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Korfu

Rezervace na 242 489 351

POVĚSTNÝ OSTROV FAJÁKŮ A POSLEDNÍ ZASTÁV-
KA ODYSSEA NA JEHO POUTI NA RODNOU ITHAKU. 

Ne nadarmo bývá Korfu označováno za věčně zelený
ostrov. Díky vydatnějším srážkám než na ostatních ost-
rovech Vás místo nadchne rozmanitou faunou a florou.
Ostrov se na jaře doslova topí v záplavě květů (roste
zde i několik druhů orchidejí). Hustá zelená vegetace
zajistí i v těch nejteplejších měsících příjemný stín. 
Korfu (řecky Kerkyra) je nejsevernějším ostrovem, 
po Kefalonii 2. největším ostrovem Jónského moře 
a zároveň nejzápadnějším místem řeckého území. 

Ostrovu právem náleží přívlastek smaragdový.
Rozsáhlé úrodné roviny jsou plné kvetoucích sadů,
olivovníků (říká se, že jich je na ostrově přes 4 milio-
ny), mandlovníků, citrónovníků, eukalyptů, cypřišů,
vavřínů či exotické rostliny kumkvat. Jedná se o jakýsi
malý pomerančovník z Asie (dovezený za britské
nadvlády), jenž místní využívají k výrobě marmelády 
a typického oranžového sladkého likéru. 
Na severu se tyčí nejvyšší hora Pantokrator s klášterem,
odkud je překrásný výhled na celý ostrov a na Albánii.
Neuvěřitelný pohled na jílové skály a na vrstvené
kamenné desky, klesající do moře Vás, čeká na mysu
Drastis. Západní skalnaté pobřeží se může pochlubit
nejprůzračnějším tyrkysovým mořem a překrásnými
písečnými plážemi, např. Gardeno, Santa Barbara, ráj
surfařů Issos (s vysokými dunami), Glyfada. Severo-
východ je zase typický malými zátokami s oblázky 
a klidným mořem (pláže Kassiopi, Avlaki). 
K zajímavostem ostrova patří návštěva ruin vesnice
Palea Perithia na svazích Pantokratoru. Z obtížně
dostupné a vysoko položené vsi začali v 60. letech
20. století obyvatelé odcházet do turistických letovi-
sek na pobřeží za snazším výdělkem. V současné
době se vesnička začíná pozvolna zalidňovat. 
Ostrov se v minulosti stal cílem mnoha osobností. Sám
Odysseus zde měl přistát na své desetileté pouti domů
na Ithaku při návratu z Trojské války. Obyvatelé ostrova
tzv. Fajákové (podle Fajáka, syna boha Poseidona 
a nymfy Kerkyry) Odysseovi darovali lo�, díky níž se
mohl bezpečně dostat na Ithaku ke své ženě
Penelopé. Zkamenělou lo� Fajáků připomíná kámen
v moři nedaleko břehů Paleokastritsy.
Korfu si oblíbila i rakouská císařovna Alžběta (Sissi), jež
si nechala postavit jižně od hlavního města velký palác
Achillion (jedno z nejnavštěvovanějších míst na Korfu).
Na ostrově pobývali také bratři Durrellové. S rodinou se
usadili v krásné Bílé vile v Kalami, později v Jahodově
růžové vile, Narcisové vile a nakonec Sněhobílé vile. V Bílé
vile, která je jako jediná přístupná veřejnosti, je taverna.
Hlavní město ostrova, nazývající se též Korfu (Kerkyra),
je plné nejrůznějších architektonických stylů mnoha sto-
letí. Největší vliv na výstavbu měli Benátčané, po nichž
zůstaly úžasné benátské pevnosti. Nenechte si ujít ani
kolonádu Liston, jedno z nejkrásnějších a největších
náměstí na Balkáně, Muzeum asijského umění nebo
nejsvětější kostel sv. Spyridona, patrona ostrova.

Sportovní možnosti naleznete na www.viamare.cz/
korfu/sportovni-moznosti.

Kompletní nabídka a aktuální ceny: 
www.viamare.cz/korfu

Letecké zájezdy
na 7 a 14 nocí

Korfu - pláž

Korfu - zámek AchillionKorfu - taverna

Kerkyra - hlavní město

Zámek Achillion

Paleokastritsa

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

Velký okruh po ostrově: Paleokastritsa, hlavní
město Korfu, Císařský most, Myší ostrov, zámek
Achillion (vstupné: cca 5 €) a miliony olivovníků, 
a to vše za jediný den. Dozvíte se o ostrově opravdu
hodně! (orientační cena: 33 €, dítě do 12 let: 20 €)

Albánie - výlet do odlišného světa a jiného století!
Navštivte jedno z posledních panenských míst
Evropy. Cena neobsahuje přístavní daň (cca 10 €) 
a fakultativní výlet s obědem (cca 20 €, dítě 14 €
- platí se na místě). K tomuto výletu stačí OP. 
(orientační cena: 30 €, dítě do 12 let: 20 €)

Lodní výlet do hlavního města Korfu - vychut-
nejte si dech beroucí pohledy na pobřeží Albánie 
a řeckou pevninu. Po návštěvě hlavního města lo�
zastaví na otevřeném moři a Vás čeká příjemné 
osvěžení v jónských vodách. (orientační cena: 30 €,
dítě do 12 let: 15 € z Agios Stefanos, 20 €, dítě 
do 12 let: 11 € z Kassiopi)

Hlavní město Korfu - procházejte se úzkými ulič-
kami města, vychutnejte si jedinečnou atmosféru
tradičních řeckých taveren nebo se jen tak osvěžte
v místním baru po horkém dni. Možnost návštěvy
lachtaní show (vstupné: cca 8 €, děti: 5,50 €). 
(orientační cena: 17 €)

Modrá laguna - zažijte pohodový den, na který
budete dlouho vzpomínat! Navštívíte kouzelnou
zátoku, Modrou lagunu, kde se natáčel stejno-
jmenný romantický film, mořskou jeskyni, kde se 
za 2. sv. války ukrývaly řecké ponorky, a nádhernou
rybářskou vesničku Sivota (řecká pevnina).
Vykoupejte se v křišťálově čistém moři, užijte si
slunce a odpočinek. Oběd v ceně! (orientační cena:
36 €, dítě do 12 let: 20 €)

Aquapark - 3. největší bazén s umělými vlnami 
na světě, klouzačka Kamikaze, černá díra a spousta
dalších atrakcí, které Vás pobaví v každém věku.
(orientační cena: 39 €, dítě do 12 let: 27 €)

Paxos a Antipaxos - Karibik nebo Řecko? Ostrovy 
s neuvěřitelně průzračným mořem. Budete mít pocit,
že jste daleko, že jste v Karibiku. (orientační cena:
34 €, dítě do 12 let: 20 €)

Výlety:

- rozhodně nevynechejte hlavní město ostrova 
Korfu a především jeho historickou část, na zá-
věr si dejte kávu v jedné z kaváren pod his-
torickými arkádami na Esplanade

- pokud budete v hlavním městě Korfu v době 
konání trhů, navštivte je, konají se v dopo-
ledních hodinách (kromě neděle) blízko Nové
pevnosti

- z města Korfu se vydejte do hor a objevte 
rázovitou vesničku Paleo Perithia pod vrcholem 
Pantokratoru

- vydejte se na jih ostrova, budete překvapeni, 
jezero Korission a písečné duny s krásnou
písečnou pláží Vám poskytnou soukromí a klid

- snažte se objevit některou z vil, kde trávila
pobyt na ostrově rodina Durrellových (Narci-
sová, Sněhobílá a Růžová vila)

Další zajímavosti Vám na místě doporučí 
zástupce Viamare.

Viamare doporučuje:

Kerkyra - hlavní město

Korfu

Pobyt na řeckých ostrovech neznamená jen koupání
a slunění u nejkrásnějšího a nejčistšího moře Evropy,
ale také možnosti poznávání historických a kulturních
pamětihodností ostrovů, přírodních krás a mnohdy
ještě tradičního způsobu života místních obyvatel.
Výborným prostředkem k tomuto poznávání je proná-
jem auta. 
Doporučujeme Vám zajistit si pronájem automobilu 
již nyní. Připravili jsme pro Vás zajímavou cenovou
nabídku. 
Spolupracujeme vždy s renomovanými a vyzkouše-
nými půjčovnami, které mají vozy pojištěny. Přesto
doporučujeme při předávce vozu na letišti nebo
v místě ubytování věnovat pozornost technickému
stavu vozidla a výši spoluúčasti na škodě.

Termín 01.05. - 25.06., 04.09. - 31.10. 26.06. - 03.09.
Skupina Typ auta Cena za 7 dní Každý další den Cena za 7 dní Každý další den
A Daewoo Matiz, Kia Picanto 5790 890 6790 990
B Hyundai Atos, Hyundai i10 A/C 6790 990 8690 1190
C Ford Fiesta, Kia Rio, Kia Ceed, 

9590 1390 9590 1390Hyundai Accent A/C
D Suzuki Jimny 4x4 9890 1490 12490 1790
E Minibus pro 7/9 osob 15390 2190 15390 2190

Ceny jsou platné při objednání minimálně 15 dní před odjezdem.
Přistavení vozu: letiště Korfu, Kassiopi, Agios Stefanos.
Předání vozu: letiště Korfu, Kassiopi, Agios Stefanos.
Spoluúčast na škodě: 250 €.
Připojištění nulové spoluúčasti: cca 5 €/den pro skupinu A, B, cca 10 €/den pro skupinu C, D a E (platba na místě).
Dětská sedačka: cca 3 €/den (platba na místě).
Minimální věk řidiče je 23 let. Nelze garantovat konkrétní typ auta, pouze skupinu.
Cestovní kancelář Viamare je pouze zprostředkovatel této služby, provozovatel je řecká půjčovna dopravních prostředků.

Kerkyra - hlavní město

KORFU - pronájem automobilů

Korfu - pláž
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KASSIOPI
Kassiopi bývala malou rybářskou osadou s malebným
přístavem. Dnes je to příjemné prázdninové letovisko
bez velkých hotelových komplexů. Okolo přístavu,
s malým náměstím a s platanem, naleznete řadu
obchodů a taveren. To je malé historické centrum
Kassiopi. Z jedné z kaváren se můžete potěšit pohle-
dem nejen na malebný přístav, ale i na zbytky pevnosti
ze 13. století. V dobách antických měl přístav důležité
poslání, kotvily a zásobovaly se zde lodě před odplutím
do Itálie. 

Současné centrum městečka a jeho četné obchody,
taverny a kafeniony jsou umístěny podél místních
komunikací, které končí v přístavu. Kassiopi má
pozoruhodný kostel s freskami ze 17. století, který 
se jmenuje Panagia Kasopitra. Z přístavu směrem 
na sever vede cesta, která lemuje pobřeží. Půjdete-li
po ní, naskytnou se Vám nádherné výhledy na azu-
rově modré moře a na malé pláže, které jsou kame-
nité nebo oblázkové. Asi po 20 minutách dojdete 
na městskou oblázkovou pláž Kalamionas, kde si
můžete pronajmout lehátka a slunečníky. Okolo
Kassiopi je řada dalších atraktivních pláží např. 
Bataria, Kanoni, Pipitou a Votana. Další krásná pláž 
je oblázková pláž Avlaki. Pláž Avlaki s křiš	álově 
čistým mořem nebývá plná turistů, protože hotelové
komplexy jsou daleko. Sousedí s dalšími zátokami 
s krásnými plážemi jako je Ag. Stefanos a Kerasia. 
Na některých těchto místech si můžete pronajmout
malý motorový člun a prozkoumat tuto nádhernou 
členitou oblast ostrova Korfu. 

Kompletní nabídka a aktuální ceny: 
www.viamare.cz/kassiopi

Kassiopi

Kassiopi - obchod

Kassiopi - pláž

Transfer:
Na letišti Korfu Vás bude očekávat zástupce
Viamare. Cesta do Kassiopi (cca 37 km) může trvat 
i 1 h. 30 min. (záleží na provozu).

Malé oblázkové pláže, na kterých si můžete pro-
najmout lehátka a slunečníky, pronájmy malých

motorových člunů, některé vodní sporty, potápění,
šnorchlování, taverny, restaurace, kafeniony 
i moderní kavárny a bary, internetová kavárna,
lékař, lékárna a bankomat. Možnost pronájmu
dopravních prostředků a zakoupení výletů přes
zástupce Viamare, který do místa pravidelně
dojíždí.

To nejdůležitější o Kassiopi

Kassiopi - pláž Kanoni

Pláž Kassiopi



Thea Thea - terasa

Thea

Panoramatický výhled
apartmány * 2-4 lůžka * vlastní stravováníThea **+

Poloha: vilka je postavena ve svahu nad příjezdovou
cestou a nad oblázkovou pláží Kassiopi, kam se dosta-
nete, sejdete-li po schodech (cca 54 schodů) a po sva-
hu a dále asi 80 m po silnici. V okolí jsou obchody a ta-
verny. Do malebného přístavu Kassiopi a k dalším ma-
lým oblázkovým plážím se dostanete po cestě, která
vede podél pobřeží. Naskytnou se Vám nádherné výhle-
dy na moře a přístav. Do centra Kassiopi se dostanete
velmi rychle i po silnici. Pěšky dojdete i na další atraktiv-
ní, převážně oblázkové pláže, kterých je v okolí několik.
Ubytování: všechny apartmány mají balkóny s krásným
výhledem na moře. Apartmány v 1. a 2. patře mají 
1 ložnici se 2 lůžky a obytnou kuchyň s dalšími 2 lůžky
(široké cca 79 cm). Apartmány jsou vybaveny sprchou,
WC, kuchyňským koutem (včetně vařiče, základního

nádobí a ledničky), TV, sejfem, klimatizací (za příplatek).
V domě je Wi-Fi. Dětská postýlka je na vyžádání (zdarma).
Hodnocení: největší předností domu je krásný panora-
matický výhled na moře a na městečko Kassiopi. Velkou
výhodou je i blízkost centra Kassiopi a dalších krásných
pláží této oblasti. Kdo má rád malé oblázkové pláže,
nebude zklamaný. 
Vzdálenost od pláže: cca 120 m.
Vzdálenost od centra Kassiopi: cca 200 m.
Vzdálenost od přístavu Kassiopi: cca 580 m.

Možnosti obsazenosti:
apartmány  iiii / iiii / iii / iiii / iii / ii

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rkor101
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Ceny obsahují: letenku Praha - Korfu - Praha včetně poplatků spoje-
ných s leteckou dopravou (poplatky: 2000 Kč), transfery, 7x nebo
14x ubytování, stravu dle ceníku, služby zástupce Viamare
Příplatky: klimatizace: cca 5 €/den (platba na místě), komplexní
cestovní pojištění: 35 Kč/osoba/den, minimální obsazenost u apart-
mánů Thea: 2 osoby
Dítě do 2 let: 1000 Kč bez nároku na místo v letadle a služby
*kombinovaná doprava - jedna cesta letecky, druhá autokarem 
a lodí, 15 nocí ubytování + 2 noci cesta - viz str. 12
Děti nesmí v den návratu ze zájezdu dovršit stanovený věk.

Dítě do 15 let VÝHODNÁ CENA 
Thea - na 3. a 4.lůžku
(platí pouze 3990 Kč/7 nocí 
nebo 5990 Kč/14 nocí 
- více na str. 8)

VČASNÁ REZERVACE AŽ DO 31.03.

Dítě do 15 let pobyt ZDARMA
Thea - na 3. a 4.lůžku
7 nocí: 7990 Kč 
14 nocí: 9990 Kč

DĚTSKÉ CENY

Aktuální ceny: www.viamare.cz

KORFU - KASSIOPI: odlety z Prahy každou neděli Ceník: Thea
Cena je uvedena za osobu. Ceny jsou kalkulovány k 1.10.2016. Minimální obsazenost zájezdu je 55 osob

Ubytování THEA
Osoba v apartmánu Osoba

obsazeném 2 osobami na 3. a 4.lůžku
Strava vlastní stravování vlastní stravování
Počet nocí 7 14 7 14
28.05. - 04.06. 11390 15290 9990 11990
04.06. - 11.06. 11690 15990 9990 11990
11.06. - 18.06. 12890 17190 9990 11990
18.06. - 25.06. 14190 18890 9990 11990
25.06. - 02.07. 15590 20390 9990 11990
02.07. - 09.07. 15790 20890 9990 11990
09.07. - 16.07. 15790 20890 9990 11990
16.07. - 23.07. 15790 20890 9990 11990
23.07. - 30.07. 15790 20890 9990 11990
30.07. - 06.08. 15790 20890 9990 11990
06.08. - 13.08. 15790 20890 9990 11990
13.08. - 20.08. 15790 20890 9990 11990
20.08. - 27.08. 15790 20890 9990 11990
27.08. - 03.09. 15290 19890 9990 11990
03.09. - 10.09. 14790 19590 9990 11990
10.09. - 17.09. 12990 17290 9990 11990
17.09. - 24.09. 12290 16290 9990 11990
24.09. - 01.10. 11990 9990
*01.10. - 18.10. 8890 8890

Thea - výhled
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AGIOS STEFANOS
Agios Stefanos je malé půvabné letovisko na severo-
západním pobřeží Korfu, které vzniklo na místě malé
rybářské osady. Jeho hlavní předností je okouzlující
písečná pláž v délce asi 2 kilometrů s pozvolným vstu-
pem do moře. Je to ideální místo pro rodiny s dětmi,
seniory, i pro všechny věkové kategorie, které upřed-
nostňují místa dosud nedotčená masovým turismem.
Na pláži si můžete pronajmout lehátka a slunečníky
(cca 7 €/set) a provozovat řadu vodních sportů včetně
paraglidingu. Ani v hlavní sezóně není obtížné najít 
na pláži soukromí. Pobyt v Agios Stefanos Vám zpes-
tří nádherné výhledy na západy slunce a na 4 malé
ostrůvky, z nichž 3 jsou stále obydleny.

Architektura je v souladu s přírodním prostředím bez
velkých a hlučných hotelových komplexů. V centru se
nachází řada útulných taveren, kaváren, cukrárna,
pekárna a obchůdky se suvenýry, s oděvy a zlatnictví.
Stánky s občerstvením a kavárny naleznete i na pláži. 
V okolí Agios Stefanos se nalézají další zajímavá místa,
blízká vesnice Avliotes (cca 4 km) a přímořská osada
Arillas. Pronájem dopravního prostředku Vám umožní
navštívit další krásné pláže v okolí, např. pláž Arillas,
Agios Georgios Pagon nebo pláž v Sidari. Přibližně 
20 minut od centra se nachází přístav. Odtud vyplou-
vají čluny, které zajišťují pravidelnou dopravu na tři
blízké obydlené ostrovy, které jsou součástí sou-
ostroví Dhiapondia.

Kompletní nabídka a aktuální ceny: 
www.viamare.cz/agios-stefanos

Agios Stefanos

Agios Stefanos

Agios Stefanos - kostelík

Agios Stefanos - butik

Agios Stefanos - taverna

Pláž Agios Stefanos 

Transfer:
Na letišti Korfu Vás bude očekávat zástupce
Viamare. Cesta do Agios Stefanos (cca 40 km)
potrvá asi 1 h. a 30 minut.

Taverny, restaurace, bary, obchody, pekárna, inter-
netová kavárna, bankomaty, lékař dojíždí z blízké-
ho Sidari, poštovní schránka, obchody se suve-
nýry, butik, zlatnictví, středisko vodních sportů
včetně pronájmu kajaků, šlapadel, člunů a parag-
lidingu. Pronájem dopravních prostředků a prodej
výletů přes zástupce Viamare. V místě je i půjčov-
na čtyřkolek a kol.
Ve 4 km vzdálené vesnici Avliotes naleznete další
obchody, taverny a lékárnu. 

Přehled ubytování:
Evinos (studio, apartmány) ... str. 29
Paralia I (studia, apartmány) ... str. 30 
Paralia II (studia) ... str. 30 
Spiros a Maria (studia) ... str. 32 
Moros (studia) ... str. 33 
Argyris (studia, apartmány) ... str. 34 

To nejdůležitější o Agios Stefanos



Evinos Evinos

Evinos - výhled z 1. patra

studio a apartmány * 2-4 lůžka
vlastní stravování / možnost dokoupení snídaní a večeříEvinos **

Poloha: budova s 1 studiem a 3 apartmány se nalézá
nad krásnou pláží Agios Stefanos v severní části leto-
viska, na kterou se lze dostat po širokých schodech
(cca 50 schodů) nebo po místní komunikaci a pak 
po chodníčku okolo vilky Paralia I. V nedalekém centru
osady naleznete vše, co k dovolené budete potřebovat.
Vzhledem k dokonalé písečné pláži a pozvolnému
vstupu do moře doporučujeme i pro rodiny s dětmi.
Ubytování: ze všech zastíněných a prostorných balkó-
nů je krásný výhled na moře, to platí i pro 1 apartmán
ve zvýšeném přízemí. V 1. patře jsou další 2 apartmány
a 1 studio (2 lůžka). Apartmány mají 2 ložnice (každá
se 2 lůžky) a menší kuchyňku. Studio i apartmány jsou
jednoduše zařízeny a jsou vybaveny sprchou, WC,
kuchyňským koutem (včetně vařiče, základního nádobí
a ledničky) a klimatizací (za příplatek). Dětská postýlka

je na vyžádání (zdarma). Venku je slabé připojení Wi-Fi. 
Stravování: doporučujeme si připlatit snídaně a večeře
(2 chody a salát) v taverně Spiros a Maria. Majitelům
patří velmi příjemný bar přímo na pláži, kde si lze dopřát
nápoje, saláty a další občerstvení (platba na místě).
Hodnocení: největší předností domu je skvělá poloha,
krásné výhledy na moře a na 4 malé ostrůvky a velmi
rychlá dostupnost skvělé písečné pláže.
Vzdálenost od pláže: cca 30 m + cca 50 schodů.
Vzdálenost od centra Agios Stefanos: cca 150 m.

Možnosti obsazenosti:
studia  ii
apartmány  iiii / iiii / iiii / iii / ii / iii

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rkor102
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Korfu - Agios Stefanos

Ceny obsahují: letenku Praha - Korfu - Praha včetně poplatků spojených s leteckou dopravou
(poplatky: 2000 Kč), transfery, 7x nebo 14x ubytování, stravu dle ceníku, služby zástupce
Viamare 
Příplatky: snídaně: 120 Kč/den, večeře: 320 Kč/den, dítě do 12 let: 180 Kč/den, 1lůžkové 
studio: 400 Kč/noc, klimatizace - studio: cca 5 €/den, apartmán: cca 10 €/den (platba 
na místě), komplexní cestovní pojištění: 35 Kč/osoba/den, minimální obsazenost u apartmánů
Evinos: 2 osoby
Dítě do 2 let: 1000 Kč bez nároku na místo v letadle a služby
*kombinovaná doprava - jedna cesta letecky, druhá autokarem a lodí, 15 nocí ubytování
+ 2 noci cesta - viz str. 12
Děti nesmí v den návratu ze zájezdu dovršit stanovený věk.

Dítě do 18 let VÝHODNÁ CENA 
Evinos - na 3. nebo 4.lůžku
(platí pouze 3990 Kč/7 nocí 
nebo 5990 Kč/14 nocí 
- více na str. 8)

VČASNÁ REZERVACE AŽ DO 31.03.

Aktuální ceny: www.viamare.cz

Dítě do 18 let pobyt ZDARMA 
Evinos - na 3. a 4.lůžku
7 nocí: 7990 Kč 
14 nocí: 9990 Kč

DĚTSKÉ CENY

KORFU - AGIOS STEFANOS: odlety z Prahy každou neděli Ceník: Evinos
Cena je uvedena za osobu. Ceny jsou kalkulovány k 1.10.2016. Minimální obsazenost zájezdu je 55 osob

Ubytování EVINOS
Osoba ve studiu Osoba v apartmánu Osoba

obsazeném 2 osobami obsazeném 2 osobami na 3. a 4.lůžku
Strava vlastní stravování vlastní stravování vlastní stravování
Počet nocí 7 14 7 14 7 14
28.05. - 04.06. 11090 14290 12190 16790 9990 11990
04.06. - 11.06. 11490 14790 12590 17390 9990 11990
11.06. - 18.06. 12290 15890 13790 18990 9990 11990
18.06. - 25.06. 13590 17490 15090 20490 9990 11990
25.06. - 02.07. 14990 18890 16490 21690 9990 11990
02.07. - 09.07. 15190 19190 16690 22090 9990 11990
09.07. - 16.07. 15190 19190 16690 22090 9990 11990
16.07. - 23.07. 15190 19190 16690 22090 9990 11990
23.07. - 30.07. 15190 19190 16690 22090 9990 11990
30.07. - 06.08. 15190 19190 16690 22090 9990 11990
06.08. - 13.08. 15190 19190 16690 22090 9990 11990
13.08. - 20.08. 15190 19190 16690 22090 9990 11990
20.08. - 27.08. 15190 19190 16690 22090 9990 11990
27.08. - 03.09. 14990 18790 16490 21890 9990 11990
03.09. - 10.09. 14490 18090 16290 21390 9990 11990
10.09. - 17.09. 13290 16490 15290 20590 9990 11990
17.09. - 24.09. 12190 15490 13390 17590 9990 11990
24.09. - 01.10. 11590 12890 9990
*01.10. - 18.10. 8890 8890 8890

Evinos - výhled z baru Havana pod Evinosem
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Korfu - Agios Stefanos

Paralia I Paralia I

Paralia I

studia a apartmány * 2-4 lůžka
vlastní stravování / možnost dokoupení snídaní a večeříParalia I **

Rezervace na 242 489 351

Poloha: budova se nachází v klidném prostředí v mír-
ném svahu nad krásnou písečnou pláží Agios Stefanos,
která je díky pozvolnému vstupu do moře vhodná i pro
rodiny s malými dětmi. Na pláž se dostanete velmi rych-
le po betonovém chodníčku, centrum osady je nedaleko. 
Ubytování: studia a apartmány jsou v přízemí. Ze zastí-
něných balkónů je výhled na moře nebo výhled na moře
zastíněný zelení. Studia mají vždy 2 lůžka a apartmán 
2 ložnice a malou kuchyňku. Studia a apartmány mají
sprchu, WC, kuchyňský kout (včetně vařiče, základního
nádobí a ledničky), TV/SAT, stropní ventilátory, klimati-
zaci (za příplatek) a trezor. V domě je Wi-Fi a na vyžádání
dětská postýlka (zdarma). Naleznete zde i suity Paralia
de luxe (ceník naleznete na www.viamare.cz).
Klienti Paralia mají možnost využívat bazén sousedního
hotelu Vicky. Předpokládá se konzumace u bazénu.

Stravování: doporučujeme dokoupení mírně rozšířené
kontinentální snídaně a večeře se 2 chody a salátem pro
2 osoby, které se podávají na zastřešené terase restau-
race a baru Condor v centru Agios Stefanos, které pro-
vozuje majitel Paralia. Taverna je známá svojí dobrou
kuchyní.
Hodnocení: největší předností domu je výborná polo-
ha, skvělá písečná pláž a výhled na moře.
Vzdálenost od pláže: cca 40 m.
Vzdálenost od centra Agios Stefanos: cca 100 m.

Možnosti obsazenosti:
studia  ii
apartmány  iiii / iiii / iiii / iii / ii / iii

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rkor103

Paralia II Paralia II

Paralia II - výhled

studia * 2-3 lůžka
vlastní stravování / možnost dokoupení snídaní a večeříParalia II **

Poloha: budova se studii se nachází v jižní části leto-
viska blízko krásné písečné pláže Agios Stefanos, kam
se dostanete snadno za pár minut po místní komuni-
kaci. Centrum osady je nedaleko a v sousedství jsou
první taverny a obchody. Písečnou pláž a pozvolný
vstup do moře ocení i rodiny s malými dětmi.
Ubytování: studia jsou v 1. patře. Ze všech zastíně-
ných a prostorných balkónů je krásný výhled na moře.
Studia jsou prostorná vždy se 2 lůžky a s možností
vyžádání přistýlky (rozkládací lůžko pro dítě do 10 let)
nebo dětské postýlky (zdarma). Studia jsou vybavena
sprchou, WC, kuchyňským koutem (včetně vařiče,
základního nádobí a ledničky), klimatizací (za přípla-
tek), stropními ventilátory a trezorem. V domě je Wi-Fi
(časté výpadky).

Stravování: doporučujeme dokoupení mírně rozšířené
kontinentální snídaně a večeře se 2 chody a salátem
pro 2 osoby, které se podávají na zastřešené terase
restaurace a baru Condor v centru Agios Stefanos,
které provozuje majitel Paralia. Taverna je známá svojí
dobrou kuchyní.
Hodnocení: největší předností domu je krásný výhled 
na moře a snadná dosažitelnost pláže i centra letoviska.
Vzdálenost od pláže: cca 120 m.
Vzdálenost od centra Agios Stefanos: cca 250 m.

Možnosti obsazenosti:
studia  iii / ii

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rkor104



Agios Stefanos - pláž před Paralia II
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Korfu - Agios Stefanos

Ceny obsahují: letenku Praha - Korfu - Praha včetně poplatků spojených s leteckou
dopravou (poplatky: 2000 Kč), transfery, 7x nebo 14x ubytování, stravu dle ceníku,
služby zástupce Viamare
Příplatky: snídaně: 130 Kč/den, večeře: 340 Kč/den, dítě do 12 let: 170 Kč/den,
1lůžkové studio: 400 Kč/noc, klimatizace - studio: cca 5 €/den, apartmán: cca 10 €/
den (platba na místě), komplexní cestovní pojištění: 35 Kč/osoba/den, minimální
obsazenost u apartmánů: 2 osoby
Dítě do 2 let: 1000 Kč bez nároku na místo v letadle a služby
*kombinovaná doprava - jedna cesta letecky, druhá autokarem a lodí, 15 nocí
ubytování + 2 noci cesta - viz str. 12
Děti nesmí v den návratu ze zájezdu dovršit stanovený věk.

Dítě do 18 let VÝHODNÁ CENA
Paralia I - na 3. nebo 4.lůžku
Dítě do 10 let VÝHODNÁ CENA
Paralia II - na přistýlce (3.lůžko)
(platí pouze 3990 Kč/7 nocí 
nebo 5990 Kč/14 nocí 
- více na str. 8)

VČASNÁ REZERVACE AŽ DO 31.03.

Aktuální ceny: www.viamare.cz

Dítě do 18 let pobyt ZDARMA
Paralia I - na 3. a 4.lůžku
Dítě do 10 let pobyt ZDARMA
Paralia II - na přistýlce (3.lůžko)
7 nocí: 7990 Kč 
14 nocí: 9990 Kč

DĚTSKÉ CENY

KORFU - AGIOS STEFANOS: odlety z Prahy každou neděli Ceník: Paralia I, Paralia II
Cena je uvedena za osobu. Ceny jsou kalkulovány k 1.10.2016. Minimální obsazenost zájezdu je 55 osob

Ubytování PARALIA I PARALIA  II
Osoba ve studiu Osoba v apartmánu Osoba Osoba ve studiu

obsazeném obsazeném na 3. a 4.lůžku obsazeném
2 osobami 2 osobami 2 osobami

Strava vlastní stravování vlastní stravování vlastní stravování vlastní stravování
Počet nocí 7 14 7 14 7 14 7 14
28.05. - 04.06. 11290 15690 13190 18290 9990 11990 11390 14790
04.06. - 11.06. 11890 16090 13690 18890 9990 11990 11590 15890
11.06. - 18.06. 12590 16990 15190 20290 9990 11990 12390 16790
18.06. - 25.06. 13890 18490 16290 21990 9990 11990 13690 18290
25.06. - 02.07. 15490 19890 17190 23390 9990 11990 15290 19690
02.07. - 09.07. 15690 20290 18190 24190 9990 11990 15490 20090
09.07. - 16.07. 15690 20290 18390 24590 9990 11990 15490 20090
16.07. - 23.07. 15690 20290 18390 24590 9990 11990 15490 20090
23.07. - 30.07. 15690 20290 18390 24590 9990 11990 15490 20090
30.07. - 06.08. 15690 20290 18390 24590 9990 11990 15490 20090
06.08. - 13.08. 15690 20290 18390 24590 9990 11990 15490 20090
13.08. - 20.08. 15690 20290 18390 24590 9990 11990 15490 20090
20.08. - 27.08. 15490 20090 18390 24590 9990 11990 15290 19890
27.08. - 03.09. 15290 19890 18190 24390 9990 11990 15090 19690
03.09. - 10.09. 14590 19090 17490 23790 9990 11990 14190 18590
10.09. - 17.09. 14090 18290 17090 22990 9990 11990 12990 17390
17.09. - 24.09. 12990 16690 15490 21290 9990 11990 12290 16390
24.09. - 01.10. 12390 14690 9990 11890
*01.10. - 18.10. 8890 8890 8890 8890

Paralia I - cesta na pláž
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Korfu - Agios Stefanos

Spiros a Maria Spiros a Maria

Spiros a Maria

Spiros a MariaAgios Stefanos - pláž

studia * 2-3 lůžka
vlastní stravování / možnost dokoupení snídaní a večeříSpiros a Maria **+

Rezervace na 242 489 351

Poloha: rodinný apartmánový hotel se 3 budovami 
a s bazénem se nalézá v mírném svahu velmi blízko
krásné písečné pláže Agios Stefanos v severní části
letoviska. Na písečnou pláž se dostanete za pár minut
po místní komunikaci a pak po chodníčku okolo vilky
Paralia I. V jedné budově hotelu je recepce, restaura-
ce a bar a v dalších budovách je ubytování. 
Ubytování: v 1. patře jsou 2lůžková studia s možno-
stí přistýlky (rozkládací gauč pro dítě do 12 let), v příze-
mí pak studia 2lůžková. Všechna studia směřují 
k moři. Ze zastíněných balkónů v 1. patře je výhled 
na moře, ze studií v přízemí je výhled do zahrady.
Prostorná studia jsou vybavena sprchou, WC, kuchyň-
ským koutem (včetně vařiče, základního nádobí a led-
ničky), klimatizací (za příplatek), fénem, trezorem a TV.
Dětská postýlka je na vyžádání (zdarma). U hotelu je
bazén, dětské brouzdaliště, rodinná restaurace a bar,
kde je i Wi-Fi.

Stravování: doporučujeme si připlatit snídaně (mírně
rozšířená kontinentální) a večeře (2 chody a salát pro
2 osoby). Vaří sama majitelka a jídlo se podává 
na zastřešené terase poblíž bazénu. 
Hodnocení: největší předností domu je výborná 
poloha, velmi rychlá dostupnost krásné písečné pláže 
a přívětivý přístup celé rodiny k hostům. Poskytování
komplexních služeb je další předností tohoto hotelu.
Vzdálenost od pláže: cca 130 m.
Vzdálenost od centra Agios Stefanos: cca 150 m.

Možnosti obsazenosti:
studia  iii / ii

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rkor105

Spiros a MariaSpiros a Maria



Moros Moros

Moros

studia * 2-4 lůžka
vlastní stravování / možnost dokoupení snídaní a večeříMoros **+

Poloha: Moros se nachází ve svahu ve středu letovis-
ka blízko krásné písečné pláže Agios Stefanos. Chůze
do svahu Vás odmění pěkným panoramatickým výhle-
dem na moře a na vesničku Agios Stefanos. Na pláž se
dostanete, seběhnete-li ze svahu a vydáte-li se podél
místní zástavby za pár minut. Centrum osady je velmi
blízko, takže první taverny a obchody máte doslova 
na dosah. Naleznete zde vše, co k dovolené budete
potřebovat. Dokonalou písečnou pláž a pozvolný vstup
do moře ocení i rodiny. 
Ubytování: jednoduše vybavená studia jsou ve zvý-
šeném přízemí nebo v 1. patře. Prostorné terasy a bal-
kóny studií jsou zastíněné. Studia jsou 2lůžková nebo
3lůžková. V některých 2lůžkových studiích lze vyžádat
přistýlku (rozkládací lůžko pro dítě do 12 let). V jed-
nom 3lůžkovém studiu je gauč, který může posloužit
jako 4.lůžko (pro dítě do 12 let). Studia jsou vybavena

sprchou, WC, kuchyňským koutem (včetně vařiče, zá-
kladního nádobí a ledničky), klimatizací (za příplatek).
V domě je Wi-Fi a můžete si vyžádat dětskou postýl-
ku a fén.
Stravování: možnost dokoupení snídaní a večeří,
které jsou podávány v nedaleké taverně Condor.
Taverna je známá svojí dobrou kuchyní.
Hodnocení: největší předností domu je panorama-
tický výhled na moře a snadná dosažitelnost pláže 
i centra letoviska. 
Vzdálenost od pláže: cca 260 m.
Vzdálenost od centra Agios Stefanos: cca 100 m.

Možnosti obsazenosti:
studia  iii / iiii / iii / ii

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rkor106
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Korfu - Agios Stefanos

Ceny obsahují: letenku Praha - Korfu - Praha včetně poplatků spojených s leteckou
dopravou (poplatky: 2000 Kč), transfery, 7x nebo 14x ubytování, stravu dle ceníku, 
služby zástupce Viamare
Příplatky: Spiros a Maria - snídaně: 120 Kč/den, večeře: 320 Kč/den, dítě do 12 let:
180 Kč/den, Moros - snídaně: 130 Kč/den, večeře: 340 Kč/den, dítě do 12 let: 170 Kč/
den, 1lůžkové studio: 450 Kč/noc, klimatizace: cca 5 €/den (platba na místě), kom-
plexní cestovní pojištění: 35 Kč/osoba/den
*kombinovaná doprava - jedna cesta letecky, druhá autokarem a lodí, 15 nocí uby-
tování + 2 noci cesta - viz str. 12
Děti nesmí v den návratu ze zájezdu dovršit stanovený věk.

Dítě do 12 let pobyt ZDARMA
Moros -  na přistýlce (3. a 4.lůžko)
7 nocí: 7990 Kč 
14 nocí: 9990 Kč

DĚTSKÉ CENY

Aktuální ceny: www.viamare.cz

KORFU - AGIOS STEFANOS: odlety z Prahy každou neděli Ceník:  Spiros a Maria, Moros

Ubytování SPIROS A MARIA MOROS
Osoba ve studiu Osoba Osoba ve studiu Osoba

obsazeném na přistýlce obsazeném na přistýlce
2 osobami (3.lůžko) 2 osobami (3.lůžko)

Strava vlastní stravování vlastní stravování vlastní stravování vlastní stravování

Cena je uvedena za osobu. Ceny jsou kalkulovány k 1.10.2016. Minimální obsazenost zájezdu je 55 osob

Počet nocí 7 14 7 14 7 14 7 14
28.05. - 04.06. 11890 14390 11190 12890 11290 14590 9990 11990
04.06. - 11.06. 12490 16190 11190 12890 11590 15690 9990 11990
11.06. - 18.06. 13590 17890 11190 12890 12290 16590 9990 11990
18.06. - 25.06. 14790 19090 11190 12990 13590 18090 9990 11990
25.06. - 02.07. 15590 20890 11790 13590 15190 19490 9990 11990
02.07. - 09.07. 15790 21490 11790 13690 15390 19890 9990 11990
09.07. - 16.07. 15790 21490 11890 13890 15390 19890 9990 11990
16.07. - 23.07. 15790 21490 11890 13890 15390 19890 9990 11990
23.07. - 30.07. 15790 21490 11890 13890 15390 19890 9990 11990
30.07. - 06.08. 15790 21490 11890 13890 15390 19890 9990 11990
06.08. - 13.08. 15790 21490 11890 13890 15390 19890 9990 11990
13.08. - 20.08. 15790 21490 11890 13890 15390 19890 9990 11990
20.08. - 27.08. 15790 21490 11890 13890 15190 19690 9990 11990
27.08. - 03.09. 15790 21490 11890 13690 14990 19490 9990 11990
03.09. - 10.09. 14990 20290 11790 13590 14090 18390 9990 11990
10.09. - 17.09. 14590 19490 11790 13490 12690 17090 9990 11990
17.09. - 24.09. 13690 18390 11190 13090 11790 16190 9990 11990
24.09. - 01.10. 13090 11190 11590 9990
*01.10. - 18.10. 8890 8890 8890 8890

Výhled z hotelu Moros

Pláž před Morosem
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Korfu - Agios Stefanos

Argyris Argyris - terasa

Argyris - terasa v přízemí

Výhled na moře
studia a apartmány * 2-4 lůžka * vlastní stravováníArgyris **

Rezervace na 242 489 351

Poloha: Argyris se nachází ve svahu na okraji letovis-
ka Agios Stefanos nedaleko písečné pláže stejného
jména. Právě na severu je pláž Agios Stefanos nej-
krásnější. Na pláž se dostanete po pár minutách,
seběhnete-li ze svahu po zpevněné cestě. Centrum
osady je vzdáleno asi 15 minut chůze po místní
komunikaci. Naleznete zde vše, co k dovolené budete
potřebovat. Dokonalou písečnou pláž a pozvolný
vstup do moře ocení i rodiny s dětmi. 
Ubytování: standardně vybavená studia a apartmány
jsou v přízemí nebo v  patře. Prostorné terasy 
a balkóny studií a apartmánů jsou zastíněné a mají
výhled do zeleně, k bazénu nebo směřují do údolí
nebo k  moři. Studia jsou 2lůžková, některá 
s možností přistýlky (pro dítě do 12 let). Apartmány
jsou prostorné a mají 2 ložnice. Studia a apartmány
jsou vybaveny sprchou, WC, kuchyňským koutem

(včetně vařiče, základního nádobí a ledničky), klimati-
zací (za příplatek). V domě je Wi-Fi a můžete si
vyžádat dětskou postýlku (zdarma) a fén. Součástí
ubytování je i bazén a malá recepce. 
Hodnocení: největší předností tohoto ubytování je
dobrý přístup ke krásné pláži, kde se můžete koupat 
i bez plavek. 
Vzdálenost od pláže: cca 250 m.
Vzdálenost od centra Agios Stefanos: cca 800 m.

Možnosti obsazenosti:
studia  iii / ii
apartmány  iiii / iiii / iiii / iii / ii / iii

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rkor107

Argyris - studio

Argyris 

Argyris

Argyris



Agios Stefanos - nejbližší pláž hotelu Argyris
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Korfu - Agios Stefanos

Ceny obsahují: letenku Praha - Korfu - Praha včetně poplatků spojených s leteckou dopravou
(poplatky: 2000 Kč), transfery, 7x nebo 14x ubytování, stravu dle ceníku, služby zástupce
Viamare
Příplatky: klimatizace - studio: cca 5 €/den, apartmán: cca 10 €/den (platba na místě), kom-
plexní cestovní pojištění: 35 Kč/osoba/den
Dítě do 2 let: 1000 Kč bez nároku na místo v letadle a služby

Děti nesmí v den návratu ze zájezdu dovršit stanovený věk.

Dítě do 12 let pobyt ZDARMA
Argyris -  na 3. a 4.lůžku
7 nocí: 7990 Kč 
14 nocí: 9990 Kč

DĚTSKÉ CENY

Aktuální ceny: www.viamare.cz

KORFU - AGIOS STEFANOS: odlety z Prahy každou neděli Ceník: Argyris
Cena je uvedena za osobu. Ceny jsou kalkulovány k 1.10.2016. Minimální obsazenost zájezdu je 55 osob

Ubytování ARGYRIS
Osoba ve studiu Osoba v apartmánu Osoba 

obsazeném 2 osobami obsazeném 2 osobami na 3. a 4.lůžku
Strava vlastní stravování vlastní stravování vlastní stravování
Počet nocí 7 14 7 14 7 14
28.05. - 04.06. 12390 15990 15190 20690 9990 11990
04.06. - 11.06. 12690 15890 15390 20890 9990 11990
11.06. - 18.06. 12990 16190 15690 21090 9990 11990
18.06. - 25.06. 13090 16790 15690 21790 9990 11990
25.06. - 02.07. 13390 18690 16190 23190 9990 11990
02.07. - 09.07. 15290 20590 17790 24190 9990 11990
09.07. - 16.07. 15290 20590 17790 24190 9990 11990
16.07. - 23.07. 15290 20590 17790 24190 9990 11990
23.07. - 30.07. 15290 20590 17790 24190 9990 11990
30.07. - 06.08. 15290 20590 17790 24190 9990 11990
06.08. - 13.08. 15290 20590 17790 24190 9990 11990
13.08. - 20.08. 15290 20590 17790 24190 9990 11990
20.08. - 27.08. 15290 19990 17790 23990 9990 11990
27.08. - 03.09. 14590 17790 17290 22590 9990 11990
03.09. - 10.09. 13090 16290 16190 21390 9990 11990
10.09. - 17.09. 12990 16190 15890 21190 9990 11990
17.09. - 24.09. 12890 16090 15690 20890 9990 11990
24.09. - 01.10. 12690 15390 9990

Agios Stefanos - pláž

Agios Stefanos - pláž
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Korfu
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Ceny obsahují: letenku Ostrava - Korfu - Ostrava včetně poplatků
spojených s leteckou dopravou (poplatky: 2000 Kč), transfery, 
7x nebo 14x ubytování, stravu dle ceníku, služby zástupce Viamare
Příplatky: klimatizace: cca 5 €/den (platba na místě), komplexní
cestovní pojištění: 35 Kč/osoba/den, minimální obsazenost u apart-
mánů Thea: 2 osoby
Dítě do 2 let: 1000 Kč bez nároku na místo v letadle a služby

Děti nesmí v den návratu ze zájezdu dovršit stanovený věk.
Dítě do 15 let VÝHODNÁ CENA 
Thea - na 3. a 4.lůžku
(platí pouze 3990 Kč/7 nocí 
nebo 5990 Kč/14 nocí 
- více na str. 8)

VČASNÁ REZERVACE AŽ DO 31.03.

Aktuální ceny: www.viamare.cz

Dítě do 15 let pobyt ZDARMA
Thea - na 3. a 4.lůžku
7 nocí: 7990 Kč 
14 nocí: 9990 Kč

DĚTSKÉ CENY

KORFU - KASSIOPI: odlety z Ostravy každý čtvrtek Ceník: Thea, str. 27
Cena je uvedena za osobu. Ceny jsou kalkulovány k 1.10.2016. Minimální obsazenost zájezdu je 40 osob

Ubytování THEA
Osoba v apartmánu Osoba

obsazeném 2 osobami na 3. a 4.lůžku
Strava vlastní stravování vlastní stravování
Počet nocí 7 14 7 14
08.06. - 15.06. 11690 15990 9990 11990
15.06. - 22.06. 12890 17190 9990 11990
22.06. - 29.06. 14190 18890 9990 11990
29.06. - 06.07. 15590 20390 9990 11990
06.07. - 13.07. 15790 20890 9990 11990
13.07. - 20.07. 15790 20890 9990 11990
20.07. - 27.07. 15790 20890 9990 11990
27.07. - 03.08. 15790 20890 9990 11990
03.08. - 10.08. 15790 20890 9990 11990
10.08. - 17.08. 15790 20890 9990 11990
17.08. - 24.08. 15790 20890 9990 11990
24.08. - 31.08. 15790 20890 9990 11990
31.08. - 07.09. 15290 19890 9990 11990
07.09. - 14.09. 14790 19590 9990 11990
14.09. - 21.09. 12690 16890 9990 11990
21.09. - 28.09. 12290 9990

Thea - výhled

Ceny obsahují: letenku Ostrava - Korfu - Ostrava včetně poplatků
spojených s leteckou dopravou (poplatky: 2000 Kč), transfery, 
7x nebo 14x ubytování, stravu dle ceníku, služby zástupce Viamare
Příplatky: snídaně: 120 Kč/den, večeře: 320 Kč/den, dítě do 12 let:
180 Kč/den, 1lůžkové studio: 400 Kč/noc, klimatizace: cca 10 €/den
(platba na místě), komplexní cestovní pojištění: 35 Kč/osoba/den,
minimální obsazenost u apartmánů Evinos: 2 osoby
Dítě do 2 let: 1000 Kč bez nároku na místo v letadle a služby

Děti nesmí v den návratu ze zájezdu dovršit stanovený věk.
Dítě do 18 let VÝHODNÁ CENA 
Evinos - na 3. nebo 4.lůžku
(platí pouze 3990 Kč/7 nocí 
nebo 5990 Kč/14 nocí 
- více na str. 8)

VČASNÁ REZERVACE AŽ DO 31.03.

Aktuální ceny: www.viamare.cz

Dítě do 18 let pobyt ZDARMA
Evinos - na 3. a 4.lůžku
7 nocí: 7990 Kč 
14 nocí: 9990 Kč

DĚTSKÉ CENY

KORFU - AGIOS STEFANOS: odlety z Ostravy každý čtvrtek Ceník: Evinos, str. 29
Cena je uvedena za osobu. Ceny jsou kalkulovány k 1.10.2016. Minimální obsazenost zájezdu je 40 osob

Ubytování EVINOS
Osoba v apartmánu Osoba

obsazeném 2 osobami na 3. a 4.lůžku
Strava vlastní stravování vlastní stravování
Počet nocí 7 14 7 14
08.06. - 15.06. 12590 17390 9990 11990
15.06. - 22.06. 13790 18990 9990 11990
22.06. - 29.06. 15090 20490 9990 11990
29.06. - 06.07. 16490 21690 9990 11990
06.07. - 13.07. 16690 22090 9990 11990
13.07. - 20.07. 16690 22090 9990 11990
20.07. - 27.07. 16690 22090 9990 11990
27.07. - 03.08. 16690 22090 9990 11990
03.08. - 10.08. 16690 22090 9990 11990
10.08. - 17.08. 16690 22090 9990 11990
17.08. - 24.08. 16690 22090 9990 11990
24.08. - 31.08. 16690 22090 9990 11990
31.08. - 07.09. 16490 21890 9990 11990
07.09. - 14.09. 16290 21390 9990 11990
14.09. - 21.09. 14990 20090 9990 11990
21.09. - 28.09. 13390 9990

Evinos - výhled z baru Havana pod Evinosem
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Korfu

Ceny obsahují: letenku Ostrava - Korfu - Ostrava včetně poplatků
spojených s leteckou dopravou (poplatky: 2000 Kč), transfery, 
7x nebo 14x ubytování, stravu dle ceníku, služby zástupce Viamare
Příplatky: snídaně: 120 Kč/den, večeře: 320 Kč/den, dítě do 12 let:
180 Kč/den, 1lůžkové studio: 450 Kč/noc, klimatizace: cca 5 €/den
(platba na místě), komplexní cestovní pojištění: 35 Kč/osoba/den
Dítě do 2 let: 1000 Kč bez nároku na místo v letadle a služby

Děti nesmí v den návratu ze zájezdu dovršit stanovený věk.

Aktuální ceny: www.viamare.cz

KORFU - AGIOS STEFANOS: odlety z Ostravy každý čtvrtek Ceník: Spiros a Maria, str. 32
Cena je uvedena za osobu. Ceny jsou kalkulovány k 1.10.2016. Minimální obsazenost zájezdu je 40 osob

Ubytování SPIROS A MARIA
Osoba ve studiu Osoba na přistýlce

obsazeném 2 osobami (3.lůžko)
Strava vlastní stravování vlastní stravování
Počet nocí 7 14 7 14
08.06. - 15.06. 12490 16190 11190 12890
15.06. - 22.06. 13590 17890 11190 12890
22.06. - 29.06. 14790 19090 11190 12990
29.06. - 06.07. 15590 20890 11790 13590
06.07. - 13.07. 15790 21490 11790 13690
13.07. - 20.07. 15790 21490 11890 13890
20.07. - 27.07. 15790 21490 11890 13890
27.07. - 03.08. 15790 21490 11890 13890
03.08. - 10.08. 15790 21490 11890 13890
10.08. - 17.08. 15790 21490 11890 13890
17.08. - 24.08. 15790 21490 11890 13890
24.08. - 31.08. 15790 21490 11890 13890
31.08. - 07.09. 15790 21490 11890 13690
07.09. - 14.09. 14990 20290 11790 13590
14.09. - 21.09. 14090 18890 11390 13090
21.09. - 28.09. 13690 11190

Spiros a Maria

Pláž Agios Stefanos

Ceny obsahují: letenku Ostrava - Korfu - Ostrava včetně poplatků
spojených s leteckou dopravou (poplatky: 2000 Kč), transfery, 
7x nebo 14x ubytování, stravu dle ceníku, služby zástupce Viamare
Příplatky: snídaně: 130 Kč/den, večeře: 340 Kč/den, dítě do 12 let:
170 Kč/den, 1lůžkové studio: 450 Kč/noc, klimatizace: cca 5 €/den
(platba na místě), komplexní cestovní pojištění: 35 Kč/osoba/den
Dítě do 2 let: 1000 Kč bez nároku na místo v letadle a služby

Děti nesmí v den návratu ze zájezdu dovršit stanovený věk.

Aktuální ceny: www.viamare.cz

Dítě do 12 let pobyt ZDARMA
Moros - na přistýlce (3.lůžko)
7 nocí: 7990 Kč 
14 nocí: 9990 Kč

DĚTSKÉ CENY

KORFU - AGIOS STEFANOS: odlety z Ostravy každý čtvrtek Ceník: Moros, str. 33
Cena je uvedena za osobu. Ceny jsou kalkulovány k 1.10.2016. Minimální obsazenost zájezdu je 40 osob

Ubytování MOROS
Osoba ve studiu Osoba na přistýlce

obsazeném 2 osobami (3.lůžko)
Strava vlastní stravování vlastní stravování
Počet nocí 7 14 7 14
08.06. - 15.06. 11590 15690 9990 11990
15.06. - 22.06. 12290 16590 9990 11990
22.06. - 29.06. 13590 18090 9990 11990
29.06. - 06.07. 15190 19490 9990 11990
06.07. - 13.07. 15390 19890 9990 11990
13.07. - 20.07. 15390 19890 9990 11990
20.07. - 27.07. 15390 19890 9990 11990
27.07. - 03.08. 15390 19890 9990 11990
03.08. - 10.08. 15390 19890 9990 11990
10.08. - 17.08. 15390 19890 9990 11990
17.08. - 24.08. 15390 19890 9990 11990
24.08. - 31.08. 15190 19690 9990 11990
31.08. - 07.09. 14990 19490 9990 11990
07.09. - 14.09. 14090 18390 9990 11990
14.09. - 21.09. 12290 16590 9990 11990
21.09. - 28.09. 11790 9990

Agios Stefanos - písečná pláž

Moros


