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ostrov Naxos

→ Z Prahy – 8, 15 dnů
Lety při cestě z destinace do Prahy jsou s krátkým mezipřistáním na letišti na
Santorini, lety na MYKONOS jsou přímé. Upozorňujeme, že na těchto letech si
nelze připlatit za seating v letadle.
Na ostrovy NAXOS a PAROS se z ostrova Mykonos pokračuje trajektem (doba
přejezdu cca 40–60 minut). S ohledem na aktuální časový letový řád a jízdní
řád trajektu je možná první a poslední noc na Mykonu v hotelu stejné kategorie

PRG-JMK, 02:50
TYP LETADLA/SPOLEČNOST: B737-800/ SmartWings
PLÁNOVANÝ ODLET Z PRAHY: cca 11:30
PLÁNOVANÝ PŘÍLET DO PRAHY: cca 19:40
ČÍSLO ZÁJEZDU:
17NA7- (datum odletu) – Naxos
17PA7- (datum odletu) – Paros
17MY7- (datum odletu) – Mykonos
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Přesun na ostrovy Naxos a Paros
Pro přepravu na ostrovy Naxos a Paros se využívá přímých letů z Prahy
na Mykonos. Po příletu na ostrov Mykonos následuje transfer do přístavu,
odkud vyjíždí trajekty na okolní blízké i vzdálené ostrovy. Po připlutí do
přístavu na ostrovech Naxos nebo Paros následuje transfer do vybraných
letovisek. Je nutné počítat s tím, že lodní řád nemusí navazovat na letový
řád a může vzniknout čekání v přístavu na lodní spojení (při delším intervalu mezi přistáním letadla a odplutím lodi budete mít před transferem do
přístavu volný čas). V případě, že letový řád na Mykonos a aktuální lodní řád
neumožní návazné spojení na Naxos nebo Paros v ten samý den, případně
pokud by došlo ke zpoždění letu nebo by povětrnostní podmínky nedovolily využít lodní dopravu, bude zajištěn první nebo/a poslední nocleh na
ostrově Mykonos v dostupném hotelu podobné kategorie.

Mykonos
Paros

Pro ostrovy Mykonos, Naxos a Paros je společný delegát (česky hovořící). Schůzky s delegátem jsou 2x za
pobyt, jinak asistence na telefonu v případě potřeby.

Naxos

VI VII VIII IX
teplota

vzduchu °C 26 27 26 25
rozloha: 429,8 km2
teplota
časový posun: + 1 hodina
22 25 25 24
vody °C
sluneční 13 13 11 10
měna: euro
svit (hod./den)
úřední jazyk: řečtina
doba letu na Mykonos: cca 2 hodiny a 50 minut, následuje přejezd
trajektem na Naxos

V srdci Egejského moře, největší a zároveň „nejplodnější“ ostrov Kykladských ostrovů, jednoznačně unikátní
mezi řadou známých ostrovů. Nikdy nebyl vyhlášenou
„módní“ turistickou destinací – v tom tkví jeho kouzlo,
neboť není cílem turistů, ale cestovatelů, kteří umějí docenit jeho šarm a neopakovatelnou atmosféru. Krajina
Naxosu je různorodá, nabízející mnoho různých pohledů – málokde jinde na Kykladách lze najít vysoké hory,
úrodná pole, prameny, řeky, jeskyně – a samozřejmě
nádherné nekončící pláže se zlatým pískem a křišťálově
průzračnou vodou, lemované písečnými dunami, na
kterých v naprosté harmonii vyrůstají cedry.
Charakteristika ostrova
 neopakovatelná atmosféra ostrova
 dlouhé písčité pláže se žlutým pískem a průzračnou vodou
 malebné horské vesničky
 rušné centrum hlavního města Chora
 řada taveren, barů, diskoték
 windsurfing
 možnost kombinace s dalšími ostrovy (individuální program, cena
na vyžádání)

ostrov Paros
2

VI VII VIII IX
27 26 25

teplota
vzduchu °C 26
teplota
22
vody °C
sluneční 13
svit (hod./den)

rozloha: 196,3 km
25 25 24
časový posun: +1 hod.
měna: euro
13 11 10
úřední jazyk: řečtina
doba letu na Mykonos: cca 2 hodiny a 50 minut, následuje přejezd
trajektem na Paros
Krásné pláže a rušný noční život udělaly z Parosu vyhlášenou destinaci mezi turisty z celého světa, kteří chtějí
jen jednoduše strávit příjemné chvíle, surfovat, opalovat
se, koupat se a bavit se. Kromě toho má Paros i řadu
dalších lákadel – přijedete-li lodí, první, co uvidíte při
kotvení v přístavu, je větrný mlýn a řada kaváren. Jen pár
kroků do vnitrozemí a zjistíte, že hlavní město Parikia
se svým tržištěm, kostelem ze 6. století a 100 dveřmi

pulzuje energií a láká k dalším a dalším návštěvám
a k procházkám úzkými uličkami. Parikia žije kulturními akcemi – řada festivalů a výstav se pořádá během
letní sezóny, v řadě obchůdků lze zakoupit jedinečný
umělecký suvenýr na památku z dovolené.
Charakteristika ostrova
 neopakovatelná atmosféra ostrova a hlavního města
 písčité i oblázkové pláže s průzračnou vodou, romantické zátoky
 windsurfing
 výlety po ostrově a souostroví
 možnost kombinace s dalšími ostrovy (individuální program, cena
na vyžádání)

ostrov Mykonos

VI VII VIII IX

teplota
vzduchu °C 27 30 29 27
rozloha: 105,2 km2
teplota
22 24 24 24
časový posun: +1 hodina
vody °C
sluneční 13 14 13 10
měna: euro
svit (hod./den)
úřední jazyk: řečtina
doba letu na Mykonos: cca 2 hodiny a 50 minut

Mykonos je nejznámějším, nejpopulárnějším a nejkosmopolitnějším ostrovem v srdci Kyklad. Mykonos není
jen řeckou destinací, je destinací globální. Pro mnoho
národů je Řeckem právě a hlavně Mykonos, proto sem
směřují návštěvníci opravdu z celého světa. Nikdy tu
není o turisty nouze a z toho důvodu je Mykonos nejdražším řeckým ostrovem. Je to zkrátka pojem a pobývat na Mykonu je záležitostí prestiže. Podle řecké mytologie byl Mykonos vytvořen ze zkamenělých těl obrů
zabitých Herkulem. Koneckonců je ostrov pojmenován
po vnukovi boha Apollóna. Objevte tento fascinující
svět, kde se půvab setkává s jednoduchostí. Mykonos
je vhodný pro všechny věkové kategorie. Celebrity,
vysokoškoláci i rodiny s dětmi tu slaví řecké léto. Jste
závislí na zábavě nebo naopak chcete objevovat historii
a tradice ostrova? Mykonos jistě splní vaše očekávání.
Charakteristika ostrova
 světově nejproslulejší řecký ostrov
 mnoho krásných písčitých pláží pro všechny možné aktivity
 noční život a diskotéky
 rušné centrum hlavního města, malebné "Malé Benátky"
 řada taveren, barů, značkových obchodů
 windsurfing
 ráj pro milovníky archeologie na sousedním malém ostrůvku Delos
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ostrov Naxos

Studia

Slevový
program

Agia Anna

www.agiaanna-hotel-naxos.com

v iz

G

Letovisko: Agia Anna
Stravování: bez stravy
Základní popis: velmi příjemný menší komplex se nachází téměř u krásné písčité pláže (mezi zahradou komplexu a pláží vede jen cesta) – jedné z nejkrásnějších
na ostrově, v okolí naleznete taverny, bary, minimarket
a na pláži nabídku vodních sportů. Vzdálenost od hlavního města je cca 8 km. Studia jsou příjemně zařízená
a k vlastnímu vaření vybavená 2lůžková nebo 3lůžková,
jsou vybavena menší koupelnou se sprchovým koutem
a s WC, SAT/TV, klimatizací, dvouplotýnkovým vařičem,
chladničkou, rychlovarnou konvicí, trezorem, vysoušečem vlasů, balkónem či terasou. K vybavení patří recepce, zahrada (slunečníky a lehátka v zahradě zdarma).
Wifi zdarma v prostoru recepce. Lehátka a slunečníky
na pláži jsou za poplatek (v části, kde je organizovaná,
cca 5-6€/set/den).

Studia

Slevový
program

Sunny Beach

Podrobné informace k cenám najdete v ceníku na straně 301

www.sunnybeachstudios.eu

256

stra n a 7

v iz

G

Letovisko: Agios Georgios
Stravování: bez stravy
Základní popis: studia jsou vzdálena asi 1,5 km od
přístavu, necelý 1 km od centra Chory, nejbližší supermarket, restaurace i autobusová zastávka se nacházejí
cca 150 m od komplexu, nejbližší lékárna je cca 500 m,
na pláž je to cca 150 m. Transfer z přístavu trvá asi 7 až
10 minut. Ubytování se nabízí v 2-3lůžkových studiích
v 1. nebo ve 2. patře. Výhled může být buď na bazén či
do okolní zeleně a zástavby jiných residenčních domů
a komplexů, nebo na moře, či částečně na moře a na hory.
Všechna studia mají balkón; jsou vybavena klimatizací,
menší koupelnou se sprchou a WC, kuchyňským koutem
se základním vybavením k vaření, rychlovarnou konvicí,
toastovačem, ledničkou, trezorem a vysoušečem vlasů.
Vybavení kuchyňky: pánev, velký a malý hrnec, salátová mísa, struhadlo, prkénko na krájení, otvírák na lahve
a konzervy, cedník, naběračka, vařečka, ostrý kuchyňský nůž, dle počtu osob: příbory, talíře (hluboké, mělké),
hrnky, skleničky. Vzít s sebou: utěrky, houbičky na mytí
nádobí, prostředek na mytí na nádobí, kolíčky na prádlo.
Přistýlka je standardní lůžko. Dětská postýlka na vyžádání zdarma. Jednoduchý úklid studií probíhá každý den,
i vynášení košů s odpadky, výměna ručníků a ložního
prádla několikrát za pobyt. K vybavení studií patří bazén, lehátka a slunečníky u bazénu zdarma. Wifi v celém
komplexu je zdarma. Lehátka a slunečníky na pláži (cca
5-6€/set/den).

Více informací k hotelům a ceny najdete na www.vtt.cz. Informace o ostrově Naxos naleznete na:
www.greeka.com/cyclades/naxos • www.naxos.gr • www.naxos.net • www.greekisland.co.uk/naxos/naxos.htm

stra n a 7

stra n a 7

Contaratos Beach
www.contaratosbeach.gr

G

Letovisko: Naousa
Stravování: snídaně nebo polopenze za příplatek
Základní popis: příjemný komplex se nachází přímo
na písčité pláži, několik minut chůze od centra letoviska
Naousa s restauracemi, tavernami i nočním životem,
pár metrů od autobusové zastávky. Známé pláže Santa
Maria, Kolimpithres a Monastiri se nacházejí v blízkosti.
K ubytování se nabízí dvoulůžkové pokoje s možností
přistýlky, výhled na moře za příplatek. Dětská postýlka
na vyžádání za poplatek. V areálu je bazén, jacuzzi, bar
u bazénu.

Slevový
program
v iz

stra n a 7

ostrov Paros

v iz

Hotel

Hotel

Narges

www.narges.gr

G

Letovisko: Aliki
Stravování: polopenze
Základní popis: pěkný 4* hotel postavený v tradičním
kykladském stylu se nachází na jihu ostrova Paros, v centru Aliki, cca 12 km od městečka Paros. Vedle hotelu je
několik restaurací, barů. Od písčité pláže Aliki je vzdálen
cca 100 m, od pláže Agios Nikolaos cca 700 m. Letiště je
cca 5 km. Ubytování je nabízeno v 60ti dvoulůžkových
pokojích typu standard, 11 superior pokojích až pro
4 osoby a 4 suity. Všechny pokoje jsou vybaveny koupelnou, WC, fénem, TV se satelitním příjmem, telefonem,
klimatizací a balkónem nebo terasou. Trezor, chladnička
a dětská postýlka jsou za poplatek. Wifi v hotelu zdarma.

Více informací k hotelům a ceny najdete na www.vtt.cz. Informace o ostrově Paros naleznete na: www.parosweb.com •
www.greeka.com/cyclades/paros • www.paros-online.com • www.ferries-greece.com/travel-guide/cyclades/paros

Podrobné informace k cenám najdete v ceníku na straně 301

Slevový
program

257

ostrov Mykonos

Hotel

Slevový
program

Alkistis

www.alkistismykonos.gr

v iz

G

stra n a 7

Letovisko: Agios Stefanos
Stravování: snídaně nebo polopenze za příplatek
Základní popis: hotel se nachází v blízkosti hlavního
města Mykonos, cca 2,5 km od jeho centra (zastávka
autobusu je cca 30 m od hotelu). Krásná písčitá pláž
v zátoce Agios Stefanos s křišťálově čistou vodou se
nachází pouze 20 m od hotelu. Letiště Mykonos je
vzdáleno cca 5 km, přístav cca 1 km. K vybavení hotelu
patří recepce, venkovní bazén, bar, terasa s výhledem na
moře, italská restaurace, limuzína či taxi služba (za poplatek), možnost zařízení transferu na všechny pláže či
zajímavá místa Mykonu (za poplatek), parkoviště, hotel
nemá výtah (z tohoto důvodu není vhodné pro osoby
s omezenou možností pohybu). Hotel nabízí k ubytování 2lůžkové pokoje, které jsou vybaveny v tradičním
stylu s moderními prvky, mají vlastní koupelnu/WC,
balkón, klimatizaci, TV se satelitním příjmem, telefon,
malou chladničku, trezor a fén. Všechny pokoje mají
částečný nebo úplný výhled na moře. Wifi na pokojích
i ve společných prostorech hotelu zdarma.

Hotel

Slevový
program

San Marco

www.sanmarco.gr

v iz

G

stra n a 7

Podrobné informace k cenám najdete v ceníku na straně 301

Letovisko: Houlakia
Stravování: snídaně nebo polopenze či plná penze
za příplatek
Základní popis: hotel se nachází na severovýchodě
ostrova v zátoce Houlakia, přímo naproti oblázkové
pláži. Nabízí nezapomenutelné výhledy na nedaleké
ostrovy Syros a Tinos. Hlavní město Mykonos je vzdáleno cca 4 km (hotel zajišťuje dopravu), letiště cca 7
km. V areálu jsou 2 restaurace, bazén se slanou vodou,
bar u bazénu, SPA, posilovna, tenisový kurt, kulečník,
konferenční místnost. Hotel nabízí k ubytování 2lůžkové pokoje s možností přistýlky (rozkládací pohovka).
Všechny pokoje jsou vybaveny koupelnou s vanou
nebo sprchou, WC, klimatizací, malou chladničkou, TV
se satelitním příjmem, rychlovarnou konvicí, telefonem,
fénem, trezorem, balkónem nebo terasou s výhledem
do zahrady. Za příplatek je možnost ubytování v pokoji
typu deluxe s přímým nebo bočním výhledem na moře
(jsou prostornější).

258

Hotel

Slevový
program

Myconian Imperial
www.myconianimperial.gr

v iz

G

stra n a 7

Letovisko: Elia
Stravování: snídaně nebo polopenze za příplatek
Základní popis: hotel je vystavěn terasovitě ve svahu
nad krásnou písečnou pláží Elia. Hlavní město je vzdáleno cca 12 km. Hotel zajišťuje několikrát denně autobusovou dopravu. Transfer z letiště trvá cca 30 minut.
K vybavení hotelu patří recepce, restaurace, bary, á la
carte restaurace, venkovní bazény, dětský bazén, lehátka a slunečníky u bazénu i na pláži zdarma, plážové
osušky, posilovna, squash, stolní tenis, herna, hřiště, pronájem kol a automobilů, wellness (masáže, zkrášlující
a lázeňské procedury), business centrum, vodní sporty
na pláži, potápění. Wifi je zdarma po celém areálu hotelu. Hotel nabízí k ubytování dvoulůžkové pokoje deluxe,
mají výhled na moře, balkón nebo terasu, klimatizaci,
minibar, trezor, TV se satelitním příjmem, CD, DVD, fén,
žehličku a žehlicí prkno, plážové osušky. Na vyžádání
možnost propojených pokojů. Ubytování v pokojích
premium – jsou nově zrekontruované s moderním
vzhledem (možnost přistýlky). Vyžití pro děti – dětské
hřiště, dětský bazén, hlídání dětí (za poplatek).

Více informací k hotelům a ceny najdete na www.vtt.cz. Informace oostrově Mykonos naleznete na: www.mykonosgreece.com •
www.greeka.com/cyclades/mykonos • www.mykonosblu.com • www.mykonosbus.com • www.cruiseportwiki.com/Mykonos

