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ZAKYNTHOS

ZAKYNTHOS
� KVĚTINA VÝCHODU
� OSTROV VŮNÍ 

Letecké zájezdy
na 7, 10, 11, 14 nocí

Odletová místa
Praha, Brno,
Ostrava

Ostrov Zakynthos (Zante) je nejjižnější
a zároveň třetí největší ostrov v Jónském
moři. Má velmi výhodnou polohu, 
čímž nabízí snadné cestování po okolních
ostrovech i na pevninu a do velkých měst
jako jsou Athény, Thessaloniki (Soluň)
a Patras. 

Zakynthos vstoupil do povědomí lidí díky
skvostné zelené scenérii, zlatistým plážím,
průzračně čistému moři, stovkám jeskyní,
svérázným vesničkám, elegantním správním
střediskům s aristokratickými stavbami 
a pohostinnosti místních obyvatel. Prosluněné
stráně jsou k večeru zdrojem omamné vůně
cypřišů, tymiánu, šalvěje a divokých orchidejí. 

Ostrov je plný kontrastů. Je zaplaven
rostlinstvem a zelení, která pokrývá hory
a úrodné pláně. Díky vysokému úhrnu srážek 
v zimním období patří mezi nejzelenější ostrovy
Řecka. Právě proto se mu přezdívá „Květina
východu“. Na severu, východě a jihu se nachází
mnoho krásných pláží, zatímco západní část
ostrova je obklopena skalnatými horami se
spoustou jeskyní, z nichž nejslavnější 
je tzv. Modrá jeskyně u mysu Skinari, v níž
je nádherně modrá, jakoby fosforeskující voda.
U jihovýchodního cípu ostrova je největší
hloubka moře v celém Středomoří 
– tzv. Inousská propadlina, která je hluboká 
4500 m. Na východním pobřeží se naopak
rozprostírají nekonečné olivové a citrusové háje
a úrodné nížiny, které jsou lemovány 
písečnými plážemi. 

Životní prostředí na Zakynthosu prospívá 
také vzácnému druhu želvy – karety obecné 
(Caretta-Caretta). V zátoce Laganas kladou 
želvy do písku vajíčka a proto je v rámci jejich
záchrany na některé pláže zakázán vstup 
od západu do východu slunce. V této době 
je také zavřeno letiště a letecká doprava 
je zastavena. Na srázovitém západním pobřeží
žijí tuleni, kteří jsou rovněž chráněni. 

Hlavní město Zakynthos se rozkládá na svazích, 
odkud je panoramatický výhled na moře. 
Ve městě je řada ulic s arkádami, 
kde je mnoho malých i větších obchodů. 
Jednou z nejvýznamnějších pozoruhodností
města je Námořnické a historické muzeum.

Na pobřeží se nachází několik turistických
letovisek. Mezi ty rušnější patří Laganas,
Kalamaki, Argassi, Tsilivi, Alykes a Alykanas. 
Na ostrově lze však také stále nalézt komorní
půvabná místa bez velkých hotelových
komplexů. Mezi ty nejhezčí patří 
Xehoriati-Amoudi a Limni Keri. 

Mezi vyhlášené pláže patří Porto Zoro, 
Banana Beach, Agios Nikolaos, Yerakas, 
které se všechny nacházejí na poloostrově
Vassilikos. Na východním pobřeží se mimo
letoviska nachází vyhlášená pláž Xingia, 
kde vyvěrají do moře sirné prameny. 
Pláž v Laganaském zálivu je dlouhá 9 km 
a patří mezi nejnavštěvovanější v celém Řecku.
Velkou atrakcí ostrova je Navagio - pláž
Ztroskotání, kde před lety ztroskotala 
pašerácká loď.

Kompletní nabídka ubytování a aktuální
ceny na webu.

DOPORUČUJEME
� vydejte se do vnitrozemí ostrova

Zakynthos a budete překvapeni jeho
velmi tradičním rázem, čeká Vás řada
starých vesnic, klášterů, zahrad 
se starobylými olivovníky a další
záplavou zeleně

� využijte nabídky malých motorových
člunů a vydejte se alespoň kousek 
na západní pobřeží ostrova, kde je
nejrozsáhlejší systém podmořských
jeskyní s řadou nádherných malých
zákoutí, pláží a zálivů

� hlavní město Zakynthos je doslova
klenotem ostrova, čilý přístav s řadou
muzeí, památníků, kostelů, náměstí 
a s obchodní pěší zónou

Další zajímavosti Vám na místě
doporučí zástupce CK.
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ZAKYNTHOS

XEHORIATI - AMOUDI 

Xehoriati-Amoudi je malá půvabná vesnička 
na severním pobřeží ostrova. Pláž je zde písečná 
a poměrně úzká. V okolí je také několik divokých
pláží a malá pěkná písečná pláž Psarou. 
V letovisku naleznete taverny, obchody, kavárny
s barem, autobusovou zastávku, možnost
pronájmu motorových vozidel a rezervace výletů
přes zástupce CK, který místo pravidelně
navštěvuje. Další bary, restaurace, lékař,
bankomat, možnost vodních sportů a pronájem
motorových člunů naleznete v sousedních
vesnicích Alikanas a Alikés. 

Transfer:
Cesta z letiště do Xehoriati - Amoudi (cca 20 km)
potrvá asi 30 minut.

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ

Lithari (studia) ... str. 80 
Dionysia (studia) ... str. 80
Achillion (studia) ... str. 81
Panorama (studia, apartmány) ... str. 82   
Amoudi (studia s polopenzí) ... str. 83

LIMNI KERI

Limni Keri je malá příjemná vesnička, která leží
na jihu ostrova kousek od Národního mořského
parku. Vesnička leží v úrodném údolí. Malá část
pláže je písečná a pak přechází v oblázkovou,
můžete si zde pronajmout lehátka a slunečníky.
Nedaleko Limni Keri se nachází další nádherná
pláž Marathia. Asi 5 km od Limni Keri je malebná
vesnička Keri. 
V Limni Keri naleznete sídlo zástupce CK,
taverny, cukrárnu, obchody, pekárny, kavárny,
bary, telefon, poštovní schránku, bankomat,
školu potápění, možnost pronájmu motorových

člunů, možnost půjčení motorových vozidel 
a rezervace výletů přes zástupce Viamare. 

Transfer:
Cesta z letiště do Limni Keri (cca 15 km) 
potrvá asi 25 minut.

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ

Panorama (studia) ... str. 84 
Dakis (studia) ... str. 85 
Miranda (studia, apartmány) ... str. 86

LAGANAS

Laganas je největší a nejrušnější letovisko 
na ostrově. Leží u cca 9 km dlouhé překrásné
písečné pláže. Jsou zde možnosti denní 
i noční zábavy. Velkou výhodou je dobré spojení
do hlavního města Zakynthos vzdáleného pouze 
10 km. V Laganasu naleznete taverny, restaurace,
bary, diskotéky i obchody.

Transfer:
Cesta z letiště do Laganasu (cca 8 km) 
potrvá asi 15 minut (v závislosti na provozu).

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ

Leonidas (studia) ... str. 87 
Nicholas (studia) ... str. 87
Anadiomeni (studia) ... str. 88
Andreolas Beach (hotel se snídaní) ... str. 89
Alexander The Great 
(hotel s all inclusive) ... str. 90
Denise Beach (hotel s polopenzí) ... str. 90 
Anastasia Beach (hotel s all inclusive) ... str. 91
Med Beach & Spa (hotel s polopenzí) ... str. 92

VASSILIKOS

Pod názvem Vassilikos nehledejte typické řecké
letovisko. Jedná se o oblast na jihovýchodním
výběžku ostrova Zakynthos. Zdejší příroda zde
vytváří jedny z nejkrásnějších scenérií ostrova.

Lákají sem především vyhlášené pláže ostrova
s tyrkysově modrým mořem. 

Transfer:
Cesta z letiště do Vassilikos (cca 16 km) 
potrvá asi 30 minut.

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ

The Bay (hotel s polopenzí) ... str. 92 

TSILIVI

Letovisko je poměrně rozsáhlé a táhne se
v délce několika kilometrů podél hlavní silnice. 
V  postranních uličkách jsou obchody
s potravinami, ovocem a zeleninou, rozmanitými
suvenýry, stánky s  rychlým občerstvením, je zde
mnoho restaurací, taveren, kaváren, pekáren
i barů, v letovisku je i minigolf a dětský park
s trampolínami. Pláž je zde dlouhá a písečná
s pozvolným vstupem do vody a možností
pronájmu slunečníků a lehátek. 

Transfer:
Transfer z letiště do Tsilivi (cca 12 km) potrvá asi
25 minut.

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ

Galini (studia) ... str. 93 
Callinicas (studia) ... str. 94 
Azure Resort & Spa (hotel s all inclusive) ... str. 95 

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):

Okruh ostrovem - ochutnávka místního vína,
možnost koupání nebo návštěva ,,Modrých
jeskyní" (cca 7 €), vyhlídka na proslulou pláž
Ztroskotání s vrakem pirátské lodi, možnost
nákupu tradičních ostrovních produktů
a výrobků v horské vesnici, návštěva vesnice
Maries s kostelem, kde kázala Máří Magdalena,
Exo Chora - nejstarší olivovník na ostrově,
návštěva lisovny olivového oleje. (orientační
cena: 33 €, děti do 12 let: 16,50 €)

Plavba na pláž Ztroskotání - výhledy 
na nádherné pobřeží celého ostrova a Modré
jeskyně, za dobrých povětrnostních podmínek 
i koupání na proslulé pláži Ztroskotání 
a na dalším místě určeném kapitánem.
(orientační cena: 33 €, děti do 12 let: 16,50 €)

Ostrov Kefalonie - plavba trajektem na Kefalonii,
návštěva kláštera Agios Gerasimos, jeskyně
Drogarati (cca 5 €), jezero Melissani - plavba 
do nitra jeskyně (cca 7 €), Agia Efimia,
fotozastávka nad pláží Mirtos. (orientační cena: 
55 €, děti do 12 let: 38 €)

Olympia - plavba trajektem do Killini, návštěva
1. olympijského stadionu s možností návštěvy

archeologického muzea (cca 9 €). (orientační
cena: 66 €, děti do 12 let: 44 €)

Výprava za želvami Caretta-Caretta - jeskyně
Keri, vyhlížení želv, zastávka na ostrově
Marathonisi, koupání. (orientační cena: Amoudi
+ Laganas: 33 €, děti do 12 let: 16,50 €, Limni
Keri: 16,50 €, děti do 12 let: 8,50 €)

Řecký večer - tradiční „řecký večer“ ve vesničce
Kambi s večeří, programem a neomezenou
konzumací vína! Živá hudba, představení
tradičních řeckých tanců, taneční lekce 
pro odvážné. (orientační cena: Amoudi: 22 €, 
děti do 12 let: 15 €, Limni Keri, Laganas: 33 €,
děti do 12 let: 16,50 €)

VÝLETY Výlety a tipy naleznete na webu. Poznávejte na dovolené.
Ceny pronájmů aut naleznete na webu.
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� Pro páry
� Kombinovaná doprava
� Klidné prostředí

Studia � Bez stravy

Lithari

POLOHA
Půvabný domek stojí v mírném
svahu pár metrů od malé návsi
přímo v srdci vesničky Xehoriati.
Cesta na pláž vede přímo od domu.
Projdete-li okolo malých zahrádek,
jste velmi rychle na pláži. Nejbližší
taverny a bary jsou vzdáleny 
5 - 15 minut chůze. 

UBYTOVÁNÍ
Domek je ukázkou typické vilové
výstavby ostrova Zakynthos. 
Za domem je ve svahu upravená
malá zahrádka s různými
zákoutími. Ubytování Viamare 
je v 1. patře. Studia jsou příjemně
vybavena ve venkovském stylu,
mají kuchyňský kout (včetně vařiče,
základního nádobí a ledničky),
sprchu, WC, klimatizaci 
(za příplatek) a Wi-Fi. 
Z balkónů je nádherný 
výhled na moře a vesničku. 

PLÁŽ
Pěkná menší písečná pláž 
je nedaleko ubytování.

SHRNUTÍ
Příjemné ubytování s vynikající
polohou, s výborným dosahem
centra vesničky a pláže.
Doporučujeme všem milovníkům
klidu a romantiky.

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 100 m.
Centrum Alikanas: cca 2 km

www.viamare.cz/rzak101

Odlety
Praha

Odletové dny
St
Počet nocí: 7, 14

Dospělá osoba

Cena od

10 816 Kč*

Viz příloha Ceník str. 35

* Cena po nejvyšší slevě

� Až 2 děti výhodná cena
� Kombinovaná doprava
� Klidné prostředí

Studia � Bez stravy

Dionysia

POLOHA
Pěkná vilka stojí nedaleko cesty,
která vede z Xehoriati do Amoudi.
Je postavená v olivovém sadu.
Pozemek je oplocen a na zahradě
před domem je příjemné posezení
v altánku a venkovní gril. Nedaleko
vilky je malá pláž. V Amoudi 
a v Xehoriati jsou obchody 
a taverny. Na obě místa 
se dostanete příjemnou
procházkou po místní komunikaci,
která vede mezi olivovými sady.  

UBYTOVÁNÍ
Ve vile jsou 3 krásná a prostorná
studia. Ve studiích jsou vždy 2 lůžka
částečně oddělená od obývací části
(prostor však není uzavřen). 
V obývací části je rozkládací gauč
(další 2 lůžka). Studia mají 
2 východy na velké terasy směřující
k moři. Jsou vybavena vanou, WC,
kuchyňským koutem (včetně vařiče,
základního nádobí a ledničky), TV 
a klimatizací (za příplatek). Dětská
postýlka je na vyžádání (zdarma).

PLÁŽ
Nedaleko vilky se nachází malá
přírodní oblázková pláž. Pláže 
se službami jsou v Amoudi 
a v Xehoriati.

SHRNUTÍ
Krásné ubytování se snadným
dosahem pláží, mezi vesničkami
Amoudi a Xehoriati. Bude
vyhovovat i náročnějším klientům 
a rodinám s dětmi.

VZDÁLENOSTI
Malá pláž: cca 200 m
Pláž v Amoudi: cca 500 m
Pláž v Xehoriati: cca 550 m

www.viamare.cz/rzak102

Odlety
Praha

Odletové dny
St
Počet nocí: 7, 14

Dospělá osoba

Cena od

11 390 Kč*

Děti 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. 35

* Cena po nejvyšší slevě



� Dítě výhodná cena

� Pro rodiny s dětmi

� Kombinovaná doprava

� Přímo u pláže

� Oblíbené
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Odlety
Praha

Odletové dny
St
Počet nocí: 7, 14

Dospělá osoba

Cena od

11 636 Kč*

Dítě do 12 let na přistýlce

Výhodná cena od

4 990 Kč
Platnost ceny do 31. 3.

Děti do 12 let pobyt zdarma

Cena od

7 490 Kč

Viz příloha Ceník str. 35

* Cena po nejvyšší slevě

Studia � Bez stravy / možnost dokoupení snídaní a večeří

Achillion

ZAKYNTHOS � AMOUDI

POLOHA
Malý rodinný hotel je postaven na nízkém travnatém ochozu
přímo nad mořem v centru malé osady Amoudi, která
sousedí s vesničkou Xehoriati. Na písečnou pláž se dostanete
velmi snadno, vydáte-li se po cestičce podél moře nebo
projdete-li zahradou a pak budete pokračovat po strmější
cestě a po schodech na pláž. V okolí jsou obchody a taverny.

UBYTOVÁNÍ
Dobře zařízená a prostorná studia jsou vybavena 2 lůžky 
s možností vyžádání až 2 přistýlek pro děti (rozkládací křeslo
nebo rozkládací lůžko), sprchou, WC, kuchyňským koutem
(včetně vařiče, základního nádobí a ledničky), klimatizací 
(za příplatek), TV a prostorným zastřešeným balkónem 
nebo terasou. Dětská postýlka je na vyžádání (zdarma).
Studia jsou v přízemí, 1. a  2. patře a všechna mají krásný
výhled na moře, některá mají výhled částečně zastíněný
vegetací. 

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
U hotelu je dobře udržovaná zahrada, bazén s dětským
brouzdalištěm s lehátky a slunečníky (zdarma), bar
a výborná řecká restaurace, kde si můžete dopřát snídani,
oběd, večeři i zmrzlinu. V restauraci a u bazénu je Wi-Fi.

STRAVOVÁNÍ
Restaurace má celodenní provoz a kuchyně je skvělá. 
Jídlo se podává ve vnitřní restauraci nebo na zastřešené
terase s krásným výhledem na moře.

PLÁŽ
Přímo pod hotelem je malá písečná pláž s pozvolným
vstupem do moře. Větší písečná pláž Amoudi je nedaleko. 
Ve vzdálenosti cca 1-1,5 km jsou další pláže, které se jmenují 
Gerakari a Psarou. 

SHRNUTÍ
Velmi příjemný malý rodinný hotel se zahradou 
v bezprostřední blízkosti pláže a s výbornými službami.

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 50 m
Centrum Amoudi: cca 50 m
Centrum a pláž Xehoriati: cca 1,5 km

www.viamare.cz/rzak103



ZAKYNTHOS � AMOUDI

Studia a apartmány � Bez stravy / možnost dokoupení snídaní a večeří

Panorama

� Sleva pro klienty 55+

� Až 2 děti výhodná cena

� Kombinovaná doprava

� Bazén u vedlejšího
hotelu

� Klidné prostředí 

POLOHA
Vilka je umístěna velmi blízko moře, v prostorné pěstěné
zahradě, v malé vesničce Amoudi. V blízkosti je hotel
Achillion, kde si můžete dát u bazénu nápoje, snídani, 
oběd či večeři. V blízkém okolí jsou další taverny a obchody. 
Na písečnou pláž Amoudi je to jen pár minut. 

UBYTOVÁNÍ
Menší apartmány s 2lůžkovou ložnicí a 2 lůžky v menší
obytné kuchyňce (rozkládací gauč) a 2lůžková studia jsou 
v přízemí nebo v 1. patře. Z prostorných a zastíněných
balkónů nebo teras je výhled na moře, z přízemí je výhled 
do zahrady. Studia a apartmány jsou vybaveny sprchou, WC,
kuchyňským koutem (včetně základního nádobí a ledničky),
sejfem (za příplatek), klimatizací (za příplatek), TV a Wi-Fi.
V ubytování je možné vyžádat i suitu až pro 5 osob
(ceník na www.viamare.cz).

STRAVOVÁNÍ
Za příplatek si můžete dopřát snídani a večeři v blízkém
hotelu Achillion. Domácí jídlo je podávané v hotelové
restauraci nebo na terase hotelu s výhledem na moře.

PLÁŽ
Nedaleko je krásná písečná pláž Amoudi. Cca 1,5 km od vilky
je krásná písečná pláž Psarou.

SHRNUTÍ
Příjemné a dobře udržované ubytování obklopené zahradou
bude vyhovovat všem, kteří mají rádi klid a prostředí menší
osady.

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 130 m
Centrum Amoudi: cca 30 m

www.viamare.cz/rzak104
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Odlety
Praha

Odletové dny
St
Počet nocí: 7, 14

Dospělá osoba

Cena od

10 078 Kč*

Děti do 15 let na přistýlce

Výhodná cena od

4 990 Kč
Platnost ceny do 31. 3.

Děti do 15 let pobyt zdarma

Cena od

7 490 Kč
Viz příloha Ceník str. 35

* Cena po nejvyšší slevě



� Dítě výhodná cena

� Klidné prostředí

� Oblíbené

� Rezervujte včas
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Odlety
Praha

Odletové dny
St
Počet nocí: 7, 14

Dospělá osoba

Cena od

12 990 Kč*

Dítě do 4 let na přistýlce

Výhodná cena od

4 990 Kč
Platnost ceny do 31. 3.

Dítě do 4 let pobyt zdarma

Cena od

7 490 Kč

Viz příloha Ceník str. 36

* Cena po nejvyšší slevě

Studia � Polopenze

Amoudi

ZAKYNTHOS � AMOUDI

POLOHA
Menší hotel se 3 budovami se nalézá v zahradě nedaleko
moře v klidné osadě Amoudi. Obchody i taverny jsou
nedaleko. Na pláž Amoudi se dostanete pohodlně po místní
komunikaci za pár minut. 

UBYTOVÁNÍ
2lůžková studia, některá s možností přistýlky (rozkládací
křeslo pro dítě do 10 let), jsou prostorná a mají výhled 
na moře nebo k bazénu. Studia Viamare jsou v přízemí, 
1. a 2. patře. Studia mají sprchu, WC, kuchyňský kout (včetně
vařiče, základního nádobí a ledničky), TV, Wi-Fi a klimatizaci
(za příplatek). Balkóny a terasy jsou prostorné a zastíněné.
Můžete si zde vyžádat dětskou postýlku (za příplatek). 

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
Uprostřed zahrady je pěkný bazén, malý dětský bazének 
a bar. Je zde i malé dětské hřiště. 

STRAVOVÁNÍ
V hotelu se podává mírně rozšířená kontinentální snídaně
formou bufetu. Večeře se podává ve vyhlášené taverně 
nad pláží (cca 300 m). Večeře je servírovaná a skládá 
se z předkrmu a salátu, hlavního jídla a dezertu. Jedná se 
o dobrou čerstvou domácí stravu řeckého typu. 

PLÁŽ
Užší písečná pláž Amoudi s pozvolným vstupem do vody 
je nedaleko hotelu. U pláže je i taverna Kritamo stejného
majitele, odkud je nádherný výhledem na azurové Jónské
moře.

SHRNUTÍ
Velmi dobře vedený hotel s příjemnou polohou v malé klidné
osadě, odkud je překrásný výhled na neobyčejně barevné
Jónské moře. Vhodné i pro rodiny s dětmi.

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 160 m
Centrum: cca 50 m

www.viamare.cz/rzak105



ZAKYNTHOS � LIMNI KERI

Studia � Bez stravy / možnost dokoupení večeří

Panorama

� Dítě výhodná cena

� Kombinovaná doprava

� Zábava na dosah

� Oblíbené

� Rezervujte včas

POLOHA
Vilka stojí na kopečku přímo nad malým přístavem v Limni
Keri. Vilka svou polohou a výstavní architekturou tvoří
nepřehlédnutelnou dominantu Limni Keri. Za pár minut 
se dostanete k malému přístavu a na pláž. V okolí jsou
taverny, cukrárna, pekárna a obchody.

UBYTOVÁNÍ
Vilka má krásnou terasu s malým altánkem a příjemným
posezením, odkud je okouzlující výhled na moře. 
Studia jsou prostorná, vždy s 1 manželskou postelí 
a 3. lůžkem. Z balkónů je krásný výhled na moře, 
a to i z přízemních studií, z jejichž teras se dostanete 
na upravený trávník. Studia mají sprchu, WC, kuchyňský 
kout (včetně vařiče, základního nádobí, rychlovarné konvice
a ledničky), klimatizaci (za příplatek), telefon, TV, sejf 
(za příplatek), fén a Wi-Fi (v recepci). Dětská postýlka
je na vyžádání (zdarma). Ve vile je také kancelář zástupce
Viamare a na zahradě vilky malé dětské hřiště.

STRAVOVÁNÍ
Doporučujeme dokoupení večeří v taverně Keri.

PLÁŽ
Modrou vlajkou EU oceněná pláž je oblázková, jen velmi
malá část na kraji je písečná. Voda je zde čistá a vstup 
do moře pozvolný. Můžete si zde pronajmout lehátka 
a slunečníky. 

SHRNUTÍ
Příjemné ubytování se zahradou, s krásným výhledem 
na moře a na celý záliv je velmi blízko centra městečka 
i pláže.

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 180 m
Centrum Limni Keri: cca 150 m

www.viamare.cz/rzak106
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Odlety
Praha

Odletové dny
So
Počet nocí: 7, 14

Dospělá osoba

Cena od

10 324 Kč*

Dítě do 15 let na přistýlce

Výhodná cena od

4 990 Kč
Platnost ceny do 31. 3.

Dítě do 15 let pobyt zdarma

Cena od

7 490 Kč

Viz příloha Ceník str. 37

* Cena po nejvyšší slevě



� Dítě výhodná cena

� Kombinovaná doprava

� Klidné prostředí

� Zábava na dosah
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Odlety
Praha

Odletové dny
So
Počet nocí: 7, 14

Dospělá osoba

Cena od

10 078 Kč*

Dítě do 15 let na přistýlce

Výhodná cena od

4 990 Kč
Platnost ceny do 31. 3.

Dítě do 15 let pobyt zdarma

Cena od

7 490 Kč

Viz příloha Ceník str. 37

* Cena po nejvyšší slevě

Studia � Bez stravy / možnost dokoupení večeří

Dakis

ZAKYNTHOS � LIMNI KERI

POLOHA
Pěkná vilka se sedlovými stříškami, tak typickými 
pro Zakynthos, stojí na vršku nad malým přístavem 
v Limni Keri. K pobřežní promenádě a k pláži se dostanete
velmi rychle přes olivový háj. V okolí jsou taverny, cukrárna,
pekárna a obchody. 

UBYTOVÁNÍ
Standardně vybavená studia jsou v 1. patře a novější studia
ve 2. patře. Součástí vybavení je sprcha, WC, kuchyňský kout
(včetně vařiče, základního nádobí, rychlovarné konvice 
a ledničky), balkón, klimatizace (za příplatek) nebo stropní
větrák a Wi-Fi. Dětská postýlka je na vyžádání (zdarma). 
Ze studií ve 2. patře je panoramatický výhled na moře 
a z prostorných zastíněných balkónů studií v 1. patře, 
které také směřují k moři, je výhled do olivového sadu. 
Před domem je velmi příjemné posezení u velkého stolu
mezi květinami a bylinkami. 

STRAVOVÁNÍ
Doporučujeme dokoupení večeří v taverně Keri.

PLÁŽ
Modrou vlajkou EU oceněná pláž je oblázková, jen velmi
malá část na kraji je písečná. Voda je zde čistá a vstup 
do moře pozvolný. Můžete si zde pronajmout lehátka 
a slunečníky. 

SHRNUTÍ
ubytování obklopené zahradami s výhledem na moře, 
velmi blízko centra a pláže, v klidném prostředí a s velmi
příjemnými a pohostinnými majiteli.

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 200 m
Centrum Limni Keri: cca 150 m

www.viamare.cz/rzak107



ZAKYNTHOS � LIMNI KERI

Studia a apartmány � Bez stravy / možnost dokoupení večeří

Miranda

� Až 2 děti výhodná cena

� Kombinovaná doprava

� Klidné prostředí

� Oblíbené

� Rezervujte včas

POLOHA
Vilka stojí v malé vilové čtvrti obklopená zelení. Do centra
Limni Keri a na pláž se dostanete velmi rychle po příjezdové
komunikaci. Budete zde míjet první taverny, cukrárny 
a obchody.

UBYTOVÁNÍ
Dobře vybavená 3lůžková studia mají manželskou postel 
a 3. lůžko a jsou v 1. patře nebo v přízemí. Apartmány 
jsou prostorné, mají 2 ložnice a kuchyň a jsou v 1. patře. 
Studia a apartmány jsou vybaveny sprchou, WC, 
kuchyňským koutem (včetně vařiče, základního nádobí 
a ledničky), klimatizací (za příplatek), Wi-Fi a TV. Dětská
postýlka je na vyžádání (zdarma). Balkóny nebo terasy jsou
zastíněné a prostorné, s výhledem do zeleně, která chrání
dům před prudkým sluncem. Rodina majitele bydlí v přízemí
a pečlivě se stará o své hosty.

STRAVOVÁNÍ
Doporučujeme dokoupení večeří v taverně Keri.

PLÁŽ
Modrou vlajkou EU oceněná pláž je oblázková, jen velmi
malá část na kraji je písečná. Voda je zde čistá a vstup 
do moře pozvolný. Můžete si zde pronajmout lehátka 
a slunečníky. 

SHRNUTÍ
Příjemné prostorné ubytování ve venkovském prostředí, 
se snadným přístupem k pláži a do centra vesničky.

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 300 m
Obchod: cca 50 m
Centrum Limni Keri: cca 250 m

www.viamare.cz/rzak108
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Odlety
Praha

Odletové dny
So
Počet nocí: 7, 14

Dospělá osoba

Cena od

9 996 Kč*

Děti 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. 37

* Cena po nejvyšší slevě
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ZAKYNTHOS � LAGANAS

Studia � Bez stravy

Leonidas

POLOHA
Dům se nachází nedaleko centra
Laganas. K pláži Laganas se
dostanete pohodlně doslova za pár
minut. Také taverny, kavárny, bary
a obchody jsou velmi blízko.
Nedaleko je i autobusová zastávka,
odkud se snadno dostanete 
až do hlavního města Zakynthos.

UBYTOVÁNÍ
Standardně vybavená 2lůžková
studia mají 2 lůžka a 3lůžková
studia manželskou postel a další
lůžko. Ze zastíněných balkónů 
a teras je výhled do zeleně, 
do zahrady a do okolní zástavby.
Studia jsou vybavena sprchou, WC
a kuchyňským koutem (včetně
vařiče, ledničky, kávovaru 
a základního nádobí), klimatizací
(za příplatek) a TV. Je zde i Wi-Fi.

PLÁŽ
Několik kilometrů dlouhá písečná
pláž s pozvolným vstupem do moře
se nachází nedaleko od ubytování.
Občerstvit se můžete v početných
tavernách a barech. Samozřejmostí
je možnost pronájmů lehátek 
a slunečníků.

SHRNUTÍ
Nespornou výhodou tohoto
ubytování je vynikající poloha,
blízkost nádherné pláže a velmi
snadný přístup do centra Laganas,
kde se můžete bavit i dlouho 
do noci.

VZDÁLENOSTI
Pláž Laganas: cca 120 m
Centrum Laganasu: cca 80 m

www.viamare.cz/rzak114

Studia � Bez stravy 

Nicholas

POLOHA
Dům se nachází nedaleko centra
Laganas. K pláži Laganas se
dostanete pohodlně doslova za pár
minut. Také taverny, kavárny, bary
a obchody jsou velmi blízko. 

UBYTOVÁNÍ
Standardně vybavená studia 
mají až 3 pevná lůžka, sprchu, WC,
kuchyňský kout (včetně vařiče,
ledničky a základního nádobí),
klimatizaci (za příplatek), TV/SAT 
a sejf (za příplatek). Ze zastíněných
balkónů a teras je výhled do zeleně,
zahrady a okolní zástavby nebo
k bazénu.

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V přízemí domu se nachází 
italsko-řecká restaurace. 
U nedalekého hotelu Canadian,
který patří stejnému majiteli,
můžete používat bazén 
(za předpokladu konzumace 
v baru), kde je i Wi-Fi.

PLÁŽ
Několik kilometrů dlouhá písečná
pláž s pozvolným vstupem do moře
se nachází nedaleko od ubytování.
Samozřejmostí je možnost
pronájmu lehátek a slunečníků.

SHRNUTÍ
Vynikající poloha, blízkost
nádherné pláže.

VZDÁLENOSTI
Pláž Laganas: cca 160 m
Centrum Laganasu: cca 100 m

www.viamare.cz/rzak124

� Dítě výhodná cena
� Zábava na dosah
� Blízko pláže

Odlety
Brno, Ostrava

Odletové dny
Út, Pá
Počet nocí: 10, 11

Dospělá osoba

Cena od

11 390 Kč*

Dítě do 6 let na přistýlce

Výhodná cena od

4 990 Kč
Platnost ceny do 31. 3.

Dítě do 6 let pobyt zdarma

Cena od

7 490 Kč

Viz příloha Ceník str. 39

* Cena po nejvyšší slevě

� Dítě výhodná cena
� Zábava na dosah
� Blízko pláže

Odlety
Brno, Ostrava

Odletové dny
Út, Pá
Počet nocí: 10, 11

Dospělá osoba

Cena od

11 390 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. 39

* Cena po nejvyšší slevě



ZAKYNTHOS � LAGANAS

Studia � Bez stravy / možnost dokoupení all inclusive

Anadiomeni

� Akce repeaters

� Dítě výhodná cena

� Pro všechny generace

� Rezervujte včas

� Výhodná poloha

POLOHA
Vyhledávaná a velmi oblíbená studia s příjemnou rodinnou
atmosférou se nacházejí ve známém letovisku Laganas,
nedaleko proslulé „želví pláže“. Zastávka autobusu je 
cca 7 minut chůze, na hlavní třídě.

UBYTOVÁNÍ
Komplex tvoří 3 budovy, celkem je zde 35 studií 
pro 1-4 osoby. Na vyžádání jsou možné i 4lůžkové apartmány
se 2 ložnicemi a s velkým balkónem. Všechna studia
a apartmány jsou vybaveny koupelnou se sprchovým
koutem, WC, fénem, telefonem, TV/SAT, kuchyňským koutem
(včetně základního vybavení, elektrického vařiče a ledničky)
a balkónem nebo terasou s výhledem na bazén, zahradu
nebo moře. 

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je recepce, společenská místnost s TV/SAT, bar,
snackbar a kavárna u bazénu, bazén, slunečníky a lehátka
(u bazénu zdarma, na pláži za poplatek). Wi-Fi je v prostoru
recepce zdarma. 

STRAVOVÁNÍ
Vlastní s možností vaření. Předem je možné dokoupit si 
all inclusive (popis a ceny na webu) v hotelu Anastasia Beach,
3* (cca 100 m, www.anastasiabeachhotel.com). 
Ve snackbaru studií Anadiomeni je možné též koupit si
snídaně (v sezóně 2017 nabízeli - jednoduchou,
kontinentální, řeckou a anglickou).

PLÁŽ
Pěkná písečná pláž s pozvolným vstupem do moře je
k dosažení cestou po silnici.

SHRNUTÍ
Dobře situovaná studia s příjemnou domácí atmosférou,
blízko pláže a nákupních možností.

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 150 m
Centrum: cca 30 m

www.vtt.cz/rzak118
www.anadiomeni.com
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Odlety
Praha, Brno

Odletové dny
Út, St, Pá, So
Počet nocí: 7, 10, 11

Dospělá osoba

Cena od

10 242 Kč*

Dítě do 13 let pobyt zdarma

Cena od

7 490 Kč

Viz příloha Ceník str. 40, 43

* Cena po nejvyšší slevě

Restaurace hotelu Anastasia Beach
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ZAKYNTHOS � LAGANAS

Hotel � Snídaně

Andreolas Beach

POLOHA
Velmi příjemný menší hotel
s přátelskou atmosférou se nachází
v klidné části Laganasu. Asi 400 m
od hotelu je zastávka autobusu,
kterým lze pohodlně cestovat 
do hlavního města. 

UBYTOVÁNÍ
Celková kapacita tohoto hotelu 
je 40 jednoduše vybavených 
1-2lůžkových pokojů s možností 
1-2 přistýlek (pro děti). Pokoje jsou
vybaveny koupelnou s vanou nebo
sprchovým koutem, WC, fénem,
telefonem, TV/SAT, ledničkou, 
balkónem nebo terasou 
s výhledem do okolí, na bazén
nebo moře.

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je recepce, výtah, vnitřní
bar a snackbar, restaurace 
s venkovním posezením, kavárna,
bazén, slunečníky a lehátka 
(u bazénu zdarma, na pláži 
za poplatek). Možnost zaparkování
je na silnici před hotelem. 
Wi-Fi je v prostoru recepce 
a na pokojích zdarma. 

STRAVOVÁNÍ
Snídaně je formou kontinentálního
bufetu.

PLÁŽ
Pěkná písečná pláž s velmi
pozvolným vstupem je přes silnici.

SHRNUTÍ
Čistý a příjemný hotel s přátelským
kolektivem, blízko pláže. 

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 20 m
Centrum: cca 1,8 km

www.vtt.cz/rzak120
www.andreolashotel.gr

Hotel � All inclusive

Alexander The Great

POLOHA
Areál se nachází blízko centra
Laganasu, nedaleko nákupních
i zábavních možností. Ve vzdálenosti
cca 50 m je zastávka autobusu.
Hotel doporučujeme pouze pro
mladou klientelu do 30 let. 

UBYTOVÁNÍ
V hotelu je 175 1-2lůžkových pokojů
s možností 1 přistýlky a pokojů pro
rodiny s palandou pro děti nebo
přistýlkami. Jsou vybaveny fénem,
koupelnou s vanou nebo sprchou,
WC, klimatizací, telefonem, TV/SAT,
ledničkou, trezorem, balkónem
nebo terasou s výhledem 
do vnitrozemí, okolí, zahrady, 
na bazén nebo směrem na moře. 

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je vstupní hala s recepcí,
výtahy, internetový koutek,
minimarket, bar a restaurace, 
3 bazény, bar a snackbar, bazének
pro děti, venkovní jacuzzi,
slunečníky a lehátka (u bazénu
zdarma, na pláži za poplatek),
dětské hřiště, posilovna 
a parkoviště. Wi-Fi je u recepce 
a na většině pokojů zdarma. Hotel
pořádá řecké večírky.

STRAVOVÁNÍ
Formou all inclusive 
(viz popis na webu). 

PLÁŽ
Krásná písečná pláž je přes silnici,
vstup do moře je pozvolný. 

SHRNUTÍ
Blízko centra a nočního života.

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 370 m
Centrum: cca 200 m

www.vtt.cz/rzak119
www.hotelalexander.gr

� Akce repeaters
� Až 2 děti výhodná cena
� U pláže

Odlety
Praha, Brno

Odletové dny
Út, St, Pá, So
Počet nocí: 7, 10, 11

Dospělá osoba

Cena od

10 242 Kč*

Dítě do 13 let pobyt zdarma

Cena od

7 490 Kč

Viz příloha Ceník str. 40, 43

* Cena po nejvyšší slevě

� Akce repeaters
� Dítě za výhodnou cenu
� Pro mladší generaci

Odlety
Praha, Brno

Odletové dny
Út, St, Pá, So
Počet nocí: 7, 10, 11

Dospělá osoba

Cena od

15 900 Kč*

Dítě do 13 let na přistýlce

Výhodná cena od

4 990 Kč
Platnost ceny do 31. 3.

Dítě do 13 let pobyt zdarma

Cena od

7 490 Kč

Viz příloha Ceník str. 40, 43

* Cena po nejvyšší slevě



Odlety
Praha, Brno

Odletové dny
Út, St, Pá, So
Počet nocí: 7, 10, 11

Dospělá osoba

Cena od

14 670 Kč*

Dítě do 13 let na přistýlce

Výhodná cena od

4 990 Kč
Platnost ceny do 31. 3.

Dítě do 13 let pobyt zdarma

Cena od

7 490 Kč

ZAKYNTHOS � LAGANAS

Hotel � Polopenze

Denise Beach

� Sleva pro klienty 55+

� Akce repeaters

� Až 2 děti výhodná cena

� Pro rodiny s dětmi

� Přímo u pláže

POLOHA
Známý, nově zrenovovaný a velmi vyhledávaný hotelový
areál se 3 budovami se nachází v klidné části letoviska.
Z terasy budovy je výhled na letovisko Laganas a jeho přístav,
kam připlouvají mořské želvy Caretta-Caretta. Mezi
prostřední a zadní budovou vede silnice. U hlavní silnice
je zastávka autobusu, kterým lze pohodlně cestovat 
do hlavního města. 

UBYTOVÁNÍ
V komplexu je celkem 104 1-2lůžkových pokojů s možností 
1 přistýlky. Všechny pokoje jsou vybaveny koupelnou 
se sprchovým koutem, WC, klimatizací, fénem, TV/SAT,
malým kuchyňským koutem s el. vařičem, ledničkou,
rychlovarnou konvicí, trezorem a balkónem nebo terasou.
Výhledy jsou možné na bazén, zahradu nebo okolí. 

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je recepce, 2 výtahy (nejsou ve všech budovách),
společenská místnost s vnitřním barem a TV, hotelová
restaurace, bar a snackbar u bazénu, 2 bazény, 2 malé
dětské bazénky, slunečníky a lehátka (u bazénu zdarma, 
na pláži za poplatek). Wi-Fi je v hotelovém areálu a ve většině
pokojů zdarma. 

STRAVOVÁNÍ
Polopenze - snídaně a večeře jsou formou bufetu. 

PLÁŽ
Z hotelových teras se sestupuje po několika schodech 
přímo do moře. Vstup do moře je pozvolný, hloubka 
začíná až po několika desítkách metrů. Nedaleko hotelu 
je organizovaná písečná pláž. Oblíbené koupání je na pláži
směrem do letoviska Kalamaki. 

SHRNUTÍ
Výborně situovaný hotel blízko moře s příjemnou
a přátelskou atmosférou.

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 15 m
Centrum: cca 350 m

www.vtt.cz/rzak121
www.denisebeach.gr
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Viz příloha Ceník str. 41, 44

* Cena po nejvyšší slevě



� NOVINKA

� Dítě výhodná cena

� Přímo u pláže

� Zábava na dosah

� Rezervujte včas
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Odlety
Praha, Brno, Ostrava

Odletové dny
Út, Pá, So
Počet nocí: 7, 10, 11, 14

Dospělá osoba

Cena od

18 196 Kč*

Dítě do 6 let na přistýlce

Výhodná cena od

4 990 Kč
Platnost ceny do 31. 3.

Dítě do 6 let pobyt zdarma

Cena od

7 490 Kč

Viz příloha Ceník str. 38, 39

* Cena po nejvyšší slevě

Hotel � All inclusive

Anastasia Beach

ZAKYNTHOS � LAGANAS

POLOHA
Dobře vedený hotel je přímo u písečné pláže v zálivu
Laganas. Do centra letoviska se dostanete ani ne 
za 15 minut. V okolí hotelu je řada obchodů, restaurací 
a kaváren. 

UBYTOVÁNÍ
Pokoje jsou 2lůžkové s možností 1 přistýlky. Pokoje jsou
vybaveny koupelnou s WC, telefonem, fénem, ledničkou, TV,
klimatizací (v červenci a srpnu v ceně, v červnu a září 
za příplatek), sejfem a balkónem nebo terasou.

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je vstupní hala s recepcí, restaurace, bar, Wi-Fi 
(za příplatek), společenská hala s TV, bazén a dětský bazén,
lehátka a slunečníky u hotelového bazénu (zdarma).

STRAVOVÁNÍ
Snídaně, obědy i večeře jsou podávány formou bufetu.

PLÁŽ
Několik kilometrů dlouhá písečná pláž s pozvolným vstupem
do moře se nachází přímo před hotelem. Na pláži je možnost
pronájmu lehátek a slunečníků.

SHRNUTÍ
Hotel s vynikající polohou a dobrými službami, 
v bezprostřední blízkosti pláže a v dosahu bohatého nočního
života. Sportovní možnosti a krásná dobře přístupná pláž
bude vyhovovat i rodinám s dětmi.

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 30 m
Centrum Laganasu: cca 800 m

www.viamare.cz/rzak125
www.anastasiabeachhotel.com



ZAKYNTHOS � LAGANAS / VASSILIKOS
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� Dítě za výhodnou cenu
� Přímo u pláže
� Rezervujte včas

Hotel � Polopenze

Med Beach & Spa

POLOHA
Velmi příjemný a klidný hotelový
komplex, obklopený pěknou
zahradou se nachází na klidnějším
místě letoviska Laganas. 

UBYTOVÁNÍ
V areálu je 8 budov s celkem 
116 1-2lůžkovými pokoji 
s možností 1 přistýlky a rodinnými
pokoji pro 4 osoby (2 ložnice).
Ostatní typy pokojů naleznete 
na webu. Pokoje jsou vybaveny
koupelnou s vanou nebo sprchou,
WC, fénem, klimatizací, telefonem,
minibarem, TV/SAT, Wi-Fi, trezorem,
balkónem či terasou s výhledem 
na zahradu, okolí nebo moře.

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je hala s recepcí, výtah,
společenská místnost s TV/SAT,
internetový koutek, restaurace 
s venkovní terasou, snackbar 
u bazénu, bazén, dětský bazén,
slunečníky a lehátka (u bazénu
zdarma, na pláži za poplatek),
fitcentrum, SPA & wellness centrum
a parkoviště. 

STRAVOVÁNÍ
Polopenze - snídaně a večeře 
jsou formou švédských stolů. 

PLÁŽ
Pěkná písečná pláž s pozvolným
vstupem do moře je přímo 
před hotelem. 

SHRNUTÍ
Příjemné prostředí s pěkným
koupáním, možností nákupů
a zábavy v okolí. 

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 10 m
Centrum: cca 200 m

www.vtt.cz/rzak123
www.medbeach.gr

Hotel � Polopenze

The Bay

Odlety
Praha, Brno

Odletové dny
Út, St, Pá, So
Počet nocí: 7, 10, 11

Dospělá osoba

Cena od

21 312 Kč*

Děti do 13 let pobyt zdarma

Cena od

7 490 Kč

Viz příloha Ceník str. 41, 44

* Cena po nejvyšší slevě

� Akce repeaters
� Dítě výhodná cena
� Pro páry

POLOHA
Zrenovovaný hotelový areál leží
v klidném prostředí hned u pláže, 
v zahradě s květinami a palmami.
Autobus staví poblíž hotelu. 

UBYTOVÁNÍ
Je zde celkem 112 1-2lůžkových
pokojů s možností 1 přistýlky 
a Junior & Senior Suite až pro 
4 osoby. Pokoje jsou vybaveny
koupelnou s vanou nebo sprchou,
WC, klimatizací, fénem, telefonem,
TV/SAT, rychlovarnou konvicí,
ledničkou, trezorem, balkónem
nebo terasou s výhledem 
do zahrady, okolí nebo na moře. 

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je vstupní hala s recepcí,
salónek s TV/SAT, internetový
koutek, výtahy, vnitřní a venkovní
restaurace, bar a snackbar,
minimarket, bazén, dětský bazén,
slunečníky a lehátka (u bazénu 
a na pláži zdarma), dětské hřiště,
parkoviště, fitcentrum, Spa
centrum, tenisové kurty, volejbal aj. 
Wi-Fi u recepce je zdarma. 

STRAVOVÁNÍ
Polopenze - snídaně a večeře jsou
formou švédského stolu. 

PLÁŽ
Pěkná písečná pláž s pozvolným
vstupem do vody je hned u hotelu.
U pláže jsou sprchy. 

SHRNUTÍ
Hotel v klidném prostředí s vlastní
pláží a výbornými moučníky. 

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 15 m
Centrum: cca 1,5 km

www.vtt.cz/rzak122
www.thebay.gr

Odlety
Praha, Brno

Odletové dny
Út, St, Pá, So
Počet nocí: 7, 10, 11

Dospělá osoba

Cena od

22 460 Kč*

Dítě do 6 let pobyt zdarma

Cena od

7 490 Kč

Viz příloha Ceník str. 41, 44

* Cena po nejvyšší slevě



� Dítě výhodná cena

� Rodinná atmosféra

� Vhodné pro seniory

� Zábava na dosah

� Rezervujte včas
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Odlety
Praha, Brno

Odletové dny
Út, St, Pá, So
Počet nocí: 7, 10, 11

Dospělá osoba

Cena od

8 590 Kč*

Dítě do 12 let na přistýlce

Výhodná cena od

4 990 Kč
Platnost ceny do 31. 3.

Dítě do 12 let pobyt zdarma

Cena od

7 490 Kč

Viz příloha Ceník str. 42, 45

* Cena po nejvyšší slevě

Studia � Bez stravy / možnost dokoupení all inclusive

Galini

ZAKYNTHOS � TSILIVI

POLOHA
Příjemné ubytování s rodinnou atmosférou se nachází 
v centru letoviska Tsilivi (v části zvané Planos). Autobusová
zastávka je vzdálena cca 200 m. Milovníci vodních radovánek
mohou navštívit vodní park Tsilivi Water Park (cca 550 m).

UBYTOVÁNÍ
Celková kapacita této jednopatrové budovy 
je 10 1-2lůžkových pokojů s možností 1 přistýlky. Všechna
studia jsou vybavena koupelnou se sprchovým koutem 
nebo vanou, WC, klimatizací, fénem, kuchyňským koutem 
s jednoduchým základním vybavením, elektrickým vařičem,
ledničkou, rychlovarnou konvicí, TV/SAT, Wi-Fi a balkónem 
s výhledem na zahradu či do vnitrozemí. Na balkóně je malý
sušák na prádlo.

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
Za budovou je zahrada s olivovníky, venkovní lavice, 
stůl k posezení a dětská houpačka. U studií je parkoviště. 

STRAVOVÁNÍ
Předem je možné dokoupit si all inclusive 
(popis a ceny viz web) v hotelu Azure Resort & Spa 
(cca 100 m). 

PLÁŽ
Na širokou písečnou pláž se dostanete cestou podél silnice.
Vstup je pozvolný, mořské dno písečné. Slunečníky a lehátka
jsou za poplatek. Na pláži je možnost vodních sportů.

SHRNUTÍ
Velmi rodinné a přátelské prostředí, studia nedaleko pláže
a v centru Tsilivi. 

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 300 m
Centrum: cca 100 m

www.vtt.cz/rzak115
www.galinistudios.com.gr

Areál hotelu Azure Resort & Spa

Restaurace hotelu Azure Resort & Spa



ZAKYNTHOS � TSILIVI

Studia � Bez stravy / možnost dokoupení all inclusive

Callinicas

� Akce repeaters

� Dítě výhodná cenu

� Pro rodiny s dětmi

� Oblíbené

� Rodinná atmosféra

POLOHA
Velmi žádaná a oblíbená hotelová studia s příjemnou
rodinnou atmosférou jsou situována ke konci letoviska Tsilivi.
Nedaleko areálu se nachází autobusová zastávka
(cca 200 m). Milovníci vodních radovánek mohou navštívit
vodní park Tsilivi Water Park (cca 200 m). 

UBYTOVÁNÍ
Komplex se skládá ze 2 samostatných budov, kde je celkem
29 studií. 1-2lůžková studia mají možnost 1 přistýlky, 
ve studiích pro 4 osoby jsou obvykle 3 pevná lůžka 
a 1 přistýlka. Všechna studia jsou vybavena koupelnou 
se sprchovým koutem nebo malou vanou, WC, klimatizací,
fénem, kuchyňským koutem s jednoduchým základním
vybavením, el. vařičem, ledničkou, rychlovarnou konvicí,
telefonem, TV/SAT a balkónem nebo terasou s výhledem 
na bazén, zahradu, vnitrozemí, event. směrem na moře. 

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je recepce, společenská místnost s TV/SAT, bar,
snackbar, kavárna, restaurace, parkoviště, bazén, dětský
bazén, slunečníky a lehátka (u bazénu zdarma, na pláži 
za poplatek) a malý dětský koutek. Wi-Fi je v prostoru
recepce zdarma. 

STRAVOVÁNÍ
V restauraci je možné na místě zakoupit snídaně. Předem je
možné zakoupit si All Inclusive (popis a ceny viz web) 
v hotelu Azure Resort & Spa, vzdáleném cca 450 m. 

PLÁŽ
Nejbližší písečná pláž (ohodnocena modrou vlajkou EU)
s pozvolným vstupem do moře je k dosažení 
po frekventované silnici.

SHRNUTÍ
Příjemné rodinné ubytování za výhodnou cenu. 

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 500 m
Centrum: cca 500 m

www.vtt.cz/rzak116
www.callinica.gr
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Odlety
Praha, Brno

Odletové dny
Út, St, Pá, So
Počet nocí: 7, 10, 11

Dospělá osoba

Cena od

8 990 Kč*

Děti do 14 let na přistýlce

Výhodná cena od

4 990 Kč
Platnost ceny do 31. 3.

Děti do 14 let pobyt zdarma

Cena od

7 490 Kč

Viz příloha Ceník str. 42, 45

* Cena po nejvyšší slevě
Restaurace hotelu Azure Resort & Spa



� Akce repeaters

� Dítě výhodná cena

� Pro rodiny s dětmi

� Příjemné prostředí

� Včasná rezervace
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Odlety
Praha, Brno

Odletové dny
Út, St, Pá, So
Počet nocí: 7, 10, 11

Dospělá osoba

Cena od

18 688 Kč*

Dítě do 14 let pobyt zdarma

Cena od

7 490 Kč

Viz příloha Ceník str. 42, 45

* Cena po nejvyšší slevě

Hotel � All inclusive

Azure Resort & Spa

ZAKYNTHOS � TSILIVI

POLOHA
Tento hotel (dříve známý pod jménem Mediterranee) prošel
celkovou rekonstrukcí a velkými stavebními úpravami. 
Areál se nachází v klidné části poblíž centra letoviska Tsilivi,
na jednom z nejkrásnějších míst ostrova. V okolí jsou
obchody s potravinami i suvenýry, pekárna, specializovaný
obchod s ovocem, taverny, restaurace a bary. Zastávka
autobusu městské linky je kousek od hotelu. Milovníci
vodních radovánek mohou navštívit vodní park Tsilivi Water
Park, vzdálený cca 530 m.

UBYTOVÁNÍ
Komplex je tvořen 5 budovami, celkem je zde 
100 1-2lůžkových pokojů s možností 1 přistýlky. Všechny
pokoje jsou vybaveny koupelnou s vanou nebo sprchovým
koutem, WC, klimatizací, fénem, telefonem, TV/SAT,
ledničkou, trezorem, rychlovarnou konvicí a balkónem nebo
terasou s výhledem do zahrady, na bazén, okolí a letovisko. 

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je recepce, vstupní hala, salónek s TV/SAT, 3 výtahy,
konferenční sál, vnitřní a venkovní bar, vnitřní restaurace
s venkovní terasou, taverna, 2 bazény, 2 dětské bazény,
slunečníky a lehátka (v areálu hotelu zdarma, na pláži 
za poplatek), tenisové kurty, Spa centrum a parkoviště. 
Wi-Fi je v prostoru recepce a na pokojích zdarma. 

STRAVOVÁNÍ
Formou all inclusive (viz popis na webu). 

PLÁŽ
Na nejbližší písečnou pláž s pozvolným vstupem do moře 
se lze dostat podél silnice. 

SHRNUTÍ
Moderně zařízený hotel s kvalitními službami a dobrou
polohou. 

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 350 m
Centrum: cca 20 m

www.vtt.cz/rzak117
www.azureresort.com




