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Skiathos - zelený smaragd v Egejském moři

Rezervace na 242 489 351

- JEDEN Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH OSTROVŮ SEVER-
NÍCH SPORAD. 

- OSTROV PROSLAVENÝ FILMEM „MAMMA MIA“. 
- OSTROV S VÍCE JAK 60 NÁDHERNÝMI PLÁŽEMI

S JEMNÝM ZLATAVÝM A BÍLÝM PÍSKEM. 
- OSTROV ZELENÝCH BOROVIC, VINOHRADŮ, 

PINIOVÝCH HÁJŮ A OLIVOVÝCH SADŮ.

Hlavní město SKIATHOS leží na východním pobřeží nad
malým zálivem, který je současně i přístavem. Bílé
domky s  červenými střechami jsou vystaveny
kaskádovitě ve svahu, romantické uličky zavedou
návštěvníky z různých koutů Evropy do barů, taveren,
restaurací a nočních klubů. V hlavním městě pulzuje
noční život a zábava až do ranních hodin. Nedaleko
hlavního města se nachází mezinárodní letiště
PAPADIAMANTIS, které zajiš�uje spojení s pevninou.
Letoviska ostrova s krásnými plážemi leží především
na jihu a v jihozápadní části ostrova. Pláže s jemným
zlatým pískem a většinou pohodlným a pozvolným
vstupem do moře jsou dobře vybavené sprchami,
toaletami, lehátky, bary, tavernami a v mnoha přípa-
dech i středisky vodních sportů. Řada pláží na ostrově
je oceněna Modrou vlajkou EU.
Z  výčtu pláží můžeme jmenovat pláž Agia Eleni 
a Banana, která je vyhledávána hlavně mladými lidmi,
protože zde většinu dne hraje disco, techno nebo hip
hop. Další a klidnější pláže jsou Troulos, Megali Amos,
Vasilias, Platanias, Agia Paraskevi a další. Za nejkrás-
nější pláž je považována Koukounaries, největší a nej-
delší pláž na ostrově, s pozvolným vstupem do moře,
nabídkou vodních sportů a potápěčskou základnou.
Další nádherná pláž Lalaria je přístupná pouze z moře,
ale lze ji navštívit v rámci lodního výletu.
Z hlavního města jezdí pravidelná autobusová dopra-
va až na pláž Koukounaries a během cesty zastavuje
na dalších krásných plážích této oblasti. Z hlavního
města Skiathos vyplouvají pravidelně lodě na okolní
ostrovy.
Sever ostrova je porostlý borovicemi a piniovými háji
a spolu s vnitrozemím si uchovává původní klid ostro-
va. Nejsevernějším místem na ostrově je město
KASTRO, jehož nedobytná pevnost chránila město
před nájezdy pirátů. Poblíž Kastra v r. 1704 založili
mniši pozoruhodný klášter sv. Evangelistria, který se
stal v době odporu proti Turkům útočištěm mnoha
psanců. Zde údajně vznikl i návrh řecké vlajky, která
zde i poprvé zavlála.
Na ostrově naleznete i několik dalších klášterů a kapli-
ček. Vzhledem k malé rozloze ostrova si návštěvníci
mohou celý ostrov projít pěšky a věnovat se tak
i aktivní dovolené. Doporučujeme i pronájem moto-
cyklu nebo auta.
Ostrov Skiathos nemůže nikoho nechat chladným!
Určitě se Vám budou líbit krásné zlaté písky, kde boro-
vicové lesy zasahují bezprostředně až k plážím, i jeho
divoké pláže na severním pobřeží. Komu by se zdál
ostrov malý, může se vypravit na výlet na další ostro-
vy Sporad, jako je malý ostrůvek Tsougrias, Arkos,
Skopelos a Alonissos. Ostrov Skiathos Vám nabízí
odpočinkovou dovolenou u moře, ale i aktivní dovole-
nou plnou procházek a dobrodružství. Nesmíme zapo-
menout ani na hlavní město ostrova, které rozhodně
stojí za opakovanou návštěvu.

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

Letecké zájezdy 
na 10 a 11 nocí

Zátoka Kanapitsa

Pláž Koukounaries

Odletové 
místo



147Online rezervace na www.viamare.cz Rezervace na 242 489 351
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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):

Skopelos - Alonissos - lodní výlet pro všechny,
kteří chtějí objevovat souostroví Severní Sporady.
První zastávka je na ostrově Skopelos. V hlavním
městě si užijete vyhlídku na úzké uličky starého
města s  jeho bělostnými budovami a kostelíky
s břidlicovými střechami, dále se můžete prochá-
zet městem nebo jen tak v klidu odpočívat
na nábřeží u kávy. Dále cesta pokračuje na ostrov
Alonissos, kde Vám v Národním parku Marine před-
staví vzácného tvora - tuleně. Zde pochopíte, proč
na každém místním suvenýru narazíte na jeho
motiv. Západně od přístavu Patitiri se nalézá staré
město Palia-Alonissos. Po ničivém zemětřesení
v roce 1965 bylo nově vybudováno. Po procházce
městem se vydáte na jednu z mnoha krás-
ných pláží, kde můžete zahlédnout delfíny nebo
již zmiňované tuleně. (orientační cena: 27 €, děti
do 12 let: 13 €)

Plavba Mamma Mia - výlet nejen pro všechny
fanoušky filmu Mamma Mia, jehož značná část byla
natočena na ostrově Skopelos, který se ve filmu
nazýval Kalokairi. Plavba na lodi je doprovázena pís-
ničkami od skupiny ABBA. První zastávkou je známý
kostel na skále - Agios Ioannis, ke kterému vede
příkré schodiště. Často bývá nazýván „kostel
Mamma Mia“ a po odvysílání muzikálu se stal
populárním místem pro konání svatebních obřadů.
Pokud se Vám nebude chtít šplhat ke kostelíku,
můžete čas využít ke koupání na nedaleké malé
pláži. Další zastávkou je hlavní město Skopelos,
po dobu zhruba 2 hodin si můžete užívat atmosfé-
ru malebných uliček a zákoutí tohoto města
a poobědvat v jedné z místních taveren. Poslední

zastávka bude na pláži Kastani, kde se odehrávala
další ze známých scén muzikálu. Na pláži je příjem-
ný bar. (orientační cena: 25 €, děti do 12 let: 13 €)

Okružní plavba kolem ostrova - nejoblíbenější
výlet plný odpočinku. První zastávka je na pláži
Lalaria, jedné z nejvíce fotografovaných pláží Řecka.
Ohromí Vás tyrkysové moře, krásná oblázková pláž
a z vody vyčnívající skalní oblouk. Další zastávkou
je pláž Kastro se starým hradem. Městečko Kastro
bylo vystavěno na vrcholku útesu v 16. stol. tak, 
aby odolalo útokům pirátů a Turků. Dochovaly se 
2 kostely a zřícenina hradu. Poobědvat, např. pokr-
my z čerstvých ryb, můžete v taverně přímo na pláži.
Okružní plavba se uzavře na malém ostrůvku
Tsougrias, kde se nachází malý kostelík Agios Floros
s úžasným výhledem na moře. Na pláži je malý
kiosek s občerstvením. (orientační cena: 22 €, děti
do 12 let: 11 €)

Kláštery na ostrově Skiathos (půldenní výlet) -
výlet pro všechny, kteří chtějí poznat ostrov a jeho
kulturu podrobněji. První zastávkou je klášter Panagia
Kounistria, jedná se o byzantský kostel s dřevěnými
vyřezávanými ikonami. Další zastávkou je mužský
klášter Evangelistria, který je vzdálen 4 km od hlav-
ního města. V roce 1807 zde vztyčili ručně vyšívanou
řeckou vlajku. Jsou zde také zachovány vzácné ikony,
rukopisy, zpěvníky z 18. století a mnoho dalších důle-
žitých náboženských artefaktů. Otevřeny jsou zde
také dvě muzea - Muzeum náboženských relikvií 
a Muzeum balkánské války. V místním obchodě si
můžete zakoupit víno, likér a suvenýry ručně vyrá-
běné místními mnichy. Během návštěvy je zajištěno
malé uvítací občerstvení. Z náboženských důvodů by
ženy při návštěvě kláštera měly mít zahalená rame-
na a kolena. Je možné si zde zdarma před vchodem
do kláštera půjčit šátek a sukni. (orientační cena: 
25 €, děti do 12 let: 12 €)

Výlety:

- klenotem ostrova je město Skiathos (Chora), 
nechte se unášet atmosférou tohoto města, 
navštivte poloostrov Bourtzi a projděte se 
po hlavní třídě Papadiamantis

- pronajměte si dopravní prostředek a jeďte se 
vykoupat na překrásné pláže severního pobře-
ží (pláž Lalaria, Megas Gialos, Kechria, Aselinos 
a další)

- navštivte věhlasný klášter Evangelistria a staro-
bylý hrad Kastro a vykoupejte se na pláži 
Kastro

- střídejte pláže a využijte k tomu lodní taxíky 
a dobře fungující místní dopravu

- vyzkoušejte některé vodní sporty, které nabíze-
jí na mnohých plážích jižního pobřeží

Další zajímavosti ostrova Vám na místě dopo-
ručí zástupce Viamare.

Viamare doporučuje:

Skopelos

Pobyt na řeckých ostrovech neznamená jen koupání 
a slunění u nejkrásnějšího a nejčistšího moře Evropy,
ale také možností poznávání historických a kulturních
pamětihodností ostrovů, přírodních krás a mnohdy
ještě tradičního způsobu života místních obyvatel.
Výborným prostředkem k tomuto poznávání je pro-
nájem 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 kvalitně pojištěny.
Přesto doporučujeme při předávce vozu na letišti
nebo v místě ubytování věnovat pozornost technické-
mu stavu vozidla a výši spoluúčasti na škodě.

Aselinos - výhled na Pelion

Alonissos

Termín 13.06. - 29.06., 05.09. - 26.09. 30.06. - 04.09.
Skupina Typ auta 7 dní Každý další den 7 dní Každý další den
A Kia Picanto, Peugeot 107 A/C 5890 890 8790 1290
B Hyundayi i10, Hyundai Getz A/C 6790 990 9390 1390
C Peugeot 207, Suzuki Swift A/C 7390 1090 9890 1490
D Hyundai i30, Suzuki Splash  A/C 8290 1190 10590 1590
J Suzuki Jimni 4x4 A/C 10590 1390 11190 1590
S Suzuki Grand Vitara 4x4 16590 2190 17290 2490
P Peugeot 5008 7 míst A/C 13790 1790 16190 2390
M Opel Vivaro, Citroen Jumpy 9 míst A/C 19290 2490 19690 2890

Ceny jsou platné při objednání minimálně 15 dní před odjezdem.
Přistavení vozu: letiště Skiathos, Kolios, Troulos, Agia Paraskevi, Koukounaries, Kanapitsa.
Předání vozu: letiště Skiathos, Kolios, Troulos, Agia Paraskevi, Koukounaries, Kanapitsa.
Spoluúčast na škodě: 700 € pro skupiny A, B, 850 € pro skupinu C, D, J, S, P, M.
Připojištění nulové spoluúčasti: cca 7 €/den (platba na místě).
Minimální věk řidiče je 21 let pro skupiny A, B, C, D a 23 let pro skupiny J, S, P, M.  Řidičský průkaz musí být platný minimálně 1 rok. 
Nelze garantovat konkrétní typ auta, pouze skupinu.
Cestovní kancelář Viamare je pouze zprostředkovatel této služby, provozovatel je řecká půjčovna dopravních prostředků.

SKIATHOS - pronájem automobilů

Skiathos - přístav
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Skiathos město - smaragd ostrova
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SKIATHOS
Skiathos, místní také říkají Chora, je srdcem celého
ostrova. Hlavní město bylo postaveno na místě staré-
ho města v roce 1830 podle tradičního ostrovního
stylu. Typické jsou malé bílé domky s červenými stře-
chami, s balkónky a s malými zahrádkami s květina-
mi. Ulice Chory jsou v létě plné lidí, na hlavní třídě
města, která se jmenuje Papadiamantis (podle slavné-
ho řeckého básníka, který se zde narodil), je řada
obchodů, turistických krámků, taveren a barů.
Ve večerních hodinách se město promění v  živé
a pulsující místo, kde se návštěvníci města rádi baví
dlouho do noci nebo do časných ranních hodin.

Při návštěvě města nevynechejte domek básníka
Alexandra Papadiamantise, ve kterém je muzeum. 
Při procházce po pobřežní promenádě narazíte
na malý poloostrov Bourtzi, který rozděluje starý
a nový přístav. Poloostrov je porostlý borovicemi
a jsou zde zbytky starého byzantského hradu, který
byl postaven na začátku 13. století a stará škola, která
se stala kulturním centrem města. Na Bourtzi nalezne-
te také kavárnu chráněnou korunami borovic. Je odtud
okouzlující výhled na moře. Pod kavárnou je malá
kamenná pláž Bourtzi.
Ve městě je několik krásných kostelů, např. metropo-
litní kostel ostrova Skiathos, katedrála Tří biskupů
a kostel Agios Nikolaos s krásnými hodinami.
Z  nového přístavu odjíždějí trajekty do Volosu 
a na další ostrovy Sporad. Vyplouvají odtud i malé
výletní lodě, čluny a lodní taxi, které Vás dopraví 
na řadu krásných pláží jižního pobřeží nebo na něk-
teré blízké ostrovy např. na ostrov Tsougrias. Můžete
si zde pronajmout i malý motorový člun a vydat se 
na výlet sami.

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

Naleznete zde taverny, kavárny, bary, noční kluby,
obchody, obchody se suvenýry, butiky, lékárny,
nemocnici, bankomaty, místní dopravu, která Vás
zaveze na pláže jižního pobřeží ostrova, malé
čluny, které fungují jako lodní taxíky a taxislužbu.

To nejdůležitější o městě Skiathos

Skiathos město

Skiathos město

Skiathos město

Skiathos město

Skiathos město

Skiathos město



Vromolimnos
KOLIOS
Kolios (znamená makrela) je malá osada na jižním
pobřeží ostrova, pouhých cca 8 km od hlavního města
Skiathos a cca 1,5 km od sousední osady Platanias.
Naleznete zde taverny a malý supermarket. Na pláži si
můžete pronajmout slunečník a lehátka. 

Velkou výhodou je místní doprava, která Vás může
několikrát denně dopravit do hlavního města. Toto
místo je ideální pro všechny milovníky koupání. V blíz-
kosti jsou další pláže, např. Platanias a Vromolimnos.
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Skiathos - Kolios

Transfer:
Na letišti Skiathos Vás bude očekávat zástupce
Viamare. Cesta do Koliosu (cca 12,5 km) potrvá
asi 25 minut.

Krásná písečná pláž s  pozvolným vstupem
do vody, s  možností pronájmu slunečníků
a lehátek (cca 8 €/set), vodní sporty, obchod,
taverny, možnost využití místní autobusové
dopravy, možnost zapůjčení motorek a aut
a zakoupení výletů přes zástupce Viamare.

To nejdůležitější o Koliosu

Pandora Pandora - apartmán

Pandora - studio

Pěkný výhled na moře
studia a apartmán * 2-4 lůžka * vlastní stravováníPandora ***

Poloha: 4 vilky Pandora jsou postaveny ve svahu
a jsou obklopeny vzrostlými stromy a udržovanou
zahradou. Jsou postaveny v dostatečné vzdálenosti
od místní komunikace, která spojuje všechny pláže
jižního pobřeží ostrova Skiathos. Nedaleko je zastávka
místní autobusové dopravy, která Vás za pár minut
zaveze k  dalším krásným písečným plážím této 
oblasti a do hlavního města Skiathos. Na pláž se
dostanete za pár minut po schodech, které vedou
přímo od vilek zahradou k místní komunikaci. Po přek-
ročení komunikace pokračujete pohodlnou cestou 
na krásnou pláž Kolios, kde je taverna. Schodišti se
můžete vyhnout, pokud od Pandory půjdete po příjez-
dové cestě. Další krásnou pláží v dosahu pěší chůze je
pláž Vromolimnos. Nejbližší supermarket je nedaleko,
od Pandory se k  němu dostanete zadní cestou.
V tomto místě je také veřejný bazén a taverna.
Ubytování: prostorná studia jsou v přízemí a mají 
2 nebo 3 lůžka. Apartmán je v 1. patře a má 1 ložnici
s manželským lůžkem (široké cca 150 cm) a obytnou
kuchyň s rozkládacím gaučem, kde se pohodlně vyspí
další dospělá osoba nebo až 2 děti do 15 let. Studia 
a apartmán jsou vybaveny sprchou, WC, kuchyňským

koutem (včetně vařiče, základního nádobí a ledničky),
klimatizací, TV, sejfem a fénem. Ze zastíněných teras
studií a apartmánu je pěkný výhled na moře. Poblíž
malé recepce je Wi-Fi. Dětská postýlka je na vyžádání
(zdarma). Studia mají jména řeckých Múz a nymf
(Calypso, Cleo, Caliopea Polymnia).
Hodnocení: největší předností tohoto ubytování
je krásný výhled na moře, velkorysý prostor v okolí
domu s pěstěnou zahradou, dobrý dosah 2 krásných
písečných pláží se snadným přístupem do moře a kli-
matizace v ceně. Doporučujeme i pro rodiny s dětmi.
Vzdálenost od pláže: 74 nižších schodů a cca 315 m.
Vzdálenost od 1. supermarketu: cca 180 m.
Vzdálenost od autobusové zastávky: 74 nižších
schodů a cca 100 m.

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

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rski101

Pláž Kolios Pandora - výhled
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Skiathos - Agia Paraskevi
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Telis II

Telis I

Oblíbené
studia * 2-3 lůžka * vlastní stravování / možnost dokoupení snídaníTelis ***

Kostel Agia Paraskevi
AGIA PARASKEVI
Osada Agia Paraskevi osada se nalézá okolo krásné
pláže stejného jména na jižním pobřeží ostrova, které
je chráněno před severními větry. Hlavní město ostro-
va Skiathos je vzdáleno pouze cca 9 km a sousední
osada Platanias jen 500 m. Osada dostala jméno
podle venkovského kostelíka, který se skrývá ve stínu
obrovských platanů a vysokých osik, které zasahují
až k moři. Naleznete zde taverny, kavárny a na krásné
písečné pláži si můžete pronajmout slunečník a lehát-
ka. Provozují se zde i vodní sporty. 26.7. se zde každo-
ročně slaví náboženský svátek Agia Paraskevi. 

Velkou výhodou je místní doprava, která Vás může
několikrát denně dopravit do hlavního města. Toto
místo je ideální pro všechny milovníky koupání. V blíz-
kosti jsou další pláže, např. Platanias a Poros.

Transfer:
Na letišti Skiathos Vás bude očekávat zástupce
Viamare. Cesta do Agia Paraskevi (cca 14 km)
potrvá asi 30 minut.

Krásná písečná pláž s  pozvolným vstupem
do vody s  možností pronájmu slunečníků
a lehátek (cca 8 €/set), vodní sporty, obchod,
taverny, kavárna, možnost využití místní autobu-
sové dopravy, možnost zapůjčení motorek a aut
a zakoupení výletů přes zástupce Viamare.

To nejdůležitější o Agia Paraskevi

Poloha: 2 dvoupatrové vilky Telis jsou postaveny 
ve svahu nad krásnou písečnou pláží Agia Paraskevi. 
Na pláž se dostanete velmi rychle po vybetonovaném
chodníku, který vede ze svahu k místní komunikaci.
Cesta na pláž pak pokračuje po zpevněné cestě okolo
hotelu Skiathos Princess. Cestu k pláži od horní vilky
Telis II si můžete zkrátit, použijete-li schodiště, které
vede od vilky Telis I. Nedaleko je zastávka místní auto-
busové dopravy, která Vás doveze za pár minut
k  dalším krásným písečným plážím této oblasti
a do hlavního města Skiathos. V malé osadě Agia
Paraskevi je obchod a taverny. Další blízké krásné
pláže jsou Poros a Platanias. 
Ubytování: prostorná studia mají 2 lůžka nebo man-
želskou postel, některá studia mají 3. lůžko nebo roz-
kládací gauč. Studia jsou příjemně zařízena a mají 
sprchu, WC, kuchyňský kout (včetně vařiče, základ-
ního nádobí a ledničky), klimatizaci, TV/SAT, fén
(na vyžádání v recepci) a Wi-Fi. Ze zastíněných balkó-
nů je výhled na moře, boční výhled na moře nebo 
částečný výhled na moře a do zeleného údolí. V dol-

ním domě hotelu je recepce s posezením, kde si
můžete pronajmout sejf, dále je zde malé muzeum
s tkalcovským stavem. V domě je možné vyžádat 
dětskou postýlku (zdarma).
Stravování: doporučujeme dokoupení rozšířené kon-
tinentální snídaně, která je podávána formou bufetu 
na zastřešené terase u domu.
Hodnocení: největší předností tohoto ubytování
je výhled na moře a do zeleného údolí a dobrý dosah
krásné písečné pláže se snadným přístupem do moře.
Vzdálenost od pláže: cca 150 - 200 m.
Vzdálenost od autobusové zastávky: cca 50 m.

Možnosti obsazenosti:
studia  iii / iii / ii / i

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rski102

Telis I

Telis I  

Telis II  
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Skiathos - Agia Paraskevi

Cena je uvedena za osobu. Ceny jsou kalkulovány k 1.10.2016.

SKIATHOS - KOLIOS, AGIA PARASKEVI: odlety z Prahy v úterý a pátek Ceník: Pandora, Telis

Minimální obsazenost zájezdu je 30 osob

Ubytování PANDORA TELIS
Osoba ve studiu Osoba Osoba v apartmánu Osoba Osoba ve studiu Osoba

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

Termín Počet nocí vlastní stravování vlastní stravování vlastní stravování vlastní stravování vlastní stravování vlastní stravování
13.06. - 23.06. 10 15690 10990 16890 10990 15890 10990
23.06. - 04.07. 11 17290 10990 18590 10990 17490 10990
04.07. - 14.07. 10 17390 10990 19290 10990 17990 10990
14.07. - 25.07. 11 18090 10990 19790 10990 18690 10990
25.07. - 04.08. 10 17390 10990 19290 10990 17990 10990
04.08. - 15.08. 11 18090 10990 19790 10990 18690 10990
15.08. - 25.08. 10 17390 10990 19290 10990 17990 10990
25.08. - 05.09. 11 18090 10990 19790 10990 18690 10990
05.09. - 15.09. 10 16690 10990 17890 10990 16890 10990
15.09. - 26.09. 11 16290 10990 17390 10990 16490 10990

Ceny obsahují: letenku Praha - Skiathos - Praha včetně
poplatků spojených s leteckou dopravou (poplatky: 2000 Kč),
transfery, 10x nebo 11x ubytování, stravu dle ceníku, služby
zástupce Viamare
Příplatky: Telis - snídaně: 190 Kč/den, 1lůžkové studio: 
od 500 Kč/noc, klimatizace (Telis): cca 5 €/den (platba 
na místě), komplexní cestovní pojištění: 35 Kč/osoba/den,
minimální obsazenost u apartmánu Pandora: 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.

Aktuální ceny: www.viamare.cz

Dítě do 15 let VÝHODNÁ CENA 
Pandora (studio) - na 3.lůžku
Pandora (apartmán) - na přistýlce (3. nebo 4.lůžko)
Telis - na 3.lůžku
(platí pouze 4990 Kč - více na str. 8)

VČASNÁ REZERVACE AŽ DO 31.03.

Dítě do 15 let pobyt ZDARMA
Pandora (studio) - na 3.lůžku
Pandora (apartmán) - na přistýlce (3. a 4.lůžko)
Telis - na 3.lůžku
10 a 11 nocí: 8990 Kč 

DĚTSKÉ CENY

Výhled z terasy Telis I
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Skiathos - Troulos

Rezervace na 242 489 351

Paschalis Paschalis

Paschalis

Pěkný výhled na moře
studia * 2-3 lůžka * vlastní stravováníPaschalis **

Poloha: Paschalis se studii a bazénem je postaven
ve svahu nad zeleným údolím. Dá se zde předpo-
kládat klidné prostředí. Nedaleko je krásná písečná
pláž Troulos s pozvolným vstupem do moře a se
vzrostlými piniemi. Na pláž se dostanete po zpevněné
cestě, která vede ze svahu, pak pokračuje po místní
komunikaci a ke krásné písečné pláži Troulos. Na pláži
Troulos je taverna, bary a můžete si zde pronajmout
lehátka a slunečníky. Na pláži se provozují i vodní
sporty. Při cestě na pláž narazíte také na obchod 
a na autobusovou zastávku, odkud se můžete něko-
likrát denně dostat na další krásné pláže jižního
pobřeží ostrova a do hlavního města. Další blízká krás-
ná pláž je Marathia.
Ubytování: jednoduchá, ale prostorná 3lůžková stu-
dia mají 3 lůžka nebo manželskou postel a další
lůžko. Studia jsou v 1. patře nebo v přízemí. Ze všech
studií je výhled na moře a na bazén. Jsou vybavena
sprchou, WC, kuchyňským koutem (včetně vařiče,
základního nádobí a ledničky), klimatizací, TV, fénem

a Wi-Fi (u bazénu a u některých studií i na terasách
a balkónech). Je zde bazén, kde jsou slunečníky
a lehátka. Dětská postýlka je na vyžádání (zdarma).
Hodnocení: největší předností tohoto jednoduššího
ubytování je výhled na moře a do zeleného údolí
a dobrý dosah krásné písečné pláže se snadným 
přístupem do moře. Pláž Troulos patří k nejkrásnějším
plážím na ostrově. Další výhodou je klimatizace
v ceně.
Vzdálenost od pláže Troulos: 25 pohodlných scho-
dů a cca 390 m.
Vzdálenost od autobusové zastávky: cca 300 m.

Možnosti obsazenosti:
studia  iii / iii / ii / i

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rski103

Taverna Troulos
TROULOS
Troulos je malá osada, která vznikla okolo kouzelné
pláže se zlatým pískem stejného jména. Z pláže
je výhled na malý ostrůvek Troulonissia, který tvarem
připomíná kopuli chrámu. Právě podle tohoto ostrova
získala osada jméno, Troulos totiž v překladu zname-
ná kopule chrámu. Pláž má pozvolný vstup do vody
a může vyhovovat i rodinám s dětmi. Vzrostlé pinie
lemují tuto překrásnou pláž a mohou Vám poskytnout
i přirozený stín. U pláže je výborná rybí taverna a bar.
Na pláži se provozují vodní sporty.

Osada Troulos je vzdálena od hlavního města nece-
lých 11 km a na hlavní komunikaci je autobusová
zastávka, odkud se můžete dostat několikrát denně
do hlavního města a na další krásné pláže jižního
pobřeží. Velmi blízko jsou i další 2 vyhlášené pláže,
pláž Maratha a Koukounaries.

Transfer:
Na letišti Skiathos Vás bude očekávat zástupce
Viamare. Cesta do Troulos (cca 16 km) potrvá 
cca 40 minut.

Krásná písečná pláž s  pozvolným vstupem
do vody, možnost pronájmu lehátek a slunečníků
(cca 8 €/set), vodní sporty, taverny, obchod,
možnost zakoupení výletů a pronájmu motoro-
vých vozidel přes zástupce Viamare, který místo
pravidelně navštěvuje.

To nejdůležitější o Troulos

PaschalisPaschalis
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Skiathos - Troulos

Cena je uvedena za osobu. Ceny jsou kalkulovány k 1.10.2016.

SKIATHOS - TROULOS: odlety z Prahy v úterý a pátek Ceník: Paschalis

Minimální obsazenost zájezdu je 30 osob

Ubytování PASCHALIS
Osoba ve studiu Osoba

obsazeném na 3.lůžku
2 osobami

Termín Počet nocí vlastní stravování vlastní stravování
13.06. - 23.06. 10 15290 10990
23.06. - 04.07. 11 16790 10990
04.07. - 14.07. 10 16990 10990
14.07. - 25.07. 11 17590 10990
25.07. - 04.08. 10 16990 10990
04.08. - 15.08. 11 17590 10990
15.08. - 25.08. 10 16990 10990
25.08. - 05.09. 11 17590 10990
05.09. - 15.09. 10 16290 10990
15.09. - 26.09. 11 15790 10990

Ceny obsahují: letenku Praha - Skiathos 
- Praha včetně poplatků spojených 
s leteckou dopravou (poplatky: 2000 Kč),
transfery, 10x nebo 11x ubytování, stravu
dle ceníku,služby zástupce Viamare
Příplatky: 1lůžkové studio: od 500 Kč/
noc, 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.

Dítě do 18 let 
VÝHODNÁ CENA 
Paschalis - na 3.lůžku
(platí pouze 4990 Kč
- více na str. 8)

VČASNÁ REZERVACE 
AŽ DO 31.03.

Dítě do 18 let 
pobyt ZDARMA
Paschalis - na 3.lůžku
10 a 11 nocí: 8990 Kč

DĚTSKÉ CENY

Aktuální ceny: www.viamare.cz

Pláž Troulos

Pláž na Skiathosu
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Skiathos - Koukounaries

Rezervace na 242 489 351

Maria - apartmán  Maria - studio

Maria - apartmán

Snadný dosah nejkrásnější pláže ostrova / Klidné prostředí
studia a apartmány * 2-5 lůžek * vlastní stravováníMaria **

Poloha: 3 malé domky jsou postaveny v zahradě
s bujnou vegetací, v mírném svahu nedaleko jiho-
západní části pláže Koukounaries se zlatým pískem,
která je považována za nejkrásnější na ostrově.
Na pláž se dostanete velmi rychle po zpevněné cestě,
která vede ze svahu k místní komunikaci a k západní
části této krásné pláže. Blízko pláže je malý kiosek 
a bar s tavernou. Dva obchody jsou vzdálené asi 
15 a 20 min. Končí zde také autobusová linka. Místní
dopravou se pak dostanete do hlavního města 
a na další atraktivní pláže na jihu ostrova. Na pláži
jsou vodní sporty a potápěčské centrum. Další blízké
krásné pláže jsou Korfoula, Megali Banana, Mikri
Banana a Agia Eleni.
Ubytování: 3 přízemní vilky mají zastíněné terasy
směřující k moři a do zeleného údolí. V horní části
zahrady je vilka se 2 studii, která mají výhled na moře
částečně zastíněný zelení. Studia mají 2 lůžka
s možností přistýlky (rozkládací lůžko pro dítě 
do 12 let). Ve střední části zahrady je vilka s 1 apart-
mánem se 2 ložnicemi (vždy 2 lůžka) a s gaučem (pro
dítědo 12 let) v obytné kuchyni. V dolní části zahrady

je nejmenší vilka s jedním studiem, které má 2 lůžka.
Studia a apartmán jsou prostorné a jsou vybaveny
sprchou, WC, kuchyňským koutem (včetně vařiče,
základního nádobí a ledničky), klimatizací (za přípla-
tek), TV, sejfem a fénem. V domě je možné vyžádat
dětskou postýlku (zdarma). Majitel bydlí v  areálu
ve vlastním domě.
Hodnocení: největší předností tohoto ubytování
je klidná poloha uprostřed zeleně a dobrý dosah
krásné písečné pláže se snadným přístupem do moře.
Doporučujeme i rodinám s dětmi.
Vzdálenost od pláže: cca 350 m.
Vzdálenost od autobusové zastávky: cca 210 m.
Vzdálenost od 1. taverny: cca 60 m.
Vzdálenost od 1. supermarketu: cca 550 m.

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

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rski104

Maria
KOUKOUNARIES
Koukounaries je osada okolo stejnojmenné pláže
se zlatým pískem, která je mnohými považována
za jednu z nejkrásnějších pláží ve Středozemním moři.
Vzdálenost od hlavního města ostrova je pouhých 
13 km. V osadě Koukounaries najdete řadu taveren,
obchody a různé kiosky s občerstvením. Na pláži
si můžete na několika místech pronajmout slunečník 
a lehátka a užívat si vodní sporty. Malebnost krajiny
podtrhuje bujná vegetace a neuvěřitelně barevné
moře. Celé místo ozvláštňuje jezero Strofilia, které zde
ústí do moře u malého přístavu u východní části pláže.
Jezero Vám nabídne zajímavý přírodní biotop. 

Velkou výhodou je místní doprava, která Vás může
několikrát denně dopravit do hlavního města. Toto
místo je ideální pro všechny milovníky koupání. V blíz-
kosti jsou další pláže, např. Maratha, Megali Banana,
Mikri Banana a Agia Eleni.

Transfer:
Na letišti Skiathos Vás bude očekávat zástupce
Viamare. Cesta do Koukounaries (cca 18 km) potr-
vá asi 45 min.

Krásná písečná pláž s  pozvolným vstupem 
do vody, s možností pronájmu slunečníků a lehá-
tek (cca 8 €/set), vodní sporty, obchody, taverny,
kavárny, kiosky, možnost využití místní autobu-
sové dopravy, lodní taxi několikrát denně do hlav-
ního města Skiathos (cca 5 €/1 cesta), možnost
zapůjčení motorek a aut a zakoupení výletů přes
zástupce Viamare.

Přehled ubytování:
Maria (studia, apartmány) ... str. 154
Skiathos Palace (hotel s polopenzí) ... str. 160

To nejdůležitější o Koukounaries

Maria výhled ze studií Maria - studio
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Skiathos - Koukounaries

Cena je uvedena za osobu. Ceny jsou kalkulovány k 1.10.2016.

SKIATHOS - KOUKOUNARIES: odlety z Prahy v úterý a pátek Ceník: Maria

Minimální obsazenost zájezdu je 30 osob

Ubytování MARIA
Osoba ve studiu Osoba v apartmánu Osoba

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

Termín Počet nocí vlastní stravování vlastní stravování vlastní stravování
13.06. - 23.06. 10 15890 17890 10990
23.06. - 04.07. 11 17490 19690 10990
04.07. - 14.07. 10 17590 20190 10990
14.07. - 25.07. 11 18290 20990 10990
25.07. - 04.08. 10 17590 20190 10990
04.08. - 15.08. 11 18290 20990 10990
15.08. - 25.08. 10 17590 20190 10990
25.08. - 05.09. 11 18290 20990 10990
05.09. - 15.09. 10 16890 18890 10990
15.09. - 26.09. 11 16490 18490 10990

Ceny obsahují: letenku Praha - Skiathos - Praha včetně
poplatků spojených s leteckou dopravou (poplatky: 
2000 Kč), transfery, 10x nebo 11x ubytování, stravu dle
ceníku, služby zástupce Viamare.
Příplatky: 1lůžkové studio: od 500 Kč/noc, klimatizace 
- studio: cca 5 €/den, apartmán: cca 8 €/den (platba 
na místě), komplexní cestovní pojištění: 35 Kč/osoba/den,
minimální obsazenost u apartmánu Maria: 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 
Maria (apartmán) 
- na 3. nebo 4.lůžku
Dítě do 12 let 
VÝHODNÁ CENA 
Maria (studio) 
- na přistýlce (3.lůžko) 
(platí pouze 4990 Kč 
- více na str. 8)

VČASNÁ REZERVACE 
AŽ DO 31.03. Dítě do 18 let 

pobyt ZDARMA
Maria (apartmán) 
- na 3.lůžku a 4.lůžku
Dítě do 12 let 
pobyt ZDARMA
Maria (studio) 
- na přistýlce (3.lůžko)
Maria (apartmán) 
- na přistýlce (5.lůžko)
10 a 11 nocí: 8990 Kč

DĚTSKÉ CENY

Aktuální ceny: www.viamare.cz

Koukounaries - lodní taxi
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Skiathos - Kanapitsa

Rezervace na 242 489 351

Plaza Plaza

Velmi blízko krásné pláže
hotel * 2-3 lůžka * se snídaní / možnost dokoupení večeříPlaza ***

Poloha: hotelové budovy stojí nedaleko pěkné malé
pláže Rigas s pozvolným vstupem do vody. Na pláž 
se dostanete pohodlnou cestou opravdu za pár minut.
U pláže je vyhlášená taverna a možnost pronájmu
slunečníků a lehátek. Je zde malé molo, odkud
můžete plout lodním taxíkem na sousední krásné
pláže a do hlavního města Skiathos. Nechybí tady
malé centrum vodních sportů a místo na parkování.
Hotel je obklopen zelení, borovicemi a olivovníky. Další
krásné blízké pláže jsou Pinaki a Fanaraki a směrem
na sever pak krásná pláž Kanapitsa. 
Ubytování: hotelové pokoje jsou prostorné a mohou
se v nich ubytovat i 3 dospělí. Pokoje jsou vybaveny
koupelnou (sprcha nebo vana), WC, minibarem,
TV/SAT, Wi-Fi, klimatizací a balkónem nebo terasou
s  výhledem do vnitrozemí a do hor. Pokoje
s  výhledem na moře jsou za příplatek (platba 
na místě). 
Vybavení a služby hotelu: recepce, sejf (za úhradu),
bar, bazén a dětský bazén, bar u bazénu, hotelová

restaurace, místnost s krásným výhledem na moře,
kde se servíruje snídaně, k dispozici je velká televize,
malé fitness, sauna, stolní tenis a kulečník. 
Stravování: v  ceně je bohatá snídaně podávaná
formou bufetu, večeře lze dokoupit. Nápoje i jídlo jsou
hostům k dispozici po celý den v hotelové restauraci 
či v baru.
Hodnocení: hotel s výbornou polohou, na malou
příjemnou pláž se dostanete snadno a velmi rychle.
Vzdálenost od pláže Rigas: cca 120 m.
Vzdálenost od autobusové zastávky: cca 850 m.

Možnosti obsazenosti:
pokoje  iii / iii / ii

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rski105

Pláž Rigas - lodní taxi
KANAPITSA
Kanapitsa je malá osada, která se rozprostírá okolo
stejnojmenné písečné pláže pouhých 7,5 km jižně
od hlavního města Skiathos a nedaleko malebného
mysu Kalamaki. V osadě naleznete nejen ubytování,
ale i taverny s čerstvými rybami a dalšími rybími spe-
cialitami, obchody a kiosky. Můžete si zde užívat
i dech beroucí výhledy na záliv a na blízké ostrovy.
Na pláži si můžete pronajmout lehátka a slunečníky
a užívat si vodní sporty.

Velkou výhodou je místní autobusová doprava nebo
lodní taxi, která Vás může několikrát denně dopravit 
do hlavního města. Toto místo je ideální pro všechny
milovníky koupání. V blízkosti jsou další malé pláže,
kde i v hlavní sezóně můžete najít soukromí.

Transfer:
Na letišti Skiathos Vás bude očekávat zástupce
Viamare. Cesta do Kanapitsi (cca 11,5 km) potrvá
asi 25 minut.

Krásná písečná pláž s  pozvolným vstupem
do vody, s  možností pronájmu slunečníku
a lehátek (cca 8 €/set), vodní sporty, obchod,
taverny, možnost využití místní autobusové
dopravy, možnost zapůjčení motorek a aut
a zakoupení výletů přes zástupce Viamare.

To nejdůležitější o Kanapitsa

Pláž Rigas

Plaza

Plaza - pokoj s výhledem na moře

Plaza

Plaza
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Skiathos - Kanapitsa

Cena je uvedena za osobu. Ceny jsou kalkulovány k 1.10.2016. Minimální obsazenost zájezdu je 30 osob

Pláž Rigas s tavernou

Skiathos

Kehria pláž

SKIATHOS - KANAPITSA: odlety z Prahy v úterý a v pátek Ceník: Plaza 

Ceny obsahují: letenku Praha - Skiathos -
Praha včetně poplatků spojených s leteckou
dopravou (poplatky: 2000 Kč), transfery, 
10x nebo 11x ubytování, stravu dle ceníku, 
služby zástupce Viamare
Příplatky: komplexní cestovní pojištění: 35 Kč/
osoba/den, večeře - dospělý: 480 Kč/den, dítě
6-12 let: 320 Kč/den
Dítě do 2 let: 1000 Kč bez nároku na místo 
v letadle a služby

Děti nesmí v den návratu ze zájezdu dovršit sta-
novený věk.

Dítě do 6 let pobyt se snídaní ZDARMA
Plaza - na 3.lůžku 
10 a 11 nocí: 8990 Kč 

DĚTSKÉ CENY

Aktuální ceny: www.viamare.cz

Ubytování PLAZA 
Osoba v pokoji Osoba Dítě 6-12 let

obsazeném na 3.lůžku na 3.lůžku
2 osobami

Termín Počet nocí snídaně snídaně snídaně
13.06. - 23.06. 10 21990 18690 15790
23.06. - 04.07. 11 23790 19890 16590
04.07. - 14.07. 10 24590 20590 17290
14.07. - 25.07. 11 25990 21590 17990
25.07. - 04.08. 10 26690 22090 18390
04.08. - 15.08. 11 33690 27090 21790
15.08. - 25.08. 10 29790 24390 19890
25.08. - 05.09. 11 24090 20290 16990
05.09. - 15.09. 10 21990 18690 15790
15.09. - 26.09. 11 19990 17190 14790
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Skiathos - Kanapitsa

Cape Kanapitsa Cape Kanapitsa

Nádherné výhledy na moře
hotel * 2-4 lůžka * se snídaníCape Kanapitsa ***

Rezervace na 242 489 351

Poloha: hotelové budovy stojí na ostrohu nad mořem
mezi dvěma zálivy a nad krásnou pláží Kanapitsa. 
Na pláž se dostanete po příjezdové komunikaci 
za několik minut. Na pláži si můžete pronajmout slu-
nečník a lehátka. Nedaleko pod hotelem je zastávka
místní autobusové dopravy, která Vás zaveze do hlav-
ního města a na další krásné pláže. Je odtud krásný
výhled na moře a na sousední ostrovy. Hotel je obklo-
pen borovicemi a můžete zde obdivovat neuvěřitelně
barevné moře. Další blízké pláže jsou pláže Dama 
a Rigas a směrem na sever pak pláž Tzaneria.
Ubytování: hotelové pokoje jsou prostorné a mohou
se v nich ubytovat i 3 dospělí. V nabídce jsou stan-
dardní pokoje s výhledem na moře a modernější
pokoje Deluxe s výhledem na moře. V hotelu je
možné vyžádat i suitu s výhledem na moře se 2 ložni-
cemi pro 4 osoby a suitu s výhledem na moře 
se 3 ložnicemi pro 6 osob (ceník na www. viamare.cz).
Pokoje jsou vybaveny koupelnou (sprcha nebo vana),
WC, mini barem, TV/SAT, Wi-Fi, klimatizací, telefonem,
fénem, županem a zastřešenou terasou nebo balkó-
nem. Vybrané pokoje mají sejf a DVD přehrávač.
Dětská postýlka je na vyžádání (zdarma).

Vybavení a služby hotelu: recepce, bar, velký bazén 
a dětský bazén se slanou vodou, TV koutek, bar
u bazénu, hotelová restaurace, místnost s krásným
výhledem na moře, kde se servíruje snídaně. V hotelu
nabízejí kurzy potápění (za poplatek).
Stravování: v ceně je bohatá snídaně podávaná for-
mou bufetu. Nápoje i jídlo jsou hostům k dispozici 
po celý den v hotelové restauraci či v baru.
Hodnocení: hotel s neobvyklou polohou, kde je krás-
ný výhled na moře a na pláž Kanapitsa. Nespornou
výhodou je výhled na moře ze všech pokojů. Hotel
je vyhlášený vynikajícími službami.
Vzdálenost od pláže Kanapitsa: cca 350 m.
Vzdálenost od autobusové zastávky: cca 450 m.

Možnosti obsazenosti:
pokoje  iii / iii / ii
suita  iiii / iiii / iii / iiii

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rski106

Cape Kanapitsa

Cape Kanapitsa

Cape Kanapitsa
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Skiathos - Kanapitsa

Cena je uvedena za osobu. Ceny jsou kalkulovány k 1.10.2016.

Ceny obsahují: letenku Praha - Skiathos - Praha včetně poplatků spojených
s leteckou dopravou (poplatky: 2000 Kč), transfery, 10x nebo 11x ubytování,
stravu dle ceníku, služby zástupce Viamare.
Příplatky: 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.

SKIATHOS - KANAPITSA: odlety z Prahy v úterý a v pátek Ceník: Cape Kanapitsa

Cape Kanapitsa

Minimální obsazenost zájezdu je 30 osob

Dítě do 12 let pobyt ZDARMA
Cape Kanapitsa (pokoj) - na přistýlce (3.lůžko)
Cape Kanapitsa (suita) - na přistýlce (4.lůžko)
10 a 11 nocí: 8990 Kč

DĚTSKÉ CENY

Ubytování CAPE KANAPITSA
Osoba Osoba Osoba Osoba Osoba

ve standardním v pokoji deluxe na přistýlce ve 2pokojové suitě na přistýlce
pokoji obsazeném obsazeném (3.lůžko) obsazené (4.lůžko)

2 osobami 2 osobami 3 osobami

Termín Počet nocí snídaně snídaně snídaně snídaně snídaně
13.06. - 23.06. 10 24190 27890 20790 37590 10990
23.06. - 04.07. 11 27290 30990 22490 41290 10990
04.07. - 14.07. 10 33890 35890 24990 43790 10990
14.07. - 25.07. 11 36990 40890 29590 54490 10990
25.07. - 04.08. 10 34690 38590 28490 51990 10990
04.08. - 15.08. 11 37190 41490 30290 56090 10990
15.08. - 25.08. 10 34690 38590 28490 51990 10990
25.08. - 05.09. 11 36490 39290 27490 49590 10990
05.09. - 15.09. 10 29190 31890 22790 40290 10990
15.09. - 26.09. 11 25290 29490 21790 39190 10990

Aktuální ceny: www.viamare.cz

Kanapitsa - lodní taxi
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Skiathos - Koukounaries

Skiathos Palace

hotel * 2-4 lůžka * s polopenzíSkiathos Palace ****

Rezervace na 242 489 351

Poloha: hotelové budovy stojí na kopci nad
nejkrásnější pláží se zlatým pískem v  osadě
Koukounaries. Jsou obklopeny zelení a udržovanou
zahradou. V osadě jsou taverny a obchod. Nedaleko
je zastávka místní dopravy a Vy se tak snadno můžete
dostat do hlavního města ostrova a na další
pozoruhodné pláže na jižním pobřeží. Od hotelového
bazénu je překrásný výhled na moře, na pláž
Koukounaries a na jezero Strofilia. Další krásná blízká
pláž je pláž Maratha. Na obou plážích si můžete
pronajmout lehátka a slunečníky.
Ubytování: hotelové pokoje jsou prostorné a může 
se zde ubytovat i rodina se 2 dětmi nebo 3 dospělí.
Standardní pokoje (nezrekonstruované) a moderně
vybavené pokoje mají krásný výhled na moře. Pokoje
jsou vybaveny koupelnou (sprcha nebo vana),
WC, mini barem, TV/SAT, Wi-Fi (na pokojích za úhradu),
telefonem, rádiem, centrální klimatizací, kterou můžete
ovládat z pokoje a balkónem nebo terasou. V hotelu 
se nalézají i další typy luxusních pokojů (ceník 
na www.viamare.cz).
Vybavení a služby hotelu: recepce, sejf (za úhradu),
Wi-Fi, bar, bar u bazénu, malý plážový bar na pláži
Maratha, který také patří k  hotelu, restaurace
s krásným výhledem na moře, malý obchod, dětské

hřiště v hotelové zahradě, bazén, dětský bazén, stolní
tenis, tenis, vodní sporty včetně vodního lyžování
a windsurfingu na pláži (za poplatek), parkoviště.
V hotelu funguje mikrobus, který Vás několikrát denně
dopraví na pláž. 
Stravování: v ceně je bohatá snídaně a večeře podá-
vaná formou bufetu. Nápoje i jídlo jsou hostům k dis-
pozici po celý den v hotelových restauracích či barech.
Hodnocení: hotel s širokými službami stojí na výji-
mečném místě. Je odtud opravdu krásný výhled.
Pokud Vám nebude vyhovovat cesta na pláž
po schodech nebo delší cesta po komunikaci, můžete
využívat hotelový autobus, který Vás na pláž několikrát
denně zaveze.
Vzdálenost od pláže Koukounaries: cca 270 m.
Vzdálenost od pláže Maratha: cca 270 m.
Vzdálenost od autobusové zastávky: cca 150 m.

Možnosti obsazenosti:
pokoje  iii / iiii / iii / ii

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rski107

Skiathos Palace

Skiathos Palace

Skiathos Palace

Skiathos Palace - standardní pokoj

Skiathos Palace - pokoj

Skiathos Palace
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Skiathos - Koukounaries
Pláž Koukounaries s hotelem Skiathos Palace

Ceny obsahují: letenku Praha - Skiathos - Praha včetně poplat-
ků spojených s leteckou dopravou (poplatky: 2000 Kč), 
transfery, 10x nebo 11x ubytování, stravu dle ceníku, služby
zástupce Viamare
Příplatky: 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.

Dítě do 12 let pobyt s polopenzí ZDARMA
Skianthos Palace - na přistýlce (3.lůžko)
10 a 11 nocí: 8990 Kč 

DĚTSKÉ CENY

Aktuální ceny: www.viamare.cz

SKIATHOS - KOUKOUNARIES: odlety z Prahy v úterý a v pátek Ceník: Skiathos Palace
Cena je uvedena za osobu. Ceny jsou kalkulovány k 1.10.2016. Minimální obsazenost zájezdu je 30 osob

Koukounaries

Koukounaries

Ubytování SKIATHOS PALACE
Osoba ve standardním Osoba Dítě 2-12 let Osoba v moderním Osoba Dítě 2-12 let

pokoji s výhledem na přistýlce na přistýlce pokoji s výhledem na přistýlce na přistýlce
na moře obsazeném (3.lůžko) (4.lůžko) na moře obsazeném (3.lůžko) (4.lůžko)

obsazeném 2 osob. obsazeném 2 osob.
Termín Počet nocí polopenze polopenze polopenze polopenze polopenze polopenze
13.06. - 23.06. 10 36390 28690 22990 41590 32390 25590
23.06. - 04.07. 11 38990 30590 24290 44690 34690 27090
04.07. - 14.07. 10 38990 30590 24390 44890 34790 27490
14.07. - 25.07. 11 42790 33190 26290 49590 38090 29890
25.07. - 04.08. 10 41990 32690 25890 48990 37590 29490
04.08. - 15.08. 11 50590 38690 30290 60290 45490 35190
15.08. - 25.08. 10 46890 36190 28490 55790 42290 32890
25.08. - 05.09. 11 44190 34290 27090 51490 39490 30690
05.09. - 15.09. 10 36390 28690 22990 41590 32390 25590
15.09. - 26.09. 11 31790 25490 20690 36490 28890 22990
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Skiathos - Agia Paraskevi

Skiathos Princess

hotel * 2-4 lůžka
se snídaní / možnost dokoupení večeříSkiathos Princess *****

Rezervace na 242 489 351

Poloha: hotelové budovy stojí přímo u krásné pláže 
se zlatým pískem v osadě Agia Paraskevi. Jsou obklo-
peny rozlehlou udržovanou zahradou. V osadě jsou
taverny a obchod. Nedaleko je zastávka místní auto-
busové dopravy a Vy se tak snadno můžete dostat 
do hlavního města ostrova a na další pozoruhodné
pláže na jižním pobřeží.
Ubytování: ubytování je luxusní a příjemně vybavené.
Standardní 2lůžkové pokoje s výhledem do zahrady
jsou v  1. patře, 2lůžkové pokoje superior jsou
ve 2. patře a mají výhled na moře. V pokojích lze
vyžádat přistýlku pro dítě do 12 let. Rodinné pokoje
(až pro 4 osoby) s výhledem do zahrady jsou v příze-
mí a jejich terasy směřují do zahrady. V hotelu se nalé-
zají další typy luxusních pokojů (ceník na www.via-
mare.cz). Pokoje jsou vybaveny koupelnou, WC,
telefonem, mini barem, TV/SAT, Wi-Fi a balkónem
nebo terasou. Součástí vybavení pokojů superior
a rodinných pokojů je navíc fén, přezůvky, speciální
kosmetika a další věci, které Vám zpříjemní pobyt
v hotelu.
Vybavení a služby hotelu: recepce, hotelový sejf,
internetový koutek, Wi-Fi, bar, 5 různých restaurací,
kavárna, obchod s potravinami, dětské hřiště v hote-
lové zahradě, bazén, dětský bazén, klubovna pro děti,

bar u bazénu, lehátka a slunečníky (pro hotelové
hosty zdarma), lázeňské služby včetně masáží a sauny
(za příplatek), fitness, plážový volejbal, stolní tenis,
vodní sporty včetně vodního lyžování a windsurfing
(za příplatek), parkoviště. Klienti mohou využít dalších
služeb za úhradu, které hotel nabízí, např. kadeřnictví,
čistírnu prádla a hlídání dětí. V hotelu si můžete pro-
najmout kolo. V hotelu se pořádají svatby.
Stravování: v  ceně je bohatá snídaně podávaná
formou bufetu, večeře lze dokoupit. Nápoje i jídlo jsou
hostům k dispozici po celý den v hotelových restaura-
cích či barech.
Zajímavost: v hotelu se pořádají kurzy jógy.
Hodnocení: luxusní hotel s širokými službami, který
bude vyhovovat i náročným klientům a navíc je přímo 
u krásné pláže Agia Paraskevi.
Vzdálenost od pláže Agia Paraskevi: cca 70 m.
Vzdálenost od autobusové zastávky: cca 100 m.

Možnosti obsazenosti:
pokoje  iii / ii
pokoje family  iiii / iiii / iii / iiii / iii / ii

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rski108

Skiathos Princess

Skiathos Princess

Skiathos Princess

Skiathos Princess

Skiathos Princess

Skiathos Princess
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Skiathos - Agia Paraskevi
Agia Paraskevi 

Ceny obsahují: letenku Praha - Skiathos - Praha včetně poplat-
ků spojených s leteckou dopravou (poplatky: 2000 Kč), trans-
fery, 10x nebo 11x ubytování, stravu dle ceníku, služby zástup-
ce Viamare
Příplatky: večeře: 940 Kč/den, dítě 2-12 let: 470 Kč/den,
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.

Dítě do 12 let pobyt s polopenzí ZDARMA
Skianthos Princess - na přistýlce (3.lůžko)
10 a 11 nocí: 8990 Kč 

DĚTSKÉ CENY

Aktuální ceny: www.viamare.cz

SKIATHOS - AGIA PARASKEVI: odlety z Prahy v úterý a v pátek Ceník: Skiathos Princess
Cena je uvedena za osobu. Ceny jsou kalkulovány k 1.10.2016. Minimální obsazenost zájezdu je 30 osob

Pláž Agia Paraskevi

Pláž Agia Paraskevi

Ubytování SKIATHOS PRINCESS
Osoba v pokoji Osoba v pokoji Osoba v pokoji Osoba Dítě 2-12 let

s výhledem superior family s výhledem na 3. a 4.lůžku na 4.lůžku
do zahrady s výhledem na moře do zahrady v pokoji family v pokoji family

obsazeném 2 osob. obsazeném 2 osob. obsazeném 2 osob.
Termín Počet nocí snídaně snídaně snídaně snídaně snídaně
13.06. - 23.06. 10 41590 55390 58690 34590 34090
23.06. - 04.07. 11 46790 61590 65390 37990 37390
04.07. - 14.07. 10 51790 63490 67590 39090 38490
14.07. - 25.07. 11 56390 69390 75390 42990 42390
25.07. - 04.08. 10 53790 65990 77790 44290 43690
04.08. - 15.08. 11 58190 71590 84590 47690 47090
15.08. - 25.08. 10 52990 64990 73690 42190 41690
25.08. - 05.09. 11 55990 68890 73390 41990 41390
05.09. - 15.09. 10 46690 59490 63190 36890 36290
15.09. - 26.09. 11 42990 56890 61190 35890 35290


