
Kypr získal nezávislost na britské koloniální
vládě v roce 1960. V roce 1974 napadlo Kypr
Turecko a zabralo 36,2 % jeho území. Hranice
mezi řeckou a tureckou částí ostrova protíná
celý ostrov, včetně srdce hlavního města
Nikósie (Lefkosia) a rozděluje tak město i
celou zemi. Ačkoliv je severní část pod cizí
okupací, Kyperská republika je mezinárodně
uznávána jako jeden legitimní a suverénní
ostrovní stát.

Umístění a poloha
Kypr je ostrov o rozloze 9251 km2. Měří 240 km
od východu na západ a 100 km od severu na jih.
Nachází se na strategickém místě ve východní
části Středozemního moře (33°V, 35°S)
na křižovatce mezi Evropou, Afrikou a Asií 
a je v blízkosti rušných obchodních cest,
spojujících Evropu se Středním východem,
Střední Asií a Dálným východem.

Místopis
Masív Troodos (jihozápad); nejvyšší bod
Olympos (Chionistra – 1 951 m n. m.).
Kyrenia (Keryneia) neboli pohoří Pentadaktylos
(sever); nejvyšší bod: Kyparissovounos 
(1 024 m n. m.).
Středová planina: planina Messaoria.
Na ostrově se nenacházejí povrchové řeky,
pouze několik potoků a říček.

Klima
Středozemní, s mírnými a vlhkými zimami,
horkými a suchými léty (průměrná denní teplota
33 °C).

Flóra a fauna
17 % ostrova tvoří lesy. Přírodní vegetace
zahrnuje lesy se stále zelenými a opadavými
stromy, keři a rostlinami. Flóra je zastoupena asi
1800 druhy, poddruhy a typy. Asi 140 z nich je
endemických. Na ostrově se vyskytuje také
365 tříd ptáků, ale pouze 115 druhů. Ze zvířat
nejvíce za zmínku stojí muflon. Náleží do čeledě
ovcí a je na světě jedinečný.

Města Počet obyvatel
Nikósie (Lefkosia) hlavní město 219 200
Limassol (Lemesos) 172 500
Larnaka 77 000
Paphos 51 300

Města pod tureckou okupací
Famagusta (Ammochostos) 38 960
Morphou (Morfou) 7 466
Kyrenia (Keryneia) 3 892

Základní údaje o Kypru (řecky Kýpros):
hlavní město: NIKÓSIE (Lefkosie), plocha
ostrova: 9251 km2, počet obyvatel: cca 880 800,
nejvyšší vrchol: Chionistra – 1952 m n. m.,
patron ostrova: Sv. Andreas, Sv. Lazar, doba letu
z Prahy: 3 hodiny 25 minut

Zajímavé webové odkazy:
www.cyprustourism.org, www.visitcyprus.org.cy,
www.cyprus.com, www.windowoncyprus.com,
www.gmbds.com, www.discoverprotaras.com,
www.cyprusski.com, www.cyprus-net.com,
www.lonelyplanet.com/cyprus,
www.cyprusvillages.com.cy,
www.agrotourism.com.cy, www.cyprus-travel-
secrets.com, www.cyprushighlights.com,
www.waterworldwaterpark.com,
www.aphroditewaterpark.com,
www.fasouri-watermania.com,
www.cyprusbybus.com, www.cydive.com,
english.wunderground.com/global/cy.html

Kompletní nabídka ubytování a aktuální
ceny na ostrov-kypr.vtt.cz

KYPR

KYPR
� OSTROV BOHYNĚ KRÁSY A LÁSKY APHRODITÉ

Letecké zájezdy
na 7, 10 a 11 nocí

Odletové místo
Praha
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DOPORUČUJEME
� navštivte botanický park Eleouthkia,

mezi Paphosem a Limassolem, 
kde je 13 tematických zahrad 
s tisícovkami místních rostlin a rostlin 
z oblasti Středozemního moře

� milovníkům a znalcům vína
doporučujeme navštívit muzea vína
v Limassolu 

� pokud budete svou dovolenou trávit
v letovisku Ayia Napa, navštivte 
i s Vašimi dětmi vodní park Water World
se spoustou tobogánů, houpaček 
a skluzavek a lunapark a Marine Life
muzeum, kde si lze zblízka prohlédnout
různé druhy mořských živočichů

� pokud máte rádi církevní stavby 
a budete ubytováni v letovisku Protaras,
neopomeňte navštívit kostelík Sv. Eliáše
(700 m od centra, v noci osvětlený),
kostel Panny Marie, Sv. Andrease 
a Sv. Anny

Další zajímavosti Vám na místě
doporučí zástupce CK.
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KYPR

CORAL BAY

Toto klidnější, ale rychle se rozvíjející letovisko
leží cca 12 km od Paphosu, kam se lze velmi
snadno dopravit místními autobusy. Hlavní
předností tohoto místa je zdejší „Korálová
zátoka“ s nádhernou písečnou pláží
a pozvolným vstupem do moře (místy v něm

jsou kamenná plata.) Taverny a restaurace
nabízejí místní kyperské speciality a jídla jako
„souvla“ a „kleftiko“. Najdete zde i irskou
hospodu nebo rychlé občerstvení ve stylu Fish
and Chips. Nechybí ani obchody se suvenýry
a supermarkety.

Transfer:
Cesta z letiště v Larnace na Coral Bay 
(cca 162 km) potrvá asi 2 h.

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ

Coral Beach (hotel s polopenzí) ... str. 330
Corallia Beach (hotel s polopenzí) ... str. 331 

PAPHOS

Paphos - evropské město kultury pro rok 2017. 
Paphos je jedno z nejpůvabnějších letovisek
a jediné město ostrova, které si zachovalo svou
původní identitu a nebylo pohlceno rychlou
turistickou výstavbou. Je to velmi příjemné,
přátelské a starobylé městečko se stylovými

tavernami, kavárnami, restauracemi a obchody.
Dle pověsti právě nedaleko Paphosu vystoupila
bohyně lásky a krásy Afrodita z pěnivých
mořských vln, toto mystické místo se nazývá
Petra tou Romiou (Řekova skála). Celé město
je právem na seznamu světového dědictví
organizace  UNESCO. 

Transfer: 
Cesta z letiště v Larnace do Paphosu 
(cca 150 km) potrvá asi 1 h. a 30 minut.

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ

Veronika (hotel s polopenzí) ... str. 332 
Elysium (hotel se snídaní) ... str. 333 

AYIA NAPA

Tato původně malá rybářská vesnička na
jihovýchodním výběžku ostrova láká především
nádhernou pláží s jemným zlatavým pískem,
která je rájem pro koupání a relaxaci a nabízí
různé druhy vodních sportů. Kromě toho tu
najdete množství obchodů se suvenýry, markety,
hotely, kavárny, restaurace, kluby i bary.
Ty mimochodem začínají hned za klášterem
z 16. století, do kterého je vstup zdarma.
Přibližně 300 m od přístavu se nacházejí Blue
Caves, mořské jeskyně s křišťálově čistou vodou
modré barvy. Snad nejznámější pláž na Kypru –

a také nejfotografovanější – Nissi Beach – je 
cca 2,5 km od centra před hotelem Adams Beach. 

Transfer: 
Cesta z letiště v Larnace do Ayia Napy 
(cca 55 km) potrvá cca 40 minut.

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ

Limanaki Beach (hotel s polopenzí) ... str. 339
Callisto Holiday Village 
(hotel s polopenzí) ... str. 340
Asterias Beach (hotel s polopenzí) ... str. 341
Adams Beach (hotel s polopenzí) ... str. 342 

PROTARAS

Protaras a Paralimni jsou letoviska podobná Ayia
Napě, jen menší a tedy klidnější, což se ale mění
o víkendech, kdy se sem sjíždějí za koupáním
a zábavou obyvatelé Nikósie. Už řadu let patří
mezi nejvyhledávanější místa na ostro vě
především díky svým krásným a širokým plážím
s jemným pískem, nabízejícím širokou paletu
vodních sportů (windsurfing, potápění, jachting
i létání na padácích). Mezi nejznámější pláže
patří Fig Tree Bay, kde se v létě konají koncerty
a různé slavnosti. V jejím okolí jsou však
i romantické zátoky. 

Transfer: 
Cesta z letiště v Larnace do Protarasu 
(cca 65 km) potrvá cca 1 h.

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ

Harry´s (hotel s polopenzí) ... str. 343 
Kapetanios Bay (hotel s polopenzí) ... str. 344 
Pernera Beach 
(hotel s all inclusive plus) ... str. 345 
Cavo Maris Beach (hotel se snídaní) ... str. 346
Crystal Springs Beach 
(hotel s polopenzí) ... str. 346 
Sunrise Beach (hotel s polopenzí) ... str. 347

KISSONERGA

Kissonerga je malé letovisko. Spíše by se tak
dala nazvat klidná oblast, ležící mezi Coral Bay
(cca 3 km) a Paphosem (cca 7 km), turistickými
letovisky, nabízejícími široké možnosti zábavy
a nákupů, kam jezdí velmi často městské
autobusy. Je to také jediné místo, kde se daří

banánovníkům, pěstovaným na rozsáhlých
plantážích. Je zde spíše divoké pobřeží jako
stvořené pro potápění a šnorchlování, 
s menšími zátokami s písečnými plážemi.

Transfer: 
Cesta z letiště v Larnace do Kissonergy 
(cca 157 km) potrvá asi 1 h. a 45 minut.

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ

Queen´s Bay (hotel s polopenzí) ... str. 334 
Cynthiana Beach (hotel s polopenzí) ... str. 335 

LIMASSOL

Limassol, jedno z nejvýznamnějších turistických
středisek ostrova, je druhým největším městem
na Kypru A hlavním přístavem ostrova. Řecky se
nazývá Lemesos. Po celém městě i jeho okolí je
rozeseto mnoho historických a archeologických
památek a zajímavostí (starověké naleziště

Kourion či Amathous, amfiteátr v Episkopi, 
hrad Kolossy), muzea, veřejné parky, 
zoologická zahrada aj. 

Transfer: 
Cesta z letiště v Larnace do Limassolu 
(cca 73 km) potrvá asi 50 minut.

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ

Navarria (hotel s polopenzí) ... str. 336 
Mediterranean Beach 
(hotel s polopenzí) ... str. 337 

LARNAKA

Říká se, že Larnaka je branou na Kypr, je zde
letiště i moderní přístav jachet. Je důležitým
turistickým střediskem, které je dál od vlastního
centra města. V zátoce Larnaka je vybudovaná
pobřežní promenáda s palmami a spoustou

hotelů i restaurací. Současné město bylo
vybudováno na místě starověkého Kitionu (zbytky
naleznete asi 1 km od centra). Nápisy a štítky
přibližují historii a popisují archeologické nálezy
a jejich hodnotu. 

Transfer: 
Cesta z letiště v Larnace do hotelu v Larnace
(cca 15 km) potrvá cca 20 minut.

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ

Lordos Beach (hotel se snídaní) ... str. 338 

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) Safari džípem na poloostrově Akamas 
2) Okolí Limassolu a Kourion 
3) Severní Kypr, Kyrenia a Bellapais 
4) Nikósie - nákupy 
5) Celodenní nebo půldenní plavby lodí s obědem 

6) Paphosská ZOO 
7) Plavba na katamaránu 
8) Kyrenia - Famagusta 
9) Paphos, okruh jižním pobřežím 
10) Pohoří Troodos, klášter Kykkos

VÝLETY Výlety a tipy nalezne na webu. Poznávejte na dovolené.
Ceny pronájmů aut naleznete na webu.



PŘÍMÉ LETY DO LARNAKY

V ceně navíc 1 celodenní výlet po památkách s výkladem místního průvodce 
(nevztahuje se jen na letovisko Limassol, hotel Navarria).

Do 31.01.2018 ZDARMA svozy na/z letiště v Praze z 12 míst ČR. 
� TRASA 1: Plzeň – Rokycany (dálnice) – Žebrák (dálnice) – Beroun (dálnice)

� TRASA 2: Hradec Králové – Holice – Pardubice – Poděbrady

� TRASA 3: Brno – Velké Meziříčí (dálnice) – Jihlava (dálnice) – Pelhřimov (dálnice) 

Od 01.02.2018 – zvýhodněná cena za transfery: 100 Kč/osoba/1 cesta 
a od 01.04.2018 – cena za transfery: 250 Kč/osoba/1 cesta. 
Dne 31.05.2018 je svoz zajištěn po příletu do Prahy z Kypru až do 88 míst ČR
a dne 18.10.2018 je svoz na letiště do Prahy zajištěn až z 88 míst ČR. 

U vybraných hotelů je v ceně u večeří sklenička vína a pro děti ovocný džus.
Stejně tak u některých hotelů jsou služby SPA & WELLNESS zdarma pro naše klienty 
(např. sauna, pára, jacuzzi). 

Hotely 3-5*, letoviska Paphos, Kissonerga, Coral Bay a Limassol – Veronika 3*, Aloe 4*, 
King Evelthon Beach 4*, Leonardo Plaza Cypria Maris Beach 4*, Cynthiana Beach 3*,
Queen´s Bay 3*, Corallia Beach kat. A (3*), Coral Beach 5*, Navarria 3*
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KYPR � 8-DENNÍ CENOVĚ VÝHODNÉ ZÁJEZDY

KYPR LEVNĚ
PRO VŠECHNY
NEJEN PRO SENIORY

Pozor, nově lze uplatnit
slevový program
(časovou slevu) až 18 %
na všechny termíny 

Ceny od 14 424 Kč
Děti od 6 990 Kč 

JARO 2018 

17.05. – 24.05.
24.05. – 31.05.*

PODZIM 2018

18.10.* – 25.10. 
22.10. – 29.10. 
25.10. – 01.11. 
01.11. – 08.11. 

* 18.10. je svoz na letiště
v Praze v den odletu
na Kypr zajištěn 
až z 88 míst ČR

* 18.10. je svoz na letiště
v Praze v den odletu
na Kypr zajištěn 
až z 88 míst ČR

Pro zájemce můžeme individuálně
zajistit pobyty na Kypru též s odletem
každé pondělí od 21.05.

Více na našem webu.  
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KYPR � 8 DENNÍ CENOVĚ VÝHODNÉ ZÁJEZDY

od 14 424 Kč
po odečtení nejvyšší slevy

Hotel � Polopenze plus 

Veronika

od 27 380 Kč
po odečtení nejvyšší slevy

Hotel & Spa � All inclusive

Leonardo Plaza Cypria Maris Beach

od 14 342 Kč
po odečtení nejvyšší slevy

Hotel � Polopenze

Corallia Beach kat.

od 17 294 Kč
po odečtení nejvyšší slevy

Hotel � Snídaně

Aloe

od 16 064 Kč
po odečtení nejvyšší slevy

Hotel � Polopenze

Cynthiana Beach

od 19 016 Kč
po odečtení nejvyšší slevy

Hotel � Polopenze

Coral Beach

od 28 446 Kč
po odečtení nejvyšší slevy

Hotel � All inclusive

King Evelthon Beach

od 15 080 Kč
po odečtení nejvyšší slevy

Hotel � Polopenze plus 

Queen´s Bay

od 14 670 Kč
po odečtení nejvyšší slevy

Hotel � Polopenze

Navarria



KYPR � CORAL BAY

Hotel � Polopenze / možnost dokoupení all inclusive

Coral Beach

� Akce repeaters

� I pro náročné

� Pro páry

� Pro rodiny s dětmi

� Přímo u pláže

POLOHA
Příjemný a velmi rozlehlý hotelový komplex se rozprostírá
v klidném idylickém prostředí. V blízkosti se nachází známé
a turisty hojně vyhledávané město Paphos. 

UBYTOVÁNÍ
Hotelový komplex nabízí celkem 422 pokojů. 1-2lůžkové
pokoje mají možnost 1 přistýlky, studia jsou pro 4 osoby.
Ceny a přesný popis za nadstandardní typy ubytování jsou
na vyžádání. Všechny pokoje jsou vybaveny koupelnou
s vanou a sprchou, WC, klimatizací, fénem, telefonem,
TV/SAT, rychlovarnou konvicí (pravidelné doplňováním
porcované kávy, čaje, cukru a mlíčka), minibarem, trezorem,
balkónem nebo terasou s výhledem do vnitrozemí. Výhledy
na moře jsou za příplatek (viz web). Pokoje jsou též vybaveny
župany a trepkami. 

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je prostorná vstupní hala s recepcí, salónek, výtahy,
obchod se suvenýry, butik, klenotnictví, internetová kavárna,
kadeřnictví, knihovna, 6 restaurací, 3 bary, nightclub,
snackbary, pokojová služba, 2 bazény, 2 dětské bazény,
vnitřní bazén (v zimním období vyhřívaný), slunečníky
a lehátka u bazénu a na pláži zdarma, dětské hřiště, dětský
klub a mnoho dalších aktivit (viz web). Osušky na pláž a Wi-Fi
v hotelu jsou zdarma.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně a večeře jsou formou švédského stolu. Za příplatek
je all inclusive (popis a ceny viz web). 

PLÁŽ
Hotelový komplex se nachází hned u mořského pobřeží
a písečné pláže, kde je malý romantický přístav. Vstup
do vody je z jedné části zátoky pozvolný, z druhé části zátoky
skalnatý a je zde možnost šnorchlování.

SHRNUTÍ
Výhodná cena pro rodiny s dětmi, hned u moře a pláže,
spousta aktivit.

VZDÁLENOSTI
Pláž: přímo před areálem 
Centrum: cca 2 km

www.vtt.cz/kypr101
www.leptoscalypso.com.cy
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Odlety
Praha

Odletové dny
Čt
Počet nocí: 7

Dospělá osoba

Cena od

19 016 Kč*

Dítě do 14 let pobyt zdarma

Cena od

8 990 Kč

Viz příloha Ceník str. 136

* Cena po nejvyšší slevě



� Dítě výhodná cena

� Pro rodiny s dětmi

� Přímo u pláže

� Oblíbené místo

� Rezervujte včas
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Odlety
Praha

Odletové dny
Čt
Počet nocí: 7

Dospělá osoba

Cena od

13 342 Kč*

Dítě do 12 let na přistýlce

Výhodná cena od

6 990 Kč
Platnost ceny do 31. 3.

Dítě do 12 let pobyt zdarma

Cena od

8 990 Kč
Viz příloha Ceník str. 136

* Cena po nejvyšší slevě

Hotel, apartmány � Polopenze

Corallia Beach

KYPR � CORAL BAY

POLOHA
Ubytování typu hotel – apartments je zasazeno do klidného
prostředí uprostřed zeleně, přímo na břehu moře letoviska
Coral Bay.

UBYTOVÁNÍ
Celkem je zde 94 pokojů. Studia pro 1–3 osoby se skládají
z 1 místnosti s rozkládacím lůžkem pro 3. osobu. Apartmány
pro 2–5 osob se skládají ze 2 pokojů – ložnice a obývacího
pokoje s rozkládacími lůžky pro 3. a 4. osobu a přistýlkou
pro 5. osobu. Součástí pokojů je  vybavený kuchyňský kout
s vařičem, troubou, rychlovarnou konvicí a ledničkou.
Všechny pokoje mají též koupelnu s vanou a sprchou nebo
sprchový kout, WC, klimatizaci, fén, telefon, TV/SAT, balkón
nebo terasu s výhledem do okolí, vnitrozemí, krajinu nebo
na moře. Lepší výhled na moře je za příplatek. Některé
přízemní pokoje s teráskou mají vstup přímo do zahrady.

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je vstupní hala s recepcí, salónek, 3 výtahy, bary
s TV/SAT, restaurace, rybí taverna u moře, minimarket,
zahrada, parkoviště, bazén, dětský bazén, slunečníky a lehátka
(u bazénu zdarma, na pláži za poplatek), sluneční terasa,
dětský koutek v zahradě, fitcentrum a sauna (na vyžádání,
zdarma), herna, tenis (zapůjčení vybavení za poplatek),
masáže, kulečník a green bowls (za poplatek).Hotel pořádá
pro své hosty obvykle v hlavní sezóně řecké a kyperské
večírky. Wi-Fi je v prostoru recepce zdarma.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně a večeře jsou formou švédského stolu.

PLÁŽ
Písečná pláž hned u hotelu patří mezi nejkrásnější v této
oblasti. Vstup do moře je pozvolný, v moři je jemný písek,
místy kameny a kamenné plato. 

SHRNUTÍ
Krásná zátoka s pěkným koupáním, prostorné ubytování
v hotelových apartmánech, výborná kuchyně.

VZDÁLENOSTI
Pláž: přímo před areálem
Centrum: cca 2 km

www.vtt.cz/kypr102
www.coralliabeachhotel.com



KYPR � PAPHOS

Hotel � Polopenze / možnost dokoupení all inclusive

Veronika

� Sleva pro klienty 55+

� Akce repeaters

� Dítě výhodná cena

� Oblíbené místo

� Rezervujte včas

POLOHA
Oblíbený a velmi žádaný hotel s příjemnou rodinnou
atmosférou se nalézá v klidnější oblasti letoviska Paphos.
Hotel prošel částečnou rekonstrukcí. Je zasazen do velmi
pěkné zahrady a v jeho okolí se nacházejí různé obchody 
se suvenýry a potravinami, restaurace, bary i lékárna. 

UBYTOVÁNÍ
V hotelu je celkem 143 1-2lůžkových pokojů s možností
1 nebo 2 přistýlek. Všechny pokoje jsou vybaveny koupelnou
s vanou a sprchou nebo sprchovým koutem, WC, klimatizací,
fénem, telefonem, TV/SAT, ledničkou, balkónem nebo
terasou s výhledem na bazén, zahradu nebo na letovisko.
Dětská postýlka je na vyžádání (zdarma). Ubytování pro naše
klienti je zajištěno převážně v nově vybudovaných pokojích. 

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je vstupní hala s recepcí (trezor zdarma), výtah,
salónek & kavárna s TV/SAT, místnost s možností
bezplatného zapůjčení žehličky, restaurace, vnitřní
a venkovní bar, snackbar a kavárna, bazén, dětský bazén,
slunečníky a lehátka u bazénu zdarma, kulečník
(za poplatek), velká zahrada, parkoviště, Wi-Fi v prostoru
recepce a salónku zdarma. 

STRAVOVÁNÍ
Snídaně a večeře jsou formou švédského stolu. Za příplatek
je možnost all inclusive (popis a ceny viz web). 

PLÁŽ
Pěkně upravená písečná pláž s pozvolným vstupem do vody.
U pláže jsou převlékárny, sprchy, toalety, malá restaurace.
Slunečníky a lehátka jsou za poplatek. Vodní sporty (super jet
ski, paragliding, banana) jsou za poplateky.  

SHRNUTÍ
Oblíbený hotel, příjemná atmosféra, možnosti procházek
do okolí, příznivá cena.

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 480 m
Centrum: cca 1,2 km

www.vtt.cz/kypr103
www.veronicahotel.com.cy
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Odlety
Praha

Odletové dny
Čt
Počet nocí: 7

Dospělá osoba

Cena od

13 490 Kč*

Dítě do 15 let na přistýlce

Výhodná cena od

6 990 Kč
Platnost ceny do 31. 3.

Dítě do 15 let pobyt zdarma

Cena od

8 990 Kč

Viz příloha Ceník str. 136

* Cena po nejvyšší slevě



� Akce repeaters

� I pro náročné

� Pro páry

� Pro seniory

� Klidné prostředí
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Odlety
Praha

Odletové dny
Čt
Počet nocí: 7

Dospělá osoba

Cena od

34 104 Kč*

Viz příloha Ceník str. 136

* Cena po nejvyšší slevě

Hotel � Snídaně / možnost dokoupení polopenze nebo plné penze

Elysium

KYPR � PAPHOS

POLOHA
Originální a jedinečný hotelový komplex se nachází
v klidném prostředí na okraji letoviska Paphos, v těsném
sousedství historických památek – Hrobek králů. Hotelový
areál svou architekturou navozuje atmosféru minulých
století, budovy jsou postaveny v byzantském, římském,
benátském i řeckém stylu. 

UBYTOVÁNÍ
Celý komplex tvoří 250 1-2lůžkových pokojů s možností
přistýlky. Ceny mezonetů, rodinných suit až pro 5 osob,
studií a vilek s vlastním bazénem jsou na vyžádání.
Standardní pokoje jsou vybaveny koupelnou s vanou
a sprchou, WC, klimatizací, fénem, telefonem, přípojkou
na internet, TV/SAT, minibarem, trezorem, balkónem nebo
terasou s výhledem na moře, zahradu nebo do vnitrozemí.
Výhledy na moře jsou za příplatek. Na pokojích jsou též
župany a trepky. Do některých pokojů, restaurací a barů
je bezbariérový přístup. 

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je vstupní hala s recepcí, výtahy, vnitřní a venkovní
bary, snackbary, kavárny, vnitřní a venkovní restaurace,
konferenční sály s nejmodernějším vybavením, prodejna
knih, suvenýrů, kaplička, amfiteátr pro večerní představení
a různá show, venkovní bazény s jacuzzi, dětský bazén,
slunečníky a lehátka, vnitřní bazén s vířivkou (v zimním
období vyhřívaný), dětský koutek, dětský klub, 2 tenisové
kurty (zdarma včetně raket a míčků, a jiné (viz web).

STRAVOVÁNÍ
Snídaně jsou formou švédského stolu. Za příplatek
je polopenze nebo plná penze (popis a ceny viz web). 

PLÁŽ
Hotelový areál leží přímo u písečné pláže s pozvolným
vstupem do moře.

SHRNUTÍ 
Originální prostředí, hned u moře a pláže, vyhlášené 
Spa & wellness centrum.

VZDÁLENOSTI
Pláž: přímo před areálem 
Centrum: cca 2 km

www.vtt.cz/kypr104
www.elysium-hotel.com



KYPR � KISSONERGA

Hotel � Polopenze / možnost dokoupení all inclusive

Queen´s Bay

� Akce repeaters

� Dítě výhodná cena

� Klidné prostředí

� Vhodné pro seniory

� Pro páry

POLOHA
Hotel se nachází v klidném prostředí v jedné z nejkrásnějších
částí oblasti Kissonerga. Je zasazený do nádherné rozlehlé
zahrady, která se rozprostírá až k pláži, disponuje
impozantními výhledy na okolní stále zelené banánové
plantáže, safírově modré moře a hory. 

UBYTOVÁNÍ
Hotel má 200 1-2lůžkových pokojů s možností 1 přistýlky.
Všechny pokoje jsou vybaveny koupelnou s vanou a sprchou
nebo sprchovým koutem, WC, klimatizací, fénem, telefonem,
TV/SAT, balkónem nebo terasou. Pokoje mají výhled
na moře, bazén, hory, okolí nebo vnitrozemí. Dětská postýlka
je na vyžádání (zdarma), nelze umístit do pokoje, který 
je již obsazen 1 přistýlkou.

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je vstupní hala s recepcí, internetový koutek, výtahy,
salónek s TV/SAT, vnitřní a venkovní bar, snackbar, kavárna,
vnitřní a venkovní restaurace, obchod se suvenýry, rozsáhlá
zahrada, vnitřní parkoviště, bazén, dětský bazén, lehátka
a slunečníky (u bazénu a v zahradě zdarma, na pláži
za poplatek), dětské hřiště, potápění, Spa & wellness
(za poplatky). Na recepci si lze zajistit pronájem jízdních kol,
mopedů a motocyklů (za poplatek). Hotel organizuje pro své
hosty v hlavní sezóně různé animační programy.
Wi-Fi je v prostoru recepce zdarma, pokojích za poplatek.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně a večeře jsou formou švédského stolu. Za příplatek
je all inclusive (popis a ceny viz web). 

PLÁŽ
Před hotelem je menší písečná pláž, stejně tak divoká
skalnatá pláž (doporučujeme boty do vody). 

SHRNUTÍ
Krásné výhledy na moře, dobrý hotelový servis a výborná
kuchyně.

VZDÁLENOSTI
Pláž: přímo před areálem 
Letovisko Paphos: cca 7 km
Letovisko Coral Bay: cca 3 km

www.vtt.cz/kypr105
www.queensbay.com.cy
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Odlety
Praha

Odletové dny
Čt
Počet nocí: 7

Dospělá osoba

Cena od

15 080 Kč*

Dítě do 14 let na přistýlce

Výhodná cena od

8 990 Kč
Platnost ceny do 31. 3.

Dítě do 14 let pobyt zdarma

Cena od

8 990 Kč

Viz příloha Ceník str. 137

* Cena po nejvyšší slevě



� Akce repeaters

� Dítě výhodná cena

� Pro páry

� Vhodné pro seniory

� Klidné prostředí
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Odlety
Praha

Odletové dny
Čt
Počet nocí: 7

Dospělá osoba

Cena od

16 064 Kč*

Dítě do 15 let pobyt zdarma

Cena od

8 990 Kč

Viz příloha Ceník str. 137

* Cena po nejvyšší slevě

Hotel � Polopenze / možnost dokoupení all inclusive

Cynthiana Beach

KYPR � KISSONERGA

POLOHA
Hotelový komplex tvoří 5 budov s celkem 230 pokoji. 
1-2lůžkové pokoje mají možnost 1 přistýlky a rodinné pokoje
pro 4 osoby tvoří 1 místnost se 2 pevnými lůžky 
a 2 přistýlkami nebo palandou pro děti. Všechny pokoje jsou
vybaveny koupelnou s vanou a sprchou nebo sprchovým
koutem, WC, klimatizací, fénem, telefonem, TV/SAT,
balkónem nebo terasou s výhledem na moře, zahradu,
letovisko a okolí. Hotel nabízí též pokoje superior (popis
a cena na webu). 

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je recepce, výtah, salónek s TV/SAT, internetový
koutek, snackbar, restaurace, bar u bazénu a na pláži,
kavárna, obchod se suvenýry, nádherná zahrada, parkoviště,
Wi-Fi v areálu i na pokojích (zdarma), 2 venkovní bazény,
dětský bazén, slunečníky a lehátka u bazénu i na pláži
zdarma, vnitřní bazén (vyhřívaný pouze v zimním období),
dětské hřiště, sauna a kulečník (za poplatek). Volejbalové
a tenisové kurty, stolní tenis a fitcentrum jsou zdarma. Hotel
pro své hosty pořádá obvykle v hlavní sezóně různé
animační programy. 

STRAVOVÁNÍ
Snídaně a večeře jsou formou švédského stolu. Za příplatek
je možnost plné penze nebo all inclusive (popis a ceny
viz web). 

PLÁŽ
Hotel leží na skalnatém výběžku nad mořem, kde tvoří
přírodní lagunu s křišťálově čistou vodou, která láká 
ke šnorchlování a potápění. Hotel má vlastní malou, uměle
vytvořenou, písečnou pláž. 

SHRNUTÍ 
Romantické prostředí, krásný výhled na moře z hotelové
terasy a velmi chutná strava.

VZDÁLENOSTI
Pláž: přímo před areálem
Letovisko Paphos: cca 7 km
Letovisko Coral Bay: cca 3 km

www.vtt.cz/kypr106
www.cynthianahotel.com



KYPR � LIMASSOL

Hotel � Polopenze / možnost dokoupení plné penze nebo all inclusive

Navarria

� Akce repeaters

� Dítě pobyt zdarma

� Pro všechny generace

� Zábava na dosah

� Oblíbené místo

POLOHA
Žádaný hotel s velmi příjemnou atmosférou je postaven
v tradičním kyperském stylu. Nachází se v oblasti zvané
Agios Tychonas ve městě Limassol. V okolí je několik
restaurací, barů, obchodů se suvenýry i potravinami, jsou
zde též možnosti denní i noční zábavy. Nad hotelem 
je ve vzdálenosti cca 150 m dálnice, která je spojnicí mezi
Paphosem a Larnakou. 

UBYTOVÁNÍ
V tomto pětipatrovém hotelu je celkem 130 1-2lůžkových
pokojů s možností 1 přistýlky. Všechny pokoje jsou vybaveny
koupelnou se sprchou a vanou nebo sprchovým koutem,
WC, klimatizací, fénem, telefonem, TV/SAT, ledničkou,
trezorem, balkónem nebo terasou s výhledem do vnitrozemí,
na bazén, zahradu a směrem k moři. Doporučujeme
přikoupit si výhled směrem na bazén nebo moře. Dětská
postýlka je na vyžádání (zdarma). 

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je vstupní hala s recepcí, salónek s krbem, výtah,
společenská místnost s TV/SAT, internetový koutek, vnitřní
a venkovní bar, snackbar, kavárna, restaurace, konferenční
sály, prádelna a čistírna, zahrada, parkoviště a osušky
k bazénu nebo na pláž.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně a večeře jsou formou švédského stolu. Za příplatek
je možná plná penze nebo all inclusive (popis a ceny viz web). 

PLÁŽ
Písečná pláž přecházející do oblázkové a moře s pozvolným
vstupem je k dosažení přes rušnou silnici, cca 5 minut.
K pláži je možné dojít cestou z kopečka přes hotel nebo
cestou od hlavního vchodu, cca 220 m. 

SHRNUTÍ
Příjemná atmosféra hotelu, důraz na čistotu a kvalitní úklid
a výborný poměr kvalita – cena.

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 170 m
Centrum: cca 5 km

www.vtt.cz/kypr107
www.navarriahotel.com
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Odlety
Praha

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

Dospělá osoba

Cena od

14 670 Kč*

Dítě do 14 let pobyt zdarma

Cena od

8 990 Kč

Viz příloha Ceník str. 137

* Cena po nejvyšší slevě



� I pro náročné

� Přímo u pláže

� Oblíbené

� Zábava na dosah

� Rezervujte včas
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Odlety
Praha

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

Dospělá osoba

Cena od

22 460 Kč*

Dítě do 12 let pobyt zdarma

Cena od

8 990 Kč

Viz příloha Ceník str. 137

* Cena po nejvyšší slevě

Hotel � Polopenze / možnost dokoupení plné penze nebo jen pobyt se snídaní

Mediterranean Beach

KYPR � LIMASSOL

POLOHA
Velmi oblíbený hotelový komplex, terasovitě zasazený
do rozlehlé zahrady, se nachází v klidném prostředí. Známá
archeologická lokalita Amathous se nachází cca 500 m
od areálu. 

UBYTOVÁNÍ
Hotel nabízí celkem 292 pokojů. 1-2lůžkové pokoje mají
možnost 1 přistýlky, rodinné pokoje, až pro 4 osoby tvoří větší
pokoj s palandou pro děti nebo lůžky. Pokoje mají koupelnu
s vanou a sprchou nebo sprchový kout, WC, klimatizaci, fén,
telefon, TV/SAT,  minibar, trezor, balkón nebo terasu
s výhledem do vnitrozemí. Další typy pokojů jsou na vyžádání.

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je vstupní hala s recepcí, salónek, výtahy,
konferenční místnosti, restaurace, bary, snackbary, bistro,
kavárna, ouzeri, venkovní terasa s krásným výhledem
na moře, zlatnictví, butik, kadeřnictví, prádelna a čistírna,
baby sitting, obchod se suvenýry, zahrada, parkoviště. Wi-Fi
(zdarma), venkovní terasovitý bazén, dětský bazén, vnitřní
bazén (v zimním období vyhřívaný), slunečníky a lehátka
u bazénu a na pláži zdarma. Dále je k dispozici dětský
koutek, miniklub pro děti 4-12 let, SPA centrum (od 18 let) -
různé druhy masáží (za poplatek),  moderně vybavené
fitcentrum a místnost na cvičení (zdarma) a osušky k bazénu
a na pláž (vratný depozit).

STRAVOVÁNÍ
Snídaně a večeře jsou formou švédských stolů. Za příplatek
je možnost plné penze nebo lze mít pobyt jen se snídaní
(popis a ceny viz web). 

PLÁŽ
Hotelový komplex se nachází hned u mořského pobřeží
a písčité pláže s pozvolným vstupem do moře. 

SHRNUTÍ
Hezká zahrada, kvalitní servis a krásné výhledy z hotelové
terasy na moře.

VZDÁLENOSTI
Pláž: přímo před areálem  
Centrum: cca 8 km

www.vtt.cz/kypr108
www.medbeach.com



KYPR � LARNAKA

Hotel � Snídaně / možnost dokoupení polopenze, plné penze nebo plné penze plus

Lordos Beach

� Dítě pobyt zdarma

� Pro rodiny s dětmi

� I pro náročné

� Přímo u pláže

� Rezervujte včas

POLOHA
Velmi oblíbený a známý hotel je situován v centru oblasti
zvané „Dhekelia“ s několika restauracemi a bary. Nejbližší
banka je cca 1,5 km směrem do Larnaky, u hotelu Palm
a Princess Beach, nejbližší lékárna je cca 1 km stejným
směrem. 

UBYTOVÁNÍ
V hotelu je 175 1-2lůžkových pokojů s možností 1 přistýlky
a rodinných pokojů s palandou pro děti. Pokoje jsou vybaveny
koupelnou se sprchou a vanou nebo sprchovým koutem, WC,
klimatizací, fénem, telefonem, TV/SAT, ledničkou, trezorem,
balkónem nebo teráskou s bočním výhledem na moře. Pokoje
typu superior s bočním výhledem na moře a pokoje s přímým
výhledem na moře a zahradu jsou za příplatek (součástí
je navíc rychlovarná konvice, župany a trepky pro dospělé
osoby). Dětská postýlka je na vyžádání.

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je vstupní hala s recepcí, výtahy, salónek, kadeřnický
salón, prádelna, kavárna Atlantis, obchod se suvenýry, bar
u bazénu a na pláži, restaurace, vyhlídková terasa, krásná
zahrada, parkoviště, velkolepě řešené venkovní bazény
s vodopádem a kaskádami propojené můstky, bazének
s vířivkou, oddělený dětský bazén s ostrovem pokladů,
hlídání dětí, osušky na pláž zdarma. Wi-Fi je v hotelu
i na pokojích zdarma. Hotel pro své hosty pořádá obvykle
v hlavní sezóně animační programy.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně jsou formou švédského stolu, za příplatek možnost
polopenze, plné penze nebo plné penze plus (popis a ceny
viz web). 

PLÁŽ
Krásná pláž s tmavším pískem, vstup do moře je pozvolný.
Je zde velmi bohatá nabídka vodních sportů.

SHRNUTÍ
Velmi příjemný hotel, kvalitní služby, slunečníky a lehátka
na pláži zdarma, skluzavka a atrakce pro děti. 

VZDÁLENOSTI
Pláž: přímo před areálem 
Centrum: cca 9 km

www.vtt.cz/kypr109
www.lordosbeach.com.cy
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Odlety
Praha

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

Dospělá osoba

Cena od

18 852 Kč*

Děti do 12 let pobyt zdarma

Cena od

8 990 Kč

Viz příloha Ceník str. 138

* Cena po nejvyšší slevě



� Dítě pobyt zdarma

� Zábava na dosah

� Pro všechny generace

� Oblíbené místo

� Rezervujte včas
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Odlety
Praha

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

Dospělá osoba

Cena od

20 328 Kč*

Dítě do 14 let pobyt zdarma

Cena od

8 990 Kč

Viz příloha Ceník str. 138

* Cena po nejvyšší slevě

Hotel � Polopenze

Limanaki Beach

KYPR � AYIA NAPA

POLOHA
Kompletně zrenovovaný moderní hotel je ideálně situovaný,
nachází se v klidnějším prostředí letoviska. Malý rybářský
přístav, který je hned před hotelem, láká ke každodennímu
pozorování a sledování běžného života místních rybářů.
V okolí jsou různé obchody, taverny, bary, restaurace, kluby
a možnosti denního i nočního vyžití pro všechny generace.
Nejbližší obchod je hned vedle hotelu. 

UBYTOVÁNÍ
V hotelu je 95 1-2lůžkových pokojů s možností 1 přistýlky.
Superior pokoje jsou v přízemí s terasou s výhledem 
na bazén a superior pokoje s balkónem výhledem na moře,
bazén a zahradu. Všechny pokoje jsou vybaveny koupelnou
s vanou a sprchou nebo sprchovým koutem, WC, klimatizací,
fénem, telefonem, TV/SAT a rychlovarnou konvicí.

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je vstupní hala s recepcí, salónek s TV/SAT, výtah,
konferenční sál, restaurace s venkovním posezením, bar,
snackbar a kavárna u bazénu, rybí taverna, prádelna
a čistírna, zahrada, parkoviště, Wi-Fi zdarma, bazén, dětský
bazén (v zimním období jsou bazény kryté a vyhřívané),
dětský koutek, sauna a kulečník (za poplatek), fitcentrum
a stolní tenis (zdarma). Hotel pořádá obvykle v hlavní sezóně
(cca 2x týdně, v cizím jazyce) různé společenské akce,
kyperské večírky a večery s živou hudbou.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně a večeře jsou formou švédského stolu. 

PLÁŽ
Pláž je dlouhá cca 2 km, je zde jemný světlý písek, místy jsou
podél pláže stromy, které poskytují přirozený stín. Vstup
do vody je pozvolný. Slunečníky a lehátka jsou za poplatek. 

SHRNUTÍ
Moderní hotel po rekonstrukci, blízko pěkné pláže
a nedaleko centra dění.

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 20 m
Centrum: cca 350 m

www.vtt.cz/kypr110
www.limanakibeach.com



KYPR � AYIA NAPA

Hotel � Polopenze / možnost dokoupení all inclusive

Callisto Holiday Village

� Dítě pobyt zdarma

� Pro rodiny s dětmi

� Oblíbené

� Zábava na dosah

� Rezervujte včas

POLOHA
Příjemný komplex postavený v tradičním stylu středomořské
vesničky v typických bílomodrých barvách leží
v nejznámějším ostrovním letovisku Ayia Napa. Zasazen
je do pěkné rozlehlé zahrady. 

UBYTOVÁNÍ
V areálu je celkem 334 pokojů. Jsou zde studia pro 1–3 osoby
a apartmány pro 2–4 osoby (ložnice a obývací pokoj s dalšími
2 přistýlkami nebo lůžky). Pokoje jsou vybaveny koupelnou
s vanou a sprchou, WC, fénem, klimatizací, malou ledničkou,
TV/SAT, telefonem, balkónem nebo terasou s výhledem
do vnitrozemí, okolí, zahrady nebo areálu. Součástí pokojů
jsou kuchyňské kouty s rychlovarnou konvicí, mikrovlnnou
troubou, troubou na pečení, kávovarem, toustovačem,
žehličkou a žehlicím prknem. 

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je prostorná vstupní hala s recepcí, internetový
koutek, salónek s posezením, restaurace, bary, snackbar
u bazénu, dobře zásobený minimarket, 2 venkovní bazény,
dětský bazén, brouzdaliště, vnitřní bazén, slunečníky
a lehátka u bazénu a v zahradě zdarma, dětské hřiště,
dětský klub, zahrada, parkoviště. V patře v hlavní budově
je knihovnička a info koutek, masážní křesla,
prádelna/čistírna. Osušky k bazénu jsou zdarma.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně a večeře jsou formou švédského stolu. Za příplatek
možnost all inclusive (popis a ceny viz web). 

PLÁŽ
Hned před areálem je pěkná dlouhá písečná pláž, při vstupu
do moře jsou kameny a kamenné plato, dlouho mělčina
(doporučujeme boty do vody). Další moc pěkná písečná pláž
s dobrým vstupem (laguna) je cca 300 m nebo se vypravte
i na vzdálenější Nissi Beach (cca 2 km).

SHRNUTÍ
Dobrá poloha, pestré animační programy a velká zahrada.

VZDÁLENOSTI
Pláž: přímo před areálem
Centrum: cca 1,5 km

www.vtt.cz/kypr111
www.marismarehotels.com
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Odlety
Praha

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

Dospělá osoba

Cena od

16 392 Kč*

Dítě do 14 let pobyt zdarma

Cena od

8 990 Kč

Viz příloha Ceník str. 138

* Cena po nejvyšší slevě



� I pro náročné

� Přímo u pláže

� Klidné prostředí

� Oblíbené

� Rezervujte včas
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Odlety
Praha

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

Dospělá osoba

Cena od

19 016 Kč*

Viz příloha Ceník str. 138

* Cena po nejvyšší slevě

Hotel � Polopenze / možnost dokoupení all inclusive nebo premium all inclusive

Asterias Beach

KYPR � AYIA NAPA

POLOHA
Jeden z nejvyhledávanějších a nejpopulárnějších hotelů
v naší nabídce má velmi příjemnou atmosféru a je vhodný
pro strávení relaxační dovolené. Areál se nachází v okrajové
části letoviska Ayia Napa. 

UBYTOVÁNÍ
Tento čtyřpatrový hotel má k dispozici 199 pokojů. 
1-2lůžkové pokoje mají možnost 1 přistýlky, rodinné pokoje
palandu pro děti. Pokoje se nachází v přízemí budovy
s výhledem do zahrady a jsou vybaveny koupelnou s vanou
a sprchou nebo sprchovým koutem, WC, klimatizací, fénem,
malou ledničkou, telefonem, TV/SAT, balkónem nebo terasou
s výhledem na bazén, zahradu, okolí, letovisko nebo moře. 

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je vstupní hala s recepcí, salónek, 2 výtahy,
internetový koutek, minimarket, obchod se suvenýry,
konferenční sál, kadeřnictví, TV místnost, restaurace uvnitř
hotelu a na terase, vnitřní bar, venkovní bar, koktejl bar
a snackbar u bazénu, zahrada, parkoviště, bazén, dětský
bazén, vnitřní bazén (v zimním období vyhřívaný), dětské
hřiště, dětský klub, fitcentrum, stolní tenis a plážový volejbal
(zdarma). Dále je zde sauna, pára, jacuzzi, masáže, kulečník
a elektrické hry, tenis (za poplatky). Osušky na pláž jsou
zdarma za vratnou zálohu. Hotel pro své hosty pořádá
v hlavní sezóně animační programy.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně a večeře jsou formou švédského stolu. Za příplatek
je možné all inclusive nebo premium all inclusive (popis
a ceny viz web). 

PLÁŽ
Přímo u nádherné písčité pláže Makronisos s křišťálově
čistou vodou a pozvolným vstupem do moře. 

SHRNUTÍ 
U překrásné písečné pláže, příjemný areál a klidné prostředí.

VZDÁLENOSTI
Pláž: přímo před areálem 
Centrum: cca 3,5 km

www.vtt.cz/kypr112
www.asteriashotels.com



KYPR � AYIA NAPA

Hotel � Polopenze / možnost dokoupení plné penze

Adams Beach

� I pro náročné

� Pro rodiny s dětmi

� Přímo u pláže

� Zábava na dosah

� Malý vodní park v hotelu

POLOHA
Hotelový areál je velmi oblíbený, žádaný a známý. V blízkém
okolí, na hlavní třídě směrem k centru letoviska, naleznete
několik obchodů se suvenýry a potravinami. Je to ideální
místo pro příjemnou relaxační dovolenou. Areál se nachází
v klidné části letoviska, na samém začátku, pro rodiny
s dětmi nabízí i vlastní malý vodní park s tobogány a dalšími
atrakcemi. Zdejší oblast je velmi známá a navštěvovaná,
především v hlavní letní sezóně. 

UBYTOVÁNÍ
Hotelový areál nabízí celkem 435 1-2lůžkových pokojů
s možností 1 přistýlky pro dítě. Standardní pokoje mají
výhled do vnitrozemí nebo na moře, superior pokoje jsou
pro 2-4 osoby. Všechny pokoje jsou vybaveny koupelnou
s vanou a sprchou nebo sprchovým koutem, WC, klimatizací,
fénem, trezorem, telefonem, TV/SAT, minibarem, balkónem
nebo terasou. Nadstandardní typy ubytování pro 1-5 osob
naleznete na webu. 

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je vstupní hala s recepcí, 5 výtahů, konferenční sály
s moderním audiovizuálním vybavením, vnitřní a venkovní
bary, snackbary a kavárny, vnitřní a venkovní restaurace,
pokojová služba, obchod se suvenýry, zlatnictví, květinářství,
salón krásy a kadeřník, prádelna, lékařská služba, kaple,
kde se konají svatební obřady, zahrada, parkoviště. Osušky
na pláž jsou zdarma. 

STRAVOVÁNÍ
Snídaně a večeře jsou formou švédského stolu. Za příplatek
je plná penze (popis a ceny viz web). 

PLÁŽ
Přímo u krásné písečné pláže v zálivu Nissi Bay s velmi
pozvolným vstupem do moře. Celá oblast je proslulá svým
bělostným pískem a je zde přezdívána "kyperský Karibik“.

SHRNUTÍ
Přímo u pěkné pláže v zátoce, kvalitní služby, malý vodní
park pro děti, relaxační prostředí.

VZDÁLENOSTI
Pláž: přímo před areálem
Centrum: cca 3 km

www.vtt.cz/kypr113
www.adams.com.cy
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Odlety
Praha

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

Dospělá osoba

Cena od

26 560 Kč*

Dítě do 14 let pobyt zdarma

Cena od

8 990 Kč

Viz příloha Ceník str. 139

* Cena po nejvyšší slevě



� Dítě pobyt zdarma

� Vhodné pro seniory

� Klidné prostředí

� Oblíbené

� Rezervujte včas
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Odlety
Praha

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

Dospělá osoba

Cena od

13 850 Kč*

Dítě do 14 let pobyt zdarma

Cena od

8 990 Kč

Viz příloha Ceník str. 139

* Cena po nejvyšší slevě

Hotel � Polopenze

Harry´s

KYPR � PROTARAS

POLOHA
Tento malý hotel s příjemnou rodinnou atmosférou
se nachází v klidném prostředí na okraji letoviska Protaras,
nedaleko menší mořské zátoky a písečné pláže. Nejbližší
obchůdek a restaurace je ve vzdálenosti cca 250 m.

UBYTOVÁNÍ
V tomto hotelu je celkem 38 pokojů pro 1-3 osoby. Všechny
pokoje jsou vybaveny menší koupelnou s vanou a sprchou
nebo sprchovým koutem, WC, klimatizací, telefonem, TV,
trezorem, ledničkou, balkónem nebo terasou s výhledem
na letovisko, okolí, vnitrozemí nebo moře. 1lůžkové pokoje
s výhledem na moře jsou jen na vyžádání. Dětská postýlka
je na vyžádání (zdarma).

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je vstupní hala s recepcí, salónek s TV/SAT, výtah,
pokojová služba, vnitřní bar, bar, snackbar a kavárna
u bazénu, restaurace s venkovním posezením, zahrada,
parkoviště. Internetový koutek v prostoru recepce, bazén,
dětský bazén, kulečník (za poplatek). Wi-Fi je v prostoru
recepce zdarma. Možnost zapůjčení jízdních kol přes
hotelovou recepci. 

STRAVOVÁNÍ
Snídaně a večeře jsou formou bufetu.

PLÁŽ
Malá písečná pláž místy s oblázky. Vstup je zde pozvolný.
Moře je čisté, teplé a má krásnou tyrkysovou barvu, vhodné
i pro šnorchlování. Na pláž procházíte kolem sousedního
hotelu Mimosa Beach. V okolí jsou ještě další menší pláže,
na protějším břehu zálivu je malý přístav. U pláže jsou
stromy poskytující přirozený stín. Nejbližší taverna
je cca 2 minuty, zde je i toaleta.

SHRNUTÍ
Příznivá cena, příjemná atmosféra a klidné prostředí.

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 100 m
Centrum: cca 3 km

www.vtt.cz/kypr114
www.harrys.com.cy



KYPR � PROTARAS

Hotel � Polopenze

Kapetanios Bay

� Dítě výhodná cena

� Pro mladší a střední
generace

� Oblíbené místo

� Zábava na dosah

POLOHA
Příjemný a velmi oblíbený hotel s důrazem na rodinnou
atmosféru je situován v srdci známého a turisty velmi
vyhledávaného letoviska Protaras. V okolí hotelu se nachází
různé obchody, markety, taverny, restaurace, rychlá
občerstvení (McDonald´s), banka, bankomat, lékárna. 

UBYTOVÁNÍ
Hotelový areál tvoří 2 budovy, celkem je zde
140 zrenovovaných pokojů pro 1-4 osoby. Rodinné pokoje
pro 4 osoby jsou v hlavní budově a v druhém bloku
apartmány pro 5 osob, které se skládají z ložnice a obývacího
pokoje, kde jsou 3 přistýlky pro děti a lednička. Všechny
pokoje jsou vybaveny koupelnou se sprchou a vanou nebo
sprchovým koutem, WC, klimatizací, fénem, telefonem,
TV/SAT, rychlovarnou konvicí, balkónem nebo terasou.
Všechny pokoje mají menší či větší boční výhled na moře.
V hotelu jsou též pokoje typu superior pro 2-3 osoby, které
mají boční výhled na moře, prostornější koupelnu a ledničku.

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je recepce, 2 výtahy v hlavní budově, salónek
s TV/SAT, obchod se suvenýry, malý konferenční sál,
restaurace, vnitří bar s TV/SAT, bar a snackbar u bazénu,
venkovní bazén, dětský bazén, zahrada, parkoviště, dětské
hřiště, stolní tenis (zdarma), Wi-Fi v hotelu zdarma.
Na každém patře u výtahu je místnost na žehlení. Hotel
pro své hosty zajišťuje obvykle v hlavní sezóně cca 2x týdně
různé společenské večery.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně a večeře jsou formou švédského stolu.

PLÁŽ
Nejbližší pláž s jemným světlým pískem zvaná „Flamingo
Beach“ je od hotelu vzdálena cca 7 minut chůze. Vstup
do moře je zde pozvolný. 

SHRNUTÍ
Ideální poloha, příjemná atmosféra, ochotný a vstřícný
personál.

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 400 m
Centrum: přímo v centru

wwww.vtt.cz/kypr115
www.kapetaniosgroup.com
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Odlety
Praha

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

Dospělá osoba

Cena od

14 834 Kč*

Dítě do 15 let na přistýlce

Výhodná cena od

6 990 Kč
Platnost ceny do 31. 3.

Dítě do 15 let pobyt zdarma

Cena od

8 990 Kč

Viz příloha Ceník str. 139

* Cena po nejvyšší slevě



� Sleva pro klienty 55+

� Dítě výhodná cena

� Pro rodiny s dětmi

� Vhodné pro seniory

� Přímo u pláže
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Odlety
Praha

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

Dospělá osoba

Cena od

21 230 Kč*

Dítě do 12 let na přistýlce

Výhodná cena od

6 990 Kč
Platnost ceny do 31. 3.

Dítě do 12 let pobyt zdarma

Cena od

8 990 Kč

Viz příloha Ceník str. 139

* Cena po nejvyšší slevě

Hotel � All inclusive plus

Pernera Beach

KYPR � PROTARAS

POLOHA
Tento velmi žádaný kompletně zrenovovaný pětipodlažní
hotelový areál leží na mořském břehu jedné z nejhezčích
oblastí ostrova. Je obklopen krásně upravenou zahradou
s palmami, stromy a keři. Nejbližší obchod a restaurace jsou
cca 100 m, lékárna cca 200 m vlevo na hlavní křižovatce,
bankomat cca 200 m, pekárna, obchody, restaurace a bar
cca 10 minut chůze. 

UBYTOVÁNÍ
V hotelu je 233 zrenovovaných pokojů pro 1-4 osoby.
Rodinné pokoje se skládají z 1 místnosti s palandou nebo
rozkládacím gaučem. Všechny pokoje jsou vybaveny
koupelnou se sprchou a vanou nebo sprchovým koutem,
WC, klimatizací, fénem, telefonem, TV/SAT, ledničkou,
rychlovarnou konvicí, trezorem, balkónem s výhledem
do vnitrozemí nebo na moře. 1lůžkové pokoje mají boční
výhled na moře již v ceně. 

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je vstupní hala s recepcí, výtah, telefonní automat,
salónek s TV/SAT, konferenční sál, místnost na zavazadla,
kadeřnický salón, salón krásy, prádelna, obchod se suvenýry,
minimarket, restaurace, bary a snackbary, taverna, velká
zahrada, parkoviště, bazén, dětský bazén, slunečníky
a lehátka u bazénu a v zahradě zdarma. Hotel má širokou
nabídku sportovních možností  (viz popis a ceny na webu),
dobře vybavené spa & wellness centrum. Osušky k bazénu
a na pláž jsou zdarma. Wi-Fi je zdarma v prostoru recepce
a hlavního baru.

STRAVOVÁNÍ
Formou all inclusive plus (popis viz web). 

PLÁŽ
Krásná písečná zátoka se světlým jemným pískem Sandy Bay
je hned u hotelu, zde je pozvolný vstup do moře a velmi
pěkné koupání. 

SHRNUTÍ
Příjemné ubytování, klidné prostředí, ochotný personál,
ideální poloha, výborná strava.

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 50 m
Centrum: cca 2 km

wwww.vtt.cz/kypr116
www.pernerahotel.com



� Akce repeaters
� I pro náročné
� Zábava na dosah

KYPR � PROTARAS

Hotel � Snídaně / možnost dokoupení obědů, večeří, all inclusive (i ultra)

Cavo Maris Beach

POLOHA
Tento velmi známý a velmi
vyhledávaný hotelový areál
je situován v krásné a rozlehlé
subtropické zahradě, v klidném
prostředí. 

UBYTOVÁNÍ
Hotel nabízí celkem 246 pokojů
pro 1-5 osob. Rodinné pokoje
pro 3-5 osob jsou na vyžádání.
Všechny pokoje jsou vybaveny
koupelnou s vanou a sprchou nebo
sprchový kout, WC, klimatizací,
fénem, telefonem, TV/SAT,
ledničkou, termoskou,
rychlovarnou konvicí, trezorem,
balkónem nebo terasou
s výhledem do vnitrozemí, okolí
nebo na moře. 

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je recepce, vstupní hala,
salónek, pokojová služba, 3 výtahy,
minimarket, místnost s TV/SAT,
kavárna, restaurace, bary, bar
u bazénu, bazén, dětský bazén,
dětský koutek, dětský klub a jiné
služby (viz web).

STRAVOVÁNÍ
Snídaně jsou formou švédského
stolu. Za příplatek je možná
polopenze, plná penze, all inclusive
nebo ultra all inclusive (popisy
a ceny viz web). 

PLÁŽ
Hotel je situován u písečné pláže
s hrubším pískem světlé barvy. 

SHRNUTÍ
Dobře vybavené pokoje, péče
o stálé zákazníky a nedaleko centra
letoviska.

VZDÁLENOSTI
Pláž: přímo před areálem 
Centrum: cca 1,5 km

www.vtt.cz/kypr117
www.cavomaris.com
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Odlety
Praha

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

Dospělá osoba

Cena od

16 966 Kč*

Dítě do 12 let pobyt zdarma

Cena od

8 990 Kč

Viz příloha Ceník str. 140

* Cena po nejvyšší slevě

Odlety
Praha

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

Dospělá osoba

Cena od

21 804 Kč*

Dítě do 13 let pobyt zdarma

Cena od

8 990 Kč

Viz příloha Ceník str. 140

* Cena po nejvyšší slevě

� Přímo u pláže
� Klidné prostředí
� Pro rodiny s dětmi

Hotel � Polopenze / možnost dokoupení all inclusive

Crystal Springs Beach

POLOHA
Oblíbený hotel s příjemnou
atmosférou se nachází mezi
známými letovisky Paralimni
a Protaras. 

UBYTOVÁNÍ
V hotelu je celkem 190 pokojů. 
1-2lůžkové pokoje mají možnost
1 přistýlky, pokoje pro rodiny
palandu pro děti, promo pokoje
jsou jen pro 2 osoby. Pokoje jsou
vybaveny koupelnou s vanou
a sprchou nebo sprchovým
koutem, WC, klimatizací, fénem,
telefonem, rychlovarnou konvicí,
ledničkou, TV/SAT, trezorem,
trepkami a župany pro dospělé
osoby, balkónem nebo terasou
s výhledem na moře. 

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je recepce, salónek, výtah,
minimarket, suvenýry, zahrada,
parkoviště, bazén, dětský bazén,
venkovní jacuzzi, miniklub pro děti,
dětský koutek, Wi-Fi v areálu
(zdarma). 

STRAVOVÁNÍ
Snídaně a večeře jsou formou
švédského stolu, za příplatek
all inclusive (popis a ceny viz web). 

PLÁŽ
Hotel přímo u mořské zátoky
s písčitou pláží, u vstupu do moře
mohou být místy oblázky
a kamínky. Vstup do vody
je pozvolný. 

SHRNUTÍ
Překrásná zahrada, klidné místo
a ochotný personál.

VZDÁLENOSTI
Pláž: přímo před areálem
Centrum: cca 2 km

www.vtt.cz/kypr119
www.crystalspringsbeachhotel.com



� Pro páry

� I pro náročné

� Vhodné pro seniory

� Přímo u pláže

� Zábava na dosah
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Odlety
Praha

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

Dospělá osoba

Cena od

21 804 Kč*

Dítě do 13 let pobyt zdarma

Cena od

8 990 Kč

Viz příloha Ceník str. 140

* Cena po nejvyšší slevě

Hotel � Polopenze / možnost dokoupení plné penze

Sunrise Beach

KYPR � PROTARAS

POLOHA
Velmi oblíbený hotel se nachází v centru střediska Protaras,
které nabízí spoustu možností ke společenskému vyžití –
na hlavní promenádě jsou restaurace, taverny, bary, karaoke
a anglické bary, kavárny, diskotéky, dále obchody
s potravinami i suvenýry, lékárna, banky, bankomaty. 

UBYTOVÁNÍ
V hotelu je celkem 245 pokojů pro 1-4 osoby. Všechny pokoje
jsou vybaveny koupelnou s vanou a sprchou nebo
sprchovým koutem, WC, klimatizací, telefonem, fénem,
TV/SAT, minibarem, trezorem, balkónem nebo terasou.
Pokoje mají výhled do vnitrozemí, na letovisko, okolní
zástavbu. Boční nebo přímý výhled na moře je za příplatek.
Dětská postýlka je na vyžádání (zdarma).

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je vstupní hala s recepcí, 3 výtahy, bar, kavárna,
internetový koutek, restaurace, snackbar u bazénu, velký
venkovní bazén s lagunou a vířivkou, dětský bazén,
slunečníky a lehátka u bazénu a v zahradě zdarma, vnitřní
bazén (vyhřívaný v zimním období), prádelna, kiosek s tiskem
a suvenýry, zahrada, parkoviště, dětské hřiště, dětský
miniklub, sportovní aktivity, osušky k bazénu zdarma. Wi-Fi
je v prostoru hotelu i na většině pokojů zdarma. V hotelu
se konají obvykle od dubna do října různé společenské
a zábavní animační programy.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně a večeře jsou formou švédského stolu, za příplatek
je možná plná penze (popis a ceny viz web). 

PLÁŽ
Před areálem je jedna z nejkrásnějších pláží na ostrově
s jemným světlým pískem a pozvolným vstupem do moře.
Na pláži jsou různé vodní sporty.

SHRNUTÍ
Nádherná pláž, velmi hezký areál a dostatek slunečníků
a lehátek u bazénu.

VZDÁLENOSTI
Pláž: přímo před areálem
Centrum: přímo v centru

www.vtt.cz/kypr118
www.sunrise.com.cy



KYPR � NAJDETE NA NAŠEM WEBU
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� Letovisko: Paphos
� V ceně pokoje je klimatizace, lednička a rychlovarná konvice.
� Stravování: formou all inclusive 
� Pláž: hotel se nachází přímo u písčité pláže u promenády.
� Hotel je pouze pro dospělé a osoby nad 16 let.

� Letovisko: Paphos
� V ceně pokoje klimatizace a lednička.
� Stravování: snídaně jsou formou švédského stolu. Dokoupit předem lze

večeře, obědy nebo all inclusive.
� Pláž: nejbližší písečná pláž je cca 150 m přes silnici.

Hotel & Spa

Leonardo Plaza Cypria Maris Beach
Hotel

www.vtt.cz/kypr120  /  www.cypriamarishotel.com www.vtt.cz/kypr121  /  www.aloe-hotel.com
Aloe

� Letovisko: Paphos
� V ceně pokoje je klimatizace, lednička a rychlovarná konvice.
� Stravování: formou all inclusive 
� Pláž: hned u hotelu se nachází skalnatá zátoka s vytvořenou lagunou

s malou písčitou pláží.

� Letovisko: Paphos
� V ceně pokoje je klimatizace, lednička a rychlovarná konvice.
� Stravování: formou all inclusive 
� Pláž: přímo před areálem je skalnaté pobřeží s molem a nabídkou

vodních sportů.

Hotel

Louis Imperial Beach
Hotel

www.vtt.cz/kypr122  /  www.louishotels.com www.vtt.cz/kypr123  /  www.louishotels.com
Louis Phaethon Beach

� Letovisko: Coral Bay
� V ceně pokoje je klimatizace, trezor a rychlovarná konvice.
� Stravování: formou premium all inclusive
� Pláž: příjemné koupání je ve skalnaté zátoce s menší oblázkovou pláží

přímo před areálem.

� Letovisko: Limassol
� V ceně pokoje je klimatizace, trezor a rychlovarná konvice.
� Stravování: snídaně formou švédského stolu, předem lze dokoupit

obědy a večeře.
� Pláž: písečná pláž je hned u hotelu.

Hotel & Resort

King Evelthon Beach
Hotel

www.vtt.cz/kypr124  /  www.tsokkos.com www.vtt.cz/kypr125  /  www.fourseasons.com.cy
Four Season

� Letovisko: Larnaka
� V ceně pokoje je klimatizace a lednička.
� Stravování: formou all inclusive (viz popis na našem webu) nebo jen

polopenze
� Pláž: pěkná písečná pláž je hned před hotelem

Hotel

Princess Beach
www.vtt.cz/kypr126  /  www.princessbeachhotel.com.cy
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KYPR � NAJDETE NA NAŠEM WEBU

� Letovisko: Ayia Napa
� V ceně pokoje je klimatizace a rychlovarná konvice.
� Stravování: formou premium all inclusive (popis viz web) nebo jen

polopenze 
� Pláž: hotelový komplex se nachází přímo u krásné písčité pláže

� Letovisko: Ayia Napa
� V ceně pokoje je klimatizace.
� Stravování: formou polopenze nebo za příplatek all inclusive nebo jen

snídaně 
� Pláž: hotel je vzdálený cca 250 m od dlouhé a vyhledávané písečné

pláže Nissi Beach s romantickým ostrůvkem.

Hotel & Resort

The Dome Beach
Hotel

www.vtt.cz/kypr127  /  www.tsokkos.com www.vtt.cz/kypr128  /  www.nissianahotel.com
Nissiana

� Letovisko: Ayia Napa
� V ceně pokoje je klimatizace.
� Stravování: formou all inclusive 
� Pláž: pěkná písečná pláž je jen cca 50 m od hotelu, přes silnici. 

Vstup do vody je pozvolný.

� Letovisko: Ayia Napa
� V ceně pokoje je klimatizace.
� Stravování: formou all inclusive 
� Pláž: hned u hotelu je zátoka Sandy Bay s jemným pískem a pozvolným

vstupem do moře.

Hotel

Nelia Beach
Hotel

www.vtt.cz/kypr129  /  www.neliahotel.com www.vtt.cz/kypr130  /  www.pavlonapahotel.com
Pavlo Napa Beach

� Letovisko: Protaras
� V ceně pokoje je klimatizace a lednička.
� Stravování: formou premium all inclusive 
� Pláž: nejbližší pěkná písečná pláž, místy s oblázky, je hned u hotelu 

(cca 20 m), přes silnici. Vstup do moře je pozvolný. 

� Letovisko: Protaras
� V ceně pokoje je klimatizace, trezor, rychlovarná konvice, župany

a trepky (pro dospělé osoby).
� Stravování: formou polopenze. Předem si lze přikoupit obědy.
� Pláž: jedna z nejkrásnějších pláží na ostrově s jemným světlým pískem

a pozvolným vstupem do moře je hned před hotelem. 

Hotel

Anastasia Beach
Hotel & Spa 

www.vtt.cz/kypr131  /  www.tsokkos.com www.vtt.cz/kypr132  /  www.sunrise.com.cy
Sunrise Pearl

� Letovisko: Protaras
� V ceně pokoje je klimatizace.
� Stravování: formou all inclusive (viz popis na našem webu) nebo

polopenze
� Pláž: nejbližší písečná pláž se nachází cca 450 m.

Hotel

Tsokkos Garden
www.vtt.cz/kypr133  /  www.tsokkos.com




