
ANDROS

ANDROS
� OSTROV BOHA DIONÝSE

Letecké zájezdy
na 7 a 14 nocí

Odletové místo
Praha

Pokud se chcete dozvědět, kde je dům
holubí, tak jak se zpívá v jedné naší velmi
známé písničce, vydejte se s námi na jeden
z ostrovů Kyklád - na jedinečný ostrov
Andros

Máte-li rádi dokonalost, jeďte na ostrov Andros.
Má vše, co k řeckému ostrovu patří: krásné
moře s úchvatnými plážemi, horské vesničky,
kde se zastavil čas, údolí plná květin a horských
pramenů a starobylé hlavní město s úzkými
uličkami a prostornými náměstími, kde vedle
sebe stojí nádherné paláce s městskými domy.
Ne nadarmo tento ostrov miloval sám bůh
Dionýsos. Říká se, že v době jeho slavností,
netekla z horských pramenů voda ale víno.

Andros je omýván Egejským mořem a v létě
je ochlazován větrem "meltemi". Je druhým
největším a současně nejsevernějším ostrovem
Kyklád. Jeho rozloha je 380 km2 a má 110 km
úchvatného pobřeží. Je hornatý, nejvyšší hora
ostrova Mount Petalon dosahuje výšky 1 003 m.
Můžete zde obdivovat nádherné pláže s bílým
pískem, malebné vesničky v horách, osady
u moře, budovy postavené v egejském stylu,
ale i neoklasicistické paláce s kykladskými
oblouky plnými květin. Malými stavebními
zázraky jsou věžovité holubníky, které
Vás upoutají řemeslnou zručností a smyslem
pro detail místních stavitelů. Na Androsu
na Vás dýchne starodávná vznešenost, která
vyzařuje jak z jeho domů, tak i z jeho obyvatel.
Vše vytváří harmonický celek, který Vám
nabídne okouzlení, klid a romantiku.
Pozemky od sebe oddělují zídky z břidlice,
které neopakovatelným způsobem zdobí
místní krajinu.

Ostrov v minulosti proslul chovem bource
morušového, který po mnoho let zajišťoval
bohatství a prosperitu ostrova. Kvalita zdejšího
hedvábí byla známá široko daleko. Bohatství
ostrova se projevilo i v kulturní oblasti. Zdejší
filozofická škola byla velmi známá a vyučovali
zde věhlasní učenci. V této době se ostrov stal

i námořní velmocí a s námořnictvím je úzce
spjat dodnes. V hlavním městě ostrova Chora
je námořní akademie, kde se vyučili téměř
všichni řečtí kapitáni, aby pak vypluli na své
cesty do celého světa. Na rozdíl od ostatních
ostrovů Kyklád je Andros bohatý na vodní
prameny a zeleň. V jeho četných údolích
je obrovské množství olivovníků, borovic
a ovocných stromů. V malebné vesničce Apikia
se nachází velmi slavný minerální pramen
Sariza, jehož voda je výborná především
při léčbě ledvinových potíží. Andros je ostrovem
mnoha tichých, mnohdy i těžko dostupných
klášterů, ve kterých se skrývá bohatství
v podobě unikátních byzantských ikon,
vyřezávaných oltářů, náboženských relikvií
a starých knih.

Na Androsu je popsáno 99 pláží. K překrásným
divokým plážím, na kterých snadno naleznete
soukromí, patří např. pláž Limanaki s malým
kostelíčkem, pláže Kaminaki, Vlyhada a pláž
Pirgos, která je pojmenována podle benátské
věže stojící na skále nad mořem.
Na severozápadním pobřeží jmenujme alespoň
pláž Zorkos, která je ideální pro potápění
a pro provozování vodních sportů.
Na východním pobřeží leží pak pláž Vitali
s pískem a s bílými oblázky a na jihovýchodě
ostrova budeme jmenovat alespoň pláž Grias
Pidima (Skok staré paní), která je spojena
se zajímavou legendou. 

Kompletní nabídka ubytování 
na www.viamare.cz/andros
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DOPORUČUJEME
� navštívit hlavní město Chora, prohlídka

archeologického muzea (k důkladné
prohlídce Vám nebude stačit pouze
jedna návštěva)

� prozkoumat vesničky Apikia, kláštera
Agios Nikolaos, městečka Korthi 

� objevovat starověký přístav Paleopolis
a vykoupat se na nedaleké pláži –
z Paleopolis je možné se v hlavní sezóně
vrátit lodí 

� lodní výlet na ostrov Tinos s prohlídkou
hlavního města - pro individuální
zájemce
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ANDROS � BATSI

Studia a apartmány � Bez stravy

Erotiki

POLOHA
2 vilky stojí ve svahu na severním
okraji městečka Batsi, opodál cesty,
která vede k menším plážím,
k překrásné pláži Delevoya a k pláži
Agia Marina. Na malé náměstí Batsi
se dostanete pěšky asi za 7 minut.

UBYTOVÁNÍ
V zahradě stojí 2 jednopatrové
vilky. Zastíněné balkóny vilek
směřují k moři a ze všech studií
je krásný výhled na moře a na
okolní ostrovy. Studia jsou buď
ve zvýšeném přízemí (24 schodů)
nebo v 1. patře. Studia mají 2 lůžka,
v některých lze vyžádat přistýlku
(rozkládací lůžko pro dítě do 12 let),
apartmány mají možnost
až 2 přistýlek. Jsou vybavena
kuchyňským koutem (včetně vařiče,
základního nádobí a ledničky),
sprchou, WC, balkónem, TV
a klimatizací. 

PLÁŽ
Místní pláž je písečná a její
pozvolný vstup do vody bude
vyhovovat rodinám s dětmi.
Jsou zde k pronájmu slunečníky
a lehátka a je zde bohatá nabídka
vodních sportů. V okolí je několik
klidných pláží. Na vzdálenější pláže
je možné dojet z Batsi za poplatek
malými čluny (kaiki). 

SHRNUTÍ
Velmi příjemné ubytování
s okouzlujícím výhledem na moře
v blízkosti menších pláží a přitom
s dobrým dosahem centra.

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

www.viamare.cz/rand101

Studia a apartmány � Bez stravy

Nora, Norita 

POLOHA
Vilky stojí u pláže při výjezdu
směrem na přístav Gavrio a jsou
mezi sebou odděleny místní
komunikací. 

UBYTOVÁNÍ
Vilka Norita je menší a modernější
a stojí bezprostředně ve svahu
nad pláží. Vilku Nora odděluje
od vily Norita silnice. Naleznete zde
2lůžková studia a jeden 3lůžkový
apartmán (manželská postel
+ rozkládací lůžko pro dítě). Studia
i apartmán jsou vybaveny sprchou,
WC, fénem, prostornou terasou
nebo balkónem, kuchyňským
koutem (včetně vařiče, toustovače,
kávového setu, základního nádobí
a ledničky), klimatizací a Wi-Fi. 

PLÁŽ
Přímo pod vilkami je písčitá pláž
s pozvolným vstupem do vody,
která bude vyhovovat rodinám
s dětmi. Na místě si můžete
pronajmout slunečník a lehátka,
je zde bohatá nabídka vodních
sportů. V okolí je několik klidných
pláží. Na vzdálenější pláže je možné
dojet z Batsi za poplatek malými
čluny (kaiki). 

SHRNUTÍ
Ubytování s bezprostřední blízkostí
malé pláže s výhledem na moře,
ale dál od centra městečka. Klidné
prostředí může občas narušit
místní doprava.

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 20 - 40 m
Centrum Batsi: cca 2 km

www.viamare.cz/rand102

Odlety
Praha

Odletové dny
Počet nocí: 7, 14

Ceny jsou na vyžádání 
dle aktuální ceny letenky.

Odlety
Praha

Odletové dny
Počet nocí: 7, 14

Ceny jsou na vyžádání 
dle aktuální ceny letenky.

� Pro rodiny s dětmi
� Blízko pláže i centra

� Přímo u pláže



SYROS

SYROS
� OSTROV BOHA HERMA

Letecké zájezdy
na 7 a 14 nocí

Odletové místo
Praha

Syros je již od nepaměti nazýván šťastným
ostrovem. Se svým velkolepým hlavním
městem, nazývaným též královnou Kyklád,
představuje skutečně jedinečnou podívanou
pro všechny milovníky Řecka.

Syros, jako ostatní ostrovy Kyklád, leží
v Egejském moři. Je většinou hornatý
a kopcovitý, jeho pobřeží je členité s mnoha
zálivy a útesy. Nejvyšším bodem ostrova je mys
Pyrgos se svými 441 m n. m. Vnitrozemí a jižní
svahy jsou rozděleny kamennými zídkami.
Na malých náhorních plošinách jsou rozesety
farmy, kde se pěstuje zelenina, chová skot
a včely. Právě z těchto farem pocházejí vynikající
mléčné výrobky, zejména sýr San Mihali,
vynikající pikantní sýr kopanisti a med
s příznačnou chutí tymiánu. Velmi důležitou
obživou místních obyvatel stále zůstává výroba
dřevěných lodí. 

Severní část ostrova je drsná a hornatá 
s divokými rozeklanými útesy a s řadou velmi
romantických, ale pouze pěšky přístupných pláží.
V jižní a západní části ostrova se nacházejí
okouzlující přímořské osady a vesničky 
s řadou krásných pláží. K nejhezčím patří 
pláže Kimata, Agios Nicolaos, Ermoupoli,
Ambela, Delfini a Ahladi. Klima ostrova 
je suché středozemní a na ostrově se velmi 
šetří vodou. Jako na ostatních ostrovech 
tohoto souostroví vane především v srpnu
severozápadní vítr zvaný meltemi. 

Po ostrově se dobře cestuje. Můžete si
pronajmout auto, motocykl nebo kolo. 
Hlavní město ostrova je Ermopolis, které
je národní památkou Kykládských ostrovů
je propojeno s vesnicemi a s osadami
autobusovými spoji, které Vám dovolí 
častou návštěvu tohoto krásného města. 

Kompletní nabídka ubytování 
na www.viamare.cz/syros

ERMOPOULIS

Obyvatelé ostrova většinou žijí v nádherném
hlavním městě Ermoupolis, které bylo
vyhlášeno národní kulturní památkou. Město
bylo zasvěceno starověkému bohu obchodu.
V minulosti byl tento důležitý přístav skutečně
nejvýznamnějším střediskem obchodu a kultury
v zemi a ležel na křižovatce mezinárodních
mořských cest. Jeho neoklasicistické budovy
se rozprostírají kolem přístavu a za ním se zvedá
dvojice pahorků - na severu katolický Ano Syros
a na jihu pravoslavný Vrontádo. Díváte-li se 
od moře, máte pocit, že se před Vámi otevírá
nádherné terasovité antické divadlo. 
Ve městě je řada kostelů, chrámů a muzeí.

GALISSAS

Galissas leží pouhých 7 km západně od hlavního
města Ermoupolis a umožňuje tak snadnou
návštěvu tohoto překrásného města. Na tomto
místě stávala již v 8. - 7. století př. n. l. antická
osada s opevněním sahajícím až na kopec 
Agia Pakou, která tvoří nádhernou dominantu
tohoto místa. Dnes zde naleznete kapli 
stejného jména. Městečko nabízí velmi
příjemnou procházku po přímořské promenádě. 
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DOPORUČUJEME
� prohlídku jeskyně Pherekides –

z vesničky Finikia se po kamenité cestě
dostanete k jeskyni Pherekides obranné
zdi vesnice Halandriani, kde jsou ruiny
obranných zdí a citadely a staré
pohřebiště. Z vrcholku Kastri
je překrásný výhled na kykladské
souostroví.

� návštěvu pozoruhodných pláží ostrova –
např. Angathopes, pláže na západním
pobřeží ostrova s výhledem 
na nejjižnější mys Viglostassi s majákem 
a pozoruhodných divokých pláží
na severozápadním pobřeží
(Varravoussa, Kija,Grammata).

� kláštery Syrosu: Agios Nikolaos, 
Agia Triada, Agios Athanasios, Pigi

Další zajímavosti Vám na místě
doporučí zástupce CK.
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SYROS � GALISSAS

Pokoje, studia a apartmány � Bez stravy

Galissas

POLOHA
2 vilky, které tvoří harmonický
celek, se nacházejí v klidném
prostředí asi 200 m od pláže 
a 100 m od autobusové zastávky. 

UBYTOVÁNÍ
Ve vilkách jsou 2 a 3lůžkové pokoje,
studia a apartmány. Studia
a apartmány jsou vybaveny
kuchyňským koutem (včetně
elektrického vařiče a ledničky),
sprchou, WC, TV, telefonem,
klimatizací, terasou nebo
balkónem.  Apartmány mají
1 samostatnou ložnici a obývací
část se 2 dalšími lůžky, některé
jsou mezonetového typu. 

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V zahradě je bazén, kde jsou
lehátka a slunečníky.

PLÁŽ
Dlouhá písečná pláž s jemným
pískem a pozvolným vstupem
do moře je vroubená tamaryšky
a je tak velmi dobře chráněna před
větry zvanými meltemi. Pláž byla
oceněna modrou vlajkou EU. Jsou
zde kabinky na převlékání, sprcha,
toalety, dětské a volejbalové hřiště,
pronájem slunečníků a lehátek,
vodní sporty. Na druhé straně
výběžku je pláž pro ty, kteří dávají
přednost koupání bez plavek. 

SHRNUTÍ
Pohodlné ubytování s bazénem,
v klidném prostředí, v blízkosti
pláže a dobrým dosahem ostatních
služeb.

VZDÁLENOSTI
Místní pláž: cca 200 m

www.viamare.cz/rsyr101

Studia a pokoje � Bez stravy

Thalasia Thea

POLOHA
Členitá budova je postavena
v kykládském stylu. Má vynikající
polohu, je blízko místní pláže, ale
také velmi blízko centra městečka. 

UBYTOVÁNÍ
V dvoupatrové budově jsou studia
a pokoje vybaveny sprchou, WC,
klimatizací, TV, Wi-Fi a balkónem
nebo terasou, z některých 
je výhled na moře. Studia mají
navíc kuchyňský kout (včetně
elektrického vařiče a ledničky).
Studia v přízemí jsou prostornější
a v letních měsících chladivější.
U domu je parkoviště.

PLÁŽ
Dlouhá písečná pláž s jemným
pískem a pozvolným vstupem
do moře je vroubená tamaryšky
a je tak velmi dobře chráněna před
větry zvanými meltemi. Pláži byla
oceněn modrou vlajkou EU.
Naleznete zde kabinky 
na převlékání, sprchu, toalety,
dětské a volejbalové hřiště. 
Můžete si pronajmout slunečníky 
a lehátka, provozovat vodní sporty.
Na druhé straně výběžku je pláž
pro ty, kteří dávají přednost 
plavání a opalování bez plavek. 

SHRNUTÍ
Pečlivě vedené a příjemné
ubytování s vynikající polohou. 

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 80 m

www.viamare.cz/rsyr102

Odlety
Praha

Odletové dny
Počet nocí: 7, 14

Ceny jsou na vyžádání 
dle aktuální ceny letenky.

Odlety
Praha

Odletové dny
Počet nocí: 7, 14

Ceny jsou na vyžádání 
dle aktuální ceny letenky.

� Blízko pláže
� Klidné prostředí

� Blízko pláže a centra



MYKONOS

MYKONOS

� OSTROV PLNÝ KLIDNÝCH, ALE I ŽIVÝCH MÍST
� OBLÍBENÝ OSTROV U MLADÝCH LIDÍ  

A ZEJMÉNA V LGBT KOMUNITĚ

Letecké zájezdy
na 10 a 11 nocí

Odletové místo
Praha

Mykonos je jedním z ostrovů Kykladského
souostroví Egejského moře plný krásných
zálivů, nádherných zátok, rozmanitých pláží
a zachovalých větrných mlýnů.

Na ostrově nenalezneme příliš mnoho zeleně,
ale ani to mu neubírá na jeho kouzlu 
a přitažlivosti. Členité pobřeží nabídne 
řadu zátok a zálivů s menší nebo větší pláží. 
Na hornatém povrchu můžete najít 
například archeologická naleziště nebo 
více než 300 kostelů a kostelíčků. 

V dnešní době se těší velké oblibě v LGBT
komunitě a to díky svým velmi živým

letoviskům. Jedno z nich, hlavní město Mykonos
na západním pobřeží ostrova, je plné Kykládské
architektury, úzkých uliček s nespočtem
restaurací, kaváren, barů a hudebních klubů
včetně diskoték a obchůdků. Jedná se tedy 
o centrum administrativy, ale i kultury ostrova. 

Pláže Mykonosu jsou písečné a s průzračně
čistou vodou. Najdete zde pláže klidné a vhodné 
pro kompletní a ničím nerušený odpočinek,
nebo pláže plné barů a plážových klubů, 
které zaručují „nekončící“ večírky. 

Kompletní nabídka ubytování a aktuální
ceny na www.viamare.cz/mykonos
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DOPORUČUJEME
� procházku okouzlujícími uličkami centra

hlavního města ve večerních hodinách
s pulzující ostrovní atmosférou

� milovníci historie budou v sedmém nebi
z možnosti navštívit více než 300 kostelů
a kostelíků, které se na ostrově
nacházejí 

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):

Delos – výlet na malý ostrov nedaleko
Mykonosu, navštívíte jedno z nejvýznamnějších
archeologických nalezišť, kde se měl narodit bůh
Apollón a bohyně Artemis. (orientační cena: 
50 €, dítě do 12 let: 25 €)

Safari Jeep – poznejte skrytá místa ostrova,
která jsou těžko dostupná. (orientační cena: 
65 €, dítě do 12 let: 35 €)

Plavba po jižním pobřeží
(orientační cena: 70 €, dítě do 12 let: 38 €)

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

GLASTROS

Nejedná se ani tak o vesnici či obec, ale spíše 
o předměstí hlavního města Mykonos. 

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ

Marianna (hotel se snídaní) ... str. 237
Giannoulaki (hotel se snídaní) ... str. 237      

AGIOS STEFANOS

Klidnější oblast s uvolněnou atmosférou, 
která se nachází v blízkosti hlavního města
Mykonos. 

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ

Mina Beach (hotel se snídaní) ... str. 238
Alkistis (hotel se snídaní) ... str. 238      

ORNOS

Jediná oblast na ostrově, která se podobá
klasickému letovisku. Nachází se cca 3,5 km
jižně od hlavního města a její písečná pláž
s průzračným mořem zajistí dokonalý
odpočinek. 

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ

Elena (studia) ... str. 239      

KALAFATIS

Obec Kalafatis se nachází na jihozápadní
straně ostrova asi 14 km od města Mykonos. 

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ

Aphrodite Beach (hotel se snídaní) ... str. 239      

Transfer:
Po příletu na ostrov Paros transfer do přístavu,
cesta lodí trvá asi 60-90 minut, následně transfer
do ubytování - do Ornosu a Agios Stefanos 
asi 20 minut, do Kalafatis asi 45 minut
a do Glastrosu asi 15 minut.
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MYKONOS � GLASTROS

Hotel � Snídaně

Marianna

POLOHA
Útulné ubytování s přátelskou
atmosférou se nachází na kopci
v klidném prostředí oblasti
Glastros. Díky své poloze nabízí
krásný výhled do údolí a na moře.
V blízkosti hotelu, přibližně 300 m,
pak najdete supermarket nebo
několik restaurací a taveren. 

UBYTOVÁNÍ
Ubytování je možné ve 2lůžkových
pokojích, které jsou vybaveny
koupelnou s WC, mini ledničkou,
klimatizací, TV, Wi-Fi a balkónem 
či terasou.

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
Mezi vybavení hotelu patří recepce
s velice příjemný posezením 
s TV, restaurace, venkovní bazén
s barem a s lehátky a slunečníky 
a soukromé parkoviště.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně jsou formou bufetu.

PLÁŽ
Nejbližší pláž Ornos je od hotelu
vzdálena přibližně 1 km, tedy 
asi 20 minut chůze. Další pláž
Korfos pak přibližně 1,5 km.

SHRNUTÍ
Ubytování s přátelskou atmosférou,
úchvatnými výhledy a klidným
prostředím.

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 1 km
Centrum města: cca 2,2 km

www.viamare.cz/rmyk105

Hotel � Snídaně

Giannoulaki

POLOHA
Stylový komplex se nachází 
na kopci v klidném prostředí
v oblasti Glastros a zároveň 
jen pár minut od centra města
nebo krásných pláží. Přímo 
u příjezdové cesty do komplexu
najdete menší supermarket, 
pár útulných barů a kaváren.
Zastávka autobusu je u cesty
vedoucí k hotelu.

UBYTOVÁNÍ
2lůžkové pokoje jsou vybaveny
koupelnou s WC, fénem,
klimatizací, TV/SAT, ledničkou,
trezorem, Wi-Fi a balkónem 
či terasou. Pokoje jsou čisté 
a prostorné.

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu najdeme recepci
s příjemným posezením, restauraci
s vnitřním a venkovním sezením,
venkovní bazén s dětským
bazénkem, vířivku, bar u bazénu,
saunu a i fitness centrum

STRAVOVÁNÍ
Snídaně jsou formou bufetu.

PLÁŽ
Nejbližší pláž Korfos, 
která je oblíbená díky 
svým ideálním podmínkám 
pro windsurfing, najdeme 
přibližně 2 km od hotelu.

SHRNUTÍ
Stylové ubytování v klidném
prostředí nabízející notnou 
dávku soukromí.

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 2 km
Centrum letoviska: cca 2,2 km

www.viamare.cz/rmyk104

Odlety
Praha

Odletové dny
Út, Pá
Počet nocí: 10, 11

Dospělá osoba

Cena od

24 018 Kč*

Viz příloha Ceník str. 109

* Cena po nejvyšší slevě

Odlety
Praha

Odletové dny
Út, Pá
Počet nocí: 10, 11

Dospělá osoba

Cena od

25 658 Kč*

Viz příloha Ceník str. 109

* Cena po nejvyšší slevě

� NOVINKA
� Zábava na dosah
� Klidné prostředí

� NOVINKA
� Zábava na dosah
� Klidné prostředí



MYKONOS � AGIOS STEFANOS
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� NOVINKA
� Klidné prostředí
� Zábava na dosah

Hotel � Snídaně

Mina Beach

POLOHA
Zcela zrekonstruovaný hotel 
se nachází v oblasti Agios Stefanos,
přibližně 4 km od centra hlavního
města Mykonos (Chora). V okolí
hotelu najdete řadu restaurací 
a místních taveren, kavárny 
a obchůdky. Krásná pláž, 
nový přístav a klidné prostředí, 
to je okouzlující ostrov Mykonos 
a oblast Agios Stefanos.

UBYTOVÁNÍ
2lůžkové pokoje jsou vybaveny
koupelnou s WC, balkónem 
či terasou, fénem, klimatizací,
trezorem, Wi-Fi, TV a mini lednicí.
Pokoje s přistýlkou pro dítě jsou 
na vyžádání.

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
Součástí hotelu je recepce,
parkoviště a restaurace 
na podávání snídaní.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně jsou formou bufetu.

PLÁŽ
Krásná a písečná pláž Agios
Stefanos je od hotelu vzdálena
přibližně 50 m. Jedná se o velmi
dobře organizovanou pláž
s veškerým servisem a službami.

SHRNUTÍ
Příjemné ubytování kousek 
od pláže v příjemném prostředí
oblasti Agios Stefanos.

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 50 m
Centrum města Mykonos: cca 4 km

www.viamare.cz/rmyk106

Odlety
Praha

Odletové dny
Út, Pá
Počet nocí: 10, 11

Dospělá osoba

Cena od

22 460 Kč*

Viz příloha Ceník str. 109

* Cena po nejvyšší slevě

Odlety
Praha

Odletové dny
Út, Pá
Počet nocí: 10, 11

Dospělá osoba

Cena od

33 038 Kč*

Viz příloha Ceník str. 109

* Cena po nejvyšší slevě

� NOVINKA
� Přímo u pláže
� Klidné prostředí

Hotel � Snídaně

Alkistis

POLOHA
Hotel se nachází v Agios Stefanos,
oblasti s velmi uvolněnou
atmosférou, přímo nad písečnou
pláží a nabízí tedy krásný výhled 
na moře nebo nový přístav, 
který je od hotelu přibližně 500 m.
V okolí hotelu se nachází řada
restaurací, místních taveren,
kaváren a obchůdků. Město
Mykonos a jeho centrum 
je pak vzdáleno přibližně 4,5 km. 

UBYTOVÁNÍ
Stylově zařízené 2lůžkové pokoje
mají koupelnu s WC, klimatizaci, 
TV, mini ledničku, fén, trezor, Wi-Fi
a balkón. Pokoje jsou prostorné 
a velmi elegantní.

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je non-stop recepce,
venkovní a vnitřní restaurace
s výhledem na moře, venkovní
bazén s lehátky a slunečníky,
bezplatné připojení Wi-Fi 
v celém areálu.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně jsou formou bufetu.

PLÁŽ
Pláž Agios Stefanos se nachází
přibližně 15 m od hotelu. 
Jedná se o písečnou pláž
s veškerým servisem 
a průzračnou vodou.

SHRNUTÍ
Ubytování s přátelskou atmosférou,
úchvatnými výhledy a klidným
prostředím.

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 15 m
Centrum města: cca 4,5 km

www.viamare.cz/rmyk101
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MYKONOS � ORNOS / KALAFATIS

Studia � Bez stravy

Elena

POLOHA
Studia se nacházejí v obci Ornos 
asi 3,5 km od hlavního města
Mykonos a v blízkosti jedné
z oblíbených pláží Ornos Beach
(necelých 300 m). Ve stejné
vzdálenosti je pak pláž Korfos,
která je oblíbená díky svým
skvělým podmínkám 
pro windsurfing. V okolí dále
naleznete mnoho restaurací 
a taveren spolu s obchůdky 
a supermarkety.

UBYTOVÁNÍ
K dispozici jsou 2lůžková studia,
která jsou vybavena koupelnou
s WC, fénem, klimatizací, TV,
trezorem, Wi-Fi, ledničkou 
a kuchyňkou se základním
vybavením, balkónem či terasou.

PLÁŽ
Oblíbená písečná pláž Ornos 
je od studií vzdálena cca 300 m.
Jedná se o organizovanou a hojně
navštěvovanou pláž.

SHRNUTÍ
Soukromé ubytování v centru
Ornosu, jen kousek od pláže 
a veškerého občanského vybavení.

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 300 m
Centrum města: cca 3,5 km

www.viamare.cz/rmyk103

Hotel � Snídaně

Aphrodite Beach

POLOHA
Hotel se nachází v obci Kalafatis 
na východní straně ostrova. 
Přes silnici je nejkrásnější pláž
ostrova - Kalafatis. Vedle hotelu
najdete centra s bohatou nabídkou
vodních sportů. Hotel je situován
v klidném prostředí a v nejbližší
obci Ano Mera (cca 5 km) najdete
řadu restaurací, taveren 
a obchůdků.

UBYTOVÁNÍ
2lůžkové pokoje s možností
přistýlky (pro dítě nebo dospělého)
jsou vybaveny koupelnou s WC,
fénem, telefonem, TV/SAT,
trezorem a Wi-Fi. 

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je non-stop recepce
s lobby prostory, obchod, butik,
restaurace, bary, bazén s lehátky 
a slunečníky, dětský bazén, vířivka,
tenisový kurt, tělocvična, herna 
a 3 svatební kaple.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně jsou formou bufetu.

PLÁŽ
Široká a organizovaná pláž Kalafatis
s velkou nabídkou vodních sportů,
která byla oceněna modrou vlajkou
EU, je od hotelu oddělena silnicí.

SHRNUTÍ
Luxusní ubytování kousek 
od krásné pláže s veškerým
servisem.

VZDÁLENOSTI
Pláž Kalafatis: cca 30 m
Město Mykonos: cca 14 km

www.viamare.cz/rmyk102

Odlety
Praha

Odletové dny
Út, Pá
Počet nocí: 10, 11

Dospělá osoba

Cena od

25 166 Kč*

Viz příloha Ceník str. 109

* Cena po nejvyšší slevě

Odlety
Praha

Odletové dny
Út, Pá
Počet nocí: 10, 11

Dospělá osoba

Cena od

33 530 Kč*

Viz příloha Ceník str. 110

* Cena po nejvyšší slevě

� NOVINKA
� Zábava na dosah
� Klidné prostředí

� NOVINKA
� Dítě výhodná cena
� Přímo u pláže



NAXOS

NAXOS
� DLOUHÉ PÍSEČNÉ PLÁŽE S PRŮZRAČNĚ

ČISTÝM MOŘEM
� OSTROV S UNIKÁTNÍ ATMOSFÉROU

Letecké zájezdy
na 10 a 11 nocí

Odletové místo
Praha

Naxos je největším ostrovem Kykladského
souostroví Egejského moře. Jedná se zároveň
i o nejzelenější a velmi úrodný ostrov.
Rozmanitost přírody je možné vidět 
na každém kroku. Ať už se jedná o vysoké
vrcholky majestátných hor, které zaujmou
na první pohled, nebo o zelená a svěží údolí,
až po nekonečné písečné pláže s křišťálově
čistým mořem. Pláže ostrova jsou jedny
z nejkrásnějších v celém Kykladském
souostroví a většina z nich byla oceněna
modrou vlajkou EU.

Ale není to jen příroda, která ostrovu dodává 
to kouzlo, ale i snaha místních obyvatel
dodržovat tradice. Asi nejlepším způsobem,
jak tyto tradice poznat, je navštívit typické
vesničky ukryté v horách, které Vás vtáhnou
do pravé ostrovní atmosféry. Okamžiky, které
zde strávíte při konání místního festivalu,
už nikdy nezapomenete. 

Už po příjezdu lodí do přístavu v hlavním městě
Naxos (Chora) Vás ostrov přivítá nádechem
antiky pohledem na nedostavěný chrám boha
Apollona na výběžku Portara. Následně Vás
odmění panoramatem na historickou pevnost,
kolem které je město postaveno. Jelikož 
se jedná o hlavní město ostrova, uspokojí
veškeré požadavky každého návštěvníka. 
Ať už se jedná o milovníky historie nebo
požadavky moderní doby. 

Na ostrově funguje velmi dobře autobusová
doprava a není tedy problém se po ostrově
pohodlně pohybovat. 

Kompletní nabídka ubytování a aktuální
ceny na www.viamare.cz/naxos
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DOPORUČUJEME
� nenechte si ujít návštěvu tradičních

vesnic v horách, kde můžete
nahlédnout na výrobu místních pokrmů
tradičními způsoby

� projděte se hlavním městem Naxos
s kouzelnou ostrovní atmosférou 

� nepropásněte alespoň jeden západ
slunce u nedostavěného chrámu
Apollona na výběžku Portara

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

Apiranthos - Fanari - Calki - pěší túra 
do nádherných vesnic ostrova Naxos, 
návštěva muzeí a historických památek spojená
s procházením nádherné a zelené krajiny
v okolí. (orientační cena: 55 €)

Údolí Melanes, Kouros at Flerios a Potamia -
procházka krásnou přírodou ostrova spojená
s poznáním trochu historie ostrova. Zavede Vás
na místa, kam se jen tak nedostanete a k vidění
bude i socha z 6. století p. n. l. (orientační 
cena: 55 €)

Santorini - celodenní výlet na ostrov 
Santorini, jeden z nejoblíbenějších ostrovů 
plný romantiky a úchvatných scenérií. Výlet

zahrnuje prohlídku měst Fira a nejznámějšího
Oia. (orientační cena: 65 €)

Kurzy tradičního vaření - kurz vaření tradiční
místní kuchyně spojený s krátkou návštěvou
místní farmy. Během vaření pokrmů navštívíte
nejdůležitější místa spojená s historií této
kuchyně. (orientační cena: 85 €)

VÝLETY Výlety a tipy naleznete na webu.

NAXOS

AGIOS PROKOPIOS

Živé letovisko s veškerým občanským vybavením
jako je supermarket, lékárna, ale také
restaurace, taverny, kavárny a obchůdky 
s různým sortimentem leží přibližně 5 km jižně
od hlavního města Naxos. Po celé délce letoviska
se táhne jedna z nejkrásnějších písečných pláží
ostrova - Agios Prokopios s nádherným okolím 
a průzračnou vodou. Pláž nabízí lehátka 
se slunečníky (za poplatek), vodní sporty včetně
potápění a nezapomenutelné západy slunce
spolu s výhledem na přilehlý ostrov Paros.

Transfer:
Cesta z letiště Paros do přístavu trvá asi 
20 minut, transfer lodí asi 60 minut a dále 
do Agios Prokopios asi 25 minut.

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ

Three Lakes (sudia) ... str. 242 
Perla (studia) ... str. 243 

AGIA ANNA

Klidnější letovisko navazuje na Agios
Prokopios. Nabídka letoviska není ale o nic
chudší a najdeme zde také řadu kaváren, 
barů, restaurací, obchůdků a taveren. 
Písečná a dlouhá pláž s křišťálově čistou vodou
je rozdělena do dvou částí malým přístavem.
Okolí je okouzlující a rozmanité. Najdeme zde
například chráněný cedrový háj, který letovisku
dodává na kouzlu.

Transfer:
Cesta z letiště Paros do přístavu trvá asi 
20 minut, transfer lodí asi 60 minut a dále 
do Agia Anna asi 25 minut.

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ

Keti (studia) ... str. 243
Irini (studia) ... str. 244

AGIOS GEORGIOS

Je asi nejoblíbenějším a nejnavštěvovanějším
letoviskem na západní straně ostrova. 
Je v těsné blízkosti hlavního města, tudíž 
vše máte na dosah ruky. V letovisku najdeme
oblíbenou pláž Saint Georgios Beach, kterou 
si díky svému pozvolnému vstupu do moře

oblíbili zejména rodiny s dětmi. Na pláži jsou
ale i ideální podmínky pro windsurfing a jiné
vodní sporty, o jejichž nabídku zde není nouze.
Krásné západy slunce, výhled na přilehlý
ostrov Paros nebo panoramatický pohled 
na pevnost města Naxos, i to letovisko Agios
Georgios nabízí.

Transfer:
Cesta z letiště Paros do přístavu trvá asi 
20 minut, transfer lodí asi 60 minut a dále 
do Agios Georgios asi 25 minut.

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ

Archipelagos (hotel se snídaní) ... str. 245

Poznávejte na dovolené.
Ceny pronájmů aut naleznete na webu.



NAXOS � AGIOS PROKOPIOS

Studia � Bez stravy

Three Lakes

� NOVINKA

� Dítě výhodná cena

� Pro rodiny s dětmi

� Rodinná atmosféra

� Klidné prostředí

POLOHA
Studia se nacházejí v letovisku Agios Prokopios, které je asi
5,5 km od hlavního města Naxos a pouhých 30 m od pláže.
Budova je mimo hlavní silnici s řadou kaváren, restaurací
a místních taveren a nabízí tedy klidné a nerušené prostředí. 

UBYTOVÁNÍ
Čistá studia jsou vybavena 2 lůžky s přistýlkou (rozkládací
pohovka pro děti), balkónem či terasou, kuchyňkou 
se základním vybavením a elektrickým dvouvařičem,
ledničkou, WC, koupelnou se sprchou, TV/SAT, Wi-Fi, fénem. 

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
Ve studiích je recepce, salónek s Wi-Fi, menší venkovní
posezení s možností grilování (po domluvě s majitelkou).
V sousedním hotelu je možné využít bazén a dětský bazének
s lehátky a slunečníky zdarma. 

PLÁŽ
Pláž Agios Prokopios, která byla oceněna modrou vlajkou EU,
se nachází cca 30 m od hotelu. Dlouhá, písečná a skvěle
organizovaná pláž disponuje vším, na co si vzpomenete -
vodní sporty, kavárny, restaurace, kluby a taverny. K dispozici
jsou i lehátka a slunečníky (za poplatek).

SHRNUTÍ
Ubytování v klidném prostředí a zároveň kousek od
veškerého občanského vybavení.

VZDÁLENOSTI
pláž Agios Prokopios: cca 30 m
autobusová zastávka: cca 20 m

www.viamare.cz/rnax105
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Odlety
Praha

Odletové dny
Út, Pá
Počet nocí: 10, 11

Dospělá osoba

Cena od

16 310 Kč*

Dítě do 12 let pobyt zdarma

Cena od

7 990 Kč

Viz příloha Ceník str. 112

* Cena po nejvyšší slevě
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NAXOS � AGIA ANNA / AGIOS PROKOPIOS

Studia � Bez stravy

Keti

POLOHA
Studia s rodinnou atmosférou 
se nacházejí u nejkrásnější pláže
ostrova - Plaka, která navazuje 
na letovisko Agia Anna. Okolí
letoviska je velmi klidné s lehkým
exotickým nádechem a krásnou
přírodou. Studia jsou situována 
asi 150 m od pláže a nejsou tedy
v těsné blízkosti ruchu letoviska. 

UBYTOVÁNÍ
Prostorná studia disponují
2 pevnými lůžky s možností
přistýlek (menší postel pro děti),
kuchyňkou se základním
vybavením a elektrickým
dvouvařičem, ledničkou, koupelnou
se sprchou a WC, fénem, Wi-Fi
a balkónem či terasou.

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
Ve studiích je recepce, zahrada
s venkovním posezením
a parkoviště. 

PLÁŽ
Nádherná písečná pláž s průzračně
čistou vodou s nádechem exotiky
a krásnou přírodou s nádherným
výhledem na přilehlý ostrov Paros –
to je pláž Plaka.

SHRNUTÍ
Čistá studia v klidném prostředí
vhodné pro rodiny s dětmi i páry
v blízkosti nejkrásnější pláže.

VZDÁLENOSTI
Pláž Plaka: cca 150 m
Autobusová zastávka: 40 m

www.viamare.cz/rnax103

Studia � Bez stravy / možnost dokoupení snídaní

Perla

POLOHA
Nově vybudovaný hotel se nachází
v letovisku Agios Prokopios 
na začátku hlavní ulice s řadou
restaurací, taveren, kaváren
a obchůdků, která vede přímo
k pláži. Přímo naproti hotelu 
je malý supermarket a autobusová
zastávka (cca 10 m), odkud 
se můžete dopravit do 5 km
vzdáleného hlavního města Naxos.

UBYTOVÁNÍ
2lůžkové studio s možností
přistýlky (rozložený pevný gauč) 
je vybaveno kuchyňským koutkem
se základním vybavením 
a elektrickým dvouvařičem,
ledničkou, WC, koupelnou 
se sprchou, fénem, klimatizací, 
Wi-Fi a balkónem či terasou.

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je recepce, menší lobby
prostor s Wi-Fi, vnitřní a venkovní
restaurace, snack bar, bazén
s lehátky a slunečníky zdarma,
dětský bazének.

STRAVOVÁNÍ
Možnost dokoupení snídaní
podávaných formou bufetu.

PLÁŽ
Nejbližší pláž Agio Prokopios 
je výborně organizovaná písečná
pláž s průzračně čistou vodou
nabízející krásné prostředí, lehátka
se slunečníky (za poplatek) 
a nezapomenutelné západy slunce.

SHRNUTÍ
Nově postavený hotel v perfektní
lokalitě s krásným okolím.

VZDÁLENOSTI
Pláž Agios Prokopios: cca 40 m

www.viamare.cz/rnax104

Odlety
Praha

Odletové dny
Út, Pá
Počet nocí: 10, 11

Dospělá osoba

Cena od

16 638 Kč*

Děti až do 15 let pobyt zdarma

Cena od

7 990 Kč

Viz příloha Ceník str. 111

* Cena po nejvyšší slevě

Odlety
Praha

Odletové dny
Út, Pá
Počet nocí: 10, 11

Dospělá osoba

Cena od

16 490 Kč*

Děti až do 15 let pobyt zdarma

Cena od

7 990 Kč

Viz příloha Ceník str. 112

* Cena po nejvyšší slevě

� NOVINKA
� Dítě výhodná cena
� Klidné prostředí

� NOVINKA
� Zábava na dosah
� Klidné prostřed



NAXOS � AGIA ANNA

Studia � Bez stravy

Irini

� NOVINKA

� Pro páry

� Zábava na dosah

� Klidné prostředí

POLOHA
Útulná studia jsou situována v živém letovisku Agia Anna,
které je přibližně 7 km od hlavního města Naxos. Budova 
je ve vedlejší uličce, kam už nedolehne ruch letoviska, které
je vzdáleno přibližně 100 m. Nabízí tak klidné místo v tichém
prostředí pouhé 2 minuty pěšky od veškerého vybavení
a služeb letoviska a krásné pláže Agia Anna.

UBYTOVÁNÍ
2lůžková studia jsou vybavena menší kuchyňkou s ledničkou
a elektrickým dvouvařičem, WC, koupelnou se sprchou,
fénem, TV/SAT, klimatizací, bezpečnostním trezorem, Wi-Fi
a balkónem či terasou s výhledem do zahrady nebo 
na město. 

PLÁŽ
Nejbližší pláž Agia Anna je dlouhá písečná pláž s průzračnou
vodou, která je rozdělena do dvou částí malým přístavem.
K dispozici jsou lehátka se slunečníky (za poplatek).
Pláž disponuje krásným výhledem na přilehlý ostrov Paros.

SHRNUTÍ
Moderně zařízená studia skrytá na tichém místě, ale zároveň
v těsné blízkosti letoviska jsou ideálním místem pro páry.

VZDÁLENOSTI
Pláž Agia Anna: cca 100 m
Centrum letoviska: cca 100 m

www.viamare.cz/rnax102
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Odlety
Praha

Odletové dny
Út, Pá
Počet nocí: 10, 11

Dospělá osoba

Cena od

15 390 Kč*

Viz příloha Ceník str. 112

* Cena po nejvyšší slevě



� NOVINKA

� Pro páry

� Klidné prostředí

� Vodní sporty

� Zábava na dosah
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Odlety
Praha

Odletové dny
Út, Pá
Počet nocí: 10, 11

Dospělá osoba

Cena od

14 990 Kč*

Dítě do 12 let pobyt zdarma

Cena od

7 990 Kč

Viz příloha Ceník str. 111

* Cena po nejvyšší slevě

Hotel � Snídaně

Archipelagos

NAXOS � AGIOS GEORGIOS

POLOHA
Tento stylový hotel se nachází 20 minut pěšky od centrálního
náměstí hlavního města Naxos v letovisku Agios Georgios.
Hotel je skvěle situován a i přes blízkost centra se jedná
o klidné místo s veškerou vybaveností. Na nejbližší pláž 
je to jen 5 minut chůze. 

UBYTOVÁNÍ
Menší pokoje v tradičním stylu jsou vybaveny 2 pevnými
lůžky s možností přistýlky (řádné lůžko), koupelnou 
se sprchou a WC, fénem, klimatizací, rychlovarnou konvicí,
ledničkou, TV/SAT a sejfem. Z balkónů nebo teras je výhled
na bazén nebo na město.

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je recepce s příjemným posezením, venkovní
zastřešená restaurace, venkovní bazén s pool barem, lehátky
a slunečníky, menší zahrada a venkovní posezení.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně je formou bufetu.

PLÁŽ
Oblíbená písečná pláž Saint Goerge Beach s pozvolným
vstupem do křišťálově čistého moře je od hotelu vzdálena
přibližně 5 minut pěšky. Na dlouhé pláži jsou místy lehátka
se slunečníky (za poplatek), ale najdou se i prázdná místa 
na písku. Pláž je oblíbená i díky svým perfektním
podmínkám pro windsurfing.

SHRNUTÍ
Stylový hotel v ideální lokalitě blízko centra, ale s klidným
prostředím a vším na dosah ruky.

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 250 m
Centrum města Naxos: cca 2,3 km

www.viamare.cz/rnax101




