
SKIATHOS

SKIATHOS
Letecké zájezdy
na 10 a 11 nocí

Odletové místo
Praha

Skiathos je jedním z nejvýznamnějších
ostrovů severních Sporad. Je to ostrov
zelených borovic, vinohradů, piniových hájů
a olivových sadů.

Hlavní město Skiathos leží na východním
pobřeží nad malým zálivem, který je současně
i přístavem. Bílé domky s červenými střechami
jsou vystaveny kaskádovitě ve svahu,
romantické uličky zavedou návštěvníky
z různých koutů Evropy do barů, taveren,
restaurací a nočních klubů. V hlavním městě
pulzuje noční život a zábava až do ranních
hodin. Nedaleko hlavního města se nachází
mezinárodní letiště Papadiamantis, které
zajišťuje spojení s pevninou.
Letoviska ostrova s krásnými plážemi leží
především na jihu a v jihozápadní části ostrova.
Pláže s jemným zlatým pískem a většinou
pohodlným a pozvolným vstupem do moře jsou
dobře vybavené sprchami, toaletami, lehátky,
bary, tavernami a v mnoha případech i středisky
vodních sportů. Řada pláží na ostrově
je oceněna Modrou vlajkou EU.
Z výčtu pláží můžeme jmenovat pláž Agia Eleni 
a Banana, která je vyhledávána hlavně mladými
lidmi, protože zde většinu dne hraje disco,
techno nebo hip hop. Další a klidnější pláže jsou
Troulos, Megali Amos, Vasilias, Platanias, Agia
Paraskevi a další. Za nejkrásnější pláž
je považována Koukounaries, největší a nejdelší
pláž na ostrově, s pozvolným vstupem do moře,
nabídkou vodních sportů a potápěčskou
základnou. Další nádherná pláž Lalaria
je přístupná pouze z moře, ale lze ji navštívit
v rámci lodního výletu.
Z hlavního města jezdí pravidelná autobusová
doprava až na pláž Koukounaries a během cesty
zastavuje na dalších krásných plážích této
oblasti. Z hlavního města Skiathos vyplouvají
pravidelně lodě na okolní ostrovy.
Sever ostrova je porostlý borovicemi a piniovými
háji a spolu s vnitrozemím si uchovává původní
klid ostrova. Nejsevernějším místem na ostrově
je město Kastro, jehož nedobytná pevnost
chránila město před nájezdy pirátů. Poblíž

Kastra v r. 1704 založili mniši pozoruhodný
klášter sv. Evangelistria, který se stal v době
odporu proti Turkům útočištěm mnoha psanců.
Zde údajně vznikl i návrh řecké vlajky, 
která zde i poprvé zavlála.
Na ostrově naleznete i několik dalších klášterů
a kapliček. Vzhledem k malé rozloze ostrova 
si návštěvníci mohou celý ostrov projít pěšky
a věnovat se tak i aktivní dovolené. 
Doporučujeme i pronájem motocyklu nebo auta.
Ostrov Skiathos nemůže nikoho nechat
chladným! Určitě se Vám budou líbit krásné
zlaté písky, kde borovicové lesy zasahují
bezprostředně až k plážím, i jeho divoké pláže
na severním pobřeží. Komu by se zdál ostrov
malý, může se vypravit na výlet na další ostrovy
Sporad, jako je malý ostrůvek Tsougrias, Arkos,
Skopelos a Alonissos. Ostrov Skiathos Vám
nabízí odpočinkovou dovolenou u moře,
ale i aktivní dovolenou plnou procházek
a dobrodružství. 

Kompletní nabídka ubytování a aktuální
ceny na www.viamare.cz/skiathos
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DOPORUČUJEME
� klenotem ostrova je město Skiathos

(Chora), nechte se unášet atmosférou
tohoto města, navštivte poloostrov
Bourtzi a projděte se po hlavní třídě
Papadiamantis

� pronajměte si dopravní prostředek
a jeďte se vykoupat na překrásné pláže
severního pobřeží (pláž Lalaria, Megas
Gialos, Kechria, Aselinos a další)

� navštivte věhlasný klášter Evangelistria
a starobylý hrad Kastro a vykoupejte 
se na pláži Kastro

� střídejte pláže a využijte k tomu lodní
taxíky a dobře fungující místní dopravu

� vyzkoušejte některé vodní sporty, 
které nabízejí na mnohých plážích
jižního pobřeží

Další zajímavosti Vám na místě
doporučí zástupce CK.

� ZELENÝ SMARAGD V EGEJSKÉM MOŘI
� OSTROV S VÍCE JAK 60 NÁDHERNÝMI

PLÁŽEMI S JEMNÍM ZLATAVÝM PÍSKEM
� OSTROV PROSLAVENÝ FILMEM MAMMA MIA
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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):

Skopelos - Alonissos - lodní výlet, během
kterého navštívíte ostrov Skopelos a jeho hlavní
město. Další zastávka je na ostrově Alonissos,
kde Vám v národním parku Marine 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 €)

Plavba Mamma Mia - výlet nejen pro všechny
fanoušky filmu Mamma Mia, jehož značná část
byla natočena na ostrově Skopelos. První
zastávkou je známý kostel na skále - Agios
Ioannis. Plavba pokračuje do hlavního města
Skopelos a poslední zastávka je na pláži Kastani,
kde se odehrávala další ze známých scén
muzikálu. (orientační cena: 25 €, děti do 12 let: 13 €)

Okružní plavba kolem ostrova - nejoblíbenější
výlet plný odpočinku. První zastávka je na pláži
Lalaria, jedné z nejvíce fotografovaných pláží
Řecka. Další zastávkou je pláž Kastro se starým
hradem. Zde je možnost oběda v taverně přímo
na pláži (oběd není v ceně výletu). Okružní
plavba se uzavře na malém ostrůvku Tsougrias,
kde se nachází malý kostelík Agios Floros 
s úžasným výhledem na moře. (orientační cena:
22 €, děti do 12 let: 11 €)

SKIATHOS

SKIATHOS - HLAVNÍ MĚSTO

Skiathos, místní také říkají Chora, je srdcem
celého ostrova. Hlavní město bylo postaveno 
na místě starého města v roce 1830 podle
tradičního ostrovního stylu. Typické jsou malé
bílé domky s červenými střechami, s balkónky
a s malými zahrádkami s květinami. Ulice Chory
jsou v létě plné lidí, na hlavní třídě města, která
se jmenuje Papadiamantis (podle slavného

řeckého básníka, který se zde narodil), je řada
obchodů, turistických krámků, taveren a barů.
Ve večerních hodinách se město promění v živé
a pulsující místo, kde se návštěvníci města rádi
baví dlouho do noci a někdy do časných ranních
hodin.

Z nového přístavu odjíždějí trajekty do Volosu
a na další ostrovy Sporad. Vyplouvají odtud
i malé výletní lodě, čluny a lodní taxi, které Vás

dopraví na řadu krásných pláží jižního pobřeží
nebo na některé blízké ostrovy např. na ostrov
Tsougrias. Můžete si zde pronajmout i malý
motorový člun a vydat se na výlet sami.
Ve městě Skiathos naleznete taverny, kavárny,
bary, noční kluby, obchody, obchody 
se suvenýry, butiky, lékárny, nemocnici,
bankomaty, taxislužbu a místní dopravu, která
Vás zaveze na pláže jižního pobřeží ostrova.

KOLIOS

Kolios (znamená makrela) je malá osada
na jižním pobřeží ostrova, pouhých cca 8 km
od hlavního města Skiathos a cca 1,5 km
od sousední osady Platanias. Naleznete zde
taverny a malý supermarket. 

Transfer:
Cesta z letiště Skiathos do Koliosu (cca 12,5 km)
potrvá asi 25 minut.

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ

Pandora (studia a apartmán) ... str. 296

AGIA PARASKEVI

Osada Agia Paraskevi se nalézá okolo krásné
pláže stejného jména na jižním pobřeží ostrova,
které je chráněno před severními větry. Hlavní
město ostrova Skiathos je vzdáleno pouze 
cca 9 km a sousední osada Platanias jen 500 m.
Osada dostala jméno podle venkovského
kostelíka, který se skrývá ve stínu obrovských
platanů a vysokých osik, které zasahují
až k moři. Naleznete zde obchod, taverny

a kavárny. 26.7. se zde každoročně slaví
náboženský svátek Agia Paraskevi. 

Transfer:
Cesta z letiště Skiathos do Agia Paraskevi 
(cca 14 km) potrvá asi 30 minut.

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ

Telis (studia) ... str. 297

Velkou výhodou je místní doprava, která Vás může několikrát denně dopravit do hlavního města.
Přes zástupce CK si můžete zapůjčit motorky a auta a zakoupit výlety.

TROULOS

Troulos je malá osada, která vznikla okolo
kouzelné pláže se zlatým pískem stejného
jména. Z pláže je výhled na malý ostrůvek
Troulonissia, který tvarem připomíná kopuli
chrámu. Právě podle tohoto ostrova získala
osada jméno, Troulos totiž v překladu znamená
kopule chrámu. 
Osada Troulos je vzdálena od hlavního města
necelých 11 km a na hlavní komunikaci

je autobusová zastávka, odkud se můžete dostat
několikrát denně do hlavního města a na další
krásné pláže jižního pobřeží.

Transfer:
Cesta z letiště Skiathos do Troulos (cca 16 km)
potrvá cca 40 minut.

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ

Paschalis (studia) ... str. 298

KOUKOUNARIES

Koukounaries je osada okolo stejnojmenné
pláže se zlatým pískem, která je mnohými
považována za jednu z nejkrásnějších pláží
ve Středozemním moři. Vzdálenost od hlavního
města ostrova je pouhých 13 km. V osadě
Koukounaries najdete řadu taveren, kavárny,
obchody a různé kiosky s občerstvením.
Malebnost krajiny podtrhuje bujná vegetace
a neuvěřitelně barevné moře. Celé místo
ozvláštňuje jezero Strofilia, které zde ústí

do moře u malého přístavu u východní části
pláže. Jezero Vám nabídne zajímavý přírodní
biotop. 

Transfer:
Cesta z letiště Skiathos do Koukounaries 
(cca 18 km) potrvá asi 45 min.

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ

Maria (studia, apartmány) ... str. 299

Poznávejte na dovolené.
Ceny pronájmů aut naleznete na webu.



SKIATHOS � KOLIOS

Studia a apartmán � Bez stravy

Pandora

� Dítě výhodná cena

� Pro rodiny s dětmi

� Pěkný výhled na moře

� Rezervujte včas

POLOHA
4 vilky Pandora jsou postaveny ve svahu a jsou obklopeny
vzrostlými stromy a udržovanou zahradou. Stojí v dostatečné
vzdálenosti od místní komunikace, která spojuje všechny
pláže jižního pobřeží ostrova Skiathos. Nedaleko je zastávka
místní autobusové dopravy, která Vás za pár minut zaveze
k dalším krásným písečným plážím této oblasti a do hlavního
města Skiathos. Nejbližší supermarket je vzdálen asi 180 m,
od Pandory se k němu dostanete zadní cestou. V tomto
místě je také veřejný bazén a taverna.

UBYTOVÁNÍ
Postorná studia jsou v přízemí a mají 2 nebo 3 lůžka.
Apartmán je v 1. patře a má 1 ložnici s manželským lůžkem
(široké cca 150 cm) a obytnou kuchyň s rozkládacím gaučem,
kde se pohodlně vyspí další dospělá osoba nebo až 2 děti 
do 15 let. Studia a apartmán jsou vybaveny sprchou, WC,
kuchyňským koutem (včetně vařiče, základního nádobí
a ledničky), klimatizací, TV, sejfem a fénem. Ze zastíněných
teras studií a apartmánu je pěkný výhled na moře. Wi-Fi 
je před budovou, ve které bydlí majitel. Dětská postýlka 
je na vyžádání (zdarma). Studia mají jména řeckých Múz 
a nymf (Calypso, Cleo, Caliopea Polymnia).

PLÁŽ
Na písečnou pláž s pozvolným vstupem do vody 
se dostanete za pár minut po schodech, které vedou přímo
od vilek zahradou k místní komunikaci. Po překročení
komunikace pokračujete pohodlnou cestou na krásnou pláž
Kolios, kde je taverna. Schodišti se můžete vyhnout, pokud
od Pandory půjdete po příjezdové cestě. Na pláži si můžete
pronajmout slunečníky a lehátka. Dají se zde provozovat
i vodní sporty. Další krásnou pláží v dosahu pěší chůze 
je pláž Vromolimnos. 

SHRNUTÍ
Největší předností tohoto ubytování je krásný výhled
na moře, velkorysý prostor v okolí domu s pěstěnou
zahradou, dobrý dosah 2 krásných písečných pláží se
snadným přístupem do moře a klimatizace v ceně. 

VZDÁLENOSTI
Pláže: 74 nižších schodů a cca 315 m
Autobusové zastávky: 74 nižších schodů a cca 100 m

www.viamare.cz/rski101
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Odlety
Praha

Odletové dny
Út, Pá
Počet nocí: 10, 11

Dospělá osoba

Cena od

12 690 Kč*

Dítě až do 15 let na přistýlce

Výhodná cena od

5 990 Kč
Platnost ceny do 31. 3.

Děti až do 15 let pobyt zdarma

Cena od

7 990 Kč
Viz příloha Ceník str. 128

* Cena po nejvyšší slevě



� Dítě výhodná cena

� Oblíbené

� Krásná písečná pláž 
na dosah

297Rezervujte online na www.viamare.cz, Praha 222 206 206  |  www.vtt.cz, Praha 222 206 666  |  Brno 530 350 880  |  Ostrava 591 166 000

Odlety
Praha

Odletové dny
Út, Pá
Počet nocí: 10, 11

Dospělá osoba

Cena od

13 686 Kč*

Dítě do 8 let na přistýlce

Výhodná cena od

5 990 Kč
Platnost ceny do 31. 3.

Dítě až do 8 let pobyt zdarma

Cena od

7 990 Kč

Viz příloha Ceník str. 128

* Cena po nejvyšší slevě

Studia � Bez stravy / možnost dokoupení snídaní

Telis

SKIATHOS � AGIA PARASKEVI

POLOHA
2 dvoupatrové vilky Telis jsou postaveny ve svahu nad
krásnou písečnou pláží Agia Paraskevi. Na pláž se dostanete
velmi rychle po vybetonovaném chodníku, který vede 
ze svahu k místní komunikaci. Cesta na pláž pak pokračuje 
po zpevněné cestě okolo hotelu Skiathos Princess. Cestu 
k pláži od horní vilky Telis II si můžete zkrátit, použijete-li
schodiště, které vede od vilky Telis I. Nedaleko je zastávka
místní autobusové dopravy, která Vás doveze za pár minut
k dalším krásným písečným plážím nebo do hlavního města
Skiathos. V malé osadě Agia Paraskevi je obchod a taverny.  

UBYTOVÁNÍ
Prostorná studia mají 2 lůžka nebo manželskou postel,
některá studia mají 3. lůžko nebo rozkládací gauč. Studia
jsou příjemně zařízena a mají sprchu, WC, kuchyňský kout
(včetně vařiče, základního nádobí a ledničky), klimatizaci,
TV/SAT, fén (na vyžádání v recepci) a Wi-Fi. Ze zastíněných
balkónů je výhled na moře, boční výhled na moře nebo
částečný výhled na moře a do zeleného údolí. V dolním
domě hotelu je recepce s posezením, kde si můžete
pronajmout sejf, dále je zde malé muzeum s tkalcovským
stavem. V domě je možné vyžádat dětskou postýlku
(zdarma).

STRAVOVÁNÍ
Doporučujeme dokoupení rozšířené kontinentální snídaně
(platba na místě), která je podávána formou bufetu 
na zastřešené terase u domu.

PLÁŽ
Vilky stojí nad krásnou písečnou pláží s pozvolným vstupem
do vody, kde si můžete pronajmout slunečníky a lehátka. Dají
se zde provozovat i vodní sporty. Další blízké pláže jsou
Poros a Platanias.

SHRNUTÍ
Největší předností tohoto ubytování je výhled na moře 
a do zeleného údolí a dobrý dosah krásné písečné pláže 
se snadným přístupem do moře.

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 150 - 200 m
Autobusová zastávka: cca 50 m

www.viamare.cz/rski102



SKIATHOS � TROULOS

Studia � Bez stravy

Paschalis

� Sleva pro klienty 55+

� Dítě výhodná cena

� Pěkný výhled na moře

� Klidné prostředí

POLOHA
Paschalis se studii a bazénem je postaven ve svahu nad
zeleným údolím. Dá se zde předpokládat klidné prostředí.
Nedaleko je krásná písečná pláž Troulos s pozvolným
vstupem do moře a se vzrostlými piniemi. Na pláž 
se dostanete po zpevněné cestě, která vede ze svahu, 
pak pokračuje po místní komunikaci a ke krásné písečné
pláži Troulos. Při cestě na pláž narazíte také na obchod 
a na autobusovou zastávku, odkud se můžete několikrát
denně dostat na další krásné pláže jižního pobřeží ostrova 
a do hlavního města.

UBYTOVÁNÍ
Jednoduchá, ale prostorná 3lůžková studia mají 3 lůžka nebo
manželskou postel a další lůžko. Studia jsou v 1. patře nebo
v přízemí. Ze všech studií je výhled na moře a na bazén. Jsou
vybavena sprchou, WC, kuchyňským koutem (včetně vařiče,
základního nádobí a ledničky), klimatizací, TV, fénem 
(na vyžádání u majitele) a Wi-Fi (u bazénu a u některých
studií i na terasách a balkónech). Je zde bazén, kde jsou
slunečníky a lehátka. Dětská postýlka je na vyžádání
(zdarma).

PLÁŽ
Pláž má pozvolný vstup do vody a může vyhovovat i rodinám
s dětmi. Vzrostlé pinie lemují tuto překrásnou pláž a mohou
Vám poskytnout i přirozený stín. U pláže je výborná rybí
taverna a bar. Na pláži si můžete pronajmout lehátka
a slunečníky a provozují se zde vodní sporty. Velmi blízko
jsou i další 2 vyhlášené pláže, pláž Maratha a Koukounaries.

SHRNUTÍ
Největší předností tohoto jednoduššího ubytování je výhled
na moře a do zeleného údolí a dobrý dosah krásné písečné
pláže se snadným přístupem do moře. Pláž Troulos patří
k nejkrásnějším plážím na ostrově. Další výhodou
je klimatizace v ceně.

VZDÁLENOSTI
Pláž Troulos: 35 pohodlných schodů a cca 390 m
Autobusová zastávka: cca 300 m

www.viamare.cz/rski103
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Odlety
Praha

Odletové dny
Út, Pá
Počet nocí: 10, 11

Dospělá osoba

Cena od

13 194 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. 129

* Cena po nejvyšší slevě
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Odlety
Praha

Odletové dny
Út, Pá
Počet nocí: 10, 11

Dospělá osoba

Cena od

13 358 Kč*

Dítě až do 18 let na přistýlce

Výhodná cena od

5 990 Kč
Platnost ceny do 31. 3.

Děti až do 18 let pobyt zdarma

Cena od

7 990 Kč
Viz příloha Ceník str. 129

* Cena po nejvyšší slevě

Studia a apartmán � Bez stravy

Maria

SKIATHOS � KOUKOUNARIES

POLOHA
3 malé domky jsou postaveny v zahradě s bujnou vegetací,
v mírném svahu nedaleko jihozápadní části pláže
Koukounaries se zlatým pískem, která je považována 
za nejkrásnější na ostrově. Na pláž se dostanete velmi rychle
po zpevněné cestě, která vede ze svahu k místní komunikaci
a k západní části této krásné pláže. Blízko pláže je malý
kiosek a bar s tavernou. Dva obchody jsou vzdálené asi
15 a 20 min. Končí zde také autobusová linka. Místní
dopravou se dostanete do hlavního města a na další
atraktivní pláže na jihu ostrova. 

UBYTOVÁNÍ
3 přízemní vilky mají zastíněné terasy směřující k moři 
a do zeleného údolí. V horní části zahrady je vilka se 2 studii,
která mají výhled na moře částečně zastíněný zelení. Studia
mají 2 lůžka s možností přistýlky (rozkládací lůžko pro dítě 
do 12 let). Ve střední části zahrady je vilka s 1 apartmánem
se 2 ložnicemi (vždy 2 lůžka) a s gaučem (pro dítě do 12 let)
v obytné kuchyni. V dolní části zahrady je nejmenší vilka
s jedním studiem, které má 2 lůžka. Studia a apartmán jsou
prostorné a jsou vybaveny sprchou, WC, kuchyňským
koutem (včetně vařiče, základního nádobí a ledničky),
klimatizací (za příplatek), TV, sejfem a fénem. V domě
je možné vyžádat dětskou postýlku (zdarma). Majitel bydlí
v areálu ve vlastním domě.

PLÁŽ
V blízkosti je nádherná pláž se zlatým pískem a s pozvolným
vstupem do moře. Na pláži si můžete na několika místech
pronajmout slunečníky a lehátka a užívat si vodní sporty
a potápěčské centrum. V blízkosti jsou další pláže, např.
Korfoula, Maratha, Megali Banana, Mikri Banana a Agia Eleni.

SHRNUTÍ
Největší předností tohoto ubytování je jeho poloha
uprostřed zeleně a dobrý dosah krásné písečné pláže 
se snadným přístupem do moře. Doporučujeme i rodinám
s dětmi.

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 350 m
Autobusová zastávka: cca 210 m

www.viamare.cz/rski104

� Dítě výhodná cena

� Pro rodiny s dětmi

� Klidné prostředí

� Nejkrásnější pláž 
ostrova na dosah




