
PIERIE � OLYMPSKÁ RIVIÉRA

PIERIE
� OLYMPSKÁ RIVIÉRA
� BOŽSKÁ DOVOLENÁ

Letecké zájezdy
na 7, 10 a 11 nocí

Odletové místo
Praha
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Dlouhé písečné pláže, průzračně čisté moře
a fantastický výhled na bájnou horu, kterou
si podle řecké mythologie za svůj domov
vybralo 12 bohů, odkud vládli Zemi.
To a mnohem více nabízí Pierie, známá též
jako Olympská riviéra, která zabírá na 70 km
pobřeží Egejského moře. Najdete ji zhruba
100 km jižně od Thessaloniki, kde také
přistávají naše lety. Stále hodně turistů ale
volí dobrodružnější cestu – koupí si jen pobyt
a do cílového místa vyrážejí jako před
patnácti dvaceti lety auty nebo na stále
populárnějších motorkách.

Zdejší vyhlášené pláže nenabízejí jen množství
slunečníků a lehátek, ale také hřiště na volejbal,
v Nei Pori je i fotbalové hřiště. Mnohé hotelové
pláže a také městské pláže v Nei Pori
a Leptokarii jsou bezbariérové.

Turistická sezóna zde trvá poměrně dlouho 
– od začátku května až do poloviny října – jarní
a podzimní termíny využívají rovněž turisté, kteří
přijíždějí na některý z okružních zájezdů, během
nichž poznají celé Řecko. Do Pierie je lákají nejen
nádherné pláže povětšinou s pozvolným
vstupem do moře, ale také snadná dosažitelnost
významných historických, kulturních
a přírodních památek, mezi něž patří druhé
největší řecké město Thessaloniki (Soluň), Dion,
Vergina, údolí Tempi, městečko Kalambaka
či kláštery Meteora. V řečtině znamená slovo
„metéoros“ vznášet se mezi nebem a zemí
a označuje např. dráhu meteoritu. Zde,
na místech blízkých nebi – na vrcholcích skal,
tyčících se jako věže do výšky nad řekou – stojí
tyto mnichy postavené kláštery. Když se v údolí
začne stmívat, ale slunce ještě úplně nezajde,
nebo když nad horami visí ranní mlha, vypadají
kláštery jako by se skutečně vznášely. Celé toto
místo je magické, tajuplné, naplněné energií.
Kdo může, nechť v tomto kraji zůstane déle
než jen několik hodin.

Časově poněkud náročnější je cesta do Athén,
ovšem najde se vždy řada zájemců, kteří

do hlavního řeckého města rádi vyrazí, velkým
lákadlem je nově otevřené archeologické
muzeum pod Akropolí. A nudit se v něm
nebudou ani děti.

Pierie je zásobována čistou vodou z ledovců
Olympu, díky čemuž se zde vytváří velmi
příjemné mikroklima s minimálními srážkami
a stálými teplotami ovzduší. Proto je oblast
doporučována pro pobyty astmatiků a alergiků.
Má také příznivé účinky na horní cesty dýchací
a pobyty jsou vhodné též u osob s lupénkou.
Riviéru tvoří malé rybářské vesničky, nově
postavená turistická letoviska (Katerini, Paralia,
Olympiaki Akti, Varikos, Plaka, Leptokaria,
Panteleimon, Platamonas, Nei Pori aj.), která
nabízejí ubytování ve studiích, malých rodinných
hotýlcích, penzionech i v hotelových komplexech
a areálech s nejmodernějším vybavením
a vyhledávanými spa centry. Správním městem
oblasti je město Katerini, které leží jižně
od Thessaloniki, ve vzdálenosti cca 65 km.

Základní údaje o Pierii (řecky Piería): správní
středisko: Katerini, plocha oblasti: cca 1517 km2,
počet obyvatel: cca 131 000, nejvyšší vrchol:
Mytikas v pohoří Olympos – 2917 m n. m.

Zajímavé webové odkazy: 
www.pieria-tourism.gr, www.travelinfo.gr/pieria,
www.macedonian-heritage.gr, www.saloniki.org,
www.litohoro.org, www.meteora-greece.com,
www.karibawaterpark.gr

Kompletní nabídka ubytování a aktuální
ceny na pierie-olympska-riviera.vtt.cz
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DOPORUČUJEME
� určitě navštivte během dovolené

kláštery Meteora, čeká Vás zcela
ojedinělý a neopakovatelný zážitek,
kromě majestátních interiérů i exteriérů
klášterů se pokocháte i výhledy do okolí
a na městečko Kalambaka

� vydejte se a poznejte zajímavý křižácký
hrad, který se týčí do výšky nad
městečkem Platamonas

� Máte rádi film Řek Zorba? Potom
se vydejte do vesničky Katafigi, kde
se narodil Alexis Zorba, pravým jménem
Georgios Zorba, který inspiroval Nikose
Kazantzakise k napsání známého
románu Řek Alexis Zorba 

� navštivte tradiční trhy v letovisku Nei
Pori, které se konají vždy jednou týdně
poblíž kostela

Další zajímavosti Vám na místě
doporučí zástupce CK.
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NEI PORI

Známé a vyhledávané přímořské letovisko, jehož
největším lákadlem je dlouhá široká písečná
pláž s možností vodních sportů, s kabinami
na převlečení a sprchami. Středisko je lemováno
hradbou pohoří bájného Olympu, který svou
přirozenou horskou kulisou brání přístupu
severních větrů a deštivému počasí. Právě zde
se vytváří speciální mikroklima s nadprůměrným
počtem slunných dní. Letovisko se táhne v délce

několika kilometrů. Hlavní třída je lemována
ubytovacími zařízeními, obchody se suvenýry,
restauracemi, tavernami, bary, cukrárnami,
je zde směnárna a lékárna. Večerní procházka
nabídne kouzelný pohled na osvětlenou pevnost
Platamonas, kam dojdete za cca 2 h.
V moderním letovisku nechybí ortodoxní kostel,
prostorná dětská hřiště ani lunapark. V hlavní
letní sezóně zde jezdí malý vláček do
sousedního střediska Platamonas.

Transfer:
Cesta z letiště v Thessaloniki do Nei Pori 
(cca 145 km) potrvá cca 2 h a 30 minut.

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ

Efi (studia) ... str. 302 

KORINOS BEACH

Velmi malá klidná oblast u nádherné dlouhé
písečné pláže Korinos Beach. Vstup do vody
je pozvolný, vhodný pro malé děti a seniory.
Několikrát denně jezdí autobus do sousedního
střediska Paralia (cca 2,5 km), kde jsou taverny,

restaurace, obchůdky, zábava a disko.
Autobusem, který jezdí několikrát denně, 
je též možné cestovat do Katerini.

Transfer:
Cesta z letiště v Thessaloniki do Korinos Beach
(cca 95 km) potrvá cca 1 h. a 20 minut. 

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ

Anais (hotel s polopenzí) ... str. 303 

PLATAMONAS

Původně malá rybářská vesnička se za poslední
roky rozrostla v živé přímořské letovisko,
tvořené hlavní třídou posetou obchody se
suvenýry, butiky, minimarkety, bankou,
bankomaty, poštou, restauracemi, tavernami i
stánky s rychlým občerstvením a opravdu
výborným gyrosem. Letovisko nabízí možnosti

denní i noční zábavy, je zde několik moderních
barů, diskoték a klubů. Najdete zde též kostel
a přímo v centru na nábřeží kotví několik loděk
místních obyvatel, kteří se každodenně vydávají
na moře a dopoledne je tak možné koupit od
nich čerstvé úlovky. V městečku je oblázkové
pobřeží se 2 písčitými plážemi, mimo centrum
je pak pláž písčitá. Nad Platamonasem se tyčí
do výšky mohutný křižácký hrad.

Transfer:
Cesta z letiště v Thessaloniki do Platamonasu
(cca 140 km) potrvá cca 2 h. a 20 minut.

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ

Sun Beach (hotel s polopenzí) ... str. 304 

PARALIA KATERINIS

Českými turisty zatím nepříliš objevené, ale
vyhlášené místo, kde najdete vše, co od pobytu
u moře očekáváte. Příjemné písečné pláže
s pozvolným vstupem do vody, čisté moře,
srdečné obyvatele a samozřejmě kavárny,
cukrárny, stánky s rychlým občerstvením,

ovocem, restaurace, taverny, bary či diskotéky.
Je zde rovněž množství obchůdků, bankomat,
půjčovny automobilů a motorek atd. 

Transfer:
Cesta z letiště v Thessaloniki do Paralia Katerinis
(cca 85 km) potrvá cca 1 h. a 15 minut.

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ

Akropol (hotel s polopenzí) ... str. 305 

OLYMPIC BEACH

Jako Olympic Beach bývá označována rekreační
oblast v okolí turistického střediska Olympiaki
Akti. Rozprostírá se podél pobřeží omývaného
Thermajským zálivem, kam návštěvníky
přitahuje především dlouhá široká písečná pláž
s pozvolným vstupem do vody, oceněná
modrou vlajkou EU. Panorama je zde dotvářeno

impozantním pohořím Olymp. Centrum oblasti,
městečko Olympiaki Akti, nabízí možnosti
nákupů i zábavy. Za dalším vyžitím je možné
se vydat do rušnějšího sousedního letoviska
Paralia s množstvím obchodů se suvenýry,
klenotnictvím, nespočtem restaurací a taveren,
vyžitím pro děti i noční zábavou.

Transfer:
Cesta z letiště v Thessaloniki do Olympic Beach
(cca 105 km) potrvá cca 1 h. a 25 minut. 

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ

Parthenon Art (hotel s polopenzí plus) ... str. 306 
Mediterranean Princess 
(hotel s polopenzí) ... str. 307 

LITOCHORO

Klidnější prázdninová destinace Litochoro
je představována pobřežní oblastí táhnoucí se
v délce několika kilometrů podél Thermajského
zálivu na úpatí bájného pohoří Olymp. Podél
dlouhé písečné pláže (místy s oblázky)
je rozeseto množství hotelů, prázdninových
resortů, hotelů, kempů, které jsou doplněny
množstvím restaurací a vyhlášených barů,
provozovaných převážně pouze v hlavní letní
sezóně. Oblast nese název po asi 7 km
vzdáleném podhorském městečku Litochoro,
které leží přímo pod nejvyšším vrcholem pohoří
Olymp – Mytikas. Nabízejí se odsud krásné

výhledy i na další z vrcholů pohoří – Stefanos
a Skolios. Díky své poloze se městečko stává
často výchozím bodem pro horské túry. 

Transfer:
Cesta z letiště v Thessaloniki do Litochora (cca
115 km) potrvá cca 1 h. a 40 minut.

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ

Dion Palace (hotel s polopenzí) ... str. 308 

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):

1) Ranní Meteora 
2) Olymp – Litochoro, Starý Panteleimon
3) Thessaloniki – cesta za nákupy
4) Thessaloniki – Waterland

5) Athény - Thermopyly
6) Ostrov Skiathos 
7) Řecký večer (jen pro oblast Korinos, Paralia

a Olympic Beach)
8) Pirátská plavba s občerstvením na lodi

(jen pro oblast Korinos, Paralia a Olympic
Beach) - doprava do přístavu vlastní,
z některých lokalit lze dojít i pěšky

9) Projížďka lodí (pro oblast San Panteleimon,
Platamonas a Nei Pori) - možnost výběru
projížďky motorovým člunem 

10) Edessa + lázně Pozar 
11) Scuba diving - potápění s kyslíkovým

přístrojem

VÝLETY Výlety a tipy naleznete na webu. Poznávejte na dovolené.
Ceny pronájmů aut naleznete na webu.
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Studia � Bez stravy / možnost dokoupení večeří nebo polopenze

Efi

� Akce repeaters

� Až 2 děti výhodná cena

� Blízko pláže a centra

� Klidné prostředí

� Oblíbené

POLOHA
Studia se nacházejí v klidné části letoviska Nei Pori.
V blízkosti jsou taverny, restaurace, obchody s potravinami,
suvenýry a pekárna s cukrárnou. Na pobřežní promenádě
jsou stánky s cukrovou vatou, praženou a vařenou kukuřicí,
ořechy a sušeným ovocem. V letovisku Nei Pori je nespočet
restaurací a taveren, které nabízejí za velmi přijatelné ceny
speciality tradiční řecké i mezinárodní kuchyně, pro
milovníky ryb mají velmi bohatou nabídku jídel z mořských
plodů. Autobusová zastávka je cca 400 m od studií. 

UBYTOVÁNÍ
Velmi oblíbená studia s příjemnou atmosférou, v přízemí
třípatrové budovy je možnost posezení a malá zahrádka.
Celková kapacita je 18 jednotek. 1-2lůžková studia mají
možnost 1 přistýlky a studia pro rodiny jsou až pro 4 osoby.
Součástí každého studia je koupelna se sprchovým koutem,
WC, klimatizace, kuchyňský kout (včetně základního
vybavení, el. vařiče, rychlovarné konvice a ledničky), TV, 
Wi-Fi, trezor (za poplatek) a balkón s výhledem na letovisko,
okolí nebo vedlejší hotelovou zástavbu. Dětská postýlka 
je na vyžádání (zdarma).

STRAVOVÁNÍ
Předem je možné dokoupit večeře nebo polopenzi formou
švédského stolu (popis a ceny na webu) v hotelu Evilion 
(cca 180 m).

PLÁŽ
Široká písečná pláž je přes silnici. Vstup do moře je pozvolný,
voda je zde čistá. Na pláži jsou sprchy, kabinky 
na převlečení a volejbalové hřiště. Slunečníky a lehátka jsou
za poplatek.

SHRNUTÍ
Klidné a čisté prostředí, výhodná cena, dobré umístění.

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 250 m
Centrum: cca 100 m

www.vtt.cz/roly101
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Odlety
Praha

Odletové dny
Po, Čt
Počet nocí: 7, 10, 11

Dospělá osoba

Cena od

8 490 Kč*

Až 2 děti do 16 let na přistýlce

Výhodná cena od

4 990 Kč
Platnost ceny do 31. 3.

Děti do 16 let pobyt zdarma

Cena od

7 490 Kč

Viz příloha Ceník str. 130

* Cena po nejvyšší slevě



� Sleva pro klienty 55+

� Dítě výhodná cena

� Přímo u pláže

� Klidné prostředí

� Rezervujte včas
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Odlety
Praha

Odletové dny
Po, Čt
Počet nocí: 7, 10, 11

Dospělá osoba

Cena od

13 358 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. 130

* Cena po nejvyšší slevě

Hotel � Polopenze

Anais

PIERIE � KORINOS BEACH

POLOHA
Hotel se nachází v klidné oblasti Korinos, ve vzdálenosti 
cca 4 km od střediska Paralia. Nejbližší supermarket 
je od hotelu vzdálen cca 100 m, v okolí je i několik barů 
a taveren. 

UBYTOVÁNÍ
V příjemném hotelu s milou atmosférou je celkem 
60 1-2lůžkových pokojů s možností 1-2 přistýlek. Všechny
pokoje jsou vybaveny koupelnou se sprchovým koutem, WC,
klimatizací, telefonem, fénem, TV/SAT, ledničkou a balkónem
nebo terasou s výhledem do okolí, vnitrozemí, na sousední
hotel, hory nebo s bočním výhledem na moře. Dětská
postýlka je na vyžádání (zdarma).

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je recepce, salónek s TV/SAT, výtah, restaurace
s výhledem na moře a venkovní terasou, vnitřní bar,
snackbar u bazénu a na pláži, bazén s oddělenou částí 
pro děti, slunečníky a lehátka u bazénu, zahrada, plážový
volejbal, fotbal a parkoviště. Wi-Fi je v hotelu zdarma.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně a večeře jsou formou bufetu. V poledne je možné 
si v restauraci objednat oběd za příznivé ceny.

PLÁŽ
Hotel leží hned u moře a široké písčité pláže s pozvolným
vstupem do moře (vhodné pro rodiny s dětmi, seniory
i neplavce). U pláže jsou sprchy a převlékací kabinka.
Slunečníky a lehátka na pláži jsou zdarma (podmíněno
symbolickou konzumací v plážovém baru), vodní sporty 
na pláži jsou za poplatek.

SHRNUTÍ
Klidné relaxační místo ideální pro odpočinek, moc pěkná
a dlouhá písečná pláž s velmi pozvolným vstupem do moře,
příjemný hotelový personál.

VZDÁLENOSTI
Pláž: hned u pláže
Centrum Korinosu: cca 2,5 km

www.vtt.cz/roly102
www.hotel-anais.com



PIERIE � PLATAMONAS

Hotel � Polopenze / možnost dokoupení obědů

Sun Beach

� Akce repeaters

� Dítě výhodná cena

� Přímo u pláže

� Klidné prostředí

� Rezervujte včas

POLOHA
Hotel leží na okraji letoviska Platamonas, v klidném
prostředí. V centru letoviska (cca 10 minut chůze) je celá 
řada restaurací, taveren, kaváren, cukráren, barů, diskoték,
obchodů s potravinami a suvenýry, bankomat, banka
i lékárna. V letovisku je přístav s mnoha rybími tavernami.
Autobusová zastávka je cca 50 m od hotelu. 

UBYTOVÁNÍ
Oblíbený hotel s příjemnou rodinnou atmosférou prošel
rozsáhlou rekonstrukcí vnitřního vybavení všech pokojů
a recepce. Hotel má 88 1-2lůžkových pokojů s možností
1 přistýlky. Všechny pokoje jsou vybaveny koupelnou 
se sprchovým koutem, WC, klimatizací, fénem, telefonem,
TV/SAT, ledničkou, balkónem nebo terasou. Některé pokoje
mají boční výhled na moře.

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je recepce, výtah, salónek s TV, bar, vnitřní
a venkovní restaurace, bar a snackbar u bazénu, bazén,
terasa s lehátky a slunečníky u bazénu (zdarma), zahrada,
parkoviště. Wi-Fi je v hotelu zdarma. 

STRAVOVÁNÍ
Snídaně a večeře jsou formou bohatého bufetu. Předem 
je možné přikoupit si obědy (saláty a dezerty formou bufetu,
hlavní chod je servírovaný s výběrem ze dvou nabídek). 

PLÁŽ
Areál je situován přímo u moře a široké písečné pláže. 
Moře je zde čisté, hluboké po několika metrech. Slunečníky
a lehátka na pláži jsou k pronájmu (podmíněno konzumací
v plážovém baru, restauraci nebo taverně). 

SHRNUTÍ
Hned u moře a pláže, příjemný personál, pestrá a chutná
kuchyně.

VZDÁLENOSTI
Pláž: přímo před areálem
Centrum: cca 900 m

www.vtt.cz/roly103
www.sbhplatamon.gr
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Odlety
Praha

Odletové dny
Po, Čt
Počet nocí: 7, 10, 11

Dospělá osoba

Cena od

12 490 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. 130

* Cena po nejvyšší slevě



� Akce repeaters

� Rodinná atmosféra

� Blízko pláže

� Zábava na dosah

� Rezervujte včas
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Odlety
Praha

Odletové dny
Po, Čt
Počet nocí: 7, 10, 11

Dospělá osoba

Cena od

12 456 Kč*

Viz příloha Ceník str. 131

* Cena po nejvyšší slevě

Hotel � Polopenze

Akropol

PIERIE � PARALIA KATERINIS

POLOHA
Velmi příjemné a vyhledávané ubytování, které se nachází
v letovisku Paralia Katerinis (hned v druhé ulici od pobřežní
silnice). Naproti hotelu je park, blízko je též minimarket 
a další obchůdky. Město Katerini (hlavní město oblasti Pierie)
je vzdáleno cca 7 km, pohoří Olymp cca 20 km, obec
Elatohori s lyžařským střediskem cca 35 km a Palaios
Panteleimonas cca 40 km. Jen cca 50 m od hotelu se nachází
zastávka autobusu, který jezdí pravidelně do města Katerini,
které doporučujeme určitě navštívit.

UBYTOVÁNÍ
V tomto hotýlku s rodinnou atmosférou se nachází celkem
23 1-2lůžkových pokojů s možností 1 přistýlky. Všechny
pokoje jsou vybaveny koupelnou se sprchovým koutem, 
WC, klimatizací, fénem, TV/SAT, ledničkou, Wi-Fi, telefonem,
trezorem, balkónem s výhledem na letovisko, okolí nebo
park. Dětská postýlka je na vyžádání (zdarma).

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je recepce, restaurace, malý salónek u recepce
s TV/SAT a výtah. Wi-Fi je v hotelu zdarma. 

STRAVOVÁNÍ
V hotelové restauraci jsou podávány rozšířené kontinentální
snídaně formou bufetu a servírované večeře o třech
chodech.

PLÁŽ
Pěkná široká písečná pláž se nachází cca 5 minut od hotelu,
vstup je zde pozvolný. Slunečníky, lehátka a vodní sporty
jsou za poplatek. 

SHRNUTÍ
Příjemný hotel v centru letoviska Paralia, rodinné prostředí
a atmosféra, pěkná písečná pláž.

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 80 m
Centrum: přímo v centru

www.vtt.cz/roly104
www.hotelakropol.gr



PIERIE � OLYMPIC BEACH

Hotel � Polopenze plus / možnost dokoupení obědů

Parthenon Art

� Akce repeaters

� Dítě výhodná cena

� Oblíbené

� Zábava na dosah

� Rezervujte včas

POLOHA
Hotel se nachází v rušné části letoviska Olympic Beach
(Olympiaki Akti), nedaleko od moře a pěkné pláže. V okolí
jsou kavárny, restaurace, taverny, bary, supermarkety,
obchody se suvenýry i potravinami a kostel. Rušná
promenáda kolem pobřeží nabízí spoustu skvělé zábavy
i výborného jídla. Ve vzdálenosti cca 500 m od hotelu je
autobusová zastávka. 

UBYTOVÁNÍ
Menší hotel v řeckém stylu a s řeckou výzdobou má celkovou
kapacitu 27 pokojů. 1-2lůžkové pokoje s možností 1 přistýlky
(pouze pro dítě do 6 let) jsou vybaveny koupelnou 
se sprchovým koutem, WC, klimatizací, fénem, telefonem,
TV/SAT, ledničkou, trezorem a balkónem s výhledem 
na letovisko, okolí, vnitrozemí nebo směrem k moři.

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
Součástí hotelu je recepce, restaurace s venkovní terasou,
vlastní taverna a Wi-Fi v celém areálu (zdarma). Poblíž hotelu
je půjčovna kol a čtyřkolek (za poplatek).  

STRAVOVÁNÍ
Snídaně je formou kontinentálního bufetu, večeře – výběr
z pestrého jídelního lístku (k dispozici je i v češtině). K večeři
je v ceně točené místní pivo, sklenička vína nebo sklenička
nealkoholického nápoje. Předem si lze dokoupit servírované
obědy s nápoji. 

PLÁŽ
Hotel leží pár kroků od dlouhé písečné pláže s jemným pískem
(přes silnici). Vstup do moře je pozvolný (vhodné i pro seniory
a neplavce), na pláži je spousta barů a snackbarů, které nabízí
pestrou paletu občerstvení. Slunečníky a lehátka na pláži jsou
zdarma (podmíněno symbolickou konzumací v plážovém
baru), vodní sporty za poplatek.

SHRNUTÍ
Mnoho možností nákupů, nápoj u večeře v ceně, výběr
večeře z pestrého jídelníčku.

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 50 m
Centrum: v centru letoviska

www.vtt.cz/roly105
www.hotel-parthenon.gr
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Odlety
Praha

Odletové dny
Po, Čt
Počet nocí: 7, 10, 11

Dospělá osoba

Cena od

11 882 Kč*

Dítě do 6 let pobyt zdarma

Cena od

7 490 Kč

Viz příloha Ceník str. 131

* Cena po nejvyšší slevě



� Akce repeaters

� Dítě výhodná cena

� Klidné prostředí

� Rodinná dovolená

� Rezervujte včas
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Odlety
Praha

Odletové dny
Po, Čt
Počet nocí: 7, 10, 11

Dospělá osoba

Cena od

15 572 Kč*

Děti do 7 let pobyt zdarma

Cena od

7 490 Kč

Viz příloha Ceník str. 131

* Cena po nejvyšší slevě

Hotel � Polopenze

Mediterranean Princess

PIERIE � OLYMPIC BEACH

POLOHA
Hotel se nachází v klidném prostředí, mezi turistickými
oblastmi Olympic Beach (Olympiaki Akti – cca 20 minut
procházkové chůze, v centru jsou nákupní i zábavní možnosti)
a Paralie (cca 15–20 minut chůze). Přístav, taverny, restaurace,
kavárny, dětské atrakce jsou vzdáleny cca 10 minut směrem
do Paralie, následují obchody se suvenýry, rychlé občerstvení
a další. Zastávka autobusu je na pobřežní silnici.

UBYTOVÁNÍ
Velmi příjemný hotelový areál, jehož celková kapacita je
75 pokojů. 1-2lůžkové pokoje mají možnost 1 přistýlky,
superior pokoje jsou pro 4 osoby. Každý z pokojů má svůj
originální design. Všechny pokoje jsou vybaveny koupelnou
se sprchovým koutem, WC, klimatizací, fénem, telefonem,
TV/SAT, minibarem, trezorem a balkónem nebo terasou 
s výhledem do vnitrozemí, na hory, zahradu, bazén, okolí,
kemp nebo s bočním výhledem nebo výhledem směrem 
k moři. Některé přízemní pokoje mají snížený podhled.
Dětská postýlka je na vyžádání (zdarma).

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je recepce, vstupní hala, salónek s TV, 2 výtahy,
pokojová služba (za poplatek), vnitřní bar, kavárna, vnitřní
restaurace s venkovním posezením, bar a snackbar 
u bazénu, bazén, dětský bazén, slunečníky a lehátka 
u bazénu a na pláži (zdarma), minimarket, zahrada,
parkoviště, fitcentrum (zdarma), dětský koutek. 
Wi-Fi v prostoru recepce a vnitřního baru je zdarma.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně a večeře jsou formou bufetu. 

PLÁŽ
Pěkná dlouhá a široká písečná pláž je přes silnici. Vstup 
do moře je pozvolný. Z pláže je pěkný výhled na pohoří
Olympos. Na pláži je kabinka, sprcha a toaleta.

SHRNUTÍ
Hotel v klidném prostředí a s krásnou písečnou pláží.

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 200 m
Centrum: cca 1,5 km

www.vtt.cz/roly106
www.mediterraneanhotels.gr



PIERIE � LITOCHORO

Hotel � Polopenze

Dion Palace Resort

� I pro náročné

� Pro páry

� Dítě výhodná cena

� Přímo u pláže

� Klidné prostředí

POLOHA
Hotel se nachází v oblasti Litochoro, v klidném prostředí, 
na ploše cca 46 000 m2. Doporučujeme navštívit trh, dále
jsou zde 2 banky, spousta obchodů, restaurací, taveren,
kaváren, a zdravotní středisko. Známé středisko Leptokaria,
kde je lékárna, lékař, bankomat, banka, minimarkety,
supermarkety, restaurace a taverny, je vzdáleno cca 10 km.

UBYTOVÁNÍ
Rozlehlý hotelový areál tvoří hlavní budova a další 3 bloky.
Je zde celkem 190 pokojů. 1-2lůžkové pokoje mají možnost
1 přistýlky (jen pro dítě), bungalovy s výhledem na moře jsou
pro 2 osoby. Všechny pokoje jsou vybaveny koupelnou 
s vanou a sprchou, WC, klimatizací, fénem, telefonem, TV,
minibarem, trezorem, balkónem nebo terasou. Dětská
postýlka je na vyžádání (zdarma).

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V resortu je recepce, klenotnictví, obchod se
suvenýry/minimarket, pokojová služba (za poplatek), vnitřní
bar a kavárna, vnitřní restaurace Mytikas, restaurace 
à la carte Le Chandelier, venkovní bar a snackbar, bar 
u pláže, 3 bazény, dětský bazén, vyhřívaný bazén s jacuzzi 
a vodními tryskami, slunečníky a lehátka u bazénů a na pláži
zdarma, dětský koutek, Spa, solárium, sauny, parní lázeň,
fitcentrum, zahrada a parkoviště. Osušky na pláž a Wi-Fi 
v celém areálu jsou zdarma. 

STRAVOVÁNÍ
Snídaně a večeře jsou formou bufetu. 

PLÁŽ
Dlouhá písečná pláž se světlým pískem je hned před hotelem.
Vstup do moře je pozvolný - vhodné i pro šnorchlování.
Na pláži je kabinka na převlečení, sprcha a toaleta.

SHRNUTÍ
Kvalitní služby spa & wellness, příjemný personál, moderní
prostředí se spoustou aktivit pro děti i dospělé.

VZDÁLENOSTI
Pláž: hned u pláže
Centrum: cca 5 km

www.vtt.cz/roly107
www.dionpalace.com

308 Rezervujte 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
Po, Čt
Počet nocí: 7, 10, 11

Dospělá osoba

Cena od

17 868 Kč*

Dítě do 6 let pobyt zdarma

Cena od

7 490 Kč

Viz příloha Ceník str. 131

* Cena po nejvyšší slevě
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� Letovisko: Paralia Katerinis
� V ceně pokoje je klimatizace, lednička a trezor.
� Stravování: polopenze, snídaně i večeře – švédský stůl 
� Pláž: od nejbližší pěkné písečné pláže je hotel vzdálen jen 

cca 120 m, přes silnici.

� Letovisko: Platamonas
� V ceně pokoje je klimatizace, lednička, trezor, minibar, plážové osušky.
� Stravování: formou ultra all inclusive (viz popis na našem webu)
� Pláž: areál se nachází hned u moře a pěkné široké písečné pláže.

PIERIE � NAJDETE NA NAŠEM WEBU

Hotel

Mediterranean Resort
Hotel

www.vtt.cz/roly108  /  www.mediterraneanhotels.gr www.vtt.cz/roly109  /  www.cronwell.com

Cronwell Platamon Palace

� Letovisko: Nei Pori
� V ceně pokoje je klimatizace. 
� Stravování: polopenze, snídaně i večeře bufet
� Pláž: široká a dlouhá písečná pláž (oceněná modrou vlajkou EU) a moře

s pozvolným vstupem jsou ve vzdálenosti cca 200 m, přes silnici.
Na pláži v letovisku jsou sprchy a kabinky na převlečení. 

� Letovisko: Neos Panteleimon
� V ceně pokoje je klimatizace a lednička.
� Stravování: formou all inclusive (viz popis na našem webu)
� Pláž: pěkná písečná pláž je ve vzdálenosti cca 170 m.

Hotel

Evilion
Hotel

www.vtt.cz/roly110  /  www.hotel-evilion.com www.vtt.cz/roly111  /  www.sanpanteleimon.gr

San Panteleimon




