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TIP VTT: Nenechte si ujít mořské akvárium v letovisku Gouves, výklad je i v češtině!

1899  britskými archeology pod vede-

ním Sira Arthura Evanse. Další mínójský 

palác položený na hřbetě výšiny, založe-

ný králem Mínóem a ve 2. tisíciletí př. n. l. 

zničený – Festos.

Z  dalších tipů alespoň stručně: Mata-

la  – středisko hippies ze 60.  let. Sama-

ria – nejdelší soutěska – 18 km dlouhá, 

až 300  m hluboká, na jejímž území 

dodnes žijí divoké kozy (kri kri). A  co 

doporučit musíme, je návštěva některé 

vesnické taverničky, kde vaří speciality 

domácí kuchyně. Krétská kuchyně je 

proslulá, velice zdravá, chutná, založená 

na olivovém oleji a zelenině. Takže dob-

rou chuť – Kali órexi.

Kréta je též známa svými plážemi, najde-

te zde dlouhé písečné i oblázkové pláže, 

romantické malé zátoky, skalnatá pobře-

ží a zákoutí.

Kréta Vám může v  sezóně Léto 2011 

nabídnout mnohem více než jen slun-

ce, moře, pláže a  olivy  – tedy tradiční 

atributy Řecka a  řeckých ostrovů. Kréta 

je destinace s bohatou historií, jedineč-

nou přírodou, bohatou nabídkou služeb, 

zkrátka místem, které uspokojí požadav-

ky i toho nejnáročnějšího turisty.

mávání a  cestování po celém ostrově. 

Kréta je ovšem tak velká (od západu na 

východ měří 260 km a od severu na jih 

až 60 km), že ji celou podrobně prozkou-

mat během jedné dovolené ani nejde. 

Ostrov je rozdělen na čtyři provincie: 

Chania, Rethymno, Heraklion a  Lassithi 

s  hlavním městem Heraklionem, kde je 

centrum kulturního a politického života. 

Jsou zde úřady, obchodní zastoupení, 

správa ostrova, nejdůležitější obchodní 

přístav, historické památky, archeolo-

gické muzeum i sídlo ortodoxního arci-

biskupa. Ve městě je nespočet možností 

denní i noční zábavy. Je zde tržiště, kde 

se velmi příjemně nakupuje, restaurace, 

taverny, kavárny, kluby, snackbary, bary, 

stánky s rychlým občerstvením…

Kréta je spojována s mínójskou kulturou 

a  civilizací, známé jsou pověsti o  moc-

ném králi Mínóovi. Faktem zůstává, že 

kulturní a  hospodářské vlivy mínójské 

říše jako první námořní velmoci ve Stře-

domoří dosáhly až na Pyrenejský polo-

ostrov. Doposud nevysvětlené události 

vedly kolem roku 1400 př. n. l. k náhlé-

mu zániku této vyspělé kultury.

Během Vašeho pobytu doporučujeme 

navštívit: Palác Knóssos (nejstarší hlav-

ní město ostrova), odkrývaný od roku 

Ostrov KRÉTA – řecky Kríti 

Hlavní město: Heraklion 

Plocha ostrova: 8331 km2 

Počet obyvatel: přes 600 000 

Nejvyšší vrchol: Ida – 2456 m n. m.

Patron ostrova: Sv. Titus

Doba letu z Prahy: 2 hodiny 50 minut
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PRG – HER, 02:50 hod., 1765 km
TYP LETADLA/SPOL./ČÍSLO LETU: 
BOE 737-500 nebo 737-800/QS 554/5

PLÁNOVANÝ ODLET Z PRAHY:
cca 05:10 hod.

PLÁNOVANÝ PŘÍLET DO PRAHY:
cca 11:45 hod. 

ČÍSLO ZÁJEZDU: 
1KRE-  (datum odletu)

BRQ – HER, 02:30 hod., 1675 km
TYP LETADLA/SPOL./ČÍSLO LETU: 
A 320/QS 428/9

PLÁNOVANÝ ODLET Z BRNA:
cca 12:00 hod.

PLÁNOVANÝ PŘÍLET DO BRNA:
cca 18:00 hod. 

ČÍSLO ZÁJEZDU: 
1BKR-  (datum odletu)
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www.agiosnikolaos.gr 
www.rethymnon.gr 
www.west-crete.com 
www.travel-to-crete.com 
www.cretetravel.com 
www.bus-service-crete-ktel.com 
www.interkriti.gr
kreta.rovnou.cz
www.kretavdetailech.cz
www.cretaquarium.gr
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Termíny zájezdů:
Červen 2011
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31  odlety Praha 1  Brno
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Ostrov Kréta, největší z  řeckých ostro-

vů a  pátý největší ve Středomoří, se za 

poslední desítky let stal jednou z  nej-

oblíbenějších prázdnin ových destinací. 

Sezóna zde trvá obvykle od května do 

října a  především jarní a  podzimní ob-

dobí je ideální pro poznávání, prozkou-

ostrov Kréta / Rethymno, Heraklion, Elounda 
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ostrov Kréta / Rethymno, Heraklion, Elounda – letoviska 

ní automaty na kartu nebo na přímou platbu. 

Výletním vláčkem se můžete za cca 8€ vypravit 

do okolí, zajíždí také do letoviska Malia. Ceny 

městské linky (platné z  roku 2010) jsou: do 

Heraklionu: 3,80€, do Malie: 0,90€. Cena za taxi 

na letiště: cca 35€, do Heraklionu: cca 40€, do 

Malie: cca 10€.

 Pláže: dlouhé s hrubším pískem, místy s kameny 

a oblázky

 Vzdálenost od Heraklionu: cca 32 km

 Vzdálenost od Chersonisu: cca 6 km

 Hodnocení letoviska: ideální k výletům do okolí. 

Doporučujeme navštívit mínójský palác poblíž Ma-

lie, městskou linkou se dopravit do hlavního města 

Heraklionu nebo okresního města Agios Nikolaos

8. Malia 

Malia, která má na rozdíl od některých moder-

ních letovisek velmi dlouhou a  významnou 

historii, patří mezi nejrušnější střediska na vý-

chodním pobřeží. Toto místo už tradičně vítězí 

mezi anglickou klientelou, populární je i mezi 

Čechy, kteří se rádi baví dlouho do noci. Pro ně 

je k dispozici množství taveren, restaurací, barů 

a diskoték. Dále tu jsou banky, bankomaty, půj-

čovny, minimarkety atd.

Pláže jsou zde písečné, místy s kameny a ob-

lázky, s  pozvolným vstupem, velmi čistým 

a  teplým mořem. Navíc po celé léto pobyt 

zpříjemňuje vánek. 

Turisté se do Malie sjíždějí nejen kvůli plážím 

a zábavním podnikům. Lákají je sem pozůstat-

ky mínójského paláce. Historický areál byl obje-

ven v roce 1915 řeckým archeologem, dnes zde 

pracuje francouzská škola, část vykopávek je 

zastřešená. Nalezen zde byl mimo jiné vzácný 

šperk vyobrazující 2 včely nesoucí kapku medu. 

V půlhodinových intervalech jezdí autobusy 

na trase Agios Nikolaos – Heraklion, jízdné do 

hlavního města cca 3,80€. Taxi na letiště cca 

35€, do centra Heraklionu cca 40€.

 Pláže: písečné, místy s oblázky a kameny

 Vzdálenost od Heraklionu: cca 37 km

 Vzdálenost od Chersonisu: cca 8 km

 Hodnocení letoviska: rušnější letovisko s bohatým 

denním i nočním vyžitím

9. Sissi

Přímořské středisko je schováno ve stříbro-

šedé zeleni olivových hájů a  žije svojí po-

klidnou atmosférou. To poznáte hned při 

vjezdu do letoviska, které se tolik liší od neda-

lekých rušných středisek Chersonisos a Malie.

Dominantu tvoří rybářský přístav a vyhlášené 

jsou zdejší taverny s nabídkou čerstvých ryb.

V okolí jsou stezky pro cyklisty i pěší. V leto-

visku je několik pláží, mezi nejznámější patří 

písečná pláž Boufos a malá romantická pláž 

Avlaki, která dává pocit soukromí. Ze Sissi je 

pravidelné autobusové spojení do tradičních 

krétských vesniček Vrahasi a Epano Sissi.

 Pláž: písečná

 Vzdálenost od Heraklionu: cca 45 km

 Vzdálenost od Malie: cca 7 km

 Hodnocení letoviska: vhodné pro rodinnou 

dovolenou

10.Elounda

Malebné městečko na okraji Mirabelského 

zálivu je jedním z nejluxusnějších letovisek na 

Krétě, neboť jsou zde soustředěny převážně 

čtyřhvězdičkové a pětihvězdičkové hotely. V ži-

vém letovisku je též přístaviště, odkud denně 

odplouvají lodě na nedaleký ostrůvek Spina-

longa, na který je z hotelových teras nádherný 

výhled. V centru městečka je kostel, mnoho 

restaurací, taveren, pizzerií, kaváren, barů a ob-

chodů s potravinami a suvenýry.

 Pláž: písečná

 Vzdálenost od Heraklionu: cca 75 km

 Vzdálenost od Malie: cca 35 km

 Hodnocení letoviska: vhodné pro všechny 

generace

1. Bali

Známé, turisty žádané a přesto poklidné stře-

disko. Takové je Bali rozprostírající se kolem 

pěti malých zátok nabízejících pěkné písečné 

i oblázkové pláže – tou nejznámější je Evita. 

Bali, které vyrostlo z rybářské vesnice, najde-

te na severním pobřeží Kréty, přibližně 50 km 

od Heraklionu a  cca 30 km od Rethymna. 

Nad vesničkou se tyčí rozsáhlé pohoří, odkud 

je nádherný výhled do kraje. Čisté moře je 

vhodné ke šnorchlování či potápění. Také jsou 

zde možnosti k provozování vodních sportů. 

Nechybí tu restaurace a taverničky, v nichž se 

konají krétské večery, stejně jako rychlé občer-

stvení, kavárny (též internetová), bary, noční 

klub, pekárna, obchody s potravinami (i čes-

kým pivem) a suvenýry. Je možnost pronájmu 

aut, motorek a kol. K dispozici tu je i menší, ale 

dobře vybavené fi tcentrum. Málokde tu však 

zatím akceptují platbu kartou! 

Bali je ideální k prožití relaxační dovolené v pří-

rodě, během procházek po okolí doporučuje-

me navštívit klášter Agios Ioannis, vzdálený cca 

4 km. Z Bali je zajištěno zhruba každou hodinu 

též autobusové spojení do Rethymna (cca 4€) 

nebo do Heraklionu (cca 5€). Zastávka je cca 

2 km od hotelů, lze se k ní ale dopravit místním 

turistickým vláčkem za cca 2€. Delší okružní jíz-

da po okolí pak vyjde na cca 5€. Pronajmete-li 

si auto, můžete se vydat i na méně navštěvo-

vaná místa jako je jeskyně Melidoni, horská 

vesnička Margarites známá tradiční výrobou 

keramiky nebo pohoří Kouloukonas s klášte-

rem ze 17. století. 

 Pláže: písečné, oblázkové

 Vzdálenost od Heraklionu: cca 45 km

 Vzdálenost od Rethymna: cca 28 km

 Hodnocení letoviska: pro všechny generace

2. Agia Pelagia

Krásnými plážemi je vyhlášené středisko Agia 

Pelagia nacházející se na severním pobřeží Kré-

ty, přibližně 25 kilometrů od Heraklionu. Proto-

že zátoku chrání skalní výběžky, hladina je zde 

obvykle velmi klidná a voda prohřátá. Zatímco 

pozvolný vstup do moře ocení především ro-

diny s dětmi, v okolí skalisek si na své přijdou 

milovníci šnorchlování. V letovisku je několik 

obchůdků s potravinami, smíšeným zbožím, 

suvenýry, kvalitní keramikou atd., půjčoven, 

taveren a restaurací, v nichž lze posedět, popít 

a také ochutnat místní speciality. 

Na oblíbené užší písečné pláži je možné provo-

zovat vodní sporty. Výhodou tohoto místa, kte-

ré si pro jedinečnou atmosféru oblíbili i Řekové 

z okolí, je fakt, že hlavní silnice spojující východ 

a západ ostrova vede až zhruba tři kilometry 

za letoviskem. Za návštěvu určitě stojí kostelík 

sv. Pelaghie vystavěný na skále hned u moře. 

Pěšky můžete dojít do sousedních vesniček 

Lygaria, Paleokastro nebo Achlada. Podívat 

se můžete i do kláštera Savathianon, v němž 

objevíte jeskyni s kostelíkem. 

 Pláž: písečná

 Vzdálenost od Heraklionu: cca 25 km

 Vzdálenost od Rethymna: cca 48 km

 Hodnocení letoviska: vhodné ke strávení klidné 

dovolené

3. Ammoudara 

Populární středisko Ammoudara leží na se-

verním pobřeží Kréty, na dohled od hlavního 

města. Jeho osu tvoří hlavní třída, která je le-

mována minimarkety, supermarkety, obchody 

se suvenýry, restauracemi, kavárnami, bary, 

diskotékami (občas s programem až do rána) 

cestovními kancelářemi, půjčovnami aut… Do 

pět kilometrů vzdáleného hlavního města je 

zajištěno frekventované autobusové spojení, 

zpáteční jízdenka vyjde na cca 1,90€, kupuje 

se v trafi ce. Největší předností této oblasti je 

dlouhá a  široká písečná pláž, která nebývá 

ani v hlavní sezóně přelidněná. Označení Am-

moudara je odvozeno od slova ammos, tedy 

písek. Zdejší písečná pláž s pestrou nabídkou 

vodních sportů patří mezi oblíbená místa pro 

víkendové koupání místních. Ammoudaru a její 

okolí můžete poznat prostřednictvím výletního 

vláčku, dvouhodinová okružní jízda dospělého 

vyjde na 10€ (cena z roku 2010). Za letoviskem 

se nachází elektrárna, která ničím nenarušuje 

zdejší krajinu, ani životní prostředí. 

 Pláž: písečná

 Vzdálenost od Heraklionu: cca 7 km

 Hodnocení letoviska: vhodné pro všechny generace

4. Kokkini Hani

Velmi známé letovisko (v překladu znamená 

„červený hotel“) na severním pobřeží východ-

ně od hlavního města Heraklionu. Těsně před 

přistáním našeho charterového letu si můžete 

vychutnat z výšky pohled na letovisko a hádat, 

do kterého studia či apartmánu Vás za chvilku 

autobus odveze. Z letoviska je možné cestovat 

městskou linkou do ostatních lokalit a měst. 

Stejně tak frekventované je spojení s hlavním 

městem Heraklionem (cca 1,70€), kam mů-

žete vyrazit na nákupy či za zábavou. Jízdné 

do Chersonisosu stojí cca 1,80€, do Malie cca 

2,50€.

Zdejší pláže jsou převážně písčité s pozvolným 

vstupem do moře, najít zde můžete ale i pláž 

oblázkovou nebo kamenitou. Na pláži je mož-

nost pronájmu slunečníků a lehátek, nabídka 

vodních sportů je omezená. V  letovisku je 

malá archeologická lokalita – letní sídlo Mínój-

ců. Dále několik restaurací, pekáren, cukráren, 

kaváren, taveren, pizzerií, barů, minimarketů, 

supermarketů, stánků s rychlým občerstvením 

a obchodů se suvenýry. V letovisku jsou též 3 

bankomaty a 2 kostelíčky. Stejně jako v okol-

ních letoviscích i tady lze nasednout do výletní-

ho vláčku. Zhruba hodinu a půl dlouhé svezení 

vyšlo v předchozí sezóně na 8€.

V nedaleké vesnici Anopolis rozprostírající se 

nad letoviskem se konají krétské večírky a také 

je zde vodní park Water City, odkud je krásný 

výhled do kraje, na Kokkini Hani a na moře. 

Cena za taxi je z letoviska směrem do Herakli-

onu: cca 25€, do vodního areálu: cca 10€.

 Pláž: písčitá, místy s oblázky

 Vzdálenost od Heraklionu: cca 18 km

 Hodnocení letoviska: vhodné pro všechny generace

5. Gouves

Dnes už je prakticky součástí velké turistické 

oblasti na severu Kréty, kde se jednotlivá le-

toviska navzájem prolínají, rozhodně ale patří 

k těm klidnějším. Pláže jsou zde spíše menší, 

tvořené zálivy s písečnými, kamenitými i obláz-

kovými plážemi. V letovisku je několik restaura-

cí, taveren, obchodů s potravinami a suvenýry. 

Je odsud možné pozorovat letadla chystající 

se přistát na zhruba 20 kilometrů vzdáleném 

letišti. Městská linka, která má zastávky na hlav-

ní silnici, jezdí od 6 do 23 hodin každou půl-

hodinu jak do Heraklionu, tak do Chersonisu.

Orientační cena jízdného (z  roku 2010) do 

Heraklionu: 2,80€, do Malie: 1,10€. Cena 

za taxi: na letiště do Heraklionu: 25€, do 

centra Heraklionu: 30€, do Malie: 20€.

V letovisku jsou 2 bankomaty, které jsou umís-

těny na hlavní třídě, hned vedle supermarketů. 

V průběhu hlavní sezóny jezdí z Gouves turis-

tický vláček do Kokkini Hani a zpět, cena je 

cca 8€/osoba, děti platí cca 4€. Vyhledávanou 

atrakcí je unikátní mořské akvárium (www.cre-

taquarium.gr) v lokalitě Kato Gouves otevřené 

každý den od 9.30 do 21 hodin, základní vstup-

né cca 8€. Představuje ideální možnost, jak se 

seznámit s podmořským životem – a nevadí, 

že neumíte řecky nebo anglicky, popisky jsou 

i v češtině, český by měl být i výklad v audio-

průvodci.V akváriích, které pojmou 1,6 milionů 

litrů vody, žije na 200 druhů ryb a bezobrat-

lých živočichů. Největší obdiv budí žralok, ale 

nadšení vzbuzují stovky dalších podmořských 

tvorů.

Pokud si půjčíte auto nebo motor-

ku, doporučujeme mimo jiné navštívit 

i  jeskyni Skotino Cave, v  níž byly nale-

zeny pozůstatky Mínójské civilizace.

Dostanete se k  ní, když pojedete k  původní 

vesnici Gouves, protnete vesnici Skotino a dále 

pokračujete cca 3,5 km vzhůru mezi olivový-

mi sady. Poslední část lesíkem po kamenných 

schodech je již potřeba jít pěšky. Na zpáteční 

cestě se můžete stavit ve vesnici Skotino s kos-

telem svaté Marie (otevřen obvykle jen v so-

botu večer a v neděli ráno), speciality místní 

kuchyně pak ochutnáte v  jedné ze zdejších 

taveren.

 Pláže: písčité, kamenité i oblázkové

 Vzdálenost od Heraklionu: cca 22 km

 Vzdálenost od Kokkini Hani: cca 4 km

 Hodnocení letoviska – místo je vhodné ke strávení 

příjemné relaxační dovolené s rodinou. Starší ge-

nerace jistě uvítá možnosti procházek podél pobře-

ží nebo do okolních osad. Mladým doporučujeme 

pronájem automobilu a podnikání vlastních výletů 

po celém ostrově.

6. Chersonisos

Moderní, rušné, velmi žádané a známé leto-

visko s kouzelnou zátokou, kde máte program 

během dne i noci. Přes den můžete odpočívat 

a relaxovat na plážích, které jsou zde písečné 

a oblázkové. V noci můžete vyrazit na procház-

ku, za nákupy, do kavárny na něco sladkého 

nebo do různých klubů a barů s programem 

až do rána. V letovisku je nespočet vyhlášených 

restaurací, taveren, kaváren, pizzerií, stánků 

s  řeckými specialitami a  pochoutkami. Jsou 

zde také obchody s moderním oblečením, su-

venýry, zlatnictví, je zde i pošta a banka. I tady 

po letovisku a jeho okolí jezdí výletní vláček, 

cena cca 8€. Poznáte tak snadno přístav, sta-

rou část města, osadu Piskopiano a vesničku 

Koutouloufari. Sportovně založeným turistům 

se nabízí hřiště na minifotbal a minigolf, nejen 

pro děti a mladistvé je zde vodní park a kom-

plex Star Beach (www.starbeach.gr) – nazývaný 

královstvím zábavy, legrace a radovánek, kde 

máte možnost vyzkoušet svou odvahu na 

bungee jumpingu, v nabídce jsou i další vodní

sporty (parasailing, banana, rychlolodě…) 

Zřejmě i v létě 2011 se zde budou každé úterý

a čtvrtek konat vyhlášené diskotéky. V ceně 

12€ je nejen vstup, ale i drink a souvlaki. Jsou 

zde též skvělé bary a snackbary, večer se konají 

párty (oblíbená je pěnová párty) a různé akce.

Dále všem doporučujeme návštěvu mu-

zea Lychnostatis (www.lychnostatis.gr), kde je 

stálá expozice předmětů z  tradičního živo-

ta Kréťanů. Vstupné do areálu činilo v  roce 

2010 –  5€. Je tu velmi pěkná písečná pláž 

a  dobré podmínky ke koupání a  relaxaci.

V letovisku je nejméně 7 bankomatů, většinou 

umístěných na hlavní třídě. Stejně tak je zde 

několik bank s  otevírací dobou obvykle od 

08:00 – 14.30 hodin. Pošta funguje od pon-

dělí do pátku od 07:30 do 14:00 hodin. Linka 

městského autobusu stojí: do Heraklionu cca 

3,50€, do Malie cca 1,10€. Orientační cena za 

taxi na letiště 30€, do Heraklionu cca 35€, do 

Malie cca 15€.

 Pláže: písečné, místy s oblázky a kameny

 Vzdálenost od Heraklionu: cca 31 km

 Vzdálenost od Gouvesu: cca 9 km

 Hodnocení letoviska: spokojeni by zde měli být 

všichni. Pro mladší a  střední generaci jsou zde 

ideální možnosti každodenní zábavy i podmínky 

pro aktivní dovolenou

7. Stalida

Živé turistické letovisko, na prospektech 

a  v  mapách označované též jako Stalis, 

se nachází východně od hlavního města 

Heraklionu mezi Chersonisem a Malií. Rychlý 

rozvoj turistiky v této oblasti s sebou přinesl 

výstavbu moderních hotelů a celých komplexů 

v obou střediscích, což vedlo k tomu, že zde 

vznikla vlastně jedna velká turistická oblast. 

Zdejší pláže jsou vyhlášené nejen mezi turisty, 

ale i  místními obyvateli, kteří zde se svými ro-

dinami tráví horké letní víkendy. V letovisku je 

řada restaurací, taveren, kaváren, barů, obcho-

dů se suvenýry a potravinami. Ve Stalidě jsou 

rovněž dva bankomaty poblíž hotelu Cactus 

a Cretan Medicare. Stejně tak jsou zde telefon-
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Hotel 
Bali Village
www.balibeach.gr 

POLOHA: příjemný, zrekonstruovaný hotelový komplex 

se nachází v srdci rybářské vesničky Bali. Leží ve svahu 

v klidnějším prostředí, přímo nad areálem sesterského 

hotelu Bali Beach, který je hned přes silnici a kde klienti 

využívají společných služeb. Nedaleko hotelu se nachá-

zejí restaurace, taverny, obchody s potravinami i suve-

nýry, pekárna. Zastávka turistického minivláčku, který 

jezdí okruh po Bali a okolí, je cca 50 m od hotelu a stojí 

cca 5€/osoba. Za cca 2€ jezdí tento vláček na autobuso-

vou zastávku, která je cca 2 km od hotelu.

PLÁŽ: na menší písčitou pláž s  oblázky a  pozvolným 

vstupem se dostanete po dlouhém schodišti, protože 

celý areál leží ve svahu. S ohledem na tuto skutečnost 

a faktu, že v areálu není žádný výtah, nedoporučujeme 

pro osoby s pohybovými obtížemi.

KAPACITA: hotelový areál, který tvoří 10 bloků budov, 

nabízí celkem 63 pokojů (2lůžkové pokoje s možností

jedné přistýlky nebo pokoje pro rodiny s možností dvou 

přistýlek), které jsou vybaveny koupelnou s  vanou 

a  sprchou nebo sprchovým koutem, WC, klimatizací,

fénem, telefonem, TV se satelitním příjmem (včetně

českého ČT24) a  hudebními kanály, chladničkou, bal-

kónem nebo terasou s větším či menším výhledem na 

moře, letovisko a  hory. Většina pokojů má výhled na 

moře. Trezor na pokoji (za poplatek cca 27€/pobyt). 

Dětská postýlka na vyžádání zdarma.

SLUŽBY: klienti využívají společných služeb hotelu Bali 

Beach – recepce, internetový koutek (za poplatek cca 

3€/hodina), vnitřní bar, společenská místnost s TV se 

satelitním příjmem a  velkou obrazovkou, restaurace, 

bar a  snackbar u  bazénu s TV se satelitním příjmem, 

bar a  restaurace na pláži (konzumace v  tomto baru 

není součástí programu all inclusive), masážní křeslo 

(za poplatek cca 2€/5 minut), možnost masáží (za po-

platek, např. klasická masáž – cca 55€/55 minut, masáž 

těla cca 40€/40 minut, masáže krku, nohou a zad – cca 

33€/30 minut).

STRAVOVÁNÍ: formou ALL INCLUSIVE (viz popis).

SPORT A  ZÁBAVA: dva bazény, dětský bazén a dětské 

brouzdaliště, slunečníky a  lehátka u bazénu (zdarma), 

na pláži (za poplatek cca 6€/set/den nebo cca 2€/kus/

den), stolní tenis (zdarma), kulečník (za poplatek cca 

2€/hra).

!
3 hlavní výhody hotelu: výhodná cena, 
krásný výhled do krajiny, příjemné koupání.

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

ostrov Kréta – Bali

All inclusive zahrnuje:
Snídaně, obědy a  večeře formou bufetu v  hotelové restauraci 
(snídaně 07:30–09:30, obědy 12:30–14:30, večeře 19:00–21:00). 
Během obědů a večeří neomezená konzumace rozlévaných neal-
koholických nápojů, místního piva a místního vína

Lehké občerstvení formou snacků od 11:00–15:30

Zmrzlinu pro děti od 12:00–15:30

Kávu (filtrovanou), čaj a  sušenky nebo koláč od 15:30–17:00 
hodin

Rozlévané místní nealkoholické nápoje (cola, orange, limonáda, 
voda, soda, ovocné šťávy a džusy) a rozlévané místní alkoholické 
nápoje (víno, pivo, ouzo, raki, brandy, vodka, rum, tequila, mícha-
né nápoje a koktejly) od 10:30–23:00

V případě strávení dne mimo hotel je možné vyžádat jednoduchý 
balíček místo oběda, ve kterém je voda (500 ml), jablko nebo 
jiné ovoce, obložený chléb, vajíčko, okurka), stejně tak je možné 
vyžádat obložený talíř v případě pozdního návratu na hotel. Nutno 
předem nahlásit na recepci hotelu 

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

Ceník léto 2011  ceny jsou uvedeny v Kč

odlet
přílet

02.06. 
13.06.

13.06. 
23.06.

23.06. 
04.07.

04.07. 
14.07.

14.07. 
25.07.

25.07. 
04.08.

04.08. 
15.08.

15.08. 
25.08.

25.08. 
05.09.

05.09. 
15.09.

15.09. 
26.09.

26.09. 
06.10.

06.10. 
17.10.

dnů 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12

DS 1/2 21 500 20 600 23 700 22 600 27 300 25 800 27 300 22 600 23 700 20 600 21 500 20 600 18 600

DS E/B 18 500 17 800 20 000 19 200 22 500 21 500 22 500 19 200 20 000 17 800 18 500 17 800 16 400

DS 2. E/B 16 500 16 000 17 600 17 000 19 400 18 600 19 400 17 000 17 600 16 000 16 500 16 000 15 000

DT 1/2 21 300 20 400 23 500 22 400 27 100 25 700 27 100 22 400 23 500 20 400 21 300 20 400 18 400

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

DT 2. E/B 14 200 13 900 14 200 13 900 14 200 13 900 14 200 13 900 14 200 13 900 14 200 13 900 14 200

DS 1/2 - dospělá osoba ve dvoulůžkovém pokoji, DS E/B - dospělá osoba na první přistýlce, event. na třetím lůžku, DS 2. E/B - dospělá osoba na 
druhé přistýlce, event. na čtvrtém lůžku, DT 1/2 - dítě od 2 do 12 let ve dvoulůžkovém pokoji, DT E/B - dítě od 2 do 12 let na první přistýlce, event. 
na třetím lůžku, DT 2. E/B - dítě od 2 do 12 let na druhé přistýlce, event. na čtvrtém lůžku
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Hotel  

Bali Beach
www.balibeach.gr

POLOHA: vyhledávaný a  zcela zrekonstruovaný hote-

lový areál se nachází v klidnějším prostředí centra leto-

viska Bali, v mírném svahu nad mořskou zátokou. Přes 

silnici se nachází sesterský hotel Bali Village. Nedaleko 

hotelu se nacházejí restaurace, taverny, obchody s po-

travinami i suvenýry, bankomat, lékárna a lékařská am-

bulance. Zastávka turistického minivláčku, který jezdí 

okruh po Bali a okolí, je cca 50 m od hotelu a stojí cca 

5€/osoba. Za cca 2€ jezdí tento vláček na autobusovou 

zastávku, která je cca 2 km od hotelu.

PLÁŽ: na menší písčitou pláž s  oblázky s  pozvolným 

vstupem se dostanete po schodišti vedoucím k moři. 

KAPACITA: hotel nabízí celkem 63 pokojů (2lůžkové po-

koje s možností jedné přistýlky nebo pokoje pro rodiny 

s  možností dvou přistýlek), které jsou vybaveny kou-

pelnou s  vanou a  sprchou nebo sprchovým koutem, 

WC, klimatizací, fénem, telefonem, TV se satelitním pří-

jmem (včetně ČT24) a rádiem, chladničkou, balkónem 

nebo terasou s větším či menším výhledem na moře, 

letovisko a  hory. Většina pokojů má výhled na moře. 

Trezor na pokoji (za poplatek cca 27€/pobyt). Dětská 

postýlka na vyžádání zdarma.

SLUŽBY: vstupní hala s  recepcí, internet (za poplatek 

cca 3€/hodina), masážní křeslo (za poplatek cca 2€/5 

minut), možnost masáží (za poplatek, např. klasická 

masáž – cca 55€/55 minut, masáž těla cca 40€/40 mi-

nut, masáže krku, nohou a  zad – cca 33€/30 minut). 

Vnitřní bar, společenská místnost s TV se satelitním pří-

jmem a velkou obrazovkou, terasa s pěknou vyhlídkou, 

restaurace, bar a snackbar u bazénu s TV se satelitním 

příjmem, bar a restaurace na pláži (konzumace v tomto 

baru není součástí programu all inclusive), zahrada.

STRAVOVÁNÍ: formou ALL INCLUSIVE (viz popis).

SPORT A  ZÁBAVA: dva bazény, dětský bazén a dětské 

brouzdaliště, slunečníky a  lehátka u bazénu (zdarma), 

na pláži (za poplatek cca 6€/set/den nebo cca 2€/kus/

den), stolní tenis (zdarma), kulečník (za poplatek cca 

2€/hra).

!
3 hlavní výhody hotelu: výhodná cena, 
dobrá poloha, krásné prostředí letoviska.

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

ostrov Kréta – Bali

All inclusive zahrnuje: 
Snídaně, obědy a  večeře formou bufetu v  hotelové restauraci 
(snídaně 07:30–09:30, obědy 12:30–14:30, večeře 19:00–21:00). 
Během obědů a večeří neomezená konzumace rozlévaných neal-
koholických nápojů, místního piva a místního vína

Lehké občerstvení formou snacků od 11:00–15:30

Zmrzlinu pro děti od 12:00–15:30

Kávu (filtrovanou), čaj a sušenky nebo koláč od 15:30–17:00

Rozlévané nealkoholické nápoje (cola, orange, limonáda, voda, 
soda, ovocné šťávy a džusy) a rozlévané místní alkoholické nápoje 
(vše místní výroba – víno, pivo, ouzo, raki, brandy, vodka, rum, 
tequila, míchané nápoje a koktejly) od 10:30–23:00 

V případě strávení dne mimo hotel je možné vyžádat jednoduchý 
balíček místo oběda, ve kterém je voda (500 ml), jablko nebo 
jiné ovoce, obložený chléb, vajíčko, okurka), stejně tak je možné 
vyžádat obložený talíř v případě pozdního návratu na hotel. Nutno 
předem nahlásit na recepci hotelu

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

Ceník léto 2011  ceny jsou uvedeny v Kč

odlet
přílet

02.06. 
13.06.

13.06. 
23.06.

23.06. 
04.07.

04.07. 
14.07.

14.07. 
25.07.

25.07. 
04.08.

04.08. 
15.08.

15.08. 
25.08.

25.08. 
05.09.

05.09. 
15.09.

15.09. 
26.09.

26.09. 
06.10.

06.10. 
17.10.

dnů 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12

DS 1/2 22 600 21 600 24 800 23 600 28 400 26 800 28 400 23 600 24 800 21 600 22 600 21 600 20 000

DS E/B 19 300 18 500 20 800 19 900 23 300 22 200 23 300 19 900 20 800 18 500 19 300 18 500 17 500

DS 2. E/B 17 000 16 500 18 100 17 500 19 900 19 100 19 900 17 500 18 100 16 500 17 000 16 500 15 700

DT 1/2 22 400 21 400 24 600 23 400 28 200 26 700 28 200 23 400 24 600 21 400 22 400 21 400 19 800

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

DT 2. E/B 14 200 13 900 14 200 13 900 14 200 13 900 14 200 13 900 14 200 13 900 14 200 13 900 14 200

DS 1/2 - dospělá osoba ve dvoulůžkovém pokoji, DS E/B - dospělá osoba na první přistýlce, event. na třetím lůžku, DS 2. E/B - dospělá osoba na 
druhé přistýlce, event. na čtvrtém lůžku, DT 1/2 - dítě od 2 do 12 let ve dvoulůžkovém pokoji, DT E/B - dítě od 2 do 12 let na první přistýlce, event. 
na třetím lůžku, DT 2. E/B - dítě od 2 do 12 let na druhé přistýlce, event. na čtvrtém lůžku 
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Hotel 
Alexander House
www.alexanderhouse.gr

POLOHA: přibližně 20 km západně od centra Heraklionu

najdete v  letovisku Agia Pelagia oblíbený hotelový 

areál, který je od moře vzdálen cca 200 metrů. V  klid-

nějším středisku v zátoce na severním pobřeží najdete 

po cca 200 m restaurace, taverny, obchůdky, supermar-

ket, půjčovnu aut a  motorek, stejně jako potápěčské 

centrum. Z letoviska jezdí linkové autobusy do Herak-

lionu i  Rethymna. Doporučujeme rovněž pronajmout 

si dopravní prostředek a podnikat individuální výlety, 

jižně se například nachází klášter Savathianes. Pěkné 

jsou i procházky kolem pobřeží a do vnitrozemí.

PLÁŽ: nejbližší pláž s hrubším pískem a oblázky je od 

hotelu vzdálena cca 200 m, přes silnici. V okolí lze najít 

několik větších či menších oblázkových nebo obláz-

kovo-písčitých pláží. Milovníci šnorchlování, potápění 

a  také zájemci o  atraktivní snímky se jistě vypraví ke 

skalnatým útesům. 

KAPACITA: hotel se skládá z hlavní budovy a vedlejších 

pavilonů. Celková kapacita je 95 pokojů (1-, 2lůžkových 

s  možností jedné přistýlky – obvykle pevné lůžko). 

Všechny pokoje jsou vybaveny koupelnou se sprcho-

vým koutem nebo vanou a sprchou, WC, telefonem, kli-

matizací (v provozu obvykle od června do září), TV se sa-

telitním příjmem, chladničkou, balkónem nebo terasou 

s výhledem do zahrady, na bazén, na okolní zástavbu

nebo do vnitrozemí. Trezor na pokoji (za poplatek cca 

18€/týden). Dětská postýlka na vyžádání zdarma.

SLUŽBY: recepce, vstupní hala, salónek s TV, internetový

koutek (za poplatek), bar, kavárna, restaurace, čistírna 

(za poplatek, do 48 hodin), plážové osušky (zdarma, za 

vratný depozit cca 5€).

STRAVOVÁNÍ: formou ALL INCLUSIVE (viz popis). 

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

hátka u bazénu a na terase (zdarma), na pláži (za po-

platek cca 6€/set/den), dětský koutek, malé fi tcentrum 

(zdarma), stolní tenis (zdarma), kulečník (za poplatek 

cca 1€/hra), stolní fotbal (za poplatek). Na pláži v leto-

visku omezená nabídka vodních sportů (za poplatek). 

!
3 hlavní výhody hotelu: výhodná cena, klid-
né prostředí, milý personál. 

ostrov Kréta – Agia Pelagia

All inclusive zahrnuje:
Snídaně (07:30–10:00), obědy (12:15–14:30) a  večeře
(18:45–21:30) formou bufetu v hotelové restauraci

Neomezenou konzumaci rozlévaných místních nealkoholických 
nápojů (voda, cola, cola light, sprite, soda, ovocné šťávy, filtrovaná 
káva, čaj – různé druhy) a  rozlévaných místních alkoholických 
nápojů (bílé, růžové a červené víno, točené pivo, ouzo, raki, brandy)
od 10:00–23:00. Pozdější objednávky se platí hotově

Občerstvení formou lehkých snacků od 10:00–23:00

Zmrzlinu (kopečkovou) od 10:00–23:00

Odpolední kávu, koláčky nebo sušenky od 16:00–17:00

V případě výletů hotel nabízí obědové balíčky, nutno nahlásit den 
předem na recepci

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

Ceník léto 2011  ceny jsou uvedeny v Kč

odlet
přílet

02.06. 
13.06.

13.06. 
23.06.

23.06. 
04.07.

04.07. 
14.07.

14.07. 
25.07.

25.07. 
04.08.

04.08. 
15.08.

15.08. 
25.08.

25.08. 
05.09.

05.09. 
15.09.

15.09. 
26.09.

26.09. 
06.10.

06.10. 
17.10.

dnů 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12

DS 1/2 21 700 24 800 26 100 24 800 26 500 28 800 30 500 28 800 26 100 24 800 21 700 20 800 21 700

DS 1/1 24 800 28 800 30 500 28 800 31 100 34 000 36 300 34 000 30 500 28 800 24 800 23 600 24 800

DS E/B 17 600 19 400 20 300 19 400 20 500 21 900 22 900 21 900 20 300 19 400 17 600 17 000 17 600

DT 1/2 18 500 20 700 21 600 20 700 21 900 23 500 24 700 23 500 21 600 20 700 18 500 17 900 18 500

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

DS 1/2 - dospělá osoba ve dvoulůžkovém pokoji, DS 1/1 - dospělá osoba v jednolůžkovém pokoji, DS E/B - dospělá osoba na první přistýlce, event. 
na třetím lůžku, DT 1/2 - dítě od 2 do 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
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Hotel 
Mareblue Neptuno 
Beach
www.marebluehotels.gr

POLOHA: nově postavený hotel se nachází hned u moře

v  letovisku Ammoudara, ve vzdálenosti cca 500 m od 

centra, kde začínají obchody, supermarkety, restaurace,

taverny, kavárny, bary aj. Zastávka linkového autobusu 

je nedaleko hotelu (na první křižovatce od cesty z ho-

telu napravo). Autobusem můžete cestovat do Herak-

lionu (velmi frekventované spojení), cena jízdenky cca 

0,90€/cesta. Nejbližší obchod s  potravinami je hned 

přes silnici naproti hotelu. Výletní vláček Happy train, 

v hlavní sezóně jezdí každou hodinu, nutno nahlásit na 

recepci den a  hodinu podle jízdního řádu – cena cca 

8€/osoba a cca 6€/děti od 5–17 let, okružní jízda trvá 

cca 90 minut. 

PLÁŽ: pěkná dlouhá a široká písečná pláž je hned před 

areálem hotelu, s pozvolným vstupem do moře.

KAPACITA: hotelový komplex se skládá z  hlavní bu-

dovy a 2 vedlejších budov, s celkovou kapacitou 135 

pokojů (1-, 2lůžkových s  možností jedné přistýlky 

nebo palandy jen pro děti). Všechny pokoje jsou vy-

baveny koupelnou s  vanou a  sprchou nebo sprcho-

vým koutem, WC, klimatizací, fénem, telefonem, TV se 

satelitním příjmem a hudebními kanály, chladničkou, 

balkónem nebo terasou s  výhledem do vnitrozemí, 

zahrady nebo s  bočním výhledem na moře. Boční 

výhled na moře je za příplatek. Pokoje jsou vybaveny 

župany a trepkami (jen pro dospělé osoby) a rychlo-

varnou konvicí. Jednolůžkové pokoje nemají mož-

nost bočního výhledu na moře. Pokoje pro rodiny 

(s  palandou) jsou v  různých částech areálu a  nelze 

předem připlatit za výhled na moře – tyto pokoje 

jsou za příplatek. Trezor na pokoji (za poplatek cca

4€/den). Dětská postýlka na vyžádání zdarma.

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

litním příjmem, dva výtahy (není ve všech budovách), 

internetový koutek (za poplatek cca 2€/30 minut, cca 

5€/90 minut, cca 10€/200 minut), vnitřní restaurace, 

hlavní hotelový bar, venkovní bar, snackbar a kavárna 

u bazénu, malá konferenční místnost, prádelna (za po-

platek), zahrada a  parkoviště. Plážové osušky zdarma 

(pouze vratná záloha cca 10€ – výměna 3x za týden). 

Wifi  v prostoru recepce a větší části areálu za poplatek 

(cca 5€/90 minut, cca 10€/200 minut, cca 15€/den, cca 

50€/týden). 

STRAVOVÁNÍ: formou ALL INCLUSIVE (viz popis).

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

hátka u bazénu, v zahradě a na pláži zdarma. Plážový 

volejbal, stolní tenis a šipky – zdarma, kulečník (za po-

platek cca 1-2€/hra), stolní hokej (cca 1-2€/hra), pravi-

delné denní i večerní jednoduché animační programy 

(v  cizím jazyce, obvykle jen v  hlavní sezóně) pro děti 

i  dospělé (aerobik, vodní pólo, badminton, volejbal, 

lukostřelba apod.), miniklub pro děti od 4–14 let (ote-

vřen v hlavní sezóně každý den kromě neděle, obvykle 

2 hodiny dopoledne a dvě hodiny odpoledne, v cizím 

jazyce), dětský koutek, dětské hřiště, dětská kreslená 

videa/fi lmy).

!
3 hlavní výhody hotelu: hned u moře a pěk-
né pláže, chutná strava, příjemný areál.

ostrov Kréta – Ammoudara

All inclusive zahrnuje:
Snídaně (07:30–10:00), obědy (12:30–14:00) a  večeře (19:00–
21:30) formou bufetu. U  obědů a  večeří neomezená konzumace 
rozlévaných nealkoholických nápojů, točeného piva a vína

2x týdně bývají tematické večeře. Předkrmy, saláty a  dezerty 
formou bufetu, hlavní chod se připravuje přímo před hotelovým 
hostem ve formě cooking show – řecká a středomořská kuchyně. 
Pozdní kontinentální snídaně (10:00–10:30) 

Lehké občerstvení ve formě snacků od 11:00–12:30 a 15:00–17:30
různé sandwiche, sýrové taštičky, zapečené párečky, pizzy, hra-
nolky

Odpolední filtrovanou kávu a  čaj se sušenkami nebo koláčky od 
16:00–17:00 v baru u bazénu 

Zmrzlinu (kopečkovou) od 10:30–17:00 v baru u bazénu a v hlavní 
restauraci během obědů a večeří (12:30–14:30 a 19:00–21:30)

Odpolední kávu, čaj a zákusek (16:00 -17:00) v baru u bazénu

Neomezenou konzumaci rozlévaných nealkoholických nápojů 
(ovocné šťávy, džusy a další nealko) a rozlévaných místních alko-
holických nápojů od 10:30–17:30 v  baru u  bazénu a  v  hlavním 
baru od 17:30–23:00

Po příjezdu minerální voda na pokoji, čokoláda pro děti a květina. 
Pravidelně jsou doplňované na pokoji – sáčky s  čajem, kávou, 
malé balené cukry a mléčka – k vlastní přípravě 

Voda není zahrnuta v nealkoholických nápojích (platí se extra – 
cca 0,8€/0,5l)

V případě strávení dne mimo hotel je možné vyžádat jednoduchý 
balíček místo oběda nebo večeře (za malý poplatek). Nutno pře-
dem nahlásit na recepci hotelu, nejpozději den předem do 17:00

Dětské slevy
1. dítě do 15 let– ubytování zdarma, all inclusive 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

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.

dnů 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12

DS 1/2 23 600 22 500 28 000 26 500 34 000 32 000 34 000 32 000 28 500 26 500 28 000 22 500 23 600

DS 1/1 33 500 31 500 43 000 40 200 50 700 47 200 50 700 47 200 43 700 40 200 43 000 31 500 33 500

DS E/B 19 900 19 100 23 000 22 000 27 200 25 800 27 200 25 800 23 400 22 000 23 000 19 100 19 900

DT 1/2 19 800 19 100 22 900 21 900 27 200 25 700 27 200 25 700 23 300 21 900 22 900 19 100 19 800

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

DT 2.E/B 16 900 16 400 16 900 16 400 16 900 16 400 16 900 16 400 16 900 16 400 16 900 16 400 16 900

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 15 let ve dvoulůžkovém pokoji (podmínkou je dítě ubytované společně s jednou 
dospělou osobou),   DT E/B - dítě od 2 do 15 let na první přistýlce, event. na třetím lůžku, DT 2. E/B - dítě od 2 do 15 let na druhé přistýlce, event. 
na čtvrtém lůžku 
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Hotel  
Cosman
www.cosman.ws

POLOHA: oblíbený a dnes již známý hotelový areál po-

stavený v tradičním krétském stylu do tvaru písmene U,

uprostřed s  bazénem, se nachází v  klidném prostředí 

letoviska Kokkini Hani, v boční uličce, cca 250 m od cen-

tra letoviska, kde začínají nákupní i  zábavní možnosti. 

V  letovisku je kromě turistických atrakcí též kostelíček 

a archeologické naleziště královského sídla Nirou. Právě 

zde byly objeveny dvojité sekery, jeden z  posvátných 

znaků Mínójců. Městská linka autobusu zajišťuje velmi 

frekventované spojení s hlavním městem (jízdenka cca 

1,70€, spojení je denně 06:00–23:00), stejně tak s dalšími

letovisky východně od Kokkini Hani (např. cca 1,80€/

cesta do Chersonisu, cca 2,50€ do Malie). Taxi na letiště 

vychází na cca 20€ a do centra Heraklionu cca 25€. Nej-

bližší supermarket Spare je cca 500 m od hotelu, vlevo 

za první křižovatkou. Vedle se nachází bankomat a poš-

tovní schránka (žlutá). V obchodech je možnost zakoupit 

si plážové vybavení – slunečník – cca 6,50–12€, rohože 

– cca 2,50€, boty do vody – cca do 12€, potápěčské brýle 

a  opalovací krémy – cca 4–18€. Doporučujeme indivi-

duálně navštívit nové Crete Aquarium v  Kato Gouves,

cca 4 km, zastávka autobusu č. 6 u  supermarketu Hat-

zis, výstup na zastávce č. 9, dále pokračovat chůzí 

podle ukazatelů směrem k  bývalé vojenské základně.

Vstupné – dítě do 4 let zdarma, děti do 17 let a osoby 

nad 65 let cca 6€ a dospělé osoby cca 8€, otevřeno bývá 

denně, od 09:00–21:00. Dalším tipem je návštěva vod-

ního parku Water City – cca 4 km směrem do hor, ote-

vřeno bývá denně, vstupné cca 22€/dospělá osoba, děti 

od 90–140 cm – cca 16€, jinak zdarma. Další možností 

je projížďka vláčkem Happy train – objíždí zajímavá

místa v  okolí, jede i  kolem aquaria a  zpět, jízda trvá 

cca 80 minut, jízdenka stojí cca 8€ a děti cca 4€ (denně 

10:00–21:00). 

PLÁŽ: nejbližší přírodní písčito-oblázková pláž s  po-

zvolným vstupem do moře je cca 500 m od hotelu, přes 

silnici. Další pláže jsou ve vzdálenosti 800–1000 m, přes 

silnici. 

KAPACITA: celková kapacita tohoto hotelu, který tvoří 3 

budovy, je 53 pokojů (1-, 2lůžkových s možností jedné 

až dvou přistýlek nebo palandy – jen pro děti), které 

jsou vybaveny koupelnou s vanou a sprchou nebo spr-

chovým koutem, WC, klimatizací, fénem, telefonem, TV 

se satelitním příjmem a  hudebními kanály, chladnič-

kou, trezorem, balkónem nebo terasou s výhledem na 

bazén, vnitrozemí nebo letovisko. Trezor na pokoji (za 

poplatek cca 15€/pobyt). Jednolůžkové pokoje jsou jen 

na vyžádání. Dětská postýlka na vyžádání zdarma.

SLUŽBY: recepce (v  provozu během dne do půlnoci), 

salónek s TV se satelitním příjmem, internetový koutek 

(za poplatek cca 4€/hodina), vnitřní bar, bar a kavárna 

u bazénu, vnitřní restaurace, kulečník (za poplatek cca 

1€/hra), malé parkoviště.

STRAVOVÁNÍ: formou LIGHT ALL INCLUSIVE (viz popis).

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

hátka u  bazénu zdarma. Na pláži za poplatek cca 5€/

set/den). Vodní sporty na pláži v  letovisku (banana – 

cca 10€, paragliding – cca 25€).

!
3 hlavní výhody hotelu: rodinná atmosfé-
ra, příjemný bazén, možnost procházek do 
okolí.

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

Light all inclusive zahrnuje: 
Snidaně (07:30–09:30), obědy (12:30–14:00) a  večeře
(18:30–20:30) formou bufetu 

Neomezenou konzumaci rozlévaných nealkoholických nápojů 
(voda, ovocné šťávy, džusy a  další nealko, filtrovaná káva aj.) 
a rozlévaných místních alkoholických nápojů (točené pivo, domácí 
víno, ouzo, rakia) od 10:00–23:00

ostrov Kréta – Kokkini Hani

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

Ceník léto 2011  ceny jsou uvedeny v Kč

odlet
přílet

02.06. 
13.06.

13.06. 
23.06.

23.06. 
04.07.

04.07. 
14.07.

14.07. 
25.07.

25.07. 
04.08.

04.08. 
15.08.

15.08. 
25.08.

25.08. 
05.09.

05.09. 
15.09.

15.09. 
26.09.

26.09. 
06.10.

06.10. 
17.10.

dnů 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12

DS 1/2 17 700 17 100 19 700 18 900 21 400 20 500 21 400 18 900 19 700 17 100 17 700 17 100 17 700

DS 1/1 20 200 19 400 21 900 21 000 24 000 22 900 24 000 21 000 21 900 19 400 20 200 19 400 20 200

DS E/B 15 800 15 400 17 200 16 700 18 400 17 800 18 400 16 700 17 200 15 400 15 800 15 400 15 800

DS 2.E/B 14 600 14 300 15 600 15 200 16 400 16 000 16 400 15 200 15 600 14 300 14 600 14 300 14 600

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

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

DT 2.E/B 14 500 14 200 15 500 15 100 16 300 15 900 16 300 15 100 15 500 14 200 14 500 14 200 14 500

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, 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 

148 Podrobné informace k cenám najdete v ceníku na straně 295

rok
spolupráce

6.

all
inclusive

light
vše v cenědiplom

v ceně
klima

svatební
cesta

super
cena
2011

z Prahy
Brna

odlety
slevový
program

viz strany 8–9
3800 Kč

jen za
děti



Hotel 
Kalia Beach 
POLOHA: příjemný menší hotelový komplex se na-

chází v  klidné části letoviska Gouves, ve vzdálenosti 

cca 15 m od mořského pobřeží, přes silnici. Centrum 

s  obchody, restauracemi, tavernami, kavárnami, bary, 

lékárnami, bankomatem, zdravotním střediskem (Me-

dical centrum) a směnárnou je cca 600 m. V roce 2010 

bylo ve zdejší směnárně možné vyměnit i  českou ko-

runu. Letovisko a  hotel představují ideální místo pro 

dovolenou spojenou s  procházkami podél mořského 

pobřeží. Gouves patří k tradičním letoviskům na ostro-

vě, dnes už je prakticky součástí velké turistické oblasti, 

poblíž střediska Chersonisos, Analipsi a  Kokkini Hani. 

Z  Kato Gouves jezdí linkové autobusy ze zastávek 12 

a 13 (od hlavní silnice) po půlhodinových intervalech 

do ostatních částí ostrova. Jízdenky se kupují u řidiče, 

zpět na autobusových nádražích nebo v trafi ce – jízdné 

do Heraklionu cca 2,70€, do Malie cca 1,10€. Doporu-

čujeme individuálně navštívit nové Crete Aquarium 

v Kato Gouves, cca 2 km od hotelu u pláže. Vstupné – 

dítě do 4 let zdarma, děti do 17 let a osoby nad 65 let 

cca 6€ a dospělé osoby cca 8€, otevřeno bývá denně, 

od 09:00–21:00. Dalším tipem je návštěva vodního 

parku Water City – cca 6 km směrem do hor, otevřeno 

bývá denně, vstupné cca 22€/dospělá osoba, děti od 

90–140 cm – cca 16€, jinak zdarma. Další možností je 

projížďka vláčkem Happy train – objíždí zajímavá místa 

v  okolí, jede i  kolem aquaria a  do Kokkini Hani, jízda 

trvá cca 75 minut, jízdenka stojí cca 8€ a  děti cca 4€ 

(denně 10:00–21:00). 

PLÁŽ: nejbližší písečná pláž je cca 100 m (podél silnice) 

– směrem na Kokkini Hani. Vstup do moře je  pozvolný

a  je zde též plážový servis. Podél pláže jsou taverny, 

restaurace a v blízkosti je i sprcha.

KAPACITA: hotel se skládá z hlavní budovy a 3 vedlej-

ších křídel. Celková kapacita je 65 pokojů (1-, 2lůžko-

vých s možností jedné přistýlky pro děti a pokoje pro 

rodiny, které tvoří větší místnost se třemi pevnými 

lůžky a  jedna přistýlka). Všechny pokoje jsou vybave-

ny koupelnou se sprchovým koutem, WC, telefonem, 

chladničkou, balkónem nebo terasou s  výhledem do 

zahrady, na bazén, směrem na moře nebo do vnitro-

zemí. Klimatizace (za poplatek cca 5€/den), trezor na 

pokoji (za poplatek cca 1,50€/den). Dětská postýlka na 

vyžádání zdarma.

SLUŽBY: recepce, vstupní hala, salónek s  TV, interne-

tový koutek (za poplatek cca 1€/8minut), bar a snack-

bar u  bazénu, vnitřní restaurace, venkovní taverna, 

kavárna, restaurace u moře, prodej opalovacích krémů 

a drobných suvenýrů přes hotelovou recepci, zahrada, 

parkoviště.

STRAVOVÁNÍ: formou polopenze nebo za příplatek 

LIGHT ALL INCLUSIVE (viz popis). Snídaně i  večeře 

– bufet.

SPORT A  ZÁBAVA: bazén, dětský bazén, slunečníky 

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

5€/set/den), dětský koutek, kulečník (za poplatek cca 

1€/hra), hrací automaty (za poplatek cca 0,50–1€/hra), 

stolní tenis. Na pláži v letovisku omezená nabídka vod-

ních a plážových sportů (za poplatek).

!
3 hlavní výhody hotelu: výhodná cena, 
možnosti procházek a výletů, dobrá poloha.

Hodnocení klientů VTT v sezóně 2010
spokojeno 35 % 30 %
velmi spokojeno 65 % 70 %
nespokojeno 0 % 0 %

Light all inclusive zahrnuje:
Snídaně (08:00–10:00), obědy (13:00–14:30) a  večeře
(19:00–21:00) formou bufetu v  hotelové restauraci. Během 
obědů a  večeří neomezená konzumace rozlévaných nealkoholic-
kých nápojů, místního točeného piva a místního vína

Lehké občerstvení formou snacků a  zmrzliny (kopečkové) od 
15:00–18:00

Rozlévané nealkoholické a  rozlévané místní alkoholické nápoje 
v hlavním baru od 11:00–23:00 (místní točené pivo, místní víno, 
filtrovaná káva, čaj...)

ostrov Kréta – Gouves

Dětské slevy
1. dítě do 13 let – ubytování zdarma, polopenze nebo Light 
all inclusive zdarma (v závislosti na typu stravy rodičů) 

2. dítě do 7 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

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.

dnů 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12

DS 1/2 16 900 16 400 18 000 17 400 20 600 19 800 20 600 19 800 18 300 17 400 16 900 16 400 16 900

DS 1/1 19 100 18 400 21 000 20 100 23 200 22 100 23 200 22 100 21 200 20 100 19 100 18 400 19 100

DS E/B 15 300 14 900 16 100 15 600 17 900 17 300 17 900 17 300 16 200 15 600 15 300 14 900 15 300

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

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

**DT 2. E/B 11 200 11 200 11 200 11 200 11 200 11 200 11 200 11 200 11 200 11 200 11 200 11 200 11 200

DT 2. E/B 14 100 13 900 14 700 14 400 15 900 15 500 15 900 15 500 14 800 14 400 14 100 13 900 14 100

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 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 

149Podrobné informace k cenám najdete v ceníku na straně 295
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Hotel kat. B
Gouves Maya Resort
www.gouvesmayaresort.com

POLOHA: rozlehlý hotelový komplex, který vznikl spo-

jením hotelů Gouves Bay a Maya, je situován v klidné 

turistické části na periferii letoviska Gouves. Jeho okolí 

je příjemné a  relaxační s  možností procházek. Cent-

rum, kde se nacházejí obchody s potravinami a suve-

nýry, restaurace, bary a taverny, je od hotelu vzdáleno 

cca 12 minut chůze. Hotel je obsazován především 

italskou klientelou. Gouves patří k  tradičním letovis-

kům na ostrově, dnes už je prakticky součástí velké 

turistické oblasti, poblíž střediska Chersonisos, Analipsi 

a Kokkini Hani. Z Kato Gouves jezdí linkové autobusy 

ze zastávek 12 a  13 (od hlavní silnice) po půlhodino-

vých intervalech do ostatních částí ostrova. Jízdenky se 

kupují u řidiče, zpět na autobusových nádražích nebo 

v trafi ce – jízdné do Heraklionu cca 2,70€, do Malie cca 

1,10€. Doporučujeme individuálně navštívit nové Crete 

Aquarium v Kato Gouves, cca 2 km od hotelu u pláže. 

Vstupné – dítě do 4 let zdarma, děti do 17 let a osoby

nad 65 let cca 6€ a dospělé osoby cca 8€, otevřeno bývá 

denně od 09:00–21:00. Dalším tipem je návštěva vodního

parku Water City – cca 6 km směrem do hor, otevřeno

bývá denně, vstupné cca 22€/dospělá osoba, děti od 

90–140 cm – cca 16€, jinak zdarma. Další možností 

je projížďka vláčkem Happy train – objíždí zajímavá

místa v okolí, jede i kolem aquaria a do Kokkini Hani, 

jízda trvá cca 75 minut, jízdenka stojí cca 8€ a děti cca 

4€ (denně 10:00–21:00). Poblíž areálu se nachází malý 

kostelíček, kde každou neděli probíhá mše.

PLÁŽ: kamenito-oblázková pláž je vzdálena cca 20 m 

od areálu, pěkná písečná pláž s pozvolným vstupem do 

moře se nachází cca 230 m od hotelu. Zde je i plážový 

servis. Obě pláže jsou k dosažení přes silnici.

KAPACITA: v hotelovém komplexu, který tvoří 4 budovy,

je celkem 150 pokojů (1-, 2lůžkové s  možností jedné 

přistýlky a  pokoje pro rodiny, které se skládají z  větší 

místnosti se 2 pevnými lůžky, gauče a přistýlky). Všechny

pokoje jsou vybaveny koupelnou se sprchou nebo 

sprchovým koutem, WC, fénem, telefonem, TV se sate-

litním příjmem, chladničkou, balkónem nebo terasou 

s výhledem na bazén, zahradu, areál, letovisko, okolní 

zástavbu nebo na moře. Klimatizace (za poplatek cca 

5€/den), trezor na pokoji (za poplatek cca 12€/pobyt). 

Dětská postýlka na vyžádání zdarma.

SLUŽBY: vstupní hala, recepce, výtah (jen v  jedné bu-

dově), konferenční místnost, internetový koutek (za 

poplatek cca 1€/14 minut), bar u bazénu, vnitřní restau-

race s venkovním posezením a TV se satelitním příjmem, 

terasa s výhledem na moře, velká zahrada a parkoviště. 

Wifi  v prostoru recepce hotelu Maya za poplatek.

STRAVOVÁNÍ: formou ALL INCLUSIVE (viz popis).

SPORT A ZÁBAVA: 2 bazény, 2 dětské bazény, slunečníky 

a lehátka u bazénu (zdarma), malé dětské hřiště, fi tcen-

trum (zdarma), stolní tenis u  bazénu (zdarma), kuleč-

ník (za poplatek cca 2€/hra), stolní hokej a další hry (za 

poplatek cca 0,30–1€/hra), plážový volejbal v zahradě

(zdarma). Miniclub pro děti a  jednoduché animační 

programy pro dospělé (obvykle jen v  italském jazyce, 

cca 6x týdně v hlavní sezóně), řecký večírek obvykle 1x 

za pobyt. Masážní křeslo (cca 2€/5 minut). Slunečníky 

a lehátka na pláži (za poplatek cca 5€/set/den).

!
3 hlavní výhody hotelu: velmi chutná stra-
va, kousek od moře, příjemná atmosféra.

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

All inclusive zahrnuje: 
Snídaně (07:30–10:00), obědy (12:30–14:30) a  večeře
(19:30–21:30) formou pestrého bufetu. U  obědů a  večeří bývá 
obvykle zmrzlina (kopečková), různé dezerty a sladkosti

Lehké občerstvení během dne ve formě sladkých koláčků a  sla-
ných snacků (10:30–11:00 a 16:30–17:30) 

Neomezenou konzumaci rozlévaných nealkoholických nápojů 
(voda, soda, ovocné šťávy, džusy, cola, sprite, lemon, filtrovaná 
káva) a  rozlévaných místních alkoholických nápojů (točené pivo, 
víno, ouzo) od 10:00–23:00 

ostrov Kréta – Gouves

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

Ceník léto 2011  ceny jsou uvedeny v Kč

odlet
přílet

02.06. 
13.06.

13.06. 
23.06.

23.06. 
04.07.

04.07. 
14.07.

14.07. 
25.07.

25.07. 
04.08.

04.08. 
15.08.

15.08. 
25.08.

25.08. 
05.09.

05.09. 
15.09.

15.09. 
26.09.

26.09. 
06.10.

06.10. 
17.10.

dnů 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12

DS 1/2 18 800 20 800 21 700 24 500 25 800 28 100 29 800 28 100 29 800 20 800 18 800 18 100
hotel 

uzavřen

DS 1/1 18 800 24 500 25 800 29 500 31 300 34 800 37 100 34 800 37 100 24 500 18 800 18 100
hotel 

uzavřen

DS E/B 15 800 17 000 17 600 19 200 20 000 21 500 22 500 21 500 22 500 17 000 15 800 15 400
hotel 

uzavřen

DT 1/2 16 400 17 800 18 400 24 300 25 600 27 900 29 600 27 900 29 600 17 800 16 400 15 900
hotel 

uzavřen

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

uzavřen

DT 2. E/B 14 900 15 900 16 400 17 800 18 400 19 600 20 400 19 600 20 400 15 900 14 900 14 600
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 jen v některých termínech), 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 

150 Podrobné informace k cenám najdete v ceníku na straně 295

rok
spolupráce

13. diplom

promo
roomsvatební

cesta

z Prahy
Brna

odlety
slevový
program

viz strany 8–9

dospělý
dítě

1+1
+ 3800 Kč

jen za
děti



Hotel kat. A
Lyda Beach
www.lydahotels.com

POLOHA: hotelový komplex se nachází blízko zátoky 

a  moře v  letovisku Kato Gouves. Postaven byl v  roce 

2003 a skládá se ze 3 bloků. Ubytování je vhodné pro 

méně náročnou klientelu. V okolí hotelu jsou minimar-

kety, bary, taverny, restaurace. Centrum letoviska je 

vzdáleno cca 10 minut chůze. Gouves patří k tradičním 

letoviskům na ostrově, dnes už je prakticky součástí 

velké turistické oblasti, poblíž střediska Chersonisos, 

Analipsi a  Kokkini Hani. Z  Kato Gouves jezdí linkové 

autobusy ze zastávek 12 a  13 (od hlavní silnice) po 

půlhodinových intervalech do ostatních částí ostrova. 

Jízdenky se kupují u řidiče, zpět na autobusových ná-

dražích nebo v trafi ce – jízdné do Heraklionu cca 2,70€, 

do Malie cca 1,10€. Doporučujeme individuálně navští-

vit nové Crete Aquarium v Kato Gouves, cca 2 km od 

hotelu u pláže. Vstupné – dítě do 4 let zdarma, děti do 

17 let a osoby nad 65 let cca 6€ a dospělé osoby cca 8€, 

otevřeno bývá denně od 09:00–21:00. Dalším tipem je 

návštěva vodního parku Water City – cca 6 km směrem 

do hor, otevřeno bývá denně, vstupné cca 22€/dospělá 

osoba, děti od 90–140 cm – cca 16€, jinak zdarma. Další 

možností je projížďka vláčkem Happy train – objíždí za-

jímavá místa v okolí, jede i kolem aquaria a do Kokkini 

Hani, jízda trvá cca 75 minut, jízdenka stojí cca 8€ a děti 

cca 4€ (denně 10:00–21:00). 

PLÁŽ: písečná pláž s hrubším pískem v mořské zátoce 

je hned před hotelem, přes silnici.  Na pláž se vstupu-

je po několika schodech. Vstup do moře je pozvolný, 

vhodný pro děti. V  letovisku je více pláží snadno do-

stupných podél silnice, které je možné též navštěvovat. 

KAPACITA: v areálu je celkem 99 pokojů (1-, 2lůžkových 

s možností jedné přistýlky – obvykle standardní lůžko 

a rodinné pokoje typu hotelový apartmán pro 4 osoby 

a mezonetový typ až pro 7 osob). Všechny pokoje jsou 

jednoduše vybaveny koupelnou se sprchovým koutem, 

WC, fénem, klimatizací, telefonem, malou chladničkou, 

TV se satelitním příjmem, balkónem nebo terasou s vý-

hledem na bazén, moře nebo letovisko. Apartmány 

pro 4 osoby se skládají z  ložnice a  obývacího pokoje, 

kde jsou další 2 lůžka, koupelna a balkón nebo terasa 

jsou společné. Mezonet až pro 7 osob tvoří ložnice se 

4 lůžky, druhý menší pokoj, kde jsou 2 lůžka a  v  pat-

ře nad ním, kam se chodí po schodech, je ještě malý 

prostor, kde je další lůžko. Sociální zázemí a  balkón 

nebo terasa jsou společné. Toto ubytování je vhodné

pouze pro rodinu s malými dětmi. Dětská postýlka na 

vyžádání zdarma.

SLUŽBY: vstupní hala s  recepcí, internetový koutek 

(za poplatek cca 0,50€/20 minut), výtah (jen v  hlavní 

budově), salónek s TV se satelitním příjmem a velkou 

obrazovkou, vnitřní a venkovní bar, vnitřní restaurace 

s  posezením na venkovní terase, venkovní kavárna 

a snackbar (mimo budovu – konzumace není v ceně all 

inclusive). Wifi  v prostoru recepce zdarma.  

STRAVOVÁNÍ: formou LIGHT ALL INCLUSIVE (viz popis). 

SPORT A  ZÁBAVA: bazén s  oddělenou částí pro 

děti, slunečníky a  lehátka u  bazénu zdarma. Ku-

lečník (za poplatek cca 2€/hra), el. hry (za poplatek

cca 0,50-1€/hra), masážní křeslo (za poplatek cca 

2€), masáže (na vyžádání přes recepci za poplatek

cca 20-50€/osoba). Slunečníky a  lehátka na pláži (za 

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

poplatek). 

!
3 hlavní výhody hotelu: blízko moře a pláže,
výhodná cena, možnosti procházek do okolí.

ostrov Kréta – Gouves

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

2. dítě do 14 let – ubytování zdarma, Light all inclusive 
zdarma 

Light all inclusive zahrnuje: 
Snídaně (07:15–09:30), obědy (12:30–14:00) a  večeře
(18:45–21:00) formou bufetu. U obědů a večeří bývá obvykle též 
zmrzlina, ovoce a sladkosti 

Koláčky, sušenky a  lehké občerstvení (toasty, pizza) –
od 16:00–17:00

Neomezenou konzumaci rozlévaných nealkoholických nápojů 
(voda, ovocné šťávy, džusy, filtrovaná káva, espresso, horká 
čokoláda a  další nealko) a  rozlévaných místních alkoholických 
nápojů (točené pivo, bílé a  červené víno, raki, ouzo, Metaxa) od 
10:00–23:00

Ceník léto 2011  ceny jsou uvedeny v Kč

odlet
přílet

02.06. 
13.06.

13.06. 
23.06.

23.06. 
04.07.

04.07. 
14.07.

14.07. 
25.07.

25.07. 
04.08.

04.08. 
15.08.

15.08. 
25.08.

25.08. 
05.09.

05.09. 
15.09.

15.09. 
26.09.

26.09. 
06.10.

06.10. 
17.10.

dnů 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12

DS 1/2 18 800 18 800 19 500 20 500 21 400 21 800 22 800 21 800 19 500 18 800 18 800 18 100 18 800

DS 1/1 21 700 21 700 22 700 24 100 25 300 25 900 27 400 25 900 22 700 21 700 21 700 20 800 21 700

DS E/B 16 600 16 600 17 100 17 700 18 400 18 700 19 400 18 700 17 100 16 600 16 600 16 100 16 600

DS 2. E/B 15 100 15 100 15 500 15 900 16 400 16 600 17 100 16 600 15 500 15 100 15 100 14 800 15 100

DT 1/2 16 500 16 500 17 000 17 700 18 300 18 600 19 300 18 600 17 000 16 500 16 500 16 000 16 500

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

DT 2. E/B 11 300 11 300 11 300 11 300 11 300 11 300 11 300 11 300 11 300 11 300 11 300 11 300 11 300

DT 3. E/B 15 000 15 000 15 400 15 900 16 300 16 500 17 000 16 500 15 400 15 000 15 000 14 700 15 000

DS 1/2 - dospělá osoba ve dvoulůžkovém pokoji, DS 1/1 - dospělá osoba v jednolůžkovém pokoji, DS E/B - dospělá osoba na první nebo druhé 
přistýlce, event. na třetím a čtvrtém lůžku, DS 2. E/B - dospělá osoba na třetí nebo čtvrté přistýlce, event. na pátém a šestém lůžku, DT 1/2 - dítě 
od 2 do 14 let ve dvoulůžkovém pokoji (podmínkou je dítě ubytované společně s jednou dospělou osobou jen v některých termínech), 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, DT 3. E/B - dítě 
od 2 do 14 let na třetí nebo čtvrté přistýlce, event. na pátém a šestém lůžku
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Hotel kat. A
Heronissos
www.hersotels.gr

POLOHA: hotel se nachází poblíž centra oblíbeného 

letoviska Chersonisos. Nedaleko od hotelu je řada ob-

chodů, půjčoven motorek nebo aut, restaurací, tradič-

ních taveren, ale také barů a diskoték, kde si na své při-

jde mladší a střední generace. Vodní park Start Beach 

je cca 25 minut chůze od hotelu, cena za taxi vyjde na 

cca 7€/cesta. Každé úterý a čtvrtek v tomto parku bývá 

diskotéka (vstupné cca 12€, v ceně je drink a souvlaki),

též je zde široká nabídka vodních sportů a  bun-

gee jumping. Ve vzdálenosti cca 5 minut od hotelu

je autobusová zastávka linek (č. 20, 22 a 23), které jezdí 

směrem do Heraklionu (cca 3,50€/cesta) nebo smě-

rem do Agios Nikolaos. Jízdenka se kupuje u řidiče, při 

cestě zpět na autobusových nádražích nebo v trafi ce. 

Jízdenka do Malie vyjde na cca 1,10€. Taxi na letiště vy-

chází na cca 30€ a do centra Heraklionu na cca 35€. Tip 

na výlet – rozhodně si nenechte ujít návštěvu muzea 

v přírodě – zdejší skanzen Lychnostatis se nachází na 

konci letoviska, směrem na Agios Nikolaos, otevřeno je 

denně (kromě soboty) od 09:30–14:00. Více na www.

lychnostatis.gr.

PLÁŽ: písečná pláž s  hrubším pískem se nachází

cca 100 m od hotelu (přes silnici), místy mohou být 

menší kameny nebo oblázky. Po celé délce pláže je 

plážový servis, sprchy jsou v blízkosti. 

KAPACITA: hotelový komplex se skládá ze dvou budov 

a  nabízí celkem 190 standardních pokojů (1-, 2lůžko-

vých s možností jedné přistýlky nebo třetího pevného 

lůžka), které jsou jednoduše, ale přesto účelně zařízené. 

Všechny pokoje mají koupelnu se sprchovým koutem, 

WC, klimatizaci, fén, telefon, TV se satelitním příjmem 

a rádiem, chladničku, balkón nebo terasu s výhledem 

na bazén, zahradu, letovisko, okolní zástavbu nebo 

směrem k moři. Trezor na pokoji (za poplatek cca 15€/

týden). Dětská postýlka na vyžádání zdarma.

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

ním příjmem, internetový koutek (za poplatek cca 3€/35 

minut), vnitřní bar, venkovní bar u bazénu, restaurace, 

zahrada, parkoviště. Klienti mohou využívat také služeb 

sesterského hotelu Hersonissos Palace (cca 30 m).

STRAVOVÁNÍ: formou polopenze nebo za příplatek 

LIGHT ALL INCLUSIVE (viz. popis).

SPORT A ZÁBAVA: bazén, lehátka a slunečníky u bazénu 

zdarma (omezený počet na hotelový areál), na pláži za 

poplatek cca 5-6€/set/den. Zdarma možnost využívat 

sportovního vybavení hotelu Hersonissos Palace, cca 

30 m – tenis, stolní tenis, posilovna, dále kulečník (za 

poplatek cca 2€/hra). Nabídka vodních sportů na pláži 

(za poplatek). Hotel pro své hosty pořádá nepravidelné 

programy (v cizím jazyce – folklórní večírky, barbecue 

nebo jinou zábavu – v  případě barbecue je poplatek 

extra na místě).

!
3 hlavní výhody hotelu: blízko centra dění, 
pěkná písečná pláž, možnosti procházek 
a výletů po ostrově.

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

Light all inclusive zahrnuje:
Snídaně (07:30–09:30), obědy (13:00–14:00) a  večeře 
(18:30–21:00) formou bufetu

Během obědů a večeří bývá zmrzlina (kopečková) a dezerty + 
neomezená konzumace rozlévaných nealkoholických nápojů, 
točeného piva nebo místního vína

Neomezenou konzumaci rozlévaných nealkoholických nápojů 
(voda, soda, ovocné šťávy, džusy, cola, fanta, sprite, orange, 
filtrovaná káva, čaj) a  rozlévaných místních alkoholických 
nápojů (točené pivo, místní víno, ouzo, raki, rum, brandy aj.) 
v době od 10:00–23:00. V nabídce jsou též 4 míchané nápoje 
– koktejl San Francisco, Tequila Sunrise, Heronissos special 
a  dětský nealkoholický koktejl. Konzumace po 23:00 se již 
hradí na místě v hotovosti

ostrov Kréta – Chersonisos

Dětské slevy
1. dítě do 12 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

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.

dnů 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12

DS 1/2 17 700 18 600 19 300 20 100 25 000 23 800 25 000 23 800 21 400 20 100 19 300 17 100 17 700

DS 1/1 17 700 19 100 19 900 21 600 28 000 26 500 28 000 26 500 23 100 21 600 19 900 17 100 17 700

DS E/B 15 700 16 400 16 900 17 400 20 800 20 000 20 800 20 000 18 300 17 400 16 900 15 300 15 700

DT 1/2 12 400 12 200 11 800 12 700 14 200 13 900 14 200 13 900 13 000 12 700 11 800 12 200 12 400

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

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

POLOHA: hotel Hersonissos Palace se nachází poblíž 

centra oblíbeného turistického letoviska Chersonisos. 

Nedaleko od hotelu je řada obchodů, půjčoven moto-

rek nebo aut, restaurací, tradičních taveren, ale také 

barů a  diskoték, kde si na své přijde mladší a  střední 

generace. Nejbližší obchod je hned u hotelu, na pravé 

straně od vstupní haly. Vodní park Start Beach je cca 25 

minut chůze od hotelu, cena za taxi vyjde na cca 7€/

cesta. Každé úterý a čtvrtek v tomto parku bývá disko-

téka (vstupné cca 12€, v ceně je drink a souvlaki), též je 

zde široká nabídka vodních sportů a bungee jumping. 

Ve vzdálenosti cca 5 minut od hotelu je autobusová 

zastávka (linky č. 20, 22 a  23), které jezdí směrem do 

Heraklionu (cca 3,50€/cesta) nebo směrem do Agios 

Nikolaos. Jízdenka se kupuje u řidiče, při cestě zpět na 

autobusových nádražích nebo v  trafi ce. Jízdenka do 

Malie vyjde na cca 1,10€. Taxi na letiště stojí cca 30€ 

a do centra Heraklionu cca 35€. Tip na výlet – rozhodně 

si nenechte ujít návštěvu muzea v přírodě. Zdejší skan-

zen Lychnostatis se nachází na konci letoviska, směrem 

na Agios Nikolaos, otevřeno je denně (kromě soboty) 

od 09:30–14:00. Více na www.lychnostatis.gr.

PLÁŽ: písečná pláž s  hrubším pískem a  pozvolným 

vstupem do moře je cca 100 m od hotelu (přes silnici), 

místy mohou být menší kameny nebo oblázky. Po celé 

délce pláže je plážový servis, sprchy jsou v blízkosti.

KAPACITA: v  areálu je celkem 150 pokojů (1-, 2lůžko-

vých s možností jedné přistýlky nebo třetího pevného 

lůžka). Všechny pokoje jsou vybaveny koupelnou se 

sprchou a  WC, klimatizací, fénem, telefonem, TV se 

satelitním příjmem a  hudebními kanály, chladničkou, 

balkónem nebo terasou s výhledem na bazén, zahradu, 

okolní zástavbu, letovisko nebo moře. Trezor na pokoji 

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

dání zdarma.

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

litním příjmem, internetový koutek (za poplatek cca 

1€/20 minut), konferenční sál, vnitřní bar, venkovní bar 

u bazénu, restaurace, zahrada, parkoviště. Wifi  zdarma 

v prostoru recepce. Přímo v hotelu je lékař (09:00–10:00 

a 17:00–18:00).

STRAVOVÁNÍ: formou polopenze nebo za příplatek ALL 

INCLUSIVE (viz popis).

SPORT A  ZÁBAVA: 2 bazény, vnitřní bazén, lehátka 

a  slunečníky u  bazénu zdarma, posilovna (zdarma), 

tenis a stolní tenis (zdarma), kulečník (za poplatek cca 

2€/hra). Slunečníky a lehátka na pláži za poplatek (cca 

5-6€/set/den), vodní sporty (za poplatek).

!
3 hlavní výhody hotelu: blízko pláže, mo-
derní areál, živé letovisko.

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

All inclusive zahrnuje:
Snídaně (07:30–09:30), obědy (13:00–14:00) a  večeře (18:30–
21:00) formou bufetu v hotelové restauraci

Odpolední filtrovanou kávu, sušenky nebo koláčky (15:00–16:00) 
v baru u bazénu

Zmrzlinu (kopečkovou) pro děti (15:00–16:00) v baru u bazénu

Neomezenou konzumaci rozlévaných nealkoholických nápojů 
(voda, soda, ovocné šťávy, džusy, cola, cola light, sprite, orange,
filtrovaná káva, čaj) a rozlévaných místních alkoholických nápojů
(točené pivo, domácí víno, ouzo, raki, brandy, rum aj.) od 10:00–
23:00. V  nabídce jsou též 4 míchané nápoje – koktejl San 
Francisco, Tequila Sunrise, Heroni special a  dětský nealkoholický 
koktejl

ostrov Kréta – Chersonisos

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

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.

dnů 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12

DS 1/2 18 800 21 800 22 800 23 000 26 500 25 100 26 500 25 100 24 300 23 000 22 800 18 100 18 800

DS 1/1 20 800 26 100 27 600 28 000 33 500 31 500 33 500 31 500 30 000 28 000 27 600 19 900 20 800

DS E/B 16 500 18 600 19 300 19 400 22 200 21 300 22 200 21 300 20 400 19 400 19 300 16 000 16 500

DT 1/2 13 300 15 600 16 000 16 300 18 200 17 600 18 200 17 600 16 900 16 300 16 000 13 100 13 300

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

DS 1/2 - dospělá osoba ve dvoulůžkovém pokoji, DS 1/1 - dospělá osoba v jednolůžkovém pokoji, DS E/B - dospělá osoba na první přistýlce, event. 
na třetím lůžku, DT 1/2 - dítě od 2 do 12 let ve dvoulůžkovém pokoji (podmínkou je dítě ubytované společně s jednou dospělou osobou), DT E/B - 
dítě od 2 do 12 let na první přistýlce, event. na třetím lůžku
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Hotel de luxe
Aldemar Knossos 
Royal
www.aldemarhotels.com

POLOHA: zrekonstruovaný, velmi rozlehlý hotelový kom-
plex postavený ve stylu a barvách mínójské architektury 
tvoří hlavní a vedlejší budovy, mezonety a vilky. Nacházejí 
se v klidném prostředí zahrad obklopenými bazény, ideální
místo pro relaxační dovolenou. Letovisko Chersonisos je 
vzdáleno cca 2 km, 23 km od letiště v Heraklionu a cca 25 
km od centra v Heraklionu. Hotel zajišťuje pro své hosty 
každý den (1x denně) zdarma přepravu do/z Chersonisosu
a v případě zájmu též do hotelu Royal Mare Thalasso Centre
kde jsou k dispozici extra doplňkové služby.
PLÁŽ: areál leží hned u moře a písečné pláže s hrubším 
pískem, mořské dno je místy kamenité. Zdejší pláž je oce-
něna modrou vlajkou. Na pláži jsou sprchy a kabinka na 
převlečení. Na pláži je též plavčík. V jedné z mořských zá-
tok, nedaleko od hotelu, je malá nudistická pláž.
KAPACITA: v areálu je celkem 346 pokojů včetně 40 lu-
xusních vilek (1-, 2lůžkových s  možností jedné přistýlky 
a rodinné pokoje pro 2-4 osoby – 2 ložnice s propojenými
dveřmi a společná koupelna). Všechny pokoje jsou vyba-
veny koupelnou s vanou a sprchou, WC, fénem, klimati-
zací (minimálně od poloviny května do poloviny září), 
telefonem, TV se satelitním příjmem a hudebními kanály, 
možností připojení na internet (za poplatek), chladničkou 
(na vyžádání minibar za poplatek), trezorem, balkónem 
nebo terasou s výhledem do zahrady nebo na moře. Po-
koje s výhledem na moře jsou za příplatek (zde je možnost 
ubytovat pouze 2 osoby). Rodinné pokoje, pokoje typu 
Sea Front VIP, vilky (Junior, Knossos, Royal, Imperial) a me-
zonety (Royal) jsou jen na vyžádání, cenu a přesný popis 
Vám rádi sdělíme. Po příjezdu do hotelu je připravena po-
zornost pro hotelové hosty: víno, minerální voda, koupel-
nový set (mýdlo, šampón, shower gel, čepice na koupání, 
pilníček na nehty, šitíčko, vatové ušní tyčinky), pokojové 
trepky. Pro klienty pokojů Sea Front VIP, vilek a mezonet: 
navíc miska s ovocem, květiny, rychlovarná konvice, ho-
telový župan, plážové osušky, nachystaný je minibar, 
v koupelnovém setu je navíc vlasový kondicionér, tělové 
mléko. Denně je zde doplňována minerální voda, káva 
a čaj. Některé pokoje s výhledem do zahrady mohou být 
propojené. Dětská postýlka na vyžádání zdarma.
SLUŽBY: prostorná vstupní hala s  recepcí, internetový 
koutek (za poplatek cca 5€/hodina), konferenční sály 
s  nejmodernějším vybavením, vnitřní a  venkovní bary, 
snackbary, kavárny, vnitřní a venkovní restaurace s výhle-
dem na moře, restaurace pro děti, terasa s posezením, ta-
verna, pizzerie, ouzeri, vinárna, noční klub. Místnost na za-
vazadla. Nákupní pasáž - butik, klenotnictví, minimarket, 
obchod s uměleckými předměty a suvenýry. Kadeřnictví, 
prádelna, čistírna (vše za poplatek), pokojová služba, baby 
sitting (za poplatek), místnost s TV s velkou obrazovkou 
a DVD, místnost na bridge, bankomat, velká zahrada, fon-
tány, parkoviště. Hotel půjčuje rodičům (bez poplatku) 
dětský sportovní kočárek. Plážové osušky (za vratnou zá-
lohu cca 15€). Wifi  v prostoru recepce zdarma.
STRAVOVÁNÍ: formou polopenze nebo za příplatek 
ALL INCLUSIVE (viz popis). Snídaně a večeře švédský stůl. 
Možná je též strava pro vegetariány. Restaurace pro děti, 
speciální dětská strava, dětské vysoké židličky (zdarma).
SPORT A ZÁBAVA: 7 bazénů – 2 velké bazény, které jsou 
k dispozici pro všechny hosty (jeden se slanou vodou), 2 
bazény se slanou vodou pro klienty, kteří jsou ubytováni 
ve vilkách, 2 dětské bazény (jeden se slanou vodou), 1 
vnitřní vyhřívaný - sladkovodní, tobogán - dlouhý 45 m, 
vodopád, slunečníky a lehátka u bazénu, v zahradě a na 
pláži zdarma, altánky (za poplatek). Dětské hřiště, mi-
niclub (pro děti od 4 do 12 let od 10:00 - 18:00). Služby 
zdarma: 2 tenisové kurty (na vyžádání, noční osvětlení 
za poplatek), stolní tenis, fi tcentrum, minigolf, speciální 
atletické soutěže, vodní hry, vodní pólo, plážový volejbal, 
místnost na bridge. Za poplatek jsou: místnost s hrami (el. 
hry a automaty - cca 1€/hra), squash (cca 10€/hra), kuleč-
ník, sauna, vodní sporty (potápění, kánoe, windsurfi ng, 
vodní lyže, šlapadla, katamarán, jízda na banánu, kruhy), 
pronájem jízdních a horských kol (za poplatek), možnost 
využití SPA centra v sesterském hotelu Royal Mare Village 
v Chersonisu - zdarma zajištěna přeprava hotelovým au-
tobusem. Hotel organizuje v hlavní sezóně pro své hosty
různé animační a  společenské programy (vodní polo, 
lukostřelba, fi tness s instruktáží, stolní hry, hry v bazénu, 
kvízy, taneční soutěže, bingo, výuka řeckých tanců).

!
3 hlavní výhody hotelu: milý personál, velmi 
chutná a pestrá strava, pěkné prostředí.

Hodnocení klientů VTT v sezóně 2010
spokojeno 10 % 5 %
velmi spokojeno 90 % 95 %
nespokojeno 0 % 0 %

All inclusive zahrnuje: 
Snídaně (07:30–10:00), obědy (12:30–16:00) a večeře (18:30–21:00) formou 
švédského stolu. 

3x za týden jsou v hlavní hotelové restauraci večeře ve stylu tematických bufetů 
(např. řecká, italská a další kuchyně) – další podrobnosti na recepci

Hotel zajišťuje též snídaně od 07:00–07:30 ve formě kontinentálního bufetu 
a pozdní kontinentální snídani od 10:00–11:00

Pro děti je možnost dětského bufetu v době obědů (12:30–14:30) v restauraci 
Aldy

U obědů a večeří nechybí čerstvé ovoce, zmrzliny (kopečkové) a zdravý koutek

Během jídel neomezená konzumace místního vína, točeného piva, vody, 
nealkoholických nápojů a ovocného džusu

Taverna Artemis a  Gala večeře s  živou hudbou – od 19:00–21:30. Pouze 
jedenkrát za pobyt – na základě předešlé rezervace – menu (více chodů) 
s nápoji: láhev vína, pivo, voda, nealkoholické nápoje, ovocné džusy, Metaxa, 
ouzo, raki  (vše s obsluhou) 

Pozdní občerstvení ve Snack Baru 22:00–24:00: saláty, dresinky, studené 
a teplé chuťovky, výběr ze sladkostí, zmrzliny a čerstvého ovoce, k tomu voda, 
víno, točené pivo, nealkoholické nápoje a ovocný džus 

Během dne je možné čerpat služby all inclusive v těchto zařízeních: 

Hlavní bar – teplé a  studené snacky a  zmrzlina od 11:00–17:00, odpolední 
káva se sušenkami a  koláčky od 16:00–17:00 + nápoje od 11:00–17:30 
(samoobslužný systém): filtrovaná káva, espresso, cappuccino, instantní káva, 
voda, nealkoholické nápoje, čaj, sklenička vína, točené pivo, nápojový lístek 
– koktejly, ovocné džusy, Metaxa, ouzo, raki, mezinárodní alkoholické nápoje 
a brandy  - likéry, gin, vodka, rum, tequila, whiskey 

 Snack Bar – teplé a  studené snacky a  zmrzlina od 11:00–17:00, odpolední 
káva se sušenkami a  koláčky od 16:00–17:00 + nápoje od 10:30–18:00 
(samoobslužný systém): filtrovaná káva, espresso, cappuccino, instantní káva, 
horká čokoláda, čaj, voda, nealkoholické nápoje, sklenička vína, točené pivo, 
ovocné džusy

Pool Bar – od 10:30–18:00 (samoobslužný systém) - filtrovaná káva, espresso, 
cappuccino, instantní káva, čaj, voda, nealkoholické nápoje, sklenička vína, 
točené pivo, nápojový lístek – koktejly, ovocné džusy, Metaxa, ouzo, raki, 
mezinárodní alkoholické nápoje a brandy  brandy  - likéry, gin, vodka, rum, 
tequila, whiskey 

Hlavní bar – od 18:00–24:00 (vše servírované) - filtrovaná káva, espresso, cap-
puccino, instantní káva, čaj, voda, nealkoholické nápoje, sklenička vína, točené 
pivo, nápojový lístek – koktejly, ovocné džusy, Metaxa, ouzo, raki, mezinárodní 
alkoholické nápoje a brandy  - likéry, gin, vodka, rum, tequila, whiskey 

Night Club od 22:30–01:00 (jen v  dubnu, květnu a  říjnu) - samoobslužný 
systém: sklenička vína, voda, nealkoholické nápoje, točené pivo, ovocné džusy, 
Metaxa, ouzo, raki a mezinárodní alkoholické nápoje a brandy  

Disko (červen – září) – příležitostně od 22:30–24:00 v hlavním baru 

Plážové party (červen – září) každý druhý týden 

Speciální akce (za poplatek, dle nabídky hotelu)

Sportovní akce: kánoe, šlapadla, windsurfing – zdarma, na základě předešlé 
rezervace

ostrov Kréta – Chersonisos

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

1. dítě do 13 let – ubytování zdarma, polopenze zdarma 
(jen v určitých termínech)

Ceník léto 2011  ceny jsou uvedeny v Kč

odlet
přílet

02.06. 
13.06.

13.06. 
23.06.

23.06. 
04.07.

04.07. 
14.07.

14.07. 
25.07.

25.07. 
04.08.

04.08. 
15.08.

15.08. 
25.08.

25.08. 
05.09.

05.09. 
15.09.

15.09. 
26.09.

26.09. 
06.10.

06.10. 
17.10.

dnů 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12

DS 1/2 33 800 35 800 38 200 35 800 45 600 42 500 45 600 42 500 38 900 35 800 38 200 31 800 33 800

DS 1/1 47 400 50 500 54 400 50 500 66 200 61 200 66 200 61 200 55 500 50 500 54 400 44 200 47 400

DS E/B 27 100 28 500 30 200 28 500 35 300 33 200 35 300 33 200 30 700 28 500 30 200 25 700 27 100

DT 1/2 24 900 26 000 27 500 26 000 31 900 30 000 31 900 30 000 27 900 26 000 27 500 23 700 24 900

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

*DT E/B 3 800 3 800 3 800 3 800 18 700 18 000 18 700 18 000 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800

DS 1/2 - dospělá osoba ve dvoulůžkovém pokoji, DS 1/1 - dospělá osoba v jednolůžkovém pokoji, DS E/B - dospělá osoba na první přistýlce, event. 
na třetím lůžku, DT 1/2 - dítě od 2 do 13 let ve dvoulůžkovém pokoji (podmínkou je dítě ubytované společně s jednou dospělou osobou), DT E/B - 
dítě od 2 do 7 let na první přistýlce, event. na třetím lůžku, *DT E/B - dítě od 7 do 13 let na první přistýlce, event. na třetím lůžku
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Studia a apartmány
Synero
POLOHA: velmi žádaná moderní studia a apartmány se 

nacházejí v  klidném a  příjemném prostředí turistické

oblasti Stalida (někdy označované jako Stalis), kde 

je mnoho restaurací, kaváren, barů, obchodů, půjčo-

ven aut a motorek. V letovisku, které se rozkládá mezi 

Chersonises a Malii, jsou též 2 bankomaty. Autobusové 

spojení je možné do Heraklionu (jízdenka cca 3,80€, do 

Malie – cca 0,90€. Taxi na letiště vyjde na cca 35€ a do 

centra Heraklionu cca 40€. Budovu obklopuje pěkně 

upravená zahrada s palmami.

PLÁŽ: nejbližší písečná pláž je ve vzdálenosti cca 150 m, 

další – lépe upravená pláž, je vzdálena cca 300 m. Ve 

vzdálenosti cca 400 m leží další velmi pěkně upravená 

písečná pláž, ke které se dostanete příjemnou cestou 

se stromořadím. Všechny pláže jsou k dosažení přes sil-

nici a jsou s pozvolným vstupem do moře.

KAPACITA: celý komplex tvoří 6 studií a 5 apartmánů. 

Studia pro 2–3 osoby se skládají z  1 místnosti s  ku-

chyňským koutem se základním vybavením, el. vaři-

čem, chladničkou, 2 pevnými lůžky a přistýlkou (v pří-

padě obsazení 3 osobami). Klimatizace (za poplatek

cca 4€/den). Apartmány pro 2–4 osoby se skládají ze 

2 místností – ložnice s manželským dvojlůžkem a po-

koje s  rozkládací pohovkou (sofa) či přistýlkami pro

3. a 4. osobu, s kuchyňským koutem se základním vy-

bavením, el. vařičem a  chladničkou. Všechna studia 

a apartmány mají vlastní koupelnu se sprchou, WC, bal-

kón nebo terasu s křesílky, malým stolkem a sušákem 

na prádlo. Apartmány jsou situovány v přízemí budovy 

a mají výhled do zahrady. Studia mají boční výhled na 

moře, hory, letovisko či do zahrady. Trezor na pokoji

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

dání zdarma.

SLUŽBY: zahrada a  malé parkoviště. Před studii se

nachází kavárna (u silnice), která nabízí snídaně, občer-

stvení a nápoje. 

STRAVOVÁNÍ: vlastní s  možností vaření. Předem je 

možné zakoupit snídaně i  večeře formou švédského 

stolu v hotelu Kyknos Beach, cca 150 m.

SPORT A ZÁBAVA: možnost používání bazénu, sportov-

ních zařízení a dalších služeb v hotelu Kyknos Beach. Na 

pláži jsou různé vodní sporty (za poplatek), slunečníky 

a lehátka (za poplatek cca 5–6€/set/den – dle sezóny).

!
3 hlavní výhody studií: krásná pláž, mož-
nost přikoupení stravy v hotelu Kyknos
Beach, výhodná cena.

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

ostrov Kréta – Stalida

Dětské slevy
1. a 2. dítě do 7 let – ubytování zdarma, snídaně nebo 
polopenze zdarma (v závislosti na typu stravy rodičů) 

1. a 2. dítě do 16 let – ubytování zdarma 

Restaurace hotelu Kyknos Beach

Bazén hotelu Kyknos Beach

Ceník léto 2011  ceny jsou uvedeny v Kč

odlet
přílet

02.06. 
13.06.

13.06. 
23.06.

23.06. 
04.07.

04.07. 
14.07.

14.07. 
25.07.

25.07. 
04.08.

04.08. 
15.08.

15.08. 
25.08.

25.08. 
05.09.

05.09. 
15.09.

15.09. 
26.09.

26.09. 
06.10.

06.10. 
17.10.

dnů 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12

DS 1/2 13 800 13 600 14 900 14 600 16 000 15 600 16 000 14 600 14 900 13 600 13 800 13 600 12 800

DS E/B 11 400 11 400 11 400 11 400 11 400 11 400 11 400 11 400 11 400 11 400 11 400 11 400 11 400

DT 1/2 13 700 13 500 14 800 14 500 15 900 15 500 15 900 14 500 14 800 13 500 13 700 13 500 12 700

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

DT 2. E/B 11 300 11 300 11 300 11 300 11 300 11 300 11 300 11 300 11 300 11 300 11 300 11 300 11 300

DS 1/2 - dospělá osoba ve dvoulůžkovém pokoji, DS E/B - dospělá osoba na první nebo druhé přistýlce, event. na třetím a čtvrtém lůžku, DT 1/2 - 
dítě od 2 do 16 let ve dvoulůžkovém pokoji, DT E/B - dítě od 2 do 16 let na první přistýlce, event. na třetím lůžku, DT 2. E/B - dítě od 2 do 16 let na 
druhé přistýlce, event. na čtvrtém lůžku
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Hotel & Bungalows kat. A 
Kyknos Beach
www.kyknoshotel.gr

POLOHA: hotelový komplex s  příjemnou rodinnou 

atmosférou, skládající se z hlavní budovy a přilehlých 

bungalovů, je situován v klidnějším prostředí letoviska

Stalida. V  centru najdete různé restaurace, kavárny, 

bary, taverny, obchody s  potravinami či suvenýry,

2 bankomaty, půjčovny aut a motorek aj. Poblíž hotelu 

se nachází autobusová zastávka (cca 150 m), z níž od-

jíždějí autobusy směrem na Heraklion a Agios Nikolaos.

PLÁŽ: písečná pláž s hrubším pískem, dostupná přes sil-

nici, leží cca 220 m od hotelu. Místy jsou v písku oblázky

nebo kamínky. Vstup do vody je pozvolný. Nejbližší 

cesta na pláž vede uličkou u hotelu Alexander Beach. 

KAPACITA: hotel má 133 pokojů – 30 pokojů v hlavní 

budově, 73 bungalovů, 15 nových třílůžkových bun-

galovů a  15 nových rodinných pokojů, které tvoří

2 oddělené ložnice pro maximálně 5 osob (tyto rodinné

pokoje jsou za příplatek). Všechny pokoje (1-, 2lůžkové 

s možností jedné přistýlky, 3lůžkové s možností jedné

přistýlky a  rodinné pokoje, které jsou za příplatek) 

jsou vybaveny koupelnou se sprchovým koutem či 

vanou a  sprchou, WC, klimatizací, fénem, telefonem, 

TV se satelitním příjmem a rádiem, chladničkou, balkó-

nem či terasou. Některé pokoje mají výhled na bazén,

letovisko, krajinu, a jiné boční výhled k moři. Jednolůž-

kové pokoje jsou jen v hlavní budově. Dětská postýlka 

na vyžádání (za poplatek cca 4€/den), dětská sedačka 

v  restauraci – zdarma na vyžádání. Trezor na pokoji

(za poplatek cca 2€/den.

SLUŽBY: vstupní hala, recepce, výtah (jen v hlavní a jedné

vedlejší budově), salónek, internetový koutek (za po-

platek cca 5€/hodina), vnitřní bar, restaurace, venkovní 

terasa, venkovní bar a snackbar s TV se satelitním pří-

jmem, prádelna (za poplatek cca 18€/taška), pokojový 

servis, baby sitting service (za poplatek), praní prádla 

(za poplatek), krásná rozlehlá 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: 2 bazény, 2 dětské bazény, sluneč-

níky a  lehátka u  bazénu (zdarma), dětský koutek, mi-

niklub pro děti od 2–12 let (v  cizím jazyce), venkovní 

sprchy, nově a  moderně vybavené fi tcentrum (zdar-

ma), tenis (za poplatek cca 6€/hodina/rakety a míček),

kulečník (za poplatek cca 2€/hra), stolní tenis (za popla-

tek cca 2€/hodina), šipky (zdarma), minigolf (za popla-

tek cca 6€/hodina). Hotel pro své hosty pořádá v hlavní 

sezóně (obvykle 2x týdně) různé zábavné programy 

– krétské večírky, barbecue, magic show a vystoupení 

s živou hudbou (v cizím jazyce).

!
3 hlavní výhody hotelu: krásná pláž, dobrá 
kuchyně, příjemný areál.

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

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

(18:45–21:15) formou švédského stolu

Během obědů a  večeří neomezenou konzumaci rozlévaných 

nealkoholických nápojů, točeného piva, místního vína (červené, 

růžové a bílé)

V  průběhu dne (od cca 10:00–23:00) v  baru u  bazénu neome-

zenou konzumaci rozlévaných nealkoholických nápojů, točeného 

piva, místního vína (červené, růžové a  bílé), místních destilátů 

(ouzo, raki, brandy)

Filtrovanou kávu, čaj se sušenkami nebo koláčem od 15:00–16:00

Zmrzlinu (kopečkovou) pro děti v průběhu dne

ostrov Kréta – Stalida

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

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.

dnů 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12

DS 1/2 18 000 20 100 21 000 20 100 24 800 23 600 24 800 23 600 21 300 20 100 21 000 17 400 18 000

DS 1/1 20 600 23 800 25 000 23 800 30 200 28 500 30 200 28 500 25 500 23 800 25 000 19 800 20 600

DS E/B 16 100 17 500 18 100 17 500 20 800 20 000 20 800 20 000 18 400 17 500 18 100 15 600 16 100

DT 1/2 13 800 14 900 15 300 14 900 16 600 16 100 16 600 16 100 15 400 14 900 15 300 13 600 13 800

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

DT 2. E/B 14 600 15 600 16 000 15 600 17 900 17 300 17 900 17 300 16 200 15 600 16 000 14 300 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 (u RODINNÉHO pokoje), DT 1/2 - dítě od 2 do 12 let ve dvoulůžkovém pokoji (podmínkou je dítě ubyto-
vané 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 (v RODINNÉM pokoji)
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Hotel kat. B 
Malia Bay
www.maliabay.gr

POLOHA: hotelový komplex, tvořený hlavní budovou 

a bungalovy, je obklopen rozlehlou a dobře udržova-

nou zahradou s palmami a olivovníky. Malý vodní park 

se skluzavkami a tobogánem je cca 1 km od hotelu. Are-

ál leží v klidném prostředí na samotném konci letovis-

ka, v  turisticky velmi atraktivní a vyhledávané oblasti,

neboť Malia je známá především díky mínójskému 

paláci, který je třetím největším na Krétě a nachází se 

ve vzdálenosti pouhých 500 m od hotelu. V  blízkosti 

najdete taverny, restaurace, obchody a supermarkety.

Rušnější centrum s  bary a  diskotékami je vzdálené 

cca 2 km. Do města Heraklion, Chersonisos i do centra 

letoviska se dostanete pohodlně linkovým autobusem, 

který jezdí pravidelně, zastávka č. 32 a  33 (od hlavní 

silnice). Jízdenka se kupuje u  řidiče, při cestě zpět na 

autobusových nádražích nebo v  trafi ce. Jízdenka do 

Heraklionu vyjde na cca 3,80€. Taxi na letiště vychází 

cca 35€ a  do centra Heraklionu cca 40€. Autobusem 

lze cestovat i do známého střediska Sissi, 1x denně, na 

displeji na autobusu musí být uvedeno toto označení, 

zpět se lze dostat jen taxíkem, cca 15€/cesta. Tip na 

výlet – vláček Happy train – doba jízdy cca 80 minut, 

projíždí kolem archeologických vykopávek a  zajíma-

vých míst – jízdenka cca 8€, děti cca 4€. 

PLÁŽ: pěkná a široká písečná pláž Malia Beach s pozvol-

ným vstupem do moře je hned u hotelu. V moři je při 

vstupu do moře kamenité dno, následuje písek. Vhodné

jsou boty do vody. Ve vzdálenosti cca 400 m od hotelu

směrem vpravo je pláž s  písečnými dunami hojně

navštěvovaná rodiny s dětmi, které si tu vydrží hrát celé 

hodiny. Doporučujeme vzít dětem plážový polostan 

proti větru a slunci. Na pláži jsou sprchy, toalety a bývá

zde i plavčík. Na pláž dochází též místní prodejce a na-

bízí domácí pečivo a čerstvé ovoce.

KAPACITA: v  hotelovém areálu je celkem 180 pokojů 

(1-, 2lůžkových s možností jedné přistýlky nebo třetího

pevného lůžka), které jsou vybaveny koupelnou

s vanou nebo sprchovým koutem, WC, klimatizací,

fénem, telefonem, TV se satelitním příjmem a rádiem,

balkónem nebo terasou s výhledem na moře, na bazén 

či do zahrady. Jednolůžkové pokoje jsou jen v  hlavní 

budově. Trezor na pokoji (za poplatek cca 27€/po-

byt), chladnička na vyžádání na místě (za poplatek

cca 4€/den). Dětská postýlka na vyžádání zdarma.

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

telitním příjmem, internetový koutek (za poplatek

cca 1€/16 minut), vnitřní bar, bar a snackbar u bazénu, 

restaurace, zahrada, parkoviště.

STRAVOVÁNÍ: formou LIGHT ALL INCLUSIVE

(viz popis).

SPORT A  ZÁBAVA: 2 bazény, dětský bazén, lehátka 

a  slunečníky u  bazénu zdarma, na pláži za poplatek

cca 5€/set/den. Dětské hřiště, tenis (za poplatek cca 

10€/hod., včetně raket a míčků), kulečník (cca 2€/hra), 

stolní hokej (cca 0,50–2€/hra), stolní tenis (zdarma),

plážový volejbal a  basketbal. V  hlavní sezóně

cca 6x týdně animační programy pro děti i dospělé (v ci-

zím jazyce, obvykle italsky). Vodní sporty (za poplatek)

ve vzdálenosti cca 500 m od hotelu.

!
3 hlavní výhody hotelu: pěkná pláž, ochot-
ný personál, možnost procházek do okolí.

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

Light all inclusive zahrnuje: 
Snídaně (07:30–09:30), obědy (12:30–14:30) a  večeře

(18:30–21:30) – formou bufetu 

Neomezenou konzumaci rozlévaných nealkoholických nápojů 

(soda, pomerančová a  citrónová limonáda, sprite, cola – post 

mix, filtrovaná káva a  čaj) a  rozlévaných místních alkoholických 

nápojů (točené pivo, bílé a růžové víno a místní pálenky – ouzo, 

raki a  brandy) od 10:00–23:00. Bar u  bazénu je otevřen od 

10:00–23:00, hlavní bar od 17:00–23:00

Odpolední filtrovanou kávu se sušenkami nebo koláčky od 16:00–

17:00 v baru u bazénu 

Zmrzlinu (kopečkovou) jen pro děti od 16:00–17:00

ostrov Kréta – Malia

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

Ceník léto 2011  ceny jsou uvedeny v Kč

odlet
přílet

02.06. 
13.06.

13.06. 
23.06.

23.06. 
04.07.

04.07. 
14.07.

14.07. 
25.07.

25.07. 
04.08.

04.08. 
15.08.

15.08. 
25.08.

25.08. 
05.09.

05.09. 
15.09.

15.09. 
26.09.

26.09. 
06.10.

06.10. 
17.10.

dnů 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12

DS 1/2 22 500 23 100 24 300 23 100 26 100 24 800 26 100 23 100 24 300 21 500 22 500 21 500 22 500

DS 1/1 28 000 29 000 30 700 29 000 33 500 31 500 33 500 29 000 30 700 26 500 28 000 26 500 28 000

DS E/B 19 100 19 600 20 400 19 600 21 700 20 800 21 700 19 600 20 400 18 400 19 100 18 400 19 100

DT 1/2 16 800 17 100 17 700 17 100 18 600 17 900 18 600 17 100 17 700 16 300 16 800 16 300 16 800

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

DS 1/2 - dospělá osoba ve dvoulůžkovém pokoji, DS 1/1 - dospělá osoba v jednolůžkovém pokoji, DS E/B - dospělá osoba na první přistýlce, event. 
na třetím lůžku, DT 1/2 - dítě od 2 do 12 let ve dvoulůžkovém pokoji (podmínkou je dítě ubytované společně s jednou dospělou osobou), DT E/B - 
dítě od 2 do 12 let na první přistýlce, event. na třetím lůžku
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Hotel 
Kalimera Kriti 
& Village Resort
www.kalimerakriti.gr

POLOHA: hotel patří do skupiny luxusních hotelů v Eloundě

a v Nafpliu. Komplex se nachází v klidném idylickém pro-

středí, vnější podoba hlavní budovy připomíná mínójský 

palác doplněný neoklasicistními prvky. Ubytování ve ved-

lejších křídlech a bungalovech v zahradě bylo postaveno 

v  tradičním krétském architektonickém stylu. V  areálu je 

též jeskyně a  venkovní amfi teátr, kde se pořádají různá 

kulturní představení a  show. Původní rybářská vesnička 

Sissi, která je vzdálena cca 900 m, zůstala dodnes nedotče-

na turistickým ruchem. V  centru Sissi je malebný přístav 

obklopený tavernami, kavárnami, obchody a jen několika 

rodinnými hotely. Partnerem hotelu je Krétský golfový 

klub (Crete Golf Club – www.crete-golf.com), který nabí-

zí hostům možnost přepravy a pronájmu golfu dle přání. 

Nedaleko hotelu je zastávka autobusu městské linky, do-

poručujeme návštěvu letoviska Malie (cca 7 km), kde se 

nachází pozůstatky mínójského paláce.

PLÁŽ: komplex se nachází přímo u moře a krásné dlouhé 

písečné pláže, která byla oceněna modrou vlajkou EU.

KAPACITA: v areálu je celkem 415 pokojů včetně 141 poko-

jů typu suite a 40 bungalovů. Jsou zde 1-, 2lůžkové pokoje 

s možností jedné přistýlky (v hlavní budově a ve vedlejších 

blocích – nazývají se „vesnice“ Pyrgos, Agia Varvara a Cha-

ra) a pokoje pro rodiny s výhledem na moře pro 4 osoby 

(tyto pokoje jsou na vyžádání, cenu Vám rádi sdělíme), 

dále pokoje typu family suite pro 4 – 5 osob (mimo hlavní 

budovu), jejichž cenu a přesný popis Vám rádi sdělíme na 

vyžádání). Stejně tak pokoje typu suite waterfront, suite 

sea view a  waterfront bungalows. Všechny pokoje jsou 

vybaveny koupelnou s  vanou a  sprchou, WC, klimatizací 

(v  hlavní budově centrální, v  ostatních částech individu-

ální ovládání), fénem, telefonem, rádiem, TV se satelitním 

příjmem, minibarem, trezorem (zdarma), balkónem nebo 

terasou s výhledem do vnitrozemí nebo na moře. Výhled 

na moře je za příplatek. Jednolůžkové pokoje jsou jen na 

vyžádání a mají výhled do vnitrozemí. Dětská postýlka na 

vyžádání zdarma.

SLUŽBY: vstupní hala s  recepcí, salónek, vnitřní bary 

a piano bar, karetní místnost, stoly na bridge, internetový 

koutek (zdarma), v  hlavní budově možnost připojení na 

internet (za poplatek), TV místnost, konferenční sály, re-

staurace, venkovní terasa s  krásným výhledem na moře, 

venkovní taverna, kavárna, bar a snackbar, obchody, bu-

tiky, klenotnictví, minimarket, obchod se suvenýry a  tra-

dičními řeckými a  krétskými produkty, typický krétský 

kafenion, rozlehlá zahrada a  parkoviště. Wifi  v  prostoru 

recepce zdarma.

STRAVOVÁNÍ: formou polopenze. Snídaně – švédský stůl, 

večeře se skládá z  předkrmů, salátů a  dezertů formou 

švédského stolu, hlavní chod je servírovaný s možností vý-

běru ze 3 menu. Předem je možné přikoupit si obědy. 

SPORT A  ZÁBAVA: 2 bazény (jeden olympijských rozmě-

rů), dětské bazény, dětské brouzdaliště, vnitřní bazén, slu-

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

dětské hřiště, dětský klub pro děti od 4–12 let, animační 

programy pro děti (v  cizím jazyce) od 10:00–13:00 a  od 

15:30–18:00 s  náplní jako malování na trička, na obličej, 

hledání pokladů, různé hry a  soutěže. 6 tenisových hřišť 

(zdarma, max. 1 hodinu denně), 2 hřiště na squash (zdar-

ma, max. 1 hodina denně), hřiště na minifotbal (zdarma), 

stolní tenis a plážový volejbal (zdarma) , minigolf (zdarma), 

kulečník a el. hry (za poplatek cca 1–2€/hra). Pro dospělé 

hotel pořádá v rámci animačního programu různé sportov-

ní akce jako aerobik, jogging, vodní gymnastika, soutěže 

ve volejbalu, stolním tenisu, squashi, tenisu a  minigolfu. 

Další aktivity v hotelu: např. výuka řeckého tance, vaření, 

99 slovíček řecky, badminton, hry, šipky, boccia aj. Vodní 

sporty na pláži (za poplatek – vodní lyžování, parasailing, 

šlapadla, windsurfi ng, kánoe, banana, potápění aj.).

!
3 hlavní výhody hotelu: netradiční prostře-
dí, kvalitní servis, široká nabídka aktivit bě-
hem dne.

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

ostrov Kréta – Sissi

Ceník léto 2011  ceny jsou uvedeny v Kč

odlet
přílet

02.06. 
13.06.

13.06. 
23.06.

23.06. 
04.07.

04.07. 
14.07.

14.07. 
25.07.

25.07. 
04.08.

04.08. 
15.08.

15.08. 
25.08.

25.08. 
05.09.

05.09. 
15.09.

15.09. 
26.09.

26.09. 
06.10.

06.10. 
17.10.

dnů 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12

DS 1/2 33 800 31 800 38 600 36 100 44 500 41 500 44 500 41 500 38 600 36 100 33 800 27 500 29 100

DS 1/1 47 300 44 000 54 900 51 000 64 300 59 500 64 300 59 500 54 900 51 000 47 300 37 100 39 600

DS E/B 31 300 29 500 34 200 32 100 37 100 34 800 37 100 34 800 34 200 32 100 31 300 26 800 28 300

DT 1/2 33 800 31 700 38 500 36 100 44 400 41 400 44 400 41 400 38 500 36 100 33 800 27 400 29 000

DT E/B 20 400 19 600 20 400 19 600 24 100 22 900 24 100 22 900 20 400 19 600 20 400 17 900 18 600

*DT E/B 26 000 24 700 26 000 24 700 31 500 29 700 31 500 29 700 26 000 24 700 26 000 19 700 20 500

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, DT 1/2 - dítě od 2 do 14 let ve dvoulůžkovém pokoji, DT E/B - dítě od 2 do 9 let na první přistýlce, event. na třetím lůžku, *DT E/B 
- dítě od 9 do 14 let na první přistýlce, event. na třetím lůžku
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Hotel de luxe 
Porto Elounda 
de Luxe Resort
www.portoelounda.com

POLOHA: tento velmi známý a moderní luxusní hotelový 
komplex, postavený v  tradičním krétském stylu, se roz-
kládá v  idylickém prostředí, prostoupeném olivovými 
háji. Management hotelu klade velký důraz na každý de-
tail, o  čemž se můžete přesvědčit ve způsobu dekorace, 
vnitřního vybavení a  úpravy exteriérů. Areál se rozkládá 
na ploše 110  000 m2. Součástí je též 9jamkové golfové 
hřiště a 150 m dlouhá soukromá písčitá pláž. Z hotelu se 
nabízí nádherný výhled na záliv Mirabello a v dáli se tyčící 
pohoří. Město Agios Nikolaos je vzdáleno cca 9 km a ves-
nička Elounda cca 2 km. Hotel je dílem architekta Spyrose 
Kokotose, který navrhoval všechny známé hotelové areály 
v Eloundě. Proslulé a velmi kvalitně vybavené je zdejší Six 
Senses Spa centrum (cca 2 200 m2), kde je možná thalasso-
therapie a celá řada dalších rehabilitací a procedur posky-
tovaných vysoce profesionálním personálem.
PLÁŽ: hotelový komplex dosahuje až těsně k mořské zátoce
s  písečnou pláží dlouhou cca 150 m. Každoročně získá-
vá areál modrou vlajku na znamení čistého moře, pláže 
a prostředí.
KAPACITA: hotelový komplex tvoří 142 pokojů a  suites. 
Celkem je zde 8 jednolůžkových pokojů (cca 35 m2) s bal-
kónem s bočním výhledem na moře, 76 pokojů (cca 37 m2) 
s velkým balkónem pro max. 2 dospělé osoby a 1 dítě, 26 
pokojů pro max. 3 dospělé osoby (cca 45 m2) s  terasou 
a přímým vstupem do bazénu společným s dalšími pokoji, 
16 pokojů pro max. 3 dospělé osoby, (cca 47 m2) s terasou 
a vlastním bazénem, 3 suity pro max. 3 dospělé osoby, (cca 
67 m2) s  velkým balkónem a  12 suit pro max. 3 dospělé 
osoby, (cca 60 m2) s terasou a přímým vstupem k bazénu 
společným s dalšími pokoji a 1 exkluzivní dvouložnicová 
suita (cca 120 m2) s terasou a vlastním bazénem pro max. 
6 dospělých osob. Všechny pokoje jsou vybaveny luxusní 
mramorovou koupelnou s vanou a sprchou, WC, klimati-
zací, fénem, telefonem, možností připojení na internet (ve 
většině pokojů – 4 hodiny/týden zdarma, další za popla-
tek), minibarem, TV se satelitním příjmem & hudebními 
kanály, trezorem (zdarma). Popis a cenu všech typů nad-
standardního ubytování Vám rádi připravíme na vyžádání. 
Dětská postýlka na vyžádání zdarma.
SLUŽBY: recepce, vstupní hala, 2 výtahy v hlavní budově,
salónek, pokojový servis, hlídání dětí na vyžádání, 3 
hotelové restaurace: Nafsika, kde jsou podávány snídaně 
a  večeře, taverna Odysseus, zde je možnost zakoupení 
obědů v  průběhu sezóny a  Elias – restaurace, kde jsou 
podávány večeře formou à la carte. 2 bary – Kirki bar 
v  hlavní budově, večery s  hudbou a  Beach bar, kde je 
možnost zakoupení lehkého občerstvení a nápojů během 
dne. Konferenční salónky a sály s kapacitou až 600 osob. 
Nákupní pasáž na malebném náměstíčku s typickou krét-
skou venkovskou architekturou a kostelem sv. Eliase, kde 
je zlatnictví, obchod se suvenýry a časopisy, butik, galerie. 
Krásná zahrada a parkoviště. Plážové osušky (zdarma). Wifi  
v prostoru recepce zdarma. 
STRAVOVÁNÍ: formou polopenze, snídaně – švédský stůl, 
večeře – formou švédského stolu nebo servírovaného bo-
hatého menu (dle výběru klienta).
SPORT A ZÁBAVA: bazén, dětský bazén, slunečníky a lehát-
ka u bazénu a na pláži zdarma, dětské hřiště, dětský klub 
(pro děti od 6 měsíců do 10 let, 6x týdně), vnitřní vyhřívaný 
bazén, sauna, pára, fi tcentrum a stolní tenis – zdarma pro 
hotelové hosty, masáže, tenisové kurty (s 50% slevou v pří-
padě výuky s profesionálním lektorem), kulečník. Některé 
služby za poplatek. Na pláži jsou možnosti vodních sportů:
vodní lyže (cca 35€), knee a  wakeboard (cca 35€/jízda), 
kruhy (cca 25€/jízda), jet ski (cca 55€/15 minut), šlapadlo 
(cca 20€/hodina), kánoe (cca 12€/hodina/osoba), wind-
surfi ng (cca 35€/hodina), speed boat (pro max. 5 osob 
s  řidičem – cca 180€/hodina, malý motorový člun (pro 
max. 3 osoby – cca 70€/hodna), potápění (cca 58€/ponor), 
noční potápění (cca 65€). Též je zde možnost pronájmu 
luxusní jachty a helikoptéry.

!
3 hlavní výhody hotelu: umístěno v krás-
ném prostředí, golfové hřiště v areálu, pestrá 
nabídka Wellness and Spa centra.

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

ostrov Kréta – Elounda

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

Ceník léto 2011 standardní pokoje s výhledem na moře ceny jsou uvedeny v Kč

odlet
přílet

02.06. 
13.06.

13.06. 
23.06.

23.06. 
04.07.

04.07. 
14.07.

14.07. 
25.07.

25.07. 
04.08.

04.08. 
15.08.

15.08. 
25.08.

25.08. 
05.09.

05.09. 
15.09.

15.09. 
26.09.

26.09. 
06.10.

06.10. 
17.10.

dnů 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12

DS 1/2 44 500 44 800 48 200 44 800 54 800 51 500 66 500 61 500 55 500 44 800 44 500 40 500 40 800

DS 1/1 59 200 61 500 66 500 61 500 76 400 71 500 95 900 88 200 77 500 61 500 59 200 53 400 54 000

DT 1/2 29 600 27 900 29 600 27 900 32 900 31 300 37 000 34 600 33 300 27 900 29 600 27 300 27 400

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

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), DT E/B - dítě od 2 do 12 let na první přistýlce, event. na třetím lůžku
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1) Santorini

Celodenní výlet na proslulý ostrov Kykládského sou-

ostroví Vás nadchne a uchvátí. Tradiční ostrovní archi-

tektura, záplava bílomodré barevné kombinace, úzké 

uličky, zlatnictví, krámky se suvenýry, prodavači s pistá-

ciemi, kopule kostelů, oslíci a lanová dráha jsou typické 

a dominantní rysy tohoto malebného ostrova. Moderní 

rychloloď vyplouvá z  přístavu v  Heraklionu v  dopo-

ledních hodinách (obvykle před devátou hodinou), ke 

břehům Santorini, do přístavu Athinos, se připlouvá po 

zhruba 2,5 až 3 hodinách plavby. Následně Vás čeká au-

tobusový výlet po nejlepších místech ostrova, obvykle 

se jede trasa Athinos – Oia – Fira. Doporučujeme vyba-

vit se dostatečným množstvím paměťových karet nebo 

fi lmů do aparátů, protože Santorini je nejfotogeničtější 

řecký ostrov, odkud je v podstatě nemožné přivézt jiné 

než úchvatné záběry. Z hlavního města Fira se do přísta-

vu dostanete pěšky, lanovkou nebo na tradičních oslí-

cích (cca 3€/cesta). Loď ze Santorini odplouvá obvykle 

před sedmou hodinou večer. Návrat do hotelu kolem 

22:00 hodin. Zajímavé odkazy k výletu: www.santorini.net,

www.santorini.com, www.santorini.info

2) Knóssos a Heraklion

Poznávací výlet do centra mínójské kultury a civilizace 

začíná v dopoledních hodinách. Během něj navštívíte 

archeologický areál v Knóssu, který byl postaven před 

4000 lety. Zde Vás průvodce seznámí s bohatou historií 

Mínójců a všeho, co zde zůstalo z velkolepých staveb. 

Po prohlídce je zastávka v hlavním městě Heraklionu, 

kde Vás čeká přibližně hodinová komentovaná pro-

hlídka centra. Čas bude na občerstvení, nákupy nebo 

krátkou návštěvu archeologického muzea, které od 

roku 2007 prochází rekonstrukcí. Přístupná je do doby 

úplného otevření jen malá část s  těmi nejvýznamněj-

šími exponáty. Návrat zpět v  odpoledních hodinách, 

obvykle kolem 16:00 hodin. Orientační výše vstupného 

během výletu cca 6€/osoba.

3) Spinalonga

Celodenní relaxační výlet je kombinací dopravy auto-

busem a loďkou. Dopoledne se projdete po malebném 

přístavním městečku Agios Nikolaos, které se rozrůstá 

do svahu nad zátokou Mirabello. Městečko je známo 

svými písečnými plážemi, přístavem a  turistickými 

lákadly s  bohatými možnostmi denní i  noční zábavy. 

Místní raritou je jezírko Vulismeni, kde se dle báje kou-

pala bohyně moudrosti Athéna. Jezírko je velmi oblíbe-

no mezi místními obyvateli a během roku se zde konají 

různé slavnosti. Volno bude též na nákupy a posezení 

v některé příjemné přístavní kavárně. Lodí se pak do-

stanete na ostrůvek Spinalonga. Ten sloužil až do roku 

1957 jako útočiště pro malomocné. Ostrov obeplujete 

za komentáře průvodce v  českém jazyce a  poté si jej 

projdete sami. A protože se přiblíží čas oběda, kapitán 

lodi se ujme své další profese a na pláži, kam se dosta-

nete po kratičké plavbě, Vám připraví chutnou, předem 

v  bylinkách marinovanou kotletu. Obloží ji salátem 

a tradiční fetou, přidá chléb a sklenku vína. Orientační 

výše vstupného: cca 32/osoba.

4) Gortys– Festos– Matala

Chcete-li se o  Krétě a  její bohaté historii, mythologii, 

současnosti i  jedinečnostech dozvědět více, potom si 

rozhodně vyberte z naší nabídky tento celodenní au-

tobusový výlet. Dopoledne navštívíte areál v Gortysu, 

kdysi hlavní město ostrova, kde si prohlédnete ruiny 

baziliky Sv. Tita a antického divadla, právní kodex z ar-

chaické doby, kde se směr řádek mění zleva doprava 

a  zprava doleva. Nadšeni jistě budete po návštěvě 

druhého největšího mínójského paláce ve Festosu. 

Právě zde byl nalezen disk, jehož obsah dodnes ne-

byl rozluštěn. Volno na koupání, občerstvení, nákupy 

nebo procházku bude v letovisku Matala, jehož břehy 

omývá Libyjské moře. Místo je známo po celém světě 

svými skalnatými útvary, které sloužily jako útočiště 

tzv. květinovým dětem v  60. letech minulého století. 

Orientační výše vstupného během výletu: cca 10€/oso-

ba. Výlet je doprovázen místním a českým průvodcem, 

který výklad tlumočí. Návrat zpět do hotelů v cca 18:30.

Zajímavý odkaz k výletu: www.matala-crete.com

5) Samaria

Zkouška fyzické kondice – tak lze nazvat celodenní 

výlet do západní části ostrova, kde se nachází 18 km 

dlouhá soutěska Samarie, nejdelší přírodní kaňon v Ev-

ropě. Soutěska je známa mohutnými skalními masivy, 

panenskou přírodou a  krásnou krajinou. Nejpříznivěj-

ším obdobím na návštěvu Samarie je tradičně jaro 

a  končící léto, kdy slunce tolik nepálí a  cesta dolů do 

vesničky Agia Roumeli není tak náročná. Odtud od-

plouvá loď do Chora Sfakionu, kam pro Vás přijede 

autobus. Na cestu s  sebou doporučujeme sportovní 

pevnou obuv, pokrývku hlavy, opalovací krém, plavky 

a  batoh s  občerstvením. Orientační výše vstupného, 

včetně lodního lístku: cca 14€. Děti do 15 let neplatí 

vstupné, lodní lístek cca 8€. Zajímavý odkaz k  výletu: 

www.west-crete.com/samaria-gorge.htm

6) Vodní park

Den plný zábavy, vodních radovánek a dovádění. V are-

álu vodního parku najdete skluzavky, líné řeky, tobo-

gány, bazény s vlnami a mnoho dalších atrakcí pro děti 

i dospělé. Nechybí samozřejmě restaurace, bary, mini-

market, první pomoc, informace a  parkoviště. Odjezd 

z  hotelů je přibližně v  09:00 hodin, návrat zpět v  cca 

18:00 hodin. 

7) Krétský večírek

Kdo nezažil, neuvěří. Večírek zde na Krétě je znalci a od-

borníky přes řecký folklór hodnocen jako jedno z nej-

lepších, nejoriginálnějších a nejlépe pojatých předsta-

vení. Zajímavé jsou i samotné vesničky, kde se večírky 

pořádají, místní vysedávají v  poklidu v  kavárničkách 

nebo na zápraží, usrkávají řeckou kávu či pálenku rakii 

a jsou to právě oni, kdo jsou pánem svého času. Vždy 

je podávána večeře – tradiční ostrovní jídlo, maso, sa-

lát, ovoce a  nechybí ani krétská sladkost. Konzumace 

domácího červeného a bílého vína je neomezená. Po 

celý večer se budete jistě dobře bavit, neboť program 

má spád, večer ubíhá velmi rychle a příležitost naučit se 

jednoduchý řecký tanec syrtaki dostane úplně každý.

8) Gramvousa (jen pro klienty z Bali)

Atraktivní výlet, jehož cílem je ostrov Gramvousa (míst-

ní názvy severní a jižní části ostrova v překladu zname-

nají Divoká – Agria a Zkrocená – Imeri Gramvousa). Po 

cestě autobusem do přístavu Vás čeká relaxační plavba, 

během níž je možné přesvědčit se o geologickém feno-

ménu, kdy se celý ostrov před cca 2000 lety zvedl o 6 

– 9 m nad mořskou hladinu. Na ostrově samém je mož-

né navštívit benátskou pevnost z  16. století (náročný 

cca dvacetiminutový výšlap po kamenných schodech 

až do výšky cca 137 m, zde se vstupné neplatí – info 

z roku 2010) s velmi bohatou historií, o které Vás bude 

informovat delegát. Následuje krátká plavba do laguny 

Balos se zářivým bílým jemným pískem, kde je dostatek 

času na koupání. Místní nazývají toto místo „krétským 

Karibikem“. Zajímavý odkaz k  výletu: kreta.rovnou.cz/

cile/gramvousa.html

9) Soutěska Imbros (jen pro klienty z Bali)

Máte-li rádi pěší turistiku, potom Vám doporučujeme 

zdolat soutěsku Imbros, cca sedm kilometrů dlouhou, 

která začíná ve stejnojmenné vesnici a končí ve vesni-

ci Komitades, v oblasti zvané Chora Skfakion (vstupné 

cca 2€/osoba). V  první polovině túry projdete nejužší 

částí rokle, která je široká pouhých 1,6 m. V  polovině 

cesty narazíte na odpočívadlo, kde je i nástěnka, kam 

můžete dát svoji fotku, nechat vzkaz, napsat poznám-

ku na důkaz, že jste tudy prošli. Soutěska je nenáročná 

a sejdete ji za necelé 2 hodiny normální chůzí. Na cestu 

si vezměte kromě fotoaparátu vhodnou obuv – trekové 

boty nebo pevné tenisky. Dále opalovací krém, sluneč-

ní brýle, pokrývku hlavy, cestovní lékárničku, vodu. Na 

konci soutěsky, ve vesnici Komitades jsou taverny. Při 

vstupu je kafenion, takže posilnit se můžete zde a ne-

musíte s sebou nosit jídlo. 

Tyto fakultativní výlety si můžete zakoupit přímo na místě prostřednic-
tvím nabídek místních kanceláří. Zde se též informujte o všeobecných 
podmínkách a storno poplatcích nabízených fakultativních výletů. Ně-
které 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 sou-
částí služeb poskytovaných cestovní kanceláří zákazníkovi a cestovní 
kancelář nenese žádnou odpovědnost za žádné škody a újmy, vznik-
lé zákazníkovi v  souvislosti s  těmito výlety a  zákazník se v  případě 
uplatňování nároků, vyplývajících a vzniklých z fakultativního výletu, 
musí obrátit výlučně na poskytovatele fakultativního výletu. V případě 
nepříznivých povětrnostních podmínek je změna v programu lodních 
výletů vyhrazena

Orientační ceny fakultativních výletů

Santorini  cca 120–125€ + cca 12€ transfer do/z přístavu

 děti cca 60€ + cca 6€ transfer do/z přístavu 

 (cenové rozpětí dle letoviska)

Knóssos a Heraklion  cca 35–48€/děti cca 18-24€ 

 (cenové rozpětí dle letoviska)

Spinalonga (nenabízí se klientům z letoviska Bali a Agia Pelagia) 

 cca 53€/děti cca 27€ (včetně obědu) 

Gortys – Festos – Matala  cca 41–49€ / děti cca 21–24,50€

 (cenové rozpětí dle letoviska)

Samaria cca 43–60€/děti 18–30€ (cenové rozpětí dle letoviska)

Vodní park  cca 30–36€/děti cca 18–22€ 

 (cenové rozpětí dle letoviska)

Krétský večer 

(nenabízí se klientům z letoviska Bali a Agia Pelagia)  cca 49€

Gramvousa  cca 45€/děti cca 23€

Soutěska Imbros  Imbros cca 39€/děti cca 19€ 

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

Dětská cena většinou platí od 2 – 12 let. 
U vodního parku je věk dítěte do 5 let zdarma, od 5 let 50 % sleva. 

Ostrov Santorini

ostrov Kréta
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11 a 12-denní tradiční poznávací zájezdy

Plánovaný program
Termíny: 02.06. – 13.06. 2011
 26.09. – 06.10. 2011
 06.10. – 17.10. 2011
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 Heraklionu, 
transfer do letovisek, ubytování, volno, večeře

 2. den -  snídaně, půldenní autobusový výlet do mínójského 
paláce v  Knóssu – s  výkladem místního průvodce, 
vesnička Peza s  prohlídkou místního malého muzea, 
ochutnávka vín, rakie a  ouza s  možností nákupů, 
individuální volno v  Heraklionu s  možností návštěvy 
archeologického muzea – (v  sezóně 2010 pokračovala 
rekonstrukce muzea a  návštěvníkům byl zpřístupněn 
jen 1 sál, v  době tisku tohoto katalogu nebyly ještě 
známy přesné informace ohledně termínu otevření 
muzea v jeho původním rozsahu), volno, večeře

 3. den -  snídaně, volno, večeře
 4. den -  snídaně, celodenní autobusový výlet do západní části 

ostrova. Klášter Arkadi, město Chania, volno, město 
Rethymno, volno, večeře

 5. den -  snídaně, volno, fakultativně: NÁHORNÍ PLOŠINA 
LASSITHI s větrnými mlýny a pohoří DIKTI, večeře nebo 
večer fakultativně: ŘECKÝ VEČÍREK s  večeří ve vesničce 
ANOPOLIS 

 6. den -  snídaně, celodenní výlet do starého města Gortys, 
kláštera Kaliviani a palácového města Festos. Koupání, 
odpočinek, možnost občerstvení a  nákupů v  Matale. 
Cesta zpět, volno, večeře

 7. den -  snídaně, fakultativně: SITIA – klášter TOPLOU – palmo-
vý háj VAI, večeře

 8. den -  snídaně, volno, večeře, fakultativně: plavba rychlo-
lodí na SANTORINI. Časně ráno transfer do přístavu 
v Heraklionu, odplutí kolem cca 08:15 hodin z přístavu, 
plavba na Santorini trvá cca 2 – 2,5 hodiny. Po připlutí 
výlet po ostrově s návštěvou Pyrgosu, Oii a Firy nebo se 
organizuje návštěva Firy, Oii a  plavba čluny k  horkým 
pramenům s  možností koupání – o  přesném program 
výletu Vás bude informovat náš delegát. Osobní volno. 
Odplutí ze Santorini kolem 18:45 hodin, připlutí zpět na 
Krétu v cca 21:45 hodin. Transfer do letovisek. 

 9. den -  snídaně, volno, fakultativně: návštěva VODNÍHO PARKU 
Watercity v ANOPOLIS, večeře

 10. den -  snídaně, volno, fakultativně: soutěska SAMARIA, večeře 
 11. den -  snídaně, celodenní výlet do Agios Nikolaos, zastávka 

v Selinari, v kostele Agios Georgios, z Eloundy loďkou na 
ostrůvek Spinalonga, volno, koupání, fakultativně bývá 
obvykle možnost dokoupení OBĚDA formou barbecue, 
večeře

 12. den -  snídaně, transfer na letiště, odlet z  Heraklionu, přílet 
do Prahy. Transfery z letiště zdarma do 88 míst v ČR (viz 
katalog strana 18-19)

Program zájezdu v  termínu od 26.09. – 06.10. 2011 

(11-denní zájezd) je zkrácen oproti popisu o  1 volný den 

pobytu. 

Změna pořadí jednotlivých výletů vyhrazena. Program může být též 
upraven dle aktuálního letového a lodního řádu, který vstoupí v plat-
nost v  lednu/únoru 2011. Zájezd je doprovázen českým delegátem, 
který podává výklad v autobusu a na lodi. 
Některé fakultativní výlety se konají jen v případě dostatečného po-
čtu zájemců nebo naopak jsou limitovány kapacitou autobusu nebo 
lodě. Všechny výlety jsou s  doprovodem českého delegáta, který 
podává výklad pouze v autobusu a na lodi. Pozor – výlety jsou bez 
vstupů a místního průvodce, není-li uvedeno jinak.

Orientační výše ceny vstupného během výletů, které jsou 
v ceně zájezdu: cca 27€/osoba. Hradí každý účastník přímo na místě. 
Výše vstupného je uváděna na základě platných cen z roku 2010. O jeho 
případném zvýšení budete informováni v pokynech na cestu. 
Orientační cena fakultativních výletů (na osobu): Náhorní plo-
šina Lassithi – cca 49€ + cca 4€/osoba vstup do jeskyně, Řecký večírek 
s večeří + nápoji a bohatým programem – cca 47€, Sitia – klášter To-
plou – palmová pláž Vai – cca 48€ + 2,50 €/osoba vstup do kláštera, 
ostrov Santorini rychlolodí – cca 120€ + transfer do/z přístavu cca 12€ 
+ pro zájemce na místě lodí kolem vulkánu cca 8€/osoba, Vodní park 
– cca 30€, Soutěska Samaria – cca 48€ + cca 5€ vstup do soutěsky + 
cca 9€/plavba lodí, oběd formou barbecue během výletu na Spinalon-
gu – cca 8€. 
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.
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Dobré ráno, Kréto!
PRG – HER, 02:50 hod., 1765 km

TYP LETADLA/SPOL./ČÍSLO LETU:
BOE 737-500/QS 554/5

PLÁNOVANÝ ODLET Z PRAHY: 
cca 05:10 hodin

PLÁNOVANÝ PŘÍLET DO PRAHY: 
cca 11:45 hodin 

ČÍSLO ZÁJEZDU: 
1KRE-  (datum odletu)

ostrov Kréta

Gortys

Klášter Arkadi

Město Chania Palác Knóssos

Pevnost Spinalonga

Ostrov Santorini
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ŘECKÝ FAST-FOOD

OC - Nový Smíchov, Plzeňská 8, Praha 5

tel.: +420-257 324 555

fax: +420-251 511 069

www.gyros-gr.com

ŘECKÁ RESTAURACE

OC - Nový Smíchov, Plzeňská 8, Praha 5

tel.: +420-257 326 702

fax: +420-251 511 069

gsm: +420-604 307 613

www.oldathens.cz

Lepší než originál

Sleva 10 %
s tímto kuponem

Naše řecká kuchyně




