
SKOPELOS

SKOPELOS

� STÁLE ZELENÝ OSTROV
� DIVOKÉ PLÁŽE S BÍLÝM PÍSKEM
� SYNONYMUM MUZIKÁLU MAMMA MIA

Letecké zájezdy
na 10 a 11 nocí

Odletové místo
Praha

Druhý největší ostrov severních Sporad leží
v Egejském moři. Ve středověku nesl jméno
Paparethos a je také označován jako zelená
perla Sporad.

Skopelos je známý předeším díky své krásné
přírodě. Typické jsou všudypřítomné borové
lesy, travnaté pláně, platanová údolí, barevné
vinice a nádherné pláže s kříšťálově průzračným
mořem. Ostrov vešel do povědomí turistů
především díky filmu Mamma Mia, který se zde
částečně natáčel. Ačkoliv se stal velmi
populárním, není nikdy přelidněný a je tedy
ideálním místem pro odpočinek. 

Na ostrově není letiště. Nejbližší se nachází 
na sousedním Skiathosu, odkud Vás 
na Skopelos dopraví loď. 

Hlavní město Skopelos je hlavním centrem
administravy, obchodu a kultury. Spleť úzkých
uliček a romantická zákoutí vytvářejí
neopakovatelnou atmosféru města a lákají
k romantickým procházkám, které je možné
zakončit v některé z místních taveren, restaurací
nebo se odreagovat v některém z barů
či hudebních klubů.

Za zmínku stojí i druhé největší město Glossa,
položené vysoko v kopcích, které se může pyšnit
svou kuchyní složenou z velké části z darů moře
a kozího sýra spolu s tradičním místním vínem
a také nádhernými výhledy na moře a okolní
ostrovy.

Na ostrově je nespočet pláží, některé jsou
divoké a lze se na ně dostat pouze člunem.
Největší pláží je Milia, kterou můžeme navštívit
na jihozápadě ostrova. Tato údajně nejkrásnější
pláž Vám nabídne skvělý servis v podobě
kvalitního občerstvení, lehátek a slunečníků.
Hned vedle je další nádherná pláž Kastani,
známá z filmu Mamma Mia. Jen kousek odtud
nalezneme další oblíbené letovisko Panormos.
Mezi další oblíbená místa s okouzlujícími
plážemi jsou Adrina, Agnontas, Armenopetra,
Elios, Glyfoneri, Glisteri, Chóvolo, Limnonari,
Loutraki, Panormos, Perivolou nebo Velanio.

Z ostrova Skopelos je pravidelné lodní spojení
s ostrovy Skiathos a Alonissos.

Kompletní nabídka ubytování a aktuální
ceny na www.viamare.cz/skopelos
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DOPORUČUJEME
� vydejte se prozkoumat nejvýše

položený bod ostrova - Paluky  (více jak
500 m n. m.), cestou můžete navštívit
klášter Parekklísi Agias Trijádas nebo
byzantský klášter Taxiarchón

� příjemným zpestřením dovolené mohou
být turistické procházky po vyznačených
cestách

� navštivte jedno z nejslavnějších
a nejromantičtějších míst - kostelík
Agios Ioannis, jehož poloha je vysoko 
na skále, kam vede cesta po schodech,
poblíž je nádherná pláž.

Další zajímavosti Vám na místě
doporučí zástupce CK.
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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):

Mamma Mia - výlet ve stopách filmu Mamma
Mia začíná v hlavní městě Skopelos. Následuje
přejezd a návštěva vesnice Neo Klima - Elios. 

Nechybí ani zastávka v kostele Agios Ioannis,
kde se natáčely neslavnější scény z filmu. 
Celý výlet je zakončený koupáním na pláži
Kastani Beach. (orientační cena: 25 €, 
děti do 12 let: 11 €)

Alonissos - lodní výlet, během kterého
navštívíte ostrov Alonissos s národním parkem

Marine, kde Vám představí vzácného tvora -
tuleně. Západně od přístavu Patitiri se nalézá
staré město Palia-Alonissos. Po procházce
městem se vydáte na jednu z mnoha krásných
pláží, kde můžete zahlédnout delfíny nebo již
zmiňované tuleně. (orientační cena: 27 €, 
děti do 12 let: 13 €) 

VÝLETY Výlety a tipy naleznete na webu.

SKOPELOS

STAFILOS

Malá přímořská vesnička na jižním pobřeží
ostrova je vzdálena asi 4 km od hlavního města
Skopelos. Oblast je jako stvořená pro klidnou
a pohodovou dovolenou. Vesnička získala jméno
po prvním králi ostrova, který byl synem boha
Dionýsa a krásné princezny Ariadny.
Ideální místo pro všechny milovníky koupání je
korunováno 2 krásnými písčito-oblázkovými
plážemi - Stafilos a Velanio. Část pláže Velanio je

nudistická. Velkou výhodou je místní doprava,
která Vás může několikrát denně dopravit 
do hlavního města a na další pláže. Naleznete
zde několik taveren roztroušených po vesničce.
Možnost nákupů je po cestě do hlavního města.
Ve Stafilosu je písčito-oblázková pláž s možností
pronájmu lehátek a slunečníků, plážový bar,
3 taverny, možnost využití místní autobusové
dopravy, možnost zakoupení výletů a pronájmu
motorových vozidel přes zástupce Viamare,
který místo pravidelně navštěvuje. 

Transfer:
Cesta z letiště Skiathos do přístavu, plavba 
na Skopelos (asi 60 minut), a dále do Stafilosu
(asi 15-60 minut - podle toho, zda připlujete 
do přístavu Loutraki nebo města Skopelos).

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ

Panorama (studia) ... str. 290

Poznávejte na dovolené.
Ceny pronájmů aut naleznete na webu.

AGNONTAS

Agnontas je malá rybářská vesnička doslova
obklopena borovicovými lesy. Z malebného
přístavu vyplouvají rybářské bárky a lodě
k sousedním ostrovům. Na malou oblázkovou
pláž přímo navazují 3 taverny, vždy s nabídkou
čerstvých ryb. Naproti přes komunikaci, která
vede podél pláže, je obchod. Velkou předností
Agnontas je pravidelné autobusové spojení
umožňující návštěvu hlavního města Skopelos
(cca 8 km) nebo dalších pláží a zajímavostí

na ostrově. Pěšky se můžete vydat na pěknou
pláž Limnonari (cca 1,5 km) nebo na jih k mysu
Amarandos (cca 2 km) se skalnatým pobřežím
a křišťálově čistou vodou.   
V Agnontas je oblázková pláž s pozvolným
vstupem do vody, možnost pronájmu lehátek
a slunečníků, 3 taverny, obchod, malý přístav,
možnost využití místní autobusové dopravy,
možnost zakoupení výletů a pronájmu
motorových vozidel přes zástupce Viamare,
který místo pravidelně navštěvuje.  

Transfer:
Cesta z letiště Skiathos do přístavu, plavba 
na Skopelos (asi 60 minut), a dále do Agnontas
(asi 25-50 minut - podle toho, zda připlujete 
do přístavu Loutraki nebo města Skopelos).

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ

Korina (studia) ... str. 291

NEO KLIMA - ELIOS

Neo Klima - Elios je přímořské letovisko asi 
19 km západně od hlavního města Skopelos.
Bylo postaveno obyvateli vesnice Palaio Klima,
kteří byli nuceni opustit svoje domovy 
po zemětřesení. Letovisko leží na úpatí zelené
hory Delphi a malebnost krajiny podtrhují husté
borovicové lesy obklopující celé letovisko. 
V malém centru navazujícím na přístav
s marinou najdete několik taveren, pekárnu 
a obchody s potravinami. Za návštěvu stojí
kostel zasvěcený patronovi - Agios Anargyros.
Přístav s marinou rozděluje poměrně dlouhou
písčito-oblázkovou pláž. Nejznámější pláží této
oblasti je Chóvolo, na kterou se dostanete za

pár minut po kamenité stezce kopírující skalnaté
pobřeží. Pravidelné autobusové spojení
umožnuje návštěvu hlavního města a dalších
krásných pláží - Kastani nebo-li Mamma Mia 
(cca 4 km) nebo Milia (cca 5 km). V srpnu 
se v letovisku koná „Noc olihní“ přitahující zájem
celého ostrova.
V letovisku najdete dlouhou písčito-oblázkovou
pláž s pozvolným vstupem do vody a s možností
pronájmu lehátek a slunečníků, vodní sporty,
plážový bar, taverny, kavárny, obchody, řezníka,
pekárnu, bankomat, poštovní schránku, marinu,
možnost pronájmu motorových člunů, možnost
půjčení motorových vozidel a rezervace výletů
přes zástupce Viamare, který místo pravidelně
navštěvuje.  

Transfer:
Cesta z letiště Skiathos do přístavu, plavba 
na Skopelos (asi 60 minut), a dále do Neo Klima
- Elios (asi 20-40 minut - podle toho, zda
připlujete do přístavu Loutraki nebo města
Skopelos).

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ

Anna (studia) … str. 292
Delphi (studia, apartmány) ... str. 293



SKOPELOS � STAFILOS

Studia � Bez stravy

Panorama

� NOVINKA

� Dítě výhodná cena

� Klidné prostředí

� Rezervujte včas

POLOHA
Vilka je postavena ve svahu nad zeleným údolím. Dá se zde
předpokládat klidné prostředí. V malé vesničce a jejím okolí
jsou asi 3 taverny. Zastávka místní autobusové dopravy,
která Vás doveze za pár minut do hlavního města nebo
k dalším krásným plážím je u hlavní silnice (cca 400 m). 
Do Skopelosu (cca 4 km) můžete dojít také pěšky po silnici. 

UBYTOVÁNÍ
Pěkná studia jsou ve zvýšeném přízemí, terasy směřují
k moři a jsou odděleny paravany. Interiér studií je řešen
originálně, manželská postel nebo 2 lůžka jsou v patře
(cca 10 schodů) a rozkládací gauč je dole. Studia mají sprchu,
WC, kuchyňský kout (včetně vařiče, základního nádobí
a ledničky), klimatizaci a TV. Wi-Fi je ve veřejných prostorách
(bez záruky). Dětská postýlka je na vyžádání (zdarma).

PLÁŽ
Na pěknou písčito-oblázkovou pláž Stafilos se dostanete asi
za 5 minut po místní komunikaci a schodech. Můžete si zde
pronajmout slunečníky a lehátka. Vydáte-li se na konec pláže
a pak po pěšině, dojdete ke krásné pláži Velanio, která
je z části nudistická.  

SHRNUTÍ
Pěkná studia v klidném prostředí, s výhledem na moře
a snadným dosahem pěkných pláží a hlavního města.  
Doporučujeme pronájem auta.

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 270 m
Nejbližší taverna: cca 230 m

www.viamare.cz/rsko104
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Odlety
Praha

Odletové dny
Út, Pá 
Počet nocí: 10, 11

Dospělá osoba

Cena od

12 790 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 Kč

Viz příloha Ceník str. 127

* Cena po nejvyšší slevě



� NOVINKA

� Dítě výhodná cena

� Blízko pláže a centra

� Příznivá cena
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Odlety
Praha

Odletové dny
Út, Pá 
Počet nocí: 10, 11

Dospělá osoba

Cena od

13 850 Kč*

Dítě do 18 let na přistýlce

Výhodná cena od

5 990 Kč
Platnost ceny do 31. 3.

Dítě do 18 let pobyt zdarma

Cena od

7 990 Kč

Viz příloha Ceník str. 127

* Cena po nejvyšší slevě

Studia � Bez stravy

Korina

SKOPELOS � AGNONTAS

POLOHA
Vilka stojí ve vilové zástavbě a je obklopena zelení
a květinami. U domu je posezení s vybavením na barbecue.
Na městskou pláž se dostanete po cestě, která vede okolo
sousedních vilek, a pak pokračujete asi 40 m po místní
pobřežní komunikaci. Nedaleko je zastávka místní
autobusové dopravy, která Vás asi za 20 min. zaveze
do hlavního města nebo na další pláže. Při cestě na pláž
narazíte na obchod a 3 taverny, které jsou vyhlášené rybími
specialitami. 

UBYTOVÁNÍ
Jednoduše vybavená 2lůžková studia, některá s možností
přistýlky (pevné lůžko nebo rozkládací gauč), jsou
ve zvýšeném přízemí (asi 10 schodů) nebo v 1. patře. Studia
mají sprchu, WC, kuchyňský kout (včetně vařiče, základního
nádobí a ledničky), klimatizaci, fén, Wi-Fi a TV. Většina
balkónů je kryta zelení nebo závěsem, který poskytuje
příjemný stín. Dětská postýlka je na vyžádání (zdarma). 

PLÁŽ
Menší městská oblázková pláž s pozvolným vstupem
do moře je vzdálena cca 80 m. Můžete si zde pronajmout
slunečníky a lehátka. Na další krásné pláže (Limnonari, Milia,
Kastani) se dostanete několikrát denně místní autobusovou
dopravou. 

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 80 m
Nejbližší taverna: cca 60 m

SHRNUTÍ
Největší předností je blízkost oblázkové pláže a klimatizace
zdarma. Ubytování představuje dobrý standard za výhodnou
cenu.

www.viamare.cz/rsko102



SKOPELOS � NEO KLIMA - ELIOS

Studia � Bez stravy

Anna

� NOVINKA

� Sleva pro klienty 55+

� Pro páry

� Blízko centra

� Rezervujte včas

POLOHA
Vilka stojí ve svahu ve vilové zástavbě nad městečkem Neo
Klima - Elios. K pláži se dostanete pohodlně doslova za pár
minut. Také taverny, kavárny a obchody jsou velmi blízko.  
Nedaleko je i autobusová zastávka, odkud se snadno
dostanete až do hlavního města Skopelos.

UBYTOVÁNÍ
Standardně vybavená 2lůžková studia, některá s přistýlkou
(pevné lůžko), jsou v 1. a 2. patře. Z balkónů
je panoramatický výhled na moře nebo zalesněné pohoří.
Součástí vybavení je sprcha, WC, kuchyňský kout (včetně
vařiče, základního nádobí a ledničky), klimatizace, fén, Wi-Fi
a TV. Dětská postýlka je na vyžádání (zdarma). 

PLÁŽ
Přes 500 m dlouhá písčito-oblázková pláž s pozvolným
vstupem do moře je rozdělena přístavištěm pro lodě. Můžete
si zde pronajmout lehátka a slunečníky. Pokud se vydáte
pěšky podél skalnatého pobřeží směrem na jih, dojdete
ke krásné přírodní pláži Chóvolo. 

SHRNUTÍ
Příjemné ubytování, velmi blízko centra a pláže.

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 200 m
Centrum Neo Klima - Elios: cca 100 m

www.viamare.cz/rsko101
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Odlety
Praha

Odletové dny
Út, Pá 
Počet nocí: 10, 11

Dospělá osoba

Cena od

13 768 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 Kč

Viz příloha Ceník str. 127

* Cena po nejvyšší slevě



� NOVINKA

� Pro rodiny s dětmi

� Vodní sporty

� Rezervujte včas
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Odlety
Praha

Odletové dny
Út, Pá 
Počet nocí: 10, 11

Dospělá osoba

Cena od

14 424 Kč*

Děti do 15 let pobyt zdarma

Cena od

7 990 Kč

Viz příloha Ceník str. 127

* Cena po nejvyšší slevě

Studia a apartmán � Bez stravy 

Delphi

SKOPELOS � NEO KLIMA - ELIOS

POLOHA
Rodinný apartmánový hotel se 4 budovami a s pěkným
bazénem se nalézá na okraji letoviska. Velkou přednostní
tohoto místa je krásná a upravená zahrada. Na pláž se
dostanete ani ne za 7 minut po místní komunikaci. Cesta
zpět bude trvat o něco déle, protože na rovinatý úsek cesty
navazuje mírné stoupání. Zastávka autobusu je nedaleko. 

UBYTOVÁNÍ
Studia a apartmán jsou vybaveny sprchou, WC, kuchyňským
koutem (včetně vařiče, základního nádobí a ledničky),
klimatizací, TV a telefonem. 2lůžková studia v 1. patře mají
manželskou postel nebo 2 lůžka. Apartmán se nachází
ve 2. patře a má ložnici s manželskou postelí a 2 gauče 
(pro děti do 15 let) v obytné kuchyni. Z balkónů je výhled 
na bazén a moře přes střechu sousední budovy, částečně
zastíněný zelení. Dětská postýlka je na vyžádání (zdarma).

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je recepce, snack bar s posezením, venkovní bazén 
s lehátky a slunečníky, dětské hřiště, Wi-Fi v prostoru recepce
a snack baru. U hotelu je místo k zaparkování. Sejf si lze
pronajmout na recepci.

STRAVOVÁNÍ
Doporučujeme připlatit si servírované kontinentální snídaně
a servírované večeře (salát, hlavní chod, dezert - platba 
na místě). Snack bar je otevřen po celý den.

PLÁŽE
Nejbližší písčito-oblázková pláž s nabídkou vodních sportů
je vzdálena cca 450 m. Můžete si zde pronajmout slunečníky
a lehátka. Vydáte-li se podél pobřeží a skalisek na jih, dojdete
na krásnou pláž Chóvolo. Tato pláž není organizovaná. 

SHRNUTÍ
Kvalitní a pěkné ubytování, poskytování komplexních služeb
a přívětivý přístup celé rodiny k hostům jsou velkou
přednostní tohoto hotelu.

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 450 m
Centrum Neo Klima - Elios: cca 500 m

www.viamare.cz/rsko103




