebo grilované kalamáry. Z Kolymbie lze
pohodlně podnikat individuální výlety 
do hlavního města Rhodos i na Lindos. 
Pěšky můžete dojít do 4 km vzdáleného 
Údolí 7 pramenů či na klášter Tsampika. Pláže
jsou oblázkové, oblázkovo-písčité a čistě písčité
a můžete na nich provozovat vodní sporty.

Transfer:
Cesta z letiště Rhodos do Kolymbie (cca 35 km)
potrvá asi 40 minut.

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ

Loutanis (hotel s all inclusive) ... str. 194 
Marathon (hotel s all inclusive) ... str. 195 
Irene Palace (hotel s polopenzí) ... str. 196 
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RHODOS

STEGNA

Malá přímořská vesnička Stegna je vzdálená 
cca 4 km od města Archangelos, 2. největšího
města ostrova, a cca 35 km od hlavního města
Rhodos. Stegna si Vás určitě získá díky své
atmosféře a krásné písčito-oblázkové pláži. 
Ve vesničce na Vás čeká řada příjemných
taveren, barů a obchodů. Na sever i na jih 
od Stegny se za kamennými útesy skrývají menší
pláže. Pláže a mořské jeskyně přístupné pouze 
z moře můžete prozkoumat na vypůjčeném
malém motorovém člunu (i bez licence). 
Ze Stegny jezdí denně loď do Lindosu, každé
ráno (kromě neděle) jezdí místní autobusová
linka do města Rhodos.

Transfer:
Cesta z letiště Rhodos do Stegny (cca 35 km) 
potrvá asi 45 minut.

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ

Antuan - Matina (studia) ... str. 187 
Stegna Star (apartmány) ... str. 188 
Stegna Bay (studia, apartmány) ... str. 189 

FALIRAKI

Vyhlášené letovisko východního pobřeží, jehož
předností je dlouhá písečná pláž, vhodná 
pro rodinnou dovolenou, nechybí tu ani nabídka
vodních sportů a dalších plážových aktivit. 
Jsou zde restaurace, taverny, bary, kluby,
diskotéky, obchody, zlatnictví, klenotnictví,
zdravotní středisko, bankomaty, banky,
adrenalinové sporty, lunapark a na okraji
letoviska je také moderní vodní park. Faliraki
patří k rušnějším letoviskům, která ožívají
především navečer a v noci. Okraje letoviska
jsou klidná a jsou ideální pro rodinnou dovolenou.

Transfer:
Cesta z letiště Rhodos do Faliraki (cca 20 km)
potrvá asi 25 minut.

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ

Blue Sea Beach Resort 
(hotel s ultra all inclusive) ... str. 198-199 
Evi (hotel s all inclusive) ... str. 200 
Apollonio (studia) ... str. 201 
Cyprotel Faliraki (hotel s all inclusive) ... str. 202 

LOTHIARIKI

Přímořské letovisko Lothiariki vzniklo 
okolo lardoské zátoky s nádhernou pláží 
na jihovýchodním pobřeží ostrova. Centrum
přímořského letoviska je rozloženo podél místní
komunikace, kde naleznete množství obchodů,
taveren a barů i bankomat. Příjemnou
dovolenou můžete strávit na 2 km dlouhé

krásné písčito-oblázkové pláži oceněné modrou
vlajkou EU a s pozvolným vstupem do moře. 
Lodí z pláže se dostanete do městečka Lindos.

Transfer:
Cesta z letiště Rhodos do Lothiariki (cca 55 km) 
potrvá asi 1 h. 40 minut.

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ

El Vita (studia) ... str. 190 

KIOTARI

Turistické letovisko Kiotari leží na jihovýchodním
pobřeží ostrova, cca 60 km od hlavního města
Rhodos. Centrum letoviska tvoří nákupní zóna,
kde naleznete obchody, bankomat, lékárnu,
taxislužbu, tedy vše, co k pohodové dovolené
patří. Ke Kiotari neodmyslitelně patří nádherná
písčito-oblázková pláž s modrou vlajkou EU, 

kde si můžete pronajmout lehátka a slunečníky.
Po středisku jezdí vyhlídkový minivláček. 
Lodí z pláže se dostanete na Lindos.

Transfer:
Cesta z letiště Rhodos do Kiotari (cca 60 km) 
potrvá asi 1 h. 45 minut.

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ

Stafilia (hotel s polopenzí) ... str. 191 

PEFKI

Přímořské letovisko Pefki, ležící nedaleko
městečka Lindos, patří k rušnějším letoviskům
na jihu ostrova. Najdete zde několik nádherných
písečných pláží s modrou vlajkou EU 
a pozvolným vstupem do moře. V centru
letoviska naleznete množství obchodů, taveren,

kaváren, barů, lékárnu, prádelnu, taxislužbu 
i několik bankomatů.

Transfer:
Cesta z letiště Rhodos do Pefki (cca 50 km) 
potrvá asi 1 h. 30 minut.

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ

Ilyssion (hotel s all inclusive) ... str. 192-193 



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

Lindos a okruh ostrovem (celodenní výlet) -
pohled na řeckou kulturu a rozmanitou krajinu
ostrova. Lindos - 2. nejkrásnější akropole Řecka,
příležitost obdivovat pozůstatky čtyř civilizací
a kochat se překrásnými výhledy, ochutnávka
místních vín ve vesničce Embona. V období 
od poloviny června do září návštěva přírodního
skvostu ostrova - Údolí motýlů - jedinečného
ekosystému s úzkými skalnatými stezkami,
jezírky zdobenými vodními liliemi, jednoduchými
mosty, potoky, vodopády a dalšími místy
vyzývajícími k odpočinku, ale především
s množstvím motýlů. Mimo sezónu místo Údolí

motýlů návštěva antické akropole města Ialyssos
na vrcholu Filerimos, návštěva středověkého
kláštera, křížová cesta a výstup na rozhlednu.
(orientační cena: 49 €, děti do 12 let: 25 €)

Město Rhodos - půldenní výlet, který začíná
návštěvou 9D kina, kde je možné vidět historii
ostrova, poté návštěva středověkého města
s procházkou kolem Paláce Velmistrů,
Johanitského špitálu až na Hippokratovo
náměstí, kde je volný čas na nákupy. Nakonec
jízda přístavem Mandraki, kde podle legendy
stál Kolos Rhódský (jeden ze 7 divů světa), 
až do antické části města, na horu Monthe
Smith - zastávka na fotografování (Apollónův
chrám, stadion a divadlo Odeon). (orientační
cena: 39 €, děti do 12 let: 19 €)

Lodní výlet na ostrov Symi (celodenní výlet) -
plavba lodí z hlavního města Rhodos (cca 2,5 h.)
na Symi, návštěva kláštera Panormitis, plavba
kolem ostrova do města Symi, návštěva
rozličných obchůdků s řadou přírodních
produktů (např. koření). (orientační cena: 53 €,
děti do 12 let: 26 €)

Turecko (celodenní výlet) - lodní výlet 
do tureckého přístavního města Marmaris,
projížďka přístavní oblastí s tržištěm, návštěva
obchodu s koberci (historie a technologie výroby),
procházka po nesčetných obchůdcích 
a za tureckou kuchyní. POZOR - NUTNÝ
CESTOVNÍ PAS! (orientační cena: 68 €, děti 
do 12 let: 34 €)

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

AFANDOU

Ve vesnici Afandou trvale žije kolem 6 tisíc
obyvatel, je to po Archangelosu 2. největší
vesnice na ostrově. Zde jsou restaurace, 
taverny, pizzerie, pekárna, optika, kavárny,
stánky s ovocem a zeleninou, rychlé
občerstvení, banky, lékárna, kadeřník, lékař,

kostely, radnice, čerpací stanice a zastávka 
hromadné dopravy.

Transfer:
Cesta z letiště Rhodos do Afandou (cca 25 km) 
potrvá asi 30 minut.

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ

Afandou Beach (hotel s all inclusive) ... str. 197 

RHODOS město

V hlavním městě najdou uspokojení turisté, kteří
čekají od dovolené, že jim kromě poznání zvyků
země, historických památek a mentality lidí
poskytne i denní a noční zábavu, možnosti nákupů
i procházek podél mořského pobřeží. Město
Rhodos bychom mohli nazvat bušícím srdcem
celého ostrova. Rhodos leží v severním výběžku 
a je lemován převážně oblázkovými nebo
písečnými plážemi. Ve městě je nespočet

restaurací, taveren, pizzerií, kaváren, cukráren,
stánků s rychlým občerstvením, obchodů se
suvenýry, je zde řada bank, bankomatů, směnáren
a půjčoven automobilů, motocyklů a kol.

Transfer:
Cesta z letiště Rhodos do hlavního města
Rhodos (cca 5 km) potrvá asi 15 minut.

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ

El Greco (hotel s polopenzí plus) ... str. 203 
Alexia Premier City 
(hotel s polopenzí) ... str. 204 

IXIA

Jen zhruba 5 km od hlavního města ostrova 
se na západním pobřeží nachází oblíbené
letovisko Ixia s množstvím obchůdků, 
taveren, restaurací, barů i diskoték. Na zdejší
několik kilometrů dlouhé oblázkové pláži 
je možnost pronájmu lehátek a slunečníků,
aktivnější turisté mohou využít široké 

nabídky vodních sportů. Protože zde obvykle
příjemně fouká, na své si přijdou i milovníci
windsurfingu.

Transfer:
Cesta z letiště Rhodos do Ixie (cca 16 km) 
potrvá asi 15 minut.

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ

Avra Beach Resort 
(hotel s all inclusive) ... str. 204 



� Sleva pro klienty 55+ 

� Dítě výhodná cena

� Blízko pláže

� Klidné prostředí

� Oblíbené
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Studia � Bez stravy

Antuan-Matina

RHODOS � STEGNA

POLOHA
Příjemná jednopatrová vilka leží nedaleko starého přístavu
mimo přímý dosah komunikace. Vilka je oplocená
a obklopuje ji pečlivě udržovaná zahrada plná květin
a subtropického ovoce. Pláž máte na dohled, je to skutečně
jen pár kroků.

UBYTOVÁNÍ
Prostorná studia skýtají dostatek soukromí, protože balkóny
jednotlivých studií jsou uzavřeny. 2lůžková studia, kde 
si můžete vyžádat přistýlku (pro dítě do 12 let), jsou v 1. patře
a ve zvýšeném přízemí. Zde jsou také 3lůžková studia
s 1 manželskou postelí a 1 lůžkem. Největší předností tohoto
ubytování je výhled na moře. Studia jsou vybavena sprchou,
WC, kuchyňským koutem (včetně vařiče, ledničky
a základního nádobí), varnou konvicí, klimatizací (za příplatek)
a Wi-Fi. Všechny pokoje mají sítě proti komárům. Dětská
postýlka je na vyžádání (zdarma). 

PLÁŽ
Krásná písčito-oblázková pláž je necelých 100 m od
ubytování. Slunečníky a lehátka na pláži jsou za poplatek. 

SHRNUTÍ
Velmi příjemné ubytování v krásném prostředí nedaleko
pláže, kde oceníte výborné služby  majitelky.

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 95 m
Centrum: cca 200 m

www.viamare.cz/rrho101

Odlety
Praha

Odletové dny
Út, Pá
Počet nocí: 10, 11

Dospělá osoba

Cena od

13 112 Kč*

Dítě do 12 let na přistýlce

Výhodná cena od

5 990 Kč
Platnost ceny do 31. 3.

Dítě do 12 let pobyt zdarma

Cena od

7 990 Kč

Viz příloha Ceník str. 90

* Cena po nejvyšší slevě



RHODOS � STEGNA

Apartmán � Bez stravy / možnost dokoupení snídaní

Stegna Star

� Až 2 děti výhodná cena

� Rodinná atmosféra

� Přímo u páže

� Rezervujte včas
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Odlety
Praha, Brno

Odletové dny
Út, Pá
Počet nocí: 10, 11

Dospělá osoba

Cena od

12 702 Kč*

Až 2 děti 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. 90, 92

* Cena po nejvyšší slevě

POLOHA
Moderní jednopatrový dům stojí v centru vesničky Stegna
v bezprostřední blízkosti písčité pláže. Dům od pláže
odděluje pouze místní komunikace. Průčelí domu je přímo
na hlavní třídě. Je zde však klid, protože obytná část 
je oddělena od ulice rodinnou tavernou. V hlavní sezóně 
se v taverně 1x týdně koná řecký večer. 

UBYTOVÁNÍ
Apartmány jsou v 1. patře a ve zvýšeném přízemí. Mají
ložnici se 2 lůžky a obývací kuchyň, kde je rozkládací gauč
(další 2 lůžka). Jsou vybaveny vanou, WC, kuchyňským
koutem (včetně vařiče, základního nádobí a ledničky), varnou
konvicí, TV a klimatizací (za příplatek). Na prostorné
zastíněné balkóny orientované na severovýchod se
dostanete jak z ložnice, tak z obývací kuchyně. Balkóny
směřují do dvora a okolních zahrad nebo k protější budově
a mají boční výhled na moře nebo vzdálený boční výhled 
na moře. V taverně je Wi-Fi, na recepci si je možné
pronajmout trezor. Dětská postýlka je na vyžádání (zdarma).

STRAVOVÁNÍ
Možnost dokoupení rozšířené kontinentální snídaně.
Doporučujeme ochutnat výbornou a vždy čerstvou kuchyni
majitelky Kateriny.

PLÁŽ
Písčito-oblázková pláž je 50 m od ubytování, pouze přes
místní komunikaci. Slunečníky a lehátka na pláži jsou 
za poplatek. 

SHRNUTÍ
Příjemné ubytování v blízkosti pláže a centra vesničky, kde 
se dá předpokládat klidné prostředí. Velkou předností
ubytování je kompletní servis s výbornou kuchyní majitelky.

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 50 m
Centrum: cca 50 m

www.viamare.cz/rrho102



� Až pro 5 osob

� Dobrá poloha

� Klidné prostředí 

� Rodinná atmosféra
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Studia a apartmány � Bez stravy

Stegna Bay

RHODOS � STEGNA

POLOHA
Vilka je postavena v mírném svahu v klidném prostředí 
cca 200 m od centra vesničky a od pláže.

UBYTOVÁNÍ
Velké apartmány až pro 5 osob jsou v 1. patře. Mají 2 ložnice
a obývací kuchyň s dalším lůžkem (gauč). Z balkónů
orientovaných na jihovýchod je výhled na moře.
Ve zvýšeném přízemí jsou prostorná studia, která mají ložnici
se 2 lůžky a dveřmi oddělenou kuchyňku. Částečně zastíněné
balkóny směřují do zahrad. Studia a apartmány jsou
vybaveny vanou, WC, kuchyňským koutem (včetně vařiče,
základního nádobí a ledničky), kávovarem, varnou konvicí,
klimatizací (za příplatek) a Wi-Fi.

PLÁŽ
Na krásnou písčito-oblázkovou pláž se dostanete pěšky 
asi za 3 minuty. Slunečníky a lehátka na pláži jsou 
za poplatek. 

SHRNUTÍ
Kvalitní prostorné ubytování v klidné části Stegny,
s pohodlným přístupem do centra i na pláž a s dobrými
službami majitelky.

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 200 m
Centrum: cca 200 m

www.viamare.cz/rrho103

Odlety
Praha, Brno

Odletové dny
Út, Pá
Počet nocí: 10, 11

Dospělá osoba

Cena od

13 440 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. 90, 92

* Cena po nejvyšší slevě
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RHODOS � LOTHIARIKI

Studia � Bez stravy / možnost dokoupení snídaní

El Vita

� Sleva pro klienty 55+

� Dítě výhodná cena

� Pro rodiny s dětmi 

� Přímo u pláže

Odlety
Praha

Odletové dny
Út, Pá
Počet nocí: 10, 11

Dospělá osoba

Cena od

13 440 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. 91

* Cena po nejvyšší slevě

POLOHA
Apartmánový hotel má celkem 3 budovy, které jsou postaveny
v zahradě na oploceném pozemku. Uprostřed zahrady 
je nádherný bazén s dětským brouzdalištěm. Hotel 
je bezprostředně u pláže. Centrum letoviska Lothiariki
s množstvím obchodů a taveren je vzdáleno cca 3 min. chůze.

UBYTOVÁNÍ
2 a 3lůžková studia jsou v 1., a 2. patře. Jsou vybavena
manželským lůžkem a dalším lůžkem, kuchyňským koutem
(včetně vařiče, základního nádobí a ledničky), dále sprchou
nebo vanou, WC, klimatizací (za příplatek) a Wi-Fi. Prostorné
balkóny směřují do zahrady a mají částečný výhled na moře
omezený zelení nebo výhled do zahrady. Dětská postýlka
je na vyžádání (zdarma).

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je vstupní hala s recepcí, venkovní bar a restaurace
u pláže, obchod, bazén a dětský bazén. V recepci si můžete
pronajmout sejf. V hotelu se pořádají řecké večery a další
program. 

STRAVOVÁNÍ
Doporučujeme připlatit si rozšířenou kontinentální snídani,
která je podávaná formou bufetu na zastřešené terase 
v baru na pláži. V baru si můžete dopřát i další občerstvení
včetně teplých jídel (platba na místě). 

PLÁŽ
Široká písčito-oblázková pláž je přímo u apartmánového
hotelu. Slunečníky a lehátka jsou za poplatek. 

SHRNUTÍ
Ubytování s krásným bazénem v bezprostřední blízkosti
pláže a s možností stravování je jedno z nejlepších možností
v Lothiariki.

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 30 m
Centrum: cca 150 m

www.viamare.cz/rrho104



� Sleva pro klienty 55+

� Dítě výhodná cena 

� Přímo na pláži 

� Klidné prostředí
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Odlety
Praha, Brno, Ostrava

Odletové dny
Út, Pá
Počet nocí: 10, 11

Dospělá osoba

Cena od

16 690 Kč*

Dítě do 7 let na přistýlce

Výhodná cena od

5 990 Kč
Platnost ceny do 31. 3.

Dítě do 7 let pobyt zdarma

Cena od

7 990 Kč

Viz příloha Ceník str. 91,92

* Cena po nejvyšší slevě

Hotel � Polopenze

Stafilia

RHODOS � KIOTARI

POLOHA
Rodinný hotel se nachází přímo na pláži situované 
na samotném začátku letoviska Kiotari. Asi 400 m od Stafilie 
je malý obchod s bankomatem. Vyjíždí odtud i turistický
vláček do cca 5 km vzdáleného střediska Kiotari, kde
naleznete obchůdky se suvenýry a taverny i místní
supermarket. Přímo z hotelové pláže vyjíždí 1x denně výletní
loď na Lindos.

UBYTOVÁNÍ
Hotel má hlavní budovu a depandance. V depandancích
nabízíme prostorné 2lůžkové pokoje s přistýlkou (pevné
lůžko). Na vyžádání lze zajistit i 4. lůžko (rozkládací lůžko 
pro dítě do 12 let). Pokoje mají sprchu, WC, ledničku,
klimatizaci (za příplatek), TV, fén a prostorný zastíněný
balkón nebo terasu. Pokoje jsou situovány v 1. patře 
s přímým nebo bočním výhledem na moře a ve zvýšeném
přízemí, odkud je z balkonů výhled do zeleně. Dětská
postýlka je na vyžádání (zdarma).  

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
Hotel má hlavní budovu, kde je bar a restaurace, krásný
bazén s lehátky a slunečníky (zdarma), hřiště na volejbal,
malé dětské hřiště a zastíněná venkovní terasa. Sejf 
si můžete za poplatek pronajmout v recepci. Na recepci 
a u bazénu je možnost využít Wi-Fi. Slunečníky a lehátka 
pod tamaryšky u pláže jsou zdarma. Vzrostlé tamaryšky
vytvářejí přirozené zastínění pláže.

STRAVOVÁNÍ
Rozšířená kontinentální snídaně je podávána formou bufetu.
Večeře jsou také formou bufetu (předkrm, hlavní jídlo - výběr
ze 2 jídel, dezert). U hotelového baru si můžete objednat
nápoje a občerstvení.

PLÁŽ
Hotel leží přímo na překrásné pláži Glystra s hrubým pískem.
Slunečníky a lehátka k dispozici za poplatek. Je zde 
i stanoviště vodních sportů. 

SHRNUTÍ
Ideální ubytování pro všechny, kteří upřednostňují menší
hotely s přátelskou atmosférou a s výjimečnou polohou. 

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 50 m
Centrum Kiotari: cca 4 km

www.viamare.cz/rrho107



RHODOS � PEFKI / LARDOS

Hotel � All inclusive

Ilyssion

� Sleva pro klienty 55+

� Akce Repeaters

� Dítě výhodná cena

� Pro rodiny s dětmi

� Přímo u pláže

POLOHA
Velmi oblíbený a žádaný rodinný hotel s příjemnou
atmosférou se nachází v klidném prostředí. Leží mezi
letovisky Pefkos (cca 800 m), Lardos (cca 4 km)
a oblastí Lothiarika (cca 1 km), kde jsou možnosti
nákupů i občerstvení. Linkovým autobusem je možné
cestovat do hlavního města, stejně tak do Lindosu
i Lardosu. Zastávka je hned u hotelu, jízdenka 
do Lindosu stojí cca 1 €/cesta a do hlavního města 
cca 5 €/cesta. Jízdenka se kupuje u řidiče, jízdní řád 
je k dispozici na recepci. Vodní park ve Faliraki
zajišťoval v sezóně 2017 zdarma svozy do vodního
parku a zpět, z Pefki z autobusové zastávky odjížděl 
v cca 09:15 a zpět z parku se vracel v cca 17:00.
Vstupné z roku 2017: 24 €/osoba, děti do 3 let zdarma,
děti od 3 do 12 let: 16 €, park je otevřen od června
do srpna 09:30-19:00, v květnu, září a říjnu 
09:30-18:00.

UBYTOVÁNÍ
Hotelový areál tvoří hlavní dvoupatrová budova
a bloky jednopatrových budov. Celková kapacita 
je 150 pokojů. Jsou zde 1-2lůžkové pokoje s možností 
1-2 přistýlek a pokoje pro rodiny až se 3 přistýlkami
pro děti (tyto pokoje jsou prostornější a nacházejí 
se obvykle v přízemí, mají terasu s výhledem 
do zahrady). Všechny pokoje jsou vybaveny koupelnou
se sprchovým koutem nebo vanou a sprchou, WC,
klimatizací (v ceně v červenci a v srpnu, vratná záloha
na ovladač ke klimatizaci je cca 20 €, mimo toto období
za poplatek cca 7,50 €/den, cca 40 €/týden), telefonem,
TV/SAT, ledničkou, balkónem nebo terasou s výhledem
na moře, do zahrady, okolí nebo do vnitrozemí. Fén je
možné zapůjčit za vratnou zálohu na recepci (cca 10 €).
1lůžkové pokoje a rodinné pokoje až pro 5 osob jsou
jen na vyžádání. Dětská postýlka je na vyžádání
(zdarma).

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je recepce, salónek s TV/SAT, internetový
koutek (za poplatek cca 0,50 €/7 minut, 
cca 1 €/15 minut, cca 2 €/30 minut), 2 telefonní
automaty, společenská místnost s TV/SAT (vratná
záloha na ovladač cca 20 €), malá knihovnička, dětský
koutek s TV a videem, minimarket, hlavní bar,
snackbar, café bar, vnitřní restaurace s výhledem 

na moře, venkovní restaurace, bar u bazénu, zahrada
a parkoviště. Dále zde naleznete 1 bazén se sladkou
a 1 bazén se slanou vodou, dětský bazén se sladkou
vodou, jacuzzi (cca 1,50 €/15 minut), slunečníky
a lehátka u bazénu (zdarma), na pláži (za poplatek
cca 5-8 €/set/den), dětské hřiště, kulečník (za poplatek
cca 1,50 €/hra), air hockey (cca 1,50 €/hra), šachy, tenis
(cca 7,50 €/hodina, v případě vlastních raket a míčku
zdarma). Hotel pro své hosty pořádá obvykle 1x týdně
zábavné večery (karaoke, barbecue, kabaret, kvízy,
řecký večírek). Wi-Fi v areálu hotelu je za poplatek
(cca 2 €/hodina, cca 4 €/den, cca 7,50 €/3 dny 
a cca 10 €/týden). Trezor je na recepci (za poplatek
cca 20 €/týden + vratný depozit cca 10 €).

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

PLÁŽ
Pěkná písečná pláž je jen kousek od hotelu. Moře 
je zde krásně čisté a pozvolné, vhodné i pro rodiny
s dětmi a seniory. Přímo před areálem hotelu 
je kamenitá pláž a malé zátoky (místy písek). Vstup 
do moře přímo před hotelem je možný po molu
a několika schůdcích.

SHRNUTÍ
Velmi příjemné a klidné prostředí, výhodná cena,
prímo u moře.

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 80 m
Centrum: 800 m

www.vtt.cz/rrho108
www.hotelilyssion.gr
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Odlety
Praha, Brno

Odletové dny
Út, Pá
Počet nocí: 7, 10, 11

Dospělá osoba

Cena od

14 096 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. 93

* Cena po nejvyšší slevě
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RHODOS � PEFKI / LARDOS



RHODOS � KOLYMBIA

Hotel � All inclusive

Loutanis

� Vhodné pro seniory

� Příznivá cena

� Včasná rezervace

� Možnost dopravy 
na pláž zdarma

POLOHA
Hotelový komplex se nachází v klidné části letoviska
Kolymbia. Hotelový mikrobus sváží zdarma hotelové hosty
obvykle cca 5x denně na pláž a zpět. V centru letoviska 
se nachází několik taveren, barů, restaurací, obchodů
s potravinami i suvenýry aj. Také je zde lékárna a bankomat. 

UBYTOVÁNÍ
V hotelovém areálu, který tvoří 4 bloky, je celkem
127 pokojů. 1-2lůžkové pokoje mají možnost 1 přistýlky,
pokoje pro rodiny (s palandou pro děti) se nacházejí
v přízemí. Všechny pokoje jsou vybaveny koupelnou s vanou
a sprchou nebo sprchových koutem, WC, klimatizací
(v období od 22.06. do 25.09.2018, mimo toto období 
za poplatek), fénem, telefonem, TV (omezená nabídka
programů), ledničkou, balkónem nebo terasou s výhledem
do zahrady nebo do okolí letoviska. Hotel nabízí též pokoje
typu superior (popis a ceny na našem webu). 

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je vstupní hala s recepcí, salónek s TV/SAT, výtah,
internetový koutek za poplatek, vnitřní a venkovní bar
a snackbar, vnitřní restaurace s venkovním posezením 
na terase, venkovní kavárna, 2 bazény, dětský bazén,
slunečníky a lehátka u bazénu (zdarma), rozlehlá zahrada,
dětské hřiště v zahradě, elektrické hry a kulečník 
(za poplatek), hřiště na volejbal a parkoviště. 
Wi-Fi je v prostoru recepce a bazénu zdarma. 

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

PLÁŽ
Oblázková pláž je vzdálena cca 8 minut chůze. Další možná
pláž ke koupání je písečná s pozvolným vstupem do moře
(cca 12 minut pěšky). 

SHRNUTÍ
Příznivá cena, stranou od nočního života a hluku, velká
zahrada.

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 700 m
Centrum: cca 700 m

www.vtt.cz/rrho109
www.hotelloutanis.gr
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Odlety
Praha, Brno

Odletové dny
Út, Pá
Počet nocí: 7, 10, 11

Dospělá osoba

Cena od

13 522 Kč*

Dítě do 12 let pobyt zdarma

Cena od

7 490 Kč

Viz příloha Ceník str. 93

* Cena po nejvyšší slevě



� Až 2 děti výhodná cena

� Rodinná atmosféra

� Zábava na dosah

� Vodní sporty

� Příznivá cena
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Odlety
Praha, Brno

Odletové dny
Út, Pá
Počet nocí: 7, 10, 11

Dospělá osoba

Cena od

13 604 Kč*

Až 2 děti do 12 let na přistýlce

Výhodná cena od

4 990 Kč
Platnost ceny do 31. 3.

Děti do 12 let pobyt zdarma

Cena od

7 490 Kč

Viz příloha Ceník str. 93

* Cena po nejvyšší slevě

Hotel � All inclusive

Marathon

RHODOS � KOLYMBIA

POLOHA
Velmi oblíbený hotel tvoří třípatrová hlavní a dvoupatrová
vedlejší budova. Příjemný areál se nachází v blízkosti
nákupních a zábavních možností – obchody s potravinami,
suvenýry, oblečením, restaurace, taverny, bary, půjčovna aut
a motorek. Autobusová zastávka městské linky se nachází
hned u hotelu. Jízdní řády jsou na recepci.

UBYTOVÁNÍ
V areálu je celkem 115 1-2lůžkových pokojů s možností
1 přistýlky a pokojů pro rodiny, kde je palanda pro děti.
Všechny pokoje jsou vybaveny koupelnou s vanou 
a sprchou nebo sprchovým koutem, WC, klimatizací 
(15.06.-15.09. zdarma, mimo toto období za poplatek),
fénem, telefonem, TV/SAT, malou ledničkou, balkónem nebo
terasou s výhledem do vnitrozemí, okolí, na areál, bazén
nebo směrem na moře. 

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je vstupní hala s recepcí, salónek s TV/SAT,
internetový koutek (za poplatek), Wi-Fi (zdarma), obchod 
se suvenýry, restaurace s venkovní terasou, vnitřní bar
a snackbar u bazénu, bazén, dětský bazén, slunečníky 
a lehátka u bazénu, dětský koutek a herna pro děti, stolní
tenis (zdarma), kulečník (za poplatek), zahrada a parkoviště.
Hotel pořádá pravidelné večery s hudbou u bazénu 
(např. řecký večírek, živá hudba, karaoke). 

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

PLÁŽ
K dosažení jsou 3 pláže v letovisku (cca 8-15 minut). Nejbližší
oblázkovo-písčitá pláž je cestou po silnici. Vstup do moře je
pozvolný. Vodní sporty na plážích jsou za poplatek

SHRNUTÍ
Chutná a pestrá strava, příjemný personál hotelu, dobrá
poloha pro podnikání výletů.

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 400-850 m
Centrum: cca 300 m

www.vtt.cz/rrho110
www.marathonhotel.gr



RHODOS � KOLYMBIA

Hotel � Polopenze / možnost dokoupení all inclusive

Irene Palace

� Pro rodiny s dětmi

� Přímo u pláže

� Klidné prostředí

� Ubytování se psem
(na vyžádání) 

POLOHA
Hotelový areál tvoří hlavní budova a 2 křídla, nachází 
se v klidném prostředí v prostorné a velmi pěkně upravené
zahradě hned u moře a pláže. V zahradě rostou různé
stromy, keře, banánovníky a ibišky. Součástí hotelu je též
malá ZOO, kde chovají poníky, srnce Dama Dama (vyskytují
se pouze na tomto ostrově), husy a další drobné zvířectvo. 

UBYTOVÁNÍ
Hotelový areál nabízí celkem 257 1-2lůžkových pokojů
s možností až 2 přistýlek nebo lůžek. Všechny pokoje jsou
vybaveny koupelnou s vanou a sprchou nebo sprchovým
koutem, WC, fénem, telefonem, ledničkou, TV/SAT
a balkónem nebo terasou s výhledem do vnitrozemí, 
na bazén nebo s výhledem na moře. Hotel nabízí též pokoje
typu superior (popis a ceny na našem webu). 

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je vstupní hala s recepcí, salónek s TV/SAT, 3 výtahy,
internetový koutek, minimarket, vnitřní a venkovní
restaurace, vnitřní bar, venkovní bar a snackbar v zahradě
u bazénu, bazén, dětský bazén, jacuzzi, dětské hřiště
a miniklub pro děti od 4 do 12 let. Dále zde naleznete
fitcentrum, saunu, masáže, tenis, hřiště na basketbal, malý
fotbal, stolní tenis, pétanque a šachy, zahradu, malé folklórní
muzeum, salón krásy, kostelíček Sv. Ireny, tradiční
venkovskou pec, fontánku před hlavním vstupem
a parkoviště. Hotel pro své hosty pořádá obvykle v hlavní
sezóně animační programy (v cizím jazyce).

STRAVOVÁNÍ
Snídaně a večeře jsou formou švédského stol. Můžete 
si připlatit all inclusive (popis a ceny na webu). 

PLÁŽ
Písčito-oblázková upravená pláž je hned před hotelem, byla
oceněna modrou vlajkou EU. 

SHRNUTÍ
Dobrá poloha, pěkná zahrada a pestrá strava.

VZDÁLENOSTI
Pláž: přímo u hotelu
Centrum: cca 150 m

www.vtt.cz/rrho111
www.irenepalace.gr
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Odlety
Praha, Brno

Odletové dny
Út, Pá
Počet nocí: 7, 10, 11

Dospělá osoba

Cena od

17 458 Kč*

Dítě do 14 let pobyt zdarma

Cena od

7 490 Kč

Viz příloha Ceník str. 93

* Cena po nejvyšší slevě



� Děti výhodná cena

� Pro rodiny s dětmi

� Klidné prostředí

� Vhodné pro seniory

� Krásná pláž
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Odlety
Praha, Brno

Odletové dny
Út, Pá
Počet nocí: 7, 10, 11 

Dospělá osoba

Cena od

12 690 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

Viz příloha Ceník str. 94

* Cena po nejvyšší slevě

Hotel � All inclusive

Afandou Beach

RHODOS � AFANDOU

POLOHA
Hotel se nachází v klidném prostředí, je ideální pro relaxaci
a odpočinek. Hlavní hotelová budova má 3 patra, další
budova je dvoupatrová a budova, kde je hotelová restaurace,
je pouze přízemní a nachází se naproti budově s recepcí.
Vesnice Afandou je ve vzdálenosti cca 1,2 km. Zde jsou
restaurace, taverny, pizzerie, pekárna, optika, kavárny,
stánky s ovocem a zeleninou, rychlé občerstvení, banky,
lékárna, kadeřník, lékař, kostely, radnice a čerpací stanice.

UBYTOVÁNÍ
V areálu je celkem 119 1-2lůžkových pokojů s možností
1 přistýlky. Všechny pokoje jsou vybaveny koupelnou
s vanou a sprchou, WC, klimatizací, fénem, telefonem,
TV/SAT, ledničkou a balkónem s výhledem do vnitrozemí
nebo zahrady, na bazén nebo s bočním výhledem na moře.
Dětská postýlka je na vyžádání (zdarma).

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je vstupní hala s recepcí, salónek s TV/SAT, výtahy,
minimarket, obchůdek s tradičními produkty, místnost 
na zavazadla, vnitřní bar s venkovním posezením, venkovní
bar a snackbar u bazénu, vnitřní restaurace, bazén, dětský
bazén, pěkná zahrada, dětské hřiště v zahradě, stolní tenis
(zdarma), tenisový kurt, hřiště 5 x 5 m, hřiště na volejbal
(travnatá plocha) a parkoviště. Hotel pořádá každou středu
řecký večer s živou hudbou a tanečníky.

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

PLÁŽ
Velmi pěkná oblázková pláž je jedna z nejdelších
a nejkrásnějších na ostrově. Pláž byla ohodnocena modrou
vlajkou EU. Vstup je zde pozvolný, u pláže jsou sprchy a WC. 

SHRNUTÍ
Klidné prostředí s nádhernou pláží, vstřícný personál
a pěkná zahrada se spoustou stromů a keřů.

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 300 m
Centrum: cca 1,9 km

www.vtt.cz/rrho112
www.afandou-beach.gr



RHODOS � FALIRAKI

Hotel � Ultra all inclusive

Blue Sea Beach Resort

� I pro náročné

� Přímo u pláže

� Zábava na dosah

� Oblíbené místo

� Rezervujte včas

POLOHA
Moderní, zrekonstruovaný, žádaný a velmi oblíbený
hotelový areál leží přímo u moře. Obklopen 
je zahradou a má zcela ideální podmínky pro strávení
příjemné relaxační dovolené. Nachází se v klidné
turistické oblasti, vzdálené cca 1,3 km od centra
letoviska Faliraki a cca 1,5 km od vodního parku, 
kde naleznou nejrůznější atrakce děti i dospělí
(www.water-park.gr). Vstupné z roku 2017:24 €/osoba,
děti do 3 let zdarma, děti od 3 do 12 let: 16 €, park 
je otevřen od června do srpna 09:30-19:00, 
v květnu, září a říjnu 09:30-18:00. Během pobytu
doporučujeme projet se výletním vláčkem po letovisku
(zastávka je hned před hotelem), okruh trvá 
cca 30 minut a stojí cca 5 €/osoba. Hotel bývá velmi
brzy obsazen, zájemcům o pobyt doporučujeme
včasnou rezervaci.

UBYTOVÁNÍ
Hotel, který se skládá z 3 budov, má celkem 
318 pokojů. 1-2lůžkové pokoje mají možnost 
1 přistýlky nebo 3. pevného lůžka, v pokojích 
pro rodiny (až pro 5 osob) jsou standardní lůžka nebo
4 lůžka a 1 přistýlka. Rodinné pokoje v přízemí mají
výhled do vnitrozemí, ve vyšším patře jsou výhledy 
na moře (za poplatek – ceny na našem webu). Všechny
pokoje jsou vybaveny koupelnou s vanou a sprchou,
WC, klimatizací (v provozu obvykle od poloviny června
do poloviny září), fénem, telefonem, ledničkou, TV/SAT,
trezorem a balkónem nebo terasou. Některé pokoje
mají výhled na okolní krajinu a hory, jiné 
na moře. Boční a přímé výhledy na moře jsou 
za příplatek (ceny našem webu). Dětská postýlka 
je na vyžádání (zdarma).

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je vstupní hala se zajímavě řešeným
interiérem (akvária s rybičkami), recepce, salónek,
internetový koutek, výtahy (ve všech budovách),
minimarket a obchod se suvenýry, klenotnictví,
kadeřnictví, konferenční místnost s moderním
vybavením, kavárna, hlavní restaurace, snackbar, bar
u bazénu, restaurace na pláži, pokojová služba 
(10:00–23:00, za poplatek), zahrada, parkoviště,
2 venkovní bazény, dětský bazén, slunečníky a lehátka
u bazénu a na pláži (zdarma). Plážové osušky jsou

zdarma (za depozit). Wi-Fi v areálu hotelu 
a na pokojích je zdarma. Dále je zde k dispozici
miniclub pro děti ve věku 4–12 let, dětské hřiště, 
Spa centrum (fitcentrum, sauna, jacuzzi - zdarma,
masáže - za poplatek: cca 13–35 €/masáž) – v provozu
od pondělí do pátku obvykle 10:00-18:00, v sobotu 
10:00–16:00 a v neděli 11:00–15:00, stolní tenis, tenis 
a squash (zdarma, včetně vybavení), basketbalové 
a fotbalové hřiště (zdarma), kulečník (za poplatek 
cca 3 €/30 minut, 5 €/h.), elektrické hry (za poplatky),
různé vodní sporty na pláži (za poplatek ringo, banana,
banana-safari, vodní lyže, paragliding, aj. v cenách 
cca 10–40 €) a hřiště na plážový volejbal. Hotel
organizuje obvykle v hlavní sezóně v průběhu dne
animační programy (v cizím jazyce) pro dospělé
(10:00–12:30, 15:00–18:00) a pro děti (10:00–12:00,
15:00–17:00), pořádá též společenské a zábavní večery
(obvykle 1x týdně v sobotu řecký večírek, disko 
od 21:00, show od 22:00).

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

PLÁŽ
Široká a velmi pěkná písečná pláž, která byla oceněna
modrou vlajkou EU, je hned před hotelem. V písku jsou
místy oblázky, které mohou být i u vstupu do moře.
Vstup je pozvolný.

SHRNUTÍ 
Ideální poloha, dobrá kuchyně a pěkná pláž. Velmi
příjemný areál a dobré služby. 

VZDÁLENOSTI
Pláž: přímo u hotelu
Centrum: cca 1,3 km

www.vtt.cz/rrho113
www.blueseahotel.gr
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Odlety
Praha, Brno

Odletové dny
Út, Pá
Počet nocí: 7, 10, 11

Dospělá osoba

Cena od

21 230 Kč*

Dítě do 13 let pobyt zdarma

Cena od

7 490 Kč

Viz příloha Ceník str. 94

* Cena po nejvyšší slevě
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RHODOS � FALIRAKI



RHODOS � FALIRAKI

Hotel � All inclusive

Evi

� Až 2 děti výhodná cena

� Zábava na dosah

� Pro mladší a střední

� Rodinná dovolená

� Rezervujte včas

POLOHA
Rozlehlý hotelový areál se nachází v klidném prostředí 
na okraji letoviska Faliraki, které je oblíbeným a nejvíce
vyhledávaným centrem zábavy na ostrově. Centrum 
je vzdáleno cca 1 km, nechybí zde restaurace, taverny,
kavárny, cukrárny, pekárny, bary, kluby, obchody
s potravinami, suvenýry, park s atrakcemi pro děti i dospělé.
Hotel doporučujeme výhradně pro méně náročnou klientelu. 

UBYTOVÁNÍ
Celý komplex tvoří 274 1-2lůžkových pokojů s možností
1 přistýlky a pokojů pro rodiny s možností až 2 přistýlek 
(pro děti). Všechny pokoje jsou vybaveny koupelnou 
se sprchovým koutem, WC, klimatizací, telefonem, ledničkou
a balkónem nebo terasou s výhledem na bazén, zahradu
nebo do vnitrozemí. 

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
Recepce se vstupní halou a salónkem s TV/SAT a velkou
obrazovkou, internetový koutek (za poplatek), zlatnictví,
minimarket, vnitřní bar, kavárna, vnitřní restaurace, venkovní
bar a snackbar u bazénu, velký bazén, dětský bazén, velká
zahrada, dětské hřiště s klouzačkami v zahradě, stolní tenis
(zdarma) a parkoviště. 

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

PLÁŽ
Nejbližší písečná pláž s pozvolným vstupem do moře, ideální
pro rodiny s dětmi, je ve vzdálenosti cca 10 minut chůze
cestou po silnici. Na pláži jsou různé vodní sporty. K dosažení
jsou i další pláže v letovisku, k jedné z nich lze dojít přes polní
cestu a cestou po silnici. V letovisku se nachází jediná
oficiální nudistická pláž (nejjižnější část pláže). 

SHRNUTÍ
Výhodná cena, blízko centra letoviska a pěkná zahrada
s bazénem. 

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 850 m
Centrum: cca 1 km

www.vtt.cz/rrho114
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Odlety
Praha, Brno

Odletové dny
Út, Pá
Počet nocí: 7, 10, 11

Dospělá osoba

Cena od

11 790 Kč*

Až 2 děti do 14 let na přistýlce

Výhodná cena od

4 990 Kč
Platnost ceny do 31. 3.

Děti do 14 let pobyt zdarma

Cena od

7 490 Kč

Viz příloha Ceník str. 94

* Cena po nejvyšší slevě



� NOVINKA

� Dítě za výhodnou cenu

� Rodinná dovolená

� Oblíbené letovisko

� Blízko pláže i centra
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Odlety
Praha, Brno

Odletové dny
Út, Pá
Počet nocí: 7, 10, 11

Dospělá osoba

Cena od

11 390 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

Viz příloha Ceník str. 94

* Cena po nejvyšší slevě

Studia � Bez stravy

Apollonio

RHODOS � FALIRAKI

POLOHA
Příjemná studia s rodinnou atmosférou tvoří dvě
jednopatrové budovy. Nacházejí se v klidné části letoviska,
blízko pláže a moře. Nákupní možnosti jsou nedaleko. 
V letovisku je nespočet restaurací, taveren, stánků s rychlým
občerstvením, kde se dá pohodlně i cenově přijatelně najíst.
Nachází se zde i vodní park, kde naleznou nejrůznější atrakce
děti i dospělí (www.water-park.gr). Vstupné z roku 2017: 
24 €/os., děti do 3 let zdarma, děti 3-12 let: 16 €, park je
otevřen od června do srpna 09:30-19:00, v květnu, září 
a říjnu 09:30-18:00. Během pobytu doporučujeme projet se
výletním vláčkem po letovisku, okruh trvá cca 30 minut 
a stojí cca 5 €/osoba.

UBYTOVÁNÍ
Celková kapacita je 9 1-2lůžkových studií s možností 
1 přistýlky. Všechna studia jsou vybavena koupelnou 
se sprchovým koutem, WC, klimatizací, fénem, telefonem,
kuchyňským koutem se základním vybavením, ledničkou,
TV/SAT, trezorem, balkónem nebo terasou s výhledem 
na letovisko, vnitrozemí, okolní zástavbu nebo směrem
k moři.

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
Je zde místnost na zavazadla, restaurace a snackbar přímo 
u pláže, Wi-Fi v areálu (zdarma). 

PLÁŽ
Pěkná písečná pláž je k dosažení cestou po silnici. Vstup 
do moře je pozvolný (vhodné pro rodiny s dětmi i starší
osoby). Slunečníky a lehátka a vodní sporty jsou za poplatek. 

SHRNUTÍ
Výhodná cena, dobře vybavená studia, výborná poloha –
blízko na pláž i do centra, rodinná atmosféra.

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 100 m
Centrum: cca 500 m

www.vtt.cz/rrho115
www.apolloniostudios.gr



RHODOS � FALIRAKI

Hotel � All inclusive

Cyprotel Faliraki

� Dítě za výhodnou cenu

� Pro rodiny s dětmi

� Zábava na dosah

� Rezervujte včas

� Vodní park v areálu

POLOHA
Rozlehlý hotelový areál, který tvoří celkem 7 budov, 
se nachází v klidném prostředí, v krásně upravené zahradě
na vyvýšeném místě nad Faliraki, odkud je nádherný výhled
na celé letovisko, okolní krajinu a moře. Součástí areálu 
je vodní park, kam mají hoteloví hosté zdarma neomezený
vstup po celou dobu pobytu. 

UBYTOVÁNÍ
V komplexu je 356 pokojů. 1-2lůžkové pokoje mají možnost
1 přistýlky a rodinné pokoje jsou pro 4 osoby (hotel nabízí
3 typy – popis a ceny na našem webu). Všechny pokoje jsou
vybaveny koupelnou s vanou a sprchou nebo sprchovým
koutem, WC, klimatizací, fénem, telefonem, TV/SAT, malou
ledničkou a balkónem nebo terasou s výhledem 
do vnitrozemí, okolí, na krajinu, bazén, zahradu nebo
směrem na letovisko a moře.

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je vstupní hala s recepcí a salónkem, internetový
koutek, salónek s TV, projektorem a velkou obrazovkou,
vnitřní restaurace s venkovním posezením, snackbar
a taverna u bazénu, terasa s kavárnou, minimarket, stánek
se suvenýry a novinami, velký amfiteátr, zahrada. Dále zde
naleznete 3 bazény, dětský bazén, vodní park (kamikaze,
tobogány, skluzavky a další vodní atrakce), dětský klub
a hřiště. Sportovní aktivity jsou zdarma. 

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

PLÁŽ
Pěkná písečná pláž a moře, ke kterému se pohodlně
dostanete cestou přes silnici, se nachází cca 850 m od hotelu
(hotel organizuje zdarma dopravu na pláž a zpět, odjezd 
od hotelu je v cca 10:00 a z pláže v cca 16:30, pokud je více
zájemců, vláček jezdí opakovaně. 

SHRNUTÍ
Vodní park s atrakcemi v ceně pro hotelové hosty,
v docházkové vzdálenosti centrum letoviska Faliraki.

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 850 m
Centrum: cca 1,1 km

www.vtt.cz/rrho116
www.cyprotelshotels.com
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Odlety
Praha, Brno

Odletové dny
Út, Pá
Počet nocí: 7, 10, 11

Dospělá osoba

Cena od

17 704 Kč*

Dítě do 13 let pobyt zdarma

Cena od

7 490 Kč

Viz příloha Ceník str. 95

* Cena po nejvyšší slevě



� Až 2 děti výhodná cena

� Zábava na dosah

� Pro páry

� Oblíbené

� Výhodná poloha
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Odlety
Praha, Brno

Odletové dny
Út, Pá
Počet nocí: 7, 10, 11

Dospělá osoba

Cena od

13 440 Kč*

Až 2 děti do 18 let 
na přistýlce

Výhodná cena od

4 990 Kč
Platnost ceny do 31. 3.

Děti až do 18 let pobyt zdarma

Cena od

7 490 Kč

Viz příloha Ceník str. 95

* Cena po nejvyšší slevě

Hotel � Polopenze plus

El Greco

RHODOS � RHODOS MĚSTO

POLOHA
Hotel se nachází v klidnějším prostředí u centra města.
Velkou předností tohoto hotelu městského typu s příjemnou
atmosférou je jeho ideální poloha. V okolí hotelu najdete
bohaté možnosti denní i noční zábavy, jsou zde restaurace,
taverny, pizzerie, bary, obchody s potravinami i suvenýry
a internetová kavárna. Hotel doporučujeme výhradně 
pro méně náročnou klientelu. 

UBYTOVÁNÍ
V tomto hotelu je celkem 76 1-2lůžkových pokojů (manželské
dvojlůžko) s možností přistýlky (palanda pro děti). Všechny
pokoje mají koupelnu se sprchovým koutem, WC, klimatizaci,
malý kuchyňský kout s elektrickým vařičem a s jednoduchým
základním vybavením, ledničku, rychlovarnou konvici, 
TV (jen místní programy), telefon a malý balkón nebo terasu
s výhledem na město a sousední hotelovou zástavbu. Dětská
postýlka je na vyžádání (zdarma). 

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je recepce, salónek s TV, vnitřní bar, trezor, výtah,
vnitřní restaurace v 1. patře, malý bazén s oddělenou
dětskou částí, velmi omezený počet lehátek u bazénu.
Na recepci je možnost zakoupit si balenou vodu. 
Wi-Fi je v prostoru recepce zdarma. 

STRAVOVÁNÍ
Polopenze plus - rozšířená kontinentální snídaně je formou
bufetu, večeře je formou základního bufetu s nápojem
v ceně (pro dospělé je podávána sklenička vína, pro děti
sklenička džusu a 1 láhev minerální vody - 1,5 l/stůl).  

PLÁŽ
Krásná písečná pláž s hrubším pískem a drobnými kamínky
je k dosažení cestou po silnici.

SHRNUTÍ
Výhodná cena, výborná poloha s možností procházek nebo
výletů do okolí a hlavního města.

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 280 m
Centrum: cca 150 m

www.vtt.cz/rrho117



� Pro páry
� Jen pro děti od 16 let
� Zábava na dosah

RHODOS � MĚSTO RHODOS / IXIA

Hotel � Polopenze

Alexia Premier City

POLOHA
Moderně zrenovovaný hotel 
se nachází v turistické části
hlavního města. Historické centrum
je vzdáleno cca 25 minut chůze. 

UBYTOVÁNÍ
V hotelu je celkem 138 1-2lůžkových
pokojů s možností 1 přistýlky nebo
3. lůžka. Všechny pokoje jsou
vybaveny koupelnou se sprchovým
koutem, WC, klimatizací, telefonem,
fénem, TV/SAT, malou ledničkou,
balkónem nebo terasou s výhledem
na okolí, vnitrozemí, město nebo
s bočním výhledem směrem 
na moře. 

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je vstupní hala s recepcí,
salónek s TV/SAT, vnitřní restaurace
v 1. patře s venkovním posezením
s pěkným výhledem, kde jsou
podávány snídaně, restaurace
v přízemí, kde jsou servírovány
večeře, vnitřní bar & snackbar a Spa
centrum. Wi-Fi je u recepce zdarma. 

STRAVOVÁNÍ
Snídaně je formou bufetu, večeře
jsou servírované s bohatým
výběrem.  

PLÁŽ
Pěkná oblázková pláž je přes silnici.
Vstup do moře je pozvolný.

SHRNUTÍ
Moderní hotel, pěkné ubytování,
blízko pláže, živého centra, historic-
kých památek, procházek a nákupů.

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 80 m
Centrum: cca 2 km

www.vtt.cz/rrho118
www.alexia-hotel.com
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Odlety
Praha, Brno

Odletové dny
Út, Pá
Počet nocí: 7, 10, 11

Dospělá osoba

Cena od

16 392 Kč*

Viz příloha Ceník str. 95

* Cena po nejvyšší slevě

� I pro náročné
� Pro páry
� Klidné prostředí

Hotel � All inclusive

Avra Beach Resort

POLOHA
Hotelový komplex se nachází
v centru letoviska, hned u moře, 
kde jsou občas příjemné vlny. 

UBYTOVÁNÍ
Celkem 224 pokojů tvoří 1-2lůžkové
pokoje s možností 1 přistýlky 
a pokoje pro rodiny (2 místnosti 
s pevnými lůžky). Pokoje jsou
vybaveny koupelnou s vanou 
a sprchou nebo sprchovým
koutem, WC, klimatizací, fénem,
telefonem, TV/SAT, ledničkou,
balkónem nebo terasou s bočním
výhledem směrem k moři. 

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
Vstupní hala s recepcí, salónek
s TV/SAT, internetový koutek, bar,
restaurace s výhledem na moře,
minimarket, velká zahrada,
bazének s vodotryskem, parkoviště,
velký bazén s přemostěními, jacuzzi 
v bazénu, dětský bazén, dětské
hřiště, miniklub a jiné (viz web).
Plážové osušky jsou zdarma.

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

PLÁŽ
Do moře s oblázkovým dnem 
se vstupuje z vyvýšeného mola 
po několika schůdcích.
Doporučujeme boty do vody.

SHRNUTÍ
Hned u moře, akční animace,
osvěžující míchané nápoje.

VZDÁLENOSTI
Pláž: přímo u hotelu
Centrum: v centru

www.vtt.cz/rrho119
www.avrabeach.gr

Odlety
Praha, Brno

Odletové dny
Út, Pá
Počet nocí: 7, 10, 11

Dospělá osoba

Cena od

18 770 Kč*

Dítě do 7 let pobyt zdarma

Cena od

7 490 Kč

Viz příloha Ceník str. 95

* Cena po nejvyšší slevě
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RHODOS � NAJDETE NA NAŠEM WEBU

� Letovisko: Faliraki
� V ceně pokoje je klimatizace, lednička a rychlovarná konvice.
� Stravování: all inclusive (viz popis na našem webu)
� Pláž: pěkná písečná pláž je hned před areálem. Vstup do moře

je pozvolný. 

Hotel

Mitsis Faliraki Beach
www.vtt.cz/rrho120  /  www.mitsishotels.com

� Letovisko: město Rhodos
� V ceně pokoje je klimatizace a minibar. 
� Stravování: polopenze, snídaně i večeře – švédský stůl
� Pláž: oblázková pláž je hned přes silnici, ve vzdálenosti cca 15 m. Pěkná

východní pláž je v dosahu cca 300 m, podél silnice.

Hotel

Blue Sky City Beach
www.vtt.cz/rrho122  /  www.blueskyhotel.gr

� Letovisko: Kallithea
� V ceně pokoje je klimatizace, lednička a trezor.
� Stravování: polopenze, snídaně - švédský stůl, večeře - 3x týdně švédský

stůl, 4x týdně jsou předkrmy a dezerty formou švédského stolu, hlavní
chod je servírovaný s výběrem ze 3 nabídek (maso, ryba
a vegetariánské jídlo).

� Pláž: čistá široká písečná pláž s hrubým pískem, kamínky a oblázky,
je hned před hotelovým areálem, u vstupu do moře je pruh barevných
oblázků. Vstup do moře je pozvolný. Zdejší pláž byla oceněna modrou
vlajkou EU. 

Leisure & Wellness Hotel

Rodos Palladium
www.vtt.cz/rrho121  /  www.rodospalladium.gr




