
SAMOS

SAMOS
� PYTHAGORŮV OSTROV
� OSTROV LAHODNÝCH VÍN 

A KOUZELNÝCH PLÁŽÍ

Letecké zájezdy
na 7 a 14 nocí

Odletové místo
Praha

Samos je ostrov opředený legendami.
Svojí nádhernou přírodou, krásným mořem
a starobylou historií opakovaně přitahuje
návštěvníky, kteří se na ostrov rádi vracejí
a čerpají zde energii. Blízkost Malé Asie činí
ostrov ještě přitažlivějším, především pro
ty, kteří rádi využijí možnost podívat se
do Turecka. 

Samos je jeden z největších řeckých ostrovů
v Egejském moři. Jeho rozloha včetně malých
ostrovů je 475 km2. Na ostrově naleznete
nejvyšší hory v celém Egejském moři. 
Bájná hora Kerkis, známá z Odyssey, 
je vysoká 1434 m a hora Ambelos 1150 m.
Hornatý masív, který se pozvolna svažuje 
k moři, chrání ostrov před severními větry 
a zároveň ovlivňuje srážkový režim ostrova.

Samos je jedním z nejzelenějších
a nejbarevnějších ostrovů v Egejském moři.
Vápencové podloží ostrova přispívá 
k rozmanitosti květeny. Zemědělským 
produktům a vinné révě se na ostrově výborně
daří. Místní obyvatelé, žijící převážně v malých
vesničkách na úpatí hor, se věnují pěstování
vinné révy. Na terasovitých vinicích se pěstuje
jedno z nejlepších sladkých muškátových vín 
na světě Samos Nectar a další vynikající 
suché víno Samina. Není jistě náhodou, 
že víno ze Samosu si zvolil Vatikán jako svoje
mešní víno.

Na ostrově jsou vynikající příležitosti ke koupání 
a slunění. Klima je zde příznivé, jaro začíná
velmi brzy a léto je dlouhé a horké. Na ostrově
je velké množství pláží. Pláže na jihu jsou
převážně písečné a na severu oblázkové. 
Je těžké z tolika pláží vybrat ty nejkrásnější, 
ale přesto alespoň některé vyjmenujme: 
pláž Mourtia, Tsamadou, Lemonakia, Kokkari,
Potami, Limnionas, Chrissi Amos, Potokaki,
Mykali, Tsambou, Kerveli, Balos, Mikro a Megalo
Seitani.
Na ostrově je velké množství památek. 
Jsou doklady, že ostrov byl obydlen 

již v prehistorickém období 4 tisíce let př.n.l.
Velkého rozkvětu ostrov dosáhl v 6. století př.n.l.
za vlády Polykrata, kdy vzniklo mnoho
nádherných staveb, které se částečně zachovaly
až dodnes. Nejdůležitější stavbou byl přístav 
s neobyčejným chrámem bohyně Héry 
s hradbami, které byly vystavěny v dórském 
a jónském slohu, a které stále udivují 
svojí mohutností. Na ostrově je také Eupalinův
tunel (dlouhý 1036 m), jeden z technických
zázraků antické doby, a starý amfiteátr na svahu
hory Kasti Samos má řadu dalších
pamětihodností. Doporučujeme návštěvu
paleontologického a archeologického muzea.
Na ostrově je přes 20 pozoruhodných klášterů,
které byly vystavěny převážně v 16. století.
Nejslavnějším synem ostrova je bezesporu
filosof, matematik a zakladatel filosofické školy
Pythagoras ze Samu, který se zde narodil 
asi v roce 580 př.n.l. 

Kompletní nabídka ubytování a aktuální
ceny na www.viamare.cz/samos 
a ostrov-samos.vtt.cz.
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DOPORUČUJEME
� za návštěvu rozhodně stojí hlavní město

s velkým přístavem, rozsáhlou 
obchodní pěší zónou a velmi zajímavým
archeologickým muzeem, kde uvidíte 
5 m vysokou sochu nalezenou 
na ostrově

� Eupalinův tunel je jeden z technických
zázraků starověku a rozhodně by neměl
ujít Vaší pozornosti

� ochutnejte vynikající dezertní
muškátové víno Samos Nektar, 
které se dodává do Vatikánu

� prozkoumejte pláže severního pobřeží
na západ od Kokkari, budete překvapeni
nejen vyhlášenými plážemi Tsamadou 
a Lemonakia

� zajímejte se více o věhlasné řemeslo
stavitelů lodí, které je stále na ostrově
živé - starou tradiční cestou vyráběné
čluny v Agios Isidoros putují 
do celého Řecka

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):

Patmos - návštěva dalšího pozoruhodného
ostrova (plavba cca 2,5 h.), který leží jižně 
od ostrova Samos. Legenda vypráví, že zde
vznikla Apokalypsa, část Bible, kterou zde 
v roce 92 n.l. napsal Svatý Jan, když zde byl 
v exilu. Doporučujeme dokoupení okruhu

ostrovem s návštěvou jeskyně Sv. Jana 
a klášterů. 

Okruh ostrovem - nejzajímavější
pamětihodnosti ostrova, prohlídka
archeologických památek, starých horských
vesniček, výrobny keramiky, vinařského závodu. 

Turecko - Kusadasi - plavba cca 1,5 h. 
do Kusadasi, návštěva bazaru, obchodů, 
kobercové dílny nebo výrobny koženého zboží,

doporučujeme dokoupit si výlet do Efesu, kde je
mnoho dalších zachovalých antických památek.
NUTNÝ CESTOVNÍ PAS! 

Piknik - lodí se pluje na příjemnou pláž Megali
Lakka nebo na ostrov Samiopoula - koupání,
šnorchlování, vodní sporty, grilování. 

VÝLETY Výlety a tipy naleznete na webu.

SAMOS

KOKKARI

Městečko Kokkari, oblíbené prázdninové
letovisko, leží pod zalesněnými úbočími 
na severovýchodním pobřeží ostrova, pouze 
10 km od hlavního města Samos - Vathi. 
Jeho jedinečnost dokreslují dvě krásné
oblázkové pláže mezi dvěma skalnatými 
výběžky. Necelé 2 km od Kokkari se nalézají 
další dvě známé pláže s bílými oblázky
Tsamadou (úsek i pro nudisty) a Lemonakia,
které patří k nejlepším plážím na ostrově.
Kokkari si Vás podmaní svojí jedinečnou
prázdninovou atmosférou. Úzké uličky 
starého městečka, domy s barevnými fasádami 
a typickými balkónky, vyhlídky na moře, město 
a hory ze skalnatých útesů Vás budou inspirovat 
k opakovaným procházkám. Na pobřežní
promenádě je řada taveren, restaurací, kaváren
a barů, kde si můžete užívat romantiku
pomalého letního dne i rušného nočního života. 
V Kokkari dále naleznete obchody, samoobsluhy,
obchody se suvenýry, s keramikou a místními
produkty, lékaře, lékárnu, poštu, internetové

kavárny, veřejnou prádelnu, bankomat, vodní
sporty, windsurfing, školu windsurfingu, místní
dopravu do hlavního města a do městečka
Pythagorion, taxi, možnost pronájmu
dopravních prostředků a rezervace výletů přes
zástupce CK.

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

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ

Maria I (studia) ... str. 252 
Maria II (studia) ... str. 252 
Frini (studia) ... str. 253
Marin (studia, apartmány) ... str. 254   
Christina (hotel se snídaní) ... str. 255   
Kokkari Beach (hotel se snídaní) ... str. 256    
Gregory House (studia) ... str. 257 
Arion (hotel s polopenzí) ... str. 258 

PYTHAGORION

V přístavním a velmi živém městečku,
nejznámějším a nejoblíbenějším na ostrově,
nechybí snad nic, co hledá turista během 
své dovolené. Jsou tu bohaté možnosti denní 
i noční zábavy, nepřeberný výběr suvenýrů 
i restaurací, taveren a kaváren. Na zdejší
oblázkové pláži jsou možnosti vodních sportů.

Transfer:
Cesta z letiště do Pythagorionu (cca 2 km) 
potrvá cca 15 minut.

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ

Proteas Blu Resort (hotel s polopenzí) ... str. 258
Maritsa Bay (hotel s polopenzí) ... str. 259
Doryssa SeaSide Resort 
(hotel s polopenzí) ... str. 260-261

MYKALI

Velmi poklidná oblast, která se pyšní širokou 
a dlouhou pláží s oblázky, čistým mořem 
s výhledem do Turecka a možnostmi vodních
sportů, je vhodná k individuálním procházkám
do okolní krajiny. Za nákupy je třeba vyrazit 
do Pythagorionu (cca 8 km) či Samosu 
(cca 13 km), v okolí hotelu se žádné obchůdky
nevyskytují. Další možností je pronajmout 
si motorku nebo auto a poznávat ostrov
soukromě, zastavovat na nádherných
vyhlídkách, stoupat ke klášterům a objevovat
vesnice, které si stále udržují původní
atmosféru.

Transfer:
Cesta z letiště do Mykali (cca 12 km) 
potrvá cca 35 minut.

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ

Saint Nicholas (hotel s all inclusive) ... str. 262

Poznávejte na dovolené.
Ceny pronájmů aut naleznete na webu.

KERVELI

Středisko v srdci zeleně, pohody, relaxace 
a odpočinku. Kerveli je idylické až romantické
místo známé svojí oblázkovo-kamenitou pláží 
v zátoce Kerveli Bay na úpatí kopce, po pár
metrech je v moři už písečné dno. Moře je zde
klidné, teplé, mělké, úžasně čisté s tyrkysovou
barvou. Krásné jsou pohledy na turecké pobřeží.

Transfer:
Cesta z letiště do Kerveli (cca 20 km) 
potrvá cca 45 minut

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ

Kerveli Village (hotel s polopenzí) ... str. 264

POSSIDONIO

Toužíte po klidné atmosféře bez hlučných
turistů? Nepotřebujete k prožití letní dovolené
množství barů a diskoték, ale naopak preferujete
klid, příjemnou atmosféru 
a přírodní scenerii? V tom případě si Possidonio
obklopené lesy v kouzelné zátoce zamilujete.

Transfer:
Cesta z letiště do Possidonia (cca 18 km) 
potrvá cca 45 minut.

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ

Possidonio 
(hotel s polopenzí) ... str. 263

KARLOVASSI

Středisko Karlovassi leží na severozápadním
pobřeží ostrova a patří k největším městům 
na ostrově. Dříve bývalo nejdůležitějším sídlem
ostrova, o čemž turisty přesvědčí výstavní domy
v centru. Ve městě je celá řada kostelů,
kostelíčků a kapliček. Mezi nejvýznamnější 
patří kostel Agios Nikolaos. 

Transfer:
Cesta z letiště do Karlovassi (cca 55 km) 
potrvá cca 70 minut.

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ

Samaina Inn (hotel s all inclusive) ... str. 265



� Dítě výhodná cena
� Zábava na dosah
� Romantika starého města

SAMOS � KOKKARI

Studia � Bez stravy / možnost dokoupení večeří

Maria I

POLOHA
Vilka stojí v mírném svahu 
ve staré části Kokkari v uličce, 
která vede do centra městečka 
a na menší pláž na východním
pobřeží Kokkari.

UBYTOVÁNÍ
Vilka je členitá a jejím středem 
vede schodiště, které rozděluje
dům na 2 části. Studia se 2 nebo 
3 lůžky jsou prostorná a vzdušná. 
Z balkónů je úplný nebo částečný
výhled na moře a na Kokkari. 
1 studio má terasu situovanou 
do vnitřního prostoru domu. Studia
jsou vybavena sprchou, WC,
kuchyňským koutem (včetně vařiče
s troubou, základního nádobí 
a ledničky), kávovarem, TV,
telefonem, stropním ventilátorem,
klimatizací (za příplatek) a Wi-Fi.
Dětská postýlka je na vyžádání
(zdarma).

STRAVOVÁNÍ
Možnost dokoupení večeří 
v taverně Kokkoras.

PLÁŽ
Menší oblázková pláž, kde
naleznete malý bar, tavernu 
a pronájem slunečníků a lehátek, 
je nedaleko. 

SHRNUTÍ
Velmi pěkné ubytování 
v romantickém místě starého
města, se snadným přístupem 
do centra i k pěkné, 
malé a chráněné pláži.

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 230 m
Centrum: cca 150 m

www.viamare.cz/rsam101
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Odlety
Praha

Odletové dny
Pá
Počet nocí: 7, 14

Dospělá osoba
Cena od

11 472 Kč*

Odlety
Praha

Odletové dny
Pá
Počet nocí: 7, 14

Dospělá osoba

Cena od

11 062 Kč*

Viz příloha Ceník str. 114

* Cena po nejvyšší slevě

� Romantické prostředí
� Blízko pláže a centra
� Příznivá cena

Studia � Bez stravy / možnost dokoupení večeří

Maria II

POLOHA
Malá vilka stojí v mírném svahu 
a je vklíněna mezi ostatní domky 
v tiché uličce poblíž starého 
centra. Na nejbližší pláž chráněnou
před větrem a do centra městečka
se dostanete snadno po schodech,
které vedou středem starého
města přímo k pobřežní
promenádě s tavernami a bary. 

UBYTOVÁNÍ
Příjemné studio v 1. patře má užší
manželskou postel. Je vzdušné 
a z úzkého dlouhého balkónu 
je výhled na moře a hory přes
střechy starého města Kokkari.
Studio je vybaveno sprchou, WC,
kuchyňským koutem (včetně vařiče,
základního nádobí a ledničky) 
a stropním ventilátorem. 
Fén je na požádání na recepci.

STRAVOVÁNÍ
Možnost dokoupení večeří 
v taverně Kokkoras.

PLÁŽ
Menší oblázková pláž, kde
naleznete malý bar, tavernu 
a pronájem slunečníků a lehátek, 
je nedaleko. 

SHRNUTÍ
Ubytování v romantickém prostředí
starého města, kde lze pozorovat
život místních obyvatel, s dobrým
dosahem pláží a centra starého
města.

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 190 m
Centrum: cca 140 m

www.viamare.cz/rsam102

Viz příloha Ceník str. 114

* Cena po nejvyšší slevě

Dítě do 18 let na přistýlce

Výhodná cena od

4 990 Kč
Platnost ceny do 31. 3.

Dítě do 18 let pobyt zdarma

Cena od

7 490 Kč



� NOVINKA

� Blízko centra a pláže

� Rezervujte včas
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Odlety
Praha

Odletové dny
Pá
Počet nocí: 7, 14

Dospělá osoba

Cena od

10 980 Kč*

Dítě do 15 let na přistýlce

Výhodná cena od

4 990 Kč
Platnost ceny do 31. 3.

Dítě do 15 let pobyt zdarma

Cena od

7 490 Kč

Viz příloha Ceník str. 114

* Cena po nejvyšší slevě

Studia � Bez stravy / možnost dokoupení večeří

Frini

SAMOS � KOKKARI

POLOHA
Malý apartmánový penzion je celý doslova zahalený
bouganvilií a stojí poblíž příjezdové komunikace. 
Velmi snadno a rychle se odtud dostanete do centra starého
Kokkari a na menší pláž. V blízkém okolí jsou první taverny 
a obchody.

UBYTOVÁNÍ
Penzion je začleněn do staré zástavby městečka. Standardně
vybavená studia mají 2 lůžka, některá s možností přistýlky
(rozkládací gauč i pro dospělou osobu), kuchyňský kout
(včetně ledničky, elektrického vařiče a základního nádobí),
sprchu, WC, klimatizaci (za příplatek) a sejf (za příplatek). 
Z teras a balkónů je výhled do zástavby, k bazénu, 
do zahrady nebo na střechy domků půvabného městečka
Kokkari. V ubytování jsou i apartmány s 1 ložnicí a s obytnou
kuchyní s dalšími 2 lůžky (na vyžádání).

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
Ve vnitřním venkovním prostoru je malý bazén s lehátky 
a slunečníky. V penzionu naleznete i malou recepci.

STRAVOVÁNÍ
Možnost dokoupení večeří v taverně Kokkoras.

PLÁŽE
Menší pláž s malými oblázky, která je chráněná před větrem,
je nedaleko. Hlavní oblázková pláž v Kokkari je také velmi
blízko, můžete si zde pronajmout lehátka a slunečníky.

SHRNUTÍ
Ubytování v centru s velmi dobrým dosahem centra
a oblázkové pláže. Předností je i malý bazén.

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 230 m
Centrum Kokkari: cca 100 m

www.viamare.cz/rsam110



SAMOS � KOKKARI

Studia a apartmány � Bez stravy / možnost dokoupení večeří

Marin

� Až 2 děti výhodná cena

� Blízko pláže

� Klidné prostředí

� Výhodná poloha

POLOHA
2 domky Marin leží v příjemném prostředí uprostřed zahrad.
Nákupní možnosti a taverny jsou velmi blízko. Starobylé
centrum městečka Kokkari je v dosahu asi 5 minut.

UBYTOVÁNÍ
2lůžková nebo 3lůžková studia jsou standardně zařízená.
Prostorné apartmány mají 1 ložnici a obývací kuchyň 
s rozkládacím gaučem (až 2 pohodlná lůžka). Studia 
a apartmány jsou vybaveny sprchou, WC, kuchyňským
koutem (včetně vařiče, základního nádobí a ledničky),
kávovarem, klimatizací (za příplatek) a Wi-Fi. Balkóny 
směřují do okolní zástavby a do zahrad a vinohradu. 
Dětská postýlka je na vyžádání (zdarma).

STRAVOVÁNÍ
Možnost dokoupení večeří v taverně Kokkoras.

PLÁŽ
Na krásnou oblázkovou pláž se dostanete pohodlnou chůzí
asi za 3 minuty.

SHRNUTÍ
Jednoduchá, ale účelně vybavená studia a pěkné prostorné
apartmány se snadným dosahem pláže a centra městečka.

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 90 m
Centrum: cca 300 m

www.viamare.cz/rsam104
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Odlety
Praha

Odletové dny
Pá
Počet nocí: 7, 14

Dospělá osoba

Cena od

9 490 Kč*

Děti do 18 let na přistýlce

Výhodná cena od

4 990 Kč
Platnost ceny do 31. 3.

Deti do 18 let pobyt zdarma

Cena od

7 490 Kč

Viz příloha Ceník str. 115

* Cena po nejvyšší slevě



� Sleva pro klienty 55+

� Pro páry

� Pouze pro dospělé

� Přímo na pláži
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Odlety
Praha

Odletové dny
Pá
Počet nocí: 7, 14

Dospělá osoba

Cena od

12 538 Kč*

Viz příloha Ceník str. 114

* Cena po nejvyšší slevě

Hotel � Snidaně / možnost dokoupení večeří

Christina

SAMOS � KOKKARI

POLOHA
Malý komorní pension stojí přímo na oblázkové pláži
nedaleko centra města.

UBYTOVÁNÍ
Menší velmi příjemně vybavené pokoje jsou ve zvýšeném
přízemí a v 1. patře a mají krásný výhled na moře.
Bezprostřední blízkost moře a šumění vln vytváří
neopakovatelnou atmosféru. Balkóny od pláže odděluje
prostorná terasa, kde si můžete užít snídani s krásným
výhledem na moře. Pokoje jsou vybaveny balkónem,
sprchou, WC, TV, sejfem (za příplatek), ledničkou, klimatizací
(za příplatek) a Wi-Fi.

STRAVOVÁNÍ
Mírně rozšířená kontinentální snídaně je připravována 
přímo majitelkou v malé recepci, kde si ji vyzvednete. 
Snídá se na terase přímo u moře. Možnost dokoupení večeří
v taverně Kokkoras.

PLÁŽ
Na oblázkové pláži před pensionem je možné si pronajmout
lehátka a slunečníky.

SHRNUTÍ
Ta nejlepší poloha, jakou si můžete představit, činí toto
jednoduché ubytování velmi atraktivním. Velkou předností 
je krásný výhled na moře a přátelská atmosféra, kterou
vytváří majitelka domu. 

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 10 m
Centrum: cca 180 m

www.viamare.cz/rsam103



SAMOS � KOKKARI

Hotel � Snídaně / možnost dokoupení večeří

Kokkari Beach

� Dítě pobyt zdarma

� Velmi blízko pláž

� Rodinná atmosféra

� Rezervujte včas

POLOHA
Hotel má výjimečnou polohu blízko pláže. Taverny a obchody
jsou blízko podél komunikace, centrum Kokkari pohodlnou
chůzí asi za 15 minut. Vzhledem k tomu, že hotel je na konci
Kokkari, máte i dobrý přístup na další krásné pláže.

UBYTOVÁNÍ
2lůžkové pokoje s manželskou postelí nebo se 2 lůžky jsou
velmi dekorativní. V hotelu jsou také 3lůžkové pokoje.
Většina pokojů má z balkónů boční výhled na moře. 
Některé pokoje se dají propojit, mají výhled na bazén.
Všechny pokoje jsou vybaveny sprchou s WC, ledničkou,
klimatizací (za příplatek), TV/SAT. Dětská postýlka 
je na vyžádání (zdarma).

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je recepce s možností pronájmu sejfu, bazén 
s lehátky a slunečníky, dětský bazén, bar, dětské hřiště, stolní
tenis, biliárd a Wi-Fi, přes ulici pak plážový bar 
a bar Taj Mahal na pláži.

STRAVOVÁNÍ
V hotelu se podává rozšířená kontinentální snídaně formou
bufetu, možnost dokoupení večeří v taverně Kokkoras.

PLÁŽ
Krásná pláž s bílými oblázky, kde si můžete pronajmout
lehátka a slunečníky, je před hotelem přes komunikaci. 
Další krásné pláže Lemonakia a Tsamadou jsou v dobrém
dosahu.

SHRNUTÍ
Dobře vedený hotel s vynikající polohou jen pár metrů 
od pláže.

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 50 m
Centrum Kokkari: cca 900 m

www.viamare.cz/rsam105
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Odlety
Praha

Odletové dny
Pá
Počet nocí: 7, 14

Dospělá osoba

Cena od

13 440 Kč*

Dítě do 12 let pobyt zdarma

Cena od

7 490 Kč

Viz příloha Ceník str. 115

* Cena po nejvyšší slevě



� Atraktivní místo nad
pláží Lemonakia

� Okouzlující výhledy

� Oblíbené

� Rezervujte včas
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Odlety
Praha

Odletové dny
Pá
Počet dní: 7, 14

Dospělá osoba

Cena od

11 062 Kč*

Viz příloha Ceník str. 115

* Cena po nejvyšší slevě

Studia � Bez stravy

Gregory House

SAMOS � KOKKARI

POLOHA
Domky se nacházejí na pozoruhodném místě nad krásnou
pláží Lemonakia. Stojí ve svahu nad silnicí, která odděluje
svah od pláže. Je odtud nádherný výhled na záliv Kokkari 
a na moře. Na okraj Kokkari, kde jsou taverny, bary 
a obchody, se dostanete asi za 15 minut.

UBYTOVÁNÍ
2lůžková studia jsou dobře udržovaná a jsou vybavena WC,
sprchou, kuchyňským koutem (včetně vařiče, základního
nádobí a ledničky), klimatizací (za příplatek), TV/SAT a Wi-Fi.
Studia jsou ve zvýšeném přízemí a ze zastíněných teras
studií je výhled na moře a do zahrady. V okolí je rozlehlá 
středomořská zahrada, odkud si z lehátek můžete užívat
krásné výhledy.

PLÁŽ
Na krásnou oblázkovou pláž Lemonakia se dostanete 
za necelých 10 minut, seběhnete-li z kopce a přejdete-li
silnici. Na pláži je taverna Andreas, která je proslulá
výbornou kuchyní.

SHRNUTÍ
Neobyčejné místo, které okouzlí všechny romantiky. 
Výhledy na malebné Kokkari a na moře jsou opravdu
okouzlující. Budete bydlet v přírodě, s městečkem, 
s tavernami a bary na dosah. Krásné prostředí a klid Vám
dovolí zapomenout na méně snadný přístup k domu.

VZDÁLENOSTI
Pláž Lemonakia: cca 190 m
Centrum Kokkari: cca 1,5 km

www.viamare.cz/rsam108



SAMOS � KOKKARI / PYTHAGORION
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� Akce repeaters
� Klidné prostředí
� Sportovní možnosti

Hotel � Polopenze

Arion

POLOHA
Známý hotelový areál se rozkládá
na kopci nad malebným letoviskem
Kokkari.

UBYTOVÁNÍ
Hotelový areál s poklidnou
atmosférou tvoří 8 budov. Celkem
je zde 43 pokojů a 65 bungalovů
pro 1-4 osoby. Všechny pokoje jsou
vybaveny koupelnou se sprchovým
koutem nebo vanou a sprchou, 
WC, klimatizací, fénem, telefonem,
TV/SAT, ledničkou, trezorem 
(za poplatek) a balkónem 
nebo terasou. 

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je recepce, bary,
restaurace, zahrada, parkoviště,
bazén, dětský bazén, lehátka 
a slunečníky u bazénu zdarma,
dětský koutek v zahradě, stolní
tenis a šipky (zdarma), kulečník,
sauna, masáže (za poplatek). 
Wi-Fi je v prostoru recepce
(zdarma).

STRAVOVÁNÍ
Snídaně i večeře jsou formou
švédského stolu.

PLÁŽ
Oblázková pláž Lemonakia 
je od hotelu vzdálena cca 700 m.

SHRNUTÍ
Hotel poskytuje kvalitní služby,
hotelový mikrobus jezdí zdarma 
do Kokkari a na pláže Lemonakia 
a Tsamadiu.

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 700 m
Centrum: cca 1,5 km

www.vtt.cz/rsam111
www.arion-hotel.gr

Odlety
Praha

Odletové dny
Út, Pá
Počet nocí: 7

Dospělá osoba

Cena od

18 032 Kč*

Dítě do 14 let pobyt zdarma

Cena od

7 490 Kč

Viz příloha Ceník str. 116

* Cena po nejvyšší slevě

Odlety
Praha

Odletové dny
Út, Pá
Počet nocí: 7

Dospělá osoba

Cena od

22 460 Kč*

Viz příloha Ceník str. 116

* Cena po nejvyšší slevě

� I pro náročné
� Pro páry
� Ubytování jen od 16 let

Hotel � Polopenze

Proteas Blu Resort

POLOHA
Areál se nachází v klidném
prostředí v osamocené zátoce 
se dvěmi soukromými plážemi 
a velkolepým výhledem na moře. 

UBYTOVÁNÍ
Hotelový areál je tvořen hlavní
budovou a bungalovy, celkem 
je zde 112 pokojů pro 1-3 osoby.
Všechny pokoje jsou vybaveny
koupelnou s vanou a sprchou, 
WC, telefonem, fénem, klimatizací,
minibarem, TV/SAT, trezorem,
trepkami a županem, prostorným
balkónem nebo terasou. 

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je vstupní hala s recepcí,
restaurace, bary, minimarket 
se suvenýry, slunečníky a lehátka 
(u bazénu i na plážích zdarma),
plážová osuška (zdarma), bazén,
tenisové kurty, fitcentrum, Spa 
(za poplatek), parkoviště, zahrada 
a Wi-Fi (zdarma). 

STRAVOVÁNÍ
Snídaně i večeře jsou formou
švédského stolu.

PLÁŽ
2 malé písčito-oblázkové pláže 
s pozvolným vstupem do moře 
jsou přímo u areálu hotelu. 

SHRNUTÍ
Vysoká úroveň poskytovaných
služeb, krátká doba transferu
z letiště, nádherné výhledy. 

VZDÁLENOSTI
Pláž: přímo před areálem
Centrum: cca 3 km 

www.vtt.cz/rsam112
www.proteasbluresort.gr



� Akce repeaters

� Rodinná atmosféra

� Klidné prostředí

� Oblíbené místo

� Rezervujte včas
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Odlety
Praha

Odletové dny
Út, Pá
Počet nocí: 7

Dospělá osoba

Cena od

10 990 Kč*

Dítě do 14 let na přistýlce

Výhodná cena od

4 990 Kč
Platnost ceny do 31. 3.

Dítě do 14 let pobyt zdarma

Cena od

7 490 Kč

Viz příloha Ceník str. 116

* Cena po nejvyšší slevě

Hotel � Polopenze

Maritsa Bay

SAMOS � PYTHAGORION

POLOHA
Areál leží v klidném prostředí ve svahu nad zátokou, kde je
křišťálově průzračné moře. Hotelový mikrobus jezdí obvykle
několikrát denně zdarma do Pythagorionu, kde jsou bohaté
nákupní možnosti a malebný rybářský přístav. Hotel
doporučujeme pro nenáročnou klientelu. 

UBYTOVÁNÍ
Jednoduchý hotel rodinného typu se skládá z hlavní budovy
a 4 vedlejších budov, celkem je zde 73 1-2lůžkových pokojů
s možností 1 přistýlky. Všechny pokoje jsou vybaveny
koupelnou se sprchovým koutem, WC, klimatizací (v ceně
01.07.-31.08. v určitých časových intervalech), telefonem,
TV/SAT, ledničkou, balkónem nebo terasou. Trezor a fén jsou
na recepci (zdarma). Dále hotel nabízí pokoje pro rodiny 
s možností až 2 přistýlek a studia (jen na vyžádání).

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je recepce, terasa s výhledem na moře a protější
břehy Turecka, vnitřní bar, restaurace, bazén, slunečníky 
a lehátky (na terase zdarma), parkoviště. Wi-Fi je v prostoru
recepce zdarma.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně jsou formou kontinentálního bufetu, večeře formou
jednotného servírovaného menu (předkrm, hlavní chod
a dezert). 

PLÁŽ
Menší, klidná přírodní oblázková pláž je cca 150 m strměji
z kopce dolů (po cestě). Dále je možné docházet k pláži pod
hotelem Glicorisa Beach (přes silnici, cca 500 m), která má
modrou vlajku EU. Vodní sporty je možné využít na známé
pláži Potokaki v Pythagorionu (za poplatek).

SHRNUTÍ
Rodinné prostředí, výhodná cena, pěkná krajina a výhled
na moře.

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 150 m
Centrum: cca 3 km

www.vtt.cz/rsam113
www.samos-travel.com/maritsabay



SAMOS � PYTHAGORION
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Hotel � Polopenze / možnost dokoupení all inclusive

Doryssa Seaside Resort

� Akce repeaters

� Dítě za výhodnou cenu

� I pro náročné

� Pro všechny generace

� Přímo u pláže

POLOHA
Komplex tvoří hlavní budova a vesnička Agia Marina,
kde jsou domečky s nadstandardním typem ubytování
v rustikálním stylu. Areál je v poměrně malé
vzdálenosti od letiště, proto je třeba počítat v denních
hodinách s občasným hlukem, který zcela ustává 
ve večerních hodinách, neboť zdejší letiště je v provozu
jen během dne. Letovisko Pythagorion je vzdáleno 
cca 1 km, zde je dostatek nákupních i zábavních
možností, nechybí restaurace, taverny, rychlá
občerstvení, kavárny, bary a obchody se suvenýry,
bankomaty, lékař. Zastávka autobusu je před hotelem.

UBYTOVÁNÍ
Celkem je zde 316 pokojů, které jsou situovány 
v hlavní budově a v části areálu zvaném „village“.
Nabízí se zde 1-2lůžkové pokoje s možností 1 přistýlky
a nadstandardní pokoje typu Executive Sea View, 
které jsou pouze na vyžádání. Většina pokojů v areálu
je vybavena manželským dvoulůžkem, nikoliv dvěma
samostatnými lůžky. Ubytování v zahradních
domečcích (village) je pro max. 3 osoby. Všechny
pokoje jsou vybaveny koupelnou se sprchovým
koutem, WC, klimatizací, telefonem, fénem, TV/SAT,
ledničkou, trezorem, balkónem nebo terasou 
s výhledem do zahrady, vnitrozemí, okolí nebo 
na moře. Výhled na moře je za příplatek. 

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je vstupní hala s recepcí, salónek s TV/SAT,
salónek s krbem, vnitřní bar, piano bar, velký moderní
konferenční sál, venkovní restaurace, venkovní
posezení, kavárny, bar a snackbary u bazénu, 
salón krásy (kadeřnictví, manikúra, pedikúra – 
vše za poplatek), bazén, bazének s jacuzzi, dětský
bazén, slunečníky a lehátka u bazénu (zdarma), 
dětské hřiště, velká zahrada, jezírko s vodním
ptactvem, parkoviště. Wi-Fi v hotelu je zdarma. 
Ve vesničce se na náměstíčku nachází minimarket,
butik, zlatnictví, řemeslnická keramická dílna, pec 
na chléb, lis na víno, pronájem aut, kostel svaté
Mariny, kavárna a muzeum lidových řemesel. 
Ze sportovních možností hotel nabízí fitcentrum 
s TV a klimatizací, stolní tenis, plážový volejbal,
minifotbal a minigolf zdarma, tenis (za poplatek).
Wellness & Spa centrum – různé procedury, terapie 

a masáže – vše za poplatky, popisy jednotlivých
procedur a jejich ceny najdete na webu hotelu, pára –
cca 10 €/den. Osušky na pláž jsou zdarma. Hotel též
nabízí možnost zapůjčení notebooku (přes hotelovou
recepci – obvykle zdarma). Hotel pro své hosty pořádá
společenské a zábavní večery (večery s živou hudbou,
barbecue, řecké večírky). 

STRAVOVÁNÍ
Snídaně a večeře jsou formou švédských stolů. 
Za příplatek je možnost all inclusive 
(popis a ceny viz web). 

PLÁŽ
Hlavní budova se nachází přímo u moře 
a oblázkovo–písčité pláže, která byla oceněna modrou
vlajkou EU na znamení čistého moře a prostředí. 
Pláž je lemována stromy, které poskytují přirozený stín.
Na pláži jsou sprchy a kabinky. Slunečníky a lehátka 
na pláži jsou za poplatek. Jsou zde obvykle
provozovány různé vodní sporty za poplatek.

SHRNUTÍ
Výborná poloha hotelu – hned u moře, 
krátká vzdálenost od letiště (cca 10 minut), 
blízko Pythagorionu. 

VZDÁLENOSTI
Pláž: přímo před areálem
Centrum: cca 1 km

www.vtt.cz/rsam114
www.doryssa.gr

Odlety
Praha

Odletové dny
Út, Pá
Počet nocí: 7

Dospělá osoba

Cena od

19 672 Kč*

Dítě do 14 let pobyt zdarma

Cena od

7 490 Kč

Viz příloha Ceník str. 116

* Cena po nejvyšší slevě



261Rezervujte online na www.viamare.cz, Praha 222 206 206  |  www.vtt.cz, Praha 222 206 666  |  Brno 530 350 880  |  Ostrava 591 166 000

SAMOS � PYTHAGORION



POLOHA
Hotel je situován v klidné části oblasti Mykali. Areál leží
nedaleko velmi pěkné oblázkové pláže s křišťálově
průzračnou vodou. Hotel je znám svou pozorností ke svým
hostům a skvělou kuchyní. Ideální místo pro relaxační 
a poklidnou dovolenou. V blízkém okolí naleznete 
jen pár taveren.

UBYTOVÁNÍ
Příjemný rodinný hotel, který tvoří celkem 3 budovy, 
nabízí celkem 56 1-2lůžkových pokojů s možností 1 přistýlky.
Všechny pokoje jsou vybaveny koupelnou se sprchovým
koutem nebo vanou, fénem, WC, klimatizací, TV/SAT,
telefonem, malou ledničkou, balkónem nebo terasou. 
Pokoje mají výhled na moře, do zahrady nebo na bazén.
Některé pokoje v přízemí mohou mít snížený podhled. 

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je recepce, vnitřní restaurace, bar u bazénu,
parkoviště, trezor na recepci (zdarma), prádelna 
(za poplatek), bazén, dětský bazének, lehátka a slunečníky 
u bazénu (zdarma), sprcha u bazénu. Wifi a internetový
koutek u recepce zdarma. Osušky k bazénu a na pláž 
za vratnou zálohu. V hotelu můžete provozovat sportovní
aktivity zdarma: stolní tenis, kulečník, volejbal, plážový fotbal
(vybavení je poskytováno za depozit na recepci). 

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

PLÁŽ
Dlouhá a široká oblázková pláž Mykali je od hotelu vzdálena
cca 50 m. Písečné dno je po cca 1–2 m, hloubka začíná 
po cca 3 m. Pro hosty hotelu jsou lehátka, slunečníky 
a plážové osušky poskytovány zdarma. U pláže jsou sprchy. 

SHRNUTÍ
Klidné prostředí, pěkná pláž, příjemný personál, 
kvalitní služby.

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 50 m
Letovisko Pythagorion: cca 10 km

www.vtt.cz/rsam115
www.saintnicholas.gr

SAMOS � MYKALI

Hotel � All inclusive

Saint Nicholas

� Akce repeaters

� Dítě výhodná cena

� Sportovní možnosti

� Klidné prostředí

� Oblíbené místo
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Odlety
Praha

Odletové dny
Út, Pá
Počet nocí: 7

Dospělá osoba

Cena od

15 010 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. 117

* Cena po nejvyšší slevě



� Sleva pro klienty 55+

� Akce repeaters

� Dítě výhodná cena

� Přímo u pláže

� Rezervujte včas
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Odlety
Praha

Odletové dny
Út, Pá
Počet nocí: 7

Dospělá osoba

Cena od

13 768 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. 117

* Cena po nejvyšší slevě

Hotel � Polopenze

Possidonio

SAMOS � POSSIDONIO

POLOHA
Ubytování s příjemnou rodinnou atmosférou se nachází 
v romantickém prostředí, hned u moře, ve velmi klidném
středisku. Je zde jen jeden minimarket. Několik dalších
taveren se nachází v docházkové vzdálenosti na sousední
pláži Klima. Letovisko pro všechny, kteří si chtějí plnými
doušky vychutnat klid, bylo pojmenováno Possidonio. 

UBYTOVÁNÍ
Hotelový areál se skládá z několika až třípodlažních budov,
celkem je zde 55 pokojů. V naší nabídce máme studia 
pro 1-3 osoby (s možností 1 přistýlky). Všechna studia jsou
vybavena koupelnou se sprchovým koutem, WC, klimatizací,
fénem, kuchyňským koutem se základním jednoduchým
vybavením, rychlovarnou konvicí, elektrickým vařičem 
a ledničkou, TV/SAT (omezený počet programů), trezorem,
balkónem nebo terasou s výhledem do zahrady, okolí, 
na bazén nebo směrem na moře. Ubytování pro 1 osobu je
pouze na vyžádání. Dětská postýlka je na vyžádání (zdarma).

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je recepce, venkovní bar, snackbar a kavárna 
s TV/SAT (omezený počet programů), taverna přímo u moře,
bazén, dětský bazén, slunečníky a lehátka u bazénu
(zdarma), dětský koutek, zahrada a parkoviště. 
Wi-Fi je v prostrou recepce a restaurace zdarma. 

STRAVOVÁNÍ
Snídaně a večeře jsou formou bufetu. 

PLÁŽ
Pěkná pláž s drobnými oblázky se nachází hned u hotelu, 
s pozvolným vstupem vhodným též pro děti. Při vstupu 
do moře je po cca 1 m písečné dno. Lehátka jsou zdarma,
slunečníky „zastupují“ stromy poskytující přirozený stín, pod
kterými jsou lehátka umístěna. 

SHRNUTÍ
Krásná příroda, klidné relaxační prostředí, 
domácí atmosféra.

VZDÁLENOSTI
Pláž: přímo u hotelu

www.vtt.cz/rsam116



SAMOS � KERVELI

Hotel � Polopenze

Kerveli Village

� Akce repeaters

� Dítě výhodná cena

� Přímo u pláže

� Klidné prostředí

� Krásná příroda

POLOHA
Klidný hotel s příjemnou atmosférou, vystavěný v klasickém
řeckém stylu se nachází na východním pobřeží ostrova. 
Jeho 6 budov je situováno do svahu u zálivu, proto
doporučujeme jen pro mladší a střední generace. Hlavní
město je vzdáleno cca 9 km, dopravu do města zajišťuje
zdarma hotelový mikrobus. V okolí jsou též 2 taverny 
s místními specialitami – jedna na sousední pláži, druhá
ukrytá v divoké přírodě. 

UBYTOVÁNÍ
Celková kapacita tohoto hotelu je 62 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, ledničkou 
(za poplatek), trezorem (za poplatek), balkónem nebo
terasou. Výhled na moře je za příplatek. Superior pokoje
naleznete na našem webu. 

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je recepce, vnitřní a venkovní restaurace, taverna,
bar u bazénu, zahrada, parkoviště, Wi-Fi (za poplatek), bazén,
dětský bazén, lehátka a slunečníky u bazénu i na pláži
zdarma, dětské hřiště, stolní tenis (zdarma), půjčení jízdních
kol, potápěčské centrum (za poplatek). 

STRAVOVÁNÍ
Snídaně i večeře jsou formou bufetu.

PLÁŽ
Užší oblázková pláž s molem, usnadňujícím vstup do moře
po schůdkách, leží přímo pod hotelem a schází se k ní 
po schodech. Druhá oblázková pláž s pozvolným vstupem 
do moře se nachází dole v zátoce, cca 10 minut chůze 
po hlavní příjezdové cestě. 

SHRNUTÍ
Relaxační a čisté prostředí s úchvatnými 
a nezapomenutelnými výhledy na moře a krajinu, 
chutná kuchyně, velmi ochotný a příjemný personál.

VZDÁLENOSTI
Pláž: přímo u hotelu

www.vtt.cz/rsam117
www.kerveli.gr
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Odlety
Praha

Odletové dny
Út, Pá
Počet nocí: 7

Dospělá osoba

Cena od

15 326 Kč*

Dítě do 7 let pobyt zdarma

Cena od

7 490 Kč

Viz příloha Ceník str. 117

* Cena po nejvyšší slevě



� Akce repeaters

� Dítě výhodná cena

� Rodinná dovolená

� Oblíbené místo

� Rezervujte včas
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Odlety
Praha

Odletové dny
Út, Pá
Počet nocí: 7

Dospělá osoba

Cena od

16 392 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. 117

* Cena po nejvyšší slevě

Hotel � All inclusive

Samaina Inn

SAMOS � KARLOVASSI

POLOHA
Příjemný a velmi vyhledávaný, částečně zrenovovaný hotel
se nachází na okraji města Karlovassi. Ve vzdálenosti 
cca 200 m jsou obchůdky, kavárny, taverny, bary 
a supermarket. Pekárna je cca 100 m. Autobusová zastávka
je poblíž hotelu. Hotelovým mikrobusem lze cestovat 
cca 6x týdně na pláž Potami. Během pobytu můžete
poznávat okolí - procházky kolem staré části města, 
zde bývaly továrny na zpracování kůže a tabáku, dále 
je možná návštěva folklórního muzea (cca 1 km). 

UBYTOVÁNÍ
Areál tvoří 2 budovy s celkem 130 1-2lůžkových pokojů 
s možností 1-2 přistýlek. Všechny pokoje jsou vybaveny
koupelnou s vanou a sprchou nebo sprchovým koutem, WC,
telefonem, fénem, klimatizací (červenec-srpen), TV/SAT,
ledničkou, balkónem nebo teráskou. Hotel nabízí též
prostorné rodinné pokoje se 2 ložnicemi (popis a ceny 
na webu).  

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je recepce, 2 výtahy, minimarket/obchůdek 
se suvenýry, TV místnost, vnitřní a venkovní bar, snackbar,
restaurace, zahrada, parkoviště, bazén, dětský bazén,
slunečníky a lehátka u bazénu (zdarma), dětské hřiště 
a klub, tenis, basketbal, fitcentrum, stolní tenis, stolní hry
(zdarma). Osušky na pláž, Wi-Fi v prostoru recepce, žehlička
a trezor na recepci jsou zdarma. 

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

PLÁŽ
Oblázková pláž, místy kamínky, je od hotelu vzdálena 
cca 15 m přes silnici. Vstup do moře je pozvolný. 
V blízkosti se nachází též přístav. Slunečníky a lehátka jsou
na pláži za poplatek.

SHRNUTÍ
Chutná strava, příjemný a pěkně upravený areál, 
přátelská atmosféra.

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 15 m 
Centrum: cca 1,5 km

www.vtt.cz/rsam118
www.samainahotels.gr




