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ostrov Kypr

Kyperská republika 

Kypr získal nezávislost na britské ko-

loniální vládě v  roce 1960. V  roce 1974 

napadlo Kypr Turecko a  zabralo 36,2 % 

jeho území. Hranice mezi řeckou a  tu-

reckou 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 meziná-

rodně 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 strate-

gickém místě ve východní části Středo-

zemního moře (33ºV, 35ºS) na křižovatce 

mezi Evropou, Afrikou a  Asií a  je v  blíz-

kosti rušných obchodních cest spoju-

jících Evropu se Středním východem, 

Střední Asií a Dálným východem. 

Místopis

Masív Troodos (jihozápad); nejvyšší bod 

Olympos (Chionistra – 1951 m n. m.).

Kyrenia (Keryneia) neboli pohoří Pen -

ta daktylos (sever); nejvyšší bod: Kypa-

rissovounos (1024 m n. m.). 

Středová planina: planina Messaoria.

Na ostrově se nenacházejí povrchové 

řeky, pouze několik potoků a říček. 

Klima:

Středozemní, s mírnými a vlhkými zima-

mi, horkými a  suchými léty (průměrná 

denní teplota 33º C). 

Flóra a fauna

17 % ostrova tvoří lesy. Přírodní vegeta-

ce zahrnuje lesy se stále zelenými a opa-

davými stromy, keři a rostinami. 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 mufl on. Náleží do čeledě 

ovcí a je na světě jedinečný. 

Vláda

Výkonná moc 

Prezident se volí všeobecným hlasováním 

na dobu pěti let. Výkonná moc je reali-

zována jedenáctičlennou Radou minist-

rů, kterou ustanovuje prezident. Turečtí 

Kypřané odmítají účast na vládě již od 

konce roku 1963. 

Zákonodárná moc

Pluralitní jednokomorová Sněmovna 

reprezentanů. Hlasovací systém jedno-

duché poměrné zastoupení. Členové 

sněmovny jsou voleni ve všeobecných 

volbách na pět let. Místa určená pro tu-

recké Kypřany zůstávají neobsazena.

Kyperská centrální banka

Kyperská centrální banka byla založena 

v  roce 1963 jako autonomní instituce. 

Od července 2002 se centrální banka 

řídí zákonem o kyperské centrální ban-

ce. Tento zákon zaručuje bance nezávis-

lost a slučitelnost s příslušnými ustano-

veními Smlouvy o  založení Evropského 

společenství a  ustanoveními Evropské 

centrální banky. 

Měna: od 01.01. 2008 EURO (€). 

Člen Evropské unie

Dne 1. května 2004 se Kyperská republi-

ka stala právoplatným členem Evropské 

unie poté, co ušla dlouhou cestu, jež tr-

vala více než tři desetiletí. 

Obyvatelstvo 

837 300 (leden 2005)

77,8 % řeckých Kypřanů *

10,5 % tureckých Kypřanů **

11,7 % cizinců a zahraničních 

zaměstnanců

Hustota osídlení: 88,4 osob na km2. 

* Populace nezahrnuje 160  000 ilegál-

ních osadníků, kteří žijí na Tureckém 

okupovaném území Kypru. 

** Tento údaj zahrnuje 8000 Maronitů, 

Arménců a  románsky hovořících osob, 

kteří se dobrovolně připojili k řecké ky-

perské komunitě. 

Ostrov Kypr – řecky Kypros 

Hlavní město: NIKÓSIE (Lefkosie) 

Plocha ostrova: 9251 km2 

Počet obyvatel: cca 837 300 

Nejvyšší vrchol: Chionistra – 1951 m n. m.

Patron ostrova: Sv. Andreas, Sv. Lazar 

Doba letu z Prahy: 3 hodiny 25 minut
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sluneční svit 

PRG – LCA, 03:25 hod., 2240 km
TYP LETADLA/SPOL./ČÍSLO LETU:
BOE 737-800/QS 496/7

PLÁNOVANÝ ODLET Z PRAHY: 
cca 04:30 hod.

(KROMĚ 17.05. A 24.05., KDY JE ODLET V 11:30 HOD.)
PLÁNOVANÝ PŘÍLET DO PRAHY: 
cca 12:45 hodin

(KROMĚ 05.11., KDY PŘÍLET BUDE JEŠTĚ UPŘESNĚN)
ČÍSLO ZÁJEZDU: 
1LAR-  (datum odletu) 

BRQ – LCA, 03:15 hod., 2125 km
TYP LETADLA/SPOL./ČÍSLO LETU: 
BOE 738/QS 499/8

PLÁNOVANÝ ODLET Z BRNA:
cca 15:30 hod. + krátké mezipřistání v Ostravě

PLÁNOVANÝ PŘÍLET DO BRNA:
cca 14:40 hod. 

ČÍSLO ZÁJEZDU: 
1BKY-  (datum odletu)

OSR – LCA, 03:05 hod., 1861 km
TYP LETADLA/SPOL./ČÍSLO LETU: 
BOE 737-800/QS 499/8

PLÁNOVANÝ ODLET Z OSTRAVY:
cca 17:05 hod.

PLÁNOVANÝ PŘÍLET DO OSTRAVY:
cca 16:15 hod. včetně krátkého mezipřistání v Brně

ČÍSLO ZÁJEZDU: 
1BKY-  (datum odletu)

31  odlety Praha 1  Brno, Ostrava
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Termíny zájezdů:
Květen 2011

Po Út St Čt Pá So Ne
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Červen 2011
Po Út St Čt Pá So Ne
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Červenec 2011
Po Út St Čt Pá So Ne
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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
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Říjen 2011
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  Východy a západy slunce

SLUNCE východ západ 
leden 6:55 17:00
únor 6:35 17:30
březen 6:00 17:55
duben 6:15 19:20
květen 5:45 19:45
červen 5:30 20:00
červenec 5:45 20:00
srpen 6:05 19:35
září 6:30 18:55
říjen 6:50 18:15
listopad 6:20 16:45
prosinec 6:45 16:35
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www.kypr.estranky.cz
www.mzv.cz  
www.cyprustourism.org 
www.visitpafos.com
www.visitcyprus.org.cy 
www.cyprus.com 
www.yourcyprus.com 
www.windowoncyprus.com 
www.gmbds.com 
www.biolearning.eu 
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
Aktuální informace o počasí: 
english.wunderground.com/global/cy.html 
www.fasouri-watermania.com 
www.waterworldwaterpark.com 
www.aphroditewaterpark.com
www.cydive.com
www.mtbcyprus.com
www.kinyras.org 
kypr.orbion.cz

TIP VTT: Ochutnejte kyperskou kávu a tradiční víno Commadaria.220



ostrov Kypr

a tureckých hrozeb o invazi. V současné 

době je jejich hlavním úkolem dohlížet 

na nárazovou zónu a hlídat hranice mezi 

řeckou a tureckou částí ostrova. 

Nezávislé britské základny

V Akrotiti/Episkopi a Dhekelii se nachá-

zejí nezávislé britské základny, které po-

krývají 2,7 % plochy ostrova.

Čas: na Kypru je oproti ČR časový rozdíl 

+ 1 hodina.

Elektrický proud: 240 V. Pro elektric-

ké přístroje je třeba zpravidla třípólový 

adaptér (tzv. anglická norma). 

CESTOVNÍ RUCH: 

Informace pro turisty: praktické příruč-

ky, informační letáky a  mapy lze zdar-

ma získat v  organizaci CTO – „Cyprus 

Tourism Organisation“ (úřad pro cizi-

necký ruch), která má své pobočky po 

celém ostrově. Tato organizace má své 

zastoupení také v  ČR a  to na adrese: 

Václavské náměstí 51, 110  00 Praha 1,   

tel.: 224  281  285, fax:  224  281  286, 

e-mail: cto.prague@volny.cz, 

www.visitcyprus.com.

Cestování na Kypru: cestovat po os-

trově lze autobusy, taxíky, pronajatým 

autem nebo tzv. servisními taxíky. Tyto 

„servisní taxíky“ představují pohodlný 

prostředek pro trasy mezi Nikósií-Li-

massolem-Larnakou a Paphosem. Jejich 

výhodou je častá frekvence, spolehlivost 

a jsou rozhodně lacinější než soukromé 

taxíky, nevýhodou je pracovní doba, 

která obvykle končí kolem 19:00 hodin. 

Na Kypru nelze cestovat vlakem. 

Cestování autem: na ostrově se jezdí 

vlevo, silniční ukazatele jsou dvojjazyč-

né – řecké a  anglické. Nejvyšší povolená 

rychlost – na dálnici: 100 km/h, mimo 

obec: 60 km/h, v obci 50 km/h. Cena paliva 

(z  léta 2010) – Diesel 0,84€, Natural 95 – 

0,93€, Natural 98 – 0,96€. Půjčení menšího 

auta stojí cca 26-49€/den, záleží na letovis-

ku a zda je hlavní nebo mimo sezóna.

Zastupitelský úřad ČR v Nikósii:

Embassy of the Czech Republic, 48 Arsi-

nois Str., Acropolis, P. O. Box 5202, 1307 

Nicosia.

Honorární konzulát ČR v Limassolu:

Ho norary Consulate of the Czech Re-

public, 118 Glad stonos Avenue, P. O. Box 

6009, Limassol.

TURISTIKA:

 Každoročně na ostrov přijíždí více než 

2 600 000 turistů 

 Přes 94 % tvoří turisté z Evropy (nejvíce 

V. Británie 53,1 %, severské státy 9,5 %, 

Rusko 6 %, Řecko 5,8  %, Německo 

5,7 %, ostatní státy 8,6 %)

 Rozložení turistů:

 Paphos – navštěvují nejvíce Belgičané, 

Nizozemci, Irové, Britové a Finové

 Limassol – patří mezi oblíbené letovis-

ko Rusů, Řeků a Francouzů.

 Larnaka – převažují zde turisté z USA, 

Izraele a Rakouska

 Ayia Napa a Paralimni – patří turistům 

ze severských zemí, Švýcarska, Rakous-

ka a Ruska

Kypr láká svými krásnými plážemi, čis-

tým mořem, jedinečnými památkami, 

technikou nepoznamenanou kraji-

nou, přírodou a  pohostinností zdejších 

obyvatel.

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

Jazyky 

Úředními jazyky jsou řečtina a turečtina. 

Běžně se hovoří anglicky.

Náboženství

Řečtí Kypřané jsou především křesťané 

a jsou stoupenci pravoslavné řecké orto-

doxní církve Kypru. Turečtí Kypřané jsou 

muslimové.

Kulturní dědictví 

 Osady z dob neolitu 

 Klasické, helénské a  románské 

památky

 Byzantské a latinské kostely a kláštěry

 Lusigňanské a  benátské pevnosti 

a hrady (12. – 16. století)

 Mešity 

Mírové jednotky OSN na Kypru 

(UNFICYP) 

Mírové jednotky OSN na Kypru působí 

na ostrově od roku 1967 a  jejich aktu-

ální počet činí 910 vojáků. Vyslány byly 

na ostrov v  roce 1964 po vypuknutí 

občanských nepokojů v  prosinci 1963 

Chionistra
(1951 m)

LIMASSOL

Kurium

Petra Tou Romiou

AYIA NAPA

PROTARAS
PARALIMNI

NIKÓSIE

Troodos
Platres

Lania

Kykkos

Polis Chrysochus

Lachi
Akamas

Jeroskipou
PAPHOS

LARNAKA

Lefkara
Kiti

KISSONERGA
CORAL BAY Solné
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1. Protaras/Paralimni 

Protaras a  Paralimni jsou letoviska po-

dobná Ayia Napě, jen zhruba 2x menší 

a tedy klidnější, což se ale mění o víken-

dech, 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, na-

bízejících širokou paletu vodních sportů 

(windsurfi ng, potápění, jachting i létání 

na padácích). Mezi nejznámější pláže 

patří Fig Tree Bay, kde se v  létě konají 

koncerty a různé slavnosti. V jejím oko-

lí jsou však i  romantické zátoky. Za ná-

vštěvu stojí i neméně krásná, ale ne tolik 

vyhledávaná pláž Flamengo. V letovisku 

nechybí restaurace, bary, diskotéky, půj-

čovny, obchody atd. 

Tipy na výlety: mořské akvarium (tučná-

ci, žraloci, krokodýli…, otevřeno denně, 

vstupné cca 11€ dospělí, 7€ děti 2-12 

let), zábavní park (atrakce zejména pro 

děti, vstupné 12/7€), vodní park (ote-

vřeno denně, vstupné cca 12€/dospělí, 

7€ děti – 12 let), kouzelná tančící voda 

(u hotelu Kapetanios Bay). 

Milovníky procházek nebo běhání jistě 

potěší, že podél moře se dá ujít několik 

kilometrů. Od hotelu Cavo Maris Be-

ach přes Green Bay, Fig Tree Bay, celý 

Protaras až ke Golden Coast, kde je pří-

mo u moře krásný ortodoxní kostelíček 

a  minipřístav. Procházka může pokra-

čovat až k  hotelu Crystal Springs, kam 

dojdete po cca 9 km. Oblíbená je též 

cyklostezka vedoucí z Protarasu do Ayia 

Napy přes národní park Cavo Greco.

Církevní stavby: kostelík Sv. Eliáše (700 

metrů od centra, v noci osvětlený), kos-

tel Panny Marie, Sv. Andrease, Sv. Anny.

Mezi Protarasem, Paralimni, Ayiou 

Napa, Larnakou a dalšími místy začala v 

sezóně 2010 provozovat autobusovou 

dopravu společnost OSEA, která zvolila 

agresivní a  pro zákazníky velmi výhod-

nou cenovou politiku. Jednotné jízdné 

činilo 1€, celodenní 2€, týdenní 10€ 

a měsíční jen 30€. 

 Pláž: písečná

 Vzdálenost od Ayia Napy: cca 10 km

 Vzdálenost od Paphosu: cca 195 km

 Transfer od letiště v Larnace: cca 50 km

 Hodnocení letoviska: vhodné pro všechny genera-

ce, rodinné dovolené i různě náročnou klientelu.

 Protaras: 

www.heureka.clara.net/sunrise/protaras.htm 

 Paralimni: 

www.heureka.clara.net/sunrise/paralim.htm

2. 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, mar-

kety, hotely, kavárny, restaurace, kluby 

i  bary. Ty mimochodem začínají hned 

za klášterem z 16. století, do kterého je 

vstup zdarma. Přibližně 300 metrů od 

přístavu se nacházejí Blue Caves, moř-

ské jeskyně s  křišťálově čistou vodou 

modré barvy. Chybou by bylo nedojít 

(nebo nedojet) do národního parku 

Cavo Greco na nejjihovýchodnějším 

pobřeží Kypru i  celé Evropy. Vedou 

sem cyklistické i  turistické stezky, ke 

koupání lákají klidné pláže i  modré la-

guny. Snad nejznámější pláž na Kypru 

– a  také nejfotografovanější – se na-

chází cca 2,5 km od centra před hote-

lem Adams Beach. Pláž s  jemně bílým 

pískem a  ostrůvkem, kam se dá projít 

pěšky přes mělké moře, je nazývána 

kyperským Karibikem – moře tu má 

snad všechny barvy od světle tyrkysové 

po tmavě modrou. Jen kdyby tu takřka 

pořád nevyhrávala diskotéková hudba. 

Další oblíbená pláž s  jemným pískem 

nese jméno Makronisos Beach, najde-

te ji na konci Ayia Napy před hotelem 

Asterias Beach.

Tipy na výlety: největší vodní park na 

Kypru Water World se spoustou tobogá-

nů, houpaček a skluzavek (vstupné cca 

32€ dospělí, 18€ děti 2-12 let), lunapark 

a Marine Life muzeum, kde si lze zblíz-

ka prohlédnout různé druhy mořských 

živočichů. 

Přes celou Ayia Napu vede cyklostezka, 

kterou zvláště v ranních a večerních ho-

dinách využívají k  procházkám i  zami-

lované dvojice nebo běžci udržující se 

v kondici i na dovolené. 

 Pláž: písečná

 Vzdálenost od Protarasu: cca 10 km

 Transfer od letiště v Larnace: cca 40 km

 Hodnocení letoviska: výborné místo pro všechny 

generace

 www.discoverayianapa.com

 www.ayianapa.com (noční život) 

3. Larnaka

Říká se, že Larnaka je branou do Kypru, 

je zde letiště i moderní přístav jachet. Je 

důležitým turistickým střediskem, které 

je dál od vlastního centra města. V  zá-

toce Larnaka je vybudována pobřežní 

promenáda s  palmami a  spoustou ho-

telů i  restaurací. Současné město bylo 

vybudováno na místě starověkého Kiti-

onu. Zbytky starého města naleznete asi 

1 km od centra. Nápisy a štítky přibližují 

historii a  popisují archeologické nálezy 

a jejich hodnotu. Za zmínku stojí arche-

ologické muzeum se sbírkou keramiky 

ze starověkého Kitionu, neolitické síd-

liště Hirokitia nedaleko Larnaky, které 

je jedním z nejdůležitějších prehistoric-

kých nalezišť ve východním Středomoří 

a  je chráněno mezinárodní organizací 

UNESCO, mešita Grand Mosque či po-

svátné islámské místo Hala Sultan, leží-

cí na Slaném jezeře. Larnaka Salt Lake 

neboli Larnacké slané jezero se nachází 

mezi městem Larnaka a  mezinárod-

ním letištěm, v zimě je domovem tisíců 

plameňáků a  ostatních druhů ptáků, 

v létě však vysychá a zůstává v něm jen 

tenká vrstva soli. Pláže – v  této oblasti 

najdete typicky městské pláže s  tmav-

ším jemným pískem, místy i  s  oblázky 

nebo drobnými kamínky a moře s čistou 

vodou.

Tipy na výlety: velbloudí park Mazatos 

s dětskými atrakcemi, cca 10 km západ-

ně od města (www.camel-park.com), 

pěší túry na vápencové kopce za Dheke-

lia Road a dálnicí – hezký výhled na celý 

larnacký přístav, záliv i město. Projížďky 

lodí v zálivu, lodní výlety pro potápěče 

k vraku lodi Zinobia (cca 1,5 km od Fini-

koudes v hloubce 40 m).

Zajímavost pro potápěče: Vrak Zenobia 

(dlouhý 172 m a široký 28 m) patří mezi 

deset nejlepších a  nejlépe posazených 

vraků na světě. Historie trajektu Zenobia 

začala v červnu roku 1980, kdy loď s více 

než sto nákladními auty, přívěsy a návě-

sy na palubě vyplula z přístavu Larnaka. 

Palubní počítače špatně naplnily vyrov-

návací nádrže a  loď se ve vzdálenosti 

jen cca 1 400 m od přístavu nahnula na 

bok. Řetězy, jimiž byla zajištěna auta, se 

pod jejich vahou přetrhaly, náklad sjel 

k boku lodi a pokusy o následné přečer-

pání nádrží nemohly situaci zachránit. 

Dva dny celá Larnaka sledovala, jak tra-

jekt pomalu klesá ke dnu. Vrchol vraku je 

18 metrů pod hladinou, nejnižší část ve 

42 m. Při dobrých podmínkách viditel-

nost dosahuje až 50 metrů. Nejideálnější 

podmínky pro potápění jsou od května 

do října, kdy je nejklidnější moře.

 Pláž: písečná

 Vzdálenost od Ayia Napy: cca 37 km

 Transfer od letiště v Larnace: cca 10 km

 Hodnocení letoviska: vhodné pro relaxaci a  od-

počinek i  jako výchozí místo pro různé výlety po 

ostrově a do okolí města

  www.bamjam.net/Cyprus/larnaka.html 

4. Limassol 

Limassol, jedno z  nejvýznamnějších 

turistických středisek ostrova Kypru, je 

druhým největším městem na Kypru,

hlavním přístavem ostrova a  řecky se 

nazývá Lemesos. Po celém městě i jeho 

okolí je rozeseto mnoho historických 

a  archeologických památek a  zajíma-

vostí (starověké naleziště Kourion či 

Amathous, amfi teátr v  Episkopi, hrad 

ostrov Kypr – letoviska
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Kolossy), muzea (lidového umění, by-

zantského umění), veřejné parky, zoolo-

gická zahrada aj., ale také hypermoderní 

budovy bank a zahraničních společností 

a  luxusní hotely, které daly vzniknout 

názvu „Malá Paříž“, kterým bývá Limassol 

označován. Konají se zde různé slavnos-

ti, festivaly vína a karnevaly. Nejznámější 

turistickou atrakcí města je místní hrad 

Limassol vybudovaný v  byzantském 

stylu. Dokonce zde prý v  místní kapli v 

r. 1191 korunoval Richard III. Lví srdce 

královnu Anglie Berengariu z  Navarry. 

Na hradě je umístěno muzeum středo-

věku (Medieval Muzeum), které uchová-

vá byzantské a středověké předměty za-

hrnující mimo jiné i tureckou keramiku, 

zlaté předměty užívané v kostelích, zbra-

ně a  oblečení. Pláže přímo v  Limassolu 

jsou dlouhé písečné nebo písčito-obláz-

kové. V okolí se nachází další známé plá-

že jako Lady´s Mile Beach (nejbližší pláž 

od Limassolu, je dlouhá 7 km a  lemuje 

ji několik taveren, které nabízejí občer-

stvení), Governor´s Beach (nachází se 

cca 30 km na východ od Limassolu, pláž 

má tmavý písek), Kourion Beach (ne-

daleko  Sovereign Base Area, jezdí sem 

místní autobusy z Limassolu), Avdimou 

Beach (cca 17 km na západ od Kourion 

Beach, je to divoká písčitá pláž s  velmi 

čistou vodou), Pissouri Bay (oblíbené 

turistické místo, je zde několik restaurací 

a  kaváren). Pobavení, pohyb i  odpoči-

nek lze prožít ve vodním areálu   neda-

leko Limassolu (Fasouri Watermania 

– www.fasouri-watermania.com). 

Tip na výlet: Návštěva muzea vína 

(www.cypruswinemuseum.com).

 Pláž: písečná s tmavším pískem

 Vzdálenost od centra Paphosu: cca 77 km

 Transfer od letiště v Paphosu: cca 60 km

 Vzdálenost od centra Larnaky: cca 70 km

 Transfer od letiště v Larnace: cca 73 km

 Hodnocení letoviska: moderní, rušné, živé 

 www.limassolmunicipal.com.cy

 www.loel.com.cy 

5. Paphos 

Paphos, jedno z  nejpůvabnějších leto-

visek. Jediné město ostrova, které si za-

chovalo svou původní identitu a nebylo 

pohlceno rychlou turistickou výstavbou. 

Je to velmi příjemné, přátelské a  staro-

bylé 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 (Ře-

kova skála). Celé město je právem, díky 

svým četným historickým památkám, 

na seznamu světového dědictví orga-

nizace  UNESCO. Mezi nejnavštěvova-

nější památky patří rozsáhlé naleziště 

antických vykopávek v části Nea Paphos 

neboli Kato Paphos, další oblíbenou 

turistickou atrakcí jsou tzv. Paphosské 

mozaiky (zajímavá sbírka barevných 

mozaik v  tzv. Dionýsově vile), Hrobky 

králů, křesťanské katakomby ukryté 

v hoře Fabrica, Odeon, kostely i malebný 

přístav, který střeží stará benátská pev-

nost a odkud je hezká vyhlídka na moře 

a  okolí. Dále jsou zde muzea – Byzant-

ské muzeum, Etnografi cké muzeum, ale 

nejvíce stojí za návštěvu Archeologické 

muzeum (sbírky výrobků ze skla, min-

ce, keramika, sošky aj. z  neolitu až po 

18. st.). Přímo zde v Paphosu jsou pláže 

písečné, kamenité, městské i  veřejné. 

Většinu turistů však láká svým jemným 

pískem Coral Bay (vzdálená cca 12 km), 

kde si vychutnávají relaxaci, koupání 

a  širokou nabídku vodních sportů. Dal-

ší pláž s  jemným pískem, která je lehce 

přístupná z Paphosu a je dlouhá 100 m, 

je Agios Georgios Beach. Výborným mís-

tem k osvěžení je také pláž u Petra tou 

Romiou, která je oblázková a  voda zde 

je křišťálově čistá. Autobusové spojení 

je každý den, cena jízdenky cca 1€/jed-

na cesta. 

Zajímavost pro potápěče: Vrak libanon-

ské nákladní lodě Vera K  u  Paphosu, 

která zde uvízla v roce 1972. Nachází se 

v hloubce 11 m. Další vrak Achilleas – též 

v hloubce cca 11 m, řecká loď, která zde 

v  roce 1975 záhadně explodovala. Nej-

novějším vrakem je White Star, loď po-

stavená v Rusku, ztroskotala zde v  roce 

2007. Zajímavý odkaz: www.cydive.com. 

Tipy na výlet: botanická zahrada je na 

východ od letoviska, při odbočce na pa-

phosské letiště. 

Další velmi příjemnou zastávkou se 

může stát Paphos Bird and Animal Park, 

tedy ptačí a zvířecí park, který se nachází 

v oblasti Peyia. Je zde otevřeno 365 dnů 

v roce (www.pafosbirdpark.com). 

Přímo v  Paphosu je též vodní 

park Afrodite (www.aphroditewater-

park.com), kde se bude líbit nejen 

dětem. 

 Pláž: písečná a kamenitá

 Vzdálenost od Limassolu: 77 km

 Transfer od letiště v Larnace: cca 150 km 

 Hodnocení letoviska: je vyhledáváno především 

střední a  starší generací, ale i  těmi, kteří chtějí 

každý den poznávat něco nového

 www.bamjam.net/Cyprus/pafos.html 

 www.fi kardoswines.com.cy 

 www.pafc.com.cy 

6. 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, nabí-

zejícími široké možnosti zábavy a náku-

pů, kam jezdí několikrát denně městské 

autobusy. Kissonerga je také jediné mís-

to, kde se výborně daří banánovníkům, 

pěstovaným na rozsáhlých plantážích. 

Pláže – je zde spíše divoké pobřeží jako 

stvořené pro potápění a  šnorchlování, 

protkané menšími zátokami s písečnými 

plážemi.

 Pláž: písečná a kamenitá 

 Vzdálenost od Paphosu: cca 7 km

 Transfer od letiště v Larnace: cca 157 km

 Hodnocení letoviska: vhodné pro turisty, kteří vy-

hledávají především klid pro odpočinek a relaxaci, 

četbu příjemné knížky a čas na sebe 

7. Coral Bay 

Toto klidnější rychle se rozvíjející leto-

visko, ležící nedaleko Paphosu, kam je 

možné dopravit se místními autobusy 

či taxíky, je považováno za jedno z nej-

atraktivnějších míst na Kypru a je vhod-

ným místem pro rodinnou dovolenou. 

Přírodním úkazem s  křišťálově čistým 

mořem, zlatým pískem a  rájem pro mi-

lovníky vodních sportů je zdejší „Korálo-

vá zátoka“. Příjemné jsou také ranní i ve-

černí procházky okolní přírodou. Taverny 

a  restaurace nabízející místní kyperské 

speciality a  jídla jako „souvla“, „kleftiko“ 

nebo rybí speciality jistě uspokojí i nej-

náročnějšího gurmána. Najdete zde 

i Irish Pub (irskou hospodu) nebo rychlé

občerstvení ve stylu Fish and Chips. 

Nechybí zde však ani banka, zlatnictví, 

obchod s  koženým zbožím, krámky se 

suvenýry a  supermarkety. Ideální pod-

mínky pro milovníky golfu nabízí gol-

fový klub Tsada s hřištěm o18 jamkách, 

který je vzdálen od Coral Bay cca 18 km. 

Od podzimu 2010 bude v provozu ještě 

další 18-ti jamkové golfové hřiště – Elea 

Golf Club (www.eleaestate.com).

 Pláž: písečná

 Vzdálenost od Paphosu: cca 12 km

 Transfer od letiště v Larnace: cca 162 km

 Hodnocení letoviska: vhodné pro rodiny s dětmi, 

ale i pro ty, kteří hledají klidné místo pro relaxaci 

a odpočinek

ostrov Kypr – letoviska

Ky
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Golfový ráj 

Na Kypru si můžete vybrat ze čtyř hřišť: 

Minthis Hills Golf Club
– do července roku 2008 používané označení Tsada 

Golf Club je první travnaté golfové hřiště na ostro-

vě, dokončené v roce 1994. Areál se nachází cca 20 

minut od města Paphos v  nadmořské výšce 550 m. 

18-ti jamkové hřiště bylo navrženo Donaldem Stee-

lem, leží v  romantické, poklidné až idylické krajině, 

která bývala součástí kláštera (Stavros tis Minthis) 

z 12. století. Hraje se zde na 72 par – délka 6060 met-

rů. Součástí areálu je klubovna, kde se nachází restau-

race, bar, převlékárny se sprchami, venkovní bazén, 

tenisové kurty a obchod se všemi potřebami pro golf.
www.cyprusgolf.com/tsada.htm, www.minthishills.com

Secret Valley 
Areál 18-ti jamkového hřiště byl navržen Iako-

vem Iakovou, který také postavil Tsada Golf Club. 

Areál byl uveden do provozu v září 1996. Nachází se 

18 km východně od Paphosu, 49 km od Limassolu, 

nedaleko místa zvaného Petra tou Romiou (Řekova 

skála), kde se podle pověsti zrodila bohyně krásy 

a lásky Afrodíté. Je zde malebné údolíčko, obklope-

né staletými stromy. Hraje se na 71 par a  délka je 

5904 metrů. 
www.cyprusgolf.com/secret_valley.htm, www.secretvalley.com 

Věříme, že naší nabídkou potěšíme nejen pro-

fesionální hráče a vyznavače golfu, ale též úpl-

né začátečníky.

Kypr je ideálním místem, kam vyrazit na do-

volenou u  moře, stejně tak nabízí prvotřídní 

služby pro milovníky golfu. 

Hlavní golfová sezóna je na Kypru:

listopad až první polovina května

druhá polovina září až konec října

Golfová mimosezóna:

druhá polovina května - první polovina září

Hráči musí dosáhnout věku minimálně 16 let. 

V případě, že jsou hráči ve věku do 16 let, musí 

být doprovázeni svými rodiči. 

www.golfresortscyprus.com

Aphrodite Hills
„Kdyby bohové hráli golf, zde by byla jejich svatyně“

18-ti jamkové hřiště, obklopené krásnou krajinou 

a příjemným prostředím, nabízí maximální komfort 

pod modrou oblohou v nadmořské výšce 300 m. Od 

Paphosu je vzdáleno pouhých 20 km jihovýchodně. 

Ze 14. jamky se Vám naskytne pohled na mořské 

pobřeží. Zdejší areál je nazýván golfařským rájem, 

je zcela unikátním, exotickým a vyzývajícím místem. 

Obklopeni budete vinicemi a  stromy se „svatoján-

ským chlebem“. Areál je vhodný pro všechny hráče 

– pro začátečníky i pro pokročilé. Zdejší restaurace 

s tradičními i mezinárodními specialitami je vyhle-

dávána nejen sportovními nadšenci. Nechybí zde 

ani obchod s  veškerým vybavením pro golfi sty, 

včetně oblečení, tašek a vozíků. Hraje se na 71 par 

a délka je 6299 metrů.
www.aphroditehills.com/cyprus_golf

Elea Golf Club - NOVINKA
Nové 18-ti jamkové golfové hřiště, které navrhl Sir 

Nick Faldo, šestinásobný vítěz majorů, se nachází ne-

daleko Paphosu, cca 8 km od letiště a poprvé se ote-

vírá na podzim roku 2010. Designérská společnost 

pana Falda navrhovala více jak padesát projektů po 

celém světě. (www.nickfaldo.com).

Golfové hřiště se nachází uprostřed luxusních vil 

a  apartmánů, je zde postavený též boutique hotel, 

restaurace, spa & wellness centrum. Obklopeno je 

čerstvou zelení, olivovníky a  rohovníky, atmosféru 

dokreslují zvětralé vápencové útvary. 

Důležitá je též klubovna o rozloze 2260 metrů čtve-

rečních, kde jsou nádherné terasy s úžasným výhle-

dem, jsou zde příjemné salónky, knihovna, restaura-

ce i podzemní parkoviště. 

Hrát se zde bude na 71 par; hřiště se dá rozdělit na 

3 odlišné části. V první je terén prostoupen rohovníky 

a vodními překážkami, v druhé části má terén lehce 

pouštní charakter a v poslední části jsou skalky, které 

mohou při nepřesné hře ztížit přístup na green. 
www.eleaestate.com

Golf na Kypru

Konkrétní nabídku

Vám rádi připravíme

v naší CK
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Fandíme fotbalu – olé olé 
Speciální nabídka pro české fotbalové kluby 

Fotbalová říše je říší „bez hranic“. Fotbal je po-
pulární po celém světě a není tomu jinak ani 
na Kypru. V  naší nové nabídce jsme pro Vás 
připravili sportovní zájezdy na Kypr, kde jsou 
ideální podmínky pro realizaci různých sou-
středění a tréninků fotbalových družstev. 
Příznivé klima, fotbalová hřiště v  blízkosti 
nebo přímo v areálu hotelů, kvalitní vybavení 
doplňkových služeb (vnitřní vyhřívané bazény, 
jacuzzi, vybavená posilovna, sauna, pára, ma-
sáže), možnost sjednání přátelských zápasů 
s místními i zahraničními týmy – to vše přispívá 
k velké popularitě tohoto ostrova mezi fotba-
lovými kluby.
„Fotbal je často předmětem sporů a  roz tržek 
mezi jeho fanoušky, ale také je velmi oblíbe-
ným sportem, který má tu moc v mžiku stmelit 
celý národ”.

Od konce února do začátku května, stejně tak od konce 

října do začátku prosince, nabízí Kypr ideální podmínky 

pro cyklistiku. Zvlášť oblíbený bývá začátek podzimu, 

kdy je možné spojit aktivní sportování s  koupáním 

v prohřátém moři. 

Kypr nabízí skvělé trasy – a to silniční i terénní - jak pro 

nadšené cykloturisty, tak pro profesionály, kteří zde 

často trénují a připravují se na závody. Záleží jen na Vás, 

zda zvolíte rovinky na cyklostezkách u pobřeží v Ayia 

Napě a Protarasu, toulání krásnou krajinou u výběžku 

Akamas, nebo se rozhodnete prověřit fyzičku a zamíří-

te na atraktivní horská stoupání.

Na své si tu přijdou milovníci kvalitních silnic, tak praš-

ných stezek vedoucích mezi zapadlými vesničkami, vy-

hlášenými vinicemi, olivovými sady, pomerančovými 

háji i piniovými lesy. Můžete si vybrat vlastní cíl i cestu, 

kterou se k němu dostanete, nebo se můžete inspirovat 

trasami, které doporučují zkušení kyperští cyklisté. 

Mezi nejoblíbenější místa patří oblast pohoří Troodos 

v západní části ostrova. Množství cest a stezek, nádher-

né výhledy a místy takřka nulový provoz tvoří dokona-

lou kombinaci. Navíc máte jistotu, že k moři je to skoro 

vždy jen z  kopce. Zvolit si můžete hned tři možnosti, 

kam se jet vykoupat – na sever, na jih a na západ. (Sa-

mozřejmě byste k moři logicky dojeli i východním smě-

rem, ale to už je přece jen trochu z ruky.)

CK VTT Vám může zajistit:
• Výhodné letenky

•  Transfery

•  Ubytování v komfortních hotelích

•  Plnou penzi s nápoji 

•  Možnost konferenčního sálu s vy-
bavením audio-video

•  Pronájem fotbalových hřišť

•  Tréninky + přátelská utkání 

•  Prádelnu pro praní dresů/čistírnu 

•  Další doplňkové služby: výlety, 
exkurze, služby místního průvod-
ce aj. 

•  Informační balíčky o ostrově, 
mapy a propagační materiál 

S kolem horem dolem Kyprem
Cyklistika na Kypru

Cyklisté jsou nicméně na Kypru vítáni i v hlavní turis-

tické sezóně, jen je potřeba vozit s sebou – vzhledem 

k opravdu vysokým teplotám – dostatek tekutin a opa-

lovací krém s  vysokým ochranným faktorem. Po celý 

rok pak platí, že na Kypru se jezdí vlevo! A to i na kole.

Pokud máte zájem poznat tento nejjižněji položený 

ostrov Evropy, toulat se v okolí nádherných písečných 

pláží i divokých skalisek, nebo se vydat do vnitrozemí, 

cestovní kancelář VTT Vám může zajistit vše potřebné. 

Od letenky přes ubytování až po podrobné cyklistické 

mapy. 

www.cypruscycling.com

www.mountainbikecyprus.com

www.wheeliecyprus.com

www.mtbcyprus.com

www.visitcyprus.com

www.micromania.com.cy (záložka BIKER)

CK VTT Vám může zajistit:
• Výhodné letenky

• Transfery

• Ubytování po celém ostrově

• Stravovací služby

• Další doplňkové služby: výlety, 
exkurze, služby místního průvod-
ce aj.

• Informační balíčky o ostrově, 
mapy, stezky, trasy a propagační 
materiál.

Pro více informací nás 

neváhejte kdykoliv 

kontaktovat. Rádi Vám 

připravíme cenové kalkulace 

a pomůžeme se sestavením 

itineráře cesty. 
Ky
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Protaras

www.vtt.cz

…prostě letní
pohoda, odjíždíme 
spokojeni



Hotel 
Kapetanios Bay
www.kapetaniosgroup.com

POLOHA: příjemný a velmi oblíbený hotel s důrazem na 

rodinnou atmosféru je situován v srdci známého leto-

viska Protaras. V okolí hotelu se nachází různé obchody,

markety, taverny, restaurace a  rychlá občerstvení. 

Autobusová zastávka kousek od hotelu, odkud se lze 

dostat do Ayia Napy, Paralimni i  Larnaky. Jednodenní 

jízdenka bez omezení ujetých kilometrů stála v sezóně 

2010 – 2€, týdenní – 10€.

PLÁŽ: nejbližší pláž s jemným bílým pískem zvaná „Fla-

mingo Beach“ je od hotelu vzdálena cca 7 minut chůze 

(cca 450 m) a je k dosažení přes silnici. Vstup do moře je 

pozvolný. Na pláži je sprcha.

KAPACITA: v  hotelu je 135 pokojů (1-, 2lůžkových 

s možností jedné přistýlky a pokoje pro rodiny, kde je 

palanda pro děti).  Všechny pokoje jsou vybaveny kou-

pelnou se sprchou a vanou, WC, klimatizací, telefonem, 

fénem, TV se satelitním příjmem a  rádiem, balkónem 

nebo terasou. Všechny pokoje mají menší či větší

výhled na moře. Trezor na recepci (za poplatek cca 12€/

pobyt), chladnička (za poplatek cca 10€/týden nebo 

cca 1,40€/den), rychlovarná konvice (za poplatek cca 

2,50€/den). V  hotelu jsou též pokoje typu superior 

s možností jedné přistýlky, které mají boční výhled na 

moře a  jsou navíc vybaveny chladničkou a  rychlovar-

nou konvicí – tyto pokoje jsou za příplatek. Některé 

pokoje mohou být propojené – na vyžádání. Dětská 

postýlka na vyžádání zdarma.

SLUŽBY: recepce, výtah, salónek s TV se satelitním pří-

jmem, internetový koutek (za poplatek cca 1€/15 mi-

nut, je zde i kamera a sluchátka), obchod se suvenýry, 

malý konferenční sál, bar s TV se satelitním příjmem, re-

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

Wifi  v prostoru recepce a vnitřního baru zdarma.

STRAVOVÁNÍ: formou polopenze. Snídaně – švédský 

stůl. Večeře v červenci a srpnu – švédský stůl. V ostat-

ních měsících – saláty, předkrmy a  dezerty formou 

švédského stolu, hlavní jídlo s výběrem z cca 5 nabídek.

SPORT A  ZÁBAVA: venkovní bazén, dětský bazén, slu-

nečníky a  lehátka u  bazénu zdarma, na pláži (za po-

platek cca 2€/kus), dětský koutek a  herna (videohry, 

kreslené fi lmy, hrací automaty – cca 1€/hra), tenisové 

kurty s osvětlením (za poplatek cca 4€/hodina), stolní 

tenis (zdarma), kulečník (za poplatek cca 1€/hra), šipky. 

Přímo na pláži je široký výběr různých vodních spor-

tů (za poplatek: banana cca 7€/1 jízda, ringo cca 12€/

1 jízda, vodní lyže cca 17€/1 jízda, cca 26€/lekce, wind-

surfi ng cca 17€/hodina, cca 43€/den, kánoe cca 9€/

hodina aj.). Hotel pro své hosty zajišťuje obvykle 2x

týdně různé společenské večery (kyperské či řecké

večírky, živou hudbu a happy hour, atd. (v cizím jazyce) 

– některé akce a zařízení za poplatek). Naproti hotelu se 

též od cca 21:00 hodin konají večerní představení fon-

tány s  hudbou, tzv. „Tančící vodotrysky“ (za poplatek 

cca 9€/dospělá osoba a 5,50€/dítě).

!
4 hlavní výhody hotelu: ideální poloha, 
příjemná atmosféra, pěkná pláž, ochotný 
personál.

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

ostrov Kypr – Protaras

Dětské slevy
1. dítě do 14 let – ubytování zdarma, polopenze zdarma

l.l.

Ceník léto 2011  ceny jsou uvedeny v Kč

odlet
přílet

17.05.       
24.05.

24.05. 
02.06.

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.

26.09. 
06.10.

06.10. 
17.10.

17.10.   
28.10.

28.10.   
05.11.

dnů 8 10 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 12 9

DS 1/2 16 800 18 800 20 200 19 500 20 700 20 000 22 600 21 700 22 600 21 700 22 600 21 700 22 600 20 000 20 700 20 200 18 100

DS 1/1 19 500 22 300 24 400 23 300 24 400 23 300 26 400 25 200 26 400 25 200 26 400 25 200 26 400 23 300 24 400 24 400 21 200

DS E/B 15 700 17 300 18 400 17 800 18 500 18 000 20 000 19 300 20 000 19 300 20 000 19 300 20 000 18 000 18 500 18 400 16 800

DT 1/2 15 100 15 900 16 600 16 200 16 600 16 200 16 600 16 200 16 600 16 200 16 600 16 200 16 600 16 200 16 600 16 600 15 500

DT E/B 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200

DT 2. E/B 14 500 15 500 16 200 15 800 16 400 16 000 16 400 16 000 16 400 16 000 16 400 16 000 16 400 16 000 16 400 16 200 15 100

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 14 let ve dvoulůžkovém pokoji (podmínkou je dítě ubytované společně s jednou 
dospělou osobou), DT E/B - dítě od 2 do 14 let na první přistýlce, event. na třetím lůžku, DT 2. E/B - dítě od 2 do 14 let na druhé přistýlce, event. na 
čtvrtém lůžku 

Podrobné informace k cenám najdete v ceníku na stranách 297–299
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Hotel 
Cavo Maris Beach 
www.cavomaris.com

POLOHA: tento známý a  vyhledávaný hotelový areál 

je situován v  krásné a  rozlehlé subtropické zahradě, 

v  klidném prostředí. Obchůdky, bary, restaurace a

taverny a další místa turistického života jsou ve vzdále-

nosti cca 200 m. Od hotelu jezdí autobusová linka do 

centra Protarasu (cca 1,5 km) nebo do nedalekého leto-

viska Ayia Napa (cca 6 km), stejně jako do dalších míst 

ostrova. V  sezóně 2010 začala autobusy provozovat 

nová společnost OSAE nabízející celodenní jízdenku

za 2€ a  týdenní za 10€. Hotel si velmi váží své stálé 

klientely, pro kterou připravuje různé speciální akce: 

setkání a večeře s managerem a drobné upomínkové 

předměty.

PLÁŽ: hotel je situován u písečné pláže s průzračně čis-

tou vodou v zátoce v letovisku Protaras. Při vstupu do 

moře jsou místy kameny, doporučujeme proto obuv 

do vody.

KAPACITA: celková kapacita tohoto čtyřpatrového 

hotelu je 243 pokojů (1-, 2lůžkových s možností jedné 

přistýlky a pokoje pro rodiny s palandou pro děti, další

typ jsou rodinné pokoje se 4 pevnými lůžky – tyto

pokoje jsou za příplatek, mají boční nebo přímý výhled 

na moře). Hotel nabízí též prostorné rodinné pokoje 

typu Premiere a Mezzanie až pro 5 osob, jejichž cenu 

a  vybavení Vám rádi sdělíme na vyžádání. Všechny

pokoje jsou vybaveny koupelnou s  vanou a  sprchou, 

WC, klimatizací, fénem, termoskou, telefonem, TV se 

satelitním příjmem a videem, rádiem se 4 kanály, bal-

kónem nebo terasou s výhledem do vnitrozemí nebo 

na moře. Výhledy na moře jsou za příplatek. Chlad-

nička (za poplatek cca 2€/den, na vyžádání minibar 

– za poplatek cca 2,50€/den + úhrada za konzumaci), 

rychlovarná konvice (za poplatek cca 7€/týden), trezor

na pokoji (za poplatek cca 3€/den + vratná záloha cca 

10€). Žehlička (za poplatek cca 2€/den a cca 5€ vratná

záloha). Jednolůžkové pokoje jsou na vyžádání.

Některé pokoje mohou být propojené (na vyžádání). 

Osušky k bazénu a na pláž (za poplatek cca 1€/použití). 

Dětská postýlka na vyžádání zdarma.

SLUŽBY: recepce, vstupní hala, salónek s klavírem, po-

kojová služba, 2 výtahy, internetový koutek (cca 2€/10 

minut), telefonní automat, minimarket, konferenční sál, 

místnost s  TV se satelitním příjmem, kavárna, vnitřní

a  venkovní restaurace, vnitřní a  venkovní bary, bar 

v bazénu. Služby kadeřníka, lékaře a prádelny na vyžá-

dání (za poplatek). Udržovaná zahrada, parkoviště. Wifi  

v  prostoru recepce a  vnitřního baru (za poplatek cca 

3€/2 hodiny, cca 6€/5 hodin, cca 15€/10 hodin).

STRAVOVÁNÍ: formou polopenze nebo za příplatek ALL 

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

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

hátka u bazénu a v zahradě zdarma, dětský koutek, dět-

ský klub, šipky (zdarma), kulečník (2€/hra), lukostřelba 

(zdarma), osvětlené tenisové kurty (zapůjčení míčků 

a  raket cca 8€/hra), stolní tenis, videohry a  elektrické 

hry (cca 1€/hra), plážový volejbal, basketbal (zdarma), 

vodní pólo. Slunečníky a  lehátka na pláži (za popla-

tek cca 2€/kus). Vodní sporty na pláži (za poplatek). 

Hotel pořádá pro své hosty různé animační progra-

my (v cizím jazyce, v hlavní sezóně), taneční večírky s

kyperskou nebo klasickou hudbou, představení, soutě-

že a zábavné programy, pro děti diskotéky.

!
4 hlavní výhody hotelu: klidné prostředí, 
milá atmosféra, péče o stálé zákazníky, neda-
leko do centra letoviska.

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

All inclusive zahrnuje:
Snídaně (07:00–10:00), obědy (13:00–15:30) a  večeře (19:00–
21:30) formou švédského stolu

Během obědů a  večeří rozlévané nealkoholické nápoje (voda, 
džus, ovocné šťávy) a rozlévané místní alkoholické nápoje (domácí 
víno, brandy...)

V průběhu dne lehké občerstvení formou snacků, filtrovaná káva, 
čaj a zmrzlina (kopečková) od 11:00–23:00

Odpolední filtrovaná káva, čaj a sušenky od 15:00–18:00

Rozlévané místní alkoholické nápoje dle nabídky v  baru od 
09:30–24:00 – místní bílé a červené víno, ouzo, zivania, brandy, 
točené pivo, gin, vodka, bílý rum, tequila, míchané nápoje a rozlé-
vané nealkoholické nápoje (např. voda, džusy, šťávy)

Sportovní aktivity: tenis (poplatek jen za večerní osvětlení) a stol-
ní tenis

V  případě strávení dne mimo hotel možnost vyžádání balíčku 
(nutno nahlásit nejpozději den předem)

ostrov Kypr – Protaras

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

2. dítě do 13 let – ubytování zdarma, polopenze zdarma

Ceník léto 2011  ceny jsou uvedeny v Kč

odlet
přílet

17.05.       
24.05.

24.05. 
02.06.

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.

26.09. 
06.10.

06.10. 
17.10.

17.10.   
28.10.

28.10.   
05.11.

dnů 8 10 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 12 9

DS 1/2 19 300 21 200 25 000 23 800 25 000 26 200 27 500 26 200 27 500 26 200 27 500 24 800 26 100 24 800 26 100 23 100 20 200

DS 1/1 22 800 25 700 30 500 28 800 30 500 31 200 33 100 31 200 33 100 31 200 33 100 29 800 31 600 29 800 31 600 28 600 24 200

DS E/B 17 200 18 600 21 200 20 400 21 200 22 100 23 000 22 100 23 000 22 100 23 000 21 100 22 000 21 100 22 000 19 900 17 900

DT 1/2 17 500 18 900 20 400 19 700 20 400 19 700 20 400 19 700 20 400 19 700 20 400 19 700 20 400 19 700 20 400 20 400 18 200

DT E/B 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200

DT 2. E/B 12 300 12 300 12 300 12 300 12 300 12 300 12 300 12 300 12 300 12 300 12 300 12 300 12 300 12 300 12 300 12 300 12 300

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 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, DT 2. E/B - dítě od 2 do 13 let na druhé přistýlce, event. na 
čtvrtém lůžku 

Podrobné informace k cenám najdete v ceníku na stranách 297–299228

rok
spolupráce

7. diplom svatební
cesta

promo
room

* jen 
v určitých 
termínech

v ceně
klima

super
cena
2011

slevový
program

viz strany 8–9

dospělý
dítě

1+1
+



Hotel 
Pernera Beach Club
www.pernera.com.cy

POLOHA: tento velmi žádaný zrekonstruovaný hotel

leží na mořském břehu jedné z  nejhezčích oblastí 

ostrova. Je obklopen krásnou zahradou s  palmami, 

stromy a  keři. Hotel je vzdálen cca 2 km od centra 

Protarasu a 5 km od města Paralimni. V okolí je něko-

lik restaurací, barů a  nákupních příležitostí. Zastávka 

městské autobusové linky je jen kousek od hotelu. 

Jednodenní jízdenka bez omezení ujetých kilometrů 

stála v sezóně 2010 – 2€, týdenní – 10€.

PLÁŽ: krásná písečná zátoka s bílým jemným pískem 

Sandy Bay je hned u hotelu (cca 50 m), zde je pozvolný

vstup do moře a  velmi pěkné koupání. U  pláže je

několik stromů poskytujících stín. Přímo před hotelem 

je též písčito-kamenitá pláž (vstup s botami do moře). 

KAPACITA: v  hotelu je 191 pokojů (1-, 2lůžkových 

s možností jedné přistýlky, rodinné pokoje s výhledem 

do vnitrozemí pro 4 – 5 osob, s výhledem na moře pro 

4 osoby. Rodinné pokoje se skládají z jedné místnosti

s  palandou pro děti a  přistýlkou pro pátou osobu – 

tyto pokoje jsou za příplatek). Všechny pokoje jsou 

vybaveny koupelnou se sprchou a vanou, WC, klima-

tizací, telefonem, fénem (jen v  některých pokojích), 

TV se satelitním příjmem, rádiem, balkónem s bočním 

výhledem na moře. Lepší výhled na moře za příplatek. 

Chladnička (za poplatek cca 3€/den), rychlovarná kon-

vice (za poplatek cca 5€/týden), trezor na pokoji (za 

poplatek cca 12€/pobyt). Žehlička na vyžádání v  re-

cepci zdarma. Dětská postýlka na vyžádání zdarma.

SLUŽBY: vstupní hala s  recepcí, výtah, telefonní au-

tomat, salónek s TV se satelitním příjmem a  videem, 

konferenční sál, kadeřnický salón, salón krásy (mani-

kúra, pedikúra za poplatek), prádelna (za poplatek cca 

3€/použití), obchod se suvenýry, malý supermarket,

vnitřní a  venkovní restaurace, bar, venkovní bar,

snackbar, taverna, bar u  pláže, velká zahrada,

parkoviště. Plážové osušky (za vratný depozit cca

10€/osoba). Wifi  zdarma v prostoru recepce.

STRAVOVÁNÍ: formou polopenze nebo za příplatek 

ALL INCLUSIVE (viz popis). Snídaně a večeře – švédský 

stůl.

SPORT A  ZÁBAVA: velký venkovní bazén, dětský

bazén, slunečníky a  lehátka u bazénu zdarma, menší 

vnitřní vyhřívaný bazén s oddělenou částí pro děti (vy-

hřívaný jen v  zimním období), dětský koutek, dětské 

hřiště, tělocvična (zdarma), jacuzzi (za poplatek cca 

3€/9 minut), masáže (za poplatek od 26€/30 minut), 

sauna (za poplatek cca 3€/15 minut), 2 tenisové kurty 

(za poplatek cca 6€/hodina vč. zapůjčení raket a míčků),

squash (za poplatek cca 5-6€/hodina), volejbalové 

kurty, malé fotbalové hřiště, petanque, šipky a  luko-

střelba s  animátory, stolní tenis (záloha za zapůjče-

ní pálek a  míčků cca 3,50€), místnost s  elektrickými

hrami (za poplatek cca 1€/hra), místnost s  kuleční-

ky (na mince, cca 1€/hra). Vodní sporty na pláži (za 

poplatek: např. windsurfi ng, vodní lyže, parasailing,

kánoe, šlapadla, rychlolodě). Ideální podmínky jsou 

zde pro potápění a  šnorchlování, kurzy potápění lze 

též objednat v  potápěčském centru naproti hotelu 

(cca 55€/vstupní kurz s  pobřežním potápěním). Slu-

nečníky a  lehátka na pláži (za poplatek cca 6€/set/

den). Hotel pro své hosty pořádá animační programy, 

kyperské a  folklórní večírky, soutěže, kabaret a  dal-

ší společenské a  zábavní akce (v  hlavní sezóně cca

4x týdně, v cizím jazyce).

!
4 hlavní výhody hotelu: chutná strava, 
klidné prostředí, pestré sportovní aktivity, 
vyzkoušený hotel.

Hodnocení klientů VTT v sezóně 2010
spokojeno 5 % 5 %
velmi spokojeno 95 % 95 %
nespokojeno 0 % 0 %

All inclusive zahrnuje:
Snídaně (07:00–10:00), obědy (12:30–14:30) a  večeře
(19:00–21:30) formou švédského stolu v restauraci Priamos

Neomezenou konzumaci rozlévaných nealkoholických nápojů 
(voda, šťávy, limonády, džusy a  další nealko, nealkoholické kok-
tejly) a rozlévaných místních alkoholických nápojů (ouzo, campari, 
whiskey, gin, vodka, rum, různé likéry, míchané nápoje, koktejly, 
brandy, točené pivo, suché bílé a  červené víno) od 10:00–24:00 
podávaných v baru u bazénu

Poslední nápoj lze objednat před 24:00 hodin

Na jednu osobu se podávají maximálně 2 nápoje současně

Kávu (filtrovanou/espresso) a čaj v baru u bazénu od 10:00–24:00

Svačiny formou teplých a  studených snacků od 16:30–17:30 
v baru u pláže

Zmrzlinu (kopečkovou) od 16:30–17:30 v baru u pláže

Hotel nezajišťuje balíčky v případě nečerpání služeb přímo v hotelu

ostrov Kypr – Protaras

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

Ceník léto 2011  ceny jsou uvedeny v Kč

odlet
přílet

17.05.       
24.05.

24.05. 
02.06.

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.

26.09. 
06.10.

06.10. 
17.10.

17.10.   
28.10.

28.10.   
05.11.

dnů 8 10 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 12 9

DS 1/2 18 300 20 100 21 900 21 000 23 900 22 800 23 900 25 300 26 600 25 300 26 600 22 800 23 900 22 800 23 900 21 900 18 400

DS 1/1 21 200 24 100 26 600 25 300 28 600 27 200 28 600 32 200 34 200 32 200 34 200 27 200 28 600 27 200 28 600 26 600 20 800

DS E/B 16 600 17 900 19 100 18 500 20 200 19 500 20 200 21 000 21 900 21 000 21 900 19 500 20 200 19 500 20 200 19 100 16 600

DT 1/2 16 900 18 300 19 700 19 000 21 000 20 200 21 000 21 700 22 600 21 700 22 600 20 200 21 000 20 200 21 000 19 700 17 000

DT E/B 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200

DT 2. E/B 15 200 16 100 16 900 16 500 18 000 17 500 18 000 18 500 19 100 18 500 19 100 17 500 18 000 17 500 18 000 16 900 15 300

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 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, DT 2. E/B - dítě od 2 do 13 let na druhé nebo třetí přistýlce, 
event. na čtvrtém a pátém lůžku 

Podrobné informace k cenám najdete v ceníku na stranách 297–299
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Hotel 
Crystal Springs Beach
www.crystalspringsbeachhotel.com

POLOHA: tento oblíbený a nově zrekonstruovaný hotel

s příjemnou atmosférou se nachází mezi známými leto-

visky Paralimni a Protaras. Leží v klidném prostředí, ob-

klopený je unikátní subtropickou botanickou zahradou 

plnou nádherných květin a keřů, která vede až přímo

k  mořskému pobřeží. Centrum letoviska Paralimni 

je vzdáleno cca 3 km, letovisko Ayia Napa cca 12 km; 

nedaleko hotelu je autobusová zastávka, odkud jezdí 

pravidelně autobusová linka (cca 1x za hodinu) do Ayia 

Napy (vodní park), Paralimni či Larnaky. Jednodenní 

jízdenka bez omezení ujetých kilometrů stála v sezóně 

2010 – 2€, týdenní – 10€. V okolí hotelu najdete několik 

restaurací, taveren a obchodů s potravinami i suvenýry. 

Doporučujeme procházky do okolí.

PLÁŽ: hotel se nachází přímo u zátoky s písčito-obláz-

kovou pláží. Vstup do vody je pozvolný. 

KAPACITA: v hotelu je celkem 125 pokojů (1-, 2lůžko-

vých s možností jedné přistýlky, pokoje pro rodiny s pa-

landou pro děti s bočním výhledem na moře bez pří-

platku nebo pokoje pro rodiny až pro 5 osob obvykle

s pevnými lůžky a lepším výhledem na moře – za přípla-

tek; dále jsou zde propojené pokoje). Všechny pokoje

jsou vybaveny koupelnou s vanou a sprchou, WC, kli-

matizací, fénem, telefonem, TV se satelitním příjmem 

a  rádiem, balkónem nebo terasou s  bočním nebo 

lepším výhledem na moře. Lepší výhled na moře je za 

příplatek. Trezor na pokoji (za poplatek cca 21€/týden 

+ cca 5€/vratný depozit), chladnička (za poplatek cca 

21€/týden + cca 5€/vratný depozit), minibar (za popla-

tek cca 5€ + útrata minimálně 2€/den). Dětská postýlka 

na vyžádání zdarma.

SLUŽBY: recepce, velmi vkusně zařízená vstupní hala, 

salónek, výtah, minimarket, obchůdek se suvenýry,

internetový koutek (za poplatek cca 6€/hodina), konfe-

renční sál, venkovní bar, vnitřní a venkovní restaurace

s  terasou s  pěkným výhledem, snackbar, prádelna

(za poplatek), kadeřník (za poplatek), velká zahrada 

a  parkoviště. Osušky na pláž zdarma. Wifi  v  prostoru 

recepce za poplatek (cca 5€/60 minut). 

STRAVOVÁNÍ: formou polopenze nebo za příplatek ALL 

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

SPORT A ZÁBAVA: bazén, dětský bazén, lehátka a slu-

nečníky u bazénu a v zahradě zdarma, fi tcentrum (zdar-

ma), tenis (zdarma, vratný depozit cca 10€, večerní

osvětlení za poplatek cca 2€/60 minut), stolní tenis 

(zdarma), kulečník (za poplatek cca 1€/hra), video-

hry a  elektrické hry (cca 1€/hra), sauna, pára (cca 6€/

hodina), masáže (za poplatek od cca 20–60€/masáž), 

šipky, vodní volejbal, vodní pólo. Slunečníky a lehátka 

na pláži (za poplatek cca 2,50€/kus). Hotel pořádá pro 

děti i dospělé různé animační programy (v cizím jazyce, 

v hlavní sezóně), kyperské a mezinárodní večery.

!
4 hlavní výhody hotelu: překrásná zahrada,
klidné místo, ochotný personál, chutná 
strava.

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

All inclusive zahrnuje:
Snídaně (07:00–10:00), obědy (12:30–14:30) a  večeře
(18:30–21:30) formou švédského stolu

Během obědů a večeří: rozlévané nealkoholické nápoje a rozlévané
místní alkoholické nápoje – obvykle karafa vína, ovocné džusy, 
točené místní pivo, filtrovaná káva, zmrzlina (kopečková)

Svačiny formou teplých a  studených snacků (toasty, sandwiche, 
saláty) od 10:30–12:15 a od 14:45–17:00

U  baru neomezená konzumace rozlévaných nealkoholických 
nápojů (minerální voda, ovocné džusy…) a rozlévaných místních 
alkoholických nápojů (bílé, červené a  růžové víno, točené místní 
pivo, destiláty, koktejly dle nabídky), teplé nápoje (filtrovaná káva 
a čaj) od 10:00–23:00

ostrov Kypr – Protaras

Dětské slevy
1. dítě do 12 let – ubytování zdarma, polopenze nebo all 
inclusive zdarma (v závislosti na typu stravy rodičů)

Ceník léto 2011  ceny jsou uvedeny v Kč

odlet
přílet

17.05.       
24.05.

24.05. 
02.06.

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.

26.09. 
06.10.

06.10. 
17.10.

17.10.   
28.10.

28.10.   
05.11.

dnů 8 10 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 12 9

DS 1/2 20 200 22 400 24 600 23 500 25 700 25 800 27 200 25 800 29 400 27 800 29 400 25 800 27 200 25 800 25 700 25 700 22 100

DS 1/1 22 300 25 100 27 900 26 500 29 400 28 800 30 500 28 800 32 700 30 800 32 700 28 800 30 500 28 800 29 400 29 400 24 800

DS E/B 17 900 19 400 20 900 20 200 21 700 21 600 22 500 21 600 23 500 22 500 23 500 21 600 22 500 21 600 21 700 21 700 19 200

DT 1/2 16 200 17 300 18 400 17 800 18 900 18 800 19 500 18 800 20 200 19 500 20 200 18 800 19 500 18 800 18 900 18 900 17 100

DT E/B 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200

DT 2. E/B 16 200 17 300 18 400 17 800 18 900 18 800 19 500 18 800 20 200 19 500 20 200 18 800 19 500 18 800 18 900 18 900 17 100

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 

Podrobné informace k cenám najdete v ceníku na stranách 297–299230

rok
spolupráce

7. diplom svatební
cesta

promo
room v ceně

klima

* jen 
v určitých 
termínech

super
cena
2011

slevový
program

viz strany 8–9

dospělý
dítě

1+1
+



Hotel 
Sunrise Beach
www.sunrise.com.cy

POLOHA: velmi oblíbený, vyhledávaný a  zrekonstru-

ovaný hotel se nachází v  centru střediska Protaras, 

které nabízí spoustu možností ke společenskému

vyžití – jsou zde restaurace, taverny, bary, diskoté-

ky, dále obchody s  potravinami i  suvenýry. Nejbližší

obchody jsou cca 100 m od hotelu. Poblíž hotelu je za-

stávka linkového autobusu, kterým se lze pohodlně do-

stat do Ayia Napy, Paralimni nebo Larnaky. Jednodenní 

jízdenka bez omezení ujetých kilometrů stála v sezóně

2010 –  2€, týdenní – 10€.

PLÁŽ: hotel je obklopen zahradou se subtropickou

vegetací, která sahá až k jedné z nejkrásnějších pláží na 

ostrově s jemným světlým pískem a pozvolným vstu-

pem do moře. Koupání je zde velmi příjemné. 

KAPACITA: v  hotelu je 235 pokojů (1-, 2lůžkových 

s možností 1 přistýlky, rodinné pokoje s bočním výhle-

dem na moře pro 4–5 osob, které obvykle tvoří jedna 

místnost se 4–5 pevnými lůžky nebo se 2 pevnými

lůžky a palandou – tyto pokoje jsou za příplatek), které 

jsou vybaveny koupelnou s vanou a sprchou, WC, kli-

matizací, telefonem, fénem, TV se satelitním příjmem, 

rádiem, minibarem, balkónem nebo terasou. Pokoje 

mají výhled do vnitrozemí, na letovisko, do zahrady. 

Boční nebo přímý výhled na moře jsou za příplatek. 

Trezor na pokoji (za poplatek cca 12€/týden), chlad-

nička (za poplatek cca 5€/den). Dětská postýlka na vy-

žádání zdarma. Cenu za ubytování v nadstandardních 

pokojích typu suites Vám rádi sdělíme na vyžádání.

Některé pokoje i další hotelová zařízení jsou uzpůsobena

pro tělesně postižené.

SLUŽBY: vstupní hala s recepcí, pokojová služba (ráno 

a  pozdě večer za poplatek), možnost hlídání dětí

(za poplatek), 3 výtahy, bar, kavárna, konferenční sály 

s moderním vybavením, internetový koutek (za popla-

tek cca 3,50€/30 minut, cca 5,50€/hodina), restaurace 

s  terasou a  výhledem na moře, snackbar u  bazénu, 

Levanda restaurant, grill restaurace, kadeřnický salón 

(služby od cca 14€, manikúra – od cca 9€), prádelna

(za poplatek, cena závisí na době praní), kiosek s  tis-

kem a  suvenýry, zahrada, parkoviště. Plážové osušky 

zdarma. Wifi  v prostoru hotelu i na pokojích (za popla-

tek cca 4€/hodina, cca 12€/24 hodin, cca 40€/týden).

STRAVOVÁNÍ: formou polopenze. Snídaně – švédský 

stůl, večeře formou švédského stolu (cca 5x týdně) 

nebo servírované menu s výběrem (cca 2x týdně). Pře-

dem je možné přikoupit si obědy. 

SPORT A  ZÁBAVA: velký venkovní bazén s  lagunou 

a vířivkou (zdarma), dětský bazén, slunečníky a lehátka 

u bazénu a v zahradě zdarma, vnitřní bazén (vyhřívaný 

jen v zimním období), dětské hřiště, šipky, 2 tenisové 

kurty (osvětlení za poplatek cca 8€/hodina včetně pro-

nájmu raket a  míčků), volejbal a  basketbal (zdarma), 

stolní tenis (zdarma, pouze vratná záloha za zapůjčení 

pálek a míčků), kulečník (za poplatek cca 1€/hra), squash

(za poplatek cca 8,50€/ hodina), fi tcentrum (zdarma), 

sauna, parní lázeň, jacuzzi (všechny tyto služby za

poplatek cca 8,50€/30 minut), masáže (za poplatek 

od cca 17€). Na pláži různé vodní sporty – za poplatek 

(paragliding, windsurfi ng, vodní lyžování, potápění). 

Slunečníky a lehátka na pláži (za poplatek cca 2€/kus/

den). V hotelu se konají různé společenské a zábavní 

programy – kyperské a řecké večírky, živá hudba v ba-

rech, tematické noci, koktejl party, animační programy 

a jiné akce pro dospělé a děti (v cizím jazyce, v hlavní 

sezóně).

!
4 hlavní výhody hotelu: nádherná pláž,
velmi příjemný hotelový areál, dostatek hote-
lových slunečníků a lehátek, ochotný personál.

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

ostrov Kypr – Protaras

Dětské slevy
1. dítě do 12 let – ubytování zdarma, polopenze nebo plná 
penze zdarma (v závislosti na typu stravy rodičů)

Ceník léto 2011  ceny jsou uvedeny v Kč

odlet
přílet

17.05.       
24.05.

24.05. 
02.06.

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.

26.09. 
06.10.

06.10. 
17.10.

17.10.   
28.10.

28.10.   
05.11.

dnů 8 10 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 12 9

DS 1/2 23 400 26 500 29 600 28 000 29 600 28 000 33 200 31 300 34 200 32 200 34 200 33 600 35 800 33 600 35 800 29 600
hotel 

uzavřen

DS 1/1 29 300 34 200 39 000 36 600 39 000 36 600 42 600 39 900 43 600 40 700 43 600 42 200 45 200 42 200 45 200 39 000
hotel 

uzavřen

DS E/B 17 900 19 500 21 000 20 200 21 000 20 200 22 900 21 900 23 300 22 300 23 300 23 100 24 100 23 100 24 100 21 000
hotel 

uzavřen

DT 1/2 18 300 20 000 21 700 20 900 21 700 20 900 21 700 20 900 21 700 20 900 21 700 20 900 21 700 20 900 21 700 21 700
hotel 

uzavřen

DT E/B 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200
hotel 

uzavřen
DT 
2. E/B

17 800 19 300 20 900 20 100 20 900 20 100 22 700 21 800 23 200 22 200 23 200 22 900 24 000 22 900 24 000 20 900
hotel 

uzavřen
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 nebo třetí přistýlce, 
event. na čtvrtém a pátém lůžku

Podrobné informace k cenám najdete v ceníku na stranách 297–299
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Hotel 
Golden Coast Beach
www.goldencoast.com.cy

POLOHA: příjemný, zrekonstruovaný hotelový areál se 

nachází v  klidném prostředí, obklopen je krásnou za-

hradou. Zdejší oblast, zvaná Pernera, je vzdálena cca 

2,5 km od Protarasu. Poblíž je malý přístav pro čluny 

a  kostelíček. V  nedalekém okolí je několik taveren, 

barů a  obchodů se suvenýry a  potravinami. Kousek 

od hotelu je autobusová zastávka městské linky, kte-

rá zajišťuje spojení do Protarasu i  Ayia Napy (v  hlavní 

sezóně každých cca 30 minut) a  Larnaky. Jednodenní 

jízdenka bez omezení ujetých kilometrů stála v sezóně

2010 – 2€, týdenní – 10€. 

PLÁŽ: hotelový areál se nachází u písečné pláže s po-

zvolným vstupem do moře, je zde menší mořská zátoka.

KAPACITA: hotel se skládá z  hlavní budovy a  hotelo-

vého křídla, celkem je zde 228 pokojů (1-, 2lůžkových 

s  možností jedné přistýlky, jednolůžkové pokoje jen 

s výhledem do vnitrozemí, pokoje pro rodiny pro 4–5 

osob – tyto pokoje nejsou v hlavní budově a jsou s pří-

platkem a výhledem do vnitrozemí, rodinné suity pro 

4–6 osob tvoří 2 propojené standardní pokoje s  boč-

ním výhledem na moře a 2 přistýlkami). Dále jsou zde 

nadstandardní pokoje typu mini suite a  grand suite 

(ceny Vám rádi sdělíme na vyžádání). Všechny pokoje 

jsou vybaveny koupelnou s vanou a sprchou, WC, bide-

tem, klimatizací, fénem, telefonem, možností připojení 

na internet, TV se satelitním příjmem, rádiem, miniba-

rem, rychlovarnou konvicí, balkónem s  výhledem do 

vnitrozemí, do zahrady, na bazén a  na moře. Výhledy 

na moře (boční a přímý) jsou za příplatek. Trezor na po-

koji (za poplatek cca 2,50€/den). V případě požadavku 

na vyprázdnění minibaru se účtuje poplatek za malou 

chladničku cca 4€/den. Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma.

SLUŽBY: vstupní hala s  recepcí, salónek, místnost na 

zavazadla, výtahy, konferenční sály s moderním vyba-

vením, internetový koutek (za poplatek cca 2,50€/30 

minut, cca 4€/hodina nebo cca 10€/den), vnitřní bar 

s  pianem a TV se satelitním příjmem, kavárna, vnitřní 

a  venkovní restaurace, restaurace pro děti, venkovní 

terasa, venkovní bar u  bazénu a  v  zahradě, taverna, 

ouzeri, kostelíček, fontánka, minimarket a  obchod se 

suvenýry, kadeřnictví (za poplatek), zahrada, parkoviš-

tě. Osušky na pláž (zdarma). Wifi  v prostoru recepce (za 

poplatek cca 2€/15 minut, cca 6€/den, cca 30€/7 dnů). 

STRAVOVÁNÍ: jen snídaně formou švédského stolu. 

Předem je možné zakoupit večeře nebo ALL INCLUSIVE 

(viz popis).

SPORT A  ZÁBAVA: venkovní bazén s  vířivkou, dětský 

bazén, slunečníky a lehátka u bazénu a v zahradě zdar-

ma, vnitřní bazén & vnitřní jacuzzi (za poplatek cca 10€/

hodina), velké dětské hřiště, vodní pólo, stolní tenis 

(zdarma, rakety a míček za vratný depozit cca 10€), šip-

ky (zdarma), kulečník (cca 2€/hra), elektrické hry (cca 

2€/hra), sauna (cca 10€/hodina/osoba), masáže (od 

cca 35€/osoba), solárium (cca 12€/30 minut/osoba), 

pára (cca 10€/hodina/osoba), fi tcentrum (zdarma), te-

nis a  squash (zdarma s  vlastním vybavením, jinak cca 

12€/30 minut + poplatek za večerní osvětlení), hřiště

na basketbal a  minifotbal, plážový volejbal. Vodní 

sporty na pláži (za poplatek). Slunečníky a  lehátka na 

pláži (za poplatek cca 2€/kus/den). Hotel pro své hosty 

pořádá animační a  sportovní programy, společenské 

a zábavní večírky (živá hudba, folklórní večírky a show 

– v cizím jazyce, v hlavní sezóně).

!
4 hlavní výhody hotelu: klidné prostředí, 
moderní hotel, výborná kuchyně se „show 
cooking“, při které mohou hosté obdivo-

vat kuchařovo umění přímo při vaření, pěkná 
zahrada.

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

All inclusive zahrnuje:
Snídaně (07:00–10:00) a večeře (19:00–22:00) formou švédského 
stolu v restauraci Atrium nebo Calypso 

Obědy formou švédskou stolu (12:00–15:00) v  taverně 
Mediterranean

Svačiny formou lehkých snacků v  Poseidon baru u  bazénu
(10:30–12:00 a 15:30–17:00)

Neomezenou konzumaci rozlévaných nápojů od 10:00–23:00

Rozlévané nealkoholické nápoje (pomerančové a  grapefruitové 
džusy, pepsi, 7up, fanta, minerální voda), filtrovaná káva, čaj, 
cappuccino, espresso

Rozlévané alkoholické nápoje (pouze místní výroba): bílé, červené 
a  růžové víno, brandy, gin, likéry, ouzo, Commandaria, sherry, 
točené pivo, koktejly (Brandy sour, Gin fizz, Godlen Coast a další)

Sportovní vyžití během pobytu zdarma: jacuzzi, fitcentrum, teni-
sové hřiště a  hřiště na squash (poplatek jen za osvětlení), 1x za 
pobyt sauna, 1x za pobyt pára, 1x za pobyt lekce šnorchlování 
v hotelové potápěčské škole (cca 2 hodiny)

ostrov Kypr – Protaras

Dětské slevy
1. dítě do 7 let – ubytování zdarma, snídaně zdarma, 
polopenze nebo all inclusive zdarma (v závislosti na typu 
stravy rodičů)

1. dítě do 13 let – ubytování zdarma, snídaně zdarma

Ceník léto 2011  ceny jsou uvedeny v Kč

odlet
přílet

17.05.       
24.05.

24.05. 
02.06.

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.

26.09. 
06.10.

06.10. 
17.10.

17.10.   
28.10.

28.10.   
05.11.

dnů 8 10 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 12 9

DS 1/2 20 300 22 600 28 300 26 800 28 300 27 700 29 200 27 700 30 500 28 800 30 500 27 700 29 200 27 700 29 200 21 300 18 900

DS 1/1 25 200 28 900 36 000 33 900 36 000 34 700 36 900 34 700 38 200 35 900 38 200 34 700 36 900 34 700 36 900 29 000 24 500

DS E/B 18 400 20 000 24 300 23 300 24 300 23 900 25 000 23 900 26 000 24 800 26 000 23 900 25 000 23 900 25 000 19 100 17 300

DT 1/2 16 300 17 400 20 200 19 500 20 200 19 900 20 700 19 900 21 300 20 500 21 300 19 900 20 700 19 900 20 700 16 700 15 500

DT E/B 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200

DT 2. E/B 14 300 14 900 16 300 15 900 16 300 16 100 16 500 16 100 16 800 16 400 16 800 16 100 16 500 16 100 16 500 14 500 13 900

*DT 2. E/B 16 300 17 400 20 200 19 500 20 200 19 900 20 700 19 900 21 300 20 500 21 300 19 900 20 700 19 900 20 700 16 700 15 500

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 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, DT 2. E/B - dítě od 2 do 7 let na druhé přistýlce, event. na 
čtvrtém lůžku, *DT 2. E/B - dítě od 7 do 13 let na druhé přistýlce, event. na čtvrtém lůžku

Podrobné informace k cenám najdete v ceníku na stranách 297–299232
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Ayia Napa

www.vtt.cz

…naprosto 
báječné koupání

Ky
pr



Otevřeno po celý rok!!!
snídaně – obědy – večeře

Ayia Napa • naproti přístavu • Tel.: 00357 – 23 725 487

ČERSTVÉ MÍSTNÍ RYBY

SPECIÁLNÍ RYBÍ MEZE

RYBÍ SPECIALITY

JÍDLA NA GRILU

MÍSTNÍ & 

MEZINÁRODNÍ 

SPECIALITY

„Zveme Vás též do 
naší kavárny, kde si 

můžete vychutnat lehké 
občerstvení, různé 
chuťovky, mexické 

speciality a výbornou kávu.“



Hotel 
Limanaki Beach
www.ayianapahotels.net

POLOHA: ideálně situovaný, zrekonstruovaný hotel se 

nachází v klidnějším prostředí letoviska, cca 350 m od 

centra Ayia Napy, cca 300 m od místního muzea. Malý 

rybářský přístav 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 gene-

race. Autobusová zastávka, odkud lze cestovat do Ayia 

Napy, Paralimni nebo Larnaky, je na hlavní cestě smě-

rem k hotelu Faros. Jednodenní jízdenka bez omezení 

ujetých kilometrů stála v  sezóně 2010 – 2€, týdenní 

–  10€. Hotel Limanaki Beach bývá velmi brzo obsazen, 

zájemcům o  pobyt doporučujeme rozhodně včasnou 

rezervaci. 

PLÁŽ: hotel se nachází jen pár kroků od moře a  vy-

hledávané městské písečné pláže (přes silnici). 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.

KAPACITA: v hotelu je 73 pokojů (1-, 2lůžkových s mož-

ností 1 přistýlky nebo s možností palandy pro děti), vy-

bavených koupelnou s vanou a sprchou, WC, klimatiza-

cí, telefonem, fénem, TV se satelitním příjmem, rádiem, 

balkónem a  terasou. Většina pokojů má boční nebo 

přímý výhled na moře a zahradu s bazénem. Výhled na 

moře je za příplatek. Chladnička (za poplatek cca 6€/

den), trezor na pokoji (za poplatek cca 8,50€/týden). 

Dětská postýlka na vyžádání zdarma.

SLUŽBY: recepce, směnárna, výtah, salónek s TV, kon-

ferenční sál, telefonní automat, internetový koutek (za 

poplatek cca 2€/15min, cca 3,50€/30 minut), restaura-

ce, venkovní restaurace, bar a snackbar u bazénu, prá-

delna na mince (za poplatek cca 3€), zahrada, parkoviš-

tě. Wifi  v prostoru recepce (za poplatek). 

STRAVOVÁNÍ: formou polopenze. Snídaně a  večeře – 

švédský stůl.

SPORT A  ZÁBAVA: bazén, dětský bazén, slunečníky 

a  lehátka u  bazénu (zdarma), venkovní krytý bazén 

(v zimním období vyhřívaný) a dětský bazén (zdarma), 

dětský koutek, sauna (za poplatek cca 4,50€/30 minut), 

fi tcentrum (zdarma), stolní tenis (zdarma) a  kulečník 

(za poplatek cca 1€/hra). Slunečníky a  lehátka na plá-

ži (za poplatek cca 6€/set/den). Vodní sporty na pláži 

v  letovisku (za poplatek: parasailing – cca 35€, vodní 

lyže – cca 25€, banán – cca 7–10€, ringo – cca 10€, šla-

padla – cca 15€, kánoe – cca 15€, motorový člun – cca 

60€, jet-ski – cca 40€, potápění – cca 60€ (2 ponory), 

surf – cca 15€). Hotel pořádá v  hlavní sezóně (cca 2x 

týdně, v cizím jazyce) různé společenské akce, kyperské 

večírky a večeře s živou hudbou.

!
4 hlavní výhody hotelu: kousek od pěkné 
pláže, menší rodinný hotel, blízko do centra 
dění, možnosti procházek.

ostrov Kypr – Ayia Napa

Dětské slevy
1. dítě do 14 let – ubytování zdarma, polopenze zdarma

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

Ceník léto 2011  ceny jsou uvedeny v Kč

odlet
přílet

17.05.       
24.05.

24.05. 
02.06.

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.

26.09. 
06.10.

06.10. 
17.10.

17.10.   
28.10.

28.10.   
05.11.

dnů 8 10 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 12 9

DS 1/2 17 500 19 100 20 600 19 800 21 700 24 500 25 700 24 500 25 700 24 500 24 000 22 800 23 900 22 800 23 900 21 500 19 100

DS 1/1 19 600 21 700 23 800 22 800 25 100 29 400 31 100 29 400 31 100 29 400 29 600 27 900 29 500 27 900 29 500 25 100 21 700

DS E/B 15 900 16 900 17 900 17 400 18 800 20 700 21 500 20 700 21 500 20 700 20 500 19 700 20 400 19 700 20 400 18 800 17 100

DT 1/2 14 800 15 500 16 200 15 900 16 900 18 200 18 800 18 200 18 800 18 200 18 100 17 500 18 000 17 500 18 000 16 900 15 600

DT E/B 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200

DT 2. E/B 14 800 15 500 16 200 15 900 16 900 18 200 18 800 18 200 18 800 18 200 18 100 17 500 18 000 17 500 18 000 16 900 15 600

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 14 let ve dvoulůžkovém pokoji (podmínkou je dítě ubytované společně s jednou 
dospělou osobou), DT E/B - dítě od 2 do 14 let na první přistýlce, event. na třetím lůžku, DT 2. E/B - dítě od 2 do 14 let na druhé přistýlce, event. na 
čtvrtém lůžku 

Podrobné informace k cenám najdete v ceníku na stranách 297–299
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Hotel 
Anesis
www.anesishotel.com

POLOHA: menší zrekonstruovaný hotel s příjemnou ro-

dinnou atmosférou se nachází v klidné části letoviska 

Ayia Napa a patří mezi jeden z prvních zde vybudova-

ných hotelů. Nedaleko je turistické centrum, kde jsou 

taverny, restaurace, obchody, bary, kluby, diskotéky 

a další možnosti denní i noční zábavy. Autobusová za-

stávka je nedaleko, odtud lze cestovat do Ayia Napy, 

Paralimni i Larnaky. Jednodenní jízdenka stála v sezóně 

2010 – 2€, týdenní – 10€.

PLÁŽ: od písečné a  v  létě hojně vyhledávané pláže, 

která je k  dosažení přes silnici, a  rybářského přístavu, 

je hotel vzdálen cca 370 m. Je zde pozvolný vstup do 

vody a pěkné koupání.

KAPACITA: tento třípatrový hotel nabízí celkem 70 po-

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

koje pro rodiny až pro 5 osob, kde je palanda pro děti 

a přistýlka pro pátou osobu – tyto pokoje jsou jen na 

vyžádání). Pokoje jsou vybaveny koupelnou s  vanou 

a sprchou, WC, klimatizací, fénem, telefonem, rádiem, 

rychlovarnou konvicí, TV se satelitním příjmem, balkó-

nem s výhledem na letovisko, do zahrady a bazén nebo 

na moře. Výhled na moře je za příplatek. Chladnička (za 

poplatek cca 3,50€/den), trezor na pokoji nebo recepci 

(za poplatek cca 14€/týden). Dětská postýlka na vyžá-

dání zdarma.

SLUŽBY: recepce, prostorný salónek, internetový kou-

tek (za poplatek cca 6€/hodina), konferenční sál, výtah, 

vnitřní a venkovní bar, snackbar, vnitřní a venkovní re-

staurace, kavárna s TV se satelitním příjmem, zahrada, 

parkoviště.

STRAVOVÁNÍ: formou polopenze. Snídaně i  večeře – 

švédský stůl.

SPORT A ZÁBAVA: bazén s vířivkou, dětský bazén, slu-

nečníky a  lehátka u  bazénu zdarma, vodní basketbal, 

dětské hřiště v  zahradě, kulečník (za poplatek cca1€/

hra), elektrické hry a  videohry (cca 1€/hra), volejbal 

(zdarma). Fitcentrum a stolní tenis (zdarma), sauna (za 

poplatek cca 3,50€/30 minut). Slunečníky a lehátka na 

pláži (za poplatek cca 2,50€/kus/den). Vodní sporty na 

pláži v  letovisku (za poplatek: parasailing – cca 35€, 

vodní lyže – cca 25€, banán – cca 7-10€, ringo – cca 10€, 

šlapadla – cca 15€, kánoe – cca 15€, motorový člun – 

cca 60€, jet-ski – cca 40€, potápění – cca 60€/2 ponory, 

surf – cca 15€). Hotel pořádá pro své hosty v době hlav-

ní sezóny kyperské večírky, bingo, happy hour (v cizím 

jazyce).

!
4 hlavní výhody hotelu: milý personál, 
rodinný atmosféra, blízko centra, možnosti 
procházek.

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

ostrov Kypr – Ayia Napa

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

Ceník léto 2011  ceny jsou uvedeny v Kč

odlet
přílet

17.05.       
24.05.

24.05. 
02.06.

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.

26.09. 
06.10.

06.10. 
17.10.

17.10.   
28.10.

28.10.   
05.11.

dnů 8 10 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 12 9

DS 1/2 18 000 19 500 22 800 21 800 22 800 25 200 26 400 25 200 26 400 25 200 26 400 24 700 25 900 24 700 22 800 21 100 18 800

DS 1/1 22 400 25 300 29 700 28 200 29 700 31 500 33 400 31 500 33 400 31 500 33 400 31 000 32 900 31 000 29 700 28 100 23 800

DS E/B 16 600 17 800 20 200 19 500 20 200 22 000 23 000 22 000 23 000 22 000 23 000 21 600 22 500 21 600 20 200 19 000 17 200

DS 2. E/B 15 200 16 000 17 600 17 200 17 600 18 800 19 500 18 800 19 500 18 800 19 500 18 600 19 200 18 600 17 600 16 800 15 600

DT 1/2 16 800 18 000 19 300 18 700 19 300 18 700 19 300 18 700 19 300 18 700 19 300 18 700 19 300 18 700 19 300 19 300 17 400

DT E/B 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200

DT 2. E/B 15 100 15 900 17 500 17 000 17 500 18 700 19 300 18 700 19 300 18 700 19 300 18 400 19 000 18 400 17 500 16 700 15 500

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, DS 2. E/B - dospělá osoba na druhé přistýlce, event. na čtvrtém lůžku, DT 1/2 - dítě od 2 do 13 let ve dvoulůžkovém pokoji (pod-
mínkou je dítě ubytované společně s jednou dospělou osobou), 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 přistýlce, event. na čtvrtém lůžku 

Podrobné informace k cenám najdete v ceníku na stranách 297–299236
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Hotel 
Nissiana
www.nissianahotel.com

POLOHA: Nissiana je moderní hotel, který se nachází 

v klidnějším prostředí, poblíž zálivu Nissi Bay. Do centra 

je možné se dostat pěšky za cca 25 minut chůze nebo ta-

xíkem. V blízkosti hotelu jsou obchody se suvenýry, po-

travinami, restaurace i taverny. Autobusová zastávka je 

naproti hotelu, vpravo, odkud lze cestovat do Ayia Napy, 

Paralimni a Larnaky. Jednodenní jízdenka bez omezení 

ujetých kilometrů stála v sezóně 2010 2€, týdenní 10€.

PLÁŽ: hotel je vzdálený cca 250 m (přes silnici) od dlou-

hé a vyhledávané písečné pláže Nissi Beach v Ayia Napě. 

Vstup do moře je velmi pozvolný. Sprcha na pláži (za 

poplatek cca 1€). 

KAPACITA: hotel má 108 pokojů (1-, 2lůžkových s mož-

ností jedné přistýlky a pokoje pro rodiny, které tvoří dvě 

pevná lůžka a palanda nebo 2 přistýlky pro děti – tyto 

pokoje jsou za příplatek, obvykle mají výhled na moře), 

které jsou vybaveny koupelnou s vanou a sprchou, WC, 

klimatizací, fénem, telefonem, TV se satelitním příjmem 

a  hudebními kanály, balkónem nebo terasou s  výhle-

dem na moře, na bazén nebo do vnitrozemí. Boční vý-

hled na moře a výhled na bazén jsou za příplatek. Trezor 

na pokoji (za poplatek cca 2€/den + vratná záloha cca 

15€), malá chladnička (za poplatek cca 3€/den). Dět-

ská postýlka a vysoká židlička v restauraci na vyžádání 

zdarma.

SLUŽBY: recepce, vstupní hala, salónek s TV se satelitním 

příjmem, vnitřní bar, internetový koutek (cca 1€/10 mi-

nut), konferenční místnost, snackbar, vnitřní a venkovní 

restaurace. Za poplatek je také možnost vypůjčení ruč-

níků na pláž, nebo zakoupení plážových ručníků (za cca 

8,50€/kus). Zahrada, parkoviště. Wifi  v prostoru recepce 

zdarma.

STRAVOVÁNÍ: formou polopenze nebo za příplatek ALL 

INCLUSIVE (viz popis). Snídaně a večeře švédský stůl.

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

hátka u  bazénu zdarma, vnitřní vyhřívaný bazén (jen 

v zimním období), sluneční terasa, dětský koutek, tenis 

(zdarma, pronájem raket a  míčků za poplatek, cca 2€/

raketa a 2€/3 míčky), stolní tenis, kulečník (cca 1€/hra), 

elektrické a videohry, fi tcentrum (zdarma), masáže (cca 

25€/20 minut), pára, jacuzzi a  sauna (za poplatky cca 

6€/30 minut). Slunečníky a lehátka na pláži (za poplatek 

cca 2,50-3€/kus/den). Vodní sporty na pláži v  letovisku 

(za poplatek: parasailing – cca 35€, vodní lyže – cca 25€, 

banán – cca 7-10€, ringo – cca 10€, šlapadla – cca 15€, 

kánoe – cca 15€, motorový člun – cca 60€, jet-ski – cca 

40€, potápění – cca 60€/2 ponory, surf – cca 15€). Hotel 

pro své hosty pořádá během dne animační programy 

cca 3x týdně (v  cizím jazyce, v hlavní sezóně), happy 

hour, večery s  živou hudbou, kyperský večírek, disko 

a další.

!
4 hlavní výhody hotelu: příjemný areál, blíz-
ko pláže, velmi žádaný hotel, pěkný bazén ve 
tvaru laguny.

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

ostrov Kypr – Ayia Napa

All inclusive zahrnuje:
Snídaně (07:00–10:00) a večeře (18:30–21:00) formou švédského 
stolu. Obědy (12:00–14:30) formou bufetu nebo švédského stolu

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

Lehké občerstvení od 10:00–11:00, od 14:30–18:00 a od 21:00–
22:00 

Filtrovanou kávu a čaj během dne, sušenky nebo sladkosti odpo-
ledne

Zmrzlinu od 10:00–18:00

Pronájem trezoru a ledničky zdarma

Sportovní aktivity: fitcentrum, sauna, pára, jacuzzi, vnitřní bazén, 
tenisové hřiště (poplatek jen za večerní osvětlení) – dle instrukcí 
recepce

Dětské slevy
1. dítě do 12 let – ubytování zdarma, polopenze nebo all 
inclusive zdarma (v závislosti na typu stravy rodičů)

Ceník léto 2011  ceny jsou uvedeny v Kč

odlet
přílet

17.05.       
24.05.

24.05. 
02.06.

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.

26.09. 
06.10.

06.10. 
17.10.

17.10.   
28.10.

28.10.   
05.11.

dnů 8 10 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 12 9

DS 1/2 19 000 20 900 22 800 24 000 25 200 26 500 27 900 26 500 27 900 26 500 27 900 26 500 27 900 24 000 25 200 21 300 18 900

DS 1/1 23 000 26 000 29 000 31 000 32 900 34 900 37 100 34 900 37 100 34 900 37 100 34 900 37 100 31 000 32 900 26 800 22 900

DS E/B 17 400 18 800 20 200 21 100 22 000 23 000 24 100 23 000 24 100 23 000 24 100 23 000 24 100 21 100 22 000 19 100 17 300

DT 1/2 16 300 17 400 18 600 19 400 20 100 20 700 21 500 20 700 21 500 20 700 21 500 20 700 21 500 19 400 20 100 17 800 16 300

DT E/B 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200

DT 2. E/B 15 600 16 500 17 500 18 100 18 700 19 400 20 100 19 400 20 100 19 400 20 100 19 400 20 100 18 100 18 700 16 700 15 500

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 

Podrobné informace k cenám najdete v ceníku na stranách 297–299
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Hodnocení klientů VTT v sezóně 2008*
spokojeno 20 % 15 %
velmi spokojeno 80 % 85 %
nespokojeno 0 % 0 %

ostrov Kypr – Ayia Napa

Hotel 
Nelia Beach
www.neliahotel.com

POLOHA: dnes již velmi známý a  oblíbený hotel nese 

své jméno po babičce původního majitele. Je situován 

v  klidném prostředí, hotelové exteriéry jsou v  tradič-

ním ostrovním stylu. Areál se nachází ve vzdálenosti 

cca 200 m od malebného rybářského přístavu, nedale-

ko je též hotel Stamatia a Okeanos. Centrum letoviska, 

kde jsou nepřeberné možnosti denní i noční zábavy, je 

ve vzdálenosti cca 5 minut chůze. 

PLÁŽ: pěkná písečná pláž je jen cca 50 m od hotelu, 

přes silnici. Vstup do vody je pozvolný. Na pláži jsou 

restaurace, taverny, bary. 

KAPACITA: v hotelu je celkem 93 pokojů (1-, 2lůžkové 

s možností jedné přistýlky a pokoje pro rodiny, kde je 

pro děti palanda). Všechny pokoje jsou vybaveny kou-

pelnou s vanou a sprchou, WC, fénem, klimatizací, TV 

se satelitním příjmem, rádiem, telefonem, malým bal-

kónem nebo terasou s bočním výhledem na moře. Lep-

ší výhled na moře za příplatek. Chladnička (za poplatek 

cca 4,50€/den). Trezor na pokoji (za poplatek cca 1,70€/

den). Dětská postýlka na vyžádání zdarma. 

SLUŽBY: vstupní hala s recepcí, internetový koutek (za 

poplatek cca 3,50€/30 minut), malý konferenční sál s TV 

se satelitním příjmem, místnost na infoschůzky, výtah, 

vnitřní a  venkovní restaurace, vnitřní a  venkovní bar, 

coctail bar, snackbar u bazénu, prádelna/žehlení (za 

poplatek), minimarket u  hotelu, zahrada, parkoviště.

Wifi  v prostoru recepce (za poplatek cca 3,50€/30 mi-

nut a cca 5,50€/hodina). 

STRAVOVÁNÍ: formou ALL INCLUSIVE (viz popis). 

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

hátka u bazénu zdarma. Malé fi tcentrum (zdarma), sau-

na (za poplatek cca 2,50€/15 minut), tenis (za poplatek 

cca 6€/včetně 2 raket a míčků), stolní tenis a kulečník 

(zdarma), videohry (za poplatek cca 1-2€/hra). Sluneč-

níky a  lehátka na pláži za poplatek (cca 6€/set/den). 

Vodní sporty na pláži v letovisku (za poplatek: parasai-

ling – cca 35€, vodní lyže – cca 25€, banán – cca 7-10€, 

ringo – cca 10€, šlapadla – cca 15€, kánoe – cca 15€, 

motorový člun – cca 60€, jet ski – cca 40€, potápění – 

cca 60€/2 ponory, surf – cca 15€). Hotel pro své hosty 

pořádá obvykle v hlavní sezóně různé akce (v cizím ja-

zyce, kyperský večírek, mezinárodní večer, barbeque, 

Happy hour a další). 

!
4 hlavní výhody hotelu: dobrá poloha, pří-
jemná atmosféra, krásná pláž, chutná strava.

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

* poslední rok spolupráce

All inclusive zahrnuje: 
Snídaně (07:00–10:00), obědy (12:20–14:30) a  večeře

(18:30–21:00) formou švédského stolu v restauraci Mermain

Lehké občerstvení formou snacků od 10:00–11:00, 15:00–16:00 

a 21:00–22:00 v restauraci Mermaid 

Neomezenou konzumaci rozlévaných nealkoholických nápojů 

(voda, šťávy) a rozlévaných místních alkoholických nápojů (točené 

pivo, víno, pálenky, koktejly) v baru u bazénu a v cocktail baru od 

10:00–24:00

Během dne filtrovaná káva a čaj 

Ceník léto 2011  ceny jsou uvedeny v Kč

odlet
přílet

17.05.       
24.05.

24.05. 
02.06.

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.

26.09. 
06.10.

06.10. 
17.10.

17.10.   
28.10.

28.10.   
05.11.

dnů 8 10 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 12 9

DS 1/2 23 500 27 100 30 300 28 700 33 100 31 200 33 800 31 900 33 800 31 900 33 100 31 200 33 100 31 200 30 300 30 300
hotel 

uzavřen

DS 1/1 27 800 32 500 36 900 34 700 43 300 40 500 44 400 41 500 44 400 41 500 43 400 40 500 43 300 40 500 36 900 36 900
hotel 

uzavřen

DS E/B 20 200 22 700 25 000 23 800 26 900 25 600 27 400 26 000 27 400 26 000 26 900 25 600 26 900 25 600 25 000 25 000
hotel 

uzavřen

DT 1/2 17 900 19 600 21 200 20 400 22 600 21 700 23 000 22 000 23 000 22 000 22 700 21 700 22 600 21 700 21 200 21 200
hotel 

uzavřen

DT E/B 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200
hotel 

uzavřen
DT 2. 
E/B

17 900 19 600 21 200 20 400 22 600 21 700 23 000 22 000 23 000 22 000 22 700 21 700 22 600 21 700 21 200 21 200
hotel 

uzavřen
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 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, DT 2. E/B - dítě od 2 do 13 let na druhé přistýlce, event. na 
čtvrtém lůžku 

Podrobné informace k cenám najdete v ceníku na stranách 297–299238
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Hotel 
Asterias Beach
www.asteriashotels.com

POLOHA: jeden z  nejvyhledávanějších a  nejpopu-

lárnějších hotelů v  naší nabídce má velmi příjemnou

atmosféru a je vhodný pro strávení relaxační dovolené. 

Areál se nachází v  okrajové části letoviska Ayia Napa.

Ve vzdálenosti cca 450 m od hotelu najdete supermar-

ket, taverny, bary a  restaurace. Doporučujeme pro-

cházky do okolí, kde budete obdivovat zdejší krásnou 

přírodu. Autobusovou linkou je možné cestovat do 

centra letoviska, k vodnímu parku či do jiných míst na 

ostrově. Jednodenní jízdenka bez omezení ujetých ki-

lometrů stála v sezóně 2010 – 2€, týdenní – 10€.

PLÁŽ: hotel je ideálně situován v  pěkně upravené 

zahradě přímo u  nádherné písčité pláže Makronisos 

s  křišťálově čistou vodou a  pozvolným vstupem do 

moře. Zdejší pláž, kde lze i  v  hlavní sezóně najít klid, 

byla oceněna modrou vlajkou Evropské unie. Na moř-

ském dni mohou být místy i kameny. 

KAPACITA: hotel má k  dispozici 199 pokojů (1-, 2lůž-

kových s  možností jedné přistýlky a  rodinné pokoje, 

kde je pro děti palanda; tyto pokoje jsou za příplatek 

a nachází se jen v přízemí budovy s výhledem do zahra-

dy). Všechny pokoje jsou vybaveny koupelnou s vanou 

a sprchou, WC, klimatizací, fénem, malou chladničkou, 

telefonem, TV se satelitním příjmem (1 český kanál) 

a hudebními kanály, balkónem nebo terasou s výhle-

dem na bazén, zahradu, letovisko nebo moře. Boční 

a  přímý výhled na moře jsou za příplatek. Trezor na 

pokoji (za poplatek cca 2€/den). Dětská postýlka na vy-

žádání zdarma. Všechny pokoje jsou vybaveny malým 

žehlicím prknem, žehličku je možné zapůjčit si na re-

cepci (zdarma, za vratnou zálohu). Některé pokoje mo-

hou být propojené (tyto mají jen výhled do zahrady). 

Plážové osušky je možné vyžádat si v hotelu (zdarma, 

za vratnou zálohu cca 10€). Dětská postýlka na vyžá-

dání zdarma.

SLUŽBY: vstupní hala s recepcí, salónek, 2 výtahy, inter-

netový koutek (za poplatek cca 2€/15 minut), minimar-

ket, obchod se suvenýry, konferenční sál, kadeřnictví 

(jen na objednávku), TV místnost, restaurace uvnitř 

hotelu a  na terase, vnitřní bar, venkovní bar, koktejl 

bar a snackbar u bazénu, zahrada, parkoviště. Plážové 

osušky zdarma. Wifi  v  prostoru recepce, salónku a  ve 

většině pokojů zdarma.

STRAVOVÁNÍ: formou polopenze nebo za příplatek 

ALL INCLUSIVE (viz popis). Snídaně a večeře – švédský 

stůl. Předem je možné přikoupit si též obědy.

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

hátka u bazénu zdarma, na pláži za poplatek (cca 2,50€/

kus/den), vnitřní bazén (v  zimním období vyhřívaný), 

dětské hřiště, dětský klub Asterino (v cizím jazyce). Fit-

centrum (zdarma), sauna, jacuzzi a  pára (za poplatek, 

každá služba cca 5€/30 minut), masáže (za poplatek cca 

20€/30 minut nebo cca 35€/masáž celého těla), stolní 

tenis (za vratnou zálohu cca 10€), tenis (za poplatek cca 

5/hodina), kulečník a  elektrické hry (za poplatek cca 

1€), plážový volejbal, hřiště na minifotbal (za poplatek), 

možnost zapůjčení kola (cca 5€/den), lekce potápění 

u  hotelového bazénu (za poplatek). Vodní sporty na 

pláži (za poplatek). Hotel pro své hosty pořádá v hlavní 

sezóně animační programy (v  cizím jazyce), kyperské 

večírky, show a tematické večery – cca 2x týdně.

!
4 hlavní výhody hotelu: u překrásné píseč-
né pláže, příjemný areál, klidné prostředí, 
krásné obrazy po celém hotelu.

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

ostrov Kypr – Ayia Napa

All inclusive zahrnuje: 
Snídaně, obědy a večeře formou švédského stolu v hlavní restau-
raci hotelu (obědy a  večeře mohou být též někdy servírované, 
zpravidla v období mimo hlavní turistickou sezónu, kdy hotel není 
zcela obsazen)

Během obědů a  večeří neomezenou konzumaci rozlévaného 
domácího bílého a  červeného vína, točeného piva, vody, sody, 
džusů, ovocné šťávy a dalších rozlévaných nealkoholických nápojů

Svačiny (formou teplých snacků od 10:00–18:00 a  studených 
snacků od 22:00–23:00) – např. kousky pizzy, hranolky, těstoviny, 
párek v rohlíku, toasty, sandwiche

Neomezenou konzumaci rozlévaných místních alkoholických 
nápojů (točené pivo, bílé a červené víno, brandy, ouzo, likéry, gin, 
vodka, bílý rum, tequila, koktejly), rozlévaných místních nealko-
holických nápojů a teplých nápojů od 10:00–24:00 

Odpolední filtrovanou kávu a  čaj s  koláči nebo sušenkami od 
16:30–17:30

Zmrzlinu (kopečkovou) místní výroby pro děti od 11:00–12:00 
a od 16:00–17:00 

Animační programy (v cizím jazyce) pro děti i dospělé

Sportovní aktivity: využívání fitcentra a  vnitřních i  venkovních 
bazénů (vnitřní bazén jen v zimním období), stolní tenis, plážový 
volejbal, minifotbal a tenis

V  případě strávení dne mimo hotel možnost vyžádání balíčku 
v  termo krabičce (za vratný depozit cca 10€/krabička, nutno 
nahlásit nejpozději den předem)

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

Ceník léto 2011  ceny jsou uvedeny v Kč

odlet
přílet

17.05.       
24.05.

24.05. 
02.06.

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.

26.09. 
06.10.

06.10. 
17.10.

17.10.   
28.10.

28.10.   
05.11.

dnů 8 10 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 12 9

DS 1/2 20 800 26 000 29 400 27 800 32 900 31 000 33 500 31 600 33 500 31 600 32 900 31 000 32 900 31 000 32 900 25 500 19 400

DS 1/1 28 300 39 300 46 300 43 200 53 200 49 500 54 500 50 700 54 500 50 700 53 200 49 500 53 200 49 500 53 200 37 400 20 400

DS E/B 18 300 21 900 24 300 23 200 26 700 25 400 27 200 25 900 27 200 25 900 26 700 25 400 26 700 25 400 26 700 21 600 17 300

DT 1/2 19 900 25 700 29 200 27 700 32 700 30 900 33 400 31 500 33 400 31 500 32 700 30 900 32 700 30 900 32 700 24 200 13 100

DT E/B 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200

DT 2. E/B 16 500 19 100 20 800 20 000 22 500 21 600 22 900 21 900 22 900 21 900 22 500 21 600 22 500 21 600 22 500 18 800 15 800

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 při-
stýlce, 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 do-
spělou 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 

Podrobné informace k cenám najdete v ceníku na stranách 297–299
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jen pro termín 
28.10. - 05.11.



Hotel 
Pavlo Napa Beach
www.pavlonapa.com.cy

POLOHA: dnes již velmi známý a žádaný hotel je situ-

ován do klidného prostředí vyhledávaného letoviska 

Ayia Napa. Hotel je obklopen nádhernou zahradou. 

Centrum města Ayia Napa je vzdáleno cca 20 minut 

chůze, kde naleznete dostatek restaurací, barů, tave-

ren, kaváren či obchodů. Autobusová zastávka, odkud 

lze cestovat do letovisek Ayia Napa, Paralimni nebo 

Larnaka, je vpravo od hotelu. Jednodenní jízdenka bez 

omezení ujetých kilometrů stála v  sezóně 2010 – 2€, 

týdenní – 10€.

PLÁŽ: hotel je u  jedné z nejkrásnějších písčitých pláží 

ostrova u malebné zátoky Sandy Bay.

KAPACITA: v  hotelu je 147 pokojů (1-, 2lůžkových 

s  možností jedné přistýlky), které jsou vybaveny kou-

pelnou se sprchou a vanou, WC, klimatizací, telefonem, 

fénem, TV se satelitním příjmem a rádiem, chladničkou, 

balkónem nebo terasou. Všechny pokoje mají menší

nebo větší boční výhled na moře. Možnost půjčení 

žehličky a žehlicího prkna na recepci (za vratný depozit 

cca 20€). Trezor na pokoji (za poplatek cca 20€/týden 

+ vratný depozit 10€). Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma.

SLUŽBY: recepce, směnárna, pokojový servis, výtahy, 

salónek, konferenční místnost, internetový koutek (za 

poplatek cca 6€/hodina), vnitřní a venkovní restaurace, 

bar a  snackbar u  bazénu, kadeřnický salón, prádelna 

(za poplatek), malá knihovna, konferenční místnost, 

zahrada a parkoviště. Wifi  v prostoru recepce a salónku 

(za poplatek cca 3€/30 minut, cca 5€/hodina, cca 8€/2 

hodiny).

STRAVOVÁNÍ: formou polopenze nebo za příplatek ALL 

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

SPORT A  ZÁBAVA: venkovní bazén, dětský bazén, 

slunečníky a  lehátka u  bazénu zdarma, vnitřní bazén 

(v  zimním období vyhřívaný), sauna (za poplatek cca 

8€/hodina), parní lázeň (za poplatek cca 5€/30 minut), 

jacuzzi (za poplatek cca 10€/hodina), solárium (za po-

platek cca 15€/hodina), dobře vybavené fi tcentrum 

(zdarma), tenisový kurt (zdarma, zapůjčení raket a míč-

ků za poplatek cca 5€/hodina, noční osvětlení cca 1€), 

hřiště na minifotbal, elektrické hry (za poplatek cca 1€/

hra), stolní tenis (zdarma), šipky, basketbal, dětské hřiš-

tě. Slunečníky a  lehátka na pláži (za poplatek cca 6€/

set/den). Vodní sporty na pláži v letovisku (za poplatek: 

parasailing – cca 35€, vodní lyže – cca 25€, banán – cca 

7-10€, ringo – cca 10€, šlapadla – cca 15€, kánoe – cca 

15€, motorový člun – cca 60€, jet-ski – cca 40€, po-

tápění – cca 60€/2 ponory, surf – cca 15€). Hotel pro 

své hosty organizuje obvykle v  hlavní sezóně během 

dne animační programy (v cizím jazyce), večerní spo-

lečenské a zábavní akce, jako jsou kyperské a folklórní 

večírky, večery s živou hudbou. Hotel pro děti obvykle 

v hlavní sezóně organizuje během dne různé aktivity, 

např. dětský kulečník, stolní tenis, stavění z písku, plá-

žový fotbal aj. (v cizím jazyce).

!
4 hlavní výhody hotelu: animační tým bývá 
obvykle ze Slovenska, hned u moře a pláže, 
možnosti procházek, celoroční provoz.

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

ostrov Kypr – Ayia Napa

All inclusive zahrnuje: 
Snídaně (07:00–10:00) a večeře (19:00–21:00) formou švédského 
stolu. Obědy (13:00–14:30), formou bohaté nabídky z  jídelního 
lístku, saláty bývají v hlavní sezóně formou bufetu

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

Lehké občerstvení od 10:00–13:00, od 14:30–18:00 a od 21:00–
22:00 

Kávu (jen filtrovanou) a  čaj během dne, sušenky nebo sladkosti 
odpoledne

Zmrzlinu (obvykle kopečkovou) během dne

Sportovní aktivity: fitcentrum, sauna, jacuzzi, vnitřní bazén, teni-
sové hřiště (poplatek jen za večerní osvětlení), stolní tenis, lekce 
potápění demonstrovaná u  bazénu, animační programy. Saunu 
a jacuzzi je třeba rezervovat s předstihem

Klienti obdrží speciální označení (stužku na zápěstí), v  případě 
ztráty je nutno uhradit poplatek cca 2€

Hotel nezajišťuje balíčky v případě nečerpání služeb přímo v hotelu 

Dětské slevy
1. dítě do 12 let – ubytování zdarma, polopenze nebo all 
inclusive zdarma (v závislosti na typu stravy rodičů)

Ceník léto 2011  ceny jsou uvedeny v Kč

odlet
přílet

17.05.       
24.05.

24.05. 
02.06.

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.

26.09. 
06.10.

06.10. 
17.10.

17.10.   
28.10.

28.10.   
05.11.

dnů 8 10 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 12 9

DS 1/2 21 100 23 900 26 400 28 500 30 100 30 200 32 000 30 200 32 000 30 200 30 300 28 500 30 100 28 500 30 100 26 400 20 000

DS 1/1 26 500 31 100 35 300 36 500 38 900 38 200 40 800 38 200 40 800 38 200 39 100 36 500 38 900 36 500 38 900 33 100 24 800

DS E/B 18 900 21 000 23 000 24 500 25 700 25 800 27 100 25 800 27 100 25 800 25 800 24 500 25 700 24 500 25 700 23 000 18 100

DT 1/2 17 700 19 600 21 200 20 400 21 200 20 400 21 200 20 400 21 200 20 400 21 200 20 400 21 200 20 400 21 200 18 900 17 100

DT E/B 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200

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 (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 

Podrobné informace k cenám najdete v ceníku na stranách 297–299240
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Hotel 
Atlantica Aeneas Resort 
& Spa
www.aeneas.com.cy

POLOHA: velmi rozsáhlý hotelový komplex leží na plo-
še 65.000 m2 v  klidné části letoviska Ayia Napa. Areál 
je vystavěn v typickém kyperském stylu a pyšní se jed-
ním z největších bazénů tropického lagunového stylu 
v Evropě (6000 m2). Výtečný dojem komplexu dodávají 
vždy upravená zeleň, zahrady a důraz na každý detail. 
Tento hotel je ideální pro středně náročnou a  nároč-
nější klientelu. Do centra letoviska, do vodního parku, 
stejně jako do dalších letovisek, se dostanete autobu-
sem, jehož zastávka je poblíž hotelu. Jednodenní jíz-
denka bez omezení ujetých kilometrů stála v  sezóně
2010 – 2€, týdenní – 10€.
PLÁŽ: hotelový komplex leží u  jedné z  nejkrásnějších 
pláží ostrova Nissi Beach. Pláž je ve vzdálenosti cca
150 m a je k dosažení přes silnici. Vstup do moře je velmi
pozvolný. Sprcha na pláži (za poplatek cca 1€). 
KAPACITA: hotel má celkem 326 pokojů (standardní, 
superiory s výhledem na bazén, executive i se soukro-
mým jacuzzi a  přímým vstupem do bazénu, rodinné 
suity s  výhledem do vnitrozemí nebo na bazén pro 
4–6 osob – jejichž přesný popis Vám rádi sdělíme na 
vyžádání – tyto pokoje jsou za příplatek). Standardní 
pokoje s možností dvou přistýlek jsou vybaveny kou-
pelnou s vanou a sprchou, WC, klimatizací, fénem, mi-
nibarem, telefonem, TV se satelitním příjmem a rádiem,
možností připojení na internet (za poplatek cca 5€/
hodina), rychlovarnou konvicí, balkónem nebo terasou 
s  výhledem na bazén nebo do vnitrozemí. Výhled na 
bazén je za příplatek. Minibar na vyžádání (zdarma). 
Vyprázdnění minibaru a  používání jako chladničky za 
poplatek cca 5€/den, stejně tak pokud jsou do mini-
baru vkládány vlastní potraviny a nápoje (kromě léků 
a jídla pro kojence). Trezor za poplatek (cca 2,20€/den). 
Pokoje jsou rozděleny na kuřácké, nekuřácké a bezba-
riérové. Některé mohou být propojené (na vyžádání). 
Dětská postýlka na vyžádání zdarma.
SLUŽBY: recepce, prostorná vstupní hala, salónek s TV 
se satelitním příjmem, 2 výtahy (jen v hlavní budově), 
TV místnost, business centrum s internetem (za popla-
tek cca 5€/hodina), konferenční sály, kavárna, vnitř-
ní a  venkovní bary a  snackbary, bar v  bazénu, vnitřní 
a venkovní restaurace, taverna, prádelna a čistírna (za 
poplatek), možnost půjčení žehličky na recepci, hlídání 
dětí (za poplatek), kadeřnictví, butik, obchod se suve-
nýry, malá knihovna, novinový stánek, klenotnictví, 
kosmetický salón, krásná zahrada, parkoviště. Plážové 
osušky zdarma. Wifi  v prostoru recepce zdarma.
STRAVOVÁNÍ: formou polopenze nebo za příplatek ALL 
INCLUSIVE (viz popis). Snídaně a večeře formou švéd-
ského stolu. U večeří je striktně požadováno společen-
ské oblečení. Večeře mohou být i cca 3x týdně formou 
bohatého menu. Předem je možné přikoupit si obědy. 
SPORT A ZÁBAVA: bazény lagunového typu s vířivkou, 
vodopády a  fontánami, ojedinělé svým provedením 
i velikostí, dětský bazén, slunečníky a lehátka u bazénu 
zdarma, dětské hřiště, dětský klub, SPA centrum – vnitř-
ní vyhřívaný bazén (od listopadu do března), moderně 
vybavené fi tcentrum (zdarma), sauna, pára, jacuzzi, 
solárium (za poplatek cca 5€/20 minut), masáže (od 
cca 20€/15 minut). Aerobic, několik osvětlených teni-
sových kurtů a  squash (za poplatek cca 6€/pronájem 
raket a  míčků a  cca 0,50€/večerní osvětlení), minifot-
bal, hřiště na basketbal a  volejbal, minigolf, kulečník 
(za poplatek cca 1€/hra), šipky, videohry, elektrické hry 
(za poplatek cca 1€/hra). Některé služby a  zařízení za 
poplatek. Slunečníky a  lehátka na pláži (za poplatek 
cca 2,50-3€/kus/den). Vodní sporty na pláži v  letovis-
ku (za poplatek: parasailing – cca 35€, vodní lyže – cca 
25€, banán – cca 7-10€, ringo – cca 10€, šlapadla – cca 
15€, kánoe – cca 15€, motorový člun – cca 60€, jet-ski 
– cca 40€, potápění – cca 60€/2 ponory, surf – cca 15€).
Hotel pořádá během dne animační akce, taneční lekce 
a lekce vaření, tenisové soutěže, kyperské večírky, kou-
zelnické, taneční a kabaretní show, disko pro děti (vše 
v cizím jazyce, v hlavní sezóně).

!
4 hlavní výhody hotelu: kvalitní servis, 
nádherné bazény, ideální poloha, výborná 
kuchyně.

Hodnocení klientů VTT v sezóně 2010
spokojeno 5 % 0 %
velmi spokojeno 95 % 100 %
nespokojeno 0 % 0 %

ostrov Kypr – Ayia Napa

 All inclusive zahrnuje:
Snídaně (07:00–10:00 hodin), obědy (12:30–15:30) a  večeře 
(19:00–21:30) formou švédského stolu
Svačiny formou teplých snacků (10:00–12:00 a  15:00–18:00) 
a studených snacků (10:00–23:45)
Neomezenou konzumaci místní kopečkové zmrzliny (10:00-23:45)
Neomezenou konzumaci rozlévaných nealkoholických nápojů 
(voda, soda, ovocné džusy a  šťávy, pepsi/cola, diet pepsi/cola, 
7up, diet 7up, tonic, filtrovaná káva, espresso, cappucino, kyperská 
káva, čaj, mléčné shakey) a  rozlévaných místních alkoholických 
nápojů (točené pivo, bílé, růžové a  červené víno, whiskey, gin, 
rum, tequila, ouzo, brandy, likéry, Commandaria, koktejly aj.)
od 10:00–23:45
Odpolední filtrovanou kávu a čaj se sušenkami nebo moučníkem 
od 15:30–17:00 
Piknikové koše v případě, že trávíte den mimo hotel. Nutno nahlá-
sit předem na recepci hotelu
Sportovní vyžití zdarma: moderně vybavené fitcentrum, venkovní 
a vnitřní jacuzzi, sauna, pára, squash, tenisový kurt (za poplatek 
jen večerní osvětlení), basketbal, stolní tenis, minifotbal
Animační programy v  hlavní sezóně (v  cizím jazyce) od 11:00 
do 23:00, dětské disko, kabaret, show, casino, soutěže, hry, živá 
hudba, aerobic, vodní aerobic, dětský miniclub, Bugs Bunny (pon-
dělí-sobota od 10:00 do 18:00) pro děti od 4-12 let

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

1. a 2. dítě do 12 let – ubytování zdarma, polopenze zdarma 
(v pokojích typu Family suites a suites ) 

Ceník léto 2011  ceny jsou uvedeny v Kč

odlet
přílet

17.05.       
24.05.

24.05. 
02.06.

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.

26.09. 
06.10.

06.10. 
17.10.

17.10.   
28.10.

28.10.   
05.11.

dnů 8 10 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 12 9

DS 1/2 27 000 31 100 35 300 33 200 35 300 37 200 39 700 37 200 39 700 37 200 38 200 35 900 38 200 35 900 38 200 38 200 26 400

DS 1/1 34 900 41 300 47 700 44 500 47 700 50 900 54 700 50 900 54 700 50 900 50 700 47 200 50 700 47 200 50 700 50 700 34 700

DS E/B 23 400 26 500 29 600 28 000 29 600 31 000 32 900 31 000 32 900 31 000 31 800 30 000 31 800 30 000 31 800 31 800 22 900

DT 1/2 20 300 22 600 24 800 23 700 24 800 26 000 27 400 26 000 27 400 26 000 24 800 23 700 24 800 23 700 24 800 24 800 20 600

DT E/B 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200

*DT 2. E/B 12 300 12 300 12 300 12 300 12 300 12 300 12 300 12 300 12 300 12 300 12 300 12 300 12 300 12 300 12 300 12 300 12 300

DT 2. E/B 19 600 21 700 23 700 22 700 23 700 24 700 25 900 24 700 25 900 24 700 25 200 24 000 25 200 24 000 25 200 25 200 19 300

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 při-
stýlce, event. na třetím a čtvrtém lůžku - všech typů, DT 1/2 - dítě od 2 do 12 let ve dvoulůžkovém pokoji (podmínkou je dítě ubytované společně s 
jednou dospělou osobou ve standardním pokoji), DT E/B - dítě od 2 do 12 let na první přistýlce, event. na třetím lůžku - všech typů, *DT 2. E/B - dítě 
od 2 do 12 let na druhé přistýlce, event. na čtvrtém lůžku u pokojů typu family suite, DT 2. E/B - dítě od 2 do 12 let na druhé přistýlce, event. na 
čtvrtém lůžku ve standardním pokoji

Podrobné informace k cenám najdete v ceníku na stranách 297–299
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Hotel 
Adams Beach
www.adams.com.cy

POLOHA: u  nás dnes velmi známý a  žádaný hotelový 

areál. Od živého centra letoviska Ayia Napa je vzdálen 

cca 3 km. V blízkém okolí, na hlavní třídě směrem k cen-

tru letoviska, naleznete několik obchodů se suvenýry 

a  potravinami. Ideální místo pro příjemnou relaxační 

dovolenou. Areál se nachází v  klidné části letoviska 

a  pro rodiny s  dětmi nabízí i  vlastní malý vodní park. 

Zdejší oblast je velmi známá a  navštěvovaná, přede-

vším v hlavní letní sezóně, kdy se zde konají různé party 

a akce. 

PLÁŽ: hotelový komplex se nachází přímo u krásné pís-

čité pláže v zálivu Nissi Bay s velmi pozvolným vstupem 

do moře. Zdejší písek je krásně světlý, jemný a pobřeží 

je přezdívané „Kyperský Karibik“. Naproti hotelu je též 

ostrůvek. 

KAPACITA: hotelový komplex nabízí celkem 296 mo-

derně zařízených pokojů (1-, 2lůžkových s  možností 

jedné přistýlky pro dítě). Pokoje typu superior s výhle-

dem do vnitrozemí nebo bočním výhledem na moře 

pro 3 osoby, rodinné pokoje až pro 5 osob (v různých 

částech hotelu s výhledem do vnitrozemí nebo bočním 

výhledem na moře) a  různé typy suite (např. family

suite s výhledem na moře – jsou jen na vyžádání; jejich 

přesný popis a cenu Vám rádi sdělíme). Všechny poko-

je jsou vybaveny koupelnou s  vanou a  sprchou nebo 

sprchovým koutem, WC, klimatizací, fénem, telefonem, 

TV se satelitním příjmem s videohrami (videohry za po-

platek), balkónem nebo terasou s bočním výhledem na 

moře. Výhled na záliv a moře za příplatek. Jednolůžko-

vé pokoje jsou jen s bočním výhledem na moře. Trezor 

na pokoji (za poplatek cca 10€/týden). Dětská postýlka 

na vyžádání zdarma.

SLUŽBY: vstupní hala s recepcí, 5 výtahů, vnitřní a ven-

kovní bary, snackbary a  kavárny, vnitřní a  venkovní 

restaurace, konferenční sály s audiovizuálním vybave-

ním (kapacita celkem 1050 osob), obchod se suvenýry,

zlatnictví, květinářství, salón krásy a  kadeřník, prá-

delna, lékařská služba, pronájem aut, zahrada, kaple, 

kde se konají svatební obřady a  parkoviště. Plážové 

osušky zdarma. Wifi  v  prostoru recepce (za poplatek 

cca 3,50€/30 minut, 5€/1 hodina, 8,50€/2hodiny), na 

pokojích (za poplatek cca 12€/den + vratná záloha za 

adaptér cca 60€).

STRAVOVÁNÍ: formou polopenze. Snídaně a  večeře 

švédský stůl. Předem je možné přikoupit si obědy. 

SPORT A  ZÁBAVA: bazén ve tvaru laguny s masážním 

proudem, dětský bazén, 2 tobogány, vodopády, líná 

řeka. Lehátka a  slunečníky u  bazénu a  na pláži zdar-

ma, vnitřní bazén (v  zimním období vyhřívaný), SPA 

centrum  (08:00–19:45), pára a sauna (za poplatek cca 

10€/30 minut), solárium (za poplatek cca 15€/10 mi-

nut), různé druhy masáží (za poplatek cca 45-80€/30-

75 minut), plážový volejbal (zdarma), tenis (zdarma, 

zapůjčení raket 10€/set/hodina + cca 2€/míček), stolní 

tenis, aerobik. Dětské hřiště, herna a miniklub (v hlavní 

sezóně, v cizím jazyce, pro děti od 4 do 12 let). Pravi-

delné animační programy během dne (v hlavní sezóně, 

v cizím jazyce), večer živá hudba. Vodní sporty na pláži 

(za poplatek).

!
4 hlavní výhody hotelu: hned u pláže, pří-
jemné prostředí, možnosti procházek, kvalitní
servis.

Hodnocení klientů VTT v sezóně 2010
spokojeno 5 % 0 %
velmi spokojeno 95 % 100 %
nespokojeno 0 % 0 %

ostrov Kypr – Ayia Napa

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

Ceník léto 2011  ceny jsou uvedeny v Kč

odlet
přílet

17.05.       
24.05.

24.05. 
02.06.

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.

26.09. 
06.10.

06.10. 
17.10.

17.10.   
28.10.

28.10.   
05.11.

dnů 8 10 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 12 9

DS 1/2 30 200 36 500 41 900 39 200 41 900 40 700 45 500 42 500 45 500 42 500 43 900 40 700 43 500 40 700 43 500 40 400 32 800

DS 1/1 43 600 54 600 63 900 59 200 63 900 68 900 78 600 72 600 78 600 72 600 75 300 68 900 74 600 68 900 74 600 61 300 48 000

DS E/B 25 800 30 500 34 500 32 500 34 500 33 600 37 300 35 000 37 300 35 000 36 000 33 600 35 800 33 600 35 800 33 400 27 700

DT 1/2 24 800 29 200 32 900 31 000 32 900 32 100 35 500 33 400 35 500 33 400 34 300 32 100 34 100 32 100 34 100 31 900 26 500

DT E/B 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200

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 (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

Podrobné informace k cenám najdete v ceníku na stranách 297–299242
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Kyperská Organizace Cestovního Ruchu, Václavské náměstí 51, 110 00 Praha 1
Tel.: 224 281 285. E-mail: cto.prague@volny.cz



Larnaka

www.vtt.cz

…brána
na ostrov



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

ostrov Kypr – Larnaka

Hotel 
Lordos Beach 
www. lordosbeach.com.cy

POLOHA: oblíbený a  zrenovovaný hotel je situován 

v  centru turistické zóny Larnaky zvané „Dhekelia“ 

s množstvím restaurací, obchodů, krámků se suvenýry 

a  podobně. Samotné centrum s  marinou, malebným 

přístavem a pevností je vzdáleno cca 9 km. Autobuso-

vá zastávka, ze které lze cestovat po městě i do dalších 

letovisek, se nachází na hlavní cestě, cena jednodenní 

jízdenky byla v roce 2010 – 2€.

PLÁŽ: chloubou hotelu je krásná dlouhá pláž s  tmav-

ším pískem a velká zahrada, která je po celý den dějiš-

těm nejrůznějších aktivit. Vstup do moře je pozvolný. 

Občas bývají vlny.

KAPACITA: v  hotelu je 175 pokojů (1-, 2lůžkových 

s možností jedné přistýlky a rodinné pokoje, které mají 

1 místnost se 2 pevnými lůžky a palandu pro děti, dále 

pokoje typu suites, jejichž přesný popis a  cenu Vám 

rádi sdělíme na vyžádání). Všechny pokoje jsou vyba-

veny koupelnou se sprchou a  vanou, WC, klimatizací, 

telefonem, fénem, TV se satelitním příjmem a hudeb-

ními kanály (některé TV programy za poplatek), mini-

barem, balkónem s bočním výhledem na moře v ceně. 

Lepší výhled na moře (SV) a přímý výhled na moře se 

zahradou (FSV) jsou za příplatky. Do minibaru je povo-

leno vkládat pouze léky a  jídlo pro kojence. Trezor na 

pokoji (za poplatek cca 1,25€/den). Dětská postýlka na 

vyžádání zdarma.

SLUŽBY: hala s  recepcí, směnárna, hlídání dětí (za 

poplatek cca 7€/hodina), výtahy, salónek, konferenč-

ní sály a  učebny s  moderním vybavením, místnost 

s kancelářským vybavením a  internetem (za poplatek 

cca 5€/30 minut, cca 10€/12 hodin), kadeřnický salón, 

prádelna (za poplatek, cena dle délky praní), kavárna 

Atlantis, obchod se suvenýry, koktejl bar Sirens, bar 

Atlantis u  bazénu, bar Poseidon na pláži, restaurace 

Oceanis, vyhlídková terasa, krásná zahrada, parkoviště. 

Wifi  v prostoru recepce, salónku i na pokojích (za po-

platek cca 10€/24 hodin, cca 50€/týden).

STRAVOVÁNÍ: formou polopenze, snídaně – švédský 

stůl, večeře – švédský stůl (cca 4x týdně) a formou bo-

hatého menu s výběrem obvykle ze čtyř hlavních jídel 

(cca 3x týdně). Předem je možné přikoupit si obědy 

(obvykle bufet nebo výběr z a la carte menu. 

SPORT A  ZÁBAVA: velkolepě řešené venkovní bazény 

s vodopádem a kaskádami propojené můstky, bazének 

s vířivkou, oddělený dětský bazén s ostrovem pokladů 

(součástí je malý vodní park se skluzavkou), vnitřní

bazén s  jacuzzi (v  zimním období vyhřívaný), dětský 

koutek; děti je možné v průběhu dne svěřit pod odbor-

ný dohled v tzv. miniclubu, kde jsou pro ně připraveny 

dětské programy (v hlavní sezóně, v cizím jazyce). Hlí-

daní dětí v miniclubu za poplatek. Lehátka a sluneční-

ky u bazénu i na pláži (zdarma). Tenisové kurty (zdarma 

během dne, vratná záloha cca 20€ za rakety a  míčky, 

poplatek večerní osvětlení cca 2€/hodina), stolní tenis, 

šipky, volejbal a plážový volejbal (zdarma), kulečník (za 

poplatek cca 1€/hra), hrací automaty – za poplatek (cca 

1€/hra). Dobře vybavené fi tcentrum (zdarma), sauna 

a parní lázeň (za poplatek cca 5€/den/služba), masáže 

(za poplatek cca 25–70€/masáž). Na pláži je za popla-

tek (cca 7–55€) velmi bohatá nabídka vodních sportů 

(např. vodní lyže, šlapadla, kánoe, rychlolodě, paragli-

ding, potápění). Hotel pro své hosty pořádá obvykle 

v  hlavní sezóně animační programy (v  cizím jazyce), 

dále různé společenské a zábavní programy (kyperské 

večírky, show, kabaret, živá hudba…).

!
4 hlavní výhody hotelu: slunečníky a lehátka
na pláži zdarma, skluzavka pro děti, krásné 
prostředí, velmi chutná strava.

Dětské slevy
1. dítě do 14 let – ubytování zdarma, polopenze nebo plná 
penze zdarma (v závislosti na typu stravy rodičů) 

2. dítě do 14 let – ubytování zdarma, snídaně zdarma 
(večeře jsou již zahrnuty v uvedené ceně DT 2. E/B)

Ceník léto 2011  ceny jsou uvedeny v Kč

odlet
přílet

17.05.       
24.05.

24.05. 
02.06.

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.

26.09. 
06.10.

06.10. 
17.10.

17.10.   
28.10.

28.10.   
05.11.

dnů 8 10 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 12 9

DS 1/2 21 800 24 500 27 200 25 800 27 900 26 500 27 900 29 500 31 200 29 500 31 200 28 200 29 700 26 500 27 900 27 900 23 700

DS 1/1 26 600 30 700 34 700 32 700 35 500 33 400 35 500 37 500 40 000 37 500 40 000 35 100 37 300 33 400 35 500 35 500 29 200

DS E/B 19 500 21 500 23 500 22 500 24 100 23 000 24 100 25 300 26 500 25 300 26 500 24 300 25 400 23 000 24 100 24 100 20 900

DT 1/2 17 200 18 500 19 900 19 200 19 900 19 200 19 900 29 400 31 100 29 400 31 100 19 200 19 900 19 200 19 900 19 900 17 800

DT E/B 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200

DT 2. E/B 13 700 14 100 14 500 14 300 14 500 14 300 14 500 14 300 14 500 14 300 14 500 14 300 14 500 14 300 14 500 14 500 13 900

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 14 let ve dvoulůžkovém pokoji (podmínkou je dítě ubytované společně s jednou 
dospělou osobou), DT E/B - dítě od 2 do 14 let na první přistýlce, event. na třetím lůžku, DT 2. E/B - dítě od 2 do 14 let na druhé přistýlce, event. na 
čtvrtém lůžku 

Podrobné informace k cenám najdete v ceníku na stranách 297–299
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Limassol

www.vtt.cz

…dovolená 
jako víno



Hodnocení klientů VTT v sezóně 2010
spokojeno 25 % 15 %
velmi spokojeno 75 % 85 %
nespokojeno 0 % 0 %

ostrov Kypr – Limassol

Hotel 
Arsinoe Beach
www.arsinoe-hotel.com

POLOHA: velmi žádaný hotel je situován na okraji Limas-

solu, v  turistické části letoviska zvané „Jermasoja“. Zde 

je dostatek obchodů, barů, taveren, restaurací, kaváren 

i  areál s  vodními atrakcemi. Nejbližší centrum zábavy, 

kde najdete restaurace, bary, obchůdky či kolotoče, se 

nachází přibližně 20 minut od hotelu. Doporučujeme 

ranní nebo večerní procházky po dlouhé pobřežní pro-

menádě lemující moře. Do historického centra Limas-

solu, které je vzdáleno cca 6 km, je možné se pohodlně 

dostat místní dopravou, autobusová zastávka je v těsné 

blízkosti hotelu.

PLÁŽ: dlouhá písčitá pláž je vzdálena od hotelu cca

50 m a je k dosažení přes silnici.

KAPACITA: v hotelu je 200 pokojů (1-, 2lůžkové pokoje 

s  možností jedné přistýlky a  pokoje pro rodiny pro 4 

osoby s bočním výhledem na moře, které tvoří obvykle 

jedna místnost se 2 pevnými lůžky a palanda pro děti – 

tyto pokoje jsou za příplatek), které jsou vybaveny kou-

pelnou se sprchou a vanou, WC, klimatizací, telefonem, 

fénem, TV se satelitním příjmem a  rádiem, balkónem 

nebo terasou s  bočním výhledem na moře. Výhled na 

moře (SV) je za příplatek. Chladnička (za poplatek cca 

20€/týden). Trezor na pokoji (za poplatek cca 10€/tý-

den). Dětská postýlka na vyžádání zdarma.

SLUŽBY: vstupní hala s  recepcí, atrium, výtahy, restau-

race, kavárna, bar, snackbar u bazénu, piano bar, noční 

klub, internetový koutek (za poplatek cca 5€/hodina), 

kadeřnický salón (za poplatek), klenotnictví, TV míst-

nost, konferenční sál, prádelna (za poplatek), zahrada, 

parkoviště. Wifi  v prostoru recepce a salónku (za popla-

tek cca 3,50€/hodina, cca 8€/3 hodiny).

STRAVOVÁNÍ: formou polopenze. Snídaně a  večeře – 

švédský stůl.

SPORT A ZÁBAVA: dva venkovní bazény, dětský bazén, 

lehátka a  slunečníky u  bazénu zdarma, vnitřní bazén 

(v zimním období vyhřívaný), dětský koutek a místnost 

s různými hrami, videohrami a kulečníkem (za poplatek 

cca 1€/hra), fi tcentrum (zdarma), tenisový kurt (proná-

jem raket za poplatek cca 5€), stolní tenis (za poplatek 

cca 2€/hodina vč. vybavení), sauna a pára (za poplatek 

cca 6€/30 minut), jacuzzi (za poplatek cca 6€/30 minut), 

různé druhy masáží (za poplatek od cca 39€), centrum 

zdraví vedené kvalifi kovanými specialisty (hydroterapie, 

fyzioterapie, bahenní zábaly, speciální programy pro re-

generaci a posílení organismu – vše za poplatek). Na plá-

ži velký výběr vodních sportů (za poplatek). V hotelu se 

pořádají obvykle v hlavní sezóně kyperské večírky, folk-

lórní večery, barbecue, karaoke a další společenské akce.

!
4 hlavní výhody hotelu: výhodná cena,
celoroční provoz, nedaleko na pláž, milý 
personál.Dětské slevy

1. dítě do 14 let – ubytování zdarma, polopenze zdarma

Ceník léto 2011  ceny jsou uvedeny v Kč

odlet
přílet

17.05.       
24.05.

24.05. 
02.06.

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.

26.09. 
06.10.

06.10. 
17.10.

17.10.   
28.10.

28.10.   
05.11.

dnů 8 10 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 12 9

DS 1/2 17 500 18 900 20 400 19 700 21 500 20 700 22 900 21 900 22 900 21 900 21 500 20 700 20 400 19 700 20 400 19 300 17 400

DS 1/1 19 600 21 700 23 700 22 700 24 800 23 700 26 200 24 900 26 200 24 900 24 800 23 700 23 700 22 700 23 700 22 600 19 800

DS E/B 16 000 17 000 18 000 17 500 18 800 18 200 19 800 19 100 19 800 19 100 18 800 18 200 18 000 17 500 18 000 17 200 15 900

DT 1/2 17 400 18 800 20 200 19 500 21 300 20 500 22 700 21 800 22 700 21 800 21 300 20 500 20 200 19 500 20 200 19 100 17 300

DT E/B 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200

DT 2. E/B 14 900 15 600 16 300 15 900 16 800 16 400 17 500 17 100 17 500 17 100 16 800 16 400 16 300 15 900 16 300 15 700 14 800

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 14 let ve dvoulůžkovém pokoji, DT E/B - dítě od 2 do 14 let na první přistýlce, event. 
na třetím lůžku, DT 2. E/B - dítě od 2 do 14 let na druhé přistýlce, event. na čtvrtém lůžku 

Podrobné informace k cenám najdete v ceníku na stranách 297–299
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Hotel 
Navarria
www.navarriahotel.com

POLOHA: hotel s velmi příjemnou atmosférou je posta-

ven v tradičním kyperském stylu. Nachází se v klidněj-

ší oblasti zvané Agios Tychonas v  letovisku Limassol. 

Centrum je vzdáleno cca 5 km, zastávka pravidelné 

městské linky (velmi frekventované spojení) je kousek 

od hotelu. V  okolí se nachází několik restaurací, barů, 

obchodů se suvenýry i potravinami, jsou zde též mož-

nosti denní i noční zábavy.

PLÁŽ: písečná pláž přecházející do oblázkové a  moře 

s pozvolným vstupem, je vzdáleno cca 170 m (přes sil-

nici). K pláži je možné dojít cestou z kopečka přes hotel 

nebo cestou od hlavního vchodu, cca 220 m.

KAPACITA: v  hotelu je celkem 130 pokojů (1-, 2lůž-

kových), které jsou vybaveny koupelnou se sprchou 

a  vanou, WC, klimatizací, telefonem, TV se satelitním 

příjmem a rádiem, balkónem nebo terasou s výhledem 

do vnitrozemí, na bazén, zahradu a směrem k moři. Tre-

zor na pokoji (za poplatek cca 9€/týden), chladnička (za 

poplatek cca 5€/den). Fén a žehlička (zdarma) – mož-

nost zapůjčení na recepci. Osušky k  bazénu nebo na 

pláž (za 2€/záloha, z toho 1€ se vrací) nebo je možné si 

hotelovou osušku zakoupit na recepci a ponechat jako 

suvenýr (cca 10€/kus). Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma.

SLUŽBY: vstupní hala s recepcí, salónek s krbem, výtah, 

vnitřní a  venkovní bar, snackbar, kavárna, restaurace, 

konferenční sály, společenská místnost s  TV se sate-

litním příjmem, internetový koutek (za poplatek cca 

2€/15 minut), prádelna a čistírna (za poplatek), zahra-

da, parkoviště. Wifi  v prostoru recepce a na některých 

pokojích zdarma.

STRAVOVÁNÍ: formou polopenze nebo za příplatek ALL 

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

Předem je možné přikoupit si obědy.

SPORT A  ZÁBAVA: bazén, dětský bazén, slunečníky 

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

6€/set/den). Fitcentrum (zdarma), sauna a pára (za po-

platek cca 5€/hodina), masáže (za poplatek cca 17€/30 

minut) a další služby wellness (péče o tělo, manikúra, 

pedikúra, modeláž nehtů, francouzská manikúra – vše 

za poplatek cca 20–90€). Kulečník (za poplatek cca 1€/

hra), tenis (zdarma, poplatek za večerní osvětlení cca 

3,50€/hodina). Hotel pro své hosty obvykle pořádá 

během sezóny (cca 3x týdně, v cizím jazyce) kyperský 

večírek, různá představení nebo show a večery s živou 

hudbou.

!
4 hlavní výhody hotelu: dobrá poloha, přá-
telský personál, tradiční hotel, možnosti pro-
cházek po okolí.

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

ostrov Kypr – Limassol

All inclusive zahrnuje: 
Snídaně (07:00–09:30) a večeře (19:00–21:30) formou švédského 
stolu. Obědy (12:30–14:30) formou bufetu nebo servírovaného 
menu (dle aktuální obsazenosti hotelu) 

Neomezenou konzumaci rozlévaných nealkoholických nápojů 
(voda, ovocné šťávy, džusy, teplé nápoje – káva filtrovaná, 
kyperská, ledová a  čaj) a  rozlévaných místních alkoholických 
nápojů (točené pivo, domácí bílé a červené víno, bílý rum, vodka, 
tequila, gin, ouzo, whiskey, brandy, likéry, koktejly dle nabídky) 
od 10:00–23:00

Lehké občerstvení ve formě teplých a  studených snacků (kuřecí 
nugety, rybí prsty, hranolky, hamburgery, pizzy, tuňák v  pitě, 
špagety) od 10:30–12:00 a 15:00–18:00 

Lehké občerstvení ve formě studených snacků od 22:00–23:00

Odpolední filtrovanou kávu a  čaj se sušenkami nebo koláčky od 
16:30–17:30

Zmrzlinu (kopečkovou) od 10:00–18:00

Ceník léto 2011  ceny jsou uvedeny v Kč

odlet
přílet

17.05.       
24.05.

24.05. 
02.06.

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.

26.09. 
06.10.

06.10. 
17.10.

17.10.   
28.10.

28.10.   
05.11.

dnů 8 10 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 12 9

DS 1/2 18 200 20 000 21 700 20 800 21 700 23 500 24 600 23 500 24 600 23 500 23 600 22 500 23 500 22 500 23 500 21 700 19 200

DS 1/1 21 200 23 900 26 400 25 200 26 400 27 500 29 000 27 500 29 000 27 500 28 000 26 500 27 900 26 500 27 900 26 400 22 600

DT 1/2 15 300 16 200 17 100 16 700 17 100 16 300 16 700 16 300 16 700 16 300 16 400 16 000 16 400 16 000 16 400 17 100 15 800

DS 1/2 - dospělá osoba ve dvoulůžkovém pokoji, DS 1/1 - dospělá osoba v jednolůžkovém pokoji, DT 1/2 - dítě od 2 do 12 let ve dvoulůžkovém 
pokoji (podmínkou je dítě ubytované společně s jednou dospělou osobou)

Podrobné informace k cenám najdete v ceníku na stranách 297–299248
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Hotel 
Elias Beach 
www.kanikahotels.com

POLOHA: moderně zrenovovaný hotel patří do hotelo-

vého řetězce Kanika Hotels & Resort, který poskytuje 

širokou nabídku možností a služeb. Areál je situovaný 

v krásné zahradě s nejrůznějšími okrasnými květinami, 

keři, palmami a stromy, nachází se v klidném prostředí 

na okraji letoviska Limassolu, v  oblasti zvané „Ama-

thus“. Hotel je ideální pro rodiny s dětmi i pro páry. Do 

centra Limassolu je možné dostat se městskou linkou 

(cca 10 km), jízda autobusem trvá cca 20 minut, auto-

busová zastávka je před hotelem. Nedaleko hotelu, na 

hlavní třídě, se nachází několik obchodů, supermarke-

tů, restaurací a barů.

PLÁŽ: písečná pláž s  tmavším pískem je hned před 

areálem, vstup do moře je pozvolný. Pláž byla oceněna 

modrou vlajkou EU. 

KAPACITA: v hotelu je celkem 174 pokojů (1-, 2lůžko-

vých s možností jedné přistýlky a rodinné pokoje typu 

superior s výhledem na moře. Další typy rodinných po-

kojů – junior suites a Kid´s suite jsou jen na vyžádání, 

přesný popis a  cenu Vám rádi sdělíme na vyžádání). 

Všechny pokoje jsou vybaveny koupelnou se sprchou 

a vanou, WC, klimatizací, telefonem, fénem, TV se sate-

litním příjmem (některé programy jsou placené) a  rá-

diem, minibarem (konzumace za poplatek), balkónem 

s  výhledem na moře, na bazén, do zahrady nebo do 

vnitrozemí. Výhledy na moře jsou za příplatek. V někte-

rých pokojích je možnost připojení na internet (za po-

platek). Trezor na pokoji nebo na recepci (za poplatek 

cca 1,70€/den), rychlovarná konvice (za poplatek cca 

3€/den/osoba). Osušky k  bazénu a  na pláž (zdarma). 

Dětská postýlka na vyžádání (zdarma).

SLUŽBY: vstupní hala s  recepcí, salónek s  terasou 

v bamboo designu s nádherným výhledem po Středo-

zemním moři a  pianem, kavárna, výtahy, konferenční 

sál s veškerým nejmodernějším vybavením, e-mailový 

a  internetový koutek (zdarma), kadeřnický salón (za 

poplatek), prádelna a čistírna (za poplatek), zapůjčení 

žehličky zdarma (v  místnosti vedle pokoje 116), ob-

chod se suvenýry, 5 barů (Splash Pool Bar, Blue Para-

dise Bear Bar, Zodiac Bar, Havana Bar a  Mokka Café), 

vnitřní a venkovní restaurace, restaurace na pláži, velká 

zahrada s kostelíčkem, parkoviště. Wifi  po celém hotelu 

zdarma.

STRAVOVÁNÍ: formou ALL INCLUSIVE (viz popis). Pro 

zájemce je možnost stravy jen formou polopenze (viz 

odečet v ceníku v zadní části katalogu). Pro děti dětský 

bufet. 

SPORT A ZÁBAVA: velký venkovní bazén, dětský bazén, 

slunečníky a lehátka u bazénu a na pláži zdarma, 2 dět-

ská hřiště, dětský miniclub (pro děti do 12 let). Moder-

ně vybavený Health Club & Spa centrum – malý vnitřní 

bazén (v zimním období vyhřívaný – od listopadu do 

března), fi tcentrum s  výhledem do zahrady (zdarma), 

sauna (za poplatek cca 7€/osoba), parní lázeň (za po-

platek cca 7€/osoba), masáže (za poplatek cca 35– 60€/

osoba). Tenisové kurty (zdarma během dne, zapůjčení 

raket a míčku za poplatek cca 3,50€), stolní tenis (zdar-

ma), plážový volejbal (zdarma), hřiště na squash (za po-

platek + pronájem raket a míčků). Nádherně upravená 

zahrada a molo jako stvořené k večerním procházkám. 

Na vyžádání lze zajistit potápění v potápěčském centru.

Hotel pro své hosty pořádá obvykle v  hlavní sezóně 

nejrůznější animační programy (v cizím jazyce), kyper-

ské a folklórní večery, živou hudbu a další společenské 

a zábavní akce.

!
4 hlavní výhody hotelu: výhodná cena, 
hned u pláže, kvalitní servis, příjemná 
zahrada. 

Hodnocení klientů VTT v sezóně 2010
spokojeno 5 % 0 %
velmi spokojeno 95 % 100 %
nespokojeno 0 % 0 %

ostrov Kypr – Limassol

All inclusive zahrnuje: 
Snídaně (07:30–10:30), obědy (12:30–14:30) a  večeře (18:30–
22:00) formou švédského stolu. U  večeří bývají 2 sezení – dle 
obsazenosti hotelu (první 18:30–20:00 a druhé 20:30–22:00)

Během obědů a večeří rozlévané domácí víno, točené pivo, voda, 
džus a další rozlévané nealkoholické nápoje

Svačiny formou snacků (studené, teplé) od 11:30–22:30

Zmrzlinu (kopečkovou) od 11:30–22:00

Neomezenou konzumaci rozlévaných nealkoholických nápojů 
(voda, džusy, ovocné šťávy a  další nealko, filtrovaná káva, čaj) 
a rozlévaných místních alkoholických nápojů (domácí víno, točené 
pivo, brandy, destiláty, koktejly) od 10:30–23:30

Sportovní vyžití zdarma: fitcentrum, animační programy, vodní 
aerobic, vodní pólo, různé soutěže a nejrůznější dětské aktivity

Dětské slevy
1. dítě do 14 let – ubytování zdarma, all inclusive zdarma

Ceník léto 2011  ceny jsou uvedeny v Kč

odlet
přílet

17.05.       
24.05.

24.05. 
02.06.

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.

26.09. 
06.10.

06.10. 
17.10.

17.10.   
28.10.

28.10.   
05.11.

dnů 8 10 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 12 9

DS 1/2 25 600 29 300 36 100 34 200 36 400 34 200 39 400 37 500 40 000 37 500 38 200 35 900 38 200 35 900 36 900 34 500 28 500

DS 1/2 
SUP SV

29 100 33 800 41 600 39 200 41 900 39 200 44 900 42 500 45 500 42 500 43 700 40 900 43 700 40 900 42 400 40 000 32 500

DS 1/1 31 900 37 400 46 000 43 200 46 300 43 200 49 300 46 500 49 900 46 500 48 100 44 900 48 100 44 900 46 800 44 400 35 700

DS E/B 24 100 27 400 32 800 31 200 33 100 31 200 35 200 33 500 35 600 33 500 34 300 32 400 34 300 32 400 33 400 31 800 26 500

DT 1/2 18 600 20 500 22 300 21 400 22 300 21 400 22 300 21 400 22 300 21 400 22 300 21 400 22 300 21 400 22 300 22 300 19 600

DT 1/2 
SUP SV

28 900 33 700 41 400 39 100 41 700 39 100 44 700 42 400 45 400 42 400 43 600 40 700 43 600 40 700 42 200 39 900 32 400

DT E/B 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200

DT 2. E/B 20 600 23 000 26 900 25 700 27 000 25 700 28 500 27 400 28 900 27 400 27 900 26 500 27 900 26 500 27 300 26 100 22 400

DS 1/2 - dospělá osoba ve dvoulůžkovém pokoji, DS 1/2 superior SV - dospělá osoba v pokoji typu SUPERIOR, DS 1/1 - dospělá osoba v jednolůžko-
vém pokoji, DS E/B - dospělá osoba na první nebo druhé přistýlce, event. na třetím nebo čtvrtém lůžku, DT 1/2 - dítě od 2 do 14 let ve dvoulůžko-
vém pokoji (podmínkou je dítě ubytované společně s jednou dospělou osobou ve standardním pokoji), DT 1/2 superior SV - dítě od 2 do 14 let v 
pokoji typu SUPERIOR, DT E/B - dítě od 2 do 14 let na první přistýlce, event. na třetím lůžku - všech typů, DT 2. E/B - dítě od 2 do 14 let na druhé 
přistýlce, event. na čtvrtém lůžku v pokoji typu SUPERIOR

Podrobné informace k cenám najdete v ceníku na stranách 297–299
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Hotel 
Mediterranean 
Beach 
www.medbeach.com

POLOHA: velmi oblíbený hotelový komplex, terasovi-

tě zasazený do rozlehlé zahrady, se nachází v klidném 

prostředí. Od Limassolu je vzdálen cca 8 km, tam se 

dostanete autobusem nebo taxíkem. Archeologická 

lokalita Amathous se nachází cca 500 m od hotelu. 

Hotel je pověstný svými službami a krásným prostře-

dím a  stává se velmi často navštěvovaným slavnými 

osobnostmi (řečtí i světoví populární zpěváci, umělci, 

sportovci, politické osobnosti). 

PLÁŽ: hotelový komplex se nachází hned u mořského 

pobřeží a písčité pláže s pozvolným vstupem do moře. 

Zdejší pláž je v posledních pěti letech pravidelně oce-

ňována modrou vlajkou.

KAPACITA: v  tomto šestipodlažním areálu je celkem 

291 pokojů (1-, 2lůžkových s  možností jedné přistýl-

ky a  rodinné pokoje až pro 4 osoby s  výhledem do 

vnitrozemí nebo na moře – ty jsou na vyžádání, jejich 

přesný popis a  cenu Vám rádi sdělíme). Všechny po-

koje mají koupelnu s  vanou a  sprchou nebo sprcho-

vý kout, WC, klimatizaci, fén, telefon, TV se satelitním 

příjmem a rádiem, minibar, trezor, balkón nebo terasu 

s výhledem do vnitrozemí. Výhled na moře (SV) je za 

příplatek. Další ubytování – pokoje typu studio a  su-

ites Alkione, Areti a  Aura jsou jen na vyžádání, jejich 

popis a přesnou cenu Vám rádi sdělíme. Dětská postýl-

ka na vyžádání zdarma (nelze přidat do pokoje, kde je 

již jedna přistýlka). Některé pokoje mohou být propo-

jené (na vyžádání). Jednolůžkové pokoje mají výhled 

do vnitrozemí. 

SLUŽBY: vstupní hala s recepcí, atrium, salónek, výtah, 

2 konferenční místnosti s  moderním audiovizuálním 

vybavením, business centrum (internet za poplatek 

cca 6,25€/30 minut), vnitřní a  venkovní restaurace, 

vnitřní a  venkovní bary, snackbary, bistro, kavárna, 

ouzeri, venkovní terasa s krásným výhledem na moře, 

zlatnictví, butik, kadeřnictví, prádelna a čistírna (vše za 

poplatek), baby sitting (za poplatek), obchod se suve-

nýry, zahrada s  palmami a  okrasnými keři, rostlinami 

a bylinkami, parkoviště. Osušky k bazénu a na pláž (za 

vratný depozit cca 20€/kus). Wifi  v  prostoru recepce, 

na pokojích s výhledem na moře a typu superior za po-

platek (karta cca 12,50€/24hodin – od 12:00–12:00 ho-

din následujícího dne nebo karta za cca 10€/hodina).

STRAVOVÁNÍ: formou polopenze. Snídaně – švédský 

stůl, večeře – 3x týdně švédský stůl, 4x týdně výběr 

ze servírovaného menu s výběrem. Předem je možné 

přikoupit si obědy.

SPORT A  ZÁBAVA: venkovní terasovitý bazén, dětský 

bazén, vnitřní bazén (v zimním období vyhřívaný), slu-

nečníky a lehátka u bazénu a na pláži zdarma (v úseku 

přímo před hotelem). Dětský koutek, Miniklub pro děti 

od 4–12 let v provozu během týdne v hlavní sezóně od 

cca 10:00–12:00 a od 14:00–17:00 (v cizím jazyce). SPA 

centrum (od 18 let) – otevřeno od 08:00 do 20:00, v ne-

děli od 09:00–19:00 – sauna, pára, jacuzzi (za poplatek 

8€/osoba/den), různé druhy masáží (za poplatek od 

cca 45–60€/30–60 minut). Moderně vybavené fi tcent-

rum a místnost na cvičení (zdarma). 2 kulečníky (za po-

platek cca 1€/hra), 2 tenisové kurty a stolní tenis (zdar-

ma, za vratnou zálohu, za poplatek večerní osvětlení). 

Pravidelné večerní programy (v hlavní sezóně, v cizím 

jazyce), folklórní večírky, živá hudba, show. Na pláži 

v okolí vodní sporty a možnost potápění (za poplatek).

!
4 hlavní výhody hotelu: krásná zahrada, 
pěkný bazén, kvalitní servis, krásné výhledy 
z hotelové terasy na moře.

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

ostrov Kypr – Limassol

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

Ceník léto 2011  ceny jsou uvedeny v Kč

odlet
přílet

17.05.       
24.05.

24.05. 
02.06.

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.

26.09. 
06.10.

06.10. 
17.10.

17.10.   
28.10.

28.10.   
05.11.

dnů 8 10 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 12 9

DS 1/2 23 200 26 300 29 400 27 800 33 100 31 200 33 100 34 900 37 100 34 900 34 500 32 500 34 500 32 500 34 500 31 600 26 400

DS 1/1 29 400 34 300 39 100 36 700 42 800 40 000 42 800 43 700 46 800 43 700 44 300 41 400 44 300 41 400 44 300 41 300 33 500

DS E/B 20 000 22 200 24 300 23 200 26 900 25 600 26 900 28 100 29 700 28 100 27 900 26 500 27 900 26 500 27 900 25 900 22 200

DT 1/2 18 500 20 300 22 100 21 200 22 100 21 200 22 100 21 200 22 100 21 200 22 100 21 200 22 100 21 200 22 100 22 100 19 400

DT E/B 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200

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 (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  

Podrobné informace k cenám najdete v ceníku na stranách 297–299250
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Hotel 
Pyramos
www.pyramos-hotel.com

POLOHA: malý rodinný hotel, který prošel velkou re-

konstrukcí v  roce 2007, se nachází v  centru Paphosu, 

v  jehož uličkách jsou obchody, krámky se suvenýry, 

supermarkety, minimarkety, kavárny, cukrárny, bary, 

noční kluby, tradiční taverny a restaurace. Této části le-

toviska se říká „paphosská riviéra“. Blízko je též malebný 

přístav s promenádou, archeologické památky a koste-

ly, které doporučujeme navštívit.

PLÁŽ: nejbližší písčito-kamenitá pláž je vzdálena cca 

4 minuty chůze (cca 280 m), přes silnici.

KAPACITA: jednoduše, ale přesto vkusně a  moderně 

zařízený hotel nabízí celkem 21 pokojů (1-, 2lůžkových 

s  možností jedné přistýlky – obvykle pevné lůžko). 

Všechny pokoje jsou vybaveny koupelnou s  vanou 

a  sprchou nebo sprchovým koutem, WC, klimatizací, 

fénem, telefonem, TV se satelitním příjmem, balkónem 

nebo terasou s výhledem na letovisko nebo okolní zá-

stavbu. Trezor na pokoji (za poplatek cca 10€/týden), 

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

na vyžádání zdarma.

SLUŽBY: recepce, hotelový bar s kavárnou, restaurace 

s  TV se satelitním příjmem, venkovní bar a  snackbar 

s kavárnou. Wifi  v prostoru recepce a baru zdarma.

STRAVOVÁNÍ: pouze snídaně formou rozšířeného kon-

tinentálního bufetu.

SPORT A ZÁBAVA: klientům hotelu doporučujeme na-

vštěvovat pláž Coral Bay, kam se mohou pohodlně do-

pravit místním linkovým autobusem, a  kde je bohatá 

nabídka vodních sportů (za poplatek).

!
4 hlavní výhody hotelu: rodinné prostředí, 
blízko centra s možnostmi denního i nočního 
vyžití, ochotný personál, dobrá cena.

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

ostrov Kypr – Paphos

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

Ceník léto 2011  ceny jsou uvedeny v Kč

odlet
přílet

17.05.       
24.05.

24.05. 
02.06.

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.

26.09. 
06.10.

06.10. 
17.10.

17.10.   
28.10.

28.10.   
05.11.

dnů 8 10 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 12 9

DS 1/2 15 200 15 900 16 700 16 300 17 400 17 000 17 400 18 000 18 500 18 000 18 000 17 500 18 000 17 000 17 400 16 700 15 600

DS 1/1 16 200 17 300 18 400 17 800 19 500 18 800 19 500 20 200 20 900 20 200 20 300 19 500 20 200 18 800 19 500 18 400 16 800

DS E/B 14 400 14 900 15 400 15 200 16 000 15 700 16 000 16 300 16 700 16 300 16 400 16 000 16 300 15 700 16 000 15 400 14 600

DT 1/2 13 400 13 700 14 000 13 800 14 400 14 200 14 400 14 500 14 700 14 500 14 600 14 300 14 500 14 200 14 400 14 000 13 500

DT E/B 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200

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

Podrobné informace k cenám najdete v ceníku na stranách 297–299252
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Hotel 
Veronika
www.veronicahotel.com.cy

POLOHA: rodinný a  velmi oblíbený hotel postavený 

v kyperském stylu se nalézá v klidnější oblasti letovis-

ka Paphos, která je zvaná „Malou paphoskou riviérou“, 

cca 15 minut chůze od centra letoviska a cca 30 minut 

od rybářského přístavu. Hotel prošel částečnou rekon-

strukcí a  modernizací, je zasazený do pěkné zahrady 

s palmovým zátiším a v  jeho okolí se nacházejí různé 

obchody se suvenýry, markety, restaurace, bary, lékár-

na. Vodní park a minigolf jsou ve vzdálenosti cca 15 mi-

nut chůze.

PLÁŽ: Písečná pláž s pozvolným vstupem do vody je od 

hotelu vzdálena cca 480 m, přes rušnější silnici.

KAPACITA: v  hotelu je 122 pokojů (1-, 2lůžkových 

s možností jedné přistýlky, rodinné pokoje pro 4 osoby, 

které tvoří jedna místnost se 2 pevnými lůžky a 2 při-

stýlkami pro děti). Všechny pokoje jsou vybaveny kou-

pelnou se sprchou a vanou, WC, klimatizací, fénem, te-

lefonem, TV se satelitním příjmem a hudebními kanály, 

balkónem nebo terasou s výhledem na bazén, zahradu 

nebo na letovisko. Výhled na bazén je za příplatek. 

Trezor na pokoji (za poplatek cca 3€/den + 5€/vratná 

záloha nebo na recepci za poplatek cca 10€/týden), 

chladnička (za poplatek cca 2€/den). Hotel neposkytu-

je adaptéry na elektrické přístroje. Dětská postýlka na 

vyžádání zdarma.

SLUŽBY: vstupní hala s  recepcí, výtah, salónek s  TV 

se satelitním příjmem a  velkou obrazovkou, kavárna, 

místnost s  možností bezplatného zapůjčení žehličky, 

internetový koutek (za poplatek cca 6€/45 minut), re-

staurace, vnitřní a  venkovní bar, taverna a  snackbar, 

prádelna (za poplatek cca 2€/praní a  cca 2€/sušení). 

Velká zahrada a  parkoviště. Wifi  v  prostoru recepce 

a salónku (za poplatek cca 4€/45 minut).

STRAVOVÁNÍ: formou polopenze nebo za příplatek 

LIGHT ALL INCLUSIVE (viz popis). Snídaně i  večeře – 

švédský stůl.

SPORT A  ZÁBAVA: bazén, dětský bazén, slunečníky 

a  lehátka u  bazénu zdarma, tenis (zdarma), videohry 

(za poplatek), kulečník (za poplatek cca 1€/hra), sauna 

(za poplatek cca 10€/osoba/45 minut). Vodní sporty na 

pláži (například super jet ski cca 50€/jízda, paragliding 

cca 40€/let, banana cca 10€/jízda ), slunečníky a lehátka

na pláži (za poplatek cca 2€/lehátko nebo slunečník). 

Jednou týdně se obvykle v hlavní sezóně v hotelu koná 

společenský večer.

!
4 hlavní výhody hotelu: příznivá cena, milá 
atmosféra, možnosti procházek, hotel po čás-
tečné rekonstrukci.

Hodnocení klientů VTT v sezóně 2010
spokojeno 30 % 25 %
velmi spokojeno 70 % 75 %
nespokojeno 0 % 0 %

ostrov Kypr – Paphos

Light all inclusive zahrnuje: 
Snídaně (07:00–09:30) a večeře (19:00–21:30) formou švédského 
stolu v  hlavní hotelové restauraci. Obědy (12:30–14:30) formou 
menu o  3 chodech venku u  bazénu během léta, v  mimosezóně 
v hlavní hotelové restauraci. Večeře mohou být ojediněle (v zimní 
sezóně) též formou menu o 3 chodech 

Neomezenou konzumaci rozlévaných nealkoholických nápojů 
(voda, soda, cola, fanta, sprite, filtrovaná káva, čaj) a rozlévaných 
místních alkoholických nápojů (červené a  bílé víno, točené pivo 
Keo/Leon, brandy, ouzo a místní pálenky) od 10:00–24:00 hodin. 
V nealkoholických nápojích nejsou zahrnuty džusy

Zmrzlinu (kopečkovou) pro děti do 12 let od 15:00–17:00

Dětské slevy
1. dítě do 14 let – ubytování zdarma, polopenze nebo Light 
all inclusive zdarma (v závislosti na typu stravy rodičů)

Ceník léto 2011  ceny jsou uvedeny v Kč

odlet
přílet

17.05.       
24.05.

24.05. 
02.06.

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.

26.09. 
06.10.

06.10. 
17.10.

17.10.   
28.10.

28.10.   
05.11.

dnů 8 10 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 12 9

DS 1/2 16 600 18 200 19 500 18 800 19 500 18 800 21 100 20 300 21 100 20 300 20 500 19 700 20 400 18 800 19 500 19 500 17 000

DS 1/1 18 300 20 400 22 100 21 200 22 100 21 200 23 300 22 300 23 300 22 300 23 100 22 100 23 100 21 200 22 100 22 100 19 000

DS E/B 15 200 16 100 16 900 16 500 16 900 16 500 17 200 16 800 17 200 16 800 17 200 16 800 17 200 16 500 16 900 16 900 15 700

DT 1/2 15 200 17 300 18 400 17 800 18 400 17 800 18 400 17 800 18 400 17 800 18 400 17 800 18 400 17 800 18 400 18 400 14 100

DT E/B 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200

DT 2. E/B 14 400 15 100 15 800 15 400 15 800 15 400 16 600 16 200 16 600 16 200 16 300 15 900 16 200 15 400 15 800 15 800 14 600

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 14 let ve dvoulůžkovém pokoji (podmínkou je dítě ubytované společně s jednou 
dospělou osobou), DT E/B - dítě od 2 do 14 let na první přistýlce, event. na třetím lůžku, DT 2. E/B - dítě od 2 do 14 let na druhé přistýlce, event. na 
čtvrtém lůžku 

Podrobné informace k cenám najdete v ceníku na stranách 297–299
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Hotel 
Dionysos Central
www.dionysoshotelpaphos.com

POLOHA: zrenovovaný a  velmi oblíbený hotel je po-

jmenován po řeckém bohu vína Dionýsovi. Je situován 

v srdci turistické oblasti zvané „paphoská riviéra“, v její 

klidnější části, poblíž historických památek Paphosu. 

PLÁŽ: nejbližší písčito-kamenitá pláž, vzdálená cca 

230 m od hotelu, je dostupná přes silnici. Doporučuje-

me též navštívit krásnou písečnou pláž Coral Bay, kam 

jezdí velmi frekventovaně městská autobusová linka. 

KAPACITA: hotel má 97 pokojů (1-, 2lůžkové s možností 

jedné přistýlky), které jsou vybaveny koupelnou se spr-

chovým koutem nebo vanou, WC, klimatizací, telefo-

nem, fénem, TV se satelitním příjmem a rádiem, balkó-

nem nebo terasou s výhledem na bazén, zahradu nebo 

letovisko. Výhled na bazén za poplatek. Trezor na pokoji 

(za poplatek cca 2€/den + 17€/vratná záloha), chladnič-

ka (za poplatek cca 2€/den + cca 8,50€/vratná záloha), 

rychlovarná konvice (za poplatek cca 4€/den – u stan-

dardních dvoulůžkových pokojů). Poplatky se hradí pří-

mo na místě. Pokoj typu de luxe v neoklasicistním stylu 

je za příplatek (v ceně chladnička, trezor a rychlovarná 

konvice). Dětská postýlka na vyžádání zdarma.

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

ním příjmem, výtah, pokojová služba (za poplatek), za-

jištění čistírny a prádelny (za poplatek), vnitřní restaura-

ce, kde jsou podávány snídaně, bar a kavárna, moderně 

zařízená konferenční místnost, minimarket, venkovní 

bar a snackbar u bazénu, venkovní restaurace, kde jsou 

podávány večeře, zahrada, malé parkoviště. Hotel nabí-

zí obvykle pro své hosty tzv. zelenou kartu s 15% sle-

vou v kavárně hotelu. Wifi  v prostoru recepce a kavárny 

zdarma.

STRAVOVÁNÍ: formou polopenze. Snídaně a  večeře – 

švédský stůl. Předem je možné přikoupit si obědy. 

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

hátka u  bazénu (zdarma), sluneční terasa. Slunečníky 

a  lehátka na pláži za poplatek (cca 2€/kus/den). Vodní 

sporty v letovisku (za poplatek).

!
4 hlavní výhody hotelu: tradiční kyperský 
styl, ochotný personál, dobrá kuchyně, milá 
atmosféra.

ostrov Kypr – Paphos

Dětské slevy
1. dítě do 14 let – ubytování zdarma, polopenze nebo plná 
penze zdarma (v závislosti na typu stravy rodičů)

rararararraaaaa.......

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

Ceník léto 2011  ceny jsou uvedeny v Kč

odlet
přílet

17.05.       
24.05.

24.05. 
02.06.

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.

26.09. 
06.10.

06.10. 
17.10.

17.10.   
28.10.

28.10.   
05.11.

dnů 8 10 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 12 9

DS 1/2 18 900 20 700 22 600 21 700 22 600 21 700 22 600 24 700 25 900 24 700 25 400 24 200 22 600 21 700 20 200 20 200 17 600

DS 1/1 22 100 25 000 27 700 26 300 27 700 26 300 27 700 30 700 32 500 30 700 32 000 30 200 27 700 26 300 25 000 25 000 21 000

DS E/B 17 000 18 300 19 600 18 900 19 600 18 900 19 600 21 000 21 900 21 000 21 500 20 700 19 600 18 900 17 900 17 900 16 000

DT 1/2 17 100 18 500 19 900 19 200 19 900 19 200 19 900 21 500 22 400 21 500 22 000 21 100 19 900 19 200 18 100 18 100 16 100

DT E/B 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200

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 14 let ve dvoulůžkovém pokoji (podmínkou je dítě ubytované společně s jednou dospělou osobou), DT E/B - 
dítě od 2 do 14 let na první přistýlce, event. na třetím lůžku 

Podrobné informace k cenám najdete v ceníku na stranách 297–299254
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Hotel 
Pioneer Beach
www.pioneer-cbh.com

POLOHA: moderně zrekonstruovaný hotel se nachází 

v pěkné zahradě, v klidném prostředí na okraji známé-

ho letoviska Paphos. Turistické centrum je vzdáleno 

cca 2,5 km, nejbližší obchody a  restaurace cca 1 km, 

historické památky, středověký hrad a  pitoreskní ry-

bářský přístav cca 3 km. Hotel se zaměřuje především 

na střední a starší generaci, s vyloučením dětí do 16 let 

věku. Hotel pro své stálé zákazníky poskytuje obvykle 

slevu na nápoje, extra jídlo a  další služby v  hotelu ve 

výši 10%. Autobusová zastávka je cca 150 m od hotelu. 

PLÁŽ: zrekonstruovaný hotel se nachází hned u moře 

a písečné pláže.

KAPACITA: v  hotelu je 255 pokojů (1-, 2lůžkových 

s  možností jedné přistýlky), které jsou vybaveny kou-

pelnou se sprchou a vanou, WC, klimatizací, telefonem, 

možností připojení na internet (za poplatek), fénem, TV 

se satelitním příjmem, rádiem, chladničkou (na vyžá-

dání minibar), rychlovarnou konvicí, balkónem s výhle-

dem do vnitrozemí, do zahrady nebo na moře. Boční 

a  přímé výhledy na moře jsou za příplatky. Součástí 

vybavení každého pokoje jsou župany, trepky, žehlicí 

prkno, žehlička, rychlovarná konvice, plážové osušky 

a  po příjezdu do hotelu minerální voda a  miska čers-

tvého ovoce. Pokoje typu superior (modernější design 

a nábytek – na obrázku) s výhledem na moře jsou za 

příplatek. Trezor na pokoji (za poplatek cca 1€/den).

SLUŽBY: recepce, internet na recepci (za poplatek), vý-

tah, salónek, TV místnost s čítárnou, vnitřní a venkovní 

bar, snackbar, kavárna, vnitřní a  venkovní restaurace, 

kadeřnický salón, minimarket a obchůdek se suvenýry, 

konferenční sály s moderním vybavením, prádelna (za 

poplatek), zahrada, parkoviště. Plážové osušky zdarma. 

Wifi  v prostoru hotelu (za poplatek cca 5€/hodina, cca 

12€/4 hodiny a cca 20€/12 hodin).

STRAVOVÁNÍ: formou polopenze. Snídaně – švédský 

stůl, večeře formou švédského stolu nebo bohatého 

servírovaného menu – dle výběru klienta. Předem je 

možné přikoupit si obědy.

SPORT A  ZÁBAVA: bazén s  drobnou vířivkou, sluneč-

níky a  lehátka u  bazénu, v  zahradě a  na pláži zdarma. 

Služby SPA centra – rezervace služeb se doporučuje 

během pobytu předem (vnitřní vyhřívaný bazén s  ví-

řivkou, moderně vybavené fi tcentrum (zdarma), masá-

že – různé druhy – cca 45–75€/25–55 minut, pedikúra, 

manikúra, francouzská manikúra – cca 28–45€/10–50 

minut, make-up – cca 50-70€/45-55 minut, body 

waxing – cca 8–30€, peeling – cca 50–55€/45 minut, 

úpravy obličeje, očí, tělových partií – cca 10–85€/10–60

minut, salón krásy (cca 12,50–70€/15–55 minut), hotel 

též nabízí různé balíčky služeb – cca 90–270€. Sauna (za 

poplatek cca 6€/osoba/den), parní lázeň (za poplatek cca 

6€/osoba/den), jacuzzi (za poplatek cca 6€/osoba/30 mi-

nut) – vstup do všech těchto zařízení pouze v plavkách. 

Tenis (zdarma, poplatek za večerní osvětlení), místnost 

s  různými hrami, stolní tenis (zdarma), kulečník (za po-

platek cca 1€/hra), elektrické hry a videohry (za poplatek 

cca 1-2€/hra), šachy, karetní místnost, taneční sál. Na 

pláži (nedaleko hotelu) je bohatý výběr vodních sportů 

– např. windsurfi ng, vodní lyžování, kánoe, šlapadla (vše 

za poplatek). Ve vzdálenosti cca 500 m se nachází vod-

ní park Afrodité. Kromě různých animačních programů 

v hlavní sezóně v průběhu dne (v cizím jazyce, některé 

akce za poplatek), se v hotelu konají barbecue u bazénu, 

ochutnávky vín, různé večírky (kyperské večery, folklórní 

večery), show a gurmánské večery – obvykle jen v hlavní 

sezóně.

!
4 hlavní výhody hotelu: klidné prostředí, 
péče o stálou klientelu, chutná strava, krásná 
zahrada.

Hodnocení klientů VTT v sezóně 2010
spokojeno 5 % 0 %
velmi spokojeno 95 % 100 %
nespokojeno 0 % 0 %

ostrov Kypr – Paphos

Ceník léto 2011  ceny jsou uvedeny v Kč

odlet
přílet

17.05.       
24.05.

24.05. 
02.06.

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.

26.09. 
06.10.

06.10. 
17.10.

17.10.   
28.10.

28.10.   
05.11.

dnů 8 10 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 12 9

DS 1/2 24 100 27 800 31 200 29 500 31 200 29 500 31 200 29 500 31 200 29 500 30 700 32 000 34 000 32 000 34 000 28 800 24 400

DS 1/1 28 800 33 900 38 700 36 400 38 700 36 400 38 700 36 400 38 700 36 400 38 200 38 900 41 500 38 900 41 500 36 400 29 800

DS E/B 20 600 23 200 25 600 24 400 25 600 24 400 25 600 24 400 25 600 24 400 25 200 26 200 27 500 26 200 27 500 23 900 20 800

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

Podrobné informace k cenám najdete v ceníku na stranách 297–299
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Hotel 
Elysium
www.elysium.com.cy

POLOHA: originální a  zcela jedinečný hotelový kom-

plex se nachází v klidném prostředí na okraji letoviska, 

v  těsném sousedství historických památek – Hrobek 

králů. Od centra a rybářského přístavu je tento fascinu-

jící areál vzdálen cca 2 kilometry (pěšky cca 25 minut). 

Hotelový areál svou architekturou navozuje atmosféru 

minulých století, budovy jsou postaveny v  byzant-

ském, římském, benátském i řeckém stylu.

PLÁŽ: areál leží přímo u  písečné pláže s  pozvolným 

vstupem do moře.

KAPACITA: hotelový komplex tvoří celkem 250 po-

kojů (1-, 2lůžkových s  možností přistýlky, mezonety, 

rodinné suity až pro 5 osob, studia a  vilky s  vlastním 

bazénem). Cenu za nadstandardní typy ubytování Vám 

rádi sdělíme na vyžádání. Standardní pokoje pro max. 

3 osoby jsou vybaveny koupelnou s vanou a sprchou, 

WC, klimatizací, fénem, telefonem, přípojkou na inter-

net, TV (LCD) se satelitním příjmem, minibarem, trez-

orem, balkónem nebo terasou s  výhledem na moře, 

zahradu nebo vnitrozemí. Pokoje s výhledem na moře 

jsou za příplatek. Dětská postýlka na vyžádání zdarma. 

Bezbariérový přístup je do většiny pokojů, restaurací 

a barů. Na pokojích jsou též župany a trepky. Hotel na-

bízí uvítací drink a ovocné občerstvení při ubytování.

SLUŽBY: prostorná vstupní hala s  recepcí, 4 výtahy, 

vnitřní a  venkovní bary, snackbary, kavárny, vnitřní 

a  venkovní restaurace, konferenční sály s  nejmoder-

nějším vybavením, prodejna knih, suvenýrů, potravin, 

prádelna (za poplatek), babby sitting (za poplatek), 

místnost/kancelář s možností připojení na internet (za 

poplatek cca 5€/30 minut), možnost zajištění rezervace 

a dopravy pro hráče golfu na hřiště (cca 20 km od ho-

telu), kaplička, amfi teátr pro večerní představení a růz-

ná show, zahrada s  citronovníky, olivovníky, jasmíny 

a celou řadou okrasných keřů a stromů typických pro 

Středozemí, parkoviště. Wifi  v prostoru recepce (za po-

platek cca 10€/od poledne do poledne druhého dne).

STRAVOVÁNÍ: jen snídaně formou švédského stolu. 

Předem je možné zakoupit obědy, večeře nebo celou 

plnou penzi. Pro děti je možné zajistit večeře na dřívější

čas.

SPORT A  ZÁBAVA: venkovní bazény s  hydromasáží, 

dětský bazén, slunečníky a lehátka u bazénu, v zahra-

dě a na pláži zdarma, vnitřní bazén s vířivkou (v zimním 

období vyhřívaný), dětský koutek, dětský klub (pro 

děti od 3–12 let od 10:00–18:00, 6x týdně během léta), 

2 tenisové kurty (zdarma včetně raket a míčků, za po-

platek jen večerní osvětlení – cca 1€/15 minut), stolní 

tenis, možnost zajištění kurzů potápění, moderně vy-

bavené fi tcentrum (zdarma), sauna a  pára, v  případě 

zakoupení některé procedury ze služeb SPA je sauna 

a pára zdarma, různé druhy masáží (za poplatek), mož-

nost předem zakoupit lázeňské balíčky služeb na 3–6 

dnů, obvykle s 6–15 procedurami; rádi Vám poskytne-

me více informací, salón krásy (např. pedikúra, manikú-

ra, make up, kadeřnictví – vše za poplatek). Hotel pro 

své hosty pořádá v hlavní sezóně animační a zábavné 

programy, show, večerní představení (v  cizím jazyce). 

Vodní sporty na pláži (za poplatek).

!
4 hlavní výhody hotelu: originální prostře-
dí, úžasná atmosféra, vyhlášené Spa cent-
rum, hned u moře.

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

ostrov Kypr – Paphos

Ceník léto 2011  ceny jsou uvedeny v Kč

odlet
přílet

17.05.       
24.05.

24.05. 
02.06.

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.

26.09. 
06.10.

06.10. 
17.10.

17.10.   
28.10.

28.10.   
05.11.

dnů 8 10 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 12 9

DS 1/2 31 200 36 500 41 900 39 200 41 900 39 200 47 400 44 200 47 400 44 200 47 400 44 200 47 400 44 200 47 400 47 400 37 900

DS 1/1 42 200 50 600 59 100 54 900 59 100 54 900 67 900 62 900 67 900 62 900 67 900 62 900 67 900 62 900 67 900 67 900 52 800

DS E/B 25 600 29 300 33 100 31 200 33 100 31 200 36 900 34 700 36 900 34 700 36 900 34 700 36 900 34 700 36 900 36 900 30 200

DT 1/2 23 300 26 500 29 600 28 000 29 600 28 000 32 900 31 000 32 900 31 000 32 900 31 000 32 900 31 000 32 900 32 900 27 300

DT E/B 17 900 19 600 21 200 20 400 21 200 20 400 22 800 21 900 22 800 21 900 22 800 21 900 22 800 21 900 22 800 22 800 20 000

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 (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

Podrobné informace k cenám najdete v ceníku na stranách 297–299256
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Hotel 
Cynthiana Beach 
www.cynthianahotel.com

POLOHA: hotelový areál s  příjemnou atmosférou se 

nachází v klidném prostředí, na jednom z nádherných 

a unikátních míst regionu, v oblasti zvané Kissonerga. 

Okolo jsou zahrady s palmami a krásnou vegetací. Od 

centra Paphosu je vzdálen cca 7 km, kam je možné do-

jet místním autobusem (zastávka je nedaleko hotelu). 

Z hlavní silnice jezdí autobus č. 10 (velmi frekventova-

né spojení, během dne každých cca 20 minut) – Coral 

Bay – Paphos, autobus č. 15 (květen – říjen) – Coral 

Bay – Kato Paphos (turistická oblast), v  hlavní sezóně 

každých cca 15 minut až do 23:00. Cena jízdenky cca 

1,50€/osoba a cca 1,20€/dítě/jedna cesta. Archeologic-

ké památky Hrobky králů v Paphosu jsou ve vzdálenos-

ti cca 5 km od hotelu.

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 ma-

lou, uměle vytvořenou, písečnou pláž. Jedna z nejkrás-

nějších a  nejznámějších zátok s  písečnou pláží Coral 

Bay je ve vzdálenosti cca 5 km od hotelu.

KAPACITA: hotelový komplex tvoří hlavní a 4 další bu-

dovy, celkem je zde 230 pokojů (1-, 2lůžkových s mož-

ností jedné přistýlky a rodinné pokoje pro 4 osoby, kte-

ré tvoří jedna místnost se 2 pevnými lůžky a palandou 

nebo 2 přistýlkami pro děti). Všechny pokoje jsou vy-

baveny koupelnou se sprchou a vanou, WC, klimatizací, 

telefonem, fénem, TV se satelitním příjmem a rádiem, 

balkónem nebo terasou s výhledem na moře, zahradu, 

letovisko a okolí. Výhled na moře je za příplatek. Pokoje 

v hlavní budově jsou převážně jen s výhledem na moře. 

Chladnička (za poplatek cca 5€/den), trezor na pokoji 

(za poplatek cca 14€/týden). Dětská postýlka na vyžá-

dání zdarma. Hotel má kromě standardních pokojů též 

pokoje typu suites a superior (s chladničkou, trezorem 

na pokoji a rychlovarnou konvicí), které jsou za zvláštní 

poplatek (na vyžádání rádi zpracujeme konkrétní kal-

kulaci pobytu).

SLUŽBY: v hlavní budově – recepce, výtah, salónek s TV 

se satelitním příjmem, internetový koutek (za poplatek 

cca 1€/30 minut), konferenční sál, snackbar, vnitřní re-

staurace, koktejl bar, bar u bazénu a na pláži, kavárna, 

vyhlídková terasa, obchod se suvenýry a hygienickými 

potřebami; nádherná zahrada a  parkoviště. Plážové 

osušky (zdarma). Wifi  v prostoru recepce (za poplatek 

cca 1,50€/5 minut, cca 7€/45 minut, cca 9€/hodina).

STRAVOVÁNÍ: formou polopenze nebo za příplatek ALL 

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

Předem je možné přikoupit si obědy. 

SPORT A  ZÁBAVA: 2 venkovní bazény, dětský bazén, 

slunečníky a lehátka u bazénu a na pláži zdarma, vnitř-

ní bazén (vyhřívaný v  zimním období), dětské hřiště, 

sauna (za poplatek cca 7€/osoba/15 minut), volejba-

lové kurty (zdarma), kulečník (za poplatek cca 1€/hra). 

Tenisové kurty, stolní tenis a fi tcentrum – zdarma. Na 

vyžádání lze zajistit potápění (za poplatek). Hotel pro 

své hosty pořádá obvykle v  hlavní sezóně různé ani-

mační programy (v cizím jazyce) a sportovní akce přes 

den a společenské a zábavné večery (disko, živá hudba, 

folklórní večírky).

!
4 hlavní výhody hotelu: romantické pro-
středí, ochotný personál, krásný výhled na 
moře z hotelové terasy, pěkná krajina.

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

ostrov Kypr – Kissonerga/Paphos

All inclusive zahrnuje: 
Snídaně (06:00–09:30), obědy (12:30–14:30) a  večeře (19:00–
21:30) formou švédského stolu 
Neomezenou konzumaci rozlévaných nealkoholických nápojů 
(voda, soda, ovocné šťávy, džusy, filtrovaná káva, nescafé, čaj) 
a  rozlévaných místních alkoholických nápojů (točené pivo, víno, 
koktejly dle nabídky a další) od 10:00–23:00. Beach Bar je otevřen 
od 10:00–18:00, hlavní bar je otevřen od 18:00–23:00) 
Lehké občerstvení ve formě teplých a  studených snacků od 
16:00–17:30
Zmrzlinu (kopečkovou) pro děti od 15:00–18:00
Sportovní aktivity – fitcentrum, tenis, stolní tenis, volejbal,
aerobic, vodní aerobic, stolní hry a boccia 

Dětské slevy
1. dítě do 14 let – ubytování zdarma, polopenze zdarma

2. dítě do 14 let – ubytování zdarma, snídaně zdarma 
(večeře jsou již zahrnuty v uvedené ceně DT 2. E/B)

Ceník léto 2011  ceny jsou uvedeny v Kč

odlet
přílet

17.05.       
24.05.

24.05. 
02.06.

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.

26.09. 
06.10.

06.10. 
17.10.

17.10.   
28.10.

28.10.   
05.11.

dnů 8 10 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 12 9

DS 1/2 18 900 20 700 22 600 21 700 22 600 21 700 22 600 24 800 26 100 24 800 23 700 22 500 23 500 22 500 23 500 22 200 19 600

DS 1/1 21 700 24 400 27 000 25 700 27 000 25 700 27 000 28 800 30 500 28 800 28 100 26 500 27 900 26 500 27 900 26 600 22 800

DS E/B 17 000 18 300 19 600 18 900 19 600 18 900 19 600 21 100 22 000 21 100 20 400 19 500 20 200 19 500 20 200 19 300 17 400

DT 1/2 17 200 18 500 19 900 19 200 19 900 19 200 19 900 21 600 22 500 21 600 20 800 19 900 20 600 19 900 20 600 19 600 17 600

DT E/B 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200

DT 2. E/B 13 900 14 400 14 800 14 600 14 800 14 600 14 800 14 600 14 800 14 600 14 800 14 600 14 800 14 600 14 800 14 800 14 200

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 14 let ve dvoulůžkovém pokoji (podmínkou je dítě ubytované společně s jednou 
dospělou osobou), DT E/B - dítě od 2 do 14 let na první přistýlce, event. na třetím lůžku, DT 2. E/B - dítě od 2 do 14 let na druhé přistýlce, event. na 
čtvrtém lůžku

Podrobné informace k cenám najdete v ceníku na stranách 297–299
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Hotel 
Queeǹ s Bay
www.queensbay.com.cy

POLOHA: hotel s  příjemnou atmosférou se nachází 

v  klidném prostředí, jen cca 8 km od centra Paphosu 

(cca 10 minut místním autobusem, zastávka je ve vzdá-

lenosti cca 250 m od hotelu), v jedné z nejkrásnějších 

částí oblasti Kissonerga. Je zasazený do nádherné roz-

lehlé zahrady, která se rozprostírá až k pláži, disponuje 

impozantními výhledy na okolní stále zelené banánové 

plantáže, safírově modré moře a hory. Z hlavní silnice 

jezdí autobus č. 10 (během dne každých 20 minut) 

– Coral Bay – Paphos, autobus č. 15 (květen – říjen) – 

Coral Bay – Kato Paphos (turistická oblast), v hlavní se-

zóně každých cca 15 minut až do 23:00. Cena jízdenky 

cca 1,5€/osoba a cca 1,2€/dítě/jedna cesta.

PLÁŽ: před hotelem je menší písečná pláž, stejně tak 

divoká skalnatá pláž (doporučujeme boty do vody). 

Příjemné koupání a pestrá nabídka vodních sportů je 

též na krásné písečné pláži Coral Bay, cca 4 km, kam je 

možné dojet městským autobusem. 

KAPACITA: hotel má 200 pokojů (1-, 2lůžkové s  mož-

ností jedné přistýlky, rodinné pokoje s  výhledem na 

moře pro 4–5 osob, které tvoří jedna místnost se 2 

pevnými lůžky a palandou nebo s 2–3 přistýlkami pro 

děti), Všechny pokoje jsou vybaveny koupelnou se spr-

chou a  vanou, WC, klimatizací, telefonem, fénem, TV 

se satelitním příjmem a  rádiem, balkónem, verandou 

či terasou. Pokoje mají výhled na moře, hory, zahradu 

nebo vnitrozemí. Výhled na moře je za příplatek. Trezor 

na recepci nebo na pokoji (za poplatek cca 12€/týden), 

chladnička (za poplatek cca 5€/den). Hotel neposkytu-

je adaptéry na elektrické přístroje. Dětská postýlka na 

vyžádání zdarma.

SLUŽBY: vstupní hala s recepcí, internetový koutek (za 

poplatek cca 2€/20 minut, cca 5€/hodina), výtahy, sa-

lónek s TV a videem, vnitřní a venkovní bar, snackbar, 

kavárna, vnitřní a venkovní restaurace, obchod se su-

venýry, velká konferenční místnost, rozsáhlá zahrada, 

parkoviště. Wifi  v prostoru recepce salónku, u bazénu 

a  v  pokojích s  výhledem na moře (za poplatek cca 

10€/180 minut, cca 15€/den, cca 50€/týden).

STRAVOVÁNÍ: formou polopenze nebo za příplatek ALL 

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

SPORT A ZÁBAVA: venkovní bazén, dětský bazén, vnitř-

ní bazén (v provozu jen v zimním období, kdy je vyhří-

vaný), lehátka a slunečníky zdarma u bazénu a v zahra-

dě; dětské hřiště a koutek, malá tělocvična, šipky, stolní 

tenis a  tenisové kurty (zdarma, osvětlení tenisových 

kurtů ve večerních hodinách za poplatek, zapůjčení 

tenisové rakety za poplatek cca 2€/hodina), sauna (za 

poplatek cca 5€/hodina), videohry (za poplatek cca 1€/

hra), kulečník (za poplatek cca 1€/hra), minigolf (za po-

platek cca 1€/hra + 1 míček) a další hry např. kuželky 

(za poplatek cca 2€/osoba). Možnost masáží a  potá-

pění (na vyžádání, za poplatek). Na recepci lze zajistit 

pronájem jízdních kol, mopedů a motocyklů. Hotel or-

ganizuje pro své hosty v hlavní sezóně různé animační 

programy (v cizím jazyce), společenské večery, folklórní 

akce a živou hudbu.

!
4 hlavní výhody hotelu: Krásná poloha, 
rozlehlá zahrada, dobrý servis, výborná 
kuchyně.

Hodnocení klientů VTT v sezóně 2010
spokojeno 20 % 5 %
velmi spokojeno 80 % 95 %
nespokojeno 0 % 0 %

ostrov Kypr – Kissonerga/Paphos

All inclusive zahrnuje: 
Snídaně (07:15–10:00) a  večeře (19:00–21:00; v  létě 19:30 až 
22:00) – švédský stůl, obědy – výběr z bohaté nabídky a la carte 
nebo formou švédského stolu (dle aktuální obsazenosti hotelu)

Obědy, snacky a  další lehké občerstvení (sladkosti, sandwiche, 
těstoviny, saláty, chuťovky na grilu) od 12:00–17:30

Koláčky, moučníky, sušenky, ovoce a zmrzlinu od 12:00–21:30

Neomezenou konzumaci rozlévaných nealkoholických (voda, 
šťávy, džusy, filtrovaná káva, čaj, nealkoholické koktejly) a rozlé-
vaných místních alkoholických nápojů (točené pivo, víno, koktejly, 
různé destiláty) od 10:30–24:00

Sportovní možnosti zdarma: fitcentrum, stolní tenis, tenis, šipky 
a kuželky (green bowls)

Animační programy (v hlavní sezóně, v cizím jazyce), další spor-
tovní aktivity jako lukostřelba, koktejl s managementem hotelu aj.

Rychlovarnou konvice na pokoji 

Dětské slevy
1. dítě do 14 let – ubytování zdarma, polopenze zdarma

Ceník léto 2011  ceny jsou uvedeny v Kč

odlet
přílet

17.05.       
24.05.

24.05. 
02.06.

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.

26.09. 
06.10.

06.10. 
17.10.

17.10.   
28.10.

28.10.   
05.11.

dnů 8 10 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 12 9

DS 1/2 18 600 20 400 22 200 21 300 23 500 22 500 26 100 24 800 26 100 24 800 24 900 23 700 24 800 23 700 24 800 22 200 19 600

DS 1/1 21 100 23 600 26 100 24 800 28 100 26 700 31 200 29 500 31 200 29 500 30 000 28 300 29 900 28 300 29 900 26 100 22 400

DS E/B 16 800 18 100 19 300 18 700 20 200 19 500 22 000 21 100 22 000 21 100 21 200 20 300 21 100 20 300 21 100 19 300 17 400

DT 1/2 16 600 17 900 19 200 18 500 20 100 19 400 21 900 21 000 21 900 21 000 21 000 20 200 21 000 20 200 21 000 19 200 17 300

DT E/B 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200

DT 2. E/B 15 400 16 300 17 200 16 800 17 800 17 300 19 100 18 500 19 100 18 500 18 500 17 900 18 500 17 900 18 500 17 200 15 900

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 14 let ve dvoulůžkovém pokoji (podmínkou je dítě ubytované společně s jednou 
dospělou osobou), DT E/B - dítě od 2 do 14 let na první přistýlce, event. na třetím lůžku, DT 2. E/B - dítě od 2 do 14 let na druhé nebo třetí přistýlce, 
event. na čtvrtém nebo pátém lůžku

Podrobné informace k cenám najdete v ceníku na stranách 297–299258
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Hotel 
– apartments kat. A 
Corallia Beach 
www.corallia.com.cy

POLOHA: velmi žádané ubytování typu hotel – apart-

ments je zasazeno uprostřed krásné zahrady přímo 

na břehu moře letoviska Coral Bay. Centrum Paphosu 

je vzdáleno cca 13 km. Tam se pohodlně dostanete 

místním autobusem (zastávka je poblíž hotelu). Au-

tobus č. 10 (velmi frekventované spojení, během dne 

každých cca 20 minut) – Coral Bay – Paphos, autobus 

č. 15 (květen – říjen) – Coral Bay – Kato Paphos (turis-

tická oblast), v hlavní sezóně každých cca 15 minut až 

do 23:00. Cena jízdenky cca 1,50€/osoba a cca 1,20€/

dítě/jedna cesta.

PLÁŽ: Zdejší písečná pláž hned u hotelu patří mezi nej-

krásnější na ostrově. Vstup do moře je pozvolný. 

KAPACITA: hotel – apartments tvoří 94 jednotek 

(34  studií a  60 apartmánů). Studia pro 2–3 osoby se 

skládají z jedné místnosti s rozkládacím lůžkem pro tře-

tí osobu, v níž je i vybavený kuchyňský kout s elektric-

kým vařičem, troubou, rychlovarnou konvicí a  chlad-

ničkou. 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 tohoto 

pokoje je též vybavený kuchyňský kout s  elektrickým 

vařičem, troubou, rychlovarnou konvicí a chladničkou. 

Všechna studia a apartmány mají vlastní koupelnu se 

sprchou nebo vanou, WC, klimatizaci, telefon, fén, TV 

se satelitním příjmem s  rádiem, balkón nebo terasu 

s menším či větším bočním výhledem na moře. Lepší 

výhled na moře je za příplatek. Některé pokoje mohou 

být propojené (na vyžádání). Trezor na pokoji (za po-

platek cca 24€/pobyt), na vyžádání je též možné zajistit 

si zdarma žehličku a  žehlicí prkno. Hotel neposkytuje 

adaptéry na elektrické přístroje. Dětská postýlka na vy-

žádání zdarma.

SLUŽBY: recepce, směnárna, salónek, internetový kou-

tek (zdarma), 3 výtahy, vnitřní a  venkovní bar s TV se 

satelitním příjmem a velkou obrazovkou, vnitřní a ven-

kovní restaurace, rybí taverna u moře, minimarket, prá-

delna, nádherná zahrada, parkoviště. Wifi  v  prostoru 

recepce (v sezóně 2010 zdarma, od sezóny 2011 prav-

děpodobně za poplatek).

STRAVOVÁNÍ: formou polopenze. Snídaně i  večeře – 

švédský stůl.

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

hátka u bazénu zdarma, sluneční terasa, dětské hřiště 

a koutek, fi tcentrum (zdarma), sauna (za poplatek cca 

5€/osoba/hodina), masáže (za poplatek různé druhy, 

na vyžádání, cca 25–50€/30minut), tenis (zapůjčení ra-

ket – za poplatek cca 4€/hodina), stolní tenis (zapůjčení 

pálek za poplatek cca 2€/30 minut), kulečník (za popla-

tek cca 1€/hra), kuželky (za poplatek cca 4,50€/hodina), 

herna. Slunečníky a  lehátka na pláži (za poplatek cca 

2,50€/lehátko nebo slunečník/den). Hotel pořádá pro 

své hosty obvykle v hlavní sezóně řecké a kyperské ve-

čírky (v cizím jazyce). 

!
4 hlavní výhody hotelu: ideální poloha, 
krásná zátoka, prostorné ubytování v hotelo-
vých apartmánech, klidné prostředí.

 

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

ostrov Kypr – Coral Bay/Paphos

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

ppppp pp

Ceník léto 2011                                                              studia pro 2 - 3 osoby ceny jsou uvedeny v Kč

odlet
přílet

17.05.       
24.05.

24.05. 
02.06.

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.

26.09. 
06.10.

06.10. 
17.10.

17.10.   
28.10.

28.10.   
05.11.

dnů 8 10 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 12 9

DS 1/2 18 900 20 700 22 500 21 600 22 500 23 000 24 100 23 000 24 100 23 000 24 100 23 000 24 100 23 000 24 100 24 100 20 900

DS E/B 15 900 16 800 17 800 17 300 17 800 17 300 17 800 17 300 17 800 17 300 17 800 17 300 17 800 17 300 17 800 17 800 16 400

DT 1/2 17 600 19 100 20 700 19 900 20 700 19 900 20 700 19 900 20 700 19 900 20 700 19 900 20 700 19 900 20 700 20 700 18 400

DT E/B 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200

Ceník léto 2011                                                         apartmány pro 2 - 5 osob ceny jsou uvedeny v Kč

odlet
přílet

17.05.       
24.05.

24.05. 
02.06.

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.

26.09. 
06.10.

06.10. 
17.10.

17.10.   
28.10.

28.10.   
05.11.

dnů 8 10 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 12 9

DS 1/2 19 500 21 500 23 500 22 500 23 500 23 900 25 000 23 900 25 000 23 900 25 000 23 900 25 000 23 900 25 000 25 000 21 600

DS E/B 15 900 16 800 17 800 17 300 17 800 17 300 17 800 17 300 17 800 17 300 17 800 17 300 17 800 17 300 17 800 17 800 16 400

DT 1/2 19 300 21 300 23 300 22 300 23 300 23 700 24 900 23 700 24 900 23 700 24 900 23 700 24 900 23 700 24 900 24 900 21 500

DT E/B 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200

DT 2. E/B 14 700 15 300 16 000 15 700 16 000 15 700 16 000 15 700 16 000 15 700 16 000 15 700 16 000 15 700 16 000 16 000 15 000

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 ve studiu), 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 nebo třetí přistýlce, event. na čtvrtém a pátém lůžku v apart-
mánu

Podrobné informace k cenám najdete v ceníku na stranách 297–299
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Hotel 
Coral Beach
www.leptoscalypso.com

POLOHA: příjemný a velmi rozlehlý hotelový komplex 
se rozprostírá v klidném idylickém prostředí. V blízkosti 
se nachází známé a  turisty hojně vyhledávané město 
Paphos. Zdejší komplex je situován na konci Akamass-
kého poloostrova, tato oblast je od roku 1980 chráněná 
světovou organizací Unesco. Jedinečnost tohoto resor-
tu zaručuje kombinace tradičních kyperských prvků 
s  vymoženostmi moderního 5hvězdičkového hotelu. 
Hosté zde mohou poznat krásy okolní krajiny z koňské-
ho hřbetu, jízdou jeepem nebo plavbou na lodi. Pro ro-
diny s dětmi hotel připravil speciální nabídku – FAMILY 
PLAN, s all inclusive stravováním a ubytováním v rodin-
ném pokoji pro 3 osoby nebo studiu pro 4 osoby.
PLÁŽ: hotelový komplex se nachází hned u mořského 
pobřeží a krásné písečné pláže, kde je malý romantický 
přístav. Vstup do vody je pozvolný. 
KAPACITA: hotelový areál nabízí 16 typů ubytování 
(standardní pokoje s výhledem do vnitrozemí nebo na 
moře, studia pro 4 osoby (v hlavní budově nebo v za-
hradě, typu standard a superior), dále studia duplex až 
pro 5 osob s výhledem na moře. Ceny za nadstandard-
ní typy pokojů (např. duplex studio) Vám rádi sdělíme 
na vyžádání. Stejně tak za ubytování v oddělené části 
hotelu (Executive wing, kam mají přístup jen dospělé 
osoby – typu superior, junior suite, beach suite, execu-
tive suite s jednou nebo dvěmi ložnicemi, Presidential 
a Royal suites). Hotelový areál nabízí ubytování ve 421 
pokojích (1-, 2lůžkových s možností přistýlek pro děti 
(věk dětí omezen). Všechny pokoje jsou vybaveny kou-
pelnou s vanou a sprchou, WC, klimatizací, telefonem, 
fénem, TV (LCD nebo plazma) se satelitním příjmem 
a rádiem, rychlovarnou konvicí, minibarem, trezorem, 
balkónem nebo terasou s  výhledem do vnitrozemí. 
Výhledy na moře (boční SSV a  lepší výhled SV) jsou 
za příplatky. V případě ubytování v rámci akce FAMILY 
PLAN je příplatek za rodinný pokoj s výhledem na moře 
a za pokoj typu studio (až pro 4 osoby) s výhledem do 
zahrady. Některé pokoje mohou být propojené (na vy-
žádání). Dětská postýlka na vyžádání zdarma. 
SLUŽBY: vstupní hala s recepcí, salónek, výtahy, hlídaní 
dětí (za poplatek), obchod se suvenýry, butik, klenot-
nictví, konferenční sály s nejmodernějším vybavením, 
internetová kavárna, umělecké centrum, kadeřnic-
tví, knihovna, 6 restaurací (vnitřní i  venkovní), 3 bary 
(vnitřní i venkovní), nightclub, snackbary, taverna a bar 
v  přístavu, velká zahrada, parkoviště. Plážové osušky 
(za vratnou zálohu cca 20€). Služby pro rodiny s dětmi 
– ohřívač lahví, konvice, mikrovlnné trouby, výměna 
plenek, hlídání dětí – za poplatek. Wifi  u recepce a ve 
společných prostorách (za poplatek cca 13€/24 hodin, 
cca 26€/3 dny a cca 52€/týden).
STRAVOVÁNÍ: snídaně formou švédského stolu. Pře-
dem je možné zakoupit večeře (švédský stůl) nebo ALL 
INCLUSIVE (viz popis). Na místě je též možné zakoupit 
večeře v restauraci à la carte. U nabídky FAMILY PLAN je 
už v ceně stravování formou ALL INCLUSIVE (viz popis).  
SPORT A  ZÁBAVA: 2 bazény, 2 dětské bazény, vnitřní 
bazén (v  zimním období vyhřívaný), slunečníky a  le-
hátka u bazénu a na pláži zdarma, dětské hřiště, dětský 
klub, relaxační centrum SPA – velmi široká nabídka pro-
cedur, masáží (za poplatky) a balíčků (na jeden den, na 
týden – od cca 119–385€), pára (cca 6€), sauna (cca 6€), 
jacuzzi (cca 6€), dobře vybavené fi tcentrum, místnost 
na cvičení se zrcadly, squash (cca 5€/osoba/ hodina 
– pronájem vybavení + vratná záloha cca 20€), stolní 
tenis (vratná záloha), 4 tenisové kurty (cca 5€/ osoba/
hodina – pronájem raket a míčků, večerní osvětlení – za 
poplatek + vratná záloha cca 20€), místnost s různými 
hrami a  kulečníkem (za poplatek). Možnost zajištění 
kurzů potápění, jízdy na koních, jízdní kola. Hotel pro 
své hosty pořádá v hlavní sezóně kyperské a meziná-
rodní večery a animační programy (v cizím jazyce).

!
4 hlavní výhody hotelu: výhodná cena pro 
rodiny s dětmi, hned u moře a pláže, pěkné 
ubytování, spousta aktivit pro děti.

Hodnocení klientů VTT v sezóně 2010
spokojeno 5 % 0 %
velmi spokojeno 95 % 100 %
nespokojeno 0 % 0 %

ostrov Kypr – Coral Bay/Paphos

Ceník léto 2011                                     standardní pokoje s výhledem do vnitrozemí ceny jsou uvedeny v Kč

odlet
přílet

17.05.       
24.05.

24.05. 
02.06.

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.

26.09. 
06.10.

06.10. 
17.10.

17.10.   
28.10.

28.10.   
05.11.

dnů 8 10 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 12 9

DS 1/2 25 500 29 200 32 900 31 000 32 900 31 000 36 400 34 200 36 400 34 200 38 000 35 700 38 000 35 700 32 900 32 900 27 300

DS 1/1 31 800 37 300 42 800 40 000 42 800 40 000 46 300 43 200 46 300 43 200 47 900 44 700 47 900 44 700 42 800 42 800 34 500

DS E/B 21 600 24 200 26 800 25 500 26 800 25 500 29 200 27 700 29 200 27 700 30 400 28 700 30 400 28 700 26 800 26 800 22 900

DT 1/2 22 100 24 800 27 600 26 200 27 600 26 200 30 200 28 600 30 200 28 600 31 500 29 700 31 500 29 700 27 600 27 600 23 500

DT E/B 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200

DT 2. E/B 12 300 12 300 12 300 12 300 12 300 12 300 12 300 12 300 12 300 12 300 12 300 12 300 12 300 12 300 12 300 12 300 12 300

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 (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 3 let na druhé přistýlce, event. na čtvrtém lůžku 

Ceník léto 2011                                                         Family Plan s all inclusive ceny jsou uvedeny v Kč

odlet
přílet

17.05.       
24.05.

24.05. 
02.06.

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.

26.09. 
06.10.

06.10. 
17.10.

17.10.   
28.10.

28.10.   
05.11.

dnů 8 10 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 12 9

DS 1/2 
ROD MV

30 000 35 000 40 000 37 500 40 000 37 500 43 700 40 900 43 700 40 900 43 700 42 500 45 500 42 500 45 500 40 000 32 500

DS 1/2 
STU SV

34 700 41 000 47 400 44 200 47 400 44 200 51 100 47 500 51 100 47 500 51 100 49 200 52 900 49 200 52 900 47 400 37 900

DS E/B 28 000 32 500 36 900 34 700 36 900 34 700 39 500 37 000 39 500 37 000 39 500 38 200 40 800 38 200 40 800 36 900 30 200

DT 1/2 
ROD MV

29 900 34 900 39 900 37 400 39 900 37 400 43 600 40 700 43 600 40 700 43 600 42 400 45 400 42 400 45 400 39 900 32 400

DT 1/2 
STU SV

34 500 40 900 47 200 44 100 47 200 44 100 50 900 47 400 50 900 47 400 50 900 49 100 52 700 49 100 52 700 47 200 37 700

DT E/B 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200

DT 2. E/B 12 300 12 300 12 300 12 300 12 300 12 300 12 300 12 300 12 300 12 300 12 300 12 300 12 300 12 300 12 300 12 300 12 300

*DT E/B 18 200 19 900 21 500 20 700 21 500 20 700 21 500 20 700 21 500 20 700 21 500 20 700 21 500 20 700 21 500 21 500 19 000

DS 1/2 rodinný MV - dospělá osoba v RODINNÉM pokoji, DS 1/2 studio SV - dospělá osoba ve dvoulůžkovém pokoji typu STUDIO, DS E/B - dospělá 
osoba na první přistýlce, event. na třetím lůžku - všech typů, DT 1/2 rodinný MV - dítě od 2 do 15 let v RODINNÉM pokoji, DT 1/2 studio SV - dítě od 
2 do 15 let ve dvoulůžkovém pokoji typu STUDIO, DT E/B - dítě od 2 do 7 let na první přistýlce, event. na třetím lůžku - všech typů, DT 2. E/B - dítě 
od 2 do 7 let na druhé přistýlce, event. na čtvrtém lůžku v pokoji typu STUDIO, *DT E/B - dítě od 7 do 15 let na první přistýlce, event. na třetím 
lůžku - všech typů a dítě od 7 do 15 let na druhé přistýlce, event. na čtvrtém lůžku v pokoji typu STUDIO

Podrobné informace k cenám najdete v ceníku na stranách 297–299260
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ostrov Kypr – Coral Bay/Paphos

All inclusive zahrnuje: 
Snídaně (07:00–10:00), obědy (13:00–15:00) a  večeře
(19:00–21:00) formou švédského stolu. Během týdne jsou tema-
tické večeře na terasách s  živou hudbou nebo folklórem. Během 
pobytu je možné večeřet po předchozí rezervaci i v dalších hotelo-
vých restauracích. Během obědů a večeří rozlévané nealkoholické 
nápoje (voda, sladké limonády) a  rozlévané alkoholické nápoje 
(domácí víno a točené pivo)

Neomezenou konzumaci rozlévaných nealkoholických nápojů 
(voda, ovocné šťávy, džusy, teplé nápoje) a  místních i  dová-
žených alkoholických nápojů a  koktejlů dle nabídky od
10:00–24:00

Občerstvení formou snacků, sladkostí a  chuťovek po celý den 
(mimo časů, kdy jsou obědy a večeře) 

Zmrzlinu (kopečkovou) od 11:00–18:00 v baru u bazénu

Odpolední filtrovanou kávu a  čaj (více druhů) se sušenkami, 
koláčky a sladkostmi 

Programy pro mladistvé i dospělé během dne (v hlavní sezóně cca 
6x týdně, v cizím jazyce)

Sportovní vyžití: fitcentrum (od 18 let), sauna, pára, jacuzzi (od 
16 let věku) – pouze po předešlé rezervaci na recepci Health & 
Beauty Spa centra (provozní doba obvykle 08:00–20:00), tenis, 
lekce potápění, plážový volejbal, squash, stolní tenis, kulečník, 
šipky, lukostřelba

Dětský miniclub – Dolphin (pro děti od 3–11 let) – mladší 
děti jen s  doprovodem rodičů – velmi pestrý a  bohatý program
(cca 6x týdně, v hlavní sezóně)

Konzumace v  minibaru dle ceníku, vodní sporty za poplatek, 
golfové hřiště v okolí (za poplatek)

Dětské slevy
1. a 2. dítě do 7 let – ubytování zdarma, All inclusive zdarma 
(pouze v rámci nabídky Family Plan)

1. dítě do 12 let – ubytování zdarma, snídaně nebo 
polopenze zdarma (v závislosti na typu stravy rodičů) 

2. dítě do 3 let – ubytování zdarma, snídaně nebo 
polopenze zdarma (v závislosti na typu stravy rodičů)

Podrobné informace k cenám najdete v ceníku na stranách 297–299
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ostrov Kypr

1) Egypt

Pohodlná plavba z  přístavu Limassol do egyptského 

Port Saidu se může stát příjemným zpestřením Vaší 

dovolené. Výletní lodě jsou velmi kvalitně vybavené 

a nabízejí cestujícím dokonalý komfort. Zájezd začíná 

transferem od Vašeho hotelu do přístavu, kde po vy-

řízení nezbytných formalit budete ubytováni na lodi 

v  kajutách se standardním vybavením. Za noci urazí 

loď vzdálenost mezi evropským a  africkým kontinen-

tem. V  přístavu jsou připraveny autobusy s  místními 

průvodci, kteří Vás během dne seznámí se základní-

mi informacemi o  zemi faraónů a  pyramid. Navštívíte 

hlavní město Káhiru a velmi významné archeologické 

muzeum. Rušnými ulicemi se budete proplétat k pyra-

midovému poli, kde spatříte kromě nepřekonatelných 

a  obdivovaných pyramid také Sfi ngu. Krátké volno 

bude na nákup typických egyptských suvenýrů – ba-

revně pokreslených papyrů, parfémů, ručně tkaných 

koberečků či šperků s hieroglyfy.

2) Izrael 

Čeká na Vás příjemná plavba z Limassolu do Haify. Na-

vštěvuje se Jeruzalém (Křížová cesta, Zeď nářků, Gol-

gotha, Getsemanské zahrady, Chrám národů), Betlém 

(rodné město Ježíše Krista). Zajímavý odkaz: www.izrael.cz

3) Libanon

V době hlavní turistické sezóny máte jedinečnou mož-

nost poznat a  seznámit se s  Libanonem, pro českého 

turistu doposud méně známou destinací. Vysvětlení, 

proč je Libanon přezdíván zemí cedru, se Vám dostane 

od místního průvodce, který Vás během dne seznámí 

s těmi nejdůležitějšími a nejzákladnějšími informacemi 

o  této krásné zemi. První zastávka je v  Bejrútu, jehož 

centrum tvoří staré tradiční stavby spojené s moderní 

architekturou. Cesta dále pokračuje do Džaita Grotto, 

zdejší atraktivity, kde v jeskyních po dlouhá staletí stojí 

stalaktity a  stalagmity. Byblos je místem s  nejstarším 

osídlením na světě, kde jsou proti sobě v  kontrastu 

antické ruiny a pestrý, živý a všemi barvami a vůněmi 

zářící bazar. Výlet dále pokračuje k panoramatické vy-

hlídce na Džúniá a do pohoří, kde je kostel Panny Marie 

Harissy ve výšce 620 m. Po večeři je možnost navštívit 

jedno z neznámějších kasin na světě, kde je ovšem po-

žadován vstup jen ve společenském oblečení. Ti, kdo 

neholdují hrám, se mohou projít nočními uličkami Bej-

rútu. Plavba je realizována lodní společností, pokud to 

umožňuje politická situace v Libanonu.

4) a 5) Letecký výlet do Egypta s plavbou po 

Nilu nebo do Izraele 

Letecky se můžete vydat na jednodenní výlet do Egyp-

ta, kde Vás kromě nejznámějších památek čeká ještě 

krátká plavba po Nilu. Stejně tak letadlem můžete vy-

razit na prohlídku Izraele. Let do Tel Avivu, odtud au-

tobusem s prohlídkou Jeruzaléma - Křížová cesta, Zeď 

nářků, Golgotha, Getsemanské zahrady, Chrám náro-

dů) a koupání v Mrtvém moři. 

Orientační ceny fakultativních výletů

Egypt od cca 355€

Izrael  od cca 310€

Libanon  aktuální info u delegáta 

Jednodenní Egypt letecky  aktuální info u delegáta 

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 %. 
Na výlety je nutný cestovní pas.

Tyto fakultativní výlety si můžete zakoupit přímo na místě prostřed-
nictvím nabídek místních kanceláří. Zde se též informujte o  všeo-
becných 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. 
Fakultativní výlety, které si zákazník objedná přímo v místě pobytu, 
nejsou součástí služeb poskytovaných cestovní kanceláří zákazníko-
vi a  cestovní 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 fakulta-
tivního výletu, musí obrátit výlučně na poskytovatele fakultativního 
výletu. V  případě nepříznivých povětrnostních podmínek je změna 
v programu lodních výletů vyhrazena.

Fakultativní plavby a výlety

Pyramidy v Gize
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ostrov Kypr

PROTARAS, PARALIMNI, 

AYIA NAPA a LARNAKA 

1) Paphos

Po stopách Afrodity, vína a  antiky - celodenní okruh 

jižním pobřežím Kypru, návštěva vinařského závodu 

v Limassolu (degustace vín), Kurion - antické lázně a di-

vadlo, Paphos - archeologický park s antickými mozai-

kami z řecké mythologie (UNESCO), volno v malebném 

přístavu, Petra Tou Romiou - pláž, kde se dle pověsti 

zrodila z mořské pěny bohyně Afrodita.

Orientační cena: cca 40€/děti cca 20€ (2 – 12 let) 

2) Pohoří Troodos a klášter Kykkos 

Celodenní výlet do pohoří Troodos, po cestě zastávka 

ve vesničce Lania (známá výrobou nejstaršího vína na 

světě Commandaria - ochutnávka), cesta stoupá dále 

až k nejvyšší hoře Kypru Olympu (1 952 m), kolem ní 

překrásnou přírodou k hrobce prvního prezidenta Ky-

perské republiky - arcibiskupa Makaria III. Poté nejbo-

hatší klášter ostrova Kykkos (dlouhé kalhoty u  mužů, 

sukně u žen, u všech pak skrytá ramena podmínkou), 

volno, nákupy a  cesta zpět. (Orientační výše vstup-

ného do muzea v  Kykkosu pro zájemce – cca 2,50€).

Orientační cena: cca 40€/děti cca 20€ (2 – 12 let) 

3) Hlavní město Nikósie a horské vesničky

100% kontrast - jedinečná možnost poznat jak život 

v hlavním městě, tak v odlehlých, turisty nepoznaných 

vesničkách uprostřed divokého horského masívu Troo-

dos. Nikósie - katedrála sv. Jana ze 17. století, staré měs-

to a hlavní třída (volno), pak přejezd do hor, vesnička 

Kakopetria - lidová architektura, úzké uličky, obchůdky, 

oblíbené zimní středisko Platres postavené dle vzoru 

koloniálních horských středisek v Indii, dále vinařskou 

oblastí do vesničky Omodhos (tradiční vinný lis, degus-

tace vín, orthodoxní klášter Sv. Kříže).

Orientační cena: cca 40€/děti cca 20€ (2 – 12 let) 

4) Famagusta a Kyrenia 

Výlet do severní, Tureckem okupované části Kypru. Po-

jedeme do známé Famagusty - opuštěné „mrtvé město 

duchů“ Varoshi, poté středověké hradby, v historickém 

centru návštěva mešity Lály Mustafa Paši, volno. Pokra-

čování přes Mesarskou plošinu až do městečka Kyrenia 

s malebným přístavem, navštívíme benátskou pevnost 

a muzeum, jež ukrývá nejstarší vrak lodi na světě, i s ná-

kladem, jež převážela. Poté přes pohoří Pentadaktylos 

až ke gotickému opatství Bellapais, zde prohlídka - 

mystické místo. Nutný cestovní pas.

Orientační cena: cca 65€/děti cca 32€ (2 – 12 let) 

5)Lodní výlet

Vyplouvá se z Ayia Napy kolem Modrých jeskyní, Mostu 

milenců až k mysu Cavo Greco, zde koupání v modré 

laguně Conos Bay, dále podél středisek Protaras a Per-

nera až k  výhledu na Famagustu, dále oběd na lodi 

(v ceně), při cestě zpět koupání v Green Bay.

Orientační cena: cca 35€/děti cca 20€ (2 – 12 let) 

6) Waterpark v Ayia Napě

Tobogány, skluzavky, kamikadze, bazény s umělými vl-

nami…vouchery u delegáta.

Orientační cena: cca 32€/děti cca 18€ (2 – 12 let) 

7) Oslí výlet a kyperský večírek

Výlet začíná až odpoledne, jede se do vesničky Lefkara 

- evropsky známá výrobou krajek a stříbra, procházka 

po centru, poté přejezd na farmu - zhlédnutí mini skan-

zenu, lis na víno, projížďka na oslících přírodou, poté 

večeře formou švédských stolů. Po celý večer kyperský 

folklór a soubor profesionálních tanečníků.

Orientační cena: cca 50€/děti cca 25€ (2 – 12 let).

8) Famagusta a Salamis

Návštěva turecké části Kypru – antické městečko Sa-

lamis (řecko - římské divadlo, římské lázně a  cvičiště, 

mozaiky), dále návštěva kostela Sv. Barnabáše, poté 

prohlídka Famagusty – římské opevnění, katedrála Sv. 

Mikuláše/mešita, Othellova věž, volno ve staré části, 

potom přejezd do „města duchů“ Varoshi. Nutný ces-

tovní pas.

Orientační cena: cca 50€/děti cca 27€ (2 – 12 let) 

Fakultativní výlety
Letovisko Paphos

Klášter Kykkos

Přístav v Kyrenii

Oslí výlet

Vodní park

Ky
pr

263



LIMASSOL, PAPHOS, 

KISSONERGA, CORAL BAY 

1) Pohoří Troodos 

Klášter Kykkos – vesnička Lania, malá degustace vína 

Commandaria, tradičních sladkostí a  sirupu ze sva-

tojánského chleba, klášter Kykkos. (Orientační výše 

vstupného do muzea v  Kykkosu pro zájemce – cca 

2,50€).

Orientační cena: cca 34€/17€ (děti 2 – 12 let)

2) Paphos a okolí

Paphos okouzlí každého. Přijeďte se o tom přesvědčit 

i Vy. Během dne uvidíte to nej…, co toto kouzelné měs-

tečko nabízí. V Paphosu navštívíte známé archeologic-

ké památky, jako jsou unikátní mozaiky, Hrobky králů, 

katakomby Svaté Solomony, kostel Chrysopolitissa se 

sloupem, kde byl bičován Svatý Pavel. Krátké volno 

bude na občerstvení a nákupy. Dále návštěva antické-

ho města Kurion, hrad Kolossy. Cestou zpět se dle časo-

vých možností dělá zastávka u Petra Tou Romiou – mís-

ta, kde se podle pověsti zrodila z mořské pěny bohyně 

krásy a lásky Afrodita. Vstupné je již zahrnuto v ceně. 

 Orientační cena: cca 42€/21€ (děti 2 – 12 let)

3) Jeep Safari 

Pro klienty z Paphosu – jízda k poloostrovu Akamas, 

včetně oběda a koupání. Návštěva soutěsky Avgas, žel-

ví zátoka Lara a mořské jeskyně.

Orientační cena: cca 54€/27€ (děti 2 – 12 let)

Pro klienty z  Limassolu – jízda do pohoří Troodos, 

včetně oběda nebo též jízda k poloostrovu Akamas. 

Orientační cena: cca 68€/34€ (děti 2 – 12 let)

4) Oslí výlet

Moderním autobusem, historickým vozítkem, ale pře-

devším na oslících se svezete na tomto odpočinkovém 

výletu, při kterém poznáte místní zvyky a na oslí farmě 

Kalokedara ochutnáte zdejší produkty – sýr challoumi, 

olivy, domácí chléb, červené víno i  pálenku. Ovšem 

to je jen předkrm. Po oslím dobrodružství Vás čekají 

prostřené stoly s  večeří formou bufetu a  také hudba 

a tanec…

Orientační cena: cca 74€/38€ (děti 2-12 let)

5) Plavba lodí

Platí jen pro klienty z Paphosu a okolí.

Půldenní nebo celodenní plavba lodí na Coral Bay, 

eventuelně k poloostrovu Akamas, koupání, šnorchlo-

vání, oběd v ceně.

Orientační cena: cca 33€/17€ (děti 2 – 12 let)

6) Vodní park - zábava pro děti i dospělé.

Vodní radovánky ve vodním parku v Limassolu.

Vodní radovánky ve vodním parku v Paphosu. 

Odkazy z výletu: www.fasouri-watermania.com, www.aphroditewa-

terpark.com

Orientační cena: cca 29€/16€ (děti 2 – 12 let) – pro 

klienty z Limassolu

Orientační cena: cca 35€/20€ (děti 2 – 12 let) – pro 

klienty z Paphosu

7) Plavba na katamaránu

Celodenní plavba podél pobřeží Limassolu až na polo-

ostrov Akrotiri.

Orientační cena: cca 59€/27€ (děti 2 – 12 let) – jen 

pro klienty z Limassolu

8) Nikósie + Kyrenia

Během výletu navštívíte hlavní město ostrova Nikósii, 

kde uvidíte arcibiskupský palác, baziliku a starou část 

města Laiki Jitonia. V severní části ostrova, po přechodu 

hranic, navštívíte opatství Bellapais, které bylo založe-

no mnichy z Jeruzaléma. Zdejší místo, svého času nej-

honosnější klášter na ostrově, naskýtá úžasný výhled 

do krajiny. Další zastávka je v  Kyrenii, dřívějším velmi 

známém rekreačním středisku s rybářským přístavem, 

který zdobí mohutná opevnění. Je zde též muzeum, 

kde je uchován vrak lodi ze 4. stol. př. n. l. i s nákladem, 

který loď převážela. Volno je na občerstvení, procházku 

nebo nákupy. Nutný cestovní pas.

Orientační cena: cca 65€/34€ (děti 2 – 12 let)

ostrov Kypr Fakultativní výlety

Pobřeží u Akamasu

Jeep Safari

Kurium

Vesnička v pohoří Troodos
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ostrov Kypr

Změna pořadí jednotlivých výletů vyhrazena. 
Program může být též upraven dle aktuálního letového řádu, který 
vstoupí v platnost v lednu/únoru 2011.
Výlety jsou doprovázeny českým delegátem a  místním průvodcem, 
kteří podávají výklad v autobuse i v archeologických areálech. 
POZOR – výlety jsou bez vstupů. Některé fakultativní výlety se konají 
jen v případě dostatečného počtu zájemců.

Orientační výše vstupného u výletů v ceně zájezdu: cca 30€/osoba.
Výše vstupného je uváděna na základě platných cen z roku 2010. O pří-
padném jeho zvýšení budete informováni v pokynech na cestu. 
Vstupné: mládež do 18 let, studenti ze zemí EU a novináři obvykle 
vstupné nehradí. Nutno předložit studentské průkazy (např. ISIC) 
a novinářské průkazy (např. Press), důchodci nad 65 let věku – mají 
obvykle slevu na vstupné ve výši 50 % – nutno prokázat se na místě 
pasem nebo OP.
Orientační cena fakultativních výletů (na osobu) dle nabídky 
z jednotlivých letovisek: Kyrenie a pevnost Bellapais – cca 64 – 
65€, Safari – cca 54 – 68€, plavba lodí cca 33€, plavba na katama-
ránu cca 59€, Oslí výlet s večeří – cca 74€. Během výletu do Nikósie 
a Kyrenie je třeba mít s sebou cestovní pas nebo OP. 

Plánovaný program
Termíny: 24.05. – 02.06. 2011
 26.09. – 06.10. 2011
PROGRAM pro klienty ubytované v letoviscích:
PAPHOS, CORAL BAY, KISSONERGA
Nabídka tohoto zájezdu platí pro vybrané ubytovací kapacity 
– viz ceník na straně 301

 1. den -  odlet z Prahy (transfery na letiště zdarma z 88 míst v ČR 
- viz katalog strana 18-19), přílet do Larnaky, transfer 
do letovisek, ubytování, volno, večeře

 2. den -  snídaně, okruh Paphosem s návštěvou archeologického 
parku s prohlídkou mozaik, dále Hrobky králů, katakom-
by Sv. Solomony, návštěva vinařského závodu Fikardos 
s ochutnávkou, procházka přístavem, volno, večeře

 3. den -  snídaně, volno, večeře
 4. den -  snídaně, celodenní autobusový výlet s návštěvou vesni-

ce Jeroskipou, výrobna kyperských sladkostí Loukoumia 
a  kostel Sv. Paraskevy, prohlídka areálu ve starém 
městě Kuriu, divadlo a  historický areál, svatyně boha 
Apollóna a  pevnost Kolossy, volno na koupání. Cestou 
zpět zastávka u útesů Petra tou Romiou, večeře

 5. den -  snídaně, volno, fakultativně: autobusový výlet do 
KYRENIE a pevnosti BELLAPAIS, večeře

 6. den -  snídaně, celodenní výlet se zastávkou ve vesnici Emba, 
byzantský kostel Panagia Chryseleusa, dále klášter Sv. 
Neofyta, zastávka ve městečku Polis Chrysochus a Lachi, 
kde jsou lázně bohyně Afrodity. Volno na koupání na 
písečných a  oblázkových plážích. Zpáteční cesta vede 
přes vesnice Kathikas, Peja a zátoku Coral Bay, večeře

 7. den -  snídaně, volno, fakultativně: SAFARI DO OBLASTI 
AKAMAS, večeře

 8. den -  snídaně, celodenní výlet autobusem do pohoří Troodos, 
cesta vede kolem přehrady Asprokremos, zastávka ve 
vesnici Lania, krátká procházka a  seznámení se s  nej-
starším značkovým vínem světa – Commandarií a dal-
šími tradičními výrobky, klášter Kykkos, Throni Panagia 
s  hrobem prezidenta Makaria III., volno na nákupy 
a  občerstvení. Cestou zpět zastávka ve vesnici Platres, 
večeře

 9. den -  snídaně, volno, fakultativně PLAVBA LODÍ nebo na 
KATAMARÁNU nebo fakultativně OSLÍ VÝLET, večeře

 10. den -  snídaně, celodenní výlet do hlavního města ostrova 
– Nikósie – návštěva archeologického muzea, Zelená 
linie, Laiki Jitonia, volno na nákupy a občerstvení, pro-
hlídka katedrály sv. Jana Evangelisty a  arcibiskupský 
palác. Cestou zpět zastávka ve vesnici Lefkara, která je 
proslulá svými výšivkami, večeře

 11. den -  snídaně, transfer na letiště, odlet do Prahy. Transfery 
z  letiště zdarma do 88 míst v  ČR (viz katalog strana 
18-19)

Program zájezdu v termínu od 24.05. – 02.06. 2011 (10-denní 
zájezd) je zkrácen oproti popisu o 1 volný den pobytu.

Plánovaný program
Termíny: 24.05. – 02.06. 2011
 26.09. – 06.10. 2011
PROGRAM pro klienty ubytované v letovisku: LIMASSOL
Nabídka tohoto zájezdu platí pro vybrané ubytovací kapacity 
– viz ceník na straně 301

 1. den -  odlet z Prahy (transfery na letiště zdarma z 88 míst v ČR 
- viz katalog strana 18-19), přílet do Larnaky, transfer 
do letoviska, ubytování, volno, večeře

 2. den -  snídaně, volno, večeře
 3. den -  snídaně, celodenní výlet autobusem do pohoří Troodos, 

cesta vede kolem přehrady Jermasoja, zastávka obvykle 
ve vesnici Lania, krátká procházka a  seznámení se 
s  nejstarším značkovým vínem světa – Commandarií 
a  dalšími tradičními výrobky, klášter Kykkos, Throni 
Panagia s  hrobem prezidenta Makaria III., volno na 
nákupy a  občerstvení. Cestou zpět zastávka ve vesnici 
Platres, večeře

 4. den -  snídaně, volno, večeře
 5. den -  snídaně, volno, fakultativně: SAFARI DO OBLASTI 

TROODOSU, večeře
 6. den -  snídaně, celodenní výlet za památkami Larnaky, zastáv-

ka u solného jezera, mešita Hala Sultan Tekkes, historic-
ká část města – Kition, kostel Sv. Angeloktisty, kostel Sv. 
Lazara, procházka po pobřežní promenádě Finikudes, 
cesta do letoviska Ayia Napa, volno na občerstvení 
a procházku, večeře

 7. den -  snídaně, volno, fakultativně: autobusový výlet do 
KYRENIE a pevnosti BELLAPAIS, večeře

 8. den -  snídaně, celodenní výlet do Paphosu, cestou krátká 
zastávka na ochutnávku kyperských vín a  koňaků ve 
vinařském závodu v  Limassolu, staré město Kurium, 
Hrobky králů, katakomby Sv. Solomony, mozaiky 
v  domě Dionýsově, benátský hrad Saranta Kolones. 
Krátké volno na procházku rybářským přístavem s pev-
ností. Cestou zpět krátká zastávka u  zátoky Petra tou 
Romiou, večeře

 9. den -  snídaně, volno, fakultativně PLAVBA LODÍ nebo na 
KATAMARÁNU nebo fakultativně OSLÍ VÝLET, večeře

 10. den -  snídaně, celodenní výlet do hlavního města ostrova 
– Nikósie – návštěva archeologického muzea, Zelená 
linie, Laiki Jitonia, volno na nákupy a občerstvení, pro-
hlídka katedrály sv. Jana Evangelisty a  arcibiskupský 
palác, večeře

 11. den -  snídaně, transfer na letiště, odlet do Prahy. Transfery 
z  letiště zdarma do 88 míst v  ČR (viz katalog strana 
18-19)

Program zájezdu v termínu od 24.05. – 02.06. 2011 (10-denní 
zájezd) je zkrácen oproti popisu o 1 volný den pobytu.

transfery

z 88 míst
ČR

zdarma

10 a 11-denní kombinované zájezdy 

Zaostřeno na Kypr slevový
program

viz strany 8–9

PRG – LCA, 03:25 hod., 2240 km
TYP LETADLA/SPOL./ČÍSLO LETU:
BOE 737-800 nebo 500/OK 404 
a QS 496/7

PLÁNOVANÝ ODLET Z PRAHY: 
cca 11:30 hod. (24.05.) – let ČSA
cca 04:30 hod. (26.09.) – let QS 

PLÁNOVANÝ PŘÍLET DO PRAHY: 
cca 12:45 hodin 

ČÍSLO ZÁJEZDU: 
1LAR-  (datum odletu) 

Chionistra
(1951 m)

LIMASSOL

Kurium

Petra Tou Romiou

AYIA NAPA

PROTARAS
PARALIMNI

NIKÓSIE

Troodos
Platres

Lania

Kykkos

Polis Chrysochus

Lachi
Akamas

Jeroskipou
PAPHOS

LARNAKA

Lefkara
Kiti

KISSONERGA
CORAL BAY Solné

jezero

Ky
pr
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ostrov Kypr 12-denní tematický zájezd 

Kyperská vína, brandy a aperitivy můžete též ochutnat v restauraci Old Athens 

v OD Tesco na Smíchově v Praze 5. (www.oldathens.cz)

NĚCO MÁLO Z HISTORIE KYPERSKÝCH VÍN

Dějiny vinařství na Kypru jsou staré jako mýty této 

oblas ti. Údajně již řecký bůh vína Dionýsos měl při 

svých pitkách v oblibě víno z Kypru. Jeho kvalitu chválil 

též Homér a Euripides. Kyperské víno pili faraóni a opě-

voval je ve svých verších král Šalamoun. „Sladkost tvé 

krásy je rovna kyperskému vínu“, šeptal 36 let před n. 

l. římský vojevůdce Marcus Antonius své Kleopatře 

a přenechal jí ostrov jako svatební dar. 

KYPERSKÁ COMMANDARIA

Kyperské víno zvané Commandaria, které bylo vyváže-

no křižáky na královské dvory Evropy, bylo při soutěži 

vín na dvoře francouzského krále Filipa Augusta v roce 

1223 korunováno na „Apoštola vín“. Jeho pití se stalo 

znakem kultury a  vznešenosti aristokracie. Kyperské 

vinařství odolalo i  300leté turecké nadvládě ostrova. 

Přezdívka tureckého sultána Selima II., který dobyl Kypr 

v  roce 1571, „Selim piják“ naznačuje proč, i  když nor-

málně muslimové víno nepijí…

KYPERSKÉ VINAŘSTVÍ

Na Kypru se vinařsky příznivé období (vydatné deště 

v  zimě, dlouhé slunečné léto) kombinuje s  vhodnou 

půdou, převážně vápenatou nebo sopečnou. Stálé 

klima ostrova – až 340 slunečných dnů v roce – způso-

buje, že každá sklizeň je dobrá a kvalita kyperských vín 

konzistentní. Sucho ve vegetačním období napomáhá 

pomalému dozrávání a  tvorbě buketních vlastností 

vína. Zároveň minimalizuje výskyt škůdců révy a  tím 

i nutnost její chemické ochrany. Většina vinic se nachá-

zí na jihozápadních svazích pohoří Troodos. Historic-

kou niť kyperského vinařství nepřetrhla ani americká 

mšice révokazná, která v 19. století zdecimovala vinice 

Evropy. Na Kypr nedorazila a tak jeho tradiční odrůdy 

vinné révy, pěstované po tisíce let, přetrvávají dodnes. 

Vedle historického dědictví se soudobá výroba opírá 

o moderní vědu a techniku.

3 důvody pro volbu kyperských vín
Unikátnost

Světový trh je dnes přeplněn víny z několika stejných 

francouzských odrůd ze zemí, jež jsou mnohdy novými 

producenty vína. V případě Kypru to jsou vína z původ-

ních pravokořenných odrůd vinné révy z oblasti s nej-

starší vinařskou tradicí.

Přírodní ryzost

Je dána pravokořennými odrůdami (žádné mutanty), 

rekordním počtem slunečných dní (neomezená cuker-

natost hroznů), absencí chemických postřiků a umělé-

ho zavlažování, ručním sběrem, tradičním způsobem 

výroby v citlivé kombinaci s moderní vinifi kací. 

Zdravotní vhodnost

S přírodní ryzostí souvisí pitelnost a lehká stravitelnost 

kyperských vín – tzv. neúnavné pobízivé pití bez ná-

sledků. Červená vína z  Kypru se vyznačují zvýšeným 

obsahem hroznových taninů (tříslovin), které jako an-

tioxidanty mohou preventivně působit proti infarktu, 

rakovině trávicího traktu a zpomalovat stárnutí.

Nejznámější kyperská vína, brandy a aperitivy:
Othello – červené suché 
Anthea red medium dry – červené polosuché
Laona red dry – červené suché
Plakota red dry – červené suché 
Mediterranean cabernet sauvignon – červené suché
Keo cabernet sauvignon – červené suché
Heritage – červené suché
Buff avento – červené suché 
Avanti red dry – červené suché 
Kannavera red dry – červené suché 
Laona white dry – bílé suché 
Laona white med. dry – bílé polosuché 
Saint Panteleimon – bílé polosladké 
Commandaria St. John – přírodně sladké
Keo Fino – světlé extra suché sherry
Keo Supreme – polosladké sherry 
Keo brandy v.s.o.p. – 12 let staré brandy 
Five Kings Brandy – 25 let staré brandy 
Nama liquer – vinný likér vyjímečné chuti
Gemini Brandy – pravá vínovice 
Ouzo extra – kyperské ouzo 
Zivania – kyperská grappa z vína a matolin 

Kyperská vína jsou u nás již lehce k dostání – přímý dovoz, prodej 
a distribuci vín, lihovin a specialit z Kypru zajišťuje fi rma 

FIXIT spol. s r. o., Na Florenci 19, vrátnice B, 2. patro, 
místnost D205, Praha 1, 110 00, tel.: 602 352 054, 

fi xit@kolebkavina.cz, www.kolebkavina.cz
PRODEJNA 

Hybernská 24, Praha 1 (naproti Masarykovu nádraží) 
Otevřeno PO - PÁ 11-19 hod

Zde nakoupíte různé druhy Commandarií, kyperská vína a brandy, 
grilovací sýr Halloumi, karobový sirup a další výrobky.

Po stopách kyperského vinařství 
se s námi můžete vydat také Vy, na 
přelomu srpna a září, kdy na Kypru 
probíhají vyhlášené slavnosti vína.

Termín: 25.08. – 05.09. 2011
Náš delegát Vám též doporučí individuální návštěvu 
vinařského festivalu v Limassolu, který je doprovázen 
vždy bohatým kulturním programem (soubory písní 
a tanců z Kypru, Řecka i zahraničí). Vstup je cca 5€/osoba 
včetně 1 láhve místního vína. (Děti do 12 let cca 3€, 
mladiství do 18 let cca 4€).
Vinařský festival bude probíhat 
v Limassolu na přelomu srpna a září 2011

V průběhu 12- denního pobytu na Kypru navštívíte 
nejvýznamnější a nejdůležitější vinařské oblasti 
(oblast Limassolu a Paphosu):

V rámci zájezdu poznáte malebné kyperské vinice, vinařské závody, muzea 
vinařství, dále kláštery, kostely, taverny, typické kavárny atd…

Ubytování: 3* hotely Arsinoe Beach a Navarria v Limassolu 

POBYT U MOŘE JE V KOMBINACI S TÍMTO PROGRAMEM: 
1)  okruh 1:  Lania – Monagri – Lofou – Silikou – Pelendri – 

Platres – Foini – Mandria – Koilani – Vouni – Agios Amvrosios 
2)  návštěva 2 – 3 vinařských závodů v  Limassolu  – např. 

ETKO, KEO, LOEL nebo SODAP 
3)  okruh 2:  Paphos – Pegeia – Kathikas – Stroumpi – Polemi – 

Statos – Pano Panagia – Panagia Chrysorogiatissa 
4)  Dionýsův dárek  – nechte se překvapit přímo na místě 

Tip na individuální výlet: vydejte se do kyperského muzea 
vína v Erimi (Cyprus Wine museum), kde se dozvíte vše o historii 
i současnosti kyperského vinařství. 
Otevřeno je denně od 09:00 – 17:00 hodin, autobus z  Limassolu 
linka 16&17. www.cypruswinemuseum.com

Minimální počet účastníků na zájezd: 10

Ceník naleznete na straně 301
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Kyperské vinohrádky 
PRG – LCA, 03:25 hod., 2240 km

TYP LETADLA/SPOL./ČÍSLO LETU:
BOE 737-800/QS 496/7

PLÁNOVANÝ ODLET Z PRAHY: 
cca 04:30 hod.

PLÁNOVANÝ PŘÍLET DO PRAHY: 
cca 12:45 hodin 

ČÍSLO ZÁJEZDU: 
1LAR-  (datum odletu) 

transfery

z 88 míst
ČR

zdarmaslevový
program

viz strany 8–9



Kyperská vína jsou výjimečná pro svou unikátní chuť a vůni. Jejich jedinečnost spočívá ve výrobě ze starobylých, 
neroubovaných odrůd vinné révy. Kyperské klima rovněž přispívá k vysoké kvalitě těchto vín. Až 340 slunečných 
dnů v roce a nízké srážky jsou zárukou pro zrání velmi kvalitních hroznů plných přírodního cukru, 
jakož i pro pěstování vinné révy bez nutnosti použití chemických přípravků.

Tradiční kyperský sýr vyrobený ze smě-
si ovčího, kozího a kravského mléka s 
přídavkem máty. Vhodný ke konzumaci v 
přírodním stavu či grilovaný, k zapékání, 
ideální jako příloha ovocných a zelenino-
vých salátů.

www.vinokralu.cz

Hybernská 24, Praha 1
SLEVOVÝ 

KUPÓN VTT 2011

SLEVA 10%

* slevu lze uplatnit předložením kupónu při osobním odběru nebo při nákupu 
přes e-shop zadáním kódu VTT2011. Sleva platí do 31.8.2011. Detailní pod-
mínky na www.vinokralu.cz v sekci slevy. 


