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ostrov Zakynthos

modrá, jakoby fosforeskující voda. U  ji-

hovýchodního cípu ostrova je největší 

hloubka moře v celém Středomoří – tzv. 

Inousská propadlina, která je hluboká 

4500 m. Na východním pobřeží se nao-

pak rozprostírají nekonečné olivové a ci-

trusové háje a úrodné nížiny, které jsou 

lemovány písečnými plážemi.

Životní prostředí na Zakynthosu prospí-

vá také vzácnému druhu želvy – karety 

obecné. V  zátoce Laganas kladou želvy 

do písku vajíčka a  proto je v  rámci je-

jich záchrany na některé pláže zakázán 

vstup od západu do východu slunce. 

V této době je také zavřeno letiště a le-

tecká doprava je zastavena. Na srázovi-

tém západním pobřeží žijí tuleni, kteří 

jsou rovněž chráněni. 

Na pobřeží se nachází několik turistic-

kých letovisek. Známá jsou střediska La-

ganas, Kalamaki, Argassi, Tsilivi, Alykes, 

Alykanas. Mezi vyhlášené pláže patří 

Porto Zoro, Banana beach, Agios Niko-

laos,  Yerakas, které se všechny nacházejí 

na poloostrově Vassilikos. Na východ-

ním pobřeží se mimo letoviska nachází 

například vyhlášená pláž Xingia, kde vy-

věrají do moře sirné prameny. Pláž v la-

ganaském zálivu je dlouhá 9 kilometrů 

a je známa mimo jiné díky želvám kare-

ta. Je považována za jednu z nejkrásněj-

ších v celém Řecku. 

Pokud jste milovníky výletů, nabízí os-

trov spoustu možností i  pro Vás. Mezi 

nejatraktivnější výlety patří pláž Nava-

gio s  pašeráckým vrakem, na kterou 

se lze dostat pouze lodí. Dále můžete 

navštívit Modrou jeskyni, Byzantské 

muzeum, mořské jeskyně Keri, výběžek 

Gerakas, zátoku Porto Vromi. Na ostrově 

se také nachází několik kostelů a dalších 

pamětihodností.

Ostrov Zakynthos (Zante) je nejjižnější 

a zároveň třetí největší ostrov v Iónském 

moři. 

Má velmi výhodnou polohu, čímž nabízí 

snadné cestování po okolních ostrovech 

i na pevninu a do velkých měst jako jsou 

Athény, Thessaloniki a Patras.

Svým členitým pobřežím, zalesněnými 

horskými svahy, úrodnou nížinou, ele-

gantním správním střediskem s  aristo-

kratickými stavbami, pěknými plážemi 

a  průzračně čistým mořem, svéráznými 

vesničkami a  pohostinným obyvatel-

stvem je tento ostrov oprávněně pova-

žován za jeden z nejhezčích v Řecku.

V období Homéra a Trojské války byl os-

trov součástí království panovníka Odys-

sea. Jméno mu dal princ Zakynthos, syn 

trójského krále Dardanose. Do historie 

Zakynthu zasáhla spousta národů. Prv-

ními osadníky byli Achájci, roku 455 př. 

n. l. si ostrov podmanili Athéňané, poté 

se na krátko dostal do područí Make-

donie. Římané mu dali určitý stupeň 

autonomie. Benátčané výrazně ovlivnili 

zejména ráz správního střediska a  také 

s  sebou přinesli aristokratický politický 

systém s  rozčleněním obyvatelstva na 

vrstvy, což byl důvod, proč byli nadšeně 

vítáni republikánští Francouzi. Poslední 

Britové zmodernizovali veřejnou správu. 

Ostrov je plný kontrastů. Je zaplaven 

rostlinstvem a zelení, která pokrývá hory 

a  úrodné pláně. Díky vysokému úhrnu 

srážek patří mezi nejzelenější ostrovy 

Řecka. Právě proto se mu přezdívá „Kvě-

tina východu“. Na severu, východě a jihu 

se nachází mnoho krásných pláží, zatím-

co západní část ostrova je obklopena 

skalnatými horami se spoustou jeskyní, 

z  nichž nejslavnější je tzv. Modrá jes-

kyně u  mysu Skinari, v  níž je nádherně 

Ostrov Zakynthos – řecky Zákynthos

Správní středisko: Zakynthos

Plocha ostrova: 406 km2

Počet obyvatel: přes 31 000

Nejvyšší vrchol: Vrachionas – 758 m n. m.

Patron ostrova: Sv. Dionýsos

Symbol ostrova: mořská želva kareta

Doba letu z Prahy: 2 hodiny 25 minut
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www.fototravel.info 
www.zakynthos-net.gr 
www.zanteweb.gr 
www.zakynthos.net.gr 
www.culture.gr 
www.hcaa-eleng.gr/zakinth.htm
vše potřebné o letišti na Zakynthosu 
www.gozakynthos.gr
www.askosstonepark.gr
www.museumhelmis.gr
www.zanteisland.com
www.e-zakynthos.com
www.alykes.com/mini-golf
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PRG – ZTH, 02:25 hod., 1574 km
TYP LETADLA/SPOL./ČÍSLO LETU: 
BOE 737-800/QS 572/3

PLÁNOVANÝ ODLET Z PRAHY:
cca 13:00 hod.

PLÁNOVANÝ PŘÍLET DO PRAHY:
cca 18:35 hod. 

ČÍSLO ZÁJEZDU: 
1ZAK-  (datum odletu)

BRQ – ZTH, 02:10 hod., 1473 km
TYP LETADLA/SPOL./ČÍSLO LETU: 
BOE 737-800/QS 587/6

PLÁNOVANÝ ODLET Z BRNA:
cca 11:25 hod.

PLÁNOVANÝ PŘÍLET DO BRNA:
cca 10:25 hod. 

ČÍSLO ZÁJEZDU: 
1BZA-  (datum odletu)

31  odlety Praha 1  Brno
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Termíny zájezdů:
Červen 2011

Po Út St Čt Pá So Ne

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

Červenec 2011
Po Út St Čt Pá So Ne

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

Srpen 2011
Po Út St Čt Pá So Ne

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

Září 2011
Po Út St Čt Pá So Ne

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 p
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Akr. Gerakas

Porto 

Vassilikos

Akr. Skinari

LAGANAS

KALAMAKI

ARGASSIZAKYNTHOS

TSILIVI

Ag. Nikolaos

Anafonitria

Ag. Leon

Kampi

Kasastari

Keri

Mouzaki

Alinikas

Volimes

TIP VTT: Za romantikou, pohodou a jedinečnými zážitky se vydejte na Porto Limionas.106



ostrov Zakynthos – letoviska

do hlavního města, cena za dospělou 

osobu je cca 5€/obousměrná jízdenka, 

děti do 12 let platí cca 2€. Vláček vyjíždí 

z  Argassi zhruba každé tři hodiny, jede 

do centra města a  následně zpět. Do 

hlavního města jezdí mezi 7:00  – 19:00 

každou hodinu autobus městské linky, 

vyjde na cca 1,40€/jedna cesta. Ve večr-

ních hodinách je nutné vzít si taxi, které 

vyjde na cca 7  euro. Milovníci vodních 

sportů mohou využít poměrně bohatou 

nabídku přímo v letovisku Argassi.

 Pláž: menší písečná

 Vzdálenost od správního střediska: cca 4 km

 Vzdálenost od letiště: cca 8 km

 Hodnocení letoviska: Ideální výchozí bod k pozná-

vání ostrova

4. Kalamaki

Turistické středisko Kalamaki se rozpro-

stírá na poměrně velkém prostranství. 

Je zde dostatek obchodů, restaurací, ta-

veren a různě zaměřených barů nabíze-

jících noční vyžití. Dále je možné vydat 

se pěšky nebo místní linkou autobusu 

do nedalekého letoviska Laganas (cca 

4 km) či správního střediska, kde je ne-

přeberné množství každodenní zába-

vy. Známá je zdejší dlouhá a  atraktivní 

písčitá pláž, která není přeplněna ani 

v nejvyšší sezóně a rozhodně patří k nej-

krásnějším plážím ostrova. Oblast je též 

spojována s mořskými želvami Caretta – 

Caretta, které zde do písku kladou v let-

ní sezóně svá vejce, a to především díky 

velmi teplé vodě v moři.

Kalamaki se nachází v  poměrně malé 

vzdálenosti od letiště, proto je třeba 

počítat v denních hodinách s občasným 

hlukem, který však jen minimálně na-

rušuje jinak velmi poklidnou atmosféru 

letoviska.

 Pláž: dlouhá písečná

 Vzdálenost od správního střediska: cca 5 km

 Vzdálenost od letiště: cca 3 km

 Hodnocení letoviska: Vhodné pro klidnou dovole-

nou, současně tu je ale možnost noční zábavy

1. Tsilivi

Je velmi známé a oblíbené turistické le-

tovisko, jehož ulice, pláže a obchody se 

plní od května do října zahraničními ná-

vštěvníky z celého světa. Tsilivi je obklo-

peno krásnou přírodou, jsou zde roman-

tická zákoutí a možnost provozovat pěší 

turistiku. Letovisko je poměrně rozsáhlé 

a  táhne se v  délce několika kilometrů 

podél hlavní silnice. V postranních ulič-

kách jsou obchody s  potravinami, ovo-

cem a zeleninou, rozmanitými suvenýry, 

stánky s  rychlým občerstvením, je zde 

mnoho restaurací, taveren, kaváren, pe-

káren i  barů. Místní noční život zaujme 

i  střední generaci, mnohé bary tu hrají 

muziku 70. a 80. let. V  letovisku je i mi-

nigolf s protékající říčkou a dětský park 

a trampolínami. Pláž je zde dlouhá a pís-

čitá s pozvolným vstupem do průzračné 

vody a  nechybí možnost pronajmutí 

slunečníků a  lehátek (cca 8€/set/den). 

V blízkém okolí jsou i  plážičky, které po-

skytují více soukromí.

Letovisko je spojeno městským autobu-

sem s ostatními místy. Jízdné do Zakyn-

thosu v  sezóně 2010  stálo 1,40€, spoj 

jezdí od 7 do 20 téměř každou hodinu. 

Také je možné využít taxi; orientační 

ceny z  roku 2010: do Alikes  – cca 15€, 

do Argasi – cca 14€, do Laganasu – cca 

15€, do Tragaki Plagosu  – cca 8€, do 

Zakynthosu – cca 10€.

 Pláž: písečná a písčito-oblázková

 Vzdálenost od správního střediska: cca 6 km

 Vzdálenost od letiště: cca 12 km

 Hodnocení letoviska: vhodné pro rodinnou dovo-

lenou i střední generaci toužící se vrátit o nějaký 

ten rok zpět

2. Laganas

Laganas je označováno za největší, nej-

rušnější a nejoblíbenější letovisko ostro-

va. Je to místo oblíbené zejména u an-

glické klientely, čemuž odpovídá také 

styl noční zábavy. Hlavní třída nabízí na-

prosto vše, co hledá turista na dovolené. 

Jsou zde možnosti denní i noční zábavy, 

nespočet obchodů se suvenýry, oble-

čením a  potravinami, jsou zde stánky 

s  rychlým občerstvením, restaurace, ta-

verny, kavárny, bary, kluby, diskotéky… 

Nechybí novinové stánky a  lékařská 

služba. Pláž je zde opravdu krásná; dlou-

há, písečná s  pozvolným vstupem do 

moře, vhodná i pro rodiny s malými dět-

mi. Na pláži je též možné pronajmout si 

slunečníky a  lehátka (cca 7€/set/den). 

Chcete-li během slunění více soukromí, 

potom se vydejte směrem na Kalamaki 

(cca 10 minut volné chůze).

Laganas je trochu kuriozní letovisko, 

hlavní silnice zde například končí v moři 

a  další kuriozitou jsou mořské želvy. 

Půjdete-li směrem na Kalamaki, uvidí-

te na pláži trojnožky, které upozorňují 

na želví hnízda. Brzy ráno nebo během 

dopoledne, budete-li mít štěstí, můžete 

spatřit právě vylíhnutou želvičku, mířící 

do moře. Nikdy ji však neberte do ru-

kou nebo neodnášejte do vody. Pokud 

již svítí slunce, dělejte jí stín a směřujte 

ji tak, aby se k moři dostala co nejrych-

leji a živá. Laganas je spojen autobuso-

vou linkou s  ostatními místy ostrova. 

Autobusové zastávky jsou do zhruba 

250  metrů od hotelů, jízdné do Zakyn-

thosu v roce 2010 stálo 1,40€. Linka tam 

jezdí od 7  do 20  hodin téměř každou 

hodinu. Taxi vyjde na: do Alikes cca 20€, 

do Kalamaki cca 7€, do Keri cca 13€, do 

Lithakie cca 9€, do Vassilikos cca 20€, do 

Bochali cca 15€, do Zakynthosu cca 10€.

Doporučujeme pronajmutí auta či mo-

torky a  důkladnější seznámení s  ostro-

vem. Pozor však na nedodržování pravi-

del silničního provozu, Řekové pravidla 

obvykle moc nerespektují a  přednost 

mívá větší auto…

 Pláž: dlouhá písečná

 Vzdálenost od správního střediska: cca 8 km

 Vzdálenost od letiště: cca 6 km

 Hodnocení letoviska: vhodné pro všechny 

generace

3. Argassi

Najdete zde možnosti denní i noční zá-

bavy, proslulé taverny a restaurace s pří-

jemnou obsluhou, několik klubů a barů, 

supermarkety, obchody se suvenýry, 

butiky… To vše dokresluje tradiční řecký 

ráz a příjemná atmosféra, která zde pa-

nuje. Místní pláž je písečná, v porovná-

ní s  jinými na ostrově užší, ovšem není 

problém dopravit se autobusem na pláž 

Agios Nikolaos, která patří mezi nejhezčí 

na ostrově a vzdálena je cca 10 km. Pře-

prava na tuto pláž je zdarma v případě 

pronájmu plážového servisu, který stojí 

cca 8€/set/den.

Další možností jsou písečné pláže blíz-

ko střediska Vassilikos (nejoblíbenější 

je Kaminia Beach, Porto Roma, Banana 

Beach). Městská linka tam jezdí pravidel-

ně a  jízdenka stojí cca 1,5€/jedna cesta 

(záběry z těchto i dalších pláží si můžete 

prohlédnout na www.zanteisland.com nebo 

na www.zantehotels.gr/beaches.html).

Z  Argassi se můžete vydat do přírody 

a  pokořit horu Skopos vysokou 491 

metrů. Z  vrcholku se Vám naskytnou 

nádherné pohledy na krajinu, mořské 

zátoky, cestou můžete narazit na divoké 

orchideje a vzácný druh motýlů. Dalším 

lákadlem je turistický vláček, který jezdí 
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Hotel – studia 
Callinicas 
www.callinica.gr

POLOHA: studia s příjemnou rodinnou atmosférou jsou 

ideálně situována v klidném prostředí letoviska Tsilivi. 

Centrum, kde jsou nepřeberné možnosti denní i noč-

ní zábavy, je vzdáleno cca 400 m. Nedaleko areálu se 

nachází zastávka městské linky autobusu. Přes silnici 

jsou 2 minimarkety s potravinami a suvenýry. Nejbližší 

restaurace Perivoli je vzdálena cca 200 m. Pro cestu do 

centra je možné využít místní atrakce – jízdy kočárem 

taženým koněm (za poplatek, ceny smluvní).

PLÁŽ: nejbližší písečná pláž (ohodnocena modrou vlaj-

kou EU) s pozvolným vstupem do moře je vzdálena cca 

500 m a je k dosažení přes silnici.

KAPACITA: komplex se skládá ze 2 samostatných bu-

dov. Celkem je zde 28 studií (pro 2–3 osoby a pro 2–4 

osoby; studio se skládá ze 2–3 pevných lůžek a  1–2 

přistýlek). Všechna studia jsou vybavena koupelnou se 

sprchovým koutem nebo malou vanou a sprchou, WC, 

fénem, klimatizací, kuchyňským koutem se základním 

vybavením, elektrickým vařičem, chladničkou, rychlo-

varnou konvicí, telefonem, TV se satelitním příjmem 

(omezená nabídka kanálů), balkónem nebo terasou 

s  výhledem na bazén, zahradu nebo vnitrozemí. Na 

balkónu je též malý sušák na prádlo. Trezor na pokoji 

(za poplatek cca 15€/pobyt). Dětská postýlka na vyžá-

dání zdarma.

SLUŽBY: recepce, společenská místnost s TV se satelit-

ním příjmem a velkým projektorem, telefon, bar, snack-

bar, kavárna, restaurace, kde jsou podávány snídaně, 

možnost zapůjčení žehličky, malá zahrada, parkoviště.

STRAVOVÁNÍ: vlastní s  možností vaření. Na místě je 

možné zakoupit snídaně (anglické – cca 4€/osoba; 

toastovaný chléb, máslo, marmeláda, volské oko, slani-

na, fazole, párek, houby, rajče, káva nebo čaj). Předem 

je možné zakoupit si servírované večeře podávané v re-

stauraci MEDITERRANEE, cca 450 m. Bohaté servírova-

né menu se skládá z předkrmu (výběr z cca 17 druhů), 

salátu (výběr z cca 5 druhů), hlavního jídla (výběr z cca 

5 druhů těstovin, cca 6 druhů pizzy, cca 10 druhů tra-

dičních řeckých jídel a  cca 12 druhů jídel připravova-

ných na grilu) a dezertu (většinou jen zmrzlina).

SPORT A ZÁBAVA: bazén, dětský bazén, slunečníky a le-

hátka u bazénu (zdarma) a na pláži (za poplatek cca 6 – 

8€/set/den), malý dětský koutek, kulečník (za poplatek 

cca 1,50€/hra). Na pláži je nabídka vodních sportů (za 

poplatek).

! 
3 hlavní výhody hotel-studií: možnost do-
koupení večeří předem, výhodná cena, klid-
né prostředí mimo centrum.

Hodnocení klientů VTT v sezóně 2010
spokojeno 15 % 30 %
velmi spokojeno 85 % 70 %
nespokojeno 0 % 0 %

ostrov Zakynthos – Tsilivi

Dětské slevy
1. dítě do 16 let – ubytování zdarma

2. dítě do 16 let – ubytování zdarma

Restaurace hotelu
Mediterranee

Ceník léto 2011  ceny jsou uvedeny v Kč

odlet
přílet

02.06. 
13.06.

13.06. 
23.06.

23.06. 
04.07.

04.07. 
14.07.

14.07. 
25.07.

25.07. 
04.08.

04.08. 
15.08.

15.08. 
25.08.

25.08. 
05.09.

05.09. 
15.09.

15.09. 
26.09.

dnů 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12

DS 1/2 13 600 13 400 14 400 14 000 15 300 14 900 15 300 14 000 14 400 13 400 13 600

DS E/B 10 500 10 500 10 500 10 500 10 500 10 500 10 500 10 500 10 500 10 500 10 500

DT 1/2 12 600 12 400 13 100 12 900 13 800 13 500 13 800 12 900 13 100 12 400 12 600

DT E/B 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800

DT 2. E/B 10 200 10 200 10 200 10 200 10 200 10 200 10 200 10 200 10 200 10 200 10 200

DS 1/2 - dospělá osoba ve dvoulůžkovém pokoji, DS E/B - dospělá osoba na první nebo druhé přistýlce, event. na třetím a čtvrtém lůžku, DT 1/2 - 
dítě od 2 do 16 let ve dvoulůžkovém pokoji (podmínkou je dítě ubytované společně s jednou dospělou osobou), DT E/B - dítě od 2 do 16 let na 
první přistýlce, event. na třetím lůžku, DT 2. E/B - dítě od 2 do 16 let na druhé přistýlce, event. na čtvrtém lůžku 
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Hotel 
Mediterranee
www.hotelmed.net

POLOHA: velmi vyhledávaný a oblíbený hotelový areál 

se nachází v klidné části, poblíž centra letoviska Tsilivi, 

na jednom z nejkrásnějších míst ostrova Zakynthos. Je 

obklopen zahradou se spoustou stromů a květin. Ob-

chody s  potravinami, ovocem i  suvenýry, restaurace, 

taverny, bary, kavárny, pekárny jsou v okolí hotelu. Ve 

vzdálenosti cca 500 m se nachází turistický obchodní 

dům – jednopodlažní, s možností nákupů řeckých spe-

cialit a suvenýrů.

PLÁŽ: písečná pláž se nachází ve vzdálenosti cca 350 m 

a je k dosažení přes silnici. Moře je zde velmi čisté, s po-

zvolným vstupem.

KAPACITA: komplex je tvořen 5 budovami, celkem je 

zde 100 pokojů (2lůžkových s možností jedné až dvou 

přistýlek, pokoje pro rodiny až pro 5 osob, které tvoří 

jedna větší místnost se čtyřmi pevnými lůžky a  jedna 

přistýlka). Všechny pokoje jsou vybaveny koupelnou 

s  vanou a  sprchou nebo sprchovým koutem, WC, kli-

matizací, telefonem, rádiem, TV (jen místní programy), 

chladničkou, balkónem nebo terasou s  výhledem do 

zahrady, na bazén, směrem na moře nebo letovisko. 

Trezor na pokoji (za poplatek cca 25€/pobyt). Dětská 

postýlka na vyžádání zdarma.

SLUŽBY: recepce, vstupní hala, salónek s TV se satelit-

ním příjmem a velkou obrazovkou, telefon, výtah (jen 

ve 2 budovách), internetový koutek (za poplatek cca 

1€/15 minut), vnitřní bar, vnitřní restaurace s venkovní 

terasou, kde jsou podávány snídaně, taverna, ve které 

jsou podávány večeře, zahrada, parkoviště. Wifi  v pro-

storu recepce zdarma.

STRAVOVÁNÍ: formou polopenze. Snídaně – bufet. Ve-

čeře – servírované menu, podávané od 18:00 – 20:00, 

se skládá z  předkrmu (výběr z  cca 15 druhů), salátu 

(výběr z cca 5 druhů), hlavního jídla (výběr z cca 5 dru-

hů těstovin, cca 6 druhů pizzy, cca 10 druhů tradičních 

řeckých jídel a  cca 12 druhů jídel připravovaných na 

grilu) a dezertu (většinou jen zmrzlina). Jídelní lístek je 

k dispozici i v českém jazyce.

SPORT A ZÁBAVA: bazén, slunečníky a lehátka v areálu 

hotelu (zdarma), na pláži (za poplatek cca 8€/set/den, 

na samém okraji letoviska jsou poplatky nižší), tenisové 

kurty (za poplatek cca 10€/hra, včetně pronájmu raket 

a míčků, není zde večerní osvětlení), kulečník (za popla-

tek cca 1,50€/hra). Na pláži je možnost vodních sportů 

(za poplatek, např. šlapadla – cca 15€/hodina, vodní 

skútr – cca 30€/15 minut, cca 45€/30 minut, kajak – cca 

20€/hodina).

!
3 hlavní výhody hotelu: ideální poloha, 
dobrá cena, chutné večeře.
 

Hodnocení klientů VTT v sezóně 2010
spokojeno 20 % 25 %
velmi spokojeno 80 % 75 %
nespokojeno 0 % 0 %

ostrov Zakynthos – Tsilivi

Dětské slevy
1. dítě do 13 let – ubytování zdarma, polopenze zdarma

Ceník léto 2011  ceny jsou uvedeny v Kč

odlet
přílet

02.06. 
13.06.

13.06. 
23.06.

23.06. 
04.07.

04.07. 
14.07.

14.07. 
25.07.

25.07. 
04.08.

04.08. 
15.08.

15.08. 
25.08.

25.08. 
05.09.

05.09. 
15.09.

15.09. 
26.09.

dnů 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12

DS 1/2 16 700 16 200 18 400 17 700 19 900 19 000 19 900 17 700 18 400 16 200 16 700

DS E/B 15 800 15 300 15 800 15 300 15 800 15 300 15 800 15 300 15 800 15 300 15 800

DT 1/2 16 500 15 900 18 100 17 400 19 600 18 800 19 600 17 400 18 100 15 900 16 500

DT E/B 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800

DT 2. E/B 14 100 13 700 14 100 13 700 14 100 13 700 14 100 13 700 14 100 13 700 14 100

DS 1/2 - dospělá osoba ve dvoulůžkovém pokoji,  DS E/B - dospělá osoba na první, druhé nebo třetí přistýlce, event. na třetím, čtvrtém a pátém 
lůžku, DT 1/2 - dítě od 2 do 13 let ve dvoulůžkovém pokoji, DT E/B - dítě od 2 do 13 let na první přistýlce, event. na třetím lůžku, DT 2. E/B - dítě od 
2 do 13 let na druhé nebo třetí přistýlce, event. na čtvrtém a pátém lůžku 
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Hotel 
Caravel Zante
www.caravelzante.gr

POLOHA: moderně zrekonstruovaný rozlehlý hotelový 

areál leží v klidném prostředí v zahradě mezi olivovými 

háji na okraji letoviska Tsilivi. Centrum je ve vzdálenosti 

cca 1 km. Pro cestu do centra je možné využít místní 

atrakce – jízdy kočárem taženým koněm (za poplatek, 

ceny smluvní).

PLÁŽ: areál leží hned u moře s tyrkysovou barvou a pís-

čito-oblázkové pláže (kamínky bývají místy i u vstupu 

do vody na mořském dni). Zdejší pláž byla oceněná 

modrou vlajkou EU a je zde pozvolný vstup do vody.

KAPACITA: hotelový komplex tvoří celkem 5 bloků 

a nabízí 165 pokojů (1-, 2lůžkových s možností jedné 

přistýlky a  pokoje pro rodiny, kde jsou 2 přistýlky). 

Všechny pokoje jsou vybaveny koupelnou s  vanou 

a sprchou, WC, klimatizací (v červenci a srpnu v ceně, 

v  červnu, září a  říjnu za poplatek cca 6€/den), telefo-

nem s  rádiem, fénem, chladničkou, TV se satelitním 

příjmem a hudebními kanály, balkónem nebo terasou 

s bočním výhledem na moře, bazén nebo zahradu. Jed-

nolůžkové pokoje jsou jen na vyžádání a  mají pouze 

výhled do vnitrozemí. Rodinné pokoje jsou mimo hlav-

ní budovu. Boční výhled na moře je za příplatek. Trezor 

na pokoji (za poplatek cca 25€/týden). Dětská postýlka 

na vyžádání (za poplatek cca 6€/den).

SLUŽBY: recepce, vstupní hala, internetový koutek (za 

poplatek cca 5€/30 minut), knihovna, výtah (není ve 

všech budovách), salónek s TV se satelitním příjmem, 

vnitřní bar, vnitřní restaurace, snackbar, taverna s rybí-

mi specialitami, venkovní terasa s  posezením, bar na 

pláži, konferenční sál, supermarket v  areálu hotelu, 

půjčovna kol, velká zahrada, parkoviště. Wifi  v prostoru 

recepce za poplatek (cca 5€/30 minut, cca 10€/hodina).

STRAVOVÁNÍ: formou polopenze nebo za příplatek ALL 

INCLUSIVE (viz popis). Snídaně i večeře – švédský stůl.

SPORT A  ZÁBAVA: bazén, dětský bazén, slunečníky 

a  lehátka u  bazénu (zdarma) a  na pláži (za popla-

tek cca 6-8€/set/den), dětské hřiště, jacuzzi, masáže

(za poplatek cca 17-50€, nabízí se masáže zad, celého 

těla, masáž obličeje, nohou, dále wellness, pedikúra, 

manikúra atd.), volejbal, stolní tenis, tenis (za poplatek 

cca 10€/hodina včetně raket a míčků, cca 12€/hodina 

s  večerním osvětlením), basketbal, volejbal a  fotbal, 

šipky, boccia. Na pláži jsou možnosti vodních sportů. 

K dispozici je také společenská místnost se stolním te-

nisem a kulečníkem (za poplatek cca 3€/15 minut). Ho-

tel organizuje od června do září pro své hosty během 

dne bohaté animační programy (v cizím jazyce).

!
3 hlavní výhody hotelu: výborná kuchyně, 
areál bývá večer příjemně nasvícený, hned 
u moře.

All inclusive zahrnuje:
Snídaně (07:30–09:30), obědy (12:30–14:00) a  večeře 
(19:30–21:30 v  hlavní sezóně a  od 19:00 – 21:00 hodin mimo 
sezónu) formou švédského stolu 

Nabídku v  LEVANTE BARU (10:00–23:00) a  SNACKBARU 
(10:00–17:00)

Neomezenou konzumaci rozlévaných nealkoholických nápojů 
(voda, ovocné šťávy, džusy a další nealko, nealkoholické koktejly 
aj.) a  rozlévaných místních alkoholických nápojů (domácí bílé, 
růžové a  červené víno, točené pivo, ouzo, brandy Agourides, 
koktejly aj.) od 10:00–23:00

Svačiny formou studených a teplých snacků (toasty, párek v rohlí-
ku) od 10:00–12:00 a od 14:00–16:00

Teplé nápoje (káva – filtrovaná, nescafe, frappé, řecká tradiční 
káva, čaj, horká čokoláda) po celý den 

Salátový bufet od 14:00–16:00

Odpolední kávu, čaj a  sladkosti (různé dezerty, koláče nebo 
sušenky) 

Zmrzlinu během dne 

Sportovní aktivity: šlapadla, kánoe, stolní tenis – dle dohody 
na recepci

ostrov Zakynthos – Tsilivi

Dětské slevy
1. dítě do 6 let – ubytování zdarma, polopenze nebo 
all inclusive zdarma (v závislosti na typu strany rodičů)

2. dítě do 6 let – ubytování zdarma, polopenze nebo 
all inclusive zdarma (v závislosti na typu strany rodičů)

Hodnocení klientů VTT v sezóně 2010
spokojeno 20 % 10 %
velmi spokojeno 79 % 90 %
nespokojeno 1 % 0 %

Ceník léto 2011  ceny jsou uvedeny v Kč

odlet
přílet

02.06. 
13.06.

13.06. 
23.06.

23.06. 
04.07.

04.07. 
14.07.

14.07. 
25.07.

25.07. 
04.08.

04.08. 
15.08.

15.08. 
25.08.

25.08. 
05.09.

05.09. 
15.09.

15.09. 
26.09.

dnů 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12

DS 1/2 18 400 22 700 23 900 22 700 28 300 26 700 28 300 26 700 24 300 22 700 23 900

DS 1/1 22 300 28 800 30 700 28 800 37 300 34 900 37 300 34 900 31 300 28 800 30 700

DS E/B 16 000 19 000 19 900 19 000 23 000 21 800 23 000 21 800 20 200 19 000 19 900

DT 1/2 14 100 16 300 16 900 16 300 19 100 18 300 19 100 18 300 17 100 16 300 16 900

DT E/B 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800

DT 2. E/B 10 200 10 200 10 200 10 200 10 200 10 200 10 200 10 200 10 200 10 200 10 200

*DT E/B 14 100 16 200 16 800 16 200 19 000 18 200 19 000 18 200 17 000 16 200 16 800

DS 1/2 - dospělá osoba ve dvoulůžkovém pokoji, DS 1/1 - dospělá osoba v jednolůžkovém pokoji, DS E/B - dospělá osoba na první nebo druhé 
přistýlce, event. na třetím a čtvrtém lůžku, DT 1/2 - dítě od 2 do 12 let ve dvoulůžkovém pokoji (podmínkou je dítě ubytované společně s jednou 
dospělou osobou), DT E/B - dítě od 2 do 6 let na první přistýlce, event. na třetím lůžku, DT 2. E/B - dítě od 2 do 6 let na druhé přistýlce, event. na 
čtvrtém lůžku, *DT E/B - dítě od 6 - 12 let na první nebo druhé přistýlce, event. na třetím a čtvrtém lůžku

110 Podrobné informace k cenám najdete v ceníku na straně 295

rok
spolupráce

6.
sport

svatební
cesta v ceně

klima

super
cena
2011

z Prahy
Brna

odlety
slevový
program

viz strany 8–9

dospělý
dítě

1+1
+ 3800 Kč

jen za
děti



Hotel 
& Spa 
Lesante 
www.lesante.gr

POLOHA: tento nově postavený luxusní hotel zasaze-

ný do zeleně se nachází v klidném prostředí letoviska 

Tsilivi. Centrum s bohatou nabídkou obchodů, tradič-

ních taveren, barů, kaváren, obchodů s  potravinami, 

ovocem a suvenýry se nachází cca 500 m, autobusová 

zastávka městské linky je cca 100 m od hotelu.

PLÁŽ: písečná pláž, která byla pro svou čistotu oceně-

na modrou vlajkou Evropské unie, a moře s pozvolným 

vstupem, jsou ve vzdálenosti cca 270 m od hotelu, přes 

silnici.

KAPACITA: hotelový areál tvoří dvě dvoupodlažní bu-

dovy, celkem je zde 90 moderně zařízených pokojů 

(1-, 2lůžkových s  možností jedné přistýlky). Dále jsou 

zde pokoje typu executive, family, junior suite, su-

perior suite a  grand suite se soukromým venkovním 

jacuzzi až pro 4 osoby. Všechny tyto typu jsou jen na 

vyžádání a za příplatek. Standardní pokoje jsou vyba-

veny koupelnou s vanou a sprchou s hydromasáží, WC, 

klimatizací, fénem, telefonem, TV (typ LCD) se satelit-

ním příjmem a  hudebními kanály, rádiem, DVD/CD 

přehrávačem, možností připojení na internet, mini-

barem, rychlovarnou konvicí, balkónem nebo terasou 

s výhledem na bazén, letovisko nebo vnitrozemí. Trezor 

na pokoji zdarma. Jako součást vybavení jsou župany, 

trepky, voda a lahev vína po příjezdu. Dětská postýlka 

na vyžádání zdarma. Osušky k bazénu zdarma.

SLUŽBY: prostorná vstupní hala s recepcí, salónek s TV 

se satelitním příjmem, internetový koutek (za poplatek 

cca 3€/30 minut, cca 5€/hodina a cca 15€/12 hodin), 3 

výtahy, vnitřní piano bar, bar Nectar u bazénu, vnitřní 

restaurace Ambrosia s  venkovním posezením, restau-

race Neptune ve stylu taverny u  bazénu, hlídání dětí 

(na vyžádání za poplatek), konferenční místnosti. Dále 

je v hotelu zlatnictví, salón krásy a kadeřnictví, obchod 

se suvenýry, parkoviště. Plážové osušky zdarma. Wifi  

v hotelu zdarma.

STRAVOVÁNÍ: formou polopenze. Snídaně i  večeře – 

švédský stůl.

SPORT A ZÁBAVA: velký venkovní bazén, dětský bazén, 

venkovní jacuzzi (zdarma), lehátka a  slunečníky u  ba-

zénu a v zahradě zdarma, na pláži za poplatek cca 8€/

set/den). Dětské hřiště a  dětský koutek. Spa centrum 

(otevřeno 10:00 – 18:00), za poplatek – vnitřní vyhří-

vaný bazén s vnitřním jacuzzi s hydromasáží (cca 15€/

hodina), sauna (cca 15€/hodina), pára (cca 15€/hodi-

na), fi tcentrum (zdarma) a  mnoho dalších procedur 

za poplatek (manikúra – cca 20€, pedikúra – cca 30€, 

kosmetické služby – cca 15–60€, masáže – hlavy, refl ex-

ní, lávovými kameny, orientální – cca 45–55€/osoba).

Kulečník a stolní tenis (zdarma), herna. Na pláži v leto-

visku je možnost vodních sportů (za poplatek).

!
3 hlavní výhody hotelu: atraktivní prostře-
dí, nabídka spa centra, příjemný personál.

Hodnocení klientů VTT v sezóně 2010
spokojeno 0 % 0 %
velmi spokojeno 100 % 100 %
nespokojeno 0 % 0 %

ostrov Zakynthos – Tsilivi

Dětské slevy
1. dítě do 13 let – ubytování zdarma, polopenze zdarma

Ceník léto 2011  ceny jsou uvedeny v Kč

odlet
přílet

02.06. 
13.06.

13.06. 
23.06.

23.06. 
04.07.

04.07. 
14.07.

14.07. 
25.07.

25.07. 
04.08.

04.08. 
15.08.

15.08. 
25.08.

25.08. 
05.09.

05.09. 
15.09.

15.09. 
26.09.

dnů 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12

DS 1/2 31 300 31 900 34 000 40 200 43 200 43 200 48 700 42 700 43 200 32 700 26 600

DS 1/1 44 100 45 200 48 700 58 600 63 400 63 400 72 200 62 600 63 400 46 200 36 200

DS E/B 24 000 25 400 26 900 31 300 33 400 33 400 37 200 33 000 33 400 26 000 21 800

DT 1/2 23 700 25 200 26 700 31 000 33 100 33 100 36 900 32 800 33 100 25 800 21 500

DT E/B 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800

DS 1/2 - dospělá osoba ve dvoulůžkovém pokoji, DS 1/1 - dospělá osoba v jednolůžkovém pokoji, DS E/B - dospělá osoba na první přistýlce, event. 
na třetím  lůžku, DT 1/2 - dítě od 2 do 13 let ve dvoulůžkovém pokoji (podmínkou je dítě ubytované společně s jednou dospělou osobou),  DT E/B 
- dítě od 2 do 13 let na první přistýlce, event. na třetím lůžku
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Studia
Anadiomeni
POLOHA: studia s  příjemnou rodinnou atmosférou 

se nacházejí ve známém letovisku Laganas, nedale-

ko proslulé „želví pláže“. Živé turistické centrum je ve 

vzdálenosti cca 5 minut chůze. V  blízkosti se nachází 

mnoho obchodů s  potravinami, suvenýry, restaurace, 

bary a kavárny.

PLÁŽ: organizovaná písečná pláž a  čisté moře s  po-

zvolným vstupem jsou ve vzdálenosti cca 150 m a jsou 

k dosažení cestou po silnici.

KAPACITA: komplex tvoří 3 budovy, celkem je zde 35 

studií (2lůžkových s možností jedné až dvou přistýlek), 

které jsou vybaveny koupelnou se sprchovým koutem, 

WC, kuchyňským koutem se základním vybavením, 

elektrickým vařičem, chladničkou, překapávačem na 

kávu, fénem, telefonem, TV se satelitním příjmem a rá-

diem, balkónem nebo terasou s  výhledem na bazén, 

zahradu nebo letovisko s bočním výhledem na moře. 

Klimatizace (za poplatek cca 6€/den), trezor na pokoji 

(za poplatek cca 12€/pobyt). Dětská postýlka na vyžá-

dání zdarma.

SLUŽBY: recepce (v provozu během dne), společenská 

místnost s TV se satelitním příjmem, bar, snackbar a ka-

várna u bazénu, malá zahrada.

STRAVOVÁNÍ: vlastní s  možností vaření. Předem je 

možné zakoupit večeře formou bohatého bufetu v ho-

telu ANASTASIA ***, který je vzdálen cca 100 m.

SPORT A ZÁBAVA: bazén, slunečníky a lehátka u bazé-

nu (zdarma), na pláži (za poplatek cca 6–8€/set/den – 

dle sezóny). Na pláži možnost zapůjčení šlapadla (cca 

15€/hodina) nebo kánoe. Vzhledem k  výskytu želv 

Caretta Caretta se zde nesmí provozovat motorizované 

vodní sporty.

!
3 hlavní výhody studií: výhodná cena, ro-
dinná atmosféra, blízko moře a pláže.

Hodnocení klientů VTT v sezóně 2010
spokojeno 20 % 20 %
velmi spokojeno 80 % 80 %
nespokojeno 0 % 0 %

ostrov Zakynthos – Laganas

Dětské slevy
1. dítě do 16 let – ubytování zdarma

2. dítě do 16 let – ubytování zdarma Zátoka v letovisku Laganas

Hotel Anastasia Beach

Ceník léto 2011  ceny jsou uvedeny v Kč

odlet
přílet

02.06. 
13.06.

13.06. 
23.06.

23.06. 
04.07.

04.07. 
14.07.

14.07. 
25.07.

25.07. 
04.08.

04.08. 
15.08.

15.08. 
25.08.

25.08. 
05.09.

05.09. 
15.09.

15.09. 
26.09.

dnů 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12

DS 1/2 14 200 13 800 15 300 14 800 16 200 15 600 16 200 15 600 15 300 13 800 14 200

DS E/B 10 500 10 500 10 500 10 500 10 500 10 500 10 500 10 500 10 500 10 500 10 500

DT 1/2 13 900 13 500 15 000 14 500 15 900 15 400 15 900 15 400 15 000 13 500 13 900

DT E/B 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800

DT 2. E/B 10 200 10 200 10 200 10 200 10 200 10 200 10 200 10 200 10 200 10 200 10 200

DS 1/2 - dospělá osoba ve dvoulůžkovém pokoji, DS E/B - dospělá osoba na první nebo druhé přistýlce, event. na třetím a čtvrtém lůžku, DT 1/2 - 
dítě od 2 do 16 let ve dvoulůžkovém pokoji, DT E/B - dítě od 2 do 16 let na první přistýlce, event. na třetím lůžku, DT 2. E/B - dítě od 2 do 16 let na 
druhé přistýlce, event. na čtvrtém lůžku 
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Hotel 
Poseidon Beach
www.poseidon-zakynthos.gr

POLOHA: vyhledávaný hotelový areál je situovaný pří-

mo u  moře. Turistické centrum letoviska Laganas se 

nachází ve vzdálenosti cca 150 m, zde je dostatek mož-

ností denní i noční zábavy.

PLÁŽ: písečná pláž s pozvolným vstupem do moře je 

hned před hotelem.

KAPACITA: hotelový komplex tvoří celkem 247 pokojů 

(2lůžkových s možností jedné přistýlky a pokoje pro ro-

diny s palandou), které jsou vybaveny koupelnou s va-

nou a sprchou, WC, klimatizací – v provozu jen během 

července a  srpna, v  ostatních měsících za poplatek 

cca 15€/týden, fénem, telefonem, TV se satelitním pří-

jmem, malinkou chladničkou, balkónem nebo terasou 

s výhledem na bazén, zahradu nebo na moře. Trezor na 

pokoji (za poplatek cca 15€/týden). Hotel svým hostům 

též nabízí mimo červenec a srpen zvýhodněnou cenu 

za trezor a  klimatizaci dohromady – cca 25€/týden). 

Dětská postýlka na vyžádání zdarma.

SLUŽBY: vstupní hala s recepcí, salónek s TV se satelit-

ním příjmem a velkou obrazovkou, výtah, internetový 

koutek (za poplatek cca 4€/30 minut a cca 6€/hodina), 

vnitřní bar, bar, snackbar a kavárna u bazénu, restaurace, 

kde se podávají snídaně, taverna u bazénu s občerstve-

ním po celý den a večer je zde od cca 18:00–22:00 mož-

né zakoupit večeři v  ceně cca 5–10€/osoba, zahrada,

parkoviště. Wifi  po celém hotelu za poplatek (cca 3€/30 

minut, cca 5€/hodina).

STRAVOVÁNÍ: jen rozšířené kontinentální snídaně for-

mou bufetu. V taverně u bazénu je možné objednat si 

na místě večeře v ceně od 5–10€/osoba – dle nabídky. 

SPORT A ZÁBAVA: bazén, dětský bazén, jacuzzi, sluneč-

níky a lehátka u bazénu (zdarma), v zahradě (za popla-

tek cca 5€/set/den, přičemž 2€ je možné odečíst z účtu 

v baru u bazénu), na pláži (za poplatek cca 6€/set/den). 

Dětský koutek, stolní tenis (za poplatek cca 3€/hodina), 

kulečník (za poplatek cca 5€/30 minut a  cca 8€/hodi-

na), videohry (za poplatek), šipky, masáže (za poplatek 

cca 10–45€/osoba). Hotel pro své hosty organizuje řec-

ký večírek a další akce (v cizím jazyce).

!
3 hlavní výhody hotelu: ideální poloha 
hned u moře, centrum v blízkosti, hezká 
zahrada.

Hodnocení klientů VTT v sezóně 2010
spokojeno 15 % 10 %
velmi spokojeno 85 %  90 %
nespokojeno 0 % 0 %

ostrov Zakynthos – Laganas

Dětské slevy
1. dítě do 12 let – ubytování zdarma, snídaně zdarma

Ceník léto 2011  ceny jsou uvedeny v Kč

odlet
přílet

02.06. 
13.06.

13.06. 
23.06.

23.06. 
04.07.

04.07. 
14.07.

14.07. 
25.07.

25.07. 
04.08.

04.08. 
15.08.

15.08. 
25.08.

25.08. 
05.09.

05.09. 
15.09.

15.09. 
26.09.

dnů 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12

DS 1/2 17 800 17 200 17 800 20 500 21 500 21 800 23 000 21 800 21 600 20 500 17 800

DS E/B 15 600 15 200 15 600 17 500 18 200 18 400 19 200 18 400 18 300 17 500 15 600

DT 1/2 15 600 15 100 15 600 17 600 18 400 18 600 19 500 18 600 18 500 17 600 15 600

DT E/B 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800

DT 2. E/B 13 800 13 400 13 800 15 100 15 600 15 800 16 400 15 800 15 700 15 100 13 800

DS 1/2 - dospělá osoba ve dvoulůžkovém pokoji, DS E/B - dospělá osoba na první nebo druhé přistýlce, event. na třetím a čtvrtém lůžku, DT 1/2 - 
dítě od 2 do 12 let ve dvoulůžkovém pokoji (podmínkou je dítě ubytované společně s jednou dospělou osobou), DT E/B - dítě od 2 do 12 let na 
první přistýlce, event. na třetím lůžku, DT 2. E/B - dítě od 2 do 12 let na druhé přistýlce, event. na čtvrtém lůžku 
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Hotel kat. A
Mediterranean 
Beach Resort 
www.medbeach.gr

POLOHA: moderní hotelový komplex obklopený nád-

hernými zahradami se nachází na klidnějším místě le-

toviska Laganas. V blízkosti hotelu je mnoho možností 

denní i noční zábavy, jsou zde restaurace, taverny, bary, 

kavárny, obchody s potravinami i suvenýry.

PLÁŽ: písečná pláž a  moře jsou hned před hotelem. 

Vstup je zde pozvolný. 

KAPACITA: hotelový areál se skládá z osmi budov, které 

jsou postaveny ve stylu tradičního městečka na pobřeží 

Iónského moře. Celkem je zde 115 pokojů (2lůžkových 

s možností jedné přistýlky a pokoje typu superior pro 

rodiny, kde jsou dvě oddělené ložnice se společným 

sociálním zařízením – tyto pokoje jsou za příplatek dle 

složení a  počtu osob). Všechny pokoje jsou vybaveny 

koupelnou s vanou a sprchou, WC, klimatizací, fénem, 

telefonem, minibarem, TV se satelitním příjmem a hu-

debními kanály, balkónem nebo terasou s  výhledem 

na zahradu, areál, bazén nebo moře. Trezor na pokoji 

(za poplatek cca 3€/den). Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma.

SLUŽBY: vstupní hala s  recepcí, výtah (jen v  hlavní 

budově), společenská místnost s TV se satelitním pří-

jmem, internetový koutek (za poplatek cca 3€/30 mi-

nut), telefonní budka, konferenční sál pro cca 150 osob 

s videoprojekcí, vnitřní bar, vnitřní restaurace s venkov-

ní terasou, kde se podávají snídaně a večeře, interneto-

vý koutek (za poplatek cca 2€/30 minut), minimarket, 

bar, snackbar a kavárna u bazénu, zahrada a parkoviště. 

STRAVOVÁNÍ: formou polopenze. Snídaně a  večeře – 

švédský stůl.

SPORT A  ZÁBAVA: bazén, dětský bazén, slunečníky 

a lehátka u bazénu (zdarma), na pláži (za poplatek cca 

7€/set/den). Stolní tenis (zdarma), fi tcentrum a  sauna 

(zdarma), masáže (za poplatek cca 30–45€/osoba). Na 

pláži možnost zapůjčení šlapadla nebo kánoe (za po-

platek). Vzhledem k výskytu želv Caretta Caretta se zde 

nesmí provozovat motorizované vodní sporty.

!
3 hlavní výhody hotelu: pěkná pláž, hezké 
ubytování, chutná kuchyně.

Hodnocení klientů VTT v sezóně 2010
spokojeno 0 % 0 %
velmi spokojeno 100 % 100 %
nespokojeno 0 % 0 %

ostrov Zakynthos – Laganas

Dětské slevy
1. dítě do 12 let – ubytování zdarma, polopenze zdarma

2. dítě do 12 let – ubytování zdarma, polopenze zdarma
(v rodinných pokojích)

Ceník léto 2011  ceny jsou uvedeny v Kč

odlet
přílet

02.06. 
13.06.

13.06. 
23.06.

23.06. 
04.07.

04.07. 
14.07.

14.07. 
25.07.

25.07. 
04.08.

04.08. 
15.08.

15.08. 
25.08.

25.08. 
05.09.

05.09. 
15.09.

15.09. 
26.09.

dnů 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12

DS 1/2 27 900 26 300 27 900 29 700 31 600 29 700 31 600 29 700 31 600 26 300 27 900

DS E/B 22 700 21 600 22 700 23 900 25 300 23 900 25 300 23 900 25 300 21 600 22 700

DT 1/2 24 100 22 800 24 100 25 500 27 000 25 500 27 000 25 500 27 000 22 800 24 100

DT E/B 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800

DT 2. E/B 10 200 10 200 10 200 10 200 10 200 10 200 10 200 10 200 10 200 10 200 10 200

DS 1/2 - dospělá osoba ve dvoulůžkovém pokoji, DS E/B - dospělá osoba na první nebo druhé přistýlce, event. na třetím a čtvrtém lůžku v rodinném 
pokoji, DT 1/2 - dítě od 2 do 12 let ve dvoulůžkovém pokoji (podmínkou je dítě ubytované společně s jednou dospělou osobou), DT E/B - dítě od 2 
do 12 let na první přistýlce, event. na třetím lůžku, DT 2. E/B - dítě od 2 do 12 let na druhé přistýlce, event na čtvrtém lůžku v rodinném pokoji
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Hotel 
Louis Zante Beach
www.louishotels.com

POLOHA: velmi rozlehlý hotelový areál, který byl čás-

tečně rekonstruovaný v  roce 2008, se nachází v  klid-

ném a  příjemném prostředí uprostřed zahrad a  lesů, 

na okraji známého a vyhledávaného letoviska Laganas. 

Všechny vnitřní prostory, terasy a  italská restaurace 

byly nově zrekonstruovány. Turistická zóna s nákupní-

mi možnostmi je ve vzdálenosti cca 400 m. Autobusová 

zastávka je cca 400 m od hotelu.

PLÁŽ: hotelový areál leží u  mořské zátoky a  písečné 

pláže. Zdejší místo je též známé jako hnízdiště moř-

ských želv Caretta Caretta.

KAPACITA: komplex tvoří hlavní budova a 9 zahradních 

bungalovů. Je zde celkem 268 nově zrenovovaných 

pokojů (1-, 2lůžkových s možností jedné přistýlky a po-

koje pro rodiny s výhledem na moře, kde je navíc palan-

da pro děti), které jsou vybaveny koupelnou s  vanou 

a  sprchou, WC, klimatizací, fénem, telefonem, malou 

chladničkou, TV se satelitním příjmem a rádiem, balkó-

nem nebo terasou s výhledem na moře, do zahrady, na 

bazén nebo okolní krajinu. Jednolůžkové pokoje jsou 

jen s výhledem do zahrady. Trezor na pokoji (za popla-

tek cca 3,50€/den). Plážové osušky (zdarma, za vratný 

depozit cca 10€). Dětská postýlka na vyžádání zdarma.

SLUŽBY: recepce, vstupní hala, salónek, výtahy (pou-

ze v  hlavní budově), internetový koutek (za poplatek 

cca 2€/15 minut, cca 5€/40 minut), minimarket, ka-

deřnictví, obchůdek se suvenýry, vnitřní restaurace, 

venkovní restaurace, nová italská restaurace à la carte, 

vnitřní a  venkovní bar, snackbar, bar u  bazénu, taver-

na, bar a snackbar u pláže, možnost zajištění vyjížděk 

na koních – přes hotelovou recepci, velká zahrada, 

parkoviště.

STRAVOVÁNÍ: formou ALL INCLUSIVE (viz popis).

SPORT A ZÁBAVA: bazén, dětský bazén, slunečníky a le-

hátka u bazénu (zdarma) a na pláži (za poplatek cca 4€/

lehátko nebo cca 6–8€/set/den), miniclub pro děti ve 

věku od 5 do 12 let, pirátská loď v zahradě u pláže pro 

děti, 2 tenisové kurty s  osvětlením (zdarma, poplatek 

za večerní osvětlení), stolní tenis (zdarma), fi tcentrum 

(zdarma), volejbal (zdarma), kulečník (za poplatek cca 

2€/hra). Na pláži jsou možnosti vodních sportů: např. 

windsurfi ng, šlapadla, kánoe, potápění s  kvalifi ko-

vaným instruktorem (za poplatek). Nabídka vodních 

sportů je s ohledem na hnízdiště želv omezená. Hotel 

organizuje pro své hosty animační programy (v hlavní 

sezoně, v cizím jazyce) během dne a večer zábavní pro-

gramy, řecký večírek, živou hudbu a show.

!
3 hlavní výhody hotelu: krásná zahrada, 
klidné prostředí, kvalitní servis.

Hodnocení klientů VTT v sezóně 2010
spokojeno 10 % 0 %
velmi spokojeno 90 % 100 %
nespokojeno 0 % 0 %

All inclusive zahrnuje: 
Snídaně (07:00–10:00), obědy (12:30–15:00) a  večeře 
(18:30–21:30) formou švédského stolu

Speciální bufet pro děti (18:30–21:30) – špagety, rybí prsty 
a kuřecí nugety

Svačiny formou teplých snacků (párečky, hamburgery, kebab, 
hranolky) od 10:00–12:30 a od 15:00–18:00 

Svačiny formou studených snacků (různé sandwiche se šunkou, 
sýrem, tuňákem, kuřetem) od 10:00–24:00 (nikoliv v  čase hlav-
ních jídel)

Neomezenou konzumaci rozlévaných nealkoholických nápojů 
(voda, ovocné šťávy, džusy a další nealko) a rozlévaných místních 
alkoholických nápojů (točené pivo, červené a  bílé víno, likéry, 
brandy, koktejly aj.) od 10:00–24:00

Zmrzlinu (kopečkovou) během dne

Odpolední teplé nápoje (kávu a čaj) se sušenkami, koláčky nebo 
dezerty od 15:30–17:00

Teplé nápoje (filtrovaná káva, cappuccino, espresso a horká čoko-
láda) od 10:00–24:00

V  případě strávení dne mimo hotel – možnost vyžádání balíčku 
(uzená krůta, roast beef, rajské, okurka, obložené chleby aj.) – 
nutno nahlásit nejpozději do 18:00 předešlého dne na recepci)

Sportovní aktivity zdarma: fitcentrum, aerobik, tenis (poplatek 
za večerní osvětlení), stolní tenis, volejbal, basketbal, šipky, 
stolní hry

Aktivity pro děti: dětský klub, dětské hřiště (bez dozoru), hry

Osušky na pláž (vratný depozit cca 10€)

Během dne a večera animační programy (v cizím jazyce)

Konání některých aktivit je závislé na počasí

ostrov Zakynthos – Laganas

Dětské slevy
1. dítě do 13 let – ubytování zdarma, all inclusive zdarma

Ceník léto 2011 – rodinné pokoje a pokoje s výhledem na moře  ceny jsou uvedeny v Kč

odlet
přílet

02.06. 
13.06.

13.06. 
23.06.

23.06. 
04.07.

04.07. 
14.07.

14.07. 
25.07.

25.07. 
04.08.

04.08. 
15.08.

15.08. 
25.08.

25.08. 
05.09.

05.09. 
15.09.

15.09. 
26.09.

dnů 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12

DS 1/2 36 200 33 900 36 200 40 900 43 900 40 900 47 600 44 200 36 200 33 900 36 200

DS E/B 29 800 28 000 29 800 33 300 35 600 33 300 38 300 35 800 29 800 28 000 29 800

DT 1/2 35 900 33 600 35 900 40 600 43 600 40 600 47 300 43 900 35 900 33 600 35 900

DT E/B 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800

DT 2. E/B 23 100 21 900 23 100 25 400 26 900 25 400 28 800 27 100 23 100 21 900 23 100

DS 1/2 - dospělá osoba ve dvoulůžkovém pokoji, DS 1/1 - dospělá osoba v jednolůžkovém pokoji, DS E/B - dospělá osoba na první přistýlce, event. 
na třetím lůžku, DT 1/2 - dítě od 2 do 13 let ve dvoulůžkovém pokoji (podmínkou je dítě ubytované společně s jednou dospělou osobou ve stan-
dardním dvoulůžkovém pokoji), DT E/B - dítě od 2 do 13 let na první přistýlce, event. na třetím lůžku, DT 2. E/B - dítě od 2 do 13 let na druhé při-
stýlce, event. na čtvrtém lůžku v RODINNÉM pokoji

Ceník léto 2011 – pokoje s výhledem do zahrady ceny jsou uvedeny v Kč

odlet
přílet

02.06. 
13.06.

13.06. 
23.06.

23.06. 
04.07.

04.07. 
14.07.

14.07. 
25.07.

25.07. 
04.08.

04.08. 
15.08.

15.08. 
25.08.

25.08. 
05.09.

05.09. 
15.09.

15.09. 
26.09.

dnů 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12

DS 1/2 34 000 31 900 34 000 38 900 41 700 38 900 45 400 42 200 34 000 31 900 34 000

DS 1/1 47 900 44 500 47 900 55 900 60 400 55 900 66 300 61 200 47 900 44 500 47 900

DS E/B 28 100 26 500 28 100 31 800 33 900 31 800 36 700 34 300 28 100 26 500 28 100

DT 1/2 24 200 22 900 24 200 27 200 28 900 27 200 31 100 29 200 24 200 22 900 24 200

DT E/B 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800
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Hotel 
Majestic Spa
www.hotelmajesticspa.gr

POLOHA: moderní hotelový areál postavený v  tradič-

ním stylu ostrovní architektury, nově zrekonstruovaný 

v roce 2008, se nachází na hlavní třídě v klidném pro-

středí letoviska Laganas. Poblíž jsou restaurace, bary, 

kavárny, taverny, supermarkety i obchody se suvenýry.

PLÁŽ: písečná pláž s pozvolným vstupem do moře je ve 

vzdálenosti cca 450 m, přes silnici.

KAPACITA: hotelový komplex tvoří 5 dvoupatrových 

budov, celkem je zde 264 pokojů (1-, 2lůžkových 

s  možností jedné až dvou přistýlek). Všechny pokoje 

jsou vybaveny koupelnou s vanou a sprchou nebo spr-

chovým koutem, WC, telefonem, fénem, chladničkou, 

TV (typu LCD) se satelitním příjmem, možností připo-

jení na internet (za poplatek), balkónem nebo terasou 

s výhledem na bazén nebo do vnitrozemí a okolní zá-

stavbu. Klimatizace (za poplatek cca 30€/pobyt), trezor 

na pokoji (za poplatek cca 15€/týden). Dětská postýlka 

na vyžádání zdarma.

SLUŽBY: recepce, vstupní hala, salónek s TV se satelit-

ním příjmem, výtah (v každé budově), internetový kou-

tek (za poplatek 3€/30 minut a cca 5€/hodina), vnitřní 

a venkovní bary, vnitřní a venkovní restaurace, kavárna, 

noční klub, velká zahrada, parkoviště. Wifi  po celém 

hotelu za poplatek (cca 5€/hodina, v případě častějšího 

využívání speciální cena po dohodě s recepcí).

STRAVOVÁNÍ: formou ALL INCLUSIVE (viz popis).

SPORT A  ZÁBAVA: bazén s  mostíkem, dětský bazén, 

dětské hřiště, slunečníky a  lehátka u  bazénu zdarma, 

na pláži za poplatek (cca 6–7€/set/den). Spa centrum 

od cca 11:00 – 18:00 nabízí za poplatek vnitřní vyhří-

vaný bazén s hydromasáží, jacuzzi pro 6 osob, saunu, 

fi tcentrum s  TV se satelitním příjmem, tropický déšť, 

vyhřívaná lehátka a pára – hotel obvykle nabízí balíčky 

využití těchto služeb za cca 10-20€/osoba. Též je zde 

možnost manikúry (cca 12€), pedikúry (cca 17€), ka-

deřnictví (cca 30€) a různé druhy masáží (od cca 30€). 

Kulečník (za poplatek cca 1€/hra), bowling a videohry 

(za poplatek), stolní tenis (zdarma). Na pláži možnost 

zapůjčení šlapadla nebo kánoe (vzhledem k  výskytu 

želv Caretta Caretta se zde nesmí provozovat motori-

zované vodní sporty).

!
3 hlavní výhody hotelu: Spa centrum, dob-
rá poloha, příjemný personál.

Hodnocení klientů VTT v sezóně 2010
spokojeno 20 % 20 %
velmi spokojeno 80 % 80 %
nespokojeno 0 % 0 %

All inclusive zahrnuje: 
Snídaně (07:30–09:30), obědy (12:30–14:30), večeře 
(19:00–21:00) formou bufetu

Svačiny formou lehkých snacků (10:00–12:30, 14:30–19:00 
a 21:00–23:00)

Neomezenou konzumaci rozlévaných nealkoholických nápojů 
(voda, soda, cola, limonády, džusy – pomeranč, grapefruit) 
a  rozlévaných místních alkoholických nápojů (točené pivo, víno, 
ouzo, brandy) a koktejly (dle nápojového lístku) od 10:00–23:00 
v hlavním baru u bazénu. Konzumace od 23:00 se hradí hotově, 
není součástí all inclusive 

Filtrovanou a  instantní kávu, čaj, horkou čokoládu, polotučné 
a plnotučné mléko

Zmrzlinu (kopečkovou) během dne 

ostrov Zakynthos – Laganas

Dětské slevy
1. dítě do 12 let – ubytování zdarma, All inclusive zdarma

Ceník léto 2011  ceny jsou uvedeny v Kč

odlet
přílet

02.06. 
13.06.

13.06. 
23.06.

23.06. 
04.07.

04.07. 
14.07.

14.07. 
25.07.

25.07. 
04.08.

04.08. 
15.08.

15.08. 
25.08.

25.08. 
05.09.

05.09. 
15.09.

15.09. 
26.09.

dnů 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12

DS 1/2 26 300 24 800 26 300 24 800 31 800 29 900 31 800 29 900 26 800 24 800 26 300

DS 1/1 36 200 33 900 36 200 33 900 43 500 40 500 43 500 40 500 36 900 33 900 36 200

DS E/B 21 500 20 500 21 500 20 500 25 400 24 000 25 400 24 000 21 900 20 500 21 500

DT 1/2 20 000 19 100 20 000 19 100 21 900 20 800 21 900 20 800 20 200 19 100 20 000

DT E/B 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800

DT 2. E/B 18 000 17 300 18 000 17 300 20 800 19 800 20 800 19 800 18 300 17 300 18 000

DS 1/2 - dospělá osoba ve dvoulůžkovém pokoji, DS 1/1 - dospělá osoba v jednolůžkovém pokoji, DS E/B - dospělá osoba na první nebo druhé 
přistýlce, event. na třetím a čtvrtém lůžku, DT 1/2 - dítě od 2 do 12 let ve dvoulůžkovém pokoji (podmínkou je dítě ubytované společně s jednou 
dospělou osobou), DT E/B - dítě od 2 do 12 let na první přistýlce, event. na třetím lůžku, DT 2. E/B - dítě od 2 do 12 let na druhé přistýlce, event. na 
čtvrtém lůžku
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Hotel 
Iliessa Beach 
www.iliessa.com

POLOHA: příjemný hotelový areál se nachází v zahradě 

přímo u moře. Leží v centru letoviska Argassi. Nedaleko 

jsou obchody s  potravinami, suvenýry, restaurace, ta-

verny, kavárny i bary.

PLÁŽ: užší písečná pláž hned u hotelu je s pozvolným 

vstupem do vody.

KAPACITA: komplex se skládá z hlavní budovy a dalších 

tří budov v zahradě. Celkem je zde 80 pokojů (1-, 2lůž-

kové s  možností jedné přistýlky – obvykle pevné lůž-

ko). Všechny pokoje jsou vybaveny koupelnou s vanou 

a sprchou nebo jen sprchovým koutem, WC, klimatizací 

(v provozu jen během července a srpna, v časech 13:00 

– 16:00 a  23:00 – 07:00), telefonem, rádiem, fénem, 

chladničkou, TV (jen místní programy), balkónem nebo 

terasou s výhledem na moře, bazén nebo zahradu. Tre-

zor na pokoji (za poplatek cca 15€/týden). Ventilátor (za 

poplatek cca 3€/den). Jednolůžkové pokoje jsou jen na 

vyžádání. Dětská postýlka na vyžádání (za poplatek cca 

3€/den). 

SLUŽBY: vstupní hala s recepcí, internetový koutek (za 

poplatek cca 3€/30 minut), vnitřní bar s TV, terasa s po-

sezením, vnitřní restaurace, kde se podávají snídaně, 

bar, snackbar a kavárna u bazénu, zahrada. Wifi  v pro-

storu recepce za poplatek (cca 8€/hodina).

STRAVOVÁNÍ: pouze snídaně formou rozšířeného 

kontinentálního bufetu. Předem je možné dokou-

pit si večeře formou bufetu v  hotelu Contessa Axte

(cca 250 m).

SPORT A ZÁBAVA: bazén, dětský bazén, slunečníky a le-

hátka u  bazénu (zdarma), dětský koutek, kulečník (za 

poplatek cca 1,50€/hra). Slunečníky a lehátka na pláži 

(za poplatek cca 5–8€/set/den – dle sezóny), zde jsou 

též možnosti vodních sportů.

!
3 hlavní výhody hotelu: příjemná zahrada, 
výhodná cena, milý personál.

Hodnocení klientů VTT v sezóně 2010
spokojeno 20 % 25 %
velmi spokojeno 80 % 75 %
nespokojeno 0 % 0 %

ostrov Zakynthos – Argassi

Dětské slevy
1. dítě do 12 let – ubytování zdarma, snídaně zdarma

Ceník léto 2011  ceny jsou uvedeny v Kč

odlet
přílet

02.06. 
13.06.

13.06. 
23.06.

23.06. 
04.07.

04.07. 
14.07.

14.07. 
25.07.

25.07. 
04.08.

04.08. 
15.08.

15.08. 
25.08.

25.08. 
05.09.

05.09. 
15.09.

15.09. 
26.09.

dnů 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12

DS 1/2 15 100 14 700 16 200 15 700 17 100 16 500 17 100 15 700 16 200 14 700 15 100

DS 1/1 18 600 17 800 18 600 17 800 18 600 17 800 18 600 17 800 18 600 17 800 18 600

DS E/B 10 500 10 500 10 500 10 500 10 500 10 500 10 500 10 500 10 500 10 500 10 500

DT 1/2 14 700 14 300 15 800 15 300 16 700 16 100 16 700 15 300 15 800 14 300 14 700

DT E/B 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800

DS 1/2 - dospělá osoba ve dvoulůžkovém pokoji, DS 1/1 - dospělá osoba v jednolůžkovém pokoji, DS E/B - dospělá osoba na první přistýlce, event. 
na třetím lůžku, DT 1/2 - dítě od 2 do 12 let ve dvoulůžkovém pokoji, DT E/B - dítě od 2 do 12 let na první přistýlce, event. na třetím lůžku 
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Hotel 
Contessa Axte
www.contessahotel.gr

POLOHA: zrekonstruovaný hotel s příjemnou rodinnou 

atmosférou se nachází v klidnější části letoviska Argas-

si. Centrum je vzdáleno cca 250 m, zde je dostatek re-

staurací, taveren, obchodů, kaváren i barů. Hned pod 

hotelem se nachází velmi pěkné hřiště s minigolfem. 

PLÁŽ: užší písečná pláž a moře s pozvolným vstupem 

jsou ve vzdálenosti cca 320 m, přes silnici. 

KAPACITA: hotelový areál tvoří dvě třípodlažní budovy, 

je zde celkem 85 pokojů (2lůžkových s možností jedné 

přistýlky, 2lůžkových s možností palandy – lůžko o dél-

ce cca 150 cm, tedy jen pro menší děti) a pokoje typu 

suity pro rodiny až pro 6 osob, kde jsou dvě oddělené 

ložnice, každá s  možností jedné přistýlky, koupelna 

obvykle s  malou vanou a  sprchou, balkón nebo tera-

sa jsou společné – tento typ pokojů je za příplatek). 

Všechny pokoje jsou vybaveny koupelnou se sprcho-

vým koutem, WC, klimatizací (jen během července 

a  srpna, mimo tyto měsíce je klimatizace v  případě 

zájmu za poplatek cca 3€/den), telefonem, fénem, TV 

se satelitním příjmem, balkónem nebo terasou s výhle-

dem na bazén, zahradu nebo letovisko. Chladnička (za 

poplatek cca 3€/den), trezor na pokoji (za poplatek cca 

15€/týden). Dětská postýlka na vyžádání zdarma.

SLUŽBY: vstupní hala s recepcí, salónek s TV se satelit-

ním příjmem a velkou obrazovkou, internetový koutek 

(za poplatek cca 5€/hodina), výtah (jen v hlavní budo-

vě), vnitřní restaurace, kde se podávají snídaně a veče-

ře, vnitřní bar, bar, snackbar a kavárna u bazénu, terasa 

s posezením, zahrada, parkoviště. Wifi  po celém hotelu 

za poplatek (cca 5€/hodina).

STRAVOVÁNÍ: formou polopenze. Snídaně a  večeře 

– bufet.

SPORT A  ZÁBAVA: bazén, dětský bazén, slunečníky 

a lehátka u bazénu (zdarma) s možností pronájmu mo-

litanové matrace na lehátko (za poplatek cca 2€/den), 

velké dětské hřiště, kulečník (za poplatek cca 1€/hra). 

Slunečníky a lehátka na pláži (za poplatek cca 5-8€/set/

den – dle sezóny). Vodní sporty na pláži za poplatek 

(např. paragliding – cca 40€, jet ski – cca 30€, banana – 

cca 10€, ringo – cca 15€, šlapadla – cca 15€).

!
3 hlavní výhody hotelu: nádherný výhled 
z terasy hotelu, příjemné prostředí, pěkný 
dětský koutek.

Hodnocení klientů VTT v sezóně 2010
spokojeno 20 % 25 %
velmi spokojeno 80 % 75 %
nespokojeno 0 % 0 %

ostrov Zakynthos – Argassi rok
spolupráce

5. diplom hotel bez 
bariér

svatební
cesta v ceně

klima

Areál minigolfu vedle hotelu

Dětské slevy
1., 2., 3., 4. dítě do 12 let – ubytování zdarma, snídaně 
zdarma (večeře jsou již zahrnuty v ceně,

viz. ceník DT E/B a DT 2. E/B)

Ceník léto 2011  ceny jsou uvedeny v Kč

odlet
přílet

02.06. 
13.06.

13.06. 
23.06.

23.06. 
04.07.

04.07. 
14.07.

14.07. 
25.07.

25.07. 
04.08.

04.08. 
15.08.

15.08. 
25.08.

25.08. 
05.09.

05.09. 
15.09.

15.09. 
26.09.

dnů 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12

DS 1/2 17 300 16 700 18 700 18 000 20 000 19 100 20 000 18 000 18 700 16 700 17 300

DS E/B 13 400 13 200 13 400 13 200 13 400 13 200 13 400 13 200 13 400 13 200 13 400

DT 1/2 15 200 14 700 16 300 15 700 17 300 16 600 17 300 15 700 16 300 14 700 15 200

DT E/B 11 600 11 400 11 600 11 400 11 600 11 400 11 600 11 400 11 600 11 400 11 600

DT 2. E/B 11 600 11 400 11 600 11 400 11 600 11 400 11 600 11 400 11 600 11 400 11 600

DS 1/2 - dospělá osoba ve dvoulůžkovém pokoji, DS E/B - dospělá osoba na první nebo druhé přistýlce, event. na třetím a čtvrtém lůžku, DT 1/2 - dítě 
od 2 do 12 let ve dvoulůžkovém pokoji (podmínkou je dítě ubytované společně s jednou dospělou osobou), DT E/B - dítě od 2 do 12 let na první nebo 
druhé přistýlce, event. na třetím a čtvrtém lůžku, DT 2. E/B - dítě od 2 do 12 let na třetí nebo čtvrté přistýlce, event. na pátém a šestém lůžku
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Hotel kat. B
Klelia 
www.hotelklelia.gr

POLOHA: menší hotel s příjemnou rodinnou atmosfé-

rou se nachází v klidném prostředí letoviska Kalamaki. 

Doporučujeme též individuální návštěvu sousedního 

letoviska Laganas, kde jsou nepřeberné možnosti kaž-

dodenní zábavy a nákupů.

PLÁŽ: nejbližší písečná pláž a moře jsou ve vzdálenosti 

cca 180 m, přes silnici. Zdejší pláž se nachází v chráně-

né oblasti s  ohledem na možný výskyt mořské želvy 

Caretta – Caretta.

KAPACITA: v hotelu, který tvoří hlavní a 2 vedlejší bu-

dovy, je celkem 61 jednoduše zařízených pokojů (2lůž-

kových s  možností přistýlky nebo pokoje pro rodiny, 

které tvoří 3 pevná lůžka a  jedna přistýlka, event. 4 

pevná lůžka). Všechny pokoje jsou jednoduše vybave-

ny koupelnou se sprchovým koutem nebo vanou a spr-

chou, WC, telefonem, rádiem, balkónem nebo terasou 

s výhledem do zahrady, na bazén, do vnitrozemí nebo 

na moře. Na terasách u  některých pokojů je snížený 

podhled do okolí. Trezor na recepci (za poplatek cca 

15€/týden), chladnička (za poplatek cca 25€/týden), 

fén (možnost zapůjčení na recepci). Klimatizace je jen 

v některých pokojích (za poplatek cca 30€/týden). Dět-

ská postýlka na vyžádání zdarma.

SLUŽBY: vstupní hala s recepcí s působivě navrženým 

interiérem, salónek s  TV (místní kanály), vnitřní bar, 

venkovní bar a snackbar, venkovní restaurace s velko-

plošnou TV, zahrada, parkoviště. Wifi  v prostoru recep-

ce zdarma.

STRAVOVÁNÍ: formou polopenze. Snídaně i  večeře 

– bufet.

SPORT A  ZÁBAVA: bazén, dětský bazén, bazének s  ja-

cuzzi (zdarma), slunečníky a  lehátka u bazénu a v za-

hradě zdarma. Slunečníky a lehátka na pláži (za popla-

tek cca 7-8€/set/den).

!
3 hlavní výhody hotelu: milá atmosféra, 
pěkná okolní krajina, možnost návštěvy 
Laganasu.

Hodnocení klientů VTT v sezóně 2010
spokojeno 20 % 10 %
velmi spokojeno 80 % 90 %
nespokojeno 0 % 0 %

ostrov Zakynthos – Kalamaki

Dětské slevy
1. dítě do 12 let – ubytování zdarma, polopenze zdarma

Ceník léto 2011  ceny jsou uvedeny v Kč

odlet
přílet

02.06. 
13.06.

13.06. 
23.06.

23.06. 
04.07.

04.07. 
14.07.

14.07. 
25.07.

25.07. 
04.08.

04.08. 
15.08.

15.08. 
25.08.

25.08. 
05.09.

05.09. 
15.09.

15.09. 
26.09.

dnů 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12

DS 1/2 20 000 19 200 20 000 21 800 23 000 21 800 23 000 21 800 20 300 19 200 17 500

DS E/B 17 200 16 600 17 200 18 400 19 200 18 400 19 200 18 400 17 400 16 600 15 400

DS 2. E/B 16 200 15 700 16 200 17 300 18 000 17 300 18 000 17 300 16 400 15 700 14 700

DT 1/2 17 300 16 600 17 300 18 600 19 500 18 600 19 500 18 600 17 500 16 600 15 300

DT E/B 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800

DT 2. E/B 14 900 14 400 14 900 15 800 16 400 15 800 16 400 15 800 15 000 14 400 13 600

DS 1/2 - dospělá osoba ve dvoulůžkovém pokoji,  DS E/B - dospělá osoba na první  přistýlce, event. na třetím lůžku, DS 2. E/B - dospělá osoba na 
druhé přistýlce, event na čtvrtém lůžku, DT 1/2 - dítě od 2 do 12 let ve dvoulůžkovém pokoji (podmínkou je dítě ubytované společně s jednou 
dospělou osobou), DT E/B - dítě od 2 do 12 let na první přistýlce, event. na třetím lůžku, DT 2. E/B - dítě od 2 do 12 let na druhé přistýlce, event. na 
čtvrtém lůžku 
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Hotel 
Bitzaro Palace
www.bitzarohotels.gr 

POLOHA: tento příjemný hotelový komplex, který tvo-

ří 4 třípatrové budovy, se nachází v klidném prostředí 

střediska Kalamaki, cca 150 m od centra, kde začínají 

na hlavní třídě obchody se suvenýry, restaurace, bary. 

Letiště je ve vzdálenosti cca 2 km, letadla zde létají již 

poměrně nízko a  pro většinu nadšených fotografů to 

je výzva k pořízení unikátní fotografi e. Nedaleko hote-

lu (cca 100 m) se nachází autobusová zastávka, odkud 

se můžete městskou linkou pohodlně vydat za náku-

py i  zábavou do hlavního města ostrova Zakynthosu 

(cca 6 km) nebo do Laganasu (jízdenka vychází na cca 

1,40€/cesta, spojení je během celého dne).

PLÁŽ: nejbližší písečná pláž s čistým mořem a pozvol-

ným vstupem, který je vhodný pro děti i  neplavce, je 

vzdálena cca 400 m. S ohledem na výskyt želv Caretta 

Caretta bývá přístup na pláž omezen od 07:00 do 19:00 

hodin, aby želvy nebyly rušeny, stejně tak je v nočních 

hodinách zcela omezen provoz letiště.

KAPACITA: celková kapacita tohoto hotelu je 95 jedno-

duše vybavených pokojů (2lůžkových s možností jedné 

přistýlky), které jsou vybaveny koupelnou se sprcho-

vým koutem nebo vanou, WC, klimatizací (v  provozu 

od července do srpna, jen v určitých časových interva-

lech cca 8 hodin denně; v ostatních měsících za popla-

tek cca 5€/den), fénem, telefonem, chladničkou, TV se 

satelitním příjmem a hudebními kanály, rychlovarnou 

konvicí s šálky, balkónem nebo terasou s výhledem do 

zahrady nebo na bazén. Trezor na pokoji (za poplatek 

cca 15€/týden). Dětská postýlka na vyžádání zdarma.

SLUŽBY: vstupní hala s recepcí, prostorný salónek s TV 

se satelitním příjmem, internetový koutek (za popla-

tek 4€/30 minut), vnitřní bar, bar, snackbar a  kavárna 

u  bazénu, vnitřní restaurace s  venkovním posezením, 

prádelna, rozlehlá zahrada, parkoviště. 

STRAVOVÁNÍ: formou plné penze „Plus“ (viz popis).

SPORT A  ZÁBAVA: bazén, dětský bazén, slunečníky 

a  lehátka u  bazénu a  v  zahradě zdarma, na pláži za 

poplatek (cca 7-8€/set/den – dle sezóny), kulečník

(za poplatek cca 1,5€/hra), dětské hřiště v  zahradě, 

možnost zdarma využívat tenisového kurtu v  sester-

ském hotelu Bitzaro Grande (ve vzdálenosti cca 100 m 

od hotelu).

!
3 hlavní výhody hotelu: pěkně upravená 
zahrada, čisté a příjemné prostředí v hotelu, 
chutná strava.

Hodnocení klientů VTT v sezóně 2010
spokojeno 20 % 20 %
velmi spokojeno 80 % 80 %
nespokojeno 0 % 0 %

ostrov Zakynthos – Kalamaki rok
spolupráce

2.

mladší
a střední
generace hotel bez 
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penze

Plus
svatební
cesta v ceně

klima

Dětské slevy
1. dítě do 12 let – ubytování zdarma, plná penze Plus zdarma

Plná penze „Plus“ zahrnuje:
Snídaně (08:00–10:00), obědy (12:30–14:00) a  večeře 
(19:00–21:00) formou bufetu

Během obědů a večeří je zahrnuta neomezená konzumace rozlé-
vaných nealkoholických nápojů (voda, soda, ovocné šťávy, džusy) 
a  rozlévaných místních alkoholických nápojů (točené pivo, víno, 
ouzo, gin, 3* brandy, whiskey a místní likéry)

Teplé nápoje během jídel – filtrovanou kávu a čaj

Ceník léto 2011  ceny jsou uvedeny v Kč

odlet
přílet

02.06. 
13.06.

13.06. 
23.06.

23.06. 
04.07.

04.07. 
14.07.

14.07. 
25.07.

25.07. 
04.08.

04.08. 
15.08.

15.08. 
25.08.

25.08. 
05.09.

05.09. 
15.09.

15.09. 
26.09.

dnů 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12

DS 1/2 24 400 23 200 24 400 23 200 28 800 27 200 28 800 27 200 24 800 23 200 24 400

DS E/B 20 300 19 400 20 300 19 400 23 300 22 200 23 300 22 200 20 500 19 400 20 300

DT 1/2 19 900 19 000 19 900 19 000 23 000 21 800 23 000 21 800 20 200 19 000 19 900

DT E/B 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800

DS 1/2 - dospělá osoba ve dvoulůžkovém pokoji,  DS E/B - dospělá osoba na první  přistýlce, event. na třetím lůžku,  DT 1/2 - dítě od 2 do 12 let ve 
dvoulůžkovém pokoji (podmínkou je dítě ubytované společně s jednou dospělou osobou), DT E/B - dítě od 2 do 12 let na první přistýlce, event. na 
třetím lůžku
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Hotel 
Bitzaro Grande
www.bitzarohotels.gr 

POLOHA: tento nově postavený a  architektonicky 

zajímavě řešený hotel se nachází v  zahradě, v  klidné 

části letoviska Kalamaki. Prostorný hotel nabízí ná-

vštěvníkům pohodlné a  vkusně zařízené ubytování. 

Letiště je ve vzdálenosti cca 2 km, letadla zde létají již 

poměrně nízko a  pro většinu nadšených fotografů to 

je výzva k pořízení unikátní fotografi e. Nedaleko hote-

lu (cca 100 m) se nachází autobusová zastávka, odkud 

se můžete městskou linkou pohodlně vydat za náku-

py i  zábavou do hlavního města ostrova Zakynthosu 

(cca 6 km) nebo do Laganasu (jízdenka vychází na cca 

1,40€/cesta, spojení je během celého dne).

PLÁŽ: nejbližší písečná pláž s čistým mořem a pozvol-

ným vstupem, který je vhodný pro děti i  neplavce, je 

vzdálena cca 400 m. S ohledem na výskyt želv Caretta 

Caretta bývá přístup na pláž omezen od 07:00 do 19:00 

hodin, aby želvy nebyly rušeny, stejně tak je v nočních 

hodinách zcela omezen provoz letiště.

KAPACITA: areál se skládá ze 4 třípodlažních bloků, kde 

je celkem 116 účelně zařízených pokojů (2lůžkových 

pokojů s možností jedné přistýlky – obvykle pevného 

lůžka). V každém pokoji je koupelna s vanou a sprchou 

nebo sprchový kout, WC, klimatizace (v  provozu od 

července do srpna, jen v určitých časových intervalech 

– 14:00 – 18:00 a 22:00 – 07:00 hodin; v ostatních mě-

sících za poplatek cca 4€/den), fén, telefon, chladnička, 

TV se satelitním příjmem, balkón nebo terasa s výhle-

dem do zahrady nebo na bazén. Trezor na pokoji (za 

poplatek cca 15€/týden). Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma.

SLUŽBY: vstupní hala s recepcí, salónek s TV se satelit-

ním příjmem, výtah (jen v  jedné budově), interneto-

vý koutek (za poplatek cca 4€/30 minut), vnitřní bar, 

vnitřní restaurace s  terasou a  venkovním posezením, 

bar, snackbar a  kavárna u  bazénu, krásná zahrada, 

parkoviště.

STRAVOVÁNÍ: formou ALL INCLUSIVE (viz popis).

SPORT A  ZÁBAVA: velký bazén, dětský bazén, bazé-

nek s jemnou vířivkou, lehátka a slunečníky u bazénu 

zdarma, na pláži za poplatek (cca 7-8€/set/den – podle 

sezóny). Stolní tenis, tenis, malé jednoduše vybavené 

fi tcentrum a  kulečník – zdarma pro hotelové hosty.

Hotel pro své hosty organizuje v hlavní sezóně pravi-

delné animační programy (obvykle v anglickém a ně-

meckém jazyce).

!
3 hlavní výhody hotelu: příjemné prostředí, 
pěkně upravená zahrada, chutná strava.

Hodnocení klientů VTT v sezóně 2010
spokojeno 15 % 20 %
velmi spokojeno 85 % 80 %
nespokojeno 0 % 0 %

All inclusive zahrnuje: 
Snídaně (08:00–10:00), obědy (12:30–14:00) a  večeře 
(19:00–21:00) formou bohatého bufetu 

Lehké občerstvení ve formě snacků – různé druhy sandwichů, 
toastů, hamburgery, řecký salát a hranolky (10:00–18:00)

Odpolední filtrovanou kávu (15:00–17:00) s koláčky nebo sušen-
kami 

Snídaně, obědy a večeře jsou podávány v hlavní restauraci, lehký 
snack a odpolední káva v baru u bazénu

Neomezenou konzumaci rozlévaných nealkoholických nápojů 
(voda, soda, ovocné šťávy, džusy, cola, limonáda aj.) a rozlévaných 
místních alkoholických nápojů (točené pivo, víno, ouzo, gin, pivo, 
3* brandy, vodka, whiskey a místní likéry) od 10:00–18:00 a od 
21:15–23:45 v baru u bazénu a v hlavním baru od 18:00–24:00

Zmrzlinu (kopečkovou) obvykle během dne 

Sportovní aktivity – tenis, fitcentrum (bez dozoru), kulečník 
a stolní tenis 

Animační programy (v  cizím jazyce, obvykle v  hlavní sezóně) 
během dne, tematické večery, soutěže, vystoupení od 21:15 – 
23:45 v prostoru u bazénu

ostrov Zakynthos – Kalamakirok
spolupráce

2.

mladší
a střední
generace hotel bez 

bariér
svatební
cesta v ceně

klima

Ceník léto 2011  ceny jsou uvedeny v Kč

odlet
přílet

02.06. 
13.06.

13.06. 
23.06.

23.06. 
04.07.

04.07. 
14.07.

14.07. 
25.07.

25.07. 
04.08.

04.08. 
15.08.

15.08. 
25.08.

25.08. 
05.09.

05.09. 
15.09.

15.09. 
26.09.

dnů 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12

DS 1/2 27 000 25 500 27 000 25 500 31 100 29 200 31 100 29 200 27 400 25 500 27 000

DS E/B 22 100 21 000 22 100 21 000 24 900 23 600 24 900 23 600 22 300 21 000 22 100

DT 1/2 21 700 20 600 21 700 20 600 24 500 23 200 24 500 23 200 21 900 20 600 21 700

DT E/B 16 700 16 100 16 700 16 100 18 300 17 600 18 300 17 600 16 900 16 100 16 700

DS 1/2 - dospělá osoba ve dvoulůžkovém pokoji,  DS E/B - dospělá osoba na první  přistýlce, event. na třetím lůžku, DT 1/2 - dítě od 2 do 12 let ve 
dvoulůžkovém pokoji (podmínkou je dítě ubytované společně s jednou dospělou osobou), DT E/B - dítě od 2 do 12 let na první přistýlce, event. na 
třetím lůžku
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1) Caretta Caretta 

Tento výlet začíná v hlavním městě naloděním na pa-

lubu výletní lodi, kterou doplujete k ostrovu Maratho-

nissi. Zde se můžete pokusit najít známou želvu Caret-

ta Caretta a užít si koupání a šnorchlování v křišťálově 

čisté vodě. Poté pokračujete podél scénického pobřeží 

k útesům a jeskyním Keri, kde budete mít čas na další 

koupání a kochání se tyrkysově modrou barvou vody 

v jeskyních. Posádka dělá maximum, abyste na tomto 

výletě viděli želvy v  jejich přirozeném prostředí, jak 

se vynořují z  vody, aby se nadechly. Výlet je obvykle 

s  doprovodem dobrovolníků z  ekologického hnutí 

na ochranu tohoto chráněného zvířete, a cestou zpět 

pouštějí prezentaci o  životě želv Caretta Caretta. Na 

lodi jsou k zakoupení nealkoholické i alkoholické nápo-

je a lehké občerstvení. 

2) Okruh ostrovem 

Tento celodenní autobusový výlet začíná již v hlavním 

městě prohlídkou nádherného kostela Agios Diony-

sos, kde můžete spatřit stříbrný sarkofág s pozůstatky 

tohoto světce a patrona ostrova. Poté vyjedete na pa-

noramatickou vyhlídku nad město Zakynthos, zvanou 

Bochali, kde budete mít čas vychutnat si tento výhled 

u kávy nebo zmrzliny či jiného občerstvení. Též další za-

stávka je velmi příjemná – tradiční vinařský závod Calli-

nico, kde ochutnáte několik druhů místních vín. Cestou 

na severní část se staví na focení na vyhlídce Katastari 

a dále se pokračuje až do přístavu Agios Nikolaos. Zde 

je možnost výletu na lodičkách do modrých jeskyní 

(extra poplatek pro zájemce – cca 7€/30 minut) nebo 

procházky přístavem. Výlet dále pokračuje na západ do 

vesničky Volimes, která je vyhlášená rukodělnými pra-

cemi a domácími produkty, které zde můžete ochutnat 

a nakoupit. V krásném prostředí nedaleko Anafonitrie 

budete mít možnost poobědvat ve vyhlášené rodin-

né taverně (oběd není v ceně). Směrem na jih spatříte 

nejstarší olivovník na ostrově a  poslední zastávkou je 

lisovna olivového oleje v  Lithakii s  malou prezentací 

a ochutnávkou chleba s olivovým olejem.

3) Navagio

Pobyt na Zakynthosu by nebyl úplný bez návštěvy 

nejznámějšího místa ostrova a jedné z nejfotografova-

nějších pláží na světě – pláže NAVAGIO. Odjezd auto-

busem do přístavu Porto Vromi na západním pobřeží, 

odtud dřevěnou lodičkou bezpečně a  pohodlně až 

k  pláži s  proslulým vrakem. Zdejší pláž je přezdívaná 

též jako pašerácká. Zde budete mít možnost relaxace, 

koupání, focení cca 90 minut. 

4) Water Village

Během pobytu na ostrově doporučujeme navštívit 
Water Village neboli Vodní vesnici nedaleko vesničky
Sarakinado. Místo domečků jsou zde skluzavky a na-
místo silnic tobogány. Vodní park je vystavěn na ploše 
40 000 m2 a nechybí zde atrakce pro malé ani velké ná-
vštěvníky. Kromě skluzavek a  tobogánů je zde 300 m 
dlouhá Lazy River (líná řeka), bazénky se skluzavka-
mi pro děti, velká zahrada se slunečníky a  lehátky,
možnost pronájmu trezorů, nechybí bary, snack-
bary či fastfoody, kde se můžete občerstvit během 
celého dne. Příjemnou vodní zábavu! Extra se hradí 
trezor – skříňka na cennosti (cca 3€ + cca 2€ vratná 
záloha). Některé doplňkové atrakce jsou zpoplat-něny 
– např. dětská trampolína (cca 3€), autíčka (cca 3€),
elektrické hry (cca 0,50–1€). Odjezd z  hotelů je 
kolem 9. hodiny, návrat v  cca 16:30 hodin. Výlet je 

možné podniknout i  individuálně, vstupné činí cca 

18€ pro dospělé a cca 14€ pro děti, půldenní vstupné

vychází na cca 14€ pro dospělé a  cca 10€ pro děti. 

www.zantewatervillage.gr

5) Návštěva Olympie

Vyměňte na jeden den koupání za poznání historie 

a vydejte se do slavné Olympie. V Zakynthosu nastou-

píte na loď a přibližně za hodinu a půl doplujete na Pe-

loponés do přístavu Kilini. Odtud pokračujete přibližně 

hodinu autobusem do samotné Olympie. Zde násle-

duje prohlídka historického areálu a  archeologického 

muzea, kde můžete vidět historické vykopávky a také 

spatřit expozici dějin olympijských her. V odpoledních 

hodinách zbývá čas na oběd a prohlídku města. Před-

pokládaný návrat je přibližně ve 20:00 hodin. Vstupné 

do archeologického areálu a  muzea není zahrnuto 

v ceně, cca 9€/osoba)

6) Kefalonie

Jen hodinu a půl trvá, než se ze Zakynthosu dostanete 

lodí na další atraktivní ostrov – Kefalonii. Na co všech-

no se můžete těšit? První zastávkou je kostel a klášter 

Saint Gerasimos, který je situován v blízkosti vesničky 

Fragata. Uvnitř kláštera je stříbrný sargofák s  ostat-

ky svatého Gerasima – patrona ostrova. Můžete zde 

také shlédnout podzemní celu, kde tento světec strá-

vil šest let svého života. Součástí komplexu je velký 

a nádherně vyzdobený kostel. Okruh Kefalonií pokra-

čuje návštěvou obrovské jeskyně Drogarati, kde mů-

žete obdivovat množství stalagnitů a stalagnátů a také 

skvělou akustiku, která se zde využívala pro pořádání 

příležitostných koncertů. Ještě úchvatnější podívanou 

nabízí jeskyně Melissani s  jezerem. V důsledku zhrou-

cení stropu je z  této jeskyně možnost vidět oblohu. 

Průnik slunečního svitu zbarvuje průzračnou vodu do 

zářivého odstínu azurové modři. Po jezeře je možné 

projet se na loďkách. Občerstvit se můžete ve stylové 

taverně na nábřeží malého přístavu Agia Efi mia, kde 

kotví jachty. Po obědě projedete okolo pláže, kde se 

odehráli některé scény z fi lmu Mandolína kapitána Co-

relliho. Poslední zastávkou je hlavní město Argostoli, 

kde je přestávka na malé občerstvení, nebo prohlíd-

ku města. Trajekt zpět na Zakynthos jede v  cca 18:00 

hodin.

7) Plavba při západu slunce 

Chcete –li zažít kapku romantiky a vychutnat si pohle-

dy na západ slunce z  paluby lodi, potom neváhejte 

a přihlaste se na tento výlet. Odplutí je z Agios Sostis 

podél západního pobřeží k  jeskyním Keri, kde se při 

svitu posledních slunečních paprsků můžete vykoupat 

a  pak už jen správně nastavit váš fotoaparát k  zachy-

cení toho nejkouzelnějšího západu slunce. Následuje 

zastávka v  malé rybářské vesnici Limni Keri – kde je 

možnost občerstvení. Za úsvitu měsíce a  skleničky 

šampaňského s Vámi kapitán připluje bezpečně zpět. 

8) Plavba luxusní jachtou 

Pokud chcete zažít něco netradičního a  máte dobro-

družství v  krvi, nechte se zlákat plavbou z  hlavního 

město do zálivu v  Laganasu malou luxusní jachtou. 

Tady se rozhodně nudit nebudete. Budete totiž muset 

přiložit ruce k dílu a pomoci se stahováním a napíná-

ním plachet a  zkusíte si i  řídit loď. V  rámci výletu je 

několik zastávek na koupání na nejkrásnějších místech 

ostrova, čas bude na pozorování želv i oběd v typické 

rybářské taverně (není zahrnut v ceně). 

Tyto fakultativní výlety si můžete zakoupit přímo na místě prostřednic-
tvím nabídek místních kanceláří. Zde se též informujte o všeobecných 
podmínkách a  storno poplatcích nabízených fakultativních výletů. 
Některé výlety se konají jen v  případě dostatečného počtu zájemců 
nebo naopak jsou limitovány kapacitou autobusu nebo lodě. Fakul-
tativní výlety, které si zákazník objedná přímo v místě pobytu, nejsou 
součástí služeb poskytovaných cestovní kanceláří zákazníkovi a  ces-
tovní kancelář nenese žádnou odpovědnost za žádné škody a  újmy, 
vzniklé zákazníkovi v souvislosti s těmito výlety a zákazník se v případě 
uplatňování nároků, vyplývajících a vzniklých z fakultativního výletu, 
musí obrátit výlučně na poskytovatele fakultativního výletu. V případě 
nepříznivých povětrnostních podmínek je změna v programu lodních 
výletů vyhrazena. 

Orientační ceny fakultativních výletů

Caretta Caretta  cca 36€

Okruh ostrovem  cca 34€

Navagio cca 36€

Water Village  cca 32€ 

Návštěva Olympie  cca 59€

Kefalonie  cca 49€

Plavba při západu slunce cca 29€

Plavba luxusní jachtou cca 29€ 

Ceny jsou uváděny za dospělou osobu.
Děti do 2 let obvykle výlety a vstupy neplatí.

Děti od 2 – 12 let mají obvykle slevu ve výši 50 %.

Plavba lodí

Město Zakynthos

Vodní park

Jeskyně Drogarati

ostrov Zakynthos Fakultativní výlety
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www.evropska.cz

Chcete na dovolené jinou zábavu?
Užijte si ji a starosti nechte na nás!
Naši klienti vědí, že na cestovní pojištění jsme nejlepší. Vyzkoušejte nás...

Podrobné informace k cenám najdete v ceníku na straně 295


