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

Paxos, Antipaxos - lodní výlet spojený 
s koupáním v krásně tyrkysových vodách.
(orientační cena: 27 €, děti do 12 let: 13,50 €)

Meteora - návštěva řeckých ortodoxních
klášterů včetně prohlídky největšího kláštera
Velká Meteora (vstupné není zahrnuto v ceně
výletu), zastávka ve vesničce Metsovo.
(orientační cena: 40 €)

Korfu - návštěva hlavního města ostrova Korfu.
(orientační cena: 42 €, děti do 12 let: 21 €)

Zagoria - území Národního parku Aoos-Vikos,
most Kokorou, vesnice Monodendri, klášter Agia
Paraskevi, soutěska Vikos. (orientační cena: 39 €)

VÝLETY Výlety a tipy naleznete na webu.

SYVOTA

SYVOTA
� ŘECKÝ KARIBIK

Letecké zájezdy
na 7 a 14 nocí

Odletové místo
Praha

Utopena v zeleni, obklopena malebnou
kopcovitou krajinou, lemována členitým
pobřežím s četnými zálivy a nedalekými
ostrůvky, poskytuje Syvota uspokojení všem,
kteří touží po klidné dovolené. 

Syvota je malebné přímořské letovisko
nacházející se v oblasti Epirus, jen 25 km jižně 
od přístavního města Igoumenitsa, naproti
ostrovu Korfu. Původně stará rybářská vesnice
se postupně proměnila v nevelké letovisko
citlivě kombinující tradiční řeckou 
a kosmopolitní atmosféru.

Centrum Syvoty tvoří nábřeží s malým
přístavem, odkud vyplouvají výletní lodi 
na nedaleké ostrovy (Paxos, Antipaxos a Korfu),
a kde je možné zapůjčit si motorový člun. 
Pás taveren převážně s tradiční řeckou kuchyní,
kaváren a obchůdků podél nábřeží oživuje
poklidný až líný ráz městečka. Dále od moře
najdete minimarkety, pekárny, lékárnu.

Pláže v Syvotě a okolí  jsou písečné, 
písčito-oblázkové i oblázkové, vybavené
tavernami a bary se slunečníky a lehátky 
a možností provozování vodních sportů, 
ale i pláže bez této vybavenosti. Některé pláže
jsou v bezprostřední blízkosti přístavu, 
na některé dojdete pohodlnou procházkou, 
na plážičky na ostrůvcích se dostanete lodním
taxi nebo v zapůjčeném motorovém člunu. 
Díky zelenavě modrému průzračnému moři

obklopenému nádhernou přírodní scenérií 
se Syvotě přezdívá "Řecký Karibik".

Dovolenou si můžete zpříjemnit fakultativními
výlety nebo individuálními výlety na skútru 
či autem. V příjemné vzdálenosti se nachází
například městečka Perdika a Parga, věštírna
mrtvých Nekromanteion, jedna z podsvětních
řek Acheron, ruiny hellénistických měst
Dimokastro a Gitani, klášter Giromeri 
nebo Kypseli a mnohá další zajímavá místa.

Kompletní nabídka ubytování a aktuální
ceny na www.viamare.cz/syvota

Transfer:
Cesta z letiště Preveza do Syvoty (cca 90 km)
potrvá asi 1 h. 40 minut.

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ

Albatros (hotel se snídaní) ... str. 41
Partheniou (studia, apartmány) ... str. 42
Porto Sivota (studia, apartmány) ... str. 43
Eleonas (apartmány) ... str. 44
Kimon (studia) ... str. 45
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DOPORUČUJEME
� lodní taxíky a výletní vláček Vám přiblíží

další nádherné pláže v okolí
� pronajměte si auto nebo skútr a jeďte 

se podívat do okolí Syvoty a užijte 
si neuvěřitelně krásné a zelené krajiny 
plné panoramatických výhledů 
a nádherných okolních pláží

Další zajímavosti Vám na místě
doporučí zástupce CK.

Poznávejte na dovolené.
Ceny pronájmů aut naleznete na webu.
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SYVOTA� Novinka

� Zábava na dosah

� Oblíbené

� Rezervujte včas

Odlety
Praha

Odletové dny
Út
Počet nocí: 7, 14

Dospělá osoba

Cena od

13 112 Kč*

Viz příloha Ceník str. 18

* Cena po nejvyšší slevě

Hotel � Snídaně

Albatros

POLOHA
Menší hotel se nachází v klidné části  Syvoty ve vzdálenosti
přibližně 800 m od centra letoviska a přístavu. Pláž Zavia 
se nachází přibližně 350 m. Nejbližší obchod, pekárna 
a zastávka autobusu se nachází zhruba 250 m.

UBYTOVÁNÍ
Hotel nabízí 2lůžkové pokoje s možností 1 přistýlky (gauč).
Pokoje jsou vybaveny sprchou, WC, TV, Wi-Fi, malou
ledničkou, fénem a klimatizací.

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
K vybavení hotelu patří snack bar, bazén a dětský bazén.

PLÁŽ
Nejblíže hotelu se nachází pláž Zavia, která je převážně
písečná, menší část je písčito-oblázková. Úkryt před sluncem
poskytují vzrostlé olivovníky.

SHRNUTÍ
Moderní ubytování s kvalitními službami v klidné části
městečka.

VZDÁLENOSTI
Pláž Zavia: cca 350 m
Centrum Syvoty: cca 800 m

www.viamare.cz/rsyv101



SYVOTA

Studia a apartmány � Bez stravy

Partheniou

� NOVINKA

� Dítě výhodná cena

� Zábava na dosah

� Rezervujte včas

POLOHA
Vila se nachází v klidných uličkách Syvoty nedaleko centra 
a přístavu. V okolí naleznete množství taveren a obchůdků. 

UBYTOVÁNÍ
2lůžková studia mají manželskou postel. Apartmán má
ložnici s manželskou postelí a rozkládací gauč v oddělené
kuchyňce. Studia a apartmány jsou vybaveny sprchou, WC,
kuchyňským koutem (včetně základního nádobí,
dvouvařičem, troubou, varnou konvicí a toustovačem),
fénem, klimatizací (za příplatek) a TV. Dětská postýlka 
je na vyžádání (zdarma).

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
Vila je obklopena členěnou zahradou s postranní teráskou
s posezením, zahrada má kromě posezení a venkovního grilu
(používá se po předchozím vyžádání) skluzavku, houpačku.
Za zahradou je malé parkoviště pro hosty.

PLÁŽ
Nejblíže ubytování se nachází písčito-oblázková pláž Gallikos
Molos, kde si můžete pronajmout slunečníky a lehátka.
Občerstvit se můžete v místní taverně.

SHRNUTÍ
Velmi příjemné a kvalitní ubytování s výhodnou polohou 
a dobrou dostupností centra Syvoty.

VZDÁLENOSTI
Pláž Gallikos Molos: cca 450 m
Centrum: cca 20 m

www.viamare.cz/rsyv102
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Odlety
Praha

Odletové dny
Út
Počet nocí: 7, 14

Dospělá osoba

Cena od

10 898 Kč*

Dítě do 18 let na přistýlce

Výhodná cena od

4 990 Kč
Platnost ceny do 31. 3.

Děti do 18 let pobyt zdarma

Cena od

7 490 Kč

Viz příloha Ceník str. 17

* Cena po nejvyšší slevě



� NOVINKA

� Dítě výhodná cena

� Zábava na dosah

� Blízko pláže a centra
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Odlety
Praha
Odletové dny
Út
Počet nocí: 7, 14

Dospělá osoba

Cena od

11 062 Kč*

Dítě do 18 let na přistýlce

Výhodná cena od

4 990 Kč
Platnost ceny do 31. 3.

Děti do 18 let pobyt zdarma

Cena od

7 490 Kč
Viz příloha Ceník str. 18

* Cena po nejvyšší slevě

Studia a apartmány � Bez stravy

Porto Syvota

SYVOTA

POLOHA
Menší vila je schovaná ve spleti úzkých uliček klidného centra
Syvoty přibližně 50 m za přístavem. Je obklopena vilkami
podobného typu s pěstěnými předzahrádkami. 
Cesta na nábřeží s nejbližším obchodem, tavernami,
kavárničkami a obchůdky vám zabere jen pár minut. 

UBYTOVÁNÍ
Studia jsou v přízemí a 1. patře a mají manželskou postel. 
V 1 studiu je možnost přistýlky (rozkládací gauč pro dítě 
do 15 let). Apartmán má oddělenou ložnici s manželskou
postelí, v kuchyni je rozkládací gauč (až pro 2 osoby).
Balkónky vedou do postranní ulice, jsou zastíněné 
a balkónové dveře jsou navíc vybaveny sítí proti komárům 
a dveřmi se žaluziemi. Studia a apartmány jsou vybaveny
sprchou, WC, kuchyňským koutem (včetně vařiče, ledničky,
rychlovarné konvice a základního nádobí), fénem, TV,
klimatizací (za příplatek) a Wi-Fi.

PLÁŽ
Na nejbližší pláž Gallikos Molos se dostanete pohodlnou
procházkou přibližně za 5 minut. Na pláže Bella Vraka 
a Karvouni dojdete po silničce vedoucí z opačné strany
nábřeží přibližně za 30 minut. 

SHRNUTÍ
Velmi příjemné ubytování s prakticky řešenými studii. 
Klidné prostředí v blízkosti centra Syvoty a pláže.

VZDÁLENOSTI
Pláž Gallikos Molos: cca 200 m
Centrum Syvoty: cca 80 m

www.viamare.cz/rsyv103



SYVOTA

Apartmány � Bez stravy

Eleonas

� NOVINKA

� Dítě výhodná cena

� Pro rodiny s dětmi

� Klidné prostředí

� Rezervujte včas

POLOHA
Komplex několika patrových vilek se nachází na samém
okraji Syvoty, v krásně udržované zahradě s hezkým
posezením. Před vilou je zastávka vláčku, který vozí lidi 
na okolní pláže.

UBYTOVÁNÍ
Apartmány jsou v přízemí a 1. patře. Každý apartmán 
má 2 ložnice, v jedné je manželská postel a v druhé 
2 oddělená lůžka. Kuchyňka (včetně vařiče, základního
nádobí a ledničky) je oddělena dveřmi. Mezi vybavení 
apartmánů patří WC, sprcha, TV, klimatizace a Wi-Fi. 
Z ložnic se dostanete na prostorný balkón.

PLÁŽ
Přibližně 350 m od hotelu se nachází oblázková pláž 
Mega Ammos. Na pláži je možnost pronajmout si lehátka 
a slunečníky. Občerstvit se můžete v několika tavernách 
a barech.

SHRNUTÍ
Ubytování je po celkové rekonstrukci. Blízkost malých
oblázkových pláží je největší jeho výhodou.

VZDÁLENOSTI
Nejbližší pláž: cca 350 m
Centrum Syvoty: cca 1,7 km

www.viamare.cz/rsyv104
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Odlety
Praha

Odletové dny
Út
Počet nocí: 7, 14

Dospělá osoba

Cena od

11 882 Kč*

Dítě do 18 let na přistýlce

Výhodná cena od

4 990 Kč
Platnost ceny do 31. 3.

Děti do 18 let pobyt zdarma

Cena od

7 490 Kč

Viz příloha Ceník str. 17

* Cena po nejvyšší slevě
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SYVOTA� NOVINKA

� Dítě výhodná cena

� Zábava na dosah

� Klidné prostředí

Odlety
Praha

Odletové dny
Út
Počet nocí: 7, 14

Dospělá osoba

Cena od

9 990 Kč*

Dítě do 18 let na přistýlce

Výhodná cena od

4 990 Kč
Platnost ceny do 31. 3.

Dítě do 18 let pobyt zdarma

Cena od

7 490 Kč

Viz příloha Ceník str. 17

* Cena po nejvyšší slevě

Studa � Bez stravy

Kimon

POLOHA
Vilka se nachází v klidné části Syvoty nedaleko centra 
a přístavu. V blízkém okolí naleznete taverny a obchody.

UBYTOVÁNÍ
3lůžková studia mají menší manželskou postel 
a 3. samostatné lůžko. Studia jsou vybavena sprchou, 
WC, kuchyňským koutem (včetně vařiče s malou troubou,
základního nádobí, rychlovarné konvice a lednice) 
a klimatizací (za příplatek). Balkóny studií směřují 
do zahrady.

PLÁŽ
Nejblíže ubytování se nachází písčito-oblázková pláž Gallikos
Molos, kde si můžete pronajmout slunečníky a lehátka.
Občerstvit se můžete v místní taverně.

SHRNUTÍ
Příjemné ubytování v klidné části letoviska. Blízkost přístavu
a centra městečka je největší předností tohoto ubytování.

VZDÁLENOSTI
Nejbližší pláž: cca 350 m
Centrum: cca 200 m

www.viamare.cz/rsyv105




