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Kos - ostrov lékaře Hippokrata

Rezervace na 242 489 351

Letecké zájezdy 
na 7 a 14 nocí

- OSTROV NEJSLAVNĚJŠÍHO LÉKAŘE ANTICKÉHO
ŘECKA - HIPPOKRATA

- ostrov s příjemným podnebím a krásnými 
plážemi

- přezdívá se mu plovoucí zahrada
- mnoho archeologických památek pod širým 

nebem
- výborné lodní spojení na další blízké ostrovy

Jsme velmi rádi, že Vám můžeme představit tento
krásný ostrov v Egejském moři. Kos je třetím největším
ostrovem souostroví Dodekanés. Ostrov je velmi
navštěvovaný nejen pro přírodní krásy, ale i pro histo-
rické památky. Je vzdálen pouhé 4 km od tureckého
pobřeží. Tato blízkost je hojně využívaná k vzájem-
ným turistickým vyjíž�kám, především do tureckého
Bodrumu.
V okolí ostrova Kos jsou další velmi půvabné menší 
ostrovy jako např. Nisyros a Kalymnos, kam se
z ostrova Kos pořádají zajímavé lodní výlety.

Je zde velmi příjemné klima a místní říkají, že na Kosu
je 68 km krásných pláží, z nichž si každý vybere, pro-
tože jsou zde pláže jak písečné, tak i oblázkové. 
Viamare pro Vás na ostrově Kos vybralo jako prázdni-
nové letovisko poloostrov Kefalos, jehož záliv s ruina-
mi starobylé baziliky a s ostrůvkem Kastri patří ke klid-
ným místům na ostrově a zároveň pro svoji malebnost
k nejfotografovanějším místům ostrova Kos.  
Ostrov Kos byl obydlen už za doby mykénské. Vždy se
těšil velké pozornosti vládců, ale i pirátů, kterých se
zde vystřídalo mnoho. Také proto je historie ostrova
velmi zajímavá. Kos se např. stal členem athénského
námořního spolku a rozvíjel se jako významný přístav. 
V 5. století před naším letopočtem zde věhlasnou
lékařskou školu založil lékař Hippokrates. Později pak 
na pahorku nad městem Kos vzniklo pozoruhodné
dílo, zasvěcené bohu lékařství, Asklepion. Sloužilo
poutníkům, kteří přicházeli na Kos kvůli léčebným
kúrám podle Hippokratova učení. Vznikly zde rozsáhlé
římské lázně, kde se k léčení využívaly sirné a železi-
té prameny, které jsou na ostrově dodnes (např. lázně
Thermes). Další velkou pozoruhodností ostrova je
hlavní město Kos, které je vlastně archeologickým
muzeem pod širým nebem. Po ničivém zemětřesení
v roce 1933 zde bylo odhaleno italskými archeology
rozsáhlé antické město. Naleznete zde např. zbytky
Dionýsovy svatyně, zbytky velkého náměstí (agora)
s dlážděním z mramoru nebo Dům s Paridovým sou-
dem. Rozhodně nezapomeňte na návštěvu archeolo-
gického muzea, kde uvidíte nálezy z celého ostrova
Kos. Johanité zde v 15. století postavili hrad
s hradbami. Centrem starobylého města je dnes
náměstí Platanu, kde roste staletý velký platan, který
je údajně nástupcem platanu, pod kterým se scházel
Hippokrates se svými žáky. 
Přestože jsou na ostrově rušná přímořská střediska,
tak především ve vnitrozemí naleznete tradiční vesni-
ce, např. vesnice Asfendíou, která tvoří celek několika
malebných tradičních vesnic na úpatí hory Dikaios.
Ostrov je úrodný a bohatý na zeleninu, která se odtud
vyváží na okolní ostrovy. Salát z Kosu má velmi dobré
jméno po celém Řecku. Velmi ceněným produktem 
je i místní tymiánový med. Je toho mnoho, co můžete 
na ostrově Kos vidět a ochutnat, a tak nezbývá, než se
vydat na cestu.

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

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

Kefalos - záliv na jihu 

Kefalos - mlýn po rekonstrukciKos - hlavní město

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

Nisyros - hodinová plavba lodí na ostrov
vulkanického původu s bohatou různorodou faunou
a florou, kde se nachází nejlépe zachovalý vulkanický
kráter v oblasti (30 m hluboký), krátká procházka
kráterem (vstupné: cca 3 €) s krásnou přírodní scenérií
s bublajícím bahnem, unikající párou, geotermálními
prameny a vulkanickými nerosty. Po návratu autobu-
sem zpět do města Mandraki procházka historickým
centrem městečka s možností prohlídky kláštera
Panny Marie, odkud je krásný výhled na celé město,
okolní ostrůvky i ostrov Kos. (orientační cena - Kefalos:
26 €, děti do 12 let: 15 €, Kardamena: 40 €, děti 
do 12 let: 20 €)

Turecko - Bodrum - lodní výlet do Turecka, do města
Bodrum, vzdáleného od Kosu pouze 10 km, založe-
ného v antice Řeky a nazývaného Halicarnassos,
rodiště Heroda. V dnešní době je Bodrum jedno
z nejživějších tureckých letovisek na pobřeží
Egejského moře. Je také proslavené tradičním tržištěm,
středověkým hradem a mauzoleem krále Mausola
(považováno za jeden ze sedmi divů světa), krále
Halicarnassu. NUTNÝ CESTOVNÍ PAS! (orientační cena:
43 €, děti do 12 let: 23 €)

Okruh po třech ostrovech - okružní plavba po ostro-
vech Pserimos, Kalymnos a Plati na tradičním
dřevěném člunu kaiki. Ostrov Kalymnos je známý jako
„ostrov mořských hub“ - procházka úzkými uličkami
přístavu a návštěva velkoobchodu s mořskými hou-
bami. Oběd přímo na lodi u ostrůvku Plati (v ceně),
koupání v křiš	álově čistém moři. Pserimos - skalnatý
ostrůvek s krásným bílým pískem a malými tradič-
ními kafeniony. (orientační cena: 45 €, děti do 12 let: 
22,50 €)

Řecký večer - výlet pro všechny, kteří chtějí poznat tra-
diční řecké tance a ochutnat výtečná řecká jídla a víno;
návštěva tisíc let starého kostela ve vesničce Zia 
těsně pod vrcholem hory Dikaios, procházka uličkami
vesničky až k restauraci „Fantasia“, odkud je krásný
výhled na údolí, Egejské moře a na pobřeží Turecka;
večeře i místní víno v ceně výletu. (orientační cena: 44 €, 
děti do 12 let: 22 €)

Lodní výlet s rybařením (červenec, srpen) - lodní výlet
na dřevěném škuneru je kombinací rybaření, koupání
a soutěžení - kdo bude mít jako první úlovek, získá 
od kapitána láhev vína, cena útěchy pro ostatní je skle-
nička raki; místo rybaření možnost opalování 
na palubě; oběd - mořské ryby a souvlaki na grilu,
v případě úlovku i čerstvé ryby; po obědě koupání
v moři. (orientační cena: 25 €, děti do 12 let: 15 €)

Výlety:

- rozhodně nevynechejte krásné hlavní město 
ostrova s jeho malebným přístavem a staroby-
lým centrem. Určitě navštivte některou z antic-
kých památek tohoto města např. rekonstruo-
vanou římskou vilu "Casa Romana"

- v hlavním městě Kos nezapomeňte navštívit
velký Hippokratův platan

- 4 km od města Kos je náhorní plošina se zbyt-
ky antických lázní, které byly zasvěceny bohu 
Asklepeiovi. Sami budete muset uznat, že je to 
opravdu výjimečné místo

- vydejte se na nejvyšší vrchol ostrova Dikaios, 
odkud se Vám naskytne nádherný výhled

- pronajměte si auto a prozkoumejte celý polo-
ostrov Kefalos, naleznete zde tradiční horskou 
vesnici a nádherné divoké pláže

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

Viamare doporučuje:

Asklepion

Asklepion Momentka z výletu

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 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.

Speciální nabídka: sleva 10% v mimosezóně a 5% 
v hlavní sezóně (28.06. - 19.09.) na 7denní pronájem
aut skupiny D a E pro klienty ubytované ve studiích
Pantheon.

KOS - pronájem automobilů

Termín 05.06. - 27.06., 20.09. - 02.10.                      28.06. - 19.09.
Skupina Typ auta Cena za 7 dní Každý další den Cena za 7 dní Každý další den
C Hyundai I10, Kia Picanto A/C 5890 790 9190 1290
D Hyundai Accent A/C 6890 990 10190 1490
E Suzuki Jimny 10190 1490 11290 1590
F Suzuki Vitara 11290 1590 13490 1990
G Fiat Dublo A/C minibus 11290 1590 14590 2090
Ceny jsou platné při objednání minimálně 15 dní před odjezdem.
Přistavení vozu zdarma: Kefalos.
Předání vozu zdarma: Kefalos.
Poplatek za přistavení vozu/předání vozu: letiště Andimachia, Kardamena: 20 €/cesta, Marmari, Agios Fokas, Kos: 35 €/cesta
(platba na místě)
Spoluúčast na škodě: 350 € pro auta ve skupině C, 500 € pro auta ve skupině D, E, F, G. Na místě je možné si připlatit pojištění 
na spoluúčast.
Příplatky: 2. řidič, dětská sedačka, zapůjčení GPS (platba na místě). 
Minimální věk řidiče je 21 let pro auta ve skupině C a 23 let pro auta ve skupině D, E, F, G.
Nelze garantovat konkrétní typ auta, pouze skupinu.
Cestovní kancelář Viamare je pouze zprostředkovatel této služby, provozovatel je řecká půjčovna dopravních prostředků.

Nisyros Kelafos
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KEFALOS
Kefalos je poloostrov na jihozápadě ostrova Kos. 
Ve srovnání s rušnou severní a střední částí ostrova,
kde je poměrně hustá zástavba, je letovisko Kefalos
v oblasti, která je jako stvořená pro klidnou 
a pohodovou dovolenou. Záliv s plážemi Agios
Stefanos a Kamari patří mezi nejfotografovanější 
místa na ostrově Kos. Není divu, každého musí
okouzlit záliv s nádhernými písečnými a oblázkovými
plážemi a s malým skalnatým ostrůvkem Kastri, kde
svítí bělostí malý kostelík. Atraktivnost tohoto místa
umocňují zbytky helénského chrámu starověké
Astypálie a baziliky sv. Štěpána z období raného
křes	anství. V okolí tohoto archeologického naleziště
čeká všechny, kteří se rádi potápějí, příjemné překva-
pení. Pod hladinou se nachází ostatní části staro-
bylého osídlení.

V bezprostředním dosahu od ubytování jsou snadno
dostupné krásné písečné a oblázkové pláže Kamari,
Agios Stefanos, Cavos a malá pláž Katerina. Naleznete
zde střediska vodních sportů se školou katamaránů 
a windsurfingu. Můžete si zde pronajmout vodní skútr
a prozkoumat okolní pobřeží a malý ostrůvek Kastri.
Pronájem lehátek a slunečníků je samozřejmostí. 
Po celé délce zálivu (cca 3 km) jsou taverny a malé
kavárny. 
V místě je mnoho obchodů. Centrum tvoří náměstí, 
ze kterého se podél moře můžete procházkou vydat
do místního přístavu, kde kotví výletní čluny a loďky
rybářů.
Tradiční vesnici Kefalos najdete na vysokém útesu nad
zálivem, kam se dostanete pěšky nebo místní dopra-
vou. Doporučujeme návštěvu tohoto místa, už jen kvů-
li nádherným panoramatickým výhledům na záliv Ke-
falos a na okolní ostrovy. Naleznete zde tradiční dům
s původním vybavením, který vás vrátí do minulosti
Kefalosu. 
Díky úzké šíji poloostrova Kefalos (cca 2 km) se Vám
otevřou i další nádherné divoké pláže severního 
a západního pobřeží ostrova Kos, kde snadno nalez-
nete i soukromí. Jedním z takových míst je na sever-
ním pobřeží pláž s bílým pískem a s azurově modrou
vodou, která se nazývá Kochylari. Zde najdete školu
kiteboardingu. A na západním pobřeží jsou to např.
pláže Kata a Agios Theologos.
Od zálivu Kefalos je podél jižního pobřeží řada dalších
pozoruhodných pláží, které jsou velmi populární.
Postupujeme-li východně od letoviska Kefalos, nara-
zíme na pláže Camel, Almyrou, Paradise, Lagada,
Markos, Sunny Beach, Polemi a Golden Beach. Pláže
jsou dobře dostupné dopravními prostředky a jsou
opravdu krásné. Na některých z nich se nalézají
taverny nebo kiosky s občerstvením a provozují se
zde vodní sporty (např. pláž Paradise, kam se dos-
tanete i lodním taxíkem).
Hlavní město Kos, vzdálené 45 km a bohaté na sta-
rověké a středověké památky, je dosažitelné místní
autobusovou dopravou, ale daleko lépe jej objevíte 
na okružním výletě po ostrově Kos.        
Dovolená, to jsou nejkrásnější dny v roce. Kdo hledá
během dovolené zklidnění mysli, čisté moře s krás-
nými plážemi a přátelskou atmosféru bývalých letních
bytů, nebude v Kefalosu zklamán a rád se bude 
do tohoto místa vracet.

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

Transfer:
Na letišti Kos Vás bude očekávat zástupce Viamare.
Cesta do Kefalosu (cca 17 km) potrvá asi 30 min.

Taverny, restaurace, bary, obchody, internetové
kavárny, bankomaty, vodní sporty, škola katama-
ránu, windsurfingu, škola kitebaordingu (pláž
Kochylari), pronájem člunů, pronájmy dopravních
prostředků a kol a rezervace výletů přes zástupce
Viamare. Sídlo zástupce Viamare.
Další bary, taverny, obchody, pošta a lékárna jsou 
ve vesnici Kefalos, která je vzdálena cca 3 km.

Voda je pitná, ale bohatá na minerály. Doporučuje
se kupovat balenou vodu.

Přehled ubytování:
Zafira (studia, apartmány) ... str. 183   
Pantheon (studia s polopenzí) ... str. 184   
Ionikos (hotel se snídaní) ... str. 185
Kordistos (hotel s polopenzí) ... str. 186
Kontessa (apartmány) ... str. 187   
Andreas (studia, apartmány) ... str. 188   
Anastasia (studia, apartmány) ... str. 190     

To nejdůležitější o Kosu

Kefalos - pláž Agios Stefanos

Ostrůvek Kastri

Kefalos - Kamari beach

Kefalos

Panoramatické výhledy na ostrůvek Kastri
Blízkost nádherných pláží



Zafira Zafira 

Zafira

Zafira - výhledZafira

Kefalos - pláž

Zafira

Poloha nedaleko pláže Agios Stefanos / Vhodné i pro rodiny s dětmi
studia a apartmány * 2-5 lůžek * vlastní stravování / možnost dokoupení snídaní a večeří Zafira ***

Poloha: dům stojí u příjezdové komunikace přímo 
u pláže Agios Stefanos. Na krásnou pláž se dostanete
pohodlnou chůzí po vydlážděném chodníčku asi 
za 2 minuty. Do centra se můžete vydat bu� podél
pláže nebo po silnici, cestou budete potkávat první
taverny. Bazén u hotelu Kordistos (cca 100 m) může-
te navštěvovat za předpokladu, že si v baru u bazénu
objednáte nápoje nebo občerstvení.
Ubytování: v 1. patře jsou 2lůžková studia. Z prostor-
ných balkónů je pěkný boční výhled na moře. Pouze
1 studio má balkón, který směřuje k příjezdové komu-
nikaci a na dvorek s nádherným fíkusem. V přízemí
jsou 3 apartmány. 2 apartmány jsou velké, mají 
2 ložnice a obytnou část. V 1 ložnici je manželská
postel a ve 2. ložnici jsou 2 lůžka. V obytné kuchyni
je rozkládací gauč pro dítě (5. lůžko). 3. apartmán má 
1 ložnici s manželským lůžkem a v obytné kuchyni je
gauč pro 3. osobu. Apartmány mají prostorné terasy 
s výhledem do zeleně. Studia a apartmány jsou vyba-
veny kuchyňským koutem (včetně vařiče, základního

nádobí a ledničky), sprchou, WC, fénem, sejfem, kli-
matizací (za příplatek) a Wi-Fi. U domu je posezení
pod velkým fíkusem, malé dětské hřiště, sprcha 
a místo na parkování. Dětská postýlka je na vyžádání
(zdarma).
Stravování: možnost dokoupení snídaní a večeří 
v hotelu Kordistos. 
Hodnocení: velmi výhodná poloha domu u krásné
pláže Agios Stefanos bude vyhovovat všem milov-
níkům krásného koupání a rodinám s dětmi. Na pláž
je to opravdu blízko!
Vzdálenost od pláže: cca 100 m.
Vzdálenost od centra: cca 500 m.

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

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rkos101
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Pantheon Pantheon - studio

Pantheon

Pantheon - výhled ze studií

Pantheon - výhled ze studia

Pantheon - snídaně

Klidné a vlídné prostředí / Nedaleko oblasti divokých pláží
studia * 2 lůžka * s polopenzíPantheon **+

Rezervace na 242 489 351

Poloha: hotel stojí na kopci nad pláží Agios Stefanos.
Z hotelu je nádherný panoramatický výhled na záliv 
a na dominantu této oblasti, na malý skalnatý ostrů-
vek Kastri. Pantheon skutečně stojí na výjimečném
místě, přímo na šíji poloostrova Kefalos, odkud je
výhled i na západní pláže ostrova Kos, především 
na nádhernou pláž Kochylari, vzdálenou cca 1 km.
Nejbližší pláž je malá pláž Katerina s rybí tavernou,
která je oddělena od pláže Agios Stefanos ruinami
starobylé baziliky. Přístup k plážím v zálivu Kefalos
Vám usnadní hotelová doprava, která Vás 3x denně
zdarma doveze na pláž Agios Stefanos a zpět.
Ubytování: při prvním setkání na Vás dýchne příjemné
rodinné prostředí. Hotel působí upraveně, má krásný
bazén s lehátky, slunečníky a malým bazénem pro
děti. Je odtud okouzlující výhled na záliv. V hotelu 
je bar, malá restaurace, kulečník a Wi-Fi (za příplatek).
Příjemná studia mají prostorné zastíněné balkóny,
odkud je krásný výhled na moře a ostrůvek Kastri.
Studia jsou ve 2. patře, mají 2 řádná lůžka a jsou
vybavena sprchou, WC, kuchyňským koutem (včetně
vařiče, základního nádobí a ledničky) a klimatizací 

(za příplatek). Dětská postýlka je na vyžádání (zdarma).
U hotelu je místo na parkování.
Stravování: v hotelu je podávána rozšířená kontinen-
tální snídaně částečně formou bufetu a částečně ser-
vírovaná. Večeře je servírovaná a skládá se ze 3 cho-
dů. Každý chod si vybíráte ze 2 možností.
Hodnocení: pěkný hotel na neobvyklém, ale krásném
místě. Hotel doporučujeme i milovníkům opuštěných
pláží a milovníkům vodních sportů, a to i kiteboar-
dingu. Vzdálenost k nejbližším plážím v Agios Stefanos
není na závadu, vzhledem k možnosti využití hotelové
dopravy zdarma. Vlídnost a dobrá strava je velkou
předností hotelu.
Pronájem aut: sleva na auto (viz str. 181).
Vzdálenost od pláže Katerina: cca 750 m.
Vzdálenost od pláže Agios Stefanos: cca 1,2 km.

Možnosti obsazenosti:
studia  ii / i

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rkos103



Ionikos Ionikos

Ionikos

Bezprostředně u pláže / Výhled na moře
hotel * 2-3 lůžka * se snídaníIonikos **
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Kos - Kefalos

KOS - KEFALOS: odlety z Prahy každé pondělí Ceník: Zafira, Ionikos, Pantheon
Cena je uvedena za osobu. Ceny jsou kalkulovány k 1.10.2016. Minimální obsazenost zájezdu je 50 osob

Ubytování ZAFIRA IONIKOS PANTHEON
Osoba ve studiu Osoba v apartmánu Osoba Osoba Osoba

obsazeném obsazeném na 3. a 4.lůžku v pokoji obsazeném ve studiu obsazeném 
2 osobami 2 osobami 2 osobami 2 osobami

Strava vlastní stravování vlastní stravování vlastní stravování snídaně polopenze
Počet nocí 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14
05.06. - 12.06. 12490 15390 14890 19890 9990 11990 14190 18590 15390 20590
12.06. - 19.06. 13690 17390 15490 20890 9990 11990 14490 18990 15390 21090
19.06. - 26.06. 15190 19090 17690 22590 9990 11990 15890 20990 16390 22290
26.06. - 03.07. 15190 19090 17690 24290 9990 11990 16190 21390 16390 22790
03.07. - 10.07. 15190 19090 17690 24290 9990 11990 16190 21390 16890 23290
10.07. - 17.07. 15190 19090 17690 24290 9990 11990 16190 21390 16890 23290
17.07. - 24.07. 15190 19090 17690 24290 9990 11990 16190 21390 16890 23290
24.07. - 31.07. 15190 19090 17690 24290 9990 11990 16190 21390 16890 23290
31.07. - 07.08. 15190 19090 17690 24290 9990 11990 16190 21390 16890 23290
07.08. - 14.08. 15190 19090 17690 24290 9990 11990 16190 21390 16890 23290
14.08. - 21.08. 15190 19090 17690 24290 9990 11990 16190 21390 16890 23290
21.08. - 28.08. 15190 19090 17690 24290 9990 11990 16190 21190 16890 22790
28.08. - 04.09. 14590 18390 16390 22690 9990 11990 16190 21190 16390 22290
04.09. - 11.09. 14590 18390 16390 22690 9990 11990 15690 20790 16390 22290
11.09. - 18.09. 14190 17890 16190 22390 9990 11990 15690 20590 16390 21790
18.09. - 25.09. 13690 16190 15690 20690 9990 11990 14890 19590 15390 20590
25.09. - 02.10. 12690 15190 9990 14490 15390

Dítě do 18 let VÝHODNÁ CENA 
Zafira - 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 18 let pobyt ZDARMA
Zafira - na 3. a 4.lůžku
Dítě do 12 let pobyt ZDARMA
Ionikos - na přistýlce (3.lůžko)
Dítě do 10 let pobyt ZDARMA
Zafira - na přistýlce (5.lůžko)
7 nocí: 7990 Kč 
14 nocí: 9990 Kč

DĚTSKÉ CENY

Aktuální ceny: www.viamare.cz

Ceny obsahují: letenku Praha - Kos - Praha včetně všech poplatků spojených s leteckou dopravou (poplatky: 2000 Kč), transfery, 7x nebo 
14x ubytování, stravu dle ceníku, služby zástupce Viamare
Příplatky: snídaně: 170 Kč/den, večeře: 370 Kč/den, dítě do 12 let: 190 Kč/den, 1lůžkové studio/pokoj: od 400 Kč/noc (Zafira, Pantheon),
450 Kč/noc (Ionikos), klimatizace - Zafira, Ionikos: cca 5 €/den, Pantheon: cca 35 €/týden (platba na místě), sejf - Ionikos: cca 3 €/den (platba 
na místě), Wi-Fi - Pantheon: cca 5 €/90 min., cca 10 €/200 min. (platba na místě), komplexní cestovní pojištění: 35 Kč/osoba/den, minimální
obsazenost u apartmánů Zafira: 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.

Ionikos - výhled z pokojů

Poloha: menší hotel je postaven u pláže Agios
Stefanos přímo proti známému ostrůvku Kastri. Po pár
minutách dojdete podél moře na písečnou pláž se
zbytky antického chrámu a zbytky byzantské baziliky.
Za touto pláží je další krásná písečná pláž Katerina.
Před hotelem si můžete pronajmout lehátka a sluneč-
níky (cca 5 €). V blízkosti hotelu jsou taverny a obchod.
Ubytování: hotelové pokoje Viamare jsou v budově 
u bazénu a všechny mají přímý výhled na moře a na ba-
zén, někdy částečně omezený zelení a zástavbou hote-
lu. Pokoje mají 2 lůžka nebo manželskou postel, lze vy-
žádat přistýlku (rozkládací lůžko pro dítě do 12 let) nebo
dětskou postýlku (zdarma). Pokoje mají malou ledničku,
sprchu, WC, klimatizaci (za příplatek), sejf (za příplatek),
zastíněné a prostorné balkóny a Wi-Fi ve veřejných pro-

storách a u bazénu. V hotelu je bar s denním provozem,
restaurace, bazén, dětský bazén a stolní tenis. 
Stravování: jednoduchá kontinentální snídaně je serví-
rovaná a obsahuje kávu nebo čaj, džus, chléb, máslo,
marmeládu, plátek šunky a sýra a sladké pečivo. V ho-
telu Vám rádi za příplatek připraví snídani na vidličku. 
Hodnocení: největší předností ubytování je bezpros-
třední blízkost pěkné pláže a výhled na moře. 
Vzdálenost od pláže Agios Stefanos: cca 30 m.
Vzdálenost od pláže Katerina: cca 250 m.

Možnosti obsazenosti:
studia  iii / ii / i

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rkos102
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Kos - Kefalos

Kordistos Kordistos - pokoj

Kordistos - pokoj s bočním výhledem

Kordistos

Kordistos - řecká kuchyně

Kordistos - barPláž před hotelem Kordistos

Páž před hotelem Kordistos

Hotel přímo na krásné pláží / Výhled na záliv
hotel * 2 lůžka * s polopenzíKordistos **+

Rezervace na 242 489 351

Poloha: klasický, dobře udržovaný hotel stojí přímo 
na krásné pláži Agios Stefanos v zálivu Kefalos. 
Do centra vesničky s tavernami a bary je to velmi 
blízko. Na pláži si můžete pronajmout lehátka a slu-
nečníky. 
Ubytování: pokoje se 2 lůžky jsou v 1. nebo 2. patře 
a mají přímý nebo boční výhled na moře. Pokoje jsou
vybaveny sprchou, WC, ledničkou, klimatizací (za pří-
platek), fénem a Wi-Fi. V recepci si můžete pronaj-
mout sejf. Dětská postýlka je na vyžádání (zdarma). 
K hotelu patří bazén s dětským bazénkem a s lehát-
ky a slunečníky, recepce, bar a venkovní zastřešená
restaurace. Před hotelem je příjemná zahrada s altán-
kem a dětským hřištěm. Asi 200 m od hotelu je stře-
disko vodních sportů.
K hotelu patří i nový domek, kde naleznete 2 příze-
mní velmi příjemně zařízená studia s přímým výhle-
dem na moře. Mají 2 lůžka a možnost přistýlky (roz-
kládací lůžko pro dítě do 12 let). Jsou vybavena jed-
noduchým kuchyňským koutem (včetně vařiče, základ-

ního nádobí a ledničky), WC, sprchou, klimatizací 
(za příplatek) a TV. Ubytování se snídaní je na vyžádání
(ceník naleznete na www.viamare.cz).
Stravování: mírně rozšířená kontinentální snídaně je
částečně servírovaná a částečně formou bufetu.
Večeře se skládá ze 3 chodů (salát, hlavní jídlo 
a dezert). Večeře je podávána v restauraci přímo 
na pláži. 
Hodnocení: vynikající poloha a dobře vedený hotel
bude vyhovovat milovníkům koupání a romantických
pohledů na ostrůvek Kastri.
Vzdálenost od pláže: cca 20 m.
Vzdálenost od centra: cca 300 m.

Možnosti obsazenosti:
pokoje  ii / i

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rkos104



Kontessa Kontessa - výhled z prvního patra

Kontessa

Kontessa - pláž Kamari

Kontessa 

Klidné prostředí
apartmány * 2-4 lůžka * vlastní stravováníKontessa **+

Poloha: budova s apartmány stojí blízko centra, neda-
leko malého přístavu a písčito-oblázkové pláže Skala,
písečné pláže Kamari a oblázkové pláže Faros, která 
je za přístavním molem. Po pár minutách se dostanete
na pobřežní komunikaci, kde si můžete vybrat pláž,
která Vám nejlépe vyhovuje. Pod pobřežní promenádou
jsou schůdky a lávky, odkud se můžete dostat rychle 
do moře. V okolí je mnoho taveren a pár metrů od do-
mu je obchod. Apartmánový dům s velkým bazénem 
je obklopen dobře udržovanou zahradou a olivovým
hájem. Dá se zde předpokládat klidné prostředí.
Ubytování: apartmány jsou v 1. patře a v přízemí. 
Ze zastíněných balkónů a prostorných teras v přízemí
je výhled na moře (v přízemí částečně zastíněný 
zelení). Apartmány s 1 ložnicí (2 lůžka) a obytnou
kuchyní (1 pevné lůžko) jsou prostorné a vzdušné. 
Do ložnice lze vyžádat přistýlku (rozkládací lůžko -
doporučujeme pro děti do 12 let). Apartmány mají
kuchyňský kout (včetně vařiče, základního nádobí,

ledničky a varné konvice), sprchu, WC, klimatizaci 
(za příplatek), sejf a fén. Před domem je krásný bazén
s dětským brouzdalištěm a malý bar s biliárem a fot-
bálkem (oba za příplatek) a Wi-Fi. Dětská postýlka je
na vyžádání (zdarma). U domu je parkoviště.
Stravování: v malém baru u bazénu si můžete dopřát
nápoje a jednoduché občerstvení.
Hodnocení: příjemné apartmány s krásným bazénem,
pěstěnou zahradou a výhledem na moře bude vyho-
vovat párům i rodinám s dětmi.
Vzdálenost od pláže Skala: cca 140 m.
Vzdálenost od pláže Kamari: cca 185 m.
Vzdálenost od pláže Faros: cca 380 m.
Vzdálenost od centra: cca 100 m.

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

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rkos105
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Kos - Kefalos

Kontessa - bar Kontessa - výhled 
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Kos - Kefalos

Andreas Pláž Faros

Andreas II - studio

Andreas III - apartmán

Andreas - taverna

AndreasAndreas III

Andreas II

Rodinná atmosféra / Výborná poloha
studia a apartmán * 2-4 lůžka * vlastní stravováníAndreas **+

Rezervace na 242 489 351

Poloha: Andreas má velmi výhodnou polohu. Stojí
blízko centra a malého přístavu, jen pár metrů 
od písečné pláže Kamari a oblázkové pláže Faros,
která je za přístavním molem. Po pár minutách se
dostanete na pobřežní komunikaci, kde si můžete
vybrat další pláže, které Vám nejlépe vyhovují. Některé
úseky pláže jsou přístupné po schodech. V okolí je
mnoho taveren a jen pár metrů od ubytování je 
i obchod. 
Ubytování: Andreas je rodinný podnik, který má 
3 domy s apartmány a studii a bazén s tavernou 
a barem, kde si můžete dopřát dobrou snídani, oběd 
i večeři. Taverna nahrazuje recepci a setkáte se zde se
vstřícností a ochotou. U bazénu jsou lehátka a sluneč-
níky zdarma. Maximální vzdálenost domů od taverny 
a bazénu je asi 100 m. 
2lůžková studia s přistýlkou (pevné lůžko) jsou v příze-
mí. Prostorné balkóny směřují k moři, ale výhledu
brání zeleň. Apartmán je v 1. patře a má balkón,
odkud je zelení omezený výhled na moře. V ložnici 
je manželská postel a v obytné kuchyni jsou další 
2 lůžka. Studia a apartmány mají kuchyňský kout

(včetně vařiče, základního nádobí, ledničky a varné
konvice), sprchu, WC, klimatizaci (za příplatek) a sejf. 
U bazénu a baru je Wi-Fi. Dětská postýlka je 
na vyžádání (zdarma). U hotelu je místo na parkování.
Stravování: doporučujeme ochutnat vždy čerstvou
kuchyni v taverně Andreas. Snídaně, obědy a večeře
se platí na místě.
Hodnocení: klidné prostředí, výborná poloha s poho-
dlným přístupem k pláži a rodinná atmosféra
s komplexními službami jsou největšími přednostmi
tohoto ubytování.
Vzdálenost od pláže: cca 80 m.
Vzdálenost od centra: cca 150 m.

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

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rkos106
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Kos - Kefalos
Kefalos - celkový pohled

Cena je uvedena za osobu. Ceny jsou kalkulovány k 1.10.2016. Minimální obsazenost zájezdu je 50 osob

Ubytování KORDISTOS KONTESSA ANDREAS
Osoba v pokoji Osoba v apartmánu Osoba Osoba ve studiu Osoba v apartmánu Osoba

obsazeném 2 osobami obsazeném 2 osobami na 3.lůžku obsazeném 2 osobami obsazeném 2 osobami na 3. a 4.lůžku
Strava polopenze vlastní stravování vlastní stravování vlastní stravování vlastní stravování vlastní stravování
Počet nocí 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14
05.06. - 12.06. 16390 22490 14690 19590 9990 11990 12490 15290 13490 17690 9990 11990
12.06. - 19.06. 16390 23090 15190 20290 9990 11990 13490 17090 14490 18990 9990 11990
19.06. - 26.06. 17590 24490 17690 24290 9990 11990 14990 18790 16490 21890 9990 11990
26.06. - 03.07. 17590 25090 17690 24290 9990 11990 14990 18790 16490 21890 9990 11990
03.07. - 10.07. 18190 25690 17690 24290 9990 11990 14990 18790 16490 21890 9990 11990
10.07. - 17.07. 18190 25690 17690 24290 9990 11990 14990 18790 16490 21890 9990 11990
17.07. - 24.07. 18190 25690 17690 24290 9990 11990 14990 18790 16490 21890 9990 11990
24.07. - 31.07. 18190 25690 17690 24290 9990 11990 14990 18790 16490 21890 9990 11990
31.07. - 07.08. 18190 25690 17690 24290 9990 11990 14990 18790 16490 21890 9990 11990
07.08. - 14.08. 18190 25690 17690 24290 9990 11990 14990 18790 16490 21890 9990 11990
14.08. - 21.08. 18190 25690 17690 24290 9990 11990 14990 18790 16490 21890 9990 11990
21.08. - 28.08. 18190 25090 17690 24290 9990 11990 14990 18790 16490 21890 9990 11990
28.08. - 04.09. 17590 24490 16390 23190 9990 11990 14390 18090 15290 20090 9990 11990
04.09. - 11.09. 17590 24490 16390 23190 9990 11990 14090 18090 15290 20090 9990 11990
11.09. - 18.09. 17590 23790 16190 21390 9990 11990 14090 17090 15090 19290 9990 11990
18.09. - 25.09. 16390 22490 15690 20690 9990 11990 13090 15990 14190 18290 9990 11990
25.09. - 02.10. 16390 15290 9990 12690 13890 9990

Ceny obsahují: letenku Praha - Kos - Praha včetně všech poplatků spojených s leteckou
dopravou (poplatky: 2000 Kč),  transfery, 7x nebo 14x ubytování, stravu dle ceníku, 
služby zástupce Viamare
Příplatky: 1lůžkové studio (Andreas): od 400 Kč/noc, 1lůžkový pokoj (Kordistos): 
od 500 Kč/noc, klimatizace - Koridstos, Andreas: cca 5 €/den, Kontessa: cca 30 €/
týden (platba na místě), komplexní cestovní pojištění: 35 Kč/osoba/den, minimální
obsazenost u apartmánů Kontessa a Andreas: 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 
Andreas - na 3. a 4.lůžku
Dítě do 15 let VÝHODNÁ CENA 
Kontessa - na 3.lůžku    NEBO
Dítě do 12 let VÝHODNÁ CENA 
Kontessa - na přistýlce (4.lůžko)
(platí pouze 3990 Kč/7 nocí 
nebo 5990 Kč/14 nocí 
- více na str. 8)

VČASNÁ REZERVACE AŽ DO 31.03.

Dítě do 18 let pobyt ZDARMA
Andreas - na 3. a 4.lůžku
Dítě do 15 let pobyt ZDARMA
Kontessa - na 3.lůžku 
Dítě do 12 let pobyt ZDARMA
Kontessa - na přistýlce (4.lůžko)
7 nocí: 7990 Kč 
14 nocí: 9990 Kč

DĚTSKÉ CENY

Aktuální ceny: www.viamare.cz

KOS - KEFALOS: odlety z Prahy každé pondělí Ceník: Kordistos, Kontessa, Andreas
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Kos - Kefalos

Anastasia Anastasia - terasa v přízemí

Anastasia

Anastasia

Anastasia

Výborná poloha v blízkosti pláže a centra
studia a apartmány * 2-4 lůžka * vlastní stravováníAnastasia **+

Rezervace na 242 489 351

Poloha: vilka stojí velmi blízko oblázkové pláže Faros
a pár minut od malé písečné pláže Kamari, kam se
dostanete za pár minut po pobřežní promenádě 
a po schodech. Na obou plážích si můžete pro-
najmout lehátka a slunečníky. Velmi blízko vilky je
přírodní přístav Kefalos, kde kotví převážně rybářské
čluny a menší výletní lodě. Jsou zde i 2 malé super-
markety. Stejné rodině patří také vyhlášená rybí taver-
na Faros. 
Ubytování: jednopatrová vilka je oplocena a v bez-
prostředním okolí přízemních teras jsou stále kvetoucí
okrasné keře. V přízemí vilky jsou 4 menší apartmány
pro rodiny. Všechny apartmány mají 2 terasy, některé
směřují k malému přístavu a další k pláži Faros 
a do okolní krajiny. Apartmány mají ložnici se 2 lůžky
a obytnou kuchyň se 2 gauči, které jsou určeny pro
děti do 15 let. V 1. patře vilky jsou 2 o něco větší
apartmány s ložnicí, kde je manželské lůžko a v ku-
chyni pak gauč (až pro 2 dospělé osoby). I tyto apart-
mány mají 2 balkóny. V 1. patře jsou dále 2 studia
s manželským lůžkem. Z přízemních teras a balkónů
je výhled do zeleně nebo vzdálený výhled na moře,

značně omezený zelení. Z balkónů v 1. patře je výhled
na moře omezený zelení, výhled na pláž Faros 
a na malý přístav. Studia a apartmány mají kuchyňský
kout (včetně vařiče, základního nádobí, ledničky 
a varné konvice), sprchu, WC, klimatizaci (za příplatek),
sejf, TV/SAT, fén a Wi-Fi. Dětská postýlka je na vyžá-
dání (zdarma).
Speciální nabídka: 10% sleva v taverně Faros, která
patří stejné rodině.
Hodnocení: největší předností domu je výborná polo-
ha s pohodlným a velmi rychlým přístupem k pláži 
a pečlivý a pozorný přístup majitelky k hostům.
Vzdálenost od pláže Faros: cca 40 m.
Vzdálenost od pláže Kamari: cca 100 m.

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

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rkos107

Anastasia - nejbližší pláž Faros
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Kos - Kefalos

KOS - KEFALOS: odlety z Prahy každé pondělí Ceník: Anastasia
Cena je uvedena za osobu. Ceny jsou kalkulovány k 1.10.2016. Minimální obsazenost zájezdu je 50 osob

Ubytování ANASTASIA
Osoba v apartmánu obsazeném 2 osobami

Strava vlastní stravování
Počet nocí 7 14
05.06. - 12.06. 13490 17690
12.06. - 19.06. 14490 18990
19.06. - 26.06. 16490 21890
26.06. - 03.07. 16490 21890
03.07. - 10.07. 16490 21890
10.07. - 17.07. 16490 21890
17.07. - 24.07. 16490 21890
24.07. - 31.07. 16490 21890
31.07. - 07.08. 16490 21890
07.08. - 14.08. 16490 21890
14.08. - 21.08. 16490 21890
21.08. - 28.08. 16490 21890
28.08. - 04.09. 15290 20090
04.09. - 11.09. 15290 20090
11.09. - 18.09. 15090 19590
18.09. - 25.09. 14590 18990
25.09. - 02.10. 14190

Ceny obsahují: letenku Praha - Kos - Praha včetně všech
poplatků spojených s leteckou dopravou (poplatky: 2000 Kč),
transfery, 7x nebo 14x ubytování, stravu dle ceníku, služby
zástupce Viamare
Příplatky: klimatizace - Anastasia: cca 5 €/den (platba 
na místě), komplexní cestovní pojištění: 35 Kč/osoba/den,
minimální obsazenost u apartmánů Anastasia: 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 
Anastasia (menší apartmán) 
- na přistýlce (3. nebo 4.lůžko)
(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
Anastasia (menší apartmán) 
- na přistýlce (3. a 4.lůžko)
7 nocí: 7990 Kč 
14 nocí: 9990 Kč

DĚTSKÉ CENY

Aktuální ceny: www.viamare.cz

Kefalos

Kefalos - malá pláž na jihu
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Kos - Marmari

Rezervace na 242 489 351

Krásná pláž s bílým pískem
Vodní sporty

MARMARI
Letovisko Marmari se rozprostírá podél překrásné
pláže na severozápadě ostrova. Dlouhá pláž s bílým
pískem, dunami a tamaryšky nabízí možnosti sportov-
ního vyžití včetně surfování a je vhodná pro děti, díky
pozvolnému vstupu do moře. Je zde také mnoho
možností na procházky. V letovisku je několik obcho-
dů, barů a restaurací. Luxusní hotely podél pobřeží
nabízejí spoustu možností, jak strávit dovolenou. Toto
místo je ideální pro ty, kteří hledají odpočinek na pláži
s výbornými hotelovými službami. Do hlavního města
Kos je to cca 15 km. 

Transfer:
Na letišti Kos Vás bude očekávat zástupce Viamare. Cesta do Marmari (cca 15 km) potrvá asi 25 minut.

Krásná písečná pláž s možností pronájmu slunečníků a lehátek. Bary, obchody, taverny, bankomat, vodní
sporty, možnost půjčení motorových vozidel a kol přes zástupce Viamare, který do místa dojíždí jen 
na základě telefonické výzvy. 

To nejdůležitější o Marmari

Blízká vesnice PiliPláž Marmari

Pláž Marmari

Caravia Beach Caravia Beach - pokoj

Caravia Beach

Caravia Beach

Bezbariérové pokoje / I pro náročné
hotel * 1-4 lůžka * all inclusiveCaravia Beach ****

Poloha: moderní hotel leží přímo na krásné písečné
pláži Marmari. Centrum turistického letoviska Marmari
na severním pobřeží ostrova je vzdáleno cca 600 m.
Do hlavního města Kos se několikrát denně dosta-
nete hotelovým minibusem (za příplatek) nebo místní
dopravou. Zastávka autobusu místní dopravy je asi
800 m od hotelu.
Ubytování: hotel se skládá z hlavní budovy a několi-
ka bungalovů, které jsou obklopeny prostornou
udržovanou zahradou s bazény. V hlavní budově jsou
2lůžkové pokoje s možností 1 přistýlky a v bunga-
lovech jsou rodinné pokoje s oddělenou ložnicí až pro
4 osoby. Ve všech pokojích je koupelna se sprchou
nebo vanou a WC, TV, mini bar, fén, sejf (za příplatek),
telefon, Wi-Fi a klimatizace. Pokoje v hlavní budově
mají velké francouzské okno a pokoje v bungalovech
mají balkón nebo terasu. Dětská postýlka je na vyžá-
dání (zdarma).
Vybavení a služby hotelu: hotel nabízí širokou škálu
služeb pro maximální spokojenost hostů včetně 
dětského bazénu, dětského hřiště a klubu a animač-
ních programů. V hotelu je několik barů, restaurace,
malý obchod, obchod se suvenýry, internetový koutek,

herna a konferenční místnost. 
Sportovní možnosti: tenis (zpoplatněný pouze 
za večerního osvětlení), stolní tenis, stolní fotbal, luko-
střelba, mini golf, vodní pólo, hřiště na basketbal 
a plážový volejbal, fitness centrum a vodní sporty
na pláži za poplatek.
Stravování: hotel disponuje luxusní restaurací 
Apellis, kde je podávána strava formou švédských
stolů. Snídaně a večeře jsou v bohatém stylu, přes
den Vám jsou k dispozici snack bary a bar na pláži.
Děti mají speciální menu. V ceně jsou zahrnuty nápoje
včetně piva, vína a místních alkoholických nápojů.
Hodnocení: moderní hotel s vysokým standardem
služeb na krásné písečné pláži, který poskytuje
maximální pohodlí a kompletní servis. 
Vzdálenost od pláže: cca 100 m.
Vzdálenost od centra Marmari: cca 600 m.
Vzdálenost od města Kos: cca 13 km.

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

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rkos108
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Kos - Marmari

Ceny obsahují: letenku Praha - Kos - Praha včetně všech poplatků spojených
s leteckou dopravou (poplatky: 2000 Kč), 7x nebo 14x ubytování, stravu dle
ceníku, asistenci na letišti
Příplatky: sejf: 10 €/týden (platba na místě), komplexní cestovní pojištění:
35 Kč/osoba/den, transfer taxíkem: letiště - Marmari - letiště: 2950 Kč
(max. 1-3 osoby), 5900 Kč (max. 4-7 osob)
Dítě do 2 let: 1000 Kč bez nároku na místo v letadle a služby

Děti nesmí v den návratu ze zájezdu dovršit stanovený věk.

KOS - MARMARI: odlety z Prahy každé pondělí Ceník: Caravia Beach

Dítě do 12 let pobyt
s all inclusive ZDARMA
Caravia Beach 
- na přistýlce (3.lůžko)
7 nocí: 7990 Kč 
14 nocí: 9990 Kč

Cena je uvedena za osobu. Ceny jsou kalkulovány k 1.10.2016. Minimální obsazenost zájezdu je 50 osob

Ubytování CARAVIA BEACH
Osoba v pokoji Osoba na přistýlce Osoba v bungalovu Osoba na přistýlce Dítě 2-12 let na přistýlce Osoba

obsazeném 2 osobami (3.lůžko) v pokoji obsazeném 2 osobami (3. a 4.lůžko) v bungalovu (4.lůžko) v bungalovu v 1lůžkovém pokoji
Strava all inclusive all inclusive all inclusive all inclusive all inclusive all inclusive
Počet nocí 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14
05.06. - 12.06. 26590 45190 21490 34690 32890 58190 25890 43790 21290 34190 33390 59790
12.06. - 19.06. 28490 47590 22990 36390 35390 61390 27790 46090 22690 35890 36490 63490
19.06. - 26.06. 28990 47590 23290 36990 35990 61390 27790 46090 22990 36390 36490 63490
26.06. - 03.07. 28990 51390 23290 39690 35990 65290 28190 48890 22990 38490 36490 68090
03.07. - 10.07. 32790 57490 25990 43390 40290 72590 30990 53590 25090 41390 41390 74390
10.07. - 17.07. 34390 59090 27090 44490 41990 74190 32190 54690 25990 42190 42990 75890
17.07. - 24.07. 34390 59090 27090 44490 41990 74190 32190 54690 25990 42190 42990 75890
24.07. - 31.07. 34390 59090 27090 44490 41990 74190 32190 54690 25990 42190 42990 75890
31.07. - 07.08. 34390 59090 27090 44490 41990 74190 32190 54690 25990 42190 42990 75890
07.08. - 14.08. 34390 59090 27090 44490 41990 74190 32190 54690 25990 42190 42990 75990
14.08. - 21.08. 34390 59090 27090 44490 41990 74190 32190 54690 25990 42190 42990 75890
21.08. - 28.08. 34390 55190 27090 41790 41990 70190 32190 51890 25990 40190 42990 72190
28.08. - 04.09. 30490 49790 24390 37990 37890 64390 29290 47890 23890 37290 39090 66890
04.09. - 11.09. 28490 47590 22990 36390 35390 61390 27790 46090 22990 35890 36490 63490
11.09. - 18.09. 28490 47590 22990 36390 35390 61390 27790 46090 22690 35890 36490 63490
18.09. - 25.09. 28490 43190 22990 33290 32790 55490 27790 41890 22690 32890 36490 56290
25.09. - 02.10. 24690 20090 30890 24090 19990 29890

DĚTSKÉ CENY Caravia Beach - pláž před hotelem

Aktuální ceny: www.viamare.cz
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Kos - Lambi

Rezervace na 242 489 351

LAMBI
Letovisko Lambi se rozprostírá na severní straně ost-
rova Kos na předměstí stejnojmenného hlavního
města. Jedná se o turistický resort vyhledávaný přede-
vším pro svoji poklidnou a přátelskou atmosféru.
Pobřeží je lemováno dlouhou písčito-oblázkovou pláží
s možností pronájmu slunečníků a lehátek. Pobyt zde
si lze zpříjemnit návštěvou některých z místních res-
taurací, barů nebo tradičních taveren.

Jen málokdo nezavítá do hlavního města, které je
vzdálené pouhé 2 km a kam se můžete dostat poho-
dlně pěšky nebo na kole po místní cyklostezce, míst-
ním autobusem nebo pronajatým vozem. Živé hlavní
město skýtá spoustu možností zábavy, nakupování,
noční život a na své si zde přijdou i milovníci památek,
kterými je město a jeho okolí doslova protkáno.
4 km jihozápadně od města Kos naleznete na vyvý-
šeném místě (asi 100 m n. m.) jednu z nejvýznam-
nějších památek starověku, posvátný Asklepion, 
v němž kdysi bývala věhlasná lékařská škola. 8 km 
od města jsou novodobé lázně Agios Fokas.

Transfer:
Na letišti Kos Vás bude očekávat zástupce Viamare.
Cesta do letoviska Lambi (cca 26 km) potrvá asi 
45 min.

Taverny, obchody, kavárny, bary, internetové kavár-
ny, půjčovny kol, provozovny vodních sportů, auto-
busová linka, bankomaty. Banky, čerpací stanice,
lékárna, lékař a nemocnice jsou v nedalekém hlav-
ním městě.

Zástupce Viamare do místa dojíždí jen na zá-
kladě telefonické výzvy!

To nejdůležitější o Lambi Kos - hlavní město

Atlantis Atlantis

Atlantis

Atlantis

Atlantis - výhled

Vhodné pro rodiny
hotel * 2-4 lůžka * all inclusiveAtlantis ****

Poloha: rozlehlý hotelový komplex se nalézá bez-
prostředně u krásné písečné pláže asi 2 km od hlav-
ního města Kos. Do města se snadno dostanete veřej-
nou dopravou. Dobrý nápad je pronajmout si kolo. 
Na pláži je snack bar a středisko vodních sportů 
a můžete si zde pronajmout lehátka a slunečníky.
Hotelové budovy a bungalovy obklopuje dobře udržo-
vaná zahrada. 
Ubytování: můžete být ubytováni ve 2lůžkových
pokojích s  možností přistýlky, které mají výhled 
na moře nebo na město Kos. K dispozici jsou i rodinné
pokoje, které jsou převážně v bungalovech. Pokoje
jsou vybaveny WC, sprchou nebo vanou, ledničkou,
TV/SAT, sejfem, centrální klimatizací (15.6.-15.9.),
fénem a balkónem nebo terasou. Dětská postýlka je
na vyžádání (za poplatek).
Další vybavení hotelu: bazén s lehátky a slunečníky,
dětský bazén, dětský klub, dětské hřiště, biliár, teni-
sové kurty, stolní tenis, internetový koutek (za popla-
tek), malý obchod a konferenční místnost. V hotelu se
pravidelně pořádají společenské akce a další progra-
my včetně sportovních. Wi-Fi je ve veřejných prosto-
rách (za poplatek).
Stravování: americká snídaně, oběd a večeře jsou
servírovány v bohaté nabídce formou bufetu buď
v  hotelové restauraci, na venkovní terase, ale 
i v dalších zařízeních hotelu (bar u bazénu, snack bar).
Místní nápoje jsou zahrnuty do ceny (nealko nápoje,
voda, čepované pivo, místní vína a v omezené míře

další alkoholické nápoje). V hotelu je možné zakoupit
další sortiment nápojů. 
Hodnocení: poloha hotelu je přímo skvělá, můžete 
si užívat dobrých služeb hotelu, krásného koupání 
a přitom mít velmi blízko kulturní a historické město
Kos. Doporučujeme i rodinám s dětmi!
Vzdálenost od nejbližší pláže: cca 20 - 100 m.
Vzdálenost od centra Kosu: cca 2 km.

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

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rkos109
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Kos - Lambi

Ceny obsahují: letenku Praha - Kos - Praha včetně všech
poplatků spojených s leteckou dopravou (poplatky: 2000 Kč),
7x nebo 14x ubytování, stravu dle ceníku, asistenci na letišti
Příplatky: dětská postýlka: cca 6 €/den (platba na místě),
internet: cca 2  €/1 h., cca 15  €/den (platba na místě), kom-
plexní cestovní pojištění: 35 Kč/osoba/den, transfer taxíkem:
letiště - Lambi - letiště: 3800 Kč (max. 1-3 osoby), 7600 Kč
(max. 4-7 osob)
Dítě do 2 let: 1000 Kč bez nároku na místo v letadle a služby

Děti nesmí v den návratu ze zájezdu dovršit stanovený věk.

KOS - LAMBI: odlety z Prahy každé pondělí Ceník: Atlantis
Cena je uvedena za osobu. Ceny jsou kalkulovány k 1.10.2016. Minimální obsazenost zájezdu je 50 osob

Dítě do 6 let pobyt
s all inclusive ZDARMA
Atlantis - na přistýlce (3.lůžko)
7 nocí: 7990 Kč 
14 nocí: 9990 Kč

DĚTSKÉ CENY Atlantis

Ubytování ATLANTIS
Osoba v pokoji Osoba na přistýlce Osoba Osoba na přistýlce Dítě 6-13 let Dítě 2-6 let Osoba

s výhledem na moře v pokoji s výhledem v rodinném pokoji (3. a 4.lůžko) na přistýlce na přistýlce v 1lůžkovém
obsazeném 2 osobami na moře obsazeném 2 osobami v rodinném pokoji (3. a 4.lůžko) (4.lůžko) pokoji

Strava all inclusive all inclusive all inclusive all inclusive all inclusive all inclusive all inclusive
Počet nocí 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14
05.06. - 12.06. 20390 32590 17290 25890 21390 34090 17490 26490 13390 16690 12190 14190 23090 38490
12.06. - 19.06. 22090 36290 18490 28590 23090 38090 18690 29290 13390 16690 12190 14190 24990 42890
19.06. - 26.06. 23890 38090 19790 29790 25290 40390 20290 30890 13390 16690 12190 14190 27590 45490
26.06. - 03.07. 24190 40890 19990 31890 25690 43190 20290 32890 13390 17590 12190 14190 27990 49090
03.07. - 10.07. 26890 45590 21790 34890 28190 47590 22290 35890 14290 18790 12190 14190 31190 54790
10.07. - 17.07. 28590 48290 22990 36790 29890 50290 23490 37790 14690 19190 12190 14190 33390 58190
17.07. - 24.07. 29590 50590 23690 38390 30890 52590 24190 39390 14690 19190 12190 14190 34590 60990
24.07. - 31.07. 30890 51890 24590 39290 32190 53890 25090 40190 14690 19190 12190 14190 36190 62490
31.07. - 07.08. 30890 51890 24590 39290 32190 53890 25090 40190 14690 19190 12190 14190 36190 62490
07.08. - 14.08. 30890 51890 24590 39290 32190 53890 25090 40190 14690 19190 12190 14190 36190 62490
14.08. - 21.08. 30890 50090 24590 37990 32190 52090 25090 39090 14690 18690 12190 14190 36190 60190
21.08. - 28.08. 29090 43690 23290 33590 30390 45790 23790 34590 14090 17390 12190 14190 33890 52190
28.08. - 04.09. 24590 39190 20090 30490 25790 41190 20690 31490 13390 16690 12190 14190 28190 46490
04.09. - 11.09. 23890 35790 19790 28190 25290 37490 20290 28890 13390 16690 12190 14190 27590 42290
11.09. - 18.09. 21590 32590 18190 25990 22490 33590 18290 26090 13390 16690 12190 14190 24390 37890
18.09. - 25.09. 20690 31490 17490 25190 21390 32190 17490 25190 13390 16290 12190 13790 23090 35890
25.09. - 02.10. 20190 17090 21190 17390 13090 11790 22090

Aktuální ceny: www.viamare.cz
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Kos

Rezervace na 242 489 351

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

Ceny obsahují: letenku Praha - Kos - Praha včetně
všech poplatků spojených s leteckou dopravou
(poplatky: 2000 Kč),  
Příplatky: 1lůžkový pokoj: od 450 Kč/noc, klima-
tizace - Ionikos: cca 5 €/den (platba na místě), sejf
- Ionikos: cca 3 €/den (platba na místě), komplex-
ní 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 stano-
vený věk.

KOS - KEFALOS: odlety z Ostravy každé úterý Ceník: Ionikos, str. 185

Kefalos - pláž Agios Stefanos

Ionikos Ionikos

Minimální obsazenost zájezdu je 40 osob

Ubytování IONIKOS
Osoba  v pokoji

obsazeném 2 osobami
Strava snídaně
Počet nocí 7 14
06.06. - 13.06. 14190 18590
13.06. - 20.06. 14490 18990
20.06. - 27.06. 15890 20990
27.06. - 04.07. 16190 21390
04.07. - 11.07. 16190 21390
11.07. - 18.07. 16190 21390
18.07. - 25.07. 16190 21390
25.07. - 01.08. 16190 21390
01.08. - 08.08. 16190 21390
08.08. - 15.08. 16190 21390
15.08. - 22.08. 16190 21390
22.08. - 29.08. 16190 21190
29.08. - 05.09. 16190 21190
05.09. - 12.09. 15690 20790
12.09. - 19.09. 15690 20590
19.09. - 26.09. 14890

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

Ceny obsahují: letenku Praha - Kos - Praha včetně
všech poplatků spojených s leteckou dopravou
(poplatky: 2000 Kč),  
Příplatky: 1lůžkový pokoj Kordistos: od 500 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 stano-
vený věk.

KOS - KEFALOS: odlety z Ostravy každé úterý Ceník: Kordistos, str. 186

Minimální obsazenost zájezdu je 40 osob

Ubytování KORDISTOS
Osoba  v pokoji

obsazeném 2 osobami
Strava polopenze
Počet nocí 7 14
06.06. - 13.06. 16390 22490
13.06. - 20.06. 16390 23090
20.06. - 27.06. 17590 24490
27.06. - 04.07. 17590 25090
04.07. - 11.07. 18190 25690
11.07. - 18.07. 18190 25690
18.07. - 25.07. 18190 25690
25.07. - 01.08. 18190 25690
01.08. - 08.08. 18190 25690
08.08. - 15.08. 18190 25690
15.08. - 22.08. 18190 25690
22.08. - 29.08. 18190 25090
29.08. - 05.09. 17590 24490
05.09. - 12.09. 17590 24490
12.09. - 19.09. 17590 23790
19.09. - 26.09. 16390

Aktuální ceny: www.viamare.cz

Aktuální ceny: www.viamare.cz

Kefalos - pláž 

Kordistos Kordistos
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Kos 

Ceny obsahují: letenku Praha - Kos - Praha včetně všech poplatků
spojených s leteckou dopravou (poplatky: 2000 Kč),  
Příplatky: klimatizace - Kontessa: cca 30 €/týden (platba na místě)
komplexní cestovní pojištění: 35 Kč/osoba/den, minimální obsaze-
nost u apartmánů Kontessa: 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

KOS - KEFALOS: odlety z Ostravy každé úterý Ceník: Kontessa, str. 187
Cena je uvedena za osobu. Ceny jsou kalkulovány k 1.10.2016. Minimální obsazenost zájezdu je 40 osob

Ubytování KONTESSA
Osoba v apartmánu Osoba 

obsazeném 2 osobami na 3.lůžku
Strava vlastní stravování vlastní stravování
Počet nocí 7 14 7 14
06.06. - 13.06. 14690 19590 9990 11990
13.06. - 20.06. 15190 20290 9990 11990
20.06. - 27.06. 17690 24290 9990 11990
27.06. - 04.07. 17690 24290 9990 11990
04.07. - 11.07. 17690 24290 9990 11990
11.07. - 18.07. 17690 24290 9990 11990
18.07. - 25.07. 17690 24290 9990 11990
25.07. - 01.08. 17690 24290 9990 11990
01.08. - 08.08. 17690 24290 9990 11990
08.08. - 15.08. 17690 24290 9990 11990
15.08. - 22.08. 17690 24290 9990 11990
22.08. - 29.08. 17690 24290 9990 11990
29.08. - 05.09. 16390 23190 9990 11990
05.09. - 12.09. 16390 23190 9990 11990
12.09. - 19.09. 16190 21390 9990 11990
19.09. - 26.09. 15690 9990

Kontessa - výhled z prvního patra

Ceny obsahují: letenku Praha - Kos - Praha včetně všech poplatků
spojených s leteckou dopravou (poplatky: 2000 Kč),  
Příplatky: klimatizace - Anastasia: cca 5 €/den (platba na místě),
komplexní cestovní pojištění: 35 Kč/osoba/den, minimální obsaze-
nost u apartmánů Anastasia: 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

KOS - KEFALOS: odlety z Ostravy každé úterý Ceník: Anastasia, str. 190
Cena je uvedena za osobu. Ceny jsou kalkulovány k 1.10.2016. Minimální obsazenost zájezdu je 50 osob

Anastasia

Dítě do 15 let VÝHODNÁ CENA 
Kontessa - na 3.lůžku    NEBO
Dítě do 12 let VÝHODNÁ CENA 
Kontessa - na přistýlce (4.lůžko)
(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
Kontessa - na 3.lůžku 
Dítě do 12 let pobyt ZDARMA
Kontessa - na přistýlce (4.lůžko)
7 nocí: 7990 Kč 
14 nocí: 9990 Kč

DĚTSKÉ CENY

Dítě do 18 let VÝHODNÁ CENA 
Anastasia (větší apartmán) 
- na přistýlce (3. nebo 4.lůžko)
Dítě do 15 let VÝHODNÁ CENA 
Anastasia (menší apartmán) 
- na přistýlce (3. nebo 4.lůžko)
(platí pouze 3990 Kč/7 nocí 
nebo 5990 Kč/14 nocí 
- více na str. 8)

VČASNÁ REZERVACE AŽ DO 31.03.

Dítě do 18 let pobyt ZDARMA
Anastasia (větší apartmán) 
- na přistýlce (3. a 4.lůžko)
Dítě do 15 let pobyt ZDARMA
Anastasia (menší apartmán) 
- na přistýlce (3. a 4.lůžko)
7 nocí: 7990 Kč 
14 nocí: 9990 Kč

DĚTSKÉ CENY

Ubytování ANASTASIA
Osoba ve studiu Osoba v apartmánu Osoba na přistýlce

obsazeném 2 osobami obsazeném 2 osobami (3. a 4.lůžko)
Strava vlastní stravování vlastní stravování vlastní stravování
Počet nocí 7 14 7 14 7 14
06.06. - 13.06. 12690 15290 13490 17690 9990 11990
13.06. - 20.06. 13490 17090 14490 18990 9990 11990
20.06. - 27.06. 14990 18790 16490 21890 9990 11990
27.06. - 04.07. 14990 18790 16490 21890 9990 11990
04.07. - 11.07. 14990 18790 16490 21890 9990 11990
11.07. - 18.07. 14990 18790 16490 21890 9990 11990
18.07. - 25.07. 14990 18790 16490 21890 9990 11990
25.07. - 01.08. 14990 18790 16490 21890 9990 11990
01.08. - 08.08. 14990 18790 16490 21890 9990 11990
08.08. - 15.08. 14990 18790 16490 21890 9990 11990
15.08. - 22.08. 14990 18790 16490 21890 9990 11990
22.08. - 29.08. 14990 18790 16490 21890 9990 11990
29.08. - 05.09. 14390 18090 15290 20090 9990 11990
05.09. - 12.09. 14090 18090 15290 20090 9990 11990
12.09. - 19.09. 14090 17090 15090 19590 9990 11990
19.09. - 26.09. 13090 14590 9990


