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Rhodos - ostrov boha Hélia

Rezervace na 242 489 351

RHODOS JE NEJVĚTŠÍ OSTROV JIŽNÍCH SPORAD,
KDE SE SNOUBÍ KRÁSNÁ PŘÍRODA S MNO-
HA HISTORICKÝMI PAMÁTKAMI. STRÁVIT DOVOLE-
NOU MŮŽETE JAK V KLIDNĚJŠÍCH LETOVIS-
CÍCH A VESNIČKÁCH PŘÍMO U MOŘE, TAK
I V RUŠNĚJŠÍCH LETOVISCÍCH NA VÝCHODNÍM
POBŘEŽÍ OSTROVA.

- OSTROV PLNÝ SLUNCE S 300 SLUNEČNÝMI DNY
V ROCE

- OSTROV, KDE SE SOUČASNOST SNOUBÍ
S DÁVNOU HISTORIÍ

- FANTASTICKÉ HLAVNÍ MĚSTO OSTROVA S ROZ-
SÁHLÝM ZACHOVALÝM STARÝM MĚSTEM

- OSTROV MNOHA PLÁŽÍ

Legenda říká, že ostrov RHODOS se vynořil z mořských
hlubin a ochrannou ruku nad ním držel Poseidon 
a později jeho dcera Rhoda. Když si olympští bohové
rozdělovali svět, zapomněli na boha slunce Hélia. Poté
požádal Hélios Dia o krásný ostrov, který spatřil 
na svých cestách. Uchvátila ho nejen krajina, ale
i opatrovatelka ostrova, Rhoda, která se stala Héliovou
manželkou. 
RHODOS je omýván z východní strany Středozemním
mořem a ze západní strany Egejským mořem. Svou
rozlohou 1400 km2 je největším z ostrovů Dode-
kanského souostroví, jež je součástí souostroví Jižní
Sporady. Od severu k jihu měří cca 79 kma ve své
nejširší části cca 35 km. Na svazích hor ostrova se
pěstuje proslulá vinná réva, z které se vyrábějí vynika-
jící vína, známá po celém světě pod značkami
Alexandris, Emery, Kounaki a Merkouris. Na východním
pobřeží se rozprostírají rozlehlé písečné i oblázkové
pláže, které jsou střídány malými zátokami. Na nejjiž-
nějším výběžku poloostrova PRASONISI je v písečné
úžině ráj surfařů. 
Z mnoha zajímavostí ostrova si nenechte ujít hlavní
město RHODOS, Údolí motýlů (Petaloudes), Filerimos,
kopec nedaleko hlavního města, na jehož vrcholku
se nacházela akropole města Ialyssos, a nejatrak-
tivnější památku ostrova, vesnici LINDOS. Nad vesnicí
Lindos se tyčí zbytky dávné akropole s chrámem
bohyně Athény, který pochází ze 4. stol. př.n.l. 
V hlavním městě RHODOS máte možnost porovnat
krásy starého a nového města. Do tváře Starého
Města se výrazně zapsali Johanité - rytíři řádu sv. Jana
(později Řád Maltézských rytířů). Ostrov dobyli
v r. 1309 a Staré Město obehnali hradbami vysokými
až 12 m a dlouhými 4 km s 9 vstupními branami.
Jednou ze vstupních bran je také přístav MANDRAKI,
kterému dominují dva sloupy. Na pravém je socha
jelena a na levém socha laně, erbovních zvířat ostro-
va RHODOS.
Staré Město má neopakovatelnou atmosféru. Úzké 
uličky střídají širší ulice se stylovými obchůdky, malá
náměstíčka s platany a s kavárnami zvou k posezení.
Večer ve Starém Městě je zážitek přímo mystický. Ulice
a uličky se mění v orientální bazar a hlavní třídy jsou
rozzářeny světly luxusních obchodů. Určitě navštivte
Palác velmistrů, dnes muzeum Johanitů, Suleyma-
novu mešitu, elegantní Sokratovu ulici, Hippokratovo
náměstí, knihovnu, turecké lázně a samozřejmě 
přístav Mandraki. 
Ostrov RHODOS je vyhledávaný pro svoji bohatou
minulost, moderní současnost, rozmanitost přírody
a pro průzračné moře s krásnými plážemi. Své si zde
najdou jak milovníci klidné dovolené, tak i ti, kteří mají
rádi zábavu, sport a výlety na okolní ostrovy. 

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

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

Letecké zájezdy 
na 7 a 14 nocí

Rhodos - hlavní město Rhodos

Lindos

Rhodos

Odletové 
místo
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Rhodos

Pro zpestření Vaší dovolené si můžete vybrat z těch-
to výletů (výlety pořádá místní cestovní kancelář,
platíse přímo na místě a může dojít ke změně pro-
gramu):

Lindos a okruh ostrovem (celodenní výlet) 
- pohled na řeckou kulturu a rozmanitou krajinu 
ostrova. Lindos - 2. nejkrásnější akropole Řecka,
příležitost obdivovat pozůstatky čtyř civilizací 
a kochat se překrásnými výhledy, ochutnávka míst-
ních vín ve vesničce Embona. V období od poloviny
června do září návštěva přírodního skvostu ostrova
- Údolí motýlů - jedinečného ekosystému s úzkými
skalnatými stezkami, jezírky zdobenými vodními 
liliemi, jednoduchými mosty, potoky, vodopády 
a dalšími místy vyzývajícími k odpočinku, ale přede-
vším s množstvím motýlů. Mimo sezónu místo Údolí
motýlů návštěva antické akropole města Ialyssos 
na vrcholu Filerimos, návštěva středověkého klášte-
ra, křížová cesta a výstup na rozhlednu. (orientační
cena: 49 €, děti do 12 let: 25 €)

Město Rhodos - půldenní výlet, který začíná
návštěvou 3D kina, kde je možné vidět historii 

ostrova, poté návštěva středověkého města s pro-
cházkou kolem Paláce Velmistrů, Johanitského špi-
tálu až na Hippokratovo náměstí, kde je volný čas
na nákupy. Nakonec jízda přístavem Mandraki, kde
podle legendy stál Kolos Rhódský (jeden ze 7 divů
světa), až do antické části města, na horu Monthe
Smith - zastávka na fotografování (Apollónův chrám,
stadion a divadlo Odeon). (orientační cena: 39 €,
děti do 12 let: 19 €)

Lodní výlet na ostrov Symi (celodenní výlet) - plav-
ba lodí z hlavního města Rhodos (cca 2,5 h.) na Sy-
mi, návštěva kláštera Panormitis, plavba kolem 
ostrova do města Symi, návštěva rozličných
obchůdků s řadou přírodních produktů (např. koře-
ní). (orientační cena: 47 €, děti do 12 let: 24 €)

Turecko (celodenní výlet) - lodní výlet do tureckého
přístavního města Marmaris, projíž�ka přístavní
oblastí s tržištěm, návštěva obchodu s koberci (his-
torie a technologie výroby), procházka po nesčet-
ných obchůdcích a za tureckou kuchyní. POZOR -
NUTNÝ CESTOVNÍ PAS! (orientační cena: 68 €, děti
do 12 let: 34 €)

Výlety:

- říká se, že hlavní město ostrova Rhodos má
nejrozsáhlejší Staré Město Středomoří. Je
chráněno 4 km dlouhými hradbami a můžete 
se zde lehce ztratit. Řadě malých náměstí,
úzkých uliček, obchodů, tržiš�, mešit, věží a kos-
telů dominuje Palác velmistrů řádu Johanitů. 
Rozhodně stojí za návštěvu a zrovna tak 
i archeologické muzeum s rozsáhlými sbírkami
z ostrova

- Lindos s druhou nejzachovalejší akropolí Řecka
je dalším klenotem tohoto ostrova, pronajměte
si osla a proje�te se pod akropolí

- zaje�te se podívat do termálních lázní Kalithea
Bay a do zátoky Anthony Quinna 

- na úplném jihu ostrova je poloostrov Prasonisi 
s nádhernou pláží s písečnými dunami

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

Viamare doporučuje:

Lindos

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.

SymiRhodos

Rhodos

Rhodos

Rhodos - hlavní město 

Ceny jsou platné při objednání minimálně 15 dní před odjez-
dem.
Přistavení vozu: Stegna, Lardos, Pefki, Lindos, Kiotari.
Předání vozu: Stegna, Lardos, Pefki, Lindos, Kiotari.
Spoluúčast na škodě: 750 € pro skupiny A, B, C, 900 € pro sku-
piny D, E, J, K, 1250 € pro skupinu F.
Připojištění nulové spoluúčasti: cca 6 €/den pro skupiny A, B,
C, cca 8,80 €/den pro skupiny D, E, F, J, K (platba na místě).
Připojištění pneumatik/čelního skla: cca 5 €/den (platba 
na místě).
Dětská sedačka či podsedák: cca 3 €/den (platba na místě).
Minimální věk řidiče je 21 let pro skupiny A, B, C a 23 let pro sku-
piny D, E, F, J, K. Minimální doba držení řidičského průkazu je 1 rok.
Nelze garantovat konkrétní typ vozidla, pouze skupinu.
Cestovní kancelář Viamare je pouze zprostředkovatel této služby,
provozovatel je řecká půjčovna dopravních prostředků.

Termín 29.05. - 14.07., 11.09. - 02.10. 15.07. - 10.09.
Skupina Typ auta Cena za 5 dní Cena za 7 dní Cena za 10 dní Cena za 11 dní Každý další den Cena za 5 dní Cena za 7 dní Cena za 10 dní Cena za 11 dní Každý další den
A Kia Picanto, Peugeot 107 A/C 3890 5390 7590 8390 790 5490 7590 10790 11890 1090
B Fiat Panda, VW UP A/C 4790 6590 9390 10290 990 5990 8390 11890 13090 1190
C Nissan Micra, Fiat Grande Punto, Suzuki Swift A/C 5090 7090 10090 11190 1090 6390 8890 12590 13890 1290
D VW Polo, Citroën C3 diesel A/C 6190 8590 12290 13490 1290 7290 10090 14390 15890 1490
E Nissan Note, Ford Focus A/C 6690 9390 13290 14690 1390 8290 11590 16590 18190 1690
F Nissan Qashqai diesel A/C 11390 15790 22590 24890 2290 12590 17590 25090 27590 2490
J VW Caddy, Fiat Doblo - 7 míst A/C 11890 16590 23590 25990 2390 13290 18590 26490 29090 2690
K Nissan Micra - automat, A/C 6690 9290 13190 14590 1390 8190 11390 16290 17890 1690

RHODOS - pronájem automobilů
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Rhodos - Stegna

Rezervace na 242 489 351

STEGNA
Malá přímořská vesnička Stegna na východním pobře-
ží ostrova je vzdálená 4 km od města Archangelos, 
2. největšího města ostrova, a 35 km od hlavního
města Rhodos. Stegna si Vás určitě získá díky své
atmosféře a krásné písčito-oblázkové pláži. Ve vesnič-
ce na Vás čeká řada příjemných taveren, barů
a obchodů. Na pláži jsou k dispozici lehátka a sluneč-
níky (za poplatek). Na sever i na jih od Stegny
se za kamennými útesy skrývají malé útulné pláže.
Každé ráno (kromě neděle) jezdí ze Stegny autobus
do hlavniho města Rhodosu. Pronajmete-li si doprav-
ní prostředek, můžete navštívit řadu nádherných pláží
v okolí (např. Tsambika, Agati, Charaki). Pláže a mořské
jeskyně přístupné pouze z moře můžete prozkoumat
na vypůjčeném malém motorovém člunu (i bez licen-
ce). Ze Stegny jezdí denně loď do úžasného Lindosu.
Oblast Stegny a jejího okolí je oblíbená u nadšenců
šnorchlování. 

ARCHANGELOS
Archangelos je jedna z mála vesnic na ostrově, která 
si stále udržuje svůj původní ráz. Tradiční, jasně
barevné domky zdobené keramikou z Lindosu, úzké
uličky s množstvím obchůdků, kaváren a taveren Vás
zajisté okouzlí. Dominantou je kostel Archanděla
Michaela se zvoničkou z roku 1845. Večer můžete
v Archangelosu vyrazit do různých barů a do podniků
s živou hudbou a tancem.
Do Archangelosu se dostanete pěšky, odtud můžete
autobusem pokračovat např. do hlavního města nebo
do historického Lindosu. Při zpáteční cestě do Stegny
se Vám naskytne nezapomenutelný pohled do údolí
a na okolní nádherné skalní útvary.

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

Transfer:
Na letišti Rhodos Vás bude očekávat zástupce
Viamare. Cesta do Stegny (cca 35 km) potrvá asi
45 min.

Pronájem slunečníků a lehátek (cca 7 €/set). Taver-
ny, bary, kavárny (volná Wi-Fi), obchody, telefon,
poštovní schránka, bankomat, pronájem kol, pro-
nájem motorových člunů, půjčovna motorových
vozidel a rezervace výletů přes zástupce Viamare,
který místo pravidelně navštěvuje. Místní doprava

ráno kromě neděle do hlavního města Rhodos, 
po poledni zpět, lodní taxi do Lindosu a zpět. 
Další bary, taverny, obchody, internetová kavárna,
bankomat, lékař a lékárna - ve vesnici Archangelos,
která je vzdálená cca 4 km.

Přehled ubytování:
Antuan - Matina (studia) ... str. 201
Stegna Star (apartmány) ... str. 202
Stegna Bay (studia, apartmány) ... str. 203

To nejdůležitější o Stegně

Stegna

Stegna

Stegna

Stegna

Stegna

Klidné prostřečdí, vodní sporty
Skvělá atmosféra a koupání



Antuan - Matina Antuan - Matina - výhled ze studia

Antuan - Matina - zahrada s cestou k pláži

Klidné prostředí 
studia * 2-3 lůžka * vlastní stravováníAntuan Matina ***

Poloha: příjemná jednopatrová vilka leží nedaleko
starého přístavu mimo přímý dosah komunikace. Vilka
je oplocená a obklopuje ji pečlivě udržovaná zahrada
plná květin a subtropického ovoce. Krásnou písčito-
oblázkovou pláž máte na dohled, je to skutečně jen
pár kroků.
Ubytování: prostorná studia skýtají dostatek soukro-
mí, protože balkóny jednotlivých studií jsou uzavřeny.
Prostorná 2lůžková studia, kde si můžete vyžádat přis-
týlku (pro dítě do 12 let), jsou v 1. patře a ve zvýšeném
přízemí. Zde jsou také 3lůžková studia s 1 manžel-
skou postelí a 1 lůžkem. Největší předností tohoto
ubytování je výhled na moře. Studia jsou vybavena
sprchou, WC, kuchyňským koutem (včetně vařiče, led-
ničky a základního nádobí), varnou konvicí, klimatizací

(za příplatek) a Wi-Fi. Dětská postýlka je na vyžádání
(zdarma). 
Hodnocení: velmi příjemné ubytování v krásném pro-
středí nedaleko pláže, kde oceníte výborné služby
majitelky.
Vzdálenost od pláže: cca 95 m.
Vzdálenost od centra: cca 200 m.

Možnosti obsazenosti:
studia  iii / iii / ii / i

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rrho101
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Rhodos - Stegna

Pláž před Antuan - Matina

Antuan - Matina Antuan - Matina Antuan - Matina

Stegna - pláž
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Rhodos - Stegna

Stegna Star Stegna Star 

Stegna Star - taverna

apartmány * 2-4 lůžka
vlastní stravování / možnost dokoupení snídaní a večeříStegna Star **+

Rezervace na 242 489 351

Poloha: moderní jednopatrový dům stojí v centru ves-
ničky Stegna v bezprostřední blízkosti písčité pláže.
Dům od pláže odděluje pouze místní komunikace.
Průčelí domu je přímo na hlavní třídě. Je zde však klid,
protože obytná část je oddělena od ulice rodinnou
tavernou. V hlavní sezóně se v taverně 1x týdně koná
řecký večer. Na pláži jsou slunečníky a lehátka patřící 
k Stegna Star (za poplatek).
Ubytování: apartmány jsou v 1. patře a ve zvýšeném
přízemí. Mají ložnici se 2 lůžky a obývací kuchyň, kde 
je rozkládací gauč (další 2 lůžka). Jsou vybaveny vanou,
WC, kuchyňským koutem (včetně vařiče, základního
nádobí a ledničky), varnou konvicí, TV a klimatizací 
(za příplatek). Na prostorné zastíněné balkóny oriento-
vané na severovýchod se dostanete jak z ložnice, tak
z obývací kuchyně. Balkóny směřují do dvora a okol-
ních zahrad nebo k protější budově a mají boční
výhled na moře nebo vzdálený boční výhled na moře.

V taverně je Wi-Fi, na recepci si je možné pronajmout
trezor. Dětská postýlka je na vyžádání (zdarma).
Stravování: možnost dokoupení rozšířené kontinen-
tální snídaně a večeří servírovaných ve stylové taverně,
která je součástí ubytování. Doporučujeme ochutnat
výbornou a vždy čerstvou kuchyni majitelky Kateriny.
Hodnocení: příjemné ubytování v blízkosti pláže 
a centra vesničky, kde se dá předpokládat klidné pro-
středí. Velkou předností ubytování je kompletní servis 
s výbornou kuchyní majitelky.
Vzdálenost od pláže: cca 50 m.
Vzdálenost od centra: cca 50 m.

Možnosti obsazenosti:
apartmány  iii / iiii / iii / ii

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rrho102

Stegna - pláž

Stegna Star Stegna Star Stegna Star - taverna

Stegna - pláž



Stegna Bay Stegna Bay - výhled

Stegna Bay 

Klidné prostředí
studia a apartmány * 2-5 lůžek * vlastní stravováníStegna Bay ***

Poloha: vilka je postavena v mírném svahu v klidném
prostředí cca 200 m od centra vesničky. Na krásnou
písčito-oblázkovou pláž se dostanete pěšky asi
za 3 minuty.
Ubytování: velké apartmány až pro 5 osob jsou
v 1. patře. Mají 2 ložnice a obývací kuchyň s dalším
lůžkem (gauč). Z balkónů orientovaných na jihovýchod
je výhled na moře. V přízemí jsou prostorná studia,
která mají ložnici se 2 lůžky a dveřmi oddělenou
kuchyňku. Částečně zastíněné balkóny směřují
do zahrad a k okolním domům. Studia a apartmány
jsou vybaveny vanou, WC, kuchyňským koutem
(včetně vařiče, základního nádobí a ledničky), kávova-
rem, varnou konvicí, klimatizací (za příplatek) a Wi-Fi.

Hodnocení: kvalitní prostorné ubytování v klidné části,
s pohodlným přístupem do centra i na pláž a s dobrý-
mi službami majitelky.
Vzdálenost od pláže: cca 200 m.
Vzdálenost od centra: cca 200 m.

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

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rrho103

203Online rezervace na www.viamare.cz Rezervace na 242 489 351

Rhodos - Stegna

Ceny obsahují: letenku Praha - Rhodos - Praha včetně poplatků spojených s leteckou
dopravou (poplatky: 2000 Kč), transfery, 7x nebo 14x ubytování, stravu dle ceníku, služ-
by zástupce Viamare
Příplatky: Stegna Star - snídaně: 140 Kč/den, dítě do 12 let: 70 Kč/den, večeře: 350 Kč/
den, dítě do 12 let: 200 Kč/den, 1lůžkové studio (Antuan - Matina): od 500 Kč/noc, 
klimatizace - Antuan - Matina, Stegna Star: cca 8 €/den, Stegna Bay - studio: cca 6 €/
den, apartmán: cca 12 €/den (platba na místě), komplexní cestovní pojištění: 35 Kč/
osoba/den, minimální obsazenost u apartmánů Stegna Star, studií a apartmánů Stegna
Bay: 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 
Stegna Star - na přistýlce (3. a 4.lůžko)
Dítě do 12 let VÝHODNÁ CENA 
Antuan - Matina - na přistýlce (3.lůžko) 
(platí pouze 3990 Kč/7 nocí 
nebo 5990 Kč/14 nocí 
více na str. 8)

VČASNÁ REZERVACE AŽ DO 31.03.

Dítě do 15 let pobyt ZDARMA
Stegna Star - na přistýlce (3. a 4.lůžko)
Stegna Bay (apartmán) - na přistýlce 
(3., 4. a 5.lůžko)
Dítě do 12 let pobyt ZDARMA
Antuan - Matina - na přistýlce (3.lůžko) 
7 nocí: 7990 Kč 
14 nocí: 9990 Kč

DĚTSKÉ CENY

Aktuální ceny: www.viamare.cz

RHODOS - STEGNA: odlety z Prahy v pondělí Ceník: Antuan-Matina, Stegna Star, Stegna Bay
Cena je uvedena za osobu. Ceny jsou kalkulovány k 1.10.2016. Minimální obsazenost zájezdu je 40 osob

počet nocí 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14
29.05. - 05.06. 13490 17490 9990 11990 13990 17890 9990 11990 14090 18490 16290 22890 9990 11990
05.06. - 12.06. 14290 18690 9990 11990 14790 19090 9990 11990 14890 19290 17090 23690 9990 11990
12.06. - 19.06. 14890 19290 9990 11990 15090 19690 9990 11990 15090 19690 17990 26990 9990 11990
19.06. - 26.06. 15090 19690 9990 11990 15390 20390 9990 11990 15590 19990 18990 27990 9990 11990
26.06. - 03.07. 15290 20190 9990 11990 15590 20690 9990 11990 16490 22490 19990 29990 9990 11990
03.07. - 10.07. 16090 21390 9990 11990 16590 22390 9990 11990 16990 23590 21790 33090 9990 11990
10.07. - 17.07. 16090 21390 9990 11990 16590 22390 9990 11990 16990 23590 21790 33090 9990 11990
17.07. - 24.07. 16090 21390 9990 11990 16590 22390 9990 11990 16990 23590 21790 33090 9990 11990
24.07. - 31.07. 16090 21390 9990 11990 16590 22390 9990 11990 16990 23590 21790 33090 9990 11990
31.07. - 07.08. 16090 21390 9990 11990 16590 22390 9990 11990 16990 23590 21790 33090 9990 11990
07.08. - 14.08. 16090 21390 9990 11990 16590 22390 9990 11990 16990 23590 21790 33090 9990 11990
14.08. - 21.08. 16090 21390 9990 11990 16590 22390 9990 11990 16990 23590 21790 33090 9990 11990
21.08. - 28.08. 16090 21390 9990 11990 16590 22390 9990 11990 16990 23590 21790 33090 9990 11990
28.08. - 04.09. 15790 20890 9990 11990 16090 21390 9990 11990 16490 22490 21290 32990 9990 11990
04.09. - 11.09. 15590 20290 9990 11990 15890 21090 9990 11990 16490 22490 20990 31990 9990 11990
11.09. - 18.09. 15390 19890 9990 11990 15590 20290 9990 11990 16490 21990 20990 31990 9990 11990
18.09. - 25.09. 14690 18690 9990 11990 14790 19090 9990 11990 15590 20990 18990 26990 9990 11990
25.09. - 02.10. 14290 9990 14390 9990 14690 17090 9990

Ubytování ANTUAN - MATINA STEGNA STAR STEGNA BAY
Osoba ve studiu Osoba na přistýlce Osoba v apartmánu Osoba na přistýlce Osoba ve studiu Osoba v apartmánu Osoba na přistýlce

obsazeném 2 osobami (3.lůžko) obsazeném 2 osobami (3.lůžko) obsazeném 2 osobami obsazeném 2 osobami (3. a 4.lůžko)
Strava vlastní stravování vlastní stravování vlastní stravování vlastní stravování vlastní stravování vlastní stravování vlastní stravování
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Rhodos - Lardos - Lothiariki

Rezervace na 242 489 351

LOTHIARIKI
Přímořské letovisko Lothiariki vzniklo okolo lardoské
zátoky s nádhernou pláží na jihovýchodním pobřeží
ostrova. Centrum přímořského letoviska je rozloženo
podél místní komunikace, kde naleznete množství
obchodů, taveren a barů. Příjemnou dovolenou může-
te strávit na 2 km dlouhé krásné písčito-oblázkové
pláži s modrou vlajkou EU a s pozvolným vstupem
do moře. Můžete si zde pronajmout lehátka a sluneč-
níky (cca 8 €/2 lehátka + 1 slunečník). Tato pláž
je vhodná i pro provozování vodních sportů, včetně
vodního lyžování, windsurfingu a parasailingu.
Nedaleko je další nádherná pláž Glystra. Lothiariki
je vhodné místo pro ty, kteří hledají odpočinek bez-
prostředně u moře. 
Jedna z hlavních turistických atrakcí, vesnice Lindos,
kde najdete památky z doby antické i byzantské,
je vzdálena pouze 8 km a několikrát denně tam jezdí
místní autobusová doprava, kterou se zle také dostat
do hlavního města Rhodos.

LARDOS
Původní vesnička Lardos je vzdálena cca 2,2 km 
od letoviska. Vesnička si zachovává stále svůj původ-
ní venkovský ráz velmi málo ovlivněný turismem.
Překvapí Vás romantickými uličkami a malebným 
kostelíkem s kaplí. Ve vesničce žijí místní tradič-
ním životem, zabývají se především zemědělstvím 
a ve volných chvílích posedávají v tavernách nebo 
v ,,kafenionech”. Naleznete zde obchody, pekárnu, 
2 větší supermarkety, prodejnu ryb, masnu, prodejnu
ovoce a zeleniny, lékárnu a stanoviště taxíků. Vše je
soustředěno okolo náměstí, kde se konají i řecké
večery. V Lardosuje zastávka místní autobusové
dopravy a vy se snadno můžete dostat do Lindosu, 
do hlavního města Rhodos, ale i na jih ostrova (pláž
Prasonisi). Je zde možné využít i lodní taxík, který Vás
zavezedo Lindosu. 

Kompletní nabídka a aktuální ceny: 
www.viamare.cz/lardos-lothiariki

Transfer:
Na letišti Rhodos Vás bude očekávat zástupce
Viamare. Cesta do Lothiariki (cca 55 km) potrvá asi
1 h. 20 min. 

Krásné pláže s možností pronájmu slunečníků 
a lehátek. Taverny, bary, kavárny, obchody, tele-
fon, bankomat, poštovní schránka, vodní atrakce
(banán, ringo), vodní sporty, pronájem malých
člunů. Možnost půjčení motorových vozidel rezer-
vace výletů přes zástupce Viamare, který místo
pravidelně navštěvuje. Další bary, taverny, obcho-
dy, pekárna a lékárna jsou ve vesnici Lardos, která
je od Lothiariki vzdálena cca 2,2 km. Lékař 
a lékárna jsou i v Pefki (cca 5 km). 

To nejdůležitější Lardosu - Lothiariki

Lardos - pláž

Lardos 

Lardos - pláž před El Vitou

Lardos - poblíž El Vity

Lardos - stará vesnice

Socha tří delfínů



El Vita El Vita

El Vita - výhled ze studia

Vhodné pro rodiny s dětmi
studia * 2-3 lůžka * vlastní stravování / možnost dokoupení snídaníEl Vita ***

Poloha: apartmánový hotel má celkem 3 budovy,
které jsou postaveny v zahradě na oploceném pozem-
ku. Uprostřed zahrady je nádherný bazén s dětským
brouzdalištěm. Hotel je bezprostředně u široké písčito-
oblázkové pláže (možnost pronájmu lehátek a sluneč-
níků). Centrum letoviska Lothiariki s množstvím obcho-
dů a taveren je vzdáleno cca 3 min. chůze.
Ubytování: 2 a 3lůžková studia jsou v 1., a 2. patře.
Jsou vybavena manželským lůžkem a dalším lůžkem,
kuchyňským koutem (včetně vařiče, základního nádo-
bí a ledničky), dále sprchou nebo vanou, WC, a klima-
tizací (za příplatek). Prostorné balkóny směřují
do zahrady a mají částečný výhled na moře omezený
zelení nebo výhled do zahrady. Dětská postýlka
je na vyžádání (zdarma).
Další vybavení hotelu: vstupní hala s recepcí, ven-
kovní bar na pláži, obchod, bazén se sladkou vodou
a dětský bazén. V recepci si můžete pronajmout sejf
nebo použít Wi-Fi. 

Stravování: doporučujeme připlatit si rozšířenou kon-
tinentální snídani, která je podávaná formou bufetu
na zastřešené terase v baru na pláži. V baru si může-
te dopřát i další občerstvení (platba na místě). 
Hodnocení: ubytování s krásným bazénem v bez-
prostřední blízkosti pláže a s možností stravování
je jedno z nejlepších možností v Lothiariki.
Vzdálenost od pláže: cca 30 m.
Vzdálenost od centra: cca 150 m.

Možnosti obsazenosti:
studia  iii / iii / ii

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rrho104
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Rhodos - Lardos - Lothiariki

El Vita

El Vita El Vita El Vita

El Vita - pláž
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Rhodos - Pefki

Transfer:
Na letišti Rhodos Vás bude očekávat zástupce
Viamare. Cesta do Pefki (cca 50 km) potrvá asi 
1 h. 10 min

Krásné písečné pláže s možností pronájmu slu-
nečníků a lehátek. Taverny, bary, kavárny, obcho-
dy, pekárna, lékař, lékárna, telefon, bankomat,
poštovní schránka, vodní atrakce (banán, ringo),
vodní sporty, pronájem malých člunů. Další bary,
taverny, obchody, pekárna a lékárna jsou ve ves-
nici Lardos. Možnost půjčení motorových vozidel
a rezervace výletů přes zástupce Viamare, který
místo pravidelně navštěvuje. 

To nejdůležitější o Pefki:

Klidné prostředí

PEFKI
Přímořské letovisko Pefki vzniklo z původní rybářské
vesnice jen pár kilometrů od skvostu ostrova - vesni-
ce Lindos s Akropolí. Malebná vesnice Pefkos je obklo-
pena kopci s borovicemi a najdete zde několik nád-
herných pláží s modrou vlajkou EU a pozvolným vstu-
pem do moře. Příjemné chvíle můžete strávit například
na 700 m dlouhé krásné písečné pláži Lee. Můžete si
zde pronajmout lehátka a slunečníky (cca 8 €/set).
Tato pláž je vhodná pro provozování vodních sportů
včetně vodního lyžování, windsurfingu a parasailingu
a je velmi oblíbená. 
Centrum přímořského letoviska je situováno kolem
náměstí a hlavní silnice, kde naleznete množství obcho-
dů, taveren, kaváren a barů. Díky původní zástavbě
rybářské vesnice a začínajícímu turistickému ruchu se
Pefki změnilo v příjemné středisko, které kombinuje
atmosféru klidné rybářské vesničky s turistickým letovis-
kem, kde najdete vše, co ke krásné a spokojené dovo-
lené patří.

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

Pláž Lee

Pobřeží v okolí Pefki 

Pefki - pláž

Pláž San Thomas

Pláž Lee



Karpathios Karpathios

Karpathios

Karpathios

Karpathios

Karpathios

studia * 2-3 lůžka
vlastní stravování / možnost dokoupení snídaníKarpathios ***

Poloha: budovy se studii jsou postaveny ve svahu
nad místní komunikací. Přejdete-li komunikaci, velmi
rychle a pohodlně se dostanete na krásnou písečnou
pláž Lee nebo na pláž Agios Thomas. Na obou plážích
si můžete pronajmout lehátka a slunečníky. Taverny 
a obchody jsou také velmi blízko. Budovy jsou dosta-
tečně vzdálené od místní komunikace, mají vlastní
parkoviště a upravenou zahradu s bazénem. Nedaleko
je zastávka pravidelné autobusové dopravy. Auto-
busem se můžete dostat do Lindosu a do hlavního
města Rhodos.
Ubytování: vilky společně s bazénem vytvářejí har-
monický celek. Studia se 2 nebo 3 lůžky jsou v příze-
mí nebo v patře. Pokoje jsou vybaveny v egejském
stylu. Studia mají prostorné zastíněné balkóny nebo
terasy. Ze všech studií je vzdálený výhled na moře
nebo výhled částečně zastíněný zelení. Studia a apart-
mány jsou vybaveny sprchou, WC, kuchyňským kou-
tem (včetně vařiče, ledničky a základního nádobí), 

varnou konvicí, TV, klimatizací (za příplatek), sejfem 
(za příplatek) a Wi-Fi. 
Stravování: v hotelu si můžete dopřát snídani (za pří-
platek). V hotelu je bar u bazénu si můžete po celý
den objednat nápoje a občerstvení včetně salátů 
a jednoduchých jídel.
Hodnocení: příjemné a stylové ubytování, které má
bazén a celodenní služby. Nespornou výhodou je 
i dobrý přístup na pláže letoviska Pefki a do centra
letoviska, které Vám nabídne vše, co k dovolené
můžete potřebovat. 
Vzdálenost od pláže: cca 500 m.
Vzdálenost od centra: cca 200 m.

Možnosti obsazenosti:
studia  iii / iii / ii

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rrho105

207Online rezervace na www.viamare.cz Rezervace na 242 489 351

Rhodos - Pefki
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Rhodos - Pefki

Coliseum Pláž San Thomas

Coliseum

ColiseumColiseum

Coliseum

studia a apartmány * 2-4 lůžka
vlastní stravování / možnost dokoupení snídaníColiseum **+

Rezervace na 242 489 351

Poloha: malý hotelový komplex stojí v samém centru
letoviska Pefki. Velmi snadno se odtud dostanete 
na menší písečnou pláž Agios Thomas. Na této pláži
si můžete pronajmout lehátka a slunečníky. Další krás-
ná pláž této oblasti je písečná pláž Lee. Taverny 
a obchody jsou jen pár metrů od hotelu. Nedaleko je
i zastávka pravidelné autobusové dopravy. Auto-
busem se můžete dostat do Lindosu a do hlavního
města Rhodos. 
Ubytování: jednopatrové budovy se studii a apart-
mány jsou obklopeny zelení, květinami, okrasnými keři
a vzrostlými piniemi. K hotelu patří velký bazén 
a bar s celodenním provozem. Standardně zařízená
studia se 2 nebo se 3 lůžky jsou v přízemí nebo 
v patře. Zastíněné terasy a balkóny studií směřují 
do zeleně. Standardně vybavené apartmány mají 
2 ložnice obvykle s manželským lůžkem a dalšími 
2 lůžky. Z balkónů je výhled k bazénu, do zeleně nebo
částečný výhled na moře. Studia a apartmány jsou

vybaveny sprchou, WC, kuchyňským koutem (včetně
vařiče, ledničky a základního nádobí), varnou konvicí,
TV a klimatizací (za příplatek), sejfem (za příplatek), 
Wi-Fi (v baru u bazénu) a fénem. 
Stravování: v hotelu si můžete dopřát snídani (za pří-
platek), baru si můžete objednat občerstvení, saláty 
a jednoduchá jídla. 
Hodnocení: jednoduché ubytování s celodenními 
službami, jehož nespornou výhodou je  snadný pří-
stup k pláži a do centra letoviska, kde naleznete vše,
co k dovolené můžete potřebovat.  
Vzdálenost od pláže: cca 280 m. 
Vzdálenost od centra: cca 80 m. 

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

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rrho106



Pláž San Thomas
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Rhodos - Pefki

RHODOS - LARDOS, PEFKI: odlety z Prahy v pondělí Ceník: El Vita, Karpathios, Coliseum
Cena je uvedena za osobu. Ceny jsou kalkulovány k 1.10.2016. Minimální obsazenost zájezdu je 40 osob

Ceny obsahují: letenku Praha - Rhodos - Praha včetně poplatků spojených s leteckou
dopravou (poplatky: 2000 Kč), transfery, 7x nebo 14x ubytování, stravu dle ceníku, 
služby zástupce Viamare
Příplatky: snídaně: 140 Kč/den, dítě do 12 let: 90 Kč/den, klimatizace: cca 8 €/den
(platba na místě), sejf: cca 15 €/týden (platba na místě), komplexní cestovní pojištění:
35 Kč/osoba/den, minimální obsazenost u studií El Vita, studií a apartmánů Coliseum:
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 
El Vita - na 3.lůžku
Karpathios - na přistýlce (3.lůžko)
(platí pouze 3990 Kč/7 nocí 
nebo 5990 Kč/14 nocí 
- více na str. 8)

VČASNÁ REZERVACE AŽ DO 31.03.

Dítě do 15 let pobyt ZDARMA
El Vita - na 3.lůžku
Karpathios - na přistýlce (3.lůžko)
Coliseum - na přistýlce (3. a 4.lůžko)
7 nocí: 7990 Kč 
14 nocí: 9990 Kč

DĚTSKÉ CENY

Aktuální ceny: www.viamare.cz

Ubytování EL VITA KARPATHIOS COLISEUM
Osoba ve studiu Osoba Osoba ve studiu Osoba na přistýlce Osoba ve studiu Osoba Osoba v apartmánu Osoba na přistýlce

obsazeném 2 osobami na 3.lůžku obsazeném 2 osobami (3.lůžko) obsazeném 2 osobami na 3.lůžku obsazeném 2 osobami (3. a 4.lůžko)
Strava vlastní stravování vlastní stravování vlastní stravování vlastní stravování vlastní stravování vlastní stravování vlastní stravování vlastní stravování
počet nocí 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14
29.05. - 05.06. 13990 18990 9990 11990 13490 16690 9990 11990 13590 16790 9990 11990 14690 18890 9990 11990
05.06. - 12.06. 14990 19990 9990 11990 13690 16990 9990 11990 14090 17790 9990 11990 15390 20290 9990 11990
12.06. - 19.06. 15590 20790 9990 11990 13890 17490 9990 11990 14290 18090 9990 11990 15590 20690 9990 11990
19.06. - 26.06. 15790 20990 9990 11990 14090 17690 9990 11990 14290 18090 9990 11990 15590 20690 9990 11990
26.06. - 03.07. 15990 21490 9990 11990 14190 17990 9990 11990 14890 19290 9990 11990 16290 22090 9990 11990
03.07. - 10.07. 16890 22990 9990 11990 14990 19090 9990 11990 16090 21690 9990 11990 17390 24390 9990 11990
10.07. - 17.07. 16890 22990 9990 11990 14990 19090 9990 11990 16090 21690 9990 11990 17390 24390 9990 11990
17.07. - 24.07. 16890 22990 9990 11990 14990 19090 9990 11990 16090 21690 9990 11990 17390 24390 9990 11990
24.07. - 31.07. 16890 22990 9990 11990 14990 19090 9990 11990 16090 21690 9990 11990 17390 24390 9990 11990
31.07. - 07.08. 16890 22990 9990 11990 14990 19090 9990 11990 16090 21690 9990 11990 17390 24390 9990 11990
07.08. - 14.08. 16890 22990 9990 11990 14990 19090 9990 11990 16090 21690 9990 11990 17390 24390 9990 11990
14.08. - 21.08. 16890 22990 9990 11990 14990 19090 9990 11990 16090 21690 9990 11990 17390 24390 9990 11990
21.08. - 28.08. 16890 22990 9990 11990 14990 19090 9990 11990 16090 21690 9990 11990 17390 24390 9990 11990
28.08. - 04.09. 16490 22190 9990 11990 14690 18590 9990 11990 15390 20290 9990 11990 16690 22990 9990 11990
04.09. - 11.09. 16290 21690 9990 11990 14590 18290 9990 11990 14290 18090 9990 11990 15590 20690 9990 11990
11.09. - 18.09. 16090 21490 9990 11990 14490 18290 9990 11990 14290 18090 9990 11990 15590 20690 9990 11990
18.09. - 25.09. 15390 20390 9990 11990 13890 17290 9990 11990 14090 17790 9990 11990 15390 20290 9990 11990
25.09. - 02.10. 14990 9990 13690 9990 13990 9990 15090 9990



210 Online rezervace na www.viamare.cz Rezervace na 242 489 351

KIOTARI
Turistické letovisko Kiotari leží na jihovýchodním
pobřeží ostrova cca 60 km od hlavního města Rhodos. 
V letovisku naleznete obchody, bankomat, lékárnu,
taxislužbu, tedy vše, co k pohodové dovolené patří. 
Ke Kiotari neodmyslitelně patří nádherná písčito-
oblázková pláž s modrou vlajkou EU, kde si můžete
pronajmout lehátka a slunečníky (cca 8 €/set) nebo
vyzkoušet vodní atrakce (banán, ringo), vodní lyže,
windsurfing nebo parasailing. Po středisku jezdí
vyhlídkový minivláček. Toto místo je ideální pro ty, kteří
hledají odpočinek na pláži, případně rádi provozují
vodní sporty. V nedalekém Asklipiu se nachází zreno-
vovaný byzantský kostel, 2 muzea a také zřícenina
hradu z 15. stol. 

Transfer:
Na letišti Rhodos Vás bude očekávat zástupce
Viamare. Cesta do Kiotari (cca 60 km) potrvá
asi 1 h. 30 minut.

Půjčovna motorových vozidel, výletní vláček 
do Lindosu a Kiotari, lodní taxi do Lindosu a zpět,
rezervace výletů přes zástupce Viamare, který
místo pravidelně navštěvuje.
Další taverny jsou ve vesnici Asklipio, která je
vzdálená cca 4 km.

To nejdůležitější o Kiotari Asklipio

Rhodos - Kiotari

Stafilia Stafilia

Stafilia

StafiliaStafilia

Klidné prostředí / Přímo na krásné pláži
hotel * 2-4 lůžka * s polopenzíStafilia ***

Poloha: rodinný hotel se nachází přímo na překrásné
oblázkové pláži situované na samotném začátku 
letoviska Kiotari a v bezprostřední blízkosti oblíbené
pláže Glystra. Asi 400 m od Stafilie je malý obchod,
kde můžete nakoupit potraviny a další potřebné věci
pro Vaši dovolenou. Vyjíždí odtud i turistický vláček 
do cca 5 km vzdáleného střediska Kiotari. Tam nalez-
nete obchůdky se suvenýry a taverny i místní super-
market. Přímo z hotelové pláže vyjíždí 1x denně 
výletní loď na Lindos.
Ubytování: hotel má hlavní budovu, kde je bar a res-
taurace a dále depandance. V depandancích nabízíme
prostorné 2lůžkové pokoje s přistýlkou (pevné lůžko).
Na vyžádání lze zajistit i 4. lůžko (rozkládací lůžko 
pro dítě do 12 let). Pokoje mají sprchu, WC, ledničku,
klimatizaci (za příplatek), TV, fén a prostorný zastíněný
balkón nebo terasu. Pokoje jsou situovány v 1. patře 
s přímým nebo bočním výhledem na moře a ve zvý-
šeném přízemí, odkud je z balkonů výhled do zeleně.
Dětská postýlka je na vyžádání (zdarma). Sejf si může-
te za poplatek pronajmout v recepci. K hotelu patří
krásný bazén s lehátky a slunečníky (zdarma), hřiště

na volejbal, malé dětské hřiště a zastíněná venkovní
terasa. Na recepci a u bazénu je možnost využít Wi-Fi.
Slunečníky a lehátka pod tamaryšky u pláže jsou zdar-
ma. Nedaleko je stanoviště vodních sportů. Malebnost
tohoto místa podtrhují vzrostlé tamaryšky, které
vytvářejí přirozené zastínění pláže.
Stravování: rozšířená kontinentální snídaně je podá-
vána formou bufetu. Večeře jsou také formou bufetu
(předkrm, hlavní jídlo - výběr ze 2 jídel, dezert). 
Hodnocení: ideální ubytování pro všechny, kteří
upřednostňují menší hotely s přátelskou atmosférou 
a s výjimečnou polohou. Velkou předností je pěstěná
zahrada s trávníky a záhony květin.
Vzdálenost od pláže: cca 50 m.
Vzdálenost od centra Kiotari: cca 4 km.

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

Další info o ubytování: www.viamare.cz/rrho107
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Rhodos - Kiotari
Stafilia - pláž

Ceny obsahují: letenku Praha - Rhodos - Praha včetně
poplatků spojených s leteckou dopravou (poplatky: 
2000 Kč), transfery, 7x nebo 14x ubytování, stravu dle
ceníku, služby zástupce Viamare
Příplatky: klimatizace: cca 8 €/den (platba na místě),
sejf: cca 15 €/týden (platba na místě), komplexní ces-
tovní 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 7 let 
VÝHODNÁ CENA 
Stafilia - na přistýlce 
(3. nebo 4.lůžko) s polopenzí
(platí pouze 3990 Kč/7 nocí 
nebo 5990 Kč/14 nocí 
- více na str. 8)

VČASNÁ REZERVACE 
AŽ DO 31.03. Dítě do 7 let pobyt 

s polopenzí ZDARMA
Stafilia - na přistýlce 
(3. a 4.lůžko)
7 nocí: 7990 Kč 
14 nocí: 9990 Kč

DĚTSKÉ CENY

Aktuální ceny: www.viamare.cz

RHODOS - KIOTARI: odlety z Prahy v pondělí Ceník: Stafilia

Ubytování STAFILIA
Osoba v pokoji Osoba Dítě 7-12 let

obsazeném na 3.lůžku na přistýlce
2 osobami (3. a 4.lůžko)

Strava polopenze polopenze polopenze

Cena je uvedena za osobu. Ceny jsou kalkulovány k 1.10.2016. Minimální obsazenost zájezdu je 40 osob

Počet nocí 7 14 7 14 7 14
29.05. - 05.06. 17690 25990 15990 21690 11990 13590
05.06. - 12.06. 18690 26890 16390 22290 12090 13690
12.06. - 19.06. 19090 27690 16590 22790 12090 13790
19.06. - 26.06. 19090 27690 17090 23790 12190 13990
26.06. - 03.07. 19390 28390 17590 24790 12390 14590
03.07. - 10.07. 19790 29090 18090 25790 12590 14890
10.07. - 17.07. 19790 29090 18090 25790 12590 14890
17.07. - 24.07. 19790 29090 18090 25790 12590 14890
24.07. - 31.07. 19790 29090 18090 25790 12590 14890
31.07. - 07.08. 19790 29090 18090 25790 12590 14890
07.08. - 14.08. 19790 29090 18090 25790 12590 14890
14.08. - 21.08. 19790 29090 18090 25790 12590 14890
21.08. - 28.08. 19790 29090 18090 25790 12590 14890
28.08. - 04.09. 19390 28390 17590 24790 12390 14590
04.09. - 11.09. 19090 27690 17090 23790 12190 13990
11.09. - 18.09. 19090 27690 16590 22790 12090 13790
18.09. - 25.09. 18990 27490 16590 22590 12090 13590
25.09. - 02.10. 18690 16390 11990

Stafilia

Stafilia - pláž


