
PAROS

PAROS
� NÁDHERNÝ OSTROV BEZ PŘÍLIVU TURISTŮ
� JEDINEČNÁ OSTROVNÍ ATMOSFÉRA

Letecké zájezdy
na 10 a 11 nocí

Odletové místo
Praha

Jen 6 km severozápadně od Naxosu
nalezneme tento ostrov, který se díky své
jedinečnosti stal oblíbenou a vyhledávanou
destinací Kykládského soustroví v Egejském
moři. Svou rozlohou 194,5 km2 je 3. největším
ostrovem Kyklád. Je známý hlavně svou
těžbou mramoru, který byl ve své době
dovážen do celého Řecka a byl použit
na spoustu významných sochařských
děl a staveb. 

I přes svou oblíbenost se na ostrově nesetkáte
s davy turistů a proto je ideální volbou 
pro trávení klidné dovolené s nádechem
romantiky. Krásná příroda vybízí k pěším túrám
za poznáním historie a kultury ostrova. 

Vesničky ukryté ve vnitrozemí ostrova ohromí
svou atmosférou, která Vás zanese zpět 
do minulosti. Přístavní města nejlépe poznáte 
při toulkách úzkými uličkami s Kykládskou
architekturou na každém centimetru. Je to díky
tomu, že místní obyvatelé se snaží zachovat
tradice a ostrovní styl.

Hlavním městem ostrova je Parikia (také Paros)
s nabídkou spousty místních restaurací
a taveren spolu s obchůdky nabízejících veškerý
sortiment. Každý milovník památek by si neměl
nechat ujít návštěvu chrámu Paraportiani 
z 10. století, který se řadí mezi nejvýznamnější
památky celého Řecka nebo katedrály Panagia
Ekatontapyliani z 5.-7. století. Za vidění stojí
i místní archeologické muzeum, kde mimo jiné
uvidíte i Parskou kroniku vytesanou jak jinak,
než do mramoru.

Dalším rušnějším městem se stejně krásnou
architekturou je Naoussa s údajně nejkrásnějším
přístavem celého Egejského moře. Město
se v poslední době těší velké oblibě a její
promenáda je plná místních taveren nabízejících
speciality z čerstvých ryb a plodů moře.
Další výborné speciality je možné ochutnat při
tradiční večeři na přilehlém ostrůvku Antiparos,
který je pouhý 1 km od Parosu a lodní spojení
Vás sem zaveze několikrát denně.

Na ostrově najdeme spousty pláží a díky jejich
rozmanitosti si každý vybere tu svou.
Asi nejznámější pláží je Punda Beach, která
se s velkým počtem kaváren, barů a taveren řadí
mezi ty nejrušnější, kde lze využít i možnosti
vodních sportů. Neméně známa je Golden
Beach – ideální pro windsurfing, zde se mimo
jiné odehrává i světový šampionát tohoto
vodního sportu každý rok. Poblíž této pláže
můžeme najít vesničku Drios s nejdelší pláží
na ostrově a pláž Tsirdakia. K těmto plážím není
tak snadný přístup. Pláž Agia Ditini, která
se táhne mezi hlavním městem a přístavem,
je klidným místem s místní tavernou. Jednou
z dalších nádherných pláží je Kolymbithres,
na kterou se dostanete vlastní dopravou,
případně z přístavu v Naoussa malou rybářskou
loďkou. Všechny tyto pláže nabídnou průzračně
čistou vodu a dokonalý úkryt pro Váš odpočinek.

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

Transfer:
Cesta z letiště do hlavního města Parikia 
(cca 11 km) potrvá asi 20 minut.

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ

Pandrossos (hotel se snídaní) … str. 247
Eri (hotel se snídaní) … str. 248
Polos (hotel se snídaní) … str. 249
Alkyon (hotel se snídaní) … str. 249
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DOPORUČUJEME
� poznejte vesničky ukryté v horách, 

které Vás zanesou i několik set let zpět
do minulosti a okouzlí Vás
nezapomenutelnou atmosférou

� romantika na Vás čeká při večerní
procházce po pobřežní promenádě
lemované restauracemi, tavernami
a kluby

� prozkoumejte ostrov a navštivte jeho
různorodé pláže a místa, na které
budete s úsměvem vzpomínat - ideálně
pomocí automobilu či skútru

Další zajímavosti Vám na místě
doporučí zástupce CK.



� NOVINKA

� Pro páry

� I pro náročné

� Rezervujte včas

� Pěkný výhled na moře
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Odlety
Praha

Odletové dny
Út, Pá
Počet nocí: 10, 11

Dospělá osoba

Cena od

18 688 Kč*

Viz příloha Ceník str. 113

* Cena po nejvyšší slevě

Hotel � Snídaně

Pandrossos

PAROS � PARIKIA

POLOHA
Stylový a krásný hotel se nachází na skalnatém výběžku, 
díky kterému disponuje nádherným výhledem na Egejské
moře a nezapomenutelné západy slunce. Jen pár minut
chůze od hotelu se dostanete na pobřežní promenádu, 
která vede kolem pobřeží a je lemována řadou restaurací,
taveren, kaváren, klubů a obchodů s veškerým sortimentem.
Umístění hotelu nabízí klidné prostředí v těsné blízkosti
rušného centra hlavního města Parikia (Paros).

UBYTOVÁNÍ
K dispozici jsou 2lůžkové pokoje s možností přistýlky 
(pro děti 2-12 let, ceny na webu), které jsou vybaveny
balkónem nebo verandou, klimatizací, telefonem, TV/SAT,
rádiem, Wi-Fi, koupelnou s WC. 

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu najdete recepci s příjemným posezením, 
lobby prostory, restauraci s vnitřním i venkovním sezením,
bar, bar u bazénu, bazén s lehátky a slunečníky. 

STRAVOVÁNÍ
Snídaně jsou formou bufetu.

PLÁŽ
Asi 150 m od hotelu se nachází menší písečná pláž 
s menším přístavem.

SHRNUTÍ
Krásné a moderní ubytování na skvělém místě 
s unikátní atmosférou.

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 150 m
Centrum: cca 800 m

www.viamare.cz/rprs103



PAROS � PARIKIA

Hotel � Snídaně

Eri

� NOVINKA

� Pro páry

� Rodinná atmosféra

� Klidné prostředí

� Rezervujte včas

POLOHA
Hotel, který funguje už od roku 1988 a v roce 2001 prošel
celkovou rekonstrukcí, se nachází mimo rušné centrum
hlavního města ostrova. Díky své poloze na svahu nabízí
krásný výhled na přístav, hory, moře a nezapomenutelné
západy slunce. Přístav a tedy i centrum hlavního města
Parikia (Paros) je od hotelu vzdáleno přibližně 2 km. 

UBYTOVÁNÍ
Ubytovat se je možné ve 2lůžkových pokojích s možností
přistýlky (ceny na webu), ve kterých najdete klimatizaci,
ledničku, TV, telefon s přímou volbou, Wi-Fi, trezor, fén 
a balkón či terásku. 

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
Při příjezdu Vás přivítá prostorná recepce spolu s lobby
místností s TV a barem. Dále v hotelu najdete venkovní
posezení s výhledem do zahrady a záliv Parikia, bazén
s lehátky a slunečníky a s barem, snack bar, restauraci,
parkoviště a Wi-Fi.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně jsou formou bufetu.

PLÁŽ
Nejbližší pláž je od hotelu přibližně 800 m. Jedná se o menší
pláž. Větší a lépe organizovaná pláž je pak od hotelu
přibližně 1,5 km.

SHRNUTÍ
Hotel v klidném prostředí v docházkové vzdálenosti centra
města i moře. 

VZDÁLENOSTI
Menší pláž: cca 800 m
Větší pláž: cca 1,5 km
Centrum: cca 2 km

www.viamare.cz/rprs102
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Odlety
Praha

Odletové dny
Út, Pá
Počet nocí: 10, 11

Dospělá osoba

Cena od

18 770 Kč*

Viz příloha Ceník str. 113

* Cena po nejvyšší slevě
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PAROS � PARIKIA

Hotel � Snídaně

Polos

POLOHA
Hotel se nachází pár kroků 
od snad nejkrásnější pláže 
na ostrově. Je ukrytý v klidné uličce
pouhé 2 minuty pěšky od pobřežní
promenády, která vede skoro
kolem celého města a je lemována
nespočtem restaurací, kaváren,
taveren, barů a obchodů. 
Je na dosah veškeré zábavě, pláže 
a zároveň v klidném prostředí.

UBYTOVÁNÍ
Standardní 2lůžkové pokoje jsou
vybaveny koupelnou s WC,
ledničkou, telefonem, TV/SAT,
trezorem, klimatizací, Wi-Fi. 

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je non-stop recepce, lobby
prostory s příjemným posezením
a barem, restaurace s vnitřním
i venkovním posezením, udržovaná
menší zahrada, bazén s lehátky
a slunečníky.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně je formou bufetu.

PLÁŽ
Příjemná písečná pláž je od hotelu
vzdálena přibližně 50 m.

SHRNUTÍ
Čisté a světlé ubytování s dávkou
soukromí a v těsné blízkosti
rušného, ale krásného města.

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 50 m
Centrum: cca 500 m

www.viamare.cz/rprs104

Hotel � Snídaně

Alkyon

POLOHA
Tento hotel se nachází mezi dvěma
plážemi a pouhých 10 minut chůze
od centra hlavního města. Jen pár
kroků od hlavní silnice vedoucí
podél břehu přes přístav, kde se
mění v pobřežní promenádu 
plnou restaurací, taveren, barů,
kaváren a obchodů. Lokalita hotelu,
která je již skoro na konci města,
zaručuje klidné prostředí mimo
hlavní ruch města.

UBYTOVÁNÍ
Ubytování je možné ve 2lůžkových
pokojích s možností přistýlky 
(pro děti do 12 let). Všechny pokoje
jsou vybaveny koupelnou s WC,
ledničkou, klimatizací, fénem,
TV/SAT, Wi-Fi, telefonem,
a balkónem s bočním výhledem 
na moře.

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
Pří příchodu Vás přivítá prostorná
vstupní hala s recepcí, dále zde
najdete venkovní posezení 
na terase s výhledem na pláž,
restauraci a lobby prostory.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně je formou bufetu.

PLÁŽ
Hotel se nachází mezi klidnější pláží
a rušnější organizovanou pláží.
K oběma Vám cesta zabere
přibližně 2 minuty.

SHRNUTÍ
Čisté a klidné ubytování v dosahu
města a přímo před pláží.

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 10 m
Centrum: cca 500 m

www.viamare.cz/rprs101

Odlety
Praha

Odletové dny
Út, Pá
Počet nocí: 10, 11

Dospělá osoba

Cena od

22 460 Kč*

Viz příloha Ceník str. 113

* Cena po nejvyšší slevě

Odlety
Praha

Odletové dny
Út, Pá
Počet nocí: 10, 11

Dospělá osoba

Cena od

19 016 Kč*

Viz příloha Ceník str. 113

* Cena po nejvyšší slevě

� NOVINKA
� Pro páry
� I pro náročné

� NOVINKA
� Pro páry
� Přímo u pláže




