
KARPATHOS

KARPATHOS

� OSTROV S IMPOZANTNÍMI HORSKÝMI MASIVY
� KRÁSNÉ PLÁŽE S AZUROVĚ MODRÝM MOŘEM 

Letecké zájezdy
na 7, 10, 11, 14 nocí

Odletové místo
Praha

Karpathos je jedinečné místo dokonale
spjaté s tradicemi. Je to ideální místo pro ty,
kteří vyhledávají prosté radosti života 
a krásu divoké přírody.

Ostrov Karpathos se nachází mezi ostrovy Kréta
a Rhodos a je druhým největším ostrovem
Dodekanského souostroví (324 km2 včetně
ostrova Saria). Táhne se od severu k jihu 
v délce cca 49 km, přičemž je široký pouze 
od 6 do 11 km s délkou pobřeží asi 160 km.

Karpathos je členitý a hornatý ostrov se strmými
útesy a mnoha horskými soutěskami, které
často vedou na nádherné opuštěné pláže.
Pouze malá jižní část ostrova je nížinatá.
Nejvyšším vrcholem ostrova i celého souostroví 
je hora Kali Limni (1215 m n.m.).

Ostrov má přibližně 5500 stálých obyvatel
v 10 vesnicích a hlavním městě Pigadia, kde žije
asi 2000 obyvatel a jež je důležitým přístavem
spojujícím Karpathos s ostrovy Rhodos a Kréta
a s přístavem Pireus. 

Během středověku byl ostrov často napadán
piráty, proto se většina obyvatel uchýlila
do horských vesniček v severní části ostrova,
které jsou doslova vnořeny do horských masivů.
Mezi nejkrásnější z nich patří Olympos,
Mesochori a Menetes, kde si obyvatelé dodnes
uchovali zvyky a tradice svých předků. Ženy nosí
pestrobarevné kroje nejen při slavnostních
událostech, ale i při každodenních činnostech.
Místní obyvatelé se kromě turistického ruchu
živí zemědělstvím, především pěstováním vinné
révy, ovoce, zeleniny, oliv a citrusů, chovem koz
a ovcí. Důležitým zdrojem obživy je též rybolov.

Historie ostrova sahá až do 2. tis. př.n.l., kdy byl
ostrov poprvé osídlen. Na ostrově postupně
zanechali své stopy v antické době Minojci,
Mykéňané a Dórové, kteří nejvíce příspěli k rozvoji
ostrova, přičemž využili jeho umístění na rozmezí
Evropy, Asie a severní Afriky. Díky své poloze 
se ostrov stal terčem mnoha dobyvatelů (Římané,
Janované, Benátčané, Turci, Italové a Němci). 

Na ostrově je kolem 100 pláží, jsou převážně
písčito-oblázkové nebo oblázkové, několik pláží
je i čistě písečných. Některé pláže jsou přístupné
pouze z moře. K nejkrásnějším písečným plážím
na ostrově patří pláže v okolí letoviska Lefkos 
a pláž Apella. Severně od ostrova Karpathos 
leží dnes neobydlený ostrov Saria, který 
od Karpathosu odděluje pouze 150 m široká
šíje.

Ostrov Karpathos je vyhledávaný nejen pro svoji
poklidnou atmosféru, krásnou přírodu a pláže,
ale na své si zde přijdou i milovníci vodních
sportů, zejména windsurfingu a kitesurfingu,
které se provozují v jižní části ostrova. V hlavním
městě se nachází potápěčská škola s licencí
PADI nabízející kurzy potápění a ponory
na mnoha místech okolo ostrova. 

Voda z vodovodu není pitná. U cest jsou často
kohoutky s pramenitou pitnou vodou.

Kompletní nabídka ubytování a aktuální
ceny na www.viamare.cz/karpathos 
a ostrov-karpathos.vtt.cz/
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DOPORUČUJEME
� rozhodně se jeďte podívat na některé

další krásné pláže ostrova. Na ostrově 
je více jak 100 krásných pláží, které stojí
za vidění.

� navštivte hlavní město ostrova
Karpathos, proslulou Pigadii, která je
největším přístavem na ostrově. Můžete
zde vidět Poseidonovu jeskyni s
hrobkou, antickou Akropoli a malé
archeologické muzeum a přitom se
vykoupat na městské písečné pláži.

� nevynechejte tradiční unikátní vesnice
ostrova Karpathos se zachovalými
tradičními zvyky místních obyvatel.
Navštivte některé církevní slavnosti
(Agios Pandeleimonas 27.7., Vruchunda
28.-29.8., Mesochori 7.-9.9.).
Nejznámější a nejnavštěvovanější
vesnicí je Olympos, který je doslova
živoucím muzeem (slavnost 15.-16.8.).

Další zajímavosti Vám na místě
doporučí zástupce CK.
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VÝLETY Výlety a tipy naleznete na webu.

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):

Olympos a perly Karpathosu - Olympos 
je jedna z nejtradičnějších vesnic na ostrově.
Dodnes zde lze spatřit původní život, kulturu
a zvyky místních obyvatel. Následně navštívíte

vesničku Diafani, s možností koupání 
a odpoledne další jedinečnou vesničku
Mesochori. (orientační cena: 33 €)

Saria - vydejte se po stopách dávných civilizací
a pirátů na ostrov Saria, který byl dříve součástí
pevniny ostrova Karpathos. Součástí výletu je
zastávka na koupání. (orientační cena: 47 €)

Modrý den - celodenní plavba s koupáním
a grilováním. Oběd (v ceně) pro Vás připraví sám
kapitán a jeho posádka. (orientační cena: 40 €) 

KARPATHOS

FINIKI

Finiki je malebná rybářská osada vyhlášená 
po celém ostrově rybími tavernami. Okolo
malého přístavu je krásná písečná pláž, kde
si můžete pronajmout lehátka a slunečníky.
Bílomodré rodinné penzióny, studia

a apartmány jsou rozmístěny ve svahu
nad pláží. V blízkosti Finiki jsou další krásné
pláže Kamarakia a Agios Giorgis. Z Finiki můžete
podnikat i zajímavé vycházky do hor.
Ve Finiki jsou taverny a kavárna. Vše ostatní
naleznete v  blízkém městečku Arkasa
(cca 2 km). 

Transfer:
Cesta z letiště do Finiki (cca 9 km) potrvá 
asi 35 minut.

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ

Archantiko (studia) … str. 171

ARKASA

Arkasa je pobřežní městečko, které bylo
postaveno na ruinách starobylého antického
města Arkésia. Stále zde můžete vidět zbytky
akropole. V letní sezóně se Arkasa promění
v pulsující letovisko, kde snadno naleznete
vše, co k dovolené můžete potřebovat. 
V Arkase naleznete taverny, kavárny, obchody,
pekárny, obchody se suvenýry, lékárnu a lékaře

(3x v týdnu), místní autobusovou linku
do hlavního města Pigadia. Bankomat, čerpací
stanice a nemocnice jsou v hlavním městě 
(cca 18 km). 
Nejkrásnější pláží této oblasti je písečná pláž
Agios Nikolaos asi 1 km jižně od města. 
Pláž je pravidelně oceňována modrou vlajkou
EU. Naleznete zde občerstvení a blízké taverny,
můžete si pronajmout lehátka a slunečníky
a užít si i vodní sporty. Pláž je větrnější a bývají

zde často vlny. Další pláží je klidná písčito-
kamenitá pláž Marmara (bez služeb).

Transfer:
Cesta z letiště do Arkasa (cca 7 km) potrvá 
asi 35 minut.

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ

Popi (studia) … str. 170 

LEFKOS

Lefkos naleznete na západním pobřeží ostrova
Karpathos asi 36 km od hlavního města ostrova
Pigadia. Okolí letoviska Lefkos nabízí množství
nádherných pláží. Můžete si vybrat mezi klidnou
oblázkovou pláží Potali (doporučujeme boty
do vody), pláží Gialou Chorafi s jemným pískem
a pozvolným vstupem do moře, a to v samém
srdci vesničky Lefkos. Na pláži si můžete
pronajmout lehátka a slunečníky.
Další pláže této oblasti jsou Panagias Limani,
Frangolimnionas a pláž Perdikas Potami, kterou
vyhledávají ti, kteří se rádi koupají bez plavek.
Malé centrum Lefkosu je soustředěno okolo
pláže Gialou Chorafi, kde naleznete obchody,
kavárny, autobusová linka do hlavního města.
Je zde i půjčovna dopravních prostředků,
se kterou spolupracujeme. Možnost pronájmu
dopravních prostředků a rezervace výletů 

přes zástupce CK, který zde má sídlo.
V blízkosti ostatních lefkoských pláží jsou pak
další obchody a taverny.

Transfer:
Cesta z letiště do Lefkosu (cca 32 km) potrvá 
asi 1 h. 

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ

Lefkos Village 
(studia, studia se snídaní) ... str. 172
Neraida (vila) ... str. 173
Sea Melody (studia) ... str. 173
White Castle (studia) ... str. 174 
Pliades (apartmány) ... str. 175 
Galini (studia) ... str. 175 
Sunset (studia) ... str. 176
Krinos (hotel s polopenzí) ... str. 177

Poznávejte na dovolené.
Ceny pronájmů aut naleznete na webu.

AMOOPI

Menší a klidnější letovisko Amoopi leží necelých
7 km na jih od hlavního města ostrova Pigadia.
Okouzlí zejména ty, kteří si chtějí vychutnat
odpočinkovou a klidnou dovolenou. Nekonečný
výhled na moře s otevřeným horizontem, pláže
s tyrkysově modrou vodou, zářící slunce,
osvěžující vánek, to vše k tomu vytváří ideální
podmínky. Letovisko sestává především
z menších hotelů a  penzionů. I když se nejedná
o velké letovisko, nabízí vše potřebné k prožití
ničím nerušené letní dovolené.  

Transfer:
Cesta z letiště do Amoopi (cca 11 km) potrvá 
asi 20 min.

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ

Albatros (hotel se snídaní) ... str. 178

PIGADIA

Pigadia, hlavní město ostrova, bývá označována
též jako Karpathos. Žije zde cca 2,5 tisíce stálých
obyvatel. Městu dominuje přístav, odkud
vyplouvají výletní lodě i trajekty do dalších koutů
Řecka. Jako obchodní a kulturní centrum oblasti
nabízí Pigadia vše, co je třeba. Příjemnou
atmosféru Pigadie si vychutnejte v některé
z kaváren s okouzlujícím výhledem na panorama
domků, vystavěných od přístavu dále do svahů
obklopujících zátoku, i na okolní hory. 

Transfer:
Cesta z letiště do Pigadie (cca 15 km) potrvá 
asi 30 min.

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ

Seven Stars (hotel s polopenzí) ... str. 179
Alimounda Mare (hotel s polopenzí) ... str. 180
Blue Bay (hotel s polopenzí) ... str. 181
Afoti Beach (hotel s polopenzí) ... str. 182
Regina (hotel se snídaní) ... str. 183
Oceanis (hotel se snídaní) ... str. 183



KARPATHOS � ARKASA

Studia � Bez stravy

Popi

� NOVINKA

� Dítě výhodná cena

� Pro rodiny s dětmi

� Klidné prostředí

� Blízko centra

POLOHA
3 budovy v klasickém řeckém modrobílém stylu jsou
postaveny ve svahu nad zálivem Arkasa. Budovy společně
s bazénem a stále kvetoucí zahradou vytvářejí velmi
příjemný dojem. V blízkosti jsou taverny a obchody.
Do centra Arkasy je to nedaleko.

UBYTOVÁNÍ
Prostorná a velmi dobře a moderně vybavená studia jsou 
po rekonstrukci a mají 2 lůžka s možností 3. a někde 
i 4. lůžka (rozkládací lůžko nebo gauč pro děti až do 12 let).
Studia mají prostorné zastřešené terasy nebo balkóny
s omezeným výhledem na moře nebo s výhledem k bazénu.
Studia jsou vybavena sprchou, WC, kuchyňským koutem
(včetně vařiče, základního nádobí a ledničky), TV/SAT, fénem,
sejfem (za příplatek) a klimatizací (za příplatek). Dětská
postýlka je na vyžádání (zdarma).

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
U ubytování je bazén, dětský bazén, lehátka a slunečníky,
recepce, malá knihovna, venkovní šachy, jídelna s barem
a místo na parkování. U bazénu a ve společných prostorách
je k dispozici Wi-Fi.

STRAVOVÁNÍ
V jídelně hotelu je podávaná snídaně formou bufetu, můžete
si zde dopřát nápoje a malé studené i teplé občerstvení
(platba na místě).

PLÁŽ
Krásná písečná pláž s pozvolným vstupem do moře Agios
Nikolaos je vzdálena asi 15 minut chůze. Na pláži si můžete
pronajmout lehátka a slunečníky. Je zde i občerstvení,
možnost vodních sportů a sprcha. V Arkase je další písčito-
kamenitá pláž Marmara, kde nejsou poskytovány služby.

SHRNUTÍ
Kvalitní a prostorné ubytování v atraktivním letovisku,
v klidném prostředí a přitom velmi blízko centra vesničky.
Může vyhovovat i rodinám s dětmi.

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 400-600 m
Centrum Arkasy: cca 50 m

www.viamare.cz/rkar110
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Odlety
Praha

Odletové dny
Pá
Počet nocí: 7, 14

Dospělá osoba

Cena od

11 590 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. 83

* Cena po nejvyšší slevě



� NOVINKA

� Dítě výhodná cena

� Blízko pláže

� Atraktivní poloha

� Rezervujte včas
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Odlety
Praha

Odletové dny
Pá
Počet nocí: 7, 14

Dospělá osoba

Cena od

11 882 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. 83

* Cena po nejvyšší slevě

Studia � Bez stravy

Archontiko

KARPATHOS � FINIKI

POLOHA
Atraktivní vilka v klasickém modrobílém stylu stojí ve svahu
nad půvabným zálivem s malým rybářským přístavem
a bezprostředně nad krásnou písečnou pláží. Hned u pláže
jsou vyhlášené rybí taverny. Ostatní služby pořídíte v blízkém
městečku Arkasa (asi 20 minut chůze).

UBYTOVÁNÍ
Všechna studia mají výhled na moře, některá jsou vybavena
nábytkem v karpatském stylu. Studia mají 2 řádná lůžka
nebo manželskou postel (obvyklou na Karpathosu) a je zde
možné vyžádat přistýlku (rozkládací lůžko nebo rozkládací
křeslo pro dítě až do 12 let). Studia jsou vybavena sprchou,
WC, kuchyňským koutem (včetně vařiče, základního nádobí
a ledničky), TV/SAT, fénem, sejfem, žehličkou a klimatizací
(za příplatek). Studia mají prostorné zastřešené terasy nebo
balkóny s panoramatickým výhledem na moře a na záliv
Finiki. Dětská postýlka je na vyžádání (zdarma).

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
Vilka má malou recepci, jídelnu a místo na parkování. 
Wi-Fi je v okolí recepce.

STRAVOVÁNÍ
V jídelně hotelu je podávaná servírovaná snídaně (platba 
na místě).

PLÁŽ
Na krásnou písečnou pláž, kde si můžete pronajmout
lehátka a slunečníky, se dostanete velmi rychle po širokých
schodech nebo přímo vnitřním schodištěm hotelu. Hned
u pláže jsou vyhlášené rybí taverny.

SHRNUTÍ
Ubytování v atraktivním malém letovisku hned nad pláží, 
kde si můžete dopřát kouzlo malých sídel. Určitě Vás okouzlí
nádherné západy slunce.

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 60 m
Centrum Arkasy: cca 2 km

www.viamare.cz/rkar111



KARPATHOS � LEFKOS

Studia � Bez stravy nebo snídaně / možnost dokoupení večeří

Lefkos Village

� Dítě výhodná cena

� Pro rodiny s dětmi

� Výborná poloha

� Klidné prostředí

POLOHA
Apartmánový hotel je postaven nedaleko malebného centra
vesničky Lefkos, kde naleznete taverny, obchody a kafeniony.
Krásné pláže jsou v dosahu několika minut.

UBYTOVÁNÍ
Přízemní studia mají prostorné zastíněné terasy s výhledem
na moře, v některých případech je výhled omezený zelení,
v 1. patře mají studia balkóny s krásným výhledem na moře.
Studia jsou prostorná, mají 2 lůžka a rozkládací gauč 
(další 1-2 lůžka pro 2 děti do 15 let nebo 1 dospělou osobu).
Dále jsou studia vybavena vanou a WC, kuchyňským koutem
(včetně vařiče, základního nádobí a lednice), klimatizací 
(za příplatek), TV/SAT, sejfem (za příplatek) a Wi-Fi. Dětská
postýlka je na vyžádání (zdarma). 

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
Malý hotelový komplex je obklopen zahradou s bazénem.
Hotel se skládá z 5 stylových jednopatrových budov, které
vytvářejí příjemný celek a výborně zapadají do zdejší krajiny.
V hlavní budově je recepce s barem a TV, prostorná
zastíněná terasa, kde si můžete dopřát malé občerstvení
nebo snídani a bazén s lehátky a slunečníky. U vilky 
je možnost parkování.

STRAVOVÁNÍ
Kontinentální snídaně je servírovaná přímo v hotelu (v ceně
nebo možnost dokoupení). Doporučujeme připlatit si večeře 
ve vyhlášené taverně Barba Manolis, která je hned u ubytování. 

PLÁŽ
Nejbližší pláž s hrubším pískem, která se jmenuje
Frangolimnionas, máte na dosah (asi 3 minuty pohodlnou
chůzí). Další pláže, např. Gialou Chorafi a pláž Panagias
Limani jsou v dosahu několika minut. Blízko je i pláž, kde 
se můžete koupat bez plavek.

SHRNUTÍ
Kvalitní ubytování s hotelovými službami v krásném a klidném
prostředí. Výborná poloha bude vyhovovat i rodinám s dětmi.

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 190 m
Centrum Lefkosu: cca 150 m

www.viamare.cz/rkar101
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Odlety
Praha

Odletové dny
Út, Pá
Počet nocí: 10, 11

Dospělá osoba

Cena od

16 064  Kč*

Dítě do 15 let na přistýlce

Výhodná cena od

5 990 Kč
Platnost ceny do 31. 3.

Děti do 15 let pobyt zdarma

Cena od

7 990 Kč

Viz příloha Ceník str. 84

* Cena po nejvyšší slevě
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KARPATHOS � LEFKOS

Vily � Bez stravy / možnost dokoupení večeří 

Neraida

POLOHA
Malé kamenné vilky jsou postaveny
v mírném svahu nedaleko
malebného centra vesničky Lefkos,
kde naleznete taverny, obchody
a kafeniony. 

UBYTOVÁNÍ
Vilky jsou postaveny v tradičním
karpathském stylu a báječně
zapadají do zdejší hornaté krajiny.
Z prostorných teras zastíněných
pergolou je výhled na moře. Vilky
jsou vzdušné, mají prostornou
ložnici s manželskou postelí
s východem na terasu a obytnou
prostornou kuchyň s dalším lůžkem
a rozkládacím gaučem (4. lůžko),
odkud je také východ na terasu.
Vilky jsou vybaveny sprchou, WC,
kuchyňským koutem (včetně vařiče,
základního nádobí a lednice
s mrazákem), klimatizací 
(za příplatek), Wi-Fi a TV/SAT.
Dětská postýlka je na vyžádání
(zdarma).

STRAVOVÁNÍ
Doporučujeme připlatit si večeře 
ve vyhlášené taverně Barba
Manolis. 

PLÁŽ
Nejbližší písečná pláž Gialou
Chorafi, je v dosahu asi za
3 minuty. Další pláže jsou vzdáleny
jen několik minut pěší chůze.

SHRNUTÍ
Kvalitní stylové ubytování 
se značnou mírou soukromí
v krásném a klidném prostředí.

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 150 m
Centrum Lefkosu: cca 150 m

www.viamare.cz/rkar102

Studia � Bez stravy / možnost dokoupení večeří 

Sea Melody

POLOHA
2 vilky stojí v mírném svahu
nedaleko malebného přístavu
a kousek od krásných pláží. Okolo
přístavu jsou taverny a kavárny.
V tomto malém centru jsou
i 2 obchody.

UBYTOVÁNÍ
2 dobře vypadající vilky mají terasy
a balkóny situovány k moři a jsou
obklopeny zahradou. Ze studií 
je výhled na moře nebo výhled 
na moře částečně zastíněný zelení.
Ubytování je v 1. patře nebo 
ve zvýšeném přízemí. Prostorná
2lůžková studia jsou vybavena WC,
sprchou, kuchyňským koutem
(včetně vařiče, základního nádobí
a ledničky), klimatizací 
(za příplatek), Wi-Fi a sejfem 
(za příplatek). Dětská postýlka 
je na vyžádání (zdarma). 

STRAVOVÁNÍ
Doporučujeme připlatit si večeře 
ve vyhlášené taverně Barba
Manolis.  

PLÁŽ
Krásná písečná pláž Gialou Chorafi
je nedaleko od ubytování. Na pláži
si můžete pronajmout lehátka
a slunečníky. V blízkosti jsou další
krásné pláže této oblasti např.
Frangolimnionas.

SHRNUTÍ
Předností je blízkost krásné pláže
a centra.

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 90 m
Centrum Lefkosu: cca 90 m

www.viamare.cz/rkar103

� Dítě výhodná cena
� Pro rodiny s dětmi
� Klidné prostředí

Odlety
Praha

Odletové dny
Út, Pá
Počet nocí: 10, 11

Dospělá osoba

Cena od

16 392 Kč*

Dítě do 15 let na přistýlce

Výhodná cena od

5 990 Kč
Platnost ceny do 31. 3.

Děti do 15 let pobyt zdarma

Cena od

7 990 Kč

Viz příloha Ceník str. 84

* Cena po nejvyšší slevě

� Pro páry
� Blízko pláže a centra
� Rezervujte včas

Odlety
Praha

Odletové dny
Út, Pá
Počet nocí: 10, 11

Dospělá osoba

Cena od

14 998 Kč*

Viz příloha Ceník str. 84

* Cena po nejvyšší slevě



KARPATHOS � LEFKOS

Studia � Bez stravy / možnost dokoupení snídaní a večeří

White Castle

� Sleva pro seniory 55+

� Dítě výhodná cena

� Atraktivní prostředí

� Rodinná atmosféra

POLOHA
Vilka je postavena nedaleko zálivu Potali na jih od centra
vesničky Lefkos. Nejbližší taverna je vzdálena jen pár minut
a malý obchod asi 200 m. Krásná pláž Potali je v dosahu
pohodlnou chůzí asi za 5 minut. Do centra vesničky Lefkos
a k pláži Gialou Chorafi se můžete dostat pohodlnou chůzí
asi za 20 minut. Vilka je obklopena udržovanou zahradou
s květinami a bylinkami.

UBYTOVÁNÍ
Útulná a pečlivě udržovaná studia jsou v 1. patře. Z balkónů
všech studií je pěkný výhled na moře. Balkóny rohových
studií jsou menší, ale poskytují více soukromí. Středová
studia mají pergolou zastíněné prostorné balkóny
s přepážkami. Studia mají 2 lůžka a přistýlku (rozkládací
křeslo pro dítě do 10 let) a jsou vybavena sprchou, WC,
kuchyňským koutem (včetně vařiče, základního nádobí
a ledničky), klimatizací (za příplatek) a Wi-Fi. Dětská postýlka
je na vyžádání (zdarma). Starostliví a přívětiví majitelé bydlí
v přízemí. 

STRAVOVÁNÍ
V taverně Blue Swan si můžete připlatit mírně rozšířenou
kontinentální snídani a večeři. Večeře je servírovaná
a obsahuje předkrm nebo salát, hlavní jídlo (za čerstvé ryby
a mořské plody se připlácí) a dezert (zpravidla ovoce). Večeře
se vybírá z jídelního lístku.

PLÁŽ
Krásná rozlehlá písčito-oblázková pláž Potali je vzdálena 
asi 5 minut chůze. Na pláži si můžete pronajmout lehátka
a slunečníky. Na písečnou pláž Gialou Chorafi se můžete
dostat pohodlnou chůzí asi za 20 minut. 

SHRNUTÍ
Pečlivě vedené ubytování obklopené květinami, které má
atmosféru řeckého obydlí. Určitě oceníte blízkost krásného
koupání u pláže Potali a výborný servis majitelky.

Vzdálenosti
Pláž: cca 260 m
Centrum Lefkosu: cca 1,2 km

www.viamare.cz/rkar104
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Odlety
Praha

Odletové dny
Út, Pá
Počet nocí: 10, 11

Dospělá osoba

Cena od

11 990 Kč*

Dítě do 10 let na přistýlce

Výhodná cena od

5 990 Kč
Platnost ceny do 31. 3.

Dítě do 10 let pobyt zdarma

Cena od

7 990 Kč

Viz příloha Ceník str. 84

* Cena po nejvyšší slevě
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KARPATHOS � LEFKOS

Apartmány � Bez stravy / možnost dokoupení snídaní a večeří

Pliades

POLOHA
Vilka stojí v zahradě v údolí
obklopeném zelení a skalami.
Nedaleko je záliv Potali s krásnou
pláží. Nejbližší taverna je vzdálena
jen asi 120 m a malý obchod asi
180 m. Do centra vesničky a k pláži
Gialou Chorafi se můžete dostat
pohodlnou chůzí asi za 20 minut. 

UBYTOVÁNÍ
Přízemní apartmány mají výhled 
na moře, některé výhled na moře
zastíněný zelení. Apartmány mají
1 ložnici s manželským lůžkem
a obývací kuchyň s rozkládacím
gaučem (až pro 2 děti do 15 let).
Některé apartmány mají 5. lůžko.
Apartmány jsou vybaveny sprchou,
WC, kuchyňským koutem (včetně
vařiče, základního nádobí
a ledničky), sejfem (za příplatek),
klimatizací (za příplatek) a Wi-Fi.
Dětská postýlka je na vyžádání
(zdarma).

STRAVOVÁNÍ
V taverně Blue Swan si můžete
připlatit mírně rozšířenou
kontinentální snídani 
a servírovanou večeři (předkrm
nebo salát, hlavní jídlo a dezert). 

PLÁŽ
Krásná rozlehlá písčito-oblázková
pláž Potali je v dosahu pohodlnou
chůzí ani ne za 3 minuty. Na pláži je
pronájem lehátek a slunečníků.

SHRNUTÍ
Ubytování s vynikající polohou, 
v klidném prostředí. 

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 180 m
Centrum Lefkosu: cca 1,3 km

www.viamare.cz/rkar105

Studia � Bez stravy / možnost dokoupení snídaní a večeří 

Galini

POLOHA
Vilka je postavena velmi blízko
zálivu Potali na jih od centra
vesničky Lefkos. Nejbližší taverna je
vzdálena jen pár minut a malý
obchod asi 100 m. Do centra
vesničky Lefkos a k pláži Gialou
Chorafi se můžete dostat
pohodlnou chůzí asi za 20 minut. 

UBYTOVÁNÍ
Studia v přízemí mají dostatečně
velké zastíněné balkóny a studia
v 1. patře mají balkóny zastíněné
pergolou s pnoucími rostlinami.
Ze všech studií je krásný výhled 
na moře. Prostorná studia mají 
2-3 lůžka a jsou vybavena sprchou,
WC, kuchyňským koutem (včetně
vařiče, základního nádobí 
a ledničky), sejfem (za příplatek),
klimatizací (za příplatek) a Wi-Fi.

STRAVOVÁNÍ
V taverně Blue Swan si můžete
připlatit mírně rozšířenou
kontinentální snídani 
a servírovanou večeři (předkrm
nebo salát, hlavní jídlo a dezert).

PLÁŽ
Krásná rozlehlá písčito-oblázková
pláž Potali s možností pronájmu
lehátek a slunečníků je vzdálená 
asi 5 minut chůze. Na písečnou pláž
Gialou Chorafi se můžete dostat 
asi za 20 minut.

SHRNUTÍ
Ubytování s vynikající polohou, 
v klidném prostředí. 

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 120 m
Centrum Lefkosu: cca 1 km

www.viamare.cz/rkar106

� Dítě výhodná cena
� Výborná poloha
� Klidné prostředí

Odlety
Praha

Odletové dny
Út, Pá
Počet nocí: 10, 11

Dospělá osoba

Cena od

15 326 Kč*

Dítě do 15 let na přistýlce

Výhodná cena od

5 990 Kč
Platnost ceny do 31. 3.

Děti do 15 let pobyt zdarma

Cena od

7 990

Viz příloha Ceník str. 85

* Cena po nejvyšší slevě

� Sleva pro seniory 55+
� Dítě výhodná cena
� Výborná poloha

Odlety
Praha

Odletové dny
Út, Pá
Počet nocí: 10, 11

Dospělá osoba

Cena od

13 850 Kč*

Dítě do 15 let na přistýlce

Výhodná cena od

5 990 Kč
Platnost ceny do 31. 3.

Dítě do 15 let pobyt zdarma

Cena od

7 990

Viz příloha Ceník str. 85

* Cena po nejvyšší slevě



KARPATHOS � LEFKOS

Studia � Snídaně 

Sunset

� Klidné prostředí

� Oblíbené

� Rezervujte včas

POLOHA
Bílá vilka zahalená do stále kvetoucí bouganvilie je
postavena ve svahu nad krásnou pláží Frangolimnionas.
První taverny jsou nedaleko a dva obchody jsou v centru
letoviska Lefkos.

UBYTOVÁNÍ
Standardní studia v typickém řeckém stylu jsou prostorná 
a mají 3 lůžka nebo 2 lůžka a gauč. Všechny pokoje 
v 1. a 2. patře mají balkóny s krásným výhledem na moře.
Studia v přízemí mají terasy, odkud je výhled na moře
omezený zelení. Studia jsou vybavena koupelnou (sprcha,
WC), kuchyňským koutem (včetně vařiče, základního nádobí
a ledničky), a klimatizací (za příplatek). V přízemí domu jsou 
2 pokoje, které jsou vybaveny tradičním nábytkem ostrova
Karpathos. 

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V domě je Wi-Fi, sejf na recepci (za příplatek). Ve 2. patře
domu je hostům k dispozici prostorná zastíněná terasa 
s nádherným výhledem na moře. V patře je místnost 
s výhledem na moře, kde se podává snídaně. U domu 
se dá zaparkovat.

STRAVOVÁNÍ
Mírně rozšířená kontinentální snídaně. Majitelka vilky vlastní
tavernu Small Paradise v centru letoviska Lefkos.

PLÁŽ
Krásná pláž Frangolimnonas. Dostanete se na ni velmi rychle
po zpevněné cestě vedoucí ze svahu okolo hotelu Sarissa.
Dostupné jsou i další krásné pláže, například pláž Perdikis
Potami, kde se můžete koupat bez plavek.

SHRNUTÍ
Kvalitní ubytování s výborným servisem majitelky, velmi
blízko krásné pláže.

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 300 m 
Centrum Lefkosu: 600 m

www.viamare.cz/rkar108
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Odlety
Praha

Odletové dny
Út, Pá
Počet nocí: 10, 11

Dospělá osoba

Cena od

17 540 Kč*

Viz příloha Ceník str. 85

* Cena po nejvyšší slevě



� Rodinná atmosféra

� Výborná kuchyně

� Oblíbené

� Rezervujte včas
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Odlety
Praha

Odletové dny
Út, Pá
Počet nocí: 10, 11

Dospělá osoba

Cena od

17 786 Kč*

Viz příloha Ceník str. 85

* Cena po nejvyšší slevě

Hotel � Polopenze

Krinos

KARPATHOS � LEFKOS

POLOHA
Rodinný hotel stojí na útesu nad mořem. Z hotelu je krásný
výhled na pobřeží i na malebný záliv a na Lefkos. Do centra
Lefkosu, kde jsou taverny a obchody, se dostante asi 
po 5 minutách pohodlné chůze.  

UBYTOVÁNÍ
Balkóny členité hotelové budovy směřují k moři. Standardní
2lůžkové pokoje jsou vybaveny sprchou, WC, ledničkou
a sejfem (za příplatek). Do některých pokojů lze umístit
přistýlku (rozkládací křeslo pro děti do 10 let). Dětská
postýlka je na vyžádání (zdarma). 

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
Hotel má prostornou recepci s barem a vyhlášenou tavernu
s výbornou kuchyní. U hotelu je místo pro parkování 
a v hotelové taverně Wi-Fi.

STRAVOVÁNÍ
V hotelové taverně a pod zastíněnou terasou je podávána
jednoduchá kontinentální snídaně formou bufetu (káva, čaj,
chléb, máslo, džem a džus). Večeře je servírovaná a skládá 
se ze salátu (pro 2 osoby), z předkrmu (pro 2 osoby),
hlavního jídla, které se vybírá z jídelního lístku a dezertu
nebo ovoce. Součástí tohoto menu nejsou mořské plody, 
na základě požadavku a za příplatek si je můžete dopřát 
i v rámci předplacené večeře. 

PLÁŽ
Nejbližší písečná pláž Gialou Chorafi je dostupná pěšky 
po silnici a pak po schodech asi za 8 minut. K dalším plážím,
např. Panagias Limani, Frangolimnionas a Perdikas Potami
(pro milovníky koupání bez plavek), můžete dojít také pěšky.
Pokud se vydáte směrem na jih, přijdete k pláži Potali.

SHRNUTÍ
Ubytování s krásným výhledem na moře a s báječnou
přátelskou atmosférou.

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 350 m
Centrum Lefkosu: cca 350 m

www.viamare.cz/rkar109



KARPATHOS � AMOOPI

Hotel � Snídaně

Albatros

� Akce repeaters

� Dítě výhodná cena

� Rodinná atmosféra

� Klidné prostředí

� Rezervujte včas

POLOHA
Hotel je postavený v mírném svahu, ve známém a velmi
vyhledávaném letovisku Amoopi. Za zábavou a nákupy
doporučujeme dojet do hlavního města (cca 7 km), zde jsou
též banky, bankomaty, lékař. Zastávka autobusu je nedaleko
hotelu. Naproti hotelu je taverna (lze si zde dokupovat
večeře), další taverny jsou cca 300 m a další u pláže, 
kde je i bar.

UBYTOVÁNÍ
Jednodušší hotel je postavený v tradičním ostrovním stylu.
Poklidnou rodinnou atmosféru areálu dotváří palmy
a kvetoucí bougainvillie. Celková kapacita hotelu je 
39 1-2lůžkových pokojů s možností 1-2 přistýlek, vybavených
dnes již starším nábytkem. Všechny pokoje jsou vybaveny
koupelnou se sprchovým koutem, WC, klimatizací, fénem,
telefonem, TV/SAT, ledničkou a balkónem nebo teráskou
s výhledem směrem na moře, letovisko nebo okolí. Dětská
postýlka je na vyžádání (zdarma). 

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je recepce, bar, restaurace, bazén, malé
brouzdaliště, sprcha u bazénu, terasa s lehátky, dětské
hřiště, tenisové hřiště a parkoviště. Wi-Fi v hotelu 
a na pokojích zdarma. Trezor je na recepci za poplatek.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně je formou rozšířeného kontinentálního bufetu.

PLÁŽ
Nejbližší písečná pláž je cestou po silnici. Zdejší pláže jsou
nádherné a jen na Vás záleží, kterou pláž a zátoku si
vyberete. Slunečníky a lehátka na pláži jsou za poplatek.

SHRNUTÍ
Klidné prostředí, rodinná atmosféra, nádherný výhled,
blízkost taveren i pláží. 

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 350 m
Centrum: cca 300 m

www.vtt.cz/rkar112
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Odlety
Praha

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

Dospělá osoba

Cena od

10 690 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. 86, 88

* Cena po nejvyšší slevě



� NOVINKA

� Sleva pro seniory 55+

� Pro mladší a střední
generaci

� Rodinná dovolená

� Oblíbené místo  
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Odlety
Praha

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

Dospělá osoba

Cena od

12 292 Kč*

Dítě do 14 let na přistýlce

Výhodná cena od

4 990 Kč
Platnost ceny do 31. 3.

Dítě do 14 let pobyt zdarma

Cena od

7 490 Kč

Viz příloha Ceník str. 86, 88

* Cena po nejvyšší slevě

Hotel � Snídaně

Seven Stars

KARPATHOS � PIGADIA

POLOHA
Moderní hotelový areál s příjemnou atmosférou se nachází
v klidném prostředí v mírném kopci nad městem. Nejbližší
minimarket je cca 300 m, ve stejné vzdálenosti je autobusové
nádraží. Tip na výlet autobusem: nejznámější letovisko
na ostrově Amoopi s krásnými plážemi (několikrát denně,
cca 2 €/cesta), pláž Kyra Panagia (3x týdně, cca 3 €/cesta)
nebo Lefkos (několikrát do týdne, cca 4,80 €). Doporučujeme
si pronajmout auto a poznat ostrov důkladně.

UBYTOVÁNÍ
Celková kapacita tohoto hotelu je 60 1-2 lůžkových pokojů
s možností 1 přistýlky. Všechny pokoje jsou vybaveny
koupelnou se sprchovým koutem, WC, klimatizací, fénem,
TV (jen místní programy), telefonem, ledničkou, rychlovarnou
konvicí, trezorem, balkónem nebo terasou s výhledem
do vnitrozemí, na bazén, okolí, letovisko nebo s výhledem
směrem k moři. 

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je prostorná vstupní hala s recepcí, salónek s TV,
minimarket, výtah, vnitřní bar, restaurace, kde jsou
podávány snídaně, snackbar u bazénu, internetový koutek
a Wi-Fi u recepce (zdarma), parkoviště, bazén, dětský bazén,
lehátka u bazénu zdarma, stříška místo slunečníků a jacuzzi
v místnosti u bazénu. Hotel pořádá obvykle 1x za týden
vodní zumbu.   

STRAVOVÁNÍ
Kontinentální snídaně je formou bufetu.

PLÁŽ
Nejbližší městská písčito-oblázková pláž je cca 300 m.
Vstup do moře je pozvolný. 

SHRNUTÍ
Rodinná atmosféra v areálu hotelu u pěkného bazénu, kde je
též snackbar. Klidné, čisté prostředí, mimo centrum města,
vycházková vzdálenost do centra i na pláž. Úchvatné výhledy
do okolí. 

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 300 m
Centrum: cca 700 m

www.vtt.cz/rkar113
www.hotelsevenstars.gr



KARPATHOS � PIGADIA

Hotel � Polopenze / možnost dokoupení plné penze plus

Alimounda Mare

� I pro náročné

� Pro páry

� Spa & Wellness

� Přímo u pláže

� Rezervujte včas

POLOHA
Hotel se nachází v hlavním městě hned u moře a pláže.
Do centra s přístavem se dostanete za cca 10-15 minut
procházkové chůze. Najdete zde dostatek taveren,
restaurací, cukráren, barů, stánků s rychlým občerstvením,
pekárny, minimarkety, supermarkety, obchody se suvenýry,
bankomaty, nákupní i zábavní možnosti. 

UBYTOVÁNÍ
Moderní hotel (rekonstruovaný 2011) s příjemnou
atmosférou, celková kapacita je 244 pokojů. 1- 2lůžkové
pokoje mají možnost 1 přistýlky (gauč), pokoje typu junior
suite a executive suite jsou až pro 4 osoby. Všechny pokoje
jsou vybaveny koupelnou s vanou a sprchou, WC, klimatizací,
fénem, telefonem, malou ledničkou, TV/SAT, trezorem
a balkónem s částečně bočním výhledem na moře nebo
okolí. Výhledy na moře jsou za poplatek.

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je recepce, vstupní hala, 6 výtahů, internetový
koutek, minimarket, vnitřní restaurace s venkovním
posezením a restaurace à la carte, vnitřní coctail bar, bar
u bazénu, bazén, dětský bazén, slunečníky a lehátka
u bazénu i na pláži (zdarma), Spa centrum, fitcentrum, tenis,
karetní stoly na bridge a další hry, zahrada, parkoviště.
Pokojová služba a hlídaní dětí jsou za poplatek, plážové
osušky a Wi-Fi zdarma. 

STRAVOVÁNÍ
Polopenze - snídaně a večeře jsou formou švédského stolu.
Můžete si dokoupit plnou penzi plus (popis na webu). 

PLÁŽ
Písčitá pláž s hrubším pískem a místy s oblázky je přímo 
před hotelem.

SHRNUTÍ
Výborná poloha, kvalitní hotelové služby, výborné Spa
& Wellness centrum.

VZDÁLENOSTI
Pláž: přímo před hotelem
Centrum: cca 1,2 km

www.vtt.cz/rkar114
www.bluelagoongroup.com
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Odlety
Praha

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

Dospělá osoba

Cena od

21 312 Kč*

Dítě do 12 let pobyt zdarma

Cena od

7 490 Kč

Viz příloha Ceník str. 86, 88

* Cena po nejvyšší slevě



� NOVINKA

� Pro páry

� Oblíbené místo

� Blízko rušného centra

� Rezervujte včas
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Odlety
Praha

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

Dospělá osoba

Cena od

12 374 Kč*

Viz příloha Ceník str. 86, 88

* Cena po nejvyšší slevě

Hotel � Snídaně

Blue Bay

KARPATHOS � PIGADIA

POLOHA
Tento čtyřpatrový hotel s přátelskou atmosférou se nachází
v příjemném prostředí nedaleko od moře a pěkné dlouhé
písečné pláže, místy s oblázky. V blízkosti jsou obchody,
vyhlášené taverny, půjčovna aut. Nejbližší minimarket 
je jen cca 15 m. Centrum Pigadie je vzdáleno cca 1 km.
Do letoviska Pigadia, jehož hlavní dominantou je přístav,
se lze vydat i pěšky - podél moře nebo po silnici 
(cca 10-15 minut procházkové chůze). Zde naleznete spoustu
restaurací, kaváren, cukrárny, rychlé občerstvení,
minimarkety, supermarkety, obchody s tradičními suvenýry,
lékárny, bankomat i noční kluby. Tip na výlet autobusem:
nejznámější letovisko na ostrově Amoopi s krásnými plážemi
(několikrát denně, cca 2 €/cesta), pláž Kyra Panagia 
(3x týdně, cca 3 €/cesta) nebo Lefkos (několikrát do týdne,
cca 4,80 €). Doporučujeme si pronajmout auto nebo
motorku a poznat ostrov důkladně.  

UBYTOVÁNÍ
Celková kapacita tohoto hotelu je 42 1-2lůžkových pokojů.
Všechny pokoje jsou vybaveny koupelnou se sprchovým
koutem, WC, fénem, TV/SAT, ledničkou, balkónem nebo
terasou s výhledem do vnitrozemí, na bazén, okolí, letovisko
nebo s výhledem směrem k moři. Klimatizace a trezor jsou
za poplatek.

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je vstupní hala s recepcí, vnitřní bar, snackbar
u bazénu, internetový koutek a Wi-Fi u recepce (zdarma),
výtah, bazén a dětský bazén.  

STRAVOVÁNÍ
Kontinentální snídaně je formou bufetu.

PLÁŽ
Nejbližší písečná pláž, místy s oblázky, je přes silnici. 

SHRNUTÍ
Příjemná rodinná atmosféra v areálu hotelu s bazénem,
nedaleko k moři, na pláž i do centra letoviska s rušnějším
nočním životem. 

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 50 m
Centrum: cca 1 km

www.vtt.cz/rkar115
www.bluebayhotel.gr



KARPATHOS � PIGADIA

Hotel � Snídaně

Afoti Beach 

� NOVINKA

� Dítě výhodná cena

� Pro mladší a střední

� Pro páry

� Blízko rušného centra

POLOHA
Příjemný, jednoduchý hotelový areál, postavený v tradičním
řeckém stylu, tvoří celkem 3 budovy. Panuje zde rodinná
atmosféra. Nachází se přímo u pláže, v blízkosti obchodů.
Centrum Pigadie je vzdáleno cca 1 km. Do letoviska Pigadia,
jehož hlavní dominantou je přístav, se lze vydat i pěšky -
podél moře nebo po silnici (cca 10-15 minut procházkové
chůze). Zde naleznete spoustu restaurací, kaváren, cukrárny,
rychlé občerstvení, minimarkety, supermarkety, obchody
s tradičními suvenýry, lékárny, bankomat i noční kluby.
Tip na výlet autobusem: nejznámější letovisko na ostrově
Amoopi s krásnými plážemi (několikrát denně, cca 2 €/cesta),
pláž Kyra Panagia (3x týdně, cca 3 €/cesta) nebo Lefkos
(několikrát do týdne, cca 4,80 €). Doporučujeme si
pronajmout auto nebo motorku a poznat ostrov důkladně.  

UBYTOVÁNÍ
Celková kapacita tohoto hotelu je 26 1-2lůžkových pokojů
s možností 1 přistýlky. Všechny pokoje jsou vybaveny
koupelnou se sprchovým koutem, WC, fénem, TV (jen místní
programy), ledničkou, balkónem nebo terasou s výhledem
do vnitrozemí a okolí. Klimatizace a dětská postýlka jsou
za poplatek.  

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
Vstupní hala s recepcí, vnitřní bar, TV koutek, restaurace,
kde jsou podávány snídaně, parkoviště. Wi-Fi je v areálu
hotelu (zdarma), trezor je na recepci (za poplatek).

STRAVOVÁNÍ
Kontinentální snídaně je formou bufetu.

PLÁŽ
Nejbližší písčito-oblázková pláž je hned před hotelem.
Vstup do moře je pozvolný, moře je čisté. Slunečníky
a lehátka jsou za poplatek.  

SHRNUTÍ
Příjemný hotel přímo u moře, krásné výhledy na město
Pigadia a východy slunce. 

VZDÁLENOSTI
Pláž: přímo před hotelem
Centrum: cca 1 km

www.vtt.cz/rkar116
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Odlety
Praha

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

Dospělá osoba

Cena od

13 440 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. 87, 89

* Cena po nejvyšší slevě
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KARPATHOS � PIGADIA

Hotel � Snídaně

Regina

POLOHA
Hotel se nachází v centru letoviska
Pigadia. Ve městě najdete taverny,
restaurace, supermarkety, bary,
noční kluby a další možnosti
zábavy.

UBYTOVÁNÍ
Celková kapacita hotelu je 28 studií
a apartmánů pro 1-3 osoby.
Všechny pokoje jsou vybaveny
koupelnou se sprchovým koutem,
WC, fénem, ledničkou, TV/SAT,
kuchyňským koutem se základním
vybavením, trezorem, klimatizací 
(za poplatek) a balkónem s bočním
výhledem na moře. Dětská postýlka
je na vyžádání (zdarma).

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je recepce, restaurace, bar,
salónek s TV/SAT, výtah, bazén,
slunečníky a lehátka u bazénu
zdarma, na pláži za poplatek. 

STRAVOVÁNÍ
Snídaně je formou jednoduchého
bufetu.

PLÁŽ
Krásná písečná pláž s pozvolným
vstupem do vody se nachází 
cca 800 m od hotelu.

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 800 m
Centrum: přímo v centru

www.vtt.cz/rkar117
www.reginahotel.gr

Hotel � Snídaně

Oceanis

POLOHA
Hotel má výbornou polohu
v letovisku Pigadia - nedaleko
přístavu (cca 5 minut), blízko
nákupním i zábavním možnostem,
kousek od moře a koupání.
Autobus (cca 100 m) jezdí
frekventovaně a lze snadno
cestovat a poznat i jiná místa
ostrova. Nedaleko je kašna s pitnou
vodou, nemocnice, supermarket,
bankomat, lékárny a taverny. 

UBYTOVÁNÍ
Tradiční a známý hotel byl jedním
z prvních na ostrově. Je zde celkem
55 1-2lůžkových pokojů s možností
1 přistýlky. Pokoje jsou jednoduše
vybaveny koupelnou se sprchovým
koutem, WC, klimatizací, fénem,
ledničkou, TV/SAT, telefonem 
a malým balkónkem. Většina
pokojů má boční výhled na moře 
a letovisko. Dětská postýlka je 
na vyžádání (zdarma).

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je recepce, salónek
s TV/SAT, restaurace, bar, výtah,
trezor na recepci (za poplatek). 
Wi-Fi je na pokojích i u recepce
(zdarma).

STRAVOVÁNÍ
Rozšířená kontinentální snídaně je
servírovaná.

PLÁŽ
Městská písečná pláž s dobrým
přístupem do vody je přes cestu.
Slunečníky a lehátka jsou 
za poplatek.

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 100 m
Centrum: přímo v centru

www.vtt.cz/rkar118
www.oceanishotel.gr

� Dítě výhodná cena
� Zábava na dosah
� Blízko centra

Odlety
Praha

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

Dospělá osoba

Cena od

15 818 Kč*

Viz příloha Ceník str. 87, 89

* Cena po nejvyšší slevě 

� Dítě výhodná cena
� Zábava na dosah
� Blízko centra

Odlety
Praha

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

Dospělá osoba

Cena od

13 686 Kč*

Dítě do 12 let pobyt zdarma

Cena od

7 490 Kč

Viz příloha Ceník str. 87, 89

* Cena po nejvyšší slevě 




