
KOS
Letecké zájezdy
na 7, 10, 11, 14 nocí

Odletová místa
Praha, Brno,
Ostrava

Kos je třetím největším ostrovem souostroví
Dodekanés. Ostrov je velmi navštěvovaný
nejen pro přírodní krásy, ale i pro historické
památky. V okolí ostrova Kos jsou další velmi
půvabné menší ostrovy jako např. Nisyros 
a Kalymnos, kam se z ostrova Kos pořádají
zajímavé lodní výlety.

Je zde velmi příjemné klima a místní říkají, 
že na Kosu je 68 km krásných pláží, z nichž 
si každý vybere, protože jsou zde pláže 
jak písečné, tak i oblázkové. 

Ostrov Kos byl obydlen už za doby mykénské.
Vždy se těšil velké pozornosti vládců, ale i pirátů,
kterých se zde vystřídalo mnoho. 
Také proto je historie ostrova velmi zajímavá. 
Kos se např. stal členem athénského námořního
spolku a rozvíjel se jako významný přístav. 
V 5. století před naším letopočtem zde
věhlasnou lékařskou školu založil lékař
Hippokrates. Později pak na pahorku 
nad městem Kos vzniklo pozoruhodné dílo,
zasvěcené bohu lékařství, Asklepion. 
Sloužilo poutníkům, kteří přicházeli na Kos 
kvůli léčebným kúrám podle Hippokratova
učení. Vznikly zde rozsáhlé římské lázně, 
kde se k léčení využívaly sirné a železité
prameny, které jsou na ostrově dodnes 
(např. lázně Thermes). 

Další velkou pozoruhodností ostrova je hlavní
město Kos, které je vlastně archeologickým
muzeem pod širým nebem. Po ničivém
zemětřesení v roce 1933 zde bylo odhaleno
italskými archeology rozsáhlé antické město.
Naleznete zde např. zbytky Dionýsovy svatyně,
zbytky velkého náměstí (agora) s dlážděním 
z mramoru nebo Dům s Paridovým soudem.
Rozhodně nezapomeňte na návštěvu
archeologického muzea, kde uvidíte nálezy 
z celého ostrova Kos. Johanité zde 
v 15. století postavili hrad s hradbami. 
Centrem starobylého města je dnes náměstí
Platanu, kde roste staletý velký platan, 
který je údajně nástupcem platanu, pod kterým
se scházel Hippokrates se svými žáky. 

Přestože jsou na ostrově rušná přímořská
střediska, tak především ve vnitrozemí
naleznete tradiční vesnice, např. vesnice
Asfendíou, která tvoří celek několika malebných
tradičních vesnic na úpatí hory Dikaios.
Ostrov je úrodný a bohatý na zeleninu, 
která se odtud vyváží na okolní ostrovy. 
Salát z Kosu má velmi dobré jméno po celém
Řecku. Velmi ceněným produktem je i místní
tymiánový med. Je toho mnoho, co můžete 
na ostrově Kos vidět a ochutnat.

Mimo jiné jsme pro Vás na ostrově Kos vybrali
jako prázdninové letovisko poloostrov Kefalos, 
jehož záliv s ruinami starobylé baziliky 
a s ostrůvkem Kastri patří ke klidným místům 
na ostrově a zároveň pro svoji malebnost 
k nejfotografovanějším místům ostrova Kos.  

Kompletní nabídka ubytování a aktuální
ceny na www.viamare.cz/kos 
a ostrov-kos.vtt.cz
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DOPORUČUJEME
� rozhodně nevynechejte krásné hlavní

město ostrova s jeho malebným
přístavem a starobylým centrem, určitě
navštivte některou z antických památek
tohoto města např. rekonstruovanou
římskou vilu "Casa Romana"

� v hlavním městě Kos nezapomeňte
navštívit velký Hippokratův platan

� 4 km od města Kos je náhorní plošina
se zbytky antických lázní, které byly
zasvěceny bohu Asklepeiovi

� vydejte se na nejvyšší vrchol ostrova
Dikaios, odkud se Vám naskytne
nádherný výhled

Další zajímavosti Vám na místě
doporučí náš zástupce.

KOS
� OSTROV NEJSLAVNĚJŠÍHO LÉKAŘE

ANTICKÉHO ŘECKA - HIPPOKRATA 
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KOS

KEFALOS

Kefalos je poloostrov na jihozápadě ostrova. 
Ve srovnání s rušnou severní a střední částí
ostrova je letovisko Kefalos v oblasti, která je
jako stvořená pro klidnou a pohodovou
dovolenou. Každého musí okouzlit záliv 
s nádhernými písečnými a oblázkovými plážemi
a s malým skalnatým ostrůvkem Kastri, kde svítí
bělostí malý kostelík. Jsou zde zbytky helénského
chrámu starověké a baziliky sv. Štěpána a pod
hladinou ostatní části starobylého osídlení. Jsou
zde krásné písečné a oblázkové pláže Faros,
Skala, Kamari, Agios Stefanos a malá pláž
Katerina. Naleznete zde střediska vodních
sportů se školou katamaránů a windsurfingu,
možnost pronájmu vodního skútru. Pronájem
lehátek a slunečníků je samozřejmostí. Na pláži
Kochylari je škola kitebaordingu.

Po celé délce zálivu (cca 3 km) jsou taverny 
a malé kavárny. V místě je mnoho obchodů.
Další bary, taverny, obchody, pošta a lékárna
jsou ve vesnici Kefalos (cca 3 km). Autobusem
se dostanete do hlavního města Kos (cca 45 km).

Transfer:
Cesta z letiště do Kefalosu (cca 17 km) potrvá 
asi 30 min.

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ

Zafira (studia, apartmány) ... str. 208    
Ionikos (hotel se snídaní) ... str. 209 
Kordistos (hotel s polopenzí) ... str. 210 
Kontessa (apartmány) ... str. 211    
Andreas (studia, apartmán) ... str. 211    
Anastasia (studia, apartmány) ... str. 212      

TIGAKI

Velmi oblíbené, živé, turisticky žádané letovisko
na severním pobřeží patří již po léta mezi stálice
v nabídkách cestovních kanceláří. Místní písečná

pláž je velmi dobře udržovaná a najdete zde
velký výběr vodních sportů. 

Transfer:
Cesta z letiště do Tigaki (cca 17 km) potrvá 
asi 35 min.

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ

Gaia Village (hotel s all inclusive) ... str. 213
K. Ilios 
(studia, apartmány s all inclusive) ... str. 213

MARMARI

Menší klidnější letovisko se nachází 
na jihozápadní straně ostrova, mezi Tigaki
a Mastichari. Podél moře se táhne příjemná
písečná pláž s pestrou nabídkou vodních sportů.
Vesničkou vede hlavní třída, kde je několik
obchůdků s potravinami a bohatou nabídkou
čerstvého ovoce a zeleniny, jeden větší
supermarket a několik restaurací.

Transfer:
Cesta z letiště do Marmari (cca 14 km) potrvá 
asi 20 min.

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ

Pyli Bay (hotel s all inclusive) ... str. 214
Roseland´s (hotel s polopenzí) ... str. 216
Caravia Beach (hotel s all inclusive) ... str. 217

KARDAMENA

Původně rybářská vesnička Kardamena 
se během posledních let změnila v moderní
městečko. Dominantu tvoří přístav pro lodě
plující na nedaleký sopečný ostrov Nisyros, 
na který si můžete vychutnat pohled v některé
z nespočetných kaváren.

Transfer:
Cesta z letiště do Kardameny (cca 7 km) potrvá
asi 20 min.

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ

Blue Lagoon Village 
(hotel s all inclusive) ... str. 218

MĚSTO KOS - LAMBI

Správní středisko ostrova se stává stále
žádanějším, především v době turistické sezóny,
která zde trvá od května do října. Dominantou
města je přístavní zátoka s johanitskou pevností
z 15. století, v jejímž zdivu jsou vestavěny
skulptury a vyryty nápisy z antického období,
z hradeb je možné prohlédnout si přilehlou část
města a přístav. 

Transfer:
Cesta z letiště do Kosu (cca 25 km) potrvá 
asi 45 min.

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ

Blue Lagoon Resort 
(hotel s all inclusive) ... str. 219
Apollon (hotel s all inclusive) ... str. 220
Atlantis (hotel s all inclusive) ... str. 220
Aqua Blu & Spa 
(boutique hotel se snídaní) ... str.221

MASTICHARI

Letovisko Mastichari je malebná a ne příliš velká
rybářská vesnička s idylickým přístavem
a zlatavou písečnou pláží. Hlavní třídu lemuje
několik útulných taverniček, restaurací 
a  obchůdků se suvenýry. 

Transfer:
Cesta z letiště do Mastichari (cca 6 km) potrvá 
asi 15 min.

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ

Neptuno Resort & Spa 
(hotel s polopenzí) ... str. 221

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):

Okruh po třech ostrovech - Pserimos, Kalymnos
a Plati - plavba na tradiční dřevěné lodi kaiki,

oběd na lodi (v ceně), zastávka na koupání.
(orientační cena: 45 €, děti do 12 let: 22,50 €)

Nisyros - ostrov vulkanického původu s nejlépe
zachovalým vulkanickým kráterem v oblasti.
(orientační cena - Kefalos: 26 €, děti do 12 let: 
15 €, Kardamena: 40 €, děti do 12 let: 20 €)

Lodní výlet s rybařením (orientační cena: 25 €,
děti do 12 let: 15 €)  

Turecko - Bodrum - lodní výlet do Turecka, 
vzdáleného od Kosu pouze 10 km. NUTNÝ
CESTOVNÍ PAS! (orientační cena: 45 €, děti 
do 12 let: 25 €)

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



KOS � KEFALOS

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

Zafira

� Až 2 děti výhodná cena

� Pro rodiny s dětmi

� Přímo u pláže

� Rezervujte včas

POLOHA
Dům stojí u příjezdové komunikace přímo u pláže Agios
Stefanos. Do centra se můžete vydat buď podél pláže nebo
po silnici, cestou budete potkávat první taverny a obchody. 

UBYTOVÁNÍ
V 1. patře jsou 2lůžková studia. Z prostorných balkónů je
pěkný boční výhled na moře. Pouze 1 studio má balkón,
který směřuje k příjezdové komunikaci a na dvorek 
s nádherným fíkusem. V přízemí jsou 3 apartmány. 
2 apartmány jsou velké, mají 2 ložnice a obytnou část. 
V 1 ložnici je manželská postel a ve 2. ložnici jsou 2 lůžka. 
V obytné kuchyni je rozkládací gauč pro dítě (5. lůžko). 
3. apartmán má 1 ložnici s manželským lůžkem a v obytné
kuchyni je gauč pro 3. osobu. Apartmány mají prostorné
terasy s výhledem do zeleně. Studia a apartmány jsou
vybaveny kuchyňským koutem (včetně vařiče, základního
nádobí a ledničky), sprchou, WC, fénem, sejfem, klimatizací
(za příplatek) a Wi-Fi. Dětská postýlka je na vyžádání
(zdarma).

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
U domu je posezení pod velkým fíkusem, malé dětské hřiště,
sprcha a místo na parkování. Bazén u hotelu Kordistos 
(cca 100 m) můžete navštěvovat za předpokladu, že si v baru
u bazénu objednáte nápoje nebo občerstvení.

STRAVOVÁNÍ
Doporučujeme dokoupení snídaní a večeří v hotelu
Kordistos. 

PLÁŽ
Na krásnou pláž Agios Stefanos se dostanete pohodlnou
chůzí po vydlážděném chodníčku asi za 2 minuty. Na pláži
jsou k pronajmutí lehátka a slunečníky.

SHRNUTÍ
Velmi výhodná poloha domu u krásné pláže Agios Stefanos
bude vyhovovat všem milovníkům krásného koupání 
a rodinám s dětmi. Na pláž je to opravdu blízko!

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 100 m
Centrum Kefalosu: cca 500 m

www.viamare.cz/rkos101
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Odlety
Praha

Odletové dny
Po 
Počet nocí: 7, 14

Dospělá osoba

Cena od

10 898 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. 96

* Cena po nejvyšší slevě



� Dítě pobyt zdarma

� Přímo u pláže

� Výhled na moře

� Rezervujte včas
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Odlety
Praha, Ostrava

Odletové dny
Po, Út
Počet nocí: 7, 14

Dospělá osoba

Cena od

12 210 Kč*

Dítě do 12 let pobyt zdarma

Cena od

7 490 Kč

Viz příloha Ceník str. 96, 98

* Cena po nejvyšší slevě

Hotel � Snídaně

Ionikos

KOS � KEFALOS

POLOHA
Menší hotel je postaven u pláže Agios Stefanos přímo proti
známému ostrůvku Kastri. Po pár minutách dojdete podél
moře na písečnou pláž se zbytky antického chrámu a zbytky
byzantské baziliky. V blízkosti hotelu jsou taverny a obchod.

UBYTOVÁNÍ
Hotelové pokoje Viamare jsou v budově u bazénu a všechny
mají přímý výhled na moře a na bazén, někdy částečně
omezený zelení a zástavbou hotelu. Pokoje mají 2 lůžka nebo
manželskou postel, lze vyžádat přistýlku (rozkládací lůžko
pro dítě do 12 let) nebo dětskou postýlku (zdarma). Pokoje
mají malou ledničku, sprchu, WC, klimatizaci (za příplatek),
sejf (za příplatek), zastíněné a prostorné balkóny a Wi-Fi 
ve veřejných prostorách a u bazénu. 

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je bar s denním provozem, restaurace, bazén,
dětský bazén a stolní tenis. 

STRAVOVÁNÍ
Jednoduchá kontinentální snídaně je servírovaná a obsahuje
kávu nebo čaj, džus, chléb, máslo, marmeládu, plátek šunky
a sýra a sladké pečivo. 

PLÁŽ
Přímo před hotelem je pláž Agios Stefanos, kde si můžete
pronajmout lehátka a slunečníky. Po pár minutách dojdete
podél moře na písečnou pláž se zbytky byzantské baziliky. 
Za touto pláží je další krásná písečná pláž Katerina. 

SHRNUTÍ
Největší předností ubytování je bezprostřední blízkost pěkné
pláže a výhled na moře. 

VZDÁLENOSTI
Pláž Agios Stefanos: cca 30 m
Pláž Katerina: cca 250 m

www.viamare.cz/rkos102



KOS � KEFALOS

Hotel � Polopenze

Kordistos

� Pro páry  

� Přímo u pláže

� Oblíbené

� Rezervujte včas

POLOHA
Typicky řecký, dobře udržovaný hotel stojí přímo na krásné
pláži Agios Stefanos v zálivu Kefalos. Do centra vesničky 
s tavernami a bary je to velmi blízko.

UBYTOVÁNÍ
Pokoje se 2 lůžky jsou v 1. nebo 2. patře a mají přímý nebo
boční výhled na moře nebo výhled na bazén. Pokoje jsou
vybaveny sprchou, WC, ledničkou, klimatizací (za příplatek),
fénem a Wi-Fi. Dětská postýlka je na vyžádání (zdarma). 
K hotelu patří i 2 menší domy, kde naleznete 2 přízemní
velmi příjemně zařízená studia s výhledem na moře. 
Mají 2 lůžka a možnost přistýlky (rozkládací lůžko pro dítě 
do 12 let). Jsou vybavena jednoduchým kuchyňským koutem
(včetně vařiče, základního nádobí a ledničky), WC, sprchou,
klimatizací (za příplatek) a TV. Studia jsou na vyžádání (ceník
naleznete na www.viamare.cz).

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
K hotelu patří bazén s dětským bazénkem a s lehátky 
a slunečníky, recepce, bar a venkovní zastřešená restaurace.
V recepci si můžete pronajmout sejf. Před hotelem je
příjemná zahrada s altánkem a dětským hřištěm. Asi 200 m
od hotelu je středisko vodních sportů.

STRAVOVÁNÍ
Mírně rozšířená kontinentální snídaně je formou bufetu.
Večeře se skládá ze 3 chodů (salát, hlavní jídlo a dezert) 
a je podávána v restauraci přímo na pláži. V hlavní sezóně 
je večeře formou bufetu.

PLÁŽ
Pláž Agios Stefanos před hotelem je písečná a můžete 
si zde pronajmout lehátka a slunečníky.

SHRNUTÍ
Vynikající poloha a dobře vedený hotel bude vyhovovat
milovníkům koupání a romantických pohledů na moře 
a ostrůvek Kastri.

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 20 m
Centrum Kefalosu: cca 300 m

www.viamare.cz/rkos104
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Odlety
Praha

Odletové dny
Po
Počet nocí: 7, 14

Dospělá osoba

Cena od

12 590  Kč*

Viz příloha Ceník str. 96

* Cena po nejvyšší slevě
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KOS � KEFALOS

Apartmány � Bez stravy

Kontessa

POLOHA
Apartmánový dům je obklopen
dobře udržovanou zahradou 
a olivovým hájem. Stojí blízko
centra, nedaleko malého přístavu 
a pláží. V okolí je mnoho taveren 
a nedaleko je obchod. 

UBYTOVÁNÍ
Apartmány s 1 ložnicí (2 lůžka 
a možnost rozkládacího lůžka pro
dítě do 12 let) a obytnou kuchyní 
(1 pevné lůžko) jsou prostorné 
a vzdušné. Apartmány mají
kuchyňský kout (včetně vařiče,
základního nádobí a ledničky),
sprchu, WC, fén, sejf a klimatizaci 
(za příplatek). Ze zastíněných
balkónů a prostorných teras
v přízemí je výhled na moře 
(v přízemí částečně zastíněný
zelení). Dětská postýlka 
je na vyžádání (zdarma). 

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
Před domem je bazén s dětským
brouzdalištěm a malý bar, kde si
můžete dopřát snídani, nápoje 
a občerstvení, parkoviště a Wi-Fi. 

PLÁŽ
Nedaleko jsou písčito-oblázková
pláž Skala, písečná pláž Kamari 
a oblázková pláž Faros, kde jsou 
k pronájmu lehátka a slunečníky.

SHRNUTÍ
Příjemné apartmány budou
vyhovovat párům i rodinám
s dětmi.

VZDÁLENOSTI
Pláž Skala: cca 140 m
Pláž Kamari: cca 185 m
Pláž Faros: cca 380 m
Centrum Kefalosu: cca 100 m

www.viamare.cz/rkos105

Studia a apartmán � Bez stravy

Andreas

POLOHA
Andreas stojí blízko centra 
a malého přístavu a pláží. V okolí
je mnoho taveren a jen pár metrů 
od ubytování je obchod. 

UBYTOVÁNÍ
2lůžková studia s přistýlkou (pevné
lůžko) jsou v přízemí a mají
prostorné balkóny. Apartmán 
je v 1. patře a má balkón. V ložnici
je manželská postel a v obytné
kuchyni jsou další 2 lůžka. Studia 
a apartmány mají kuchyňský kout
(včetně vařiče, základního nádobí,
ledničky a varné konvice), sprchu,
WC, klimatizaci (za příplatek) a sejf.
Dětská postýlka je na vyžádání
(zdarma). 

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
Andreas je rodinný podnik, který
má 3 domy s apartmány a studii 
a bazén s tavernou a barem, kde
je Wi-Fi a kde si můžete dát dobrou
snídani, oběd i večeři. U bazénu
jsou lehátka a slunečníky zdarma. 

STRAVOVÁNÍ
Doporučujeme ochutnat vždy
čerstvou kuchyni v taverně Andreas
(platí se na místě).

PLÁŽ
Nedaleko jsou písčito-oblázková
pláž Skala, písečná pláž Kamari 
a oblázková pláž Faros, kde jsou 
k pronájmu lehátka a slunečníky.

SHRNUTÍ
Klidné prostředí, výborná poloha
a rodinná atmosféra s komplexními
službami jsou největší předností.

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 80 m
Centrum: cca 150 m

www.viamare.cz/rkos106

� Dítě výhodná cena 
� Pro rodiny s dětmi
� Klidné prostředí

Odlety
Praha

Odletové dny
Po
Počet nocí: 7, 14

Dospělá osoba

Cena od

12 456 Kč*

Dítě až do 15 let na přistýlce

Výhodná cena od

4 990 Kč
Platnost ceny do 31. 3.

Děti až do 15 let pobyt zdarma

Cena od

7 490 Kč

Viz příloha Ceník str. 96

* Cena po nejvyšší slevě

� Sleva pro klienty 55+
� Až 2 děti výhodná cena 
� Výborná poloha

Odlety
Praha

Odletové dny
Po
Počet nocí: 7, 14

Dospělá osoba

Cena od

10 816 Kč*

Děti do 18 let na přistýlce

Výhodná cena od

4 990 Kč
Platnost ceny do 31. 3.

Děti do 18 let pobyt zdarma

Cena od

7 490 Kč
Viz příloha Ceník str. 97

* Cena po nejvyšší slevě



KOS � KEFALOS

Studia a apartmány � Bez stravy

Anastasia

� Dítě výhodná cena

� Výborná poloha

� Blízko pláže a centra

� Oblíbené

POLOHA
Vilka stojí velmi blízko pláží a přírodního přístavu Kefalos,
kde kotví převážně rybářské čluny a menší výletní lodě. 
Jsou zde i 2 malé supermarkety. Stejné rodině patří také
vyhlášená rybí taverna Faros. 

UBYTOVÁNÍ
Jednopatrová vilka je oplocena a v bezprostředním okolí
přízemních teras jsou stále kvetoucí okrasné keře. V přízemí
vilky jsou 4 menší apartmány pro rodiny. Všechny apartmány
mají 2 terasy, některé směřují k malému přístavu a další
k pláži Faros a do okolní krajiny. Apartmány mají ložnici 
se 2 lůžky a obytnou kuchyň se 2 gauči, které jsou určeny 
pro děti do 15 let. V 1. patře vilky jsou 2 o něco větší
apartmány s ložnicí, kde je manželské lůžko a v kuchyni 
pak gauč (až pro 2 dospělé osoby). I tyto apartmány mají 
2 balkóny. V 1. patře jsou dále 2 studia s manželským
lůžkem. Z přízemních teras a balkónů je výhled do zeleně
nebo vzdálený výhled na moře, značně omezený zelení.
Z balkónů v 1. patře je výhled na moře omezený zelení,
výhled na pláž Faros a na malý přístav. Studia a apartmány
mají kuchyňský kout (včetně vařiče, základního nádobí,
ledničky a varné konvice), sprchu, WC, klimatizaci 
(za příplatek), sejf, TV/SAT, fén a Wi-Fi. Dětská postýlka 
je na vyžádání (zdarma).

SPECIELNÍ NABÍDKA
10% sleva v taverně Faros, která patří stejné rodině.

PLÁŽ
Velmi blízko je oblázková pláž Faros a nedaleko i malá
písečná pláž Kamari, kam se dostanete za pár minut
po pobřežní promenádě a po schodech. Na obou plážích 
si můžete pronajmout lehátka a slunečníky.

SHRNUTÍ
Největší předností domu je výborná poloha s pohodlným 
a velmi rychlým přístupem k pláži a pečlivý a pozorný přístup
majitelky k hostům.

VZDÁLENOSTI
Pláž Faros: cca 40 m
Pláž Kamari: cca 100 m

www.viamare.cz/rkos107
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Odlety
Praha, Ostrava

Odletové dny
Po, Út
Počet nocí: 7, 14

Dospělá osoba

Cena od

11 062  Kč*

Dítě až 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. 97

* Cena po nejvyšší slevě
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KOS � TIGAKI

Hotel � All inclusive

Gaia Village

POLOHA
Velmi žádaný hotelový areál 
je vhodný především pro rodiny 
s dětmi. Nachází se v klidném
prostředí.

UBYTOVÁNÍ
Komplex tvoří 3 hlavní dvoupatrové
budovy a jedna vedlejší, která 
je přes silnici. Celkem se zde nabízí
225 1-2lůžkových pokojů s možností
1 přistýlky a prostorných rodinných
pokojů. Všechny pokoje jsou
vybaveny koupelnou s vanou
a sprchou nebo sprchovým
koutem, WC, klimatizací, fénem,
telefonem, TV/SAT a balkónem
nebo terasou s výhledem na bazén,
zahradu, hory a vnitrozemí ostrova.

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je vstupní hala s recepcí,
salónky s TV/SAT, internetový
koutek, vnitřní bar a restaurace,
snackbar u bazénu, venkovní
kavárna, minimarket, 2 bazény, 
2 dětské bazény, brouzdaliště,
dobře vybavené dětské hřiště.

STRAVOVÁNÍ
Formou all inclusive 
(viz popis na webu).

PLÁŽ
Krásná dlouhá písečná pláž má
velmi pozvolný vstup do moře. 

SHRNUTÍ
Zázemí pro rodiny a možnosti
procházek do okolí, pěkná písečná
pláž.

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 270 m
Centrum: cca 250 m

www.vtt.cz/rkos110
www.gaia-hotels.com

Studia a apartmány � All inclusive

K. IIios

POLOHA
Hotel rodinného typu tvoří hlavní
budova a další 2 bloky. Nachází 
se v rozlehlé zahradě se vzrostlými
stromy a keři. 

UBYTOVÁNÍ
Hotel tvoří studia pro 1–3 osoby 
a prostornějšími apartmány 
pro 2–4 osoby. Všechny pokoje jsou
vybaveny koupelnou s vanou,
sprchou nebo sprchovým koutem,
WC, fénem, telefonem, TV/SAT 
a balkónem nebo terasou. 

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je recepce, výtah, salónek
s TV/SAT, internetový koutek 
(za poplatek), knihovna, hlavní
hotelová restaurace, kavárna,
vnitřní bar, bar a snackbar 
u bazénu, 2 bazény, 2 dětské
bazény, slunečníky a lehátka 
u bazénů (zdarma), fitcentrum a
hřiště na fotbal, basketbal a tenis. 

STRAVOVÁNÍ
Formou all inclusive 
(viz popis na webu).

PLÁŽ
Nejbližší pěkná písečná pláž je
tvořená jemným žlutým pískem.
Hotel zajišťuje zdarma přepravu 
na pláž a zpět hotelovým
mikrobusem.

SHRNUTÍ
Pestré sportovní aktivity v hotelu 
a klidné prostředí, přeprava na pláž
zdarma hotelovým mikrobusem.

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 900 m
Centrum: cca 1 km

www.vtt.cz/rkos111
www.ilioshotel.com

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

Odlety
Praha, Brno

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

Dospělá osoba

Cena od

15 080 Kč*

Děti do 12 let pobyt zdarma

Cena od

7 490 Kč

Viz příloha Ceník str. 99, 102

* Cena po nejvyšší slevě

� Akce repeaters
� Dítě pobyt zdarma
� Krásná pláž 

Odlety
Praha, Brno

Odletové dny
Po, Út, Čt, 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. 99, 102

* Cena po nejvyšší slevě



KOS � MARMARI
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Hotel � All inclusive

Pyli Bay

POLOHA
Velmi oblíbený, na našem trhu známý a vyhledávaný
hotelový komplex s příjemnou rodinnou atmosférou
se nachází na okraji klidného střediska Marmari, 
kde jsou nákupní i zábavní možnosti. K původnímu
hotelu byla v roce 2004 dostavěna další část s pokoji.
Nejbližší supermarket FANI je jen kousek od hotelu,
přímo proti recepci, přes silnici (otevřen obvykle 
v hlavní sezóně denně od 08:00–24:00). Ve vzdálenosti
cca 200 m je obchodní dům Constantinos s širokou
nabídkou sortimentu (otevřen obvykle od pondělí 
do soboty od 08:30–20:30). Městským autobusem 
je možné též cestovat do hlavního města, autobus
jezdí každou hodinu. Cesta taxíkem do hlavního města
vychází na cca 23 €, do vesničky Zia cca 20 €, 
do vodního parku cca 15 €, do Kefalosu cca 36 €, 
do Kardameni cca 24 €. Ceny jízdného jsou uváděny 
z roku 2017. Nejbližší lékárna je ve vesničce Zipari 
(cca 2 km). Doporučujeme pronajmout si auto a objet
celý ostrov. V sezóně 2017 bylo možné využít
svozového autobusu vodního parku Lido, který
dopravoval zdarma zájemce do tohoto areálu,
zastávka byla na konci ulice před pláží (vstupenka 
do areálu: cca 17 €/osoba, dítě 4–12 let: cca 13 €).
Nejbližší taverna je vzdálená cca 100 m od hotelu.
Nejbližší půjčovna kol je na hlavní silnici, cena dle typu:
cca 5–9 €/den. Tip na výlet: na kole nebo pěšky se
vydejte do střediska Tigaki (cca 4 km) nebo stejným
směrem ke sladkovodnímu jezeru (cca 2 km).

UBYTOVÁNÍ
Celková kapacita hotelového areálu, který je tvořen
několika samostatnými budovami, činí 212 pokojů. 
1-2lůžkové pokoje mají možnost přistýlky, pokoje 
pro rodiny jsou vybaveny palandou pro děti. Všechny
pokoje mají koupelnu se sprchovým koutem nebo
vanu se sprchou, WC, klimatizaci (v provozu obvykle 
od poloviny června do poloviny září, v časovém
intervalu od 14:00–02:00), fén, telefon, TV se satelitním
příjmem a hudebním kanálem, ledničku, stropní
ventilátor, balkón nebo terasu s výhledem na bazén,
hory, okolí, vnitrozemí, zahradu nebo s bočním
výhledem směrem k moři, výhledu brání vzrostlé
stromy. 1lůžkové pokoje jsou obvykle bez balkónu, 
s výhledem do zahrady. Dětská postýlka
je na vyžádání (zdarma).

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je recepce, výtah (jen v novém křídle),
internetový koutek (za poplatek cca 2€/hodina), 
2 haly s TV/SAT, snackbar (v hale s recepcí) s vnitřním 
a venkovním posezením, snackbar s vnitřním 
a venkovním posezením u hlavní restaurace, 
2 bazény, 2 dětské bazény, slunečníky a lehátka 
u bazénu (zdarma), na pláži (za poplatek 
cca 5–7 €/set/den), dětské hřiště, stolní tenis (zdarma),
tenis (zdarma, vratná záloha na rakety a míčky cca 5 €),
minigolf a kulečník (zdarma, za vratnou zálohu),
rozlehlá zahrada a parkoviště.  Wi-Fi je zdarma 
v prostoru recepce (pomalejší připojení), trezor 
je na recepci (za poplatek cca 15 €/týden, 
cca 20 €/11-12 dnů a cca 22 €/2 týdny). Hotel pořádá
pro své hosty obvykle  hlavní sezóně 1x týdně večeři
na terase u bazénu formou barbecue. Vodní sporty 
na pláži jsou možné před hotelem Caravia Beach 
(cca 800 m – kruhy: cca 15 €, banán: cca 12 €, 
šlapadla: cca 15 €/hodina, kánoe: cca 7 €/hodina, 
surf: cca 15 €/hodina, katamarán: cca 27 €/hodina)
nebo před hotelem Marmari Beach (kánoe: 
cca 5 €/hodina, katamarán: cca 30 €/hodina, 
cca 60 €/3 hodiny). 

STRAVOVÁNÍ
Formou all inclusive (viz popis na webu).

PLÁŽ
Krásná široká pláž s velmi světlým pískem je cca 550 m
od hotelu a je k dosažení cestou podél silnice. Vstup
do moře je pozvolný. Na pláži je sprcha i kabinka 
na převlečení. Pár stromů u pláže poskytuje příjemný
přirozený stín.

SHRNUTÍ
Pěkná pláž v letovisku, příjemný personál a výhodná
cena.

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 550 m
Centrum: cca 500 m

www.vtt.cz/rkos112
www.pylibayhotel.com

Odlety
Praha, Brno

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

Dospělá osoba

Cena od

11 490 Kč*

Dítě do 15 let na přistýlce

Výhodná cena

4 990 Kč
Platnost ceny do 31. 3.

Dítě do 15 let pobyt zdarma

Cena od

7 490 Kč

Viz příloha Ceník str. 99, 102

* Cena po nejvyšší slevě

� Sleva pro klienty 55+

� Akce repeaters

� Dítě výhodná cena

� Krásná pláž v letovisku

� Výhodná cena
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KOS � MARMARI



KOS � MARMARI

Hotel – polopenze � Možnost dokoupení all inclusive

Roseland´s

�� Akce pro repeaters

� Dítě pobyt zdarma

� Krásná pláž

� Klidné prostředí

� Rezervujte včas

POLOHA
Příjemný hotelový areál, posazený do udržované zahrady,
obklopený poli a pastvinami, se nachází na okraji klidného
střediska Marmari. Nejbližší supermarket Fani je cca 300 m
po asfaltové cestě směrem k moři. 

UBYTOVÁNÍ
Areál je tvořen celkem pěti dvou až třípodlažními budovami
s celkovou kapacitou 109 1-2lůžkových pokojů s možností 
1 přistýlky (obvykle pevné lůžko). Všechny pokoje jsou
vybaveny koupelnou se sprchovým koutem, WC, fénem,
telefonem, TV/SAT, ledničkou, balkónem nebo terasou 
s výhledem do vnitrozemí, na hory, pastviny, letovisko 
a bazén. 1lůžkové pokoje mají obvykle jen výhled do zahrady. 

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je recepce, vstupní hala, trezorové schránky,
salónek s TV/SAT, internetový koutek, výtah, 
malá knihovnička, vnitřní restaurace s venkovním posezením
na zastřešené terase, bar, snackbar a kavárna u bazénu,
bazén, dětský bazén, slunečníky a lehátka u bazénu, dětský
koutek s houpačkami, hřiště na volejbal, kulečník, stolní
tenis, zahrada a parkoviště. Osušky na pláž jsou za poplatek, 
Wi-Fi je v prostoru recepce zdarma. 

STRAVOVÁNÍ
Snídaně a večeře jsou formou švédského stolu, za příplatek
je možné all inclusive (popis a ceny na webu). 

PLÁŽ
Velmi pěkná písečná pláž se světlým jemným pískem.

SHRNUTÍ
Ochotný personál, krásná pláž v letovisku a hezký bazén.

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 800 m
Centrum: cca 750 m

www.vtt.cz/rkos113
www.roselandshotel.gr
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Odlety
Praha, Brno

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

Dospělá osoba

Cena od

10 898 Kč*

Dítě do 12 let pobyt zdarma

Cena od

7 490 Kč

Viz příloha Ceník str. 99, 102

* Cena po nejvyšší slevě



�� Akce repeaters

� Dítě výhodná cena

� Bezbariérový hotel

� Krásná pláž

� Rezervujte včas
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Odlety
Praha, Brno

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

Dospělá osoba

Cena od

18 934 Kč*

Dítě do 12 let na přistýlce

Výhodná cena

4 990 Kč
Platnost ceny do 31. 3.

Dítě do 12 let pobyt zdarma

Cena od

7 490 Kč
Viz příloha Ceník str. 100, 103

* Cena po nejvyšší slevě

Hotel � All inclusive

Caravia Beach

KOS � MARMARI

POLOHA
Komplex leží na klidném místě v nádherné, vzrostlé, rozlehlé
a velmi dobře udržované zahradě se subtropickou vegetací 
v letovisku Marmari. Okolí hotelu je příjemným místem 
k večerním procházkám, například do turistického centra.

UBYTOVÁNÍ
Velmi příjemný a vyhledávaný hotel se skládá z hlavní
třípatrové budovy a několika bungalovů. V areálu je 
k dispozici 212 pokojů pro 1–3 osoby a zahradní bungalovy 
až pro 4 osoby, které se skládají z obývacího pokoje 
s rozkládacími gauči a dveřmi oddělené ložnice. Všechny
pokoje jsou vybaveny koupelnou s vanou a sprchou, 
WC, klimatizací, fénem, telefonem, TV/SAT, ledničkou,
balkónem nebo terasou s výhledem do zahrady, vnitrozemí 
a okolí. Upozorňujeme, že pokoje v hlavní budově mají 
tzv. francouzský balkón (tedy jen velké zasunovací okno,
nikoliv balkón). Dětská postýlka je na vyžádání (zdarma). 

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je vstupní hala, recepce, salónek, výtahy, hlavní
restaurace, 4 bary, konferenční místnost, obchůdek 
se suvenýry, společenská místnost s TV/SAT, internetový
koutek, prádelna, čistírna, kadeřnictví, 2 bazény, jacuzzi,
opalovací terasa, zahrada, parkoviště, amfiteátr (pro večerní
program – např. dětské disko, show pro dospělé), plážové
osušky, Wi-Fi a jiné (viz web). 

STRAVOVÁNÍ
Formou all inclusive (viz popis na webu). 

PLÁŽ
Velmi pěkná široká písečná pláž se světlým pískem je přímo
u hotelu. Vstup do moře je pozvolný.

SHRNUTÍ
Hned u moře, ochotný personál, chutná a pestrá strava.

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 50-150 m
Centrum: cca 600 m

www.vtt.cz/rkos114
www.caraviabeach.gr



KOS � KARDAMENA / KEFALOS

Hotel � All inclusive

Blue Lagoon Village

�� Akce pro repeaters

� Dítě výhodná cena

� Vodní park

� Plážové ručníky 

� Rezervujte včas

POLOHA
Nově postavený rozlehlý moderní hotelový komplex
má přátelskou atmosféru a opravdu vysoký standard služeb.
Areál navozující atmosféru vesničky je zasazen do krásné,
pečlivě udržované zahrady, idylické krajiny, obklopen 
je nádhernými bazény s jacuzzi i vodními tryskami a rozkládá
se v blízkosti moře. 

UBYTOVÁNÍ
Hotelový komplex tvoří 8 dvoupatrových budov a nabízí 
366 pokojů pro 1–3 osoby s terasou a výhledem do zahrady
nebo na moře a dále prostorné rodinné pokoje 
až pro 5 osob. Všechny pokoje mají koupelnu s vanou 
a sprchou, WC, fén, klimatizaci, TV/SAT, malou ledničku,
rychlovarnou konvici, připojení na internet, 
telefon + paralelní sluchátko na WC, trezor, balkón 
nebo terasu s výhledem do zahrady nebo na moře. 

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je hala s recepcí, salónek, výtahy, společenská
multifunkční místnost, konferenční sál, místnost pro stolní
hry, internetový koutek, dobře zásobený minimarket, butik,
kadeřnictví, salón krásy, 7 barů, 7 restaurací, z nichž 
je 6 all inclusive (restaurace Aegean, Golden Sun, Susshimi,
Mythos, Piazza, Adventure Barbecue a Thalassa Fish 
Tavern – konzumace v Susshimi a Thalassa Fish Tavern 
není součástí all inclusive), cukrárna Gelaterie s nabídkou
zákusků, zmrzliny, palačinek, vaflí a sladkostí, kavárna,
prádelna, hotelový lékař. 

STRAVOVÁNÍ
Formou all inclusive (viz popis na webu). 

PLÁŽ
Dlouhá pláž s tmavším pískem (místy mohou být oblázky), 
s velmi pozvolným vstupem a průzračně čistou vodou 
je lemovaná tamaryšky. 

SHRNUTÍ
Vodní park, klidné prostředí a blízko pláže.

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 200 m
Centrum: cca 12 km

www.vtt.cz/rkos115
www.bluelagoonvillage.gr
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Odlety
Praha, Brno

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

Dospělá osoba

Cena od

22 542 Kč*

Dítě do 12 let na přistýlce

Výhodná cena

4 990 Kč
Platnost ceny do 31. 3.

Dítě do 12 let pobyt zdarma

Cena od

7 490 Kč

Viz příloha Ceník str. 100, 103

* Cena po nejvyšší slevě



�� Akce pro repeaters

� Dítě pobyt zdarma

� Vodní park

� Plážové ručníky 

� Rezervujte včas
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Odlety
Praha, Brno

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

Dospělá osoba

Cena od

24 510 Kč*

Dítě do 12 let pobyt zdarma

Cena od

7 490 Kč

Viz příloha Ceník str. 100, 103

* Cena po nejvyšší slevě

Hotel � All inclusive

Blue Lagoon Resort

KOS � KOS - LAMBI 

POLOHA
Areál je zasazen do klidného prostředí v pěkné exotické
zahradě. Ve vzdálenosti cca 1,5 km jsou restaurace, bary,
kavárny, obchody se suvenýry a potravinami. Zastávka
městského autobusu, kterým je možné pohodlně cestovat
do centra města Kos (cca 2 km), je před hotelem. 

UBYTOVÁNÍ
Příjemný moderní hotelový areál tvoří hlavní jednopodlažní
budova, 6 dvoupodlažních depandancí a 3 satelitní budovy
(ty jsou od hlavní části vzdáleny cca 250 m a jsou zde též
další 2 restaurace, 2 bary, miniclub, 2 bazény pro dospělé 
i 1 bazén pro děti). 
V hotelovém areálu se nachází celkem 662 pokojů. 
1-2lůžkové pokoje mají možnost 1 přistýlky, pokoje 
pro rodiny jsou pro 4–5 osob, rodinné suite pro 4–5 osob
jsou v satelitní části areálu. Všechny pokoje jsou vybaveny
koupelnou s vanou a sprchou nebo sprchovým koutem, WC,
klimatizací, fénem, telefonem, TV/SAT, malou ledničkou nebo
na vyžádání minibarem. Balkón nebo terasa má výhled 
do zahrady, na bazén, na letovisko nebo směrem na moře. 

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je vstupní hala s recepcí, salónek s TV/SAT,
internetový koutek (za poplatek), 8 výtahů (3 v hlavní budově
a 5 v satelitní části), vnitřní bar s venkovním posezením,
venkovní bar a snackbar, venkovní kavárna, vnitřní
restaurace (nekuřácká), venkovní restaurace a malý kiosek
na pláži.

STRAVOVÁNÍ
Formou all inclusive (viz popis webu).

PLÁŽ
Písčito-oblázková pláž (místy menší i větší oblázky 
a šedožlutý písek) je ve vzdálenosti cca 100 m přes širokou
frekventovanou vozovku.

SHRNUTÍ
Vodní park, klidné prostředí, blízko pláže.

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 100 m
Centrum: cca 2 km

www.vtt.cz/rkos116
www.bluelagoonresort.com



KOS � LAMBI
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� Dítě pobyt zdarma
� Příznivá cena
� Dobrá poloha 

Hotel � All inclusive

Apollon

POLOHA
Hotelový areál je zasazený 
do pěkné zahrady se subtropickou
flórou – všude jsou nejrůznější
keře, palmy, stromy, květiny 
a byliny. 

UBYTOVÁNÍ
Celková kapacita tohoto areálu,
který tvoří 7 dvou až třípatrových
budov, je 183 1-2lůžkových pokojů
s možností 1 přistýlky. Všechny
pokoje jsou vybaveny koupelnou 
se sprchovým koutem nebo vanou 
a sprchou, WC, klimatizací, fénem,
telefonem, TV/SAT, malou
ledničkou a balkónem nebo
terasou s výhledem do vnitrozemí,
do zahrady, na okolí, omezeně
směrem na bazén.

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je recepce, vstupní hala,
salónek, TV/SAT, internetový
koutek, vnitřní restaurace, venkovní
bar a snackbar, venkovní posezení,
bazén, dětský bazén, dětský koutek
v zahradě, kulečník, tenis a hřiště
na basketbal. Wi-Fi je u recepce
zdarma, na pokojích za poplatek.

STRAVOVÁNÍ
Formou all inclusive 
(viz popis na webu).

PLÁŽ
Písčito-oblázková pláž, při vstupu
do moře je písek, potom oblázky.

SHRNUTÍ
Dobrá poloha, docházková
vzdálenost do centra města, 
krásná zahrada.

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 250 m
Centrum: cca 2 km

www.vtt.cz/rkos118
www.apollonhotels.gr

Odlety
Praha, Brno

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

Dospělá osoba

Cena od

14 260 Kč*

Dítě do 6 let pobyt zdarma

Cena od

7 490 Kč

Viz příloha Ceník str. 100, 103

* Cena po nejvyšší slevě

� Akce repeaters
� U pláže
� Blízko centra

Hotel � All inclusive

Atlantis

POLOHA
Velmi známý a vyhledávaný
hotelový areál obklopený
subtropickými rostlinami se nachází
v klidné turistické části města. 

UBYTOVÁNÍ
Areál tvoří hlavní budova, boční
křídla a zahradní bungalovy.
Celkem je zde 510 1-2lůžkových
pokojů s možností 1 přistýlky 
a pokojů pro rodiny s možností 
2 přistýlek. Všechny pokoje jsou
vybaveny koupelnou s vanou 
či sprchou anebo sprchovým
koutem, WC, klimatizací, fénem,
trezorem, telefonem, TV/SAT,
ledničkou, balkónem nebo terasou
s výhledem do zahrady, na hory
nebo s výhledem na moře.

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je recepce, vstupní hala 
a salónek s TV/SAT, výtahy, 
2 restaurace, hlavní bar, bar 
a snackbar u bazénu a na pláži,
kavárna, taverna, 2 velké bazény,
dětský bazén a dětské hřiště. 

STRAVOVÁNÍ
Formou all inclusive 
(viz popis na webu). 

PLÁŽ
Písčito-oblázková pláž, kde světlý
písek (místy oblázky) přechází 
do tmavé barvy, je hned u hotelu.

SHRNUTÍ
Výhodná poloha, příjemný
personál, hned u pláže.

VZDÁLENOSTI
Pláž: přímo u pláže
Centrum: cca 2 km

www.vtt.cz/rkos117
www.atlantishotel-kos.com

Odlety
Praha, Brno

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

Dospělá osoba

Cena od

15 408 Kč*

Dítě do 6 let pobyt zdarma

Cena od

7 490 Kč

Viz příloha Ceník str. 101, 104

* Cena po nejvyšší slevě
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KOS � LAMBI / MASTICHARI

Boutique hotel � Snídaně

Aqua Blu & Spa

POLOHA
Hotel se zaměřuje na "adult only",
to znamená na všechny páry všech
věkových kategorií s vyloučením
dětí do 16 let.

UBYTOVÁNÍ
Hotel nabízí 53 2 lůžkových pokojů
a dalších typů pokojů (viz web).
Všechny pokoje jsou vybaveny
koupelnou se sprchovým koutem
nebo vanou a sprchou, WC,
klimatizací, fénem, telefonem,
TV/SAT, ledničkou, trezorem 
a balkónem nebo terasou 
s bočním výhledem na moře.

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je recepce, vstupní hala,
výtah, vnitřní restaurace, terasa,
vnitřní bar, bar a restaurace 
u bazénu, kavárna, bazén, vnitřní
vyhřívaný bazén, slunečníky 
a lehátka u bazénu a na pláži
zdarma. Spa & Wellnes centrum,
boutique, kadeřnictví, prádelna 
(za poplatek), malá zahrada 
a parkoviště. 

STRAVOVÁNÍ
Snídaně je formou švédského stolu.

PLÁŽ
Písčitá pláž s hrubším pískem 
je hned u hotelu.

SHRNUTÍ
Pouze pro dospělé osoby, klidná
poloha a velmi kvalitně vybavené
Spa centrum.

VZDÁLENOSTI
Pláž: přímo u pláže
Centrum: cca 2 km

www.vtt.cz/rkos120
www.aquabluhotel.gr

Hotel � Polopenze

Neptune Hotels Resort & Spa

POLOHA
Hotelový areál se nachází v klidném
prostředí a je tvořen množstvím
unikátních zahrad.

UBYTOVÁNÍ
Celková kapacita je 569 pokojů,
suites a apartmánů v hlavní budově
nebo bungalowech. Standardní 
1-2lůžkové pokoje s možností
1 přistýlky jsou v hlavní budově.
Všechny pokoje jsou vybaveny
koupelnou s vanou a sprchou, WC,
klimatizací, fénem, telefonem,
TV/SAT, ledničkou, trezorem,
rychlovarnou konvicí a balkónem
nebo terasou s výhledem
do zahrady nebo na moře.

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je recepce, vstupní hala,
výtah, terasa, 4 restaurace, 
5 supermarketů v rámci areálu,
4 venkovní bazény, 3 dětské
venkovní bazény, vnitřní vyhřívaný
bazén, malý vodní svět pro děti se
skluzavkami, rozlehlé zahrady,
parkoviště a Wi-Fi.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně a večeře jsou formou
švédského stolu. 

PLÁŽ
Pěkná písečná pláž je hned 
před areálem.

SHRNUTÍ
Příjemný hotel, kde je mnoho vyžití
pro dospělé i děti.

VZDÁLENOSTI
Pláž: přímo u pláže
Centrum: cca 5 km

www.vtt.cz/rkos119
www.neptune.gr

� Pro páry
� I pro náročné
� Přímo u pláže

Odlety
Praha, Brno

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

Dospělá osoba

Cena od

27 216 Kč*

Viz příloha Ceník str. 101, 104

* Cena po nejvyšší slevě

� Přímo u pláže
� Zábava na dosah
� Oblíbené místo

Odlety
Praha, Brno

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

Dospělá osoba

Cena od

24 182 Kč*

Viz příloha Ceník str. 101, 104

* Cena po nejvyšší slevě




