
LIMNOS

LIMNOS
� DOMOV ŘECKÉHO BOHA OHNĚ HÉFAISTA
� OSTROV TISÍCE POCITŮ

Letecké zájezdy
na 7, 10, 11 nocí

Odletové místo
Praha

Let na Limnos 
je s mezipřistáním 
v Kavale, 
let zpět je přímý.

Limnos je jedinečný, malebný a turismem
ještě neobjevený ostrov v severovýchodní
části Egejského moře. Osmý největší ostrov
Řecka. V řecké mytologii je právě tento
ostrov domovem řeckého boha ohně
Héfaista a nalézá se zde jeho pověstná dílna.

Ostrov čítá asi 35 vesnic a měst. Nejbližším
bodem k řecké pevnině je tzv. „třetí prst“
poloostrova Chalkidiki a to výběžek Athos. 
Za jasného slunného počasí je z Limnosu 
na Athos velice dobrá viditelnost. Na 259 km 
se rozkládá členité pobřeží plné nádherných
zálivů a mysů, na druhé straně i dvou rozlehlých
propastí – Bourni na severu a Moudros na jihu. 

Na ostrově se nachází několik znamenitých
zlatých pláží, celé pobřeží ostrova jich lemuje
více než sto. Většina pláží je stále přírodních 
a nabízí dostatek soukromí. Tradiční
architektura ostrova je velmi podobná klasické
řecké architektuře, která se vyznačuje
především jednoduchostí. Převažují kamenné
budovy, nejčastěji dvoupatrové, postavené 
v neoklasickém stylu. To nejlepší z místní
architektury je k vidění především v hlavním
městě ostrova – Myrině a v malebné vesničce
Kaspakas, která určitě stojí za zhlédnutí.
Návštěvníky přivítá také příjemná atmosféra 
a vstřícnost domácího obyvatelstva. 

V restauracích převažuje domácí kuchyně 
s orientálním charakterem – mnoho olivového
oleje, česnek, speciální koření a čerstvé bylinky.
Bohatá je nabídka ovoce a zeleniny, ryby a maso
jsou ve většině místních restaurací připravovány
na grilu. Limnos je proslulý kvalitním vínem,
tsipourem, ouzem, medem, stejně tak sýry 
z kozího a ovčího mléka vyráběných podle
starých receptur, známé pod jménem Kalathaki.
Tento sýr je dokonce chráněn certifikátem EU
jako ochranná známka původu. Výborné jsou
též místní plněné taštičky – na sladko nebo
slano, v cukrárnách stojí za ochutnání 
Venizelika (s mandlemi a vanilkou) a kataifi,
které zde chystají opravdu skvostně. 

V restauraci ochutnejte místní domácí těstoviny
(valanes, aftoudia, fiongakia, flomaria),
kaspakno (jehněčí), afkos (luštěnina) a čerstvé
rybí speciality.

Ostrov Limnos je ideálním cílem pro klidnou
dovolenou – najdete tu „sváteční“ tempo života,
relaxaci, odpočinek, krásnou přírodu, nádherné
pláže, vynikající kuchyni, přátelské místní
obyvatele a velmi zajímavá místa k poznávání.

Pokud máte v plánu pronajmout si auto nebo
motorku na více dnů a poznat ostrov důkladně,
označte si na mapě tato zajímavá místa: Atsiki,
Agios Demetrios, Agia Sofia, Agios Efstratios,
Agaryones, Dafni, Fysini, Kaspakas, Kontias,
Kontopouli, Kaminia, Kalliopi, Kotsinas, Kornos,
Kallithea, Karpasi, Katalakko, Livadochori,
Lychna, Myrina, Moudros, Nea Koutali,
Portianou, Pedino, Panagia, Plati, Plaka,
Romanou, Roussopouli, Repanidi, Sardes,
Skandali, Thanos, Tsimandria, Varos. Pozor 
na řízení ve vesničkách, ulice jsou úzké, směry
neznačené, ale neztratíte se.

Základní údaje o Limnosu (řecky Límnos):
správní středisko: Myrina, plocha oblasti: 
cca 476 km2, počet obyvatel: 18 000, 
nejvyšší vrchol: Skopia (Vigla) 470 m n. m.

Kompletní nabídka ubytování a aktuální
ceny na ostrov-limnos.vtt.cz
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DOPORUČUJEME
� nebojte se pronajmout si auto 

nebo motorku a vyražte za poznáním
panenské přírody na ostrově, 
narazíte na úžasné přírodní skvosty,
místa s dech beroucími 
a nezapomenutelnými výhledy

� jako milou pozornost, dáreček 
nebo suvenýr můžete pořídit 
na ostrově zdejší vínko, tsipouro, 
med a sýry z kozího i ovčího mléka 
dle prastarých receptur 

� navštivte během pobytu tradiční
tavernu či restauraci a dopřejte 
si typické řecké meze, nejlepší tavernu
poznáte vždy podle toho, kde je nejvíce
místních lidí.

� nechte se zlákat na ranní procházky
podél pobřeží, dýchejte svěží mořský
vzduch a třeba si trošku zacvičte 
na pláži, Vašemu tělu a zdraví 
to jen prospěje

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):

1) Okruh ostrovem
2) Tajemný Limnos
3) Gastronomy - gastronomické zážitky
4) Výlet lodí 

VÝLETY Výlety a tipy naleznete na webu.

LIMNOS

AGIOS IOANNIS

Agios Ioannis se nachází na západní straně
ostrova Limnos, cca 6 km od Myriny 
a cca 1,5 km od vesnice Kaspakas. Někdy 
se místní pláži říká „Kaspakas Beach“ 
po nedaleké vesnici. Agios Ioannis je oblast 
s dlouhou písečnou pláží s občasným výskytem
oblázků a průzračnou vodou s pozvolným
vstupem do moře. Na pláži je taverna, která
poskytuje veškeré nezbytné občerstvení.

Transfer:
Cesta z letiště do Agios Ioannis (cca 17 km)
potrvá asi 20 minut

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ

Porto Plaza Beach Resort 
(hotel s light all inclusive) ... str. 268-269
Para Thin Alos (studia) ... str. 270 

PLATI

Plati je komorní letovisko pro každého, kdo
touží po klidu a odpočinku. Leží na kopcovitém
jihozápadě ostrova Limnos, jen cca 2,5 km 
od hlavního města Myriny, kam se dá
pohodlně dojít i pěšky (cca 25–35 minut).
Pokud byste chtěli vyrazit do Myriny taxíkem,
cesta vyjde na cca 6–7 €. Pláž v Plati je dlouhá
cca 1 km, s jemným zlatavým pískem
a tyrkysově modrou vodou s pozvolným
vstupem do moře. Kopce kolem Plati poskytují

nádherný výhled na záliv a zelení protnutý
kolorit typicky řecké vesničky rozprostřené 
v kouzelném místě u pobřeží, nabízí se zde
úchvatný pohled na zapadající slunce. 

Transfer:
Cesta z letiště do Plati (cca 22 km) potrvá 
asi 25 minut.
PŘEHLED UBYTOVÁNÍ

Lemnos Village Resort 
(hotel s polopenzí plus) ... str. 271

MYRINA

Myrina je hlavní město s přibližně 3,5 tisíc
obyvateli, které nese své jméno po manželce
krále Thoa. Již ve 12. století př. n. l. byly
položeny základy města a byla postavena
pevnost na kopcích, která byla později
přestavena Benátčany a Turky v zámek. 
Tento zámek, znám pod jménem Paleokastro,
je dominantou níže položeného přístavu.
Určitě stojí za námahu vyšplhat se až sem,
neboť z hradeb jsou opravdu nádherné
výhledy a také tu můžete natrhat čerstvé
oregáno. V Myrině se nachází i archeologické
muzeum (největší na ostrově), k vidění tu jsou
poklady z celého ostrova. Limnos je poset
několika nádhernými kostely, za vidění 

v Myrině stojí kostel Panagia Kakkaviotissa,
který leží v jeskyni na vrcholku kopce v Thanos
a v centru hlavního města stojí katedrála Agia
Triada se dvěma zvonicemi nebo řadou dalších
budov a staveb dokládajících bohatou historii
tohoto místa. Naleznete zde také plážové bary,
kavárničky, restaurace, taverny i dostatek
obchodů umístěných podél pobřeží i v centru
města, které tvoří směsice členitých uliček,
které přímo lákají k posezení a krámky 
k nakupování. Suvenýr z dovolené si určitě
opatřete – co třeba dekorace z mušlí, kamínků
a ulit, olivové mýdlo nebo nějaká soška
řeckého boha? Rušný noční život ovšem 
v Myrině nehledejte, celková atmosféra města
je spíše poklidná a typicky ostrovní. Díky tomu,
že je městečko Myrina vystavěno u pobřeží, 

je dostupnost pláží zcela snadná. Zdejší pláž 
je písečná a dekorovaná příjemnou zelení, 
která poskytuje za letních slunných dní stín.
Díky ideální intenzitě vln se zde daří vodním
sportům, například windsurfingu, jízdě 
na vodních lyžích nebo projížďkám na člunech.

Transfer:
Cesta z letiště do Myriny (cca 18 km) potrvá 
asi 20 minut.

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ

Diamantidis (hotel se snídaní) ... str. 272
Ifestos hotel (hotel se snídaní) ... str. 273

Poznávejte na dovolené.
Ceny pronájmů aut naleznete na webu.



LIMNOS � AGIOS IOANNIS
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Hotel � Light all inclusive 

Porto Plaza Beach Resort 

� Sleva pro klienty 55+

� Dítě výhodná cena

� Pro všechny generace

� Blízko moře a pláže

� Rezervujte včas

POLOHA
Dnes již velmi dobře známý rodinný hotel 
s nádherným výhledem na moře je postavený 
v mírném kopci v oblasti Agios Ioannis a zároveň
nedaleko od pláže. Je vzdálen cca 8 km od přístavu
Myrina (zde je nejbližší banka, bankomat a pošta) 
a necelých 17 km od letiště na Limnosu. 
Hotel se nachází na klidném místě, ideálním 
na relaxaci a dokonalý odpočinek. Z hotelové terasy
jsou nádherné a nezapomenutelné výhledy na západ
slunce. Večer bývá hotel krásně nasvícený. Nádherná
je zdejší klidná zátoka, ze západního pobřeží bývá
někdy vidět při západu slunce až na Chalkidiki 
a na horu Athos. Minimarket je od hotelu vzdálený 
cca 350 m, nejbližší tavernička - snack bar je cca 250 m,
beach bar Raratonga je cca 350 m, taverna a bar Cave
je cca 700 m, cafe bar Ethnic (během srpna zde mívají
živou hudbu) je cca 950 m a ještě jedna taverna 
je cca 1,1 km.

UBYTOVÁNÍ
V hotelu, který se skládá ze 4 budov, je celkem 
40 moderně vybavených 1-2lůžkových pokojů 
s možností 1-2 přistýlek. Všechny pokoje jsou
vybaveny koupelnou s vanou a sprchou nebo
sprchovým koutem, WC, klimatizací, fénem, telefonem,
TV/SAT, malou ledničkou, rychlovarnou konvicí,
trezorem a balkónem s výhledem do zahrady, 
okolí nebo s bočním a přímým výhledem na moře.
Ubytování pro 1 osobu je ve standardním 2lůžkovém
pokoji s neobsazeným lůžkem. Některé pokoje 
je možné propojit (na vyžádání). Dětská postýlka 
je na vyžádání (zdarma).

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je prostorná vstupní hala s recepcí, salónek
s TV/SAT, výtah (jen v hlavní budově), restaurace,
venkovní posezení na terase s krásným výhledem 
na moře, vnitřní bar, bar a snackbar u bazénu, 
malý bazén, slunečníky a lehátka (u bazénu a na pláži
zdarma – na pláži podmíněno konzumací v plážovém
baru, v případě opuštění pláže (například přes oběd) 
je po návratu vyžadována další konzumace), zahrádka
a parkoviště. Wi-Fi je v prostorách hotelu 
a na některých pokojích zdarma. 

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

PLÁŽ
Pěkná písečná pláž s pozvolným vstupem je vzdálená
cca 60 m od hotelu, přes málo frekventovanou místní
komunikaci, cestou z mírného svahu. U pláže jsou
sprchy a toalety. Zájemcům o windsurfing a kiting
doporučujeme pláž Keros Beach na druhé straně
ostrova je proslulá provozováním tohoto druhu sportu.

SHRNUTÍ
Velmi příjemné ubytování s rodinnou atmosférou
v klidném prostředí, krásná příroda a moře. 

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 60 m
Centrum letoviska Myrina: cca 8 km

www.vtt.cz/rlim101
www.portoplaza.gr

Odlety
Praha

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

Dospělá osoba

Cena od

13 990 Kč*

Dítě do 12 let na přistýlce

Výhodná cena od

4 990 Kč
Platnost ceny do 31. 3.

Dítě do 12 let pobyt zdarma

Cena od

7 490 Kč

Viz příloha Ceník str. 118

* Cena po nejvyšší slevě
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LIMNOS � AGIOS IOANNIS



LIMNOS � AGIOS IOANNIS

Studia � Bez stravy / možnost dokoupení večeří plus

Para Thin Alos

� Dítě výhodná cena

� Pro všechny generace

� Rezervujte včas

� Blízko moře a pláže

� Oblíbené místo

POLOHA
Velmi příjemný menší pěkně upravený areál s přátelskou
atmosférou v klidné zátoce, přímo u moře a pláže, tvoří
celkem 4 dvoupatrové budovy. Studia Para Thin Alos 
(což přeloženo znamená „na pláži“) jsou umístěna v pěkné
zahradě s květinami, vinnou révou, keři a stromy, která sahá
až na pláž. 

UBYTOVÁNÍ
Celková kapacita je 12 1-2lůžkových studií s možností 
1 přistýlky. Všechna studia jsou vybavena koupelnou 
se sprchovým koutem, WC, klimatizací, TV (jen místní
programy), kuchyňským koutem se základním vybavením 
a elektrickým vařičem, rychlovarnou konvicí, trezorem 
a balkónkem nebo terasou s výhledem do okolí, vnitrozemí
nebo bočním výhledem směrem na moře. Na balkóncích
jsou slunečníky. Fén je na vyžádání na recepci.

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je recepce (08:00-23:00), místnost s TV/SAT,
snackbar, pěkná zahrada, parkoviště, bazén, slunečníky 
a lehátka na pláži zdarma. Wi-Fi je v areálu zdarma.
Upozorňujeme, že v budovách není výtah. V sezóně 2017 
zde byla příjemná dřevěná lehátka s matrací.

STRAVOVÁNÍ
Předem je možné přikoupit si večeře plus ve formě bufetu
v hotelu Porto Plaza Beach Resort **** vzdáleném 
cca 250 m (popis a ceny na našem webu). 

PLÁŽ
Pláž tvoří pruh větších oblázků, přímo u břehu a vstupu 
do moře je pásmo písku. Pláž je hned před areálem studií.
Vstup do moře je pozvolný, na dně je písek. Moře je zde
velmi čisté. Organizovaná pěkná písečná pláž místy 
s malými oblázky je vzdálena cca 100 m.

SHRNUTÍ
Klidné prostředí, rodinná atmosféra, stříška u moře 
s vinnou révou vybízí k příjemnému zastíněnému posezení.

VZDÁLENOSTI
Pláž: přímo před areálem studií
Centrum letoviska Myrina: cca 8 km

www.vtt.cz/rlim102
www.parathinalos.gr
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Odlety
Praha

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

Dospělá osoba

Cena od

8 990 Kč*

Dítě do 12 let na přistýlce

Výhodná cena od

4 990 Kč
Platnost ceny do 31. 3.

Dítě do 12 let pobyt zdarma

Cena od

7 490 Kč

Viz příloha Ceník str. 118

* Cena po nejvyšší slevě



� Dítě výhodná cena

� Pro všechny generace

� Blízko moře a pláže

� Oblíbené místo

� Rezervujte včas
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Odlety
Praha

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

Dospělá osoba

Cena od

15 490 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. 118

* Cena po nejvyšší slevě

Hotel � Polopenze plus

Lemnos Village Resort

LIMNOS � PLATI

POLOHA
Příjemný moderní hotelový komplex leží v klidné oblasti
střediska Plati s nádhernou písečnou pláží. 

UBYTOVÁNÍ
V tomto rozlehlém areálu je celkem 134 prostorných 
1-2lůžkových pokojů s možností 1 nebo 2 přistýlek nebo
lůžek. Všechny pokoje jsou vybaveny koupelnou s vanou 
a sprchou nebo sprchovým koutem, WC, klimatizací, fénem,
telefonem, TV/SAT, malou ledničkou, rychlovarnou konvicí 
a balkónem nebo terasou s bočním nebo přímým pohledem
na moře a záliv.

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je vstupní hala s recepcí, salónek s TV/SAT, výtah
(pouze v hlavní budově), restaurace s venkovním posezením,
vnitřní bar, bar a snackbar u bazénu a na pláži, minimarket,
zahrada, parkoviště, bazén, dětský bazén, slunečníky 
a lehátka u bazénu a na pláži zdarma, wellness centrum,
stolní tenis, 4 tenisové kurty. Trezor je na recepci 
a Wi-Fi v prostorách hotelu jsou zdarma.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně a večeře jsou formou bufetu. U večeří je k dispozici
zdarma karafa vody a neomezená konzumace vína místní
výroby. Předem je možné dokoupit si obědy plus 
(popis a ceny na našem webu). 

PLÁŽ
Dlouhá pěkná písečná pláž s pozvolným vstupem je hned 
u areálu, moře je zde velmi čisté. Nedaleko jsou dvě taverny
s rybími specialitami a řeckou kuchyní. Vodní sporty jsou 
za poplatek.

SHRNUTÍ
Krásné výhledy na moře téměř z každého koutu hotelu,
přátelský personál, kvalitní služby.

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 50 - 300 m
Centrum letoviska Myrina: cca 2,5 km

www.vtt.cz/rlim103
www.lemnosvillagehotel.com



LIMNOS � MYRINA
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Hotel � Snídaně

Diamantidis

� Dítě výhodná cena

� Rodinná dovolená

� Oblíbené místo

� Výhodná poloha

� Rezervujte včas

POLOHA
Velmi příjemný hotel s výbornou polohou leží obklopen
zelení v centru města a zároveň blízko malebného přístavu
Myrina (procházkou cca 15 minut). V okolí hotelu je množství
obchodů, kaváren, restaurací a barů. Do hotelu se vstupuje
po delším schodišti. 

UBYTOVÁNÍ
V hotelu je celkem 72 účelně vybavených 1-2lůžkových
pokojů s možností 1 nebo 2 přistýlek, ev. lůžek. Všechny
pokoje jsou vybaveny koupelnou s vanou a sprchou 
nebo sprchovým koutem, WC, klimatizací, fénem, telefonem,
TV/SAT, malou ledničkou, rychlovarnou konvicí, trezorem 
a balkónem s výhledem na bazén, hrad nebo do vnitrozemí.
Dětská postýlka je na vyžádání (zdarma).

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je vstupní hala s recepcí, příjemný salónek s TV/SAT,
2 výtahy, restaurace, venkovní posezení na terase, vnitřní
bar, snackbar u bazénu, malá zahrada, parkoviště, bazén
s částí vyhrazenou pro děti, slunečníky a lehátka u bazénu
zdarma. Wi-Fi je v prostorách hotelu a na pokojích zdarma.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně je formou kontinentálního bufetu. 

PLÁŽ
Nejbližší velmi pěkná, dlouhá, široká a písečná pláž 
s pozvolným vstupem do moře je vzdálená cca 450 m 
od hotelu. Slunečníky a lehátka jsou k  dispozici zdarma 
na organizované pláži, cca 1 km od hotelu směrem k hotelu
Ifestos (podmíněno symbolickou konzumaci v plážovém
baru, minimálně káva nebo nealkoholický nápoj).

SHRNUTÍ
Výhodná poloha v centru letoviska, čisté a praktické
ubytování, malebný výhled na hrad.

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 450 m 
Centrum: hned v okolí hotelu

www.vtt.cz/rlim104
www.ifestoshotel.gr

Odlety
Praha

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

Dospělá osoba

Cena od

13 932 Kč*

Dítě do 13 let pobyt zdarma

Cena od

7 490 Kč

Viz příloha Ceník str. 119

* Cena po nejvyšší slevě
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LIMNOS � MYRINA� Dítě výhodná cena

� Pro všechny generace

� Rezervujte včas

� Blízko moře a pláže

� Oblíbené místo

Odlety
Praha

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

Dospělá osoba

Cena od

12 128 Kč*

Dítě do 13 let pobyt zdarma

Cena od

7 490 Kč

Viz příloha Ceník str. 119

* Cena po nejvyšší slevě

Hotel � Snídaně

Ifestos

POLOHA
Příjemný rodinný hotel s výbornou polohou v centru
letoviska Myrina a zároveň nedaleko od pláže se nachází 
cca 4 km od termálních lázní a necelých 18 km od letiště. 
V okolí hotelu je množství obchodů, kaváren, taveren,
restaurací a barů. Do přístavu v Myrině se dá dojít pěšky 
za cca 20 minut, cesta vede malebnými uličkami. 

UBYTOVÁNÍ
V hotelu je celkem 44 pokojů účelně vybavených dnes
již starším nábytkem. 1-2lůžkové pokoje mají možnost 
1 přistýlky. Ubytování pro 1 osobu je ve standardním
2lůžkovém pokoji s neobsazeným lůžkem. Všechny pokoje
jsou vybaveny koupelnou se sprchovým koutem, 
WC, klimatizací, telefonem, TV/SAT, malou ledničkou, 
balkónem s výhledem do parku nebo do zahrady. 
Fén a sušák na prádlo jsou na vyžádání na recepci (zdarma).
Dětská postýlka je na vyžádání (zdarma).

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je vstupní hala s recepcí, salónek s TV/SAT,
restaurace s malým venkovním posezením na terase, vnitřní
bar, malý bazén (zastřešený) s omezeným počtem lehátek
zdarma. Trezor je na recepci zdarma. Wi-Fi je v prostorách
hotelu zdarma.

STRAVOVÁNÍ
Kontinentální snídaně je formou bufetu. 

PLÁŽ
Pěkná písečná pláž s pozvolným vstupem do moře 
je vzdálená cca 250 m od hotelu, cestou po silnici. Slunečníky
a lehátka jsou na pláži zdarma, podmíněno konzumací
(nápoje, občerstvení) v plážovém baru. V případě opuštění
pláže (například přes oběd) může být po návratu vyžadována
další konzumace. Zájemcům o potápění doporučujeme
místa v Myrině a v Plati. Zájemcům o windsurfing a kiting
doporučujeme pláž Keros Beach na druhé straně ostrova.

SHRNUTÍ
Strategická poloha, klidné místo u parku, blízkost zábavních
a nákupních možností.

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 250 m
Centrum: hned v okolí hotelu

www.vtt.cz/rlim105
www.ifestoshotel.gr




