
ostrov

Kréta

www.vtt.cz

Panenská tvář 
Kréty

Chania, Rethymno

z Prahy
odlety

transfery

z 88 míst
ČR

zdarma

Kr
ét

a



TIP VTT: Na západním výběžku Kréty si nenechte ujít „tichomořskou“ písečnou pláž Elafonisi. 

město stejného názvu. Není sice tak vý-

stavní jako Chania, ale má neopakova-

telné kouzlo, kterému se těžko odolává. 

Dominuje mu benátsko-turecká pevnost, 

kterou je možno navštívit. Od její brány se 

naskýtá atraktivní pohled na celé město, 

jehož centrum je benátské. Při prohlídce 

města se vyplatí nespěchat a  toulat se 

úzkými uličkami, v nichž objevíte mnoho 

kaváren, taveren i krámků například s ko-

řením, medem nebo ručně malovanými 

ikonami. Nejednoho návštěvníka zaujme 

přítomnost mešit a  dokonce minaretu, 

což je pozůstatek z dob turecké nadvlády.

Lákavý je rovněž benátský přístav, v němž 

často kotví kopie historických plavidel. 

Západní část Kréty má v  rukávu schova-

né velké eso v  podobě soutěsky Sama-

ria. Osmnáct kilometrů dlouhá Samaria 

se pyšní titulem nejdelší a  nejkrásnější 

soutěska celé Evropy a je součástí stejno-

jmenného národního parku, jediného na 

ostrově. Určitě by byla škoda tuto přírodní 

raritu minout, zvlášť když se dá celá projít. 

Kaňon proslulý panenskou přírodou, mo-

hutnými skalními masivy a  svěžím vzdu-

chem začíná ve vnitrozemí a po bezmála 

dvaceti kilometrech se ocitnete u moře ve 

vesničce Agia Roumeli.

V kraji Chania si ale samozřejmě přijdou na 

své i milovníci krásných plážích (romantic-

kých i těch velkých, na kterých je množství 

taveren a  možností sportovního vyžití) 

a průzračně čistého moře. Pokud hledáte 

místo, kde najdete úchvatné písečné plá-

že a  zároveň chcete podnikat výlety za 

poznáním, historií a  přírodou, co takhle 

v sezóně Léto 2011 vyrazit na západ Kréty?

Nomos Chania – kraj Chania patří k  nej-

krásnějším oblastem Kréty. A  také nejze-

lenějším a  nejúrodnějším. Stejnojmenné 

město je centrem západní části ostrova 

a  podle mnohých je nejkrásnější. Což je 

i logické – vždyť až do roku 1972 bylo hlav-

ním městem, než se jím stal 140 kilomet-

rů vzdálený Heraklion. Nyní v  druhém 

největším městě žije přibližně 60.000 

obyvatel, přesto si zachovalo poklidný 

a vznešený ráz.

Město Chania bylo založeno ve 13. sto-

letí Benátčany pod názvem La Canea, na 

místě antického města Kydonia. Podle Ho-

méra založil původní osadu Kydán, vnuk 

krále Mínóse. V  roce 1645 byla Chania 

jako první na Krétě dobyta Turky a turecká 

okupace skončila roku 1897. Za 2. světové 

války byla Chania dosti zniče na, přesto se 

zde zachovalo velké množství historických 

budov a tak si dodnes nese hrdé označení 

„Benátky východu“. Krásu města podtrhují 

malebné úzké uličky v centru, kolem kte-

rého se dochovaly tři kilometry hradeb 

ze 16. století. Zbytky  benátské pevnosti 

Schiavo jsou v  současnosti restaurová-

ny. Dále v Chanii najdeme impozantní be-

nátský přístav s majákem na konci mola, 

staré zbrojnice, které v současnosti slouží 

jako skladištní doky a z části k výstavním 

účelům, nebo Janičářskou baštu. K  ná-

vštěvě lákají 3 velká muzea – v katolickém 

kostele je umístěno Muzeum lidového 

umění, v  gotickém chrámu Sv.  Františka 

najdeme Archeologické muzeum a v bý-

valé pevnosti Firkas se nachází Námořní 

muzeum. V centru Cha nie nabízí příjemné 

ochlazení budova Tržnice z roku 1911, kte-

rá je postavena ve tvaru rovnoramenného 

kříže. Po procházce městem si lze odpoči-

nout  v městském parku s minizoo. Pokud 

ve městě potkáte vousatého muže, který 

se Vám bude zdát podezřele povědomý, 

možná jste právě zahlédli v Česku tolik po-

pulárního spisovatele Roberta Fulghuma, 

který do zdejšího prostředí zasadil i  část 

románu Třetí přání.

Přibližně v půli cesty mezi bývalým a sou-

časným hlavním městem se nachází kraj 

Rethymno, jehož správním centrem je 

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 – CHQ, 02:50 hod., 1963 km
TYP LETADLA/SPOL./ČÍSLO LETU: 
BOE 737-800/QS 1110/1

PLÁNOVANÝ ODLET Z PRAHY:
cca 05:00 hod.

PLÁNOVANÝ PŘÍLET DO PRAHY:
cca 11:30 hod. 
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www.chania.gr
www.chania.com
www.kretavdetailech.cz 
kreta.rovnou.cz
www. en.wikipedia.org/wiki/Chania
www.chaniacrete.gr
www.interkriti.org/hania.html
www.preveli.org
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ostrov Kréta – Chania, Rethymno – letoviska

kou dojít až do cca 3 km vzdáleného Re-

thymna. Vstup do čistého moře je, stej-

ně jako v  celé oblasti, velmi pozvolný. 

K  dispozici tu jsou taverny, restaurace, 

bary, diskotéky, obchůdky i  půjčovny. 

Doporučujeme zapůjčení motorky nebo 

automobilu k individuálnímu poznávání 

krás ostrova.

Ve správním středisku celého kraje Re-

thymno najdete snad vše, po čem jen 

zatoužíte. Krásnou pláž s  jemným pís-

kem a  pozvolným vstupem do vody, 

množství supermarketů a  dalších ob-

chodů, stejně jako taveren, restaurací, 

barů nebo diskoték. Zároveň se ale 

můžete toulat křivolakými uličkami sta-

rého města se vzácnými domy z období 

turecké nadvlády i benátského období, 

prozkoumávat jednotlivá zákoutí, obje-

vovat zapadlé krámky, vystoupat k pev-

nosti, sledovat moře z  promenády, kde 

je množství příjemných kaváren. Pokud 

do Rethymna přijedete na jaře před za-

čátkem velikonočního půstu, budete 

svědky velkolepého karnevalu. V  létě 

se tu zase přímo na ulicích koná známý 

renesanční festival. Jedinečná atmosféra 

Vás jistě okouzlí.

 Pláž: písečná

 Vzdálenost od letiště v Chanii: cca 58 km

 Hodnocení letoviska: pro všechny generace

7.Adelianos Kampos

Na místě bývalé rybářské osady je nyní 

rušné turistické středisko umístěné po-

dél dlouhé písečné pláže s  pozvolným 

vstupem do vody, což ocení především 

rodiny s  menšími dětmi. Podél pláže je 

množství taverniček, stejně jako v  sa-

motném centru letoviska. Nakoupit si 

lze v mnoha obchůdcích, najíst v nesčet-

ném množství taveren a  restaurací, ve-

černí zábavu nabízejí bary a  diskotéky. 

Dále je tu k  dispozici lékárna, pekárna, 

bankomat, několik půjčoven aut, mo-

torek a  kol. Pravidelnou autobusovou 

linkou (cca každých 20-30 minut) se lze 

dostat do Rethymna, jízdné cca 1,20€. 

Další možností, jak poznat bližší i vzdá-

lenější okolí, je pronajmout si motorku 

nebo auto. Výlet do hor, kde vrcholky 

přesahují výšku 2  000 metrů nad mo-

řem, patří k  nezapomenutelným zážit-

kům. Populární je i Žlutý vláček, kterým 

se lze z  tohoto letoviska vypravit na tři 

půldenní výlety. První vede do Rethym-

na, při druhém navštívíte pět tradičních 

vesnic (Adele, Pigi, Mesi, Aster, Hama-

levri) a také zavítáte do kláštera Arcadi, 

což mnozí považují za TOP výlet. Při třetí 

výpravě navštívíte tradiční vesničku 

Loutra. Cena každého výletu byla v roce 

2010 15€/osoba, jen cesta do Rethymna 

byla za 5€. Děti do 15 let platí polovinu. 

Na další výlety se můžete vypravit z leto-

viska Skaleta. 

 Pláž: písečná

 Vzdálenost od letiště v Chanii: cca 65 km

 Hodnocení letoviska: pro všechny generace

1.Kolymbari 

Poklidné středisko, které ožívá s přícho-

dem prázdnin, kdy sem zavítají turisté, 

kteří preferují klidné prostředí. Kolym-

bari se nachází na konci poloostrova Ro-

dopou, v provincii Kissamos. Dominantu 

tvoří rybářský přístav a  nábřeží, kde je 

několik restaurací a taveren vyhlášených 

svými rybími specialitami a pár obchůd-

ků s  potravinami a  suvenýry. Rybolovu 

se zde daří především díky řece Spilia-

kos, která se u Kolymbari vlévá do moře. 

Z  Kolymbari doporučujeme vypravit se 

na malý výlet a navštívit významný kláš-

ter Moni Gonias (Moni Odigitrias Kyrias 

Gonias) položený severně od střediska, 

cca 1 km. Klášter byl založen v 17. století 

a zdejší muzeum ukrývá krásné pozdně 

byzantské ikony od umělců Konstantina 

Palaiokapase, Andrease Ritzose a  další 

významné církevní předměty. Je od-

tud krásný výhled do krajiny a na záliv. 

Za zábavou a  rušným nočním životem 

se můžete vypravit do Plataniasu (cca 

7 km) nebo Chanie, kam jezdí linkový 

autobus každých cca 30 minut. Za zmín-

ku též stojí, že oblázkové pláže v Kolym-

bari získávají každoročně Modrou vlajku. 

A ještě jedna zajímavost se pojí k tomu-

to místu; budete-li mít ště stí, tak v kavár-

ně narazíte na populárního spisovatele 

Roberta Fulghuma, který zde část roku 

pravidelně pobývá se svou ženou a také 

zdejší prostředí a  místo zakomponoval 

do svých knih (robertfulghum.com). 

 Pláž: oblázkovo-písečná

 Vzdálenost od letiště v Chanii: cca 32 km

 Hodnocení letoviska: pro ty, kteří hledají klidnou 

dovolenou

2.Rapaniana/Kolymbari

Vesnička Rapaniana osloví všechny, kteří 

vyhledávají klidné místo s  pár obchůd-

ky, tavernami a bary. Místo plné zeleně 

nadchne příjemnou atmosférou a dlou-

hými širokými plážemi, kde se mísí písek 

s oblázky, z nichž lze pozorovat úchvat-

né západy slunce. Z autobusové zastáv-

ky můžete nastoupit do busů, které vás 

zavezou do okolních letovisek, nebo 

můžete zajet až do cca 20 kilometrů 

vzdálené Chanie s množstvím památek, 

obchodů, restaurací, taveren, barů, dis-

koték, lékáren, půjčoven atd. 

 Pláž: oblázkovo-písečná

 Vzdálenost od letiště v Chanii: cca 25 km

 Hodnocení letoviska: pro ty, kteří hledají klidnou 

dovolenou

3.Maleme

Zhruba patnáct kilometrů západně od 

města Chania najdete oblast Maleme, 

které se významně zapsalo do novo-

dobých dějin Kréty. Právě tady chtěli 

v roce 1941 němečtí vojáci vtrhnout na 

ostrov, jenže narazili na obrovský odpor 

místních a  většina jich tu padla. Jejich 

duše nakonec našly klid na vojenském 

hřbitově umístěném ve svahu, odkud 

se naskýtá krásný výhled do širokého 

okolí. Rozhodně stojí za návštěvu. Ma-

leme dosud patří ke klidnějším místům 

na Krétě, které potěší příznivce pohodo-

vé dovolené. Moře omývající oblázkové

pláže je často zvlněné, což je dobrá 

zpráva pro milovníky vodních sportů 

a windsurfi ngu zvláště. Nakoupit si mů-

žete v několika obchůdcích, k posezení 

láká pár taveren, za večerní zábavou 

doporučujeme vyrazit do nedalekého 

letoviska Platanias (cca 5 km). Maleme je 

též vyhledáváno kvůli strategické polo-

ze – podnikat se odtud paprskovitě dají 

výlety do mnoha koutů západní Kréty. 

I  proto doporučujeme pronajmout si 

alespoň na část pobytu automobil. 

 Pláž: oblázková

 Vzdálenost od letiště v Chanii: cca 30 km

 Hodnocení letoviska: vhodné pro strávení klidné 

dovolené

4.Platanias

Z  kdysi malé vesničky na severním po-

břeží se postupně stalo jedno z  nejruš-

nějších turistických center s množstvím 

hotelů, barů, kaváren, restaurací, disko-

ték, půjčoven, obchodů. Oproti jiným 

místům však žije i  v  zimě, kdy sem ná-

vštěvníci nemíří. Bydlí zde přibližně tisíc 

obyvatel a  tak tu sídlí například škola 

i stálé zdravotní středisko, spojení s ne-

dalekou Chanii zajišťují autobusy cca 

každých 30 minut, jízdenka vyjde na cca 

2,10€. Největším lákadlem je čtyři  kilo-

metry dlouhá písečná pláž s pozvolným 

vstupem do vody, kde se můžete nejen 

opalovat, ale také si vyzkoušet mnoho 

vodních atrakcí. Z písečné pláže je krás-

ný výhled na ostrůvek Agios Theodoris, 

který se stal přírodní rezervací – chova-

jí se tam kozy kri-kri. Podél pobřeží lze 

příjemnou procházkou dojít do dalšího 

rušného centra jménem Agia Marina. 

Velké oblibě se mezi turisty těší výletní 

vláček, kterým se můžete vypravit na 

sedm výletů do okolí. Poznáte při nich 

tradiční vesničky, kláštery, technické 

i  přírodní památky a  to za příznivou 

cenu 15€/osoba, děti platí polovinu. Ro-

diny s dětmi jistě ocení, že vláček každý 

den jezdí do vyhlášeného vodního par-

ku Limnoupolis. Jízdné včetně vstupu 

stálo loni 25€, děti platily 16€.

 Pláž: písečná

 Vzdálenost od letiště v Chanii: cca 25 km

 Hodnocení letoviska: vhodné pro všechny 

generace

5.Georgioupolis

Původně rybářská osada v  zálivu 

Almyres se nachází na severním pobřeží 

přibližně v  polovině cesty mezi Chanií 

a  Rethymnem. Zdejší vzduch je provo-

něn nejen mořem, ale také cypřišovými 

a eukalyptovými háji. Podél pobřeží jsou 

krásné procházky, zvláště ráno a  v  pod-

večer, kdy slunce tolik nepálí. Letovisko 

je vhodné pro všechny generace, přede-

vším rodiny s menšími dětmi jistě ocení, 

že moře je zde obvykle opravdu klidné 

a  navíc vstup do vody velmi pozvolný. 

Zdejší pláž je dlouhá 8 kilometrů, takže 

i  v  hlavní sezóně si tu každý může najít 

soukromí. Do moře se zde vlévá říčka Al-

miros, jejíž břehy jsou stále zelené. Dnes 

je z  bývalé rybářské vesničky menší tu-

ristické městečko poskytující návštěvní-

kům veškerý komfort i  služby. Ochutnat 

místní speciality můžete v mnoha taver-

nách, a to nejen na hlavním náměstí pod 

korunami košatých stromů. Oblíbený je 

zdejší beach bar Tropicana, kde se po-

řádají vyhlášené party. Samozřejmě zde 

najdete i půjčovny automobilů, motorek 

i stále populárnějších čtyřkolek, nechybí 

tu pošta, lékárna, možnost připojení k in-

ternetu. Autobus do Chanie jezdí od cca 

7 do 21 každou hodinu (jízdné cca 3,70€), 

stejně tak do Rethymna (cena cca 3€).

 Pláž: písečná

 Vzdálenost od letiště v Chanii: cca 45 km

 Hodnocení letoviska: vhodné pro všechny 

generace

6.Missiria/Rethymno

Příjemnou relaxaci i  zábavu ve dne 

a také v noci nabízí toto rušnější středis-

ko. Relaxovat můžete na krásné písečné 

pláži, po které lze příjemnou procház-
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Hotel  

Selini Suites 
www.selinisuites.com

POLOHA: velmi oblíbený hotel s  příjemnou rodinnou 

atmosférou se nachází v klidném prostředí u střediska 

Kolymbari. Blízko hotelu, cca 100 m, je několik málo 

obchodů s  potravinami a  suvenýry. Další obchůdky 

a restaurace jsou ve vzdálenosti cca 1,5 km od hotelu, 

následují další restaurace, taverny, některé vyhlášené 

rybími specialitami a  tradičními krétskými specialita-

mi, kavárny, obchody s potravinami i suvenýry, několik 

málo hotelů a přístav (cca 3 km od hotelu). Poblíž ho-

telu je autobusová zastávka pravidelné městské linky, 

kterou můžete cestovat do Kolymbari (cca 1€/cesta) 

nebo do Plataniasu, kde je rušný denní i  noční život 

(cca 1,50€/cesta), stejně tak do malebné Chanie (cca 

2,90€/jedna cesta). Spojení během dne je velmi frek-

ventované, cca 2x do hodiny. Taxi do Plataniasu vychází 

na cca 12€/jedna cesta.

PLÁŽ: nejbližší oblázková pláž a  čisté moře jsou ve 

vzdálenosti cca 200 m, přes silnici, další oblázková pláž, 

organizovaná, s možností pronájmu slunečníků a lehá-

tek, je vzdálena cca 350 m, přes silnici.

KAPACITA: v  hotelovém areálu, kde je hlavní budova 

a 4 další pavilony, je celkem 135 pokojů (1-, 2lůžkových 

s možností jedné přistýlky, dále pokoje typu studia, kde 

jsou další 2 lůžka pro třetí a  čtvrtou osobu a  rodinné 

pokoje pro 4 osoby). Všechny pokoje jsou vybaveny 

koupelnou s  vanou a  sprchou nebo sprchovým kou-

tem, WC, telefonem, fénem, TV se satelitním příjmem, 

chladničkou, balkónem nebo terasou s  výhledem do 

zahrady, na bazén nebo na moře. Klimatizace (za po-

platek cca 5€/den), trezor na pokoji (za poplatek cca 

10€/týden). Pokoje typu studia a rodinné pokoje mají 

navíc kuchyňský kout se základním vybavením a el. va-

řič. Rodinné pokoje tvoří ložnice se 2 lůžky a  obývací 

pokoj, kde jsou 2 přistýlky. Jednolůžkové pokoje jsou 

jen na vyžádání. Pro handicapové osoby jsou uzpůso-

bena jen hotelová studia. Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma.

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

ním příjmem, výtah (jen v hlavní budově), internetový 

koutek (za poplatek cca 1€/15 minut, cca 2€/30 minut), 

vnitřní bar, vnitřní a  venkovní restaurace, venkovní 

terasa s  pěkným výhledem a  příjemným posezením, 

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

Wifi  v prostoru recepce a salónku zdarma.

STRAVOVÁNÍ: formou polopenze nebo za příplatek ALL 

INCLUSIVE (viz popis). Snídaně a večeře – bufet.

SPORT A  ZÁBAVA: bazén, dětský bazén, slunečníky 

a lehátka u bazénu a v zahradě zdarma, 2 dětská hřiště. 

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

den). Malé, jednoduše zařízené fi tcentrum (zdarma), 

kulečník (cca 2€/hra), stolní tenis (zdarma), místnost 

pro děti s DVD a videem. Hotelovým hostům je zdar-

ma k  dispozici 50 jízdních kol (vratný depozit cca 

10€, bez přileb). Pro děti hotel pořádá během hlavní 

sezóny animační programy – v  anglickém jazyce (ob-

vykle cca 6x týdně v určitých časových intervalech).

!
3 hlavní výhody hotelu: žádaný hotel, klid-
né prostředí, čisté moře.

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

ostrov Kréta – Kolymbari

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

Lehké občerstvení formou snacků od 10:30–12:30 (toasty, koláč-
ky, sušenky, croissanty)

Lehké občerstvení formou snacků od 15:00–18:00 (toasty, ham-
burgery, plněné taštičky)

Během celého dne do půlnoci: Neomezenou konzumaci rozléva-
ných místních nealkoholických nápojů (voda, ovocné šťávy, džusy) 
a  rozlévaných místních alkoholických nápojů (točené pivo, víno, 
raki, ouzo, whiskey, vodka, rum…) 

Kopečkovou zmrzlinu

Filtrovanou kávu, čaj a k tomu sušenky nebo koláčky

 Míchané nápoje – 2 různé druhy koktejlů každý den k výběru

Dětské slevy
1. dítě do 14 let – ubytování zdarma, polopenze nebo all 
inclusive zdarma (pozor: není podmíněno závislostí na 
typu stravy rodičů) 

Ceník léto 2011  ceny jsou uvedeny v Kč

odlet
přílet

27.05. 
07.06.

07.06. 
17.06.

17.06. 
28.06.

28.06. 
08.07.

08.07. 
19.07.

19.07. 
29.07.

29.07. 
09.08.

09.08. 
19.08.

19.08. 
30.08.

30.08. 
09.09.

09.09. 
20.09.

20.09. 
30.09.

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

DS 1/2 20 100 19 300 22 100 21 100 24 300 26 000 27 400 26 000 24 300 23 100 22 100 19 300

DS 1/2 STU 21 000 20 100 23 400 22 300 27 200 28 000 29 600 28 000 27 200 25 800 23 400 20 100

DS 1/2 ROD 21 900 21 000 24 800 23 600 28 500 29 600 31 400 29 600 28 500 27 000 24 800 21 000

DS 1/1 25 200 24 000 28 500 27 000 31 800 34 600 36 900 34 600 31 800 30 000 28 500 24 000

DS E/B 18 800 18 100 20 900 20 000 23 400 24 200 25 500 24 200 23 400 22 400 20 900 18 100

DT 1/2 17 100 16 600 18 500 17 900 20 100 21 300 22 300 21 300 20 100 19 300 18 500 16 600

DT 1/2 STU 20 600 19 700 23 000 21 900 26 800 27 600 29 200 27 600 26 800 25 400 23 000 19 700

DT 1/2 ROD 21 500 20 600 24 400 23 200 28 100 29 200 31 000 29 200 28 100 26 600 24 400 20 600

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

DT 2. E/B 16 400 15 900 17 800 17 200 19 700 20 200 21 100 20 200 19 700 18 900 17 800 15 900

DS 1/2 - dospělá osoba ve standardním dvoulůžkovém hotelovém pokoji, DS 1/2 studio - dospělá osoba v pokoji typu STUDIO, DS 1/2 rodinný - 
dospělá osoba v RODINNÉM 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 - všech typů, DT 1/2 - dítě od 2 do 14 let ve standardním dvoulůžkovém hotelovém pokoji (podmínkou je dítě ubytované 
společně s jednou dospělou osobou), DT 1/2 studio - dítě od 2 do 14 let v pokoji typu STUDIO, DT 1/2 rodinný - dítě od 2 do 14 let v RODINNÉM 
pokoji, DT E/B - dítě od 2 do 14 let na první přistýlce, event. na třetím lůžku - všech typů, DT 2. E/B - dítě od 2 do 14 let na druhé přistýlce, event. 
na čtvrtém lůžku v pokoji typu STUDIO a v RODINNÉM pokoji

rok
spolupráce

2. diplom hotel bez 
bariér

super
cena
2011

slevový
program

viz strany 8–9

dospělý
dítě

1+1
+ 3800 Kč
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děti

166 Podrobné informace k cenám najdete v ceníku na straně 296



ostrov Kréta – Kolymbari
svatební
cesta

promo
room

167Podrobné informace k cenám najdete v ceníku na straně 296

Kr
ét

a



Hotel 
Chrispy World
www.chrispy.gr

POLOHA: příjemný hotelový areál tvoří hlavní budova 

a  5 bloků. Celý komplex navozující atmosféru krét-

ské vesničky se nachází ve velmi klidném přírodním 

prostředí oblasti Rapaniana/Kolymbari, obklopen je 

bujnou vegetací, květinami, stromy, keři, bambusov-

níky, ze vzdálenějšího okolí jsou slyšet ovečky na pas-

tvě nebo kohouti. V docházkové vzdálenosti je jen pár 

menších taveren a  minimarket. Doporučujeme pro-

najmout si během pobytu auto a  podnikat zajímavé 

výlety po ostrově. Do letoviska Kolymbari, Plataniasu 

nebo Chanie je možné cestovat pravidelnou linkou, za-

stávka v docházkové vzdálenosti od hotelu. Ubytování 

pro naše hosty je zajištěno v zadním traktu, kterým se 

prochází do přední části objektu, kde je hlavní bazén, 

restaurace a další služby.

PLÁŽ: oblázkovo- kamenitá pláž, místy s pískem, se na-

chází ve vzdálenosti cca 200 m od hotelu, přes silnici. 

Moře je zde čisté, občas bývají vlny. Vhodné jsou boty 

do vody. 

KAPACITA: celková kapacita tohoto areálu je 190 po-

kojů (2lůžkových s  možností jedné přistýlky a  poko-

je pro rodiny typu mezonety). Všechny pokoje jsou 

účelně vybaveny koupelnou s  vanou a  sprchou nebo 

sprchovým koutem, WC, telefonem, klimatizací, TV se 

satelitním příjmem, chladničkou, balkónem nebo tera-

sou s výhledem do zahrady nebo do vnitrozemí. Fén na 

vyžádání v hotelové recepci (zdarma). Trezor na pokoji

(za poplatek cca 18€/týden). Mezonety tvoří ložnice 

v přízemí a do druhého menšího pokoje, kde je obvykle 

dvojlůžko pro děti, se jde po schodišti nahoru. Sociální 

zázemí i další vybavení jsou společné (klimatizace, TV, 

balkón s výhledem do zahrady) – tento typ ubytování 

je za příplatek. Dětská postýlka na vyžádání zdarma. 

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

ním příjmem, internetový koutek (za poplatek cca 4€/

hodina), vnitřní a  venkovní bary, kavárna a  snack bar 

u  bazénu, venkovní terasa s  posezením, vnitřní re-

staurace, 2 konferenční sály, velká zahrada, fontánky, 

parkoviště. Plážové osušky za poplatek na recepci (cca 

0,50€/den). Wifi  v prostoru recepce (za poplatek cca 4€/

hodina). 

STRAVOVÁNÍ: formou polopenze nebo za příplatek ALL 

INCLUSIVE (viz popis). Snídaně a večeře formou bufetu. 

SPORT A  ZÁBAVA: 3 bazény, dětský bazén a brouzda-

liště, slunečníky a lehátka u bazénu zdarma, na pláži za 

poplatek (cca 5€/set/den), dětský koutek a dětské hřiš-

tě. Kulečník (cca 2€/hra), tenisové hřiště (cca 7€/hodi-

na), stolní tenis, basketbal, volejbal, minifotbal, sauna, 

jacuzzi, masáže – za poplatky, videohry (za poplatek). 

Hotel pro své hosty pořádá animační programy – pro 

děti od 4 do 13 let, stejně tak pro dospělé (v cizím jazy-

ce, cca 6x týdně v hlavní sezóně). 

!
3 hlavní výhody hotelu: příznivá cena, klid-
nější areál, příjemné hotelové bazény.

ostrov Kréta – Rapaniana/Kolymbari

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

All inclusive zahrnuje:
Snídaně (07:00–09:30), obědy (12:30–14:30) a  večeře (18:30–
21:30) formou bufetu. Během obědů a večeří neomezená konzu-
mace rozlévaných nealkoholických nápojů (ovocné džusy, studený 
čaj a  další nealko) a  rozlévaných místních alkoholických nápojů 
(točené pivo, víno, ouzo, brandy)

Lehké občerstvení od 10:00–18:00 – koláčky, ovoce, sandwiche, 
2 saláty

Zmrzlinu (kopečkovou – obvykle 4 druhy) od 10:00–12:00 
a 16:00–18:00 

Neomezenou konzumaci rozlévaných nealkoholických nápojů 
(ovocné džusy, studený čaj a další nealko) a rozlévaných místních 
alkoholických nápojů (točené pivo, bílé a  červené víno, ouzo, 
brandy) od 10:00–23:00

Filtrovanou kávu, čaj a nabídku 4 různých alkoholických koktejlů 
denně (pro děti nealkoholické koktejly) od 18:00–23:00

Sportovní aktivity zdarma: tenis (za poplatek jen vybavení – cca 
7€), stolní tenis, sauna (10:00–12:00 a 17:00–19:00), fitcentrum, 
boccia, vrhcáby 

Ceník léto 2011  ceny jsou uvedeny v Kč

odlet
přílet

27.05. 
07.06.

07.06. 
17.06.

17.06. 
28.06.

28.06. 
08.07.

08.07. 
19.07.

19.07. 
29.07.

29.07. 
09.08.

09.08. 
19.08.

19.08. 
30.08.

30.08. 
09.09.

09.09. 
20.09.

20.09. 
30.09.

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

DS 1/2 17 800 17 300 17 800 20 600 21 500 23 000 24 100 23 000 24 100 20 600 17 800 17 300

DS E/B 16 000 15 600 16 000 17 900 18 500 19 500 20 300 19 500 20 300 17 900 16 000 15 600

DS 2. E/B 15 300 15 000 15 300 17 000 17 600 18 400 19 100 18 400 19 100 17 000 15 300 15 000

DT 1/2 17 500 16 900 17 500 20 200 21 100 22 600 23 700 22 600 23 700 20 200 17 500 16 900

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

DT 2. E/B 14 300 14 100 14 300 15 700 16 200 16 900 17 500 16 900 17 500 15 700 14 300 14 100

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 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

novinka
2011

hotel bez 
bariér

promo
room v ceně

klima

slevový
program

viz strany 8–9
3800 Kč

jen za
děti
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Hotel 
Castro
www.castro-hotel.gr

POLOHA: známý a  vyhledávaný hotelový areál, který 

tvoří hlavní budova a tři další bloky, se nachází v klid-

ném prostředí, v  oblasti Maleme. Doporučujeme 

pronajmout si auto a  podnikat individuální výlety po 

ostrově. Pravidelnou autobusovou linkou lze cestovat 

pohodlně do Plataniasu (cca 2€) nebo do Chanie, spo-

jení je poměrně frekventované. V oblasti je jen několik 

taverniček a malých obchůdků. 

PLÁŽ: oblázková pláž (větší oblázky) je hned přes sil-

nici. Vhodné jsou boty do vody. Vstup je příkřejší, po 

několika krocích je hloubka. Sprcha je hned u hotelo-

vého bazénu. Moře je zde čisté a osvěžující, občas bý-

vají vlny.

KAPACITA: v  komplexu je celkem 78 pokojů (2lůžko-

vých s  možností jedné přistýlky a  pokoje typu studio 

pro 4 osoby). Všechny pokoje jsou vybaveny koupelnou 

s vanou a sprchou nebo jen sprchovým koutem, WC, fé-

nem, telefonem, klimatizací, TV se satelitním příjmem, 

chladničkou, balkónem nebo terasou s  výhledem na 

areál, bazén nebo moře. Pokoje typu studia s  mož-

ností 2 přistýlek nebo pevných lůžek jsou navíc vyba-

vena kuchyňským koutem se základním vybavením 

a  rychlovarnou konvicí. Trezor na pokoji (za poplatek 

cca 10€/týden). Dětská postýlka na vyžádání zdarma. 

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

litním příjmem, internetový koutek (za poplatek cca 

2€/30 minut), vnitřní a venkovní bar, snackbar & kavár-

na u bazénu, venkovní terasa, zahrada, parkoviště. Wifi  

zdarma v prostoru recepce (slabší signál). 

STRAVOVÁNÍ: formou LIGHT ALL INCLUSIVE (viz popis). 

SPORT A  ZÁBAVA: bazén, dětský bazén, slunečníky 

a lehátka u bazénu zdarma, dětský koutek. Kulečník (za 

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

poplatek cca 5€/set/den). 

!
3 hlavní výhody hotelu: klidné prostředí, 
hned u moře, přátelský personál.

ostrov Kréta – Maleme

Light all inclusive zahrnuje: 
Snídaně (08:00–10:00), obědy (13:00–14:30) a  večeře (19:30–
21:00) formou bufetu 

Odpolední filtrovanou kávu se sušenkami od 15:00–17:00 

Neomezenou konzumaci rozlévaných místních nealkoholických 
a  rozlévaných místních alkoholických nápojů (točené pivo, víno, 
ouzo, raki) od 10:30–21:30

Koktejly s 50 % slevou v rámci Happy Hours mezi 21:00–22:00

Dětské slevy
1. dítě do 7 let – ubytování zdarma, all inclusive zdarma

Ceník léto 2011  ceny jsou uvedeny v Kč

odlet
přílet

27.05. 
07.06.

07.06. 
17.06.

17.06. 
28.06.

28.06. 
08.07.

08.07. 
19.07.

19.07. 
29.07.

29.07. 
09.08.

09.08. 
19.08.

19.08. 
30.08.

30.08. 
09.09.

09.09. 
20.09.

20.09. 
30.09.

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

DS 1/2 21 700 20 800 21 700 22 000 23 000 25 100 26 500 25 100 26 500 22 000 21 700 20 800

DS 1/2 STU 23 000 22 000 23 000 23 100 24 300 27 100 28 700 27 100 28 700 23 100 23 000 22 000

DS E/B 19 600 18 800 19 600 19 700 20 500 22 500 23 600 22 500 23 600 19 700 19 600 18 800

DT 1/2 21 300 20 400 21 300 21 600 22 600 24 700 26 100 24 700 26 100 21 600 21 300 20 400

DT 1/2 STU 22 600 21 600 22 600 22 700 23 900 26 700 28 300 26 700 28 300 22 700 22 600 21 600

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

*DT E/B 17 700 17 100 17 700 17 800 18 400 19 900 20 800 19 900 20 800 17 800 17 700 17 100

DT 2. E/B 16 600 16 100 16 600 16 700 17 200 18 500 19 200 18 500 19 200 16 700 16 600 16 100

DS 1/2 - dospělá osoba ve dvoulůžkovém pokoji, DS 1/2 studio - dospělá osoba v pokoji typu STUDIO, DS E/B - dospělá osoba na první přistýlce, 
event. na třetím lůžku - všech typů, DT 1/2 - dítě od 2 do 14 let ve dvoulůžkovém pokoji, DT 1/2 studio - dítě od 2 do 14 let v pokoji typu STUDIO, 
DT E/B - dítě od 2 do 7 let na první přistýlce, event. na třetím lůžku - všech typů, *DT E/B - dítě od 7 do 14 let na první přistýlce, event. na třetím 
lůžku - všech typů, DT 2. E/B - dítě od 2 do 14 let na druhé přistýlce, event. na čtvrtém lůžku v pokoji typu STUDIO

novinka
2011 hotel bez 
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Hotel  
Geraniotis Beach
www.geraniotisbeach.com

POLOHA: velký zrekonstruovaný hotelový areál s rodin-

nou atmosférou postavený ve stylu krétské vesničky se 

skládá z několika jednopatrových zahradních bungalo-

vů. Nachází se v klidném prostředí, hned u moře, cen-

trum rozlehlého letoviska s možností nákupů a zábavy 

je vzdáleno cca 500 m.

PLÁŽ: krásná široká písečná pláž, místy mohou být i ob-

lázky, byla oceněna modrou vlajkou EU. 

KAPACITA: areál tvoří celkem 81 pokojů (2lůžkové 

s možností jedné přistýlky). Jsou zde standardní a nově 

zrekonstruované pokoje superior s výhledem na moře, 

které jsou za příplatek. Všechny pokoje jsou vybaveny 

koupelnou se sprchovým koutem nebo vanou a  spr-

chou, WC, klimatizací, telefonem, chladničkou, bal-

kónem nebo terasou s  menším či větším výhledem 

směrem na moře. Ve zrekonstruovaných pokojích typu 

superior je navíc fén a TV se satelitním příjmem. Trezor 

na recepci (za poplatek cca 15€/týden). Dětská postýl-

ka na vyžádání zdarma.

SLUŽBY: vstupní hala s  recepcí, salónek vyzdobený 

v  tradičním krétském stylu s  TV, internetový koutek 

(za poplatek cca 1€/15 minut), vnitřní a  venkovní bar 

a snackbar, vnitřní a venkovní restaurace, terasa, mini-

market, velká zahrada, parkoviště, zastávka autobusu 

hned před hotelem. Wifi  v prostoru recepce (zdarma).

STRAVOVÁNÍ: polopenze. Snídaně i  večeře formou 

bufetu.

SPORT A  ZÁBAVA: 2 bazény, 2 dětské bazény, sluneč-

níky a lehátka u bazénu zdarma, dětské hřiště, dětský 

miniklub. Kulečník (za poplatek 2€/hra), elektrické hry 

(za poplatek cca 0,50–1€/hra). Slunečníky a lehátka na 

pláži (za poplatek cca 6€/set/den).

!
3 hlavní výhody hotelu: klidné prostředí, 
hned u moře a pláže, chutná strava.

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

ostrov Kréta– Platanias

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

Ceník léto 2011  ceny jsou uvedeny v Kč

odlet
přílet

27.05. 
07.06.

07.06. 
17.06.

17.06. 
28.06.

28.06. 
08.07.

08.07. 
19.07.

19.07. 
29.07.

29.07. 
09.08.

09.08. 
19.08.

19.08. 
30.08.

30.08. 
09.09.

09.09. 
20.09.

20.09. 
30.09.

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

DS 1/2 20 400 19 600 23 700 22 600 23 700 25 600 27 000 25 600 27 000 22 600 23 700 19 600

DS E/B 16 000 15 600 17 700 17 100 17 700 18 600 19 300 18 600 19 300 17 100 17 700 15 600

DT 1/2 17 300 16 700 19 600 18 800 19 600 20 900 21 900 20 900 21 900 18 800 19 600 16 700

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

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

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

rok
spolupráce

4. diplom hotel bez 
bariér

svatební
cesta

promo
room v ceně

klima

super
cena
2011

slevový
program

viz strany 8–9

dospělý
dítě

1+1
+ 3800 Kč

jen za
děti
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Hotel 
Apladas Beach
www.apladas.gr

POLOHA: velmi příjemný a žádaný hotelový areál ležící 

hned u moře se nachází v klidném prostředí na konci 

letoviska, v  jehož centru (cca 10 minut pěšky) je do-

statek možností nákupů i  zábavy. Též doporučujeme 

individuální návštěvu města Chanie, cca 15 km, kam je 

možné se dostat autobusem městské linky. Zastávka je 

kousek od hotelu, spojení je od cca 7 do 22 každou ho-

dinu, cena cca 1,30€/osoba.

PLÁŽ: široká pláž s hrubším pískem, místy oblázky. Při 

vstupu do moře je místy kamenité plato (cca 7 – 8 m), 

doporučujeme proto boty do vody nebo dojít si na pláž 

dále směrem do letoviska.

KAPACITA: v  hotelu je celkem 140 pokojů, které jsou 

soustředěny v několika blocích (2lůžkových s možnos-

tí jedné přistýlky) a jsou vybaveny koupelnou s vanou 

a sprchou nebo sprchovým koutem, WC, klimatizací, fé-

nem, telefonem, TV se satelitním příjmem a hudebními 

kanály, chladničkou, balkónem nebo terasou s výhledy 

na moře – boční výhled (SSV), výhled na moře (SV) 

nebo přímý výhled na moře (FSV). Výhledy na moře 

typu SV a FSV jsou za příplatek. Některé pokoje mohou 

být propojené (jen na vyžádání). Trezor na pokoji (za 

poplatek cca 2€/den). Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma.

SLUŽBY: vstupní hala s recepcí, směnárna, salónek s TV 

se satelitním příjmem a velkou obrazovkou, interneto-

vý koutek (za poplatek cca 3€/30 minut), výtah, čistírna 

& žehlírna (za poplatek), vnitřní a venkovní bar a snack-

bar, kavárna, vnitřní restaurace s venkovním posezením, 

venkovní terasa, taverna, velká zahrada a  parkoviště.

Wifi  v  prostoru recepce a  hlavního baru za poplatek 

(cca 3€/30 minut, cca 4,50€/1 hodina, cca 7€/2 hodiny, 

cca 9€/3 hodiny a cca 10€/4 hodiny). Osušky k bazénu 

nebo na pláž (za poplatek cca 1€/osoba/den).

STRAVOVÁNÍ: formou polopenze nebo za příplatek ALL 

INCLUSIVE (viz popis). Snídaně i večeře – bufet.

SPORT A ZÁBAVA: 2 bazény, dětský bazén, slunečníky 

a  lehátka u  bazénu a  na pláži (zdarma), dětské hřiště 

v zahradě. Kulečník (cca 2€/hra). Za vodními sporty (za 

poplatek) se můžete vypravit do letoviska.

!
3 hlavní výhody hotelu: příjemný personál, 
hned u pláže a blízko centra, kvalitní strava.

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

All inclusive zahrnuje: 
Snídaně (07:30–10:00), obědy (12:30–14:00) a  večeře (19:00–
21:00) formou bufetu. Během obědů a večeří neomezená konzu-
mace rozlévaných nápojů – nealkoholické nápoje, výběr z džusů, 
voda, točené pivo, domácí víno (bílé, červené, růžové) a retsina

Lehké občerstvení formou snacků (různé sandwiche, pizzy, plněné 
taštičky…) od 10:00–23:00

Neomezenou konzumaci rozlévaných nealkoholických nápojů 
(voda, limonády, ovocné šťávy) a rozlévaných alkoholických nápo-
jů (točené pivo, domácí víno – bílé, červené, retsina, dále výběr 
z místních a dovážených nápojů) od 10:00–23:00

Konzumaci kávy (filtrované), sušenek, koláčků a kopečkové zmrz-
liny od 14:00–16:00 

Bar u bazénu je otevřen od 10:00–18:00 a hlavní bar je otevřen 
od 18:00–23:00

V  případě účasti na výletu je možné nahlásit (minimálně 1 den 
předem) tuto skutečnost na recepci, aby mohl být poskytnut 
obědový balíček nebo studené snacky místo večeře

ostrov Kréta – Platanias

Dětské slevy
1. dítě do 7 let – ubytování zdarma, polopenze zdarma

Ceník léto 2011  ceny jsou uvedeny v Kč

odlet
přílet

27.05. 
07.06.

07.06. 
17.06.

17.06. 
28.06.

28.06. 
08.07.

08.07. 
19.07.

19.07. 
29.07.

29.07. 
09.08.

09.08. 
19.08.

19.08. 
30.08.

30.08. 
09.09.

09.09. 
20.09.

20.09. 
30.09.

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

DS 1/2 23 000 22 000 23 000 25 600 27 000 29 600 31 400 29 600 31 400 25 600 27 000 22 000

DS E/B 19 600 18 800 19 600 21 400 22 400 24 200 25 500 24 200 25 500 21 400 22 400 18 800

DT 1/2 20 200 19 400 20 200 22 300 23 500 25 500 27 000 25 500 27 000 22 300 23 500 19 400

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

*DT E/B 16 800 16 300 16 800 18 100 18 800 20 100 21 000 20 100 21 000 18 100 18 800 16 300

DS 1/2 - dospělá osoba ve dvoulůžkovém pokoji, DS E/B - dospělá osoba na první přistýlce, event. na třetím lůžku, DT 1/2 - dítě od 2 do 12 let ve 
dvoulůžkovém pokoji (podmínkou je dítě ubytované společně s jednou dospělou osobou), DT E/B - dítě od 2 do 7 let na první přistýlce, event. na 
třetím lůžku, *DT E/B - dítě od 7 do 12 let na první přistýlce, event. na třetím lůžku

rok
spolupráce

4. diplom
zdarma

slunečníky
a lehátka

svatební
cesta

promo
room v ceně

klima

slevový
program

viz strany 8–9

dospělý
dítě

1+1
+ 3800 Kč

jen za
děti
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Hotel 
Porto Platanias 
Beach Resort
www.portoplatanias.gr

POLOHA: velmi rozlehlý luxusní hotelový areál je situo-

ván v klidném prostředí v letovisku Kato Platanias, blíz-

ko centra, cca 300 m. Zde se nachází restaurace, taverny, 

bary, cukrárny, obchůdky se suvenýry i supermarkety. 

Z pláže, stejně tak z hotelové restaurace, je pěkný vý-

hled na ostrůvek Agioi Theodoroi. Zastávka autobusu 

velmi frekventované linky je ve vzdálenosti cca 50 m 

od hotelu. Doporučujeme individuální návštěvu města 

Chania, cca 9 km. Za návštěvu také stojí původní část 

letoviska – ve svahu vystavěná vesnička Pano Platanias, 

kde jsou malebné uličky, upravené zahrady s květinami 

a především úchvatný výhled do okolí.

PLÁŽ: písečná pláž a  moře s  průzračnou vodou jsou 

hned před hotelem přes silnici. V blízkosti je též přístav 

pro menší loďky a čluny.

KAPACITA: moderní komplex tvoří hlavní budova a ně-

kolik přilehlých dvoupatrových hotelových křídel, cel-

kem je zde 147 pokojů (1-, 2lůžkové s možností jedné 

přistýlky). Ubytování se nachází v  budovách označe-

ných jako Palazzo Di Porto (zde jsou standardní pokoje, 

které jsou v naší nabídce), Plaza Di Porto, Casa Di Por-

to. Všechny pokoje jsou vybaveny koupelnou s vanou 

a sprchou, WC, klimatizací, fénem, telefonem, možností 

připojení na internet (za poplatek), chladničkou (na vy-

žádání minibar), TV se satelitním příjmem a hudebními 

kanály, balkónem nebo terasou s výhledem do zahrady 

nebo na moře. Boční výhled a výhled na moře jsou za 

příplatek. Jednolůžkové pokoje jsou jen s  výhledem 

do zahrady. Rodinné pokoje pro 4 osoby s  výhledem 

do zahrady nebo na bazén, studia, mezonety a pokoje 

typu suites pro 2 – 6 osob s vlastním bazénem jsou jen 

na vyžádání za příplatek. Cenu a přesný popis Vám rádi 

sdělíme. Osušky na pláž (vratný depozit cca 10€). Trezor 

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

vyžádání zdarma. 

SLUŽBY: moderní vstupní hala s recepcí, směnárna, sa-

lónek s TV s velkou obrazovkou se satelitním příjmem, 

6 výtahů, internetový koutek (za poplatek cca 1,50€/30 

minut, cca 3€/hodina nebo cca 12€/den), vnitřní 

a  venkovní bary (celkem 7), snackbary a  kavárny,

vnitřní a venkovní restaurace (celkem 5), prádelna a čis-

tírna (za poplatek), konferenční sály s moderním vyba-

vením, business centrum, baby sitting (za poplatek), 

minimarket, zahrada, fontánka u  vchodu, parkoviště. 

Wifi  v  prostoru recepce za poplatek (cca1,50€/30 mi-

nut, cca 5€/2 hodiny a cca 12€/den).

STRAVOVÁNÍ: formou polopenze nebo za příplatek ALL 

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

SPORT A ZÁBAVA: 5 bazénů, 4 dětské bazény, sluneč-

níky a lehátka u bazénu (zdarma), malý dětský koutek. 

Spa centrum – fi tcentrum (za poplatek cca 3€/den), 

sauna (za poplatek cca 4€/40minut/osoba), jacuzzi (za 

poplatek cca 4€/20minut/osoba), několik druhů masá-

ží a  terapií (za poplatek), hydromasáže (za poplatek), 

možnost relaxačních procedur ve dvojici. Venkovní 

šachy, minigolf, (cca 2€/osoba/hra). Místnost s  hra-

mi – např. kulečník (za poplatek cca 1,50€/hra), stolní 

tenis (za poplatek cca 1,50€/30 minut, air hockey (za 

poplatek cca 1€/hra/5 minut), stolní fotbal (cca 0,50€/

hra/6 míčů, videohry (cca 0,50€/hra). Na pláži volejbal. 

Slunečníky a  lehátka na pláži (za poplatek cca 5-7€/

set/den). Nedaleko hotelu vodní sporty (za poplatek). 

Hotel pro své hosty pořádá v hlavní sezóně cca 2x týd-

ně společenské večery jako řecké večírky, disko nebo 

show (v cizím jazyce).

!
3 hlavní výhody hotelu: nové Spa centrum, 
kvalitní služby, příjemné prostředí.

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

ostrov Kréta – Platanias

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

All inclusive zahrnuje: 
Snídaně (7:30–10:00), obědy (12:30–14:30) a  večeře (19:00–
21:30) formou bufetu

Možnost kontinentální snídaně (04:00–07:30), je třeba nahlásit 
den předem do 20:00 na recepci

V případě pozdního příjezdu do hotelu – obložená místa na pokoj 
(místo večeře)

Konzumaci rozlévaných místních nealkoholických nápojů (voda, 
ovocné šťávy) a rozlévaných místních alkoholických nápojů (bílé, 
růžové a červené víno, točené pivo) během obědů a večeří

Neomezenou konzumaci místních rozlévaných nealkoholických 
nápojů (voda, limonády, ovocné šťávy, několik druhů kávy, čaj, 
nealko koktejly) a  rozlévaných místních alkoholických nápojů 
(bílé, růžové a  červené víno, točené pivo, vodka, gin, whiskey, 
tequila, alkoholické koktejly) během dne od 10:00–23:30 

Svačiny formou lehkých snacků (sandwiche, ovocné saláty, pizza, 
zmrzlina (kopečková – různé druhy) od 10:30–12:30. V červenci, 
srpnu a září je rovněž podáván vodní a cukrový meloun

Odpolední kávu se svačinou formou koláčků, dezertů, různých 
druhů pečiva a  zmrzliny (kopečková – různé druhy) od 15:00–
17:00

Služby Spa centra (vnitřní bazén, sauna, pára, masáže, manikúra, 
pedikúra, komplexní balíčky) se slevou 15 %

Zdarma plážové osušky (jen za vratný depozit), miniclub pro děti 
od 5 do 12 let, anglicky mluvícího animátora (jen v hlavní sezóně), 
lekci potápění, plážový volejbal, stolní tenis, šipky, fitcentrum, 
animační programy během dne a  večera (v  cizím jazyce, jen 
v hlavní sezóně)

Slevu ve výši 25 % na čerstvé džusy, značkový alkohol a  vína 
v lahvích v baru u bazénu (10:00–18:00)

Slevu 25 % na lahvová vína v restauraci Atlantis (12:00–17:00)

Slevu 20 % z  útraty v  restauraci Atlantis, kde jsou servírovány 
typické krétské a řecké speciality

Slevu 35 % na značkový alkohol v baru Erotokritos (17:30–01:00) 
a v baru Ikaros (17:30–01:00)

Slevu 15 % v  Island Pool Baru (10:00–18:00) a  Hermes Lounge 
Baru (17:30–01:00)

Všechny objednávky po 23:30 jsou placeny hotově

Ceník léto 2011  ceny jsou uvedeny v Kč

odlet
přílet

27.05. 
07.06.

07.06. 
17.06.

17.06. 
28.06.

28.06. 
08.07.

08.07. 
19.07.

19.07. 
29.07.

29.07. 
09.08.

09.08. 
19.08.

19.08. 
30.08.

30.08. 
09.09.

09.09. 
20.09.

20.09. 
30.09.

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

DS 1/2 26 700 25 300 30 300 28 600 30 300 32 300 34 400 32 300 34 400 28 600 30 300 25 300

DS 1/1 35 700 33 500 41 600 38 800 41 600 44 700 48 000 44 700 48 000 38 800 41 600 33 500

DS E/B 22 100 21 200 24 700 23 500 24 700 26 100 27 500 26 100 27 500 23 500 24 700 21 200

DT 1/2 18 700 18 100 20 600 19 700 20 600 21 600 22 600 21 600 22 600 19 700 20 600 18 100

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

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

rok
spolupráce

3. diplom hotel bez 
bariér

Exclusive
spa &

wellness svatební
cesta v ceně

klimapromo
room

slevový
program

viz strany 8–9

dospělý
dítě

1+1
+ 3800 Kč

jen za
děti
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Hotel 
Fereniki complex 
www.fereniki.gr

POLOHA: oblíbený hotelový komplex se šesti objekty 

se nachází v klidném venkovském prostředí. V nabídce 

VTT jsou pokoje ve dvou budovách – Fountoulis je od 

moře vzdálena cca 220 m, Manolis cca 260 m. Nedaleko 

od hotelu je supermarket a také půjčovna aut, ve vzdá-

lenosti cca 300 m je centrum střediska s náměstím, kde 

jsou restaurace, taverny, obchody, kavárny, cukrárny, 

pekařství aj. V  letovisku je též dětské hřiště, minigolf, 

kostel a zlatnictví. Jako místní atrakce slouží turistický 

vláček, který jezdí pravidelně během dne k sladkovod-

nímu jezeru Kournas (cca 9€/osoba) a do letoviska Ka-

vros (cca 5€/osoba).

PLÁŽ: pěkná dlouhá písečná pláž je vzdálena od objek-

tů, které máme v nabídce, cca 220–260 m, přes silnici. 

V  moři, které je občas příjemně zvlněné, mohou být 

kameny, doporučujeme boty do vody.

KAPACITA: komplex tvoří celkem 450 pokojů. V naší na-

bídce máme ubytování v  budovách Fountoulis a  Ma-

nolis. Pokoje typu hotelové studio jsou dvoulůžkové 

s možností jedné přistýlky a pokoje pro rodiny typu ho-

telový apartmán až pro 5 osob. Studio se skládá z jed-

né místnosti s koupelnou se sprchovým koutem nebo 

vanou a sprchou, WC, fénem, telefonem, rádiem, TV se 

satelitním příjmem, kuchyňskou linkou se základním 

vybavením, el. vařičem a  chladničkou, překapávačem 

na kávu, balkónem nebo terasou s výhledem do zahra-

dy nebo na moře. Klimatizace (za poplatek cca 3€/den). 

Trezor na pokoji (za poplatek cca 15€/pobyt). Dětská 

postýlka na vyžádání zdarma. Apartmány se skládají 

z  ložnice s dvoulůžkem a obývacího pokoje, kde jsou 

další 3 lůžka. Společná je koupelna se sprchovým kou-

tem nebo vanou a sprchou, WC, fén, telefon, rádio, TV 

se satelitním příjmem, kuchyňská linka se základním 

vybavením, el. vařič, chladnička, překapávač na kávu, 

balkón nebo terasa s  výhledem do zahrady, na moře 

nebo do vnitrozemí. Klimatizace (za poplatek cca 3€/

den). Trezor na pokoji (za poplatek cca 15€/pobyt). Dět-

ská postýlka na vyžádání zdarma.

SLUŽBY: centrální recepce v  hotelu Fereniki, salónek 

s  TV se satelitním příjmem, internetový koutek (za 

poplatek), výtah (jen v  některých budovách), vnitřní 

a venkovní bary a snackbary s TV se satelitním příjmem 

a  velkou obrazovkou, vnitřní a  venkovní restaurace, 

venkovní kavárna, taverna, zahrada, parkoviště. Wifi  

v prostoru recepce a v některých pokojích zdarma.

STRAVOVÁNÍ: formou polopenze. Snídaně a  večeře – 

bufet. Polopenze je v restauraci u pláže.

SPORT A  ZÁBAVA: v  areálu se nacházejí 3 bazény, 2 

dětské bazény, vnitřní vyhřívaný bazén (za poplatek 

cca 1€/osoba + balíčky služeb od hotelu – např. jacuz-

zi + vnitřní bazén (za poplatek cca 5€/osoba), sauna + 

vnitřní bazén (za poplatek cca 5€/osoba), vnitřní bazén 

+ jacuzzi + sauna (za poplatek cca 7€/osoba), masáže 

(za poplatek cca 10-55€/osoba). Slunečníky a  lehátka 

u bazénů zdarma. Slunečníky a lehátka na pláži (za po-

platek cca 5€/set/den).

!
3 hlavní výhody hotelu: pěkná písečná pláž, 
příjemné procházky po okolí, milý personál.

ostrov Kréta – Georgioupolis

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

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

Ceník léto 2011  ceny jsou uvedeny v Kč

odlet
přílet

27.05. 
07.06.

07.06. 
17.06.

17.06. 
28.06.

28.06. 
08.07.

08.07. 
19.07.

19.07. 
29.07.

29.07. 
09.08.

09.08. 
19.08.

19.08. 
30.08.

30.08. 
09.09.

09.09. 
20.09.

20.09. 
30.09.

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

DS 1/2 16 900 16 900 17 500 17 400 18 000 18 100 18 800 18 100 18 000 17 400 17 500 16 900

DS E/B 15 300 15 300 15 700 15 700 16 100 16 200 16 600 16 200 16 100 15 700 15 700 15 300

DS 2. E/B 14 300 14 300 14 500 14 500 14 800 14 900 15 200 14 900 14 800 14 500 14 500 14 300

DT 1/2 14 800 14 900 15 200 15 200 15 600 15 700 16 100 15 700 15 600 15 200 15 200 14 900

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

DT 2. E/B 13 800 13 800 14 100 14 000 14 300 14 400 14 700 14 400 14 300 14 000 14 100 13 800

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

rok
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Hotel  
Pilot Beach Resort
www.pilotbeachresort.gr

POLOHA: rozsáhlý hotelový komplex se nachází v  klidném 

prostředí obklopeném olivovými a avokádovými stromy, v zá-

toce Almyrou, odkud je překrásný výhled na pohoří Lefka Ori. 

Areál rozděluje v dolní části směrem k pláži silnice, kterou lze 

pohodlně podejít spojovacím podchodem, což je maximálně 

bezpečné především pro děti. Hotel se nachází blízko rybář-

ské vesničky Georgioupolis (cca 1 km). Zde jsou možnosti zá-

bavy i nákupů. Jako místní atrakce v letovisku slouží turistický 

vláček, který jezdí pravidelně během dne k  sladkovodnímu 

jezeru Kournas (cca 9€/osoba) a do letoviska Kavros (cca 5€/

osoba).

PLÁŽ: velmi pěkná široká písečná organizovaná pláž dlouhá 

cca 400 m se nachází přes silnici. Vstup do moře je pozvolný, 

v délce cca 2 metry jsou drobné oblázky, potom je dno píseč-

né. Na pláži je plavčík, k dispozici jsou sprchy a převlékárny. 

KAPACITA: areál se skládá z hlavní budovy a přilehlých archi-

tektonicky dobře vystavěných bungalovů, které jsou rozesety 

v rozlehlé zahradě, která navozuje, stejně tak jako ezoterická 

hudba, která je slyšet v hotelu i na pláži, příjemnou atmosféru 

a  pocit soukromí a  uvolnění. Celkem je zde 415 pokojů (1-, 

2lůžkových s  možností jedné až dvou přistýlek). Standardní 

pokoje jsou typu bungalovy superior s  výhledem na bazén 

pro 2 – 4 osoby a bungalovy s výhledem na moře pro 3 oso-

by. Všechny pokoje jsou vybaveny prostornou koupelnou 

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

satelitním příjmem a  hudebními kanály, možností připojení 

na internet (za poplatek), chladničkou (na vyžádání minibar), 

připojením na internet (za poplatek), balkónem nebo terasou 

s  výhledem na bazén nebo na moře. Výhled na moře je za 

příplatek. Jednolůžkové pokoje jsou jen na vyžádání, nachází 

se v bungalovech a mají výhled do zahrady nebo na bazén. 

Bungalovy s přímým výhledem na moře, junior suite až pro 

5 osob s výhledem do zahrady nebo na bazén, deluxe suite 

Panorama až pro 4 osoby s  výhledem na bazén jsou jen na 

vyžádání. Přesný popis a  cenu Vám rádi sdělíme. Trezor na 

pokoji (za poplatek cca 1,70€/den). Osušky na pláž (zdarma). 

Dětská postýlka na vyžádání zdarma. 

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

litním příjmem, internetový koutek (za poplatek 4,50€/30 mi-

nut, cca 6€/hodina), kopírka a fax (za poplatek), vnitřní a ven-

kovní bary, snackbary, kavárny, vnitřní a venkovní restaurace, 

restaurace pro děti, taverna. Konferenční sál s moderním vy-

bavením, business centrum, supermarket, zlatnictví, kadeř-

nictví, prádelna a čistírna (za poplatek), krásná zahrada, par-

koviště. Wifi  v  prostorách hotelu a  na pokojích za poplatek 

(cca 3€/30 minut, cca 6€/90 minut, cca 10€/den).

STRAVOVÁNÍ: formou polopenze. Snídaně a večeře (v hlavní 

restauraci) jsou podávány formou bufetu. Možná je také čas-

ná kontinentální snídaně (5:30 – 7:30) a pozdní kontinentální 

snídaně (10:00–11:00). Večeře je podávána rovněž v  italské 

a řecké restauraci, kde je hlavní jídlo s výběrem z menu (serví-

rované). Předem je možné dokoupit si obědy formou bufetu 

s nápojem (0,25 l vína nebo 0,50 l vody/osoba). 

Pro děti (od 3 do 14 let) je zdarma možná strava KIDS 

ALL IN – TASTY CORNER (viz popis). 

SPORT A  ZÁBAVA: 4 velké venkovní bazény, 1 vnitřní bazén 

(vyhřívaný jen v  dubnu, květnu a  říjnu), 3 dětské bazény, 

dětské hřiště, umělecký ateliér (malování triček, keramika...). 

Slunečníky a lehátka u bazénu a na pláži zdarma (na pláži jsou 

zdarma kromě července a  srpna; kdy jsou za poplatek cca 

5-6€/set/den), volejbal a plážový volejbal (zdarma), 2 tenisová 

hřiště (cca 10€/1 hodina včetně raket a míčků), kulečník (cca 

1€/hra), stolní tenis (zdarma), stolní hry, herna, minifotbal, 

SPA centrum: sauna (cca 6-7€/osoba/den), fi tcentrum (zdar-

ma), tělocvična (zdarma), masáže (různé druhy za poplatek 

od cca 20€/20 minut – 50€/hodina). Hotel pořádá pro děti 

i dospělé v hlavní sezóně animační a společenské programy, 

sportovní aktivity v  průběhu dne a  večera (v  cizím jazyce). 

Vodní sporty na pláži (za poplatek).

!
3 hlavní výhody hotelu: výjimečné prostředí 
umožňující prožít relaxační dovolenou, pěkná 
písečná pláž, kvalita poskytovaných služeb.

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

Kids all in – Tasty corner
Od 11:00 do 17:00 mohou děti ve věku 3–14 let sníst a vypít vše, 
co jen mohou a jak často chtějí

Hotel pro ně připravuje různé druhy sandwichů, hranolky, pizzy, 
čerstvý jogurt s  medem nebo ovocem, mléko, čerstvé ovocné 
saláty, ovocné džusy a různé druhy zmrzlin

ostrov Kréta – Georgioupolis

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

1. a 2. dítě do 14 let – ubytování zdarma, polopenze zdarma 
nebo plná penze zdarma (v závislosti na typu stravy rodičů, 
jen v pokojích typu Family bungalows a Deluxe Suites)

Ceník léto 2011  ceny jsou uvedeny v Kč

odlet
přílet

27.05. 
07.06.

07.06. 
17.06.

17.06. 
28.06.

28.06. 
08.07.

08.07. 
19.07.

19.07. 
29.07.

29.07. 
09.08.

09.08. 
19.08.

19.08. 
30.08.

30.08. 
09.09.

09.09. 
20.09.

20.09. 
30.09.

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

DS 1/2 36 200 34 000 36 200 36 100 38 600 36 100 42 500 39 600 38 600 36 100 36 200 34 000

DS 1/1 55 700 51 700 55 700 56 000 60 500 56 000 67 400 62 400 60 500 56 000 55 700 51 700

DS E/B 28 800 27 300 28 800 28 800 30 500 28 800 33 200 31 200 30 500 28 800 28 800 27 300

DT 1/2 30 700 28 900 30 700 31 100 33 100 31 100 36 200 33 900 33 100 31 100 30 700 28 900

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

DT 2. E/B 23 500 22 400 23 500 23 500 24 700 23 500 26 600 25 200 24 700 23 500 23 500 22 400

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, DT 2. E/B - dítě od 2 do 14 let na druhé přistýlce, event. na čtvrtém lůžku 
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Hotel kat. B 
Odyssia Beach
www.odyssia.gr

POLOHA: oblíbený zrekonstruovaný hotel s příjemnou 

rodinnou atmosférou leží hned u  průzračně čistého 

moře a  pěkné pláže. Areál se skládá celkem z  osmi 

bloků, mezi kterými jsou vzrostlé palmy. Poblíž jsou ná-

kupní a zábavní možnosti. Doporučujeme individuální 

návštěvu centra Rethymna, které je vzdálené cca 3 km. 

Zastávka linkového autobusu je poblíž hotelu. 

PLÁŽ: široká písčito – oblázková pláž je hned u hotelu, 

patří k  nejhezčím v této oblasti.

KAPACITA: v hotelu je celkem 104 pokojů (1-, 2lůžko-

vé s  možností jedné přistýlky a  rodinné pokoje typu 

family suite až pro 5 osob). Všechny standardní poko-

je jsou vybaveny koupelnou se sprchovým koutem, 

WC, klimatizací, fénem, telefonem, TV se satelitním 

příjmem a hudebními kanály, balkónem nebo terasou 

s  výhledem do vnitrozemí, na okolní zástavbu nebo 

bočním výhledem na moře. Boční výhled na moře je za 

příplatek. Chladnička (za poplatek cca 2€/den), trezor 

na recepci (za poplatek cca 10€/týden). Rodinné poko-

je se skládají z  ložnice s klimatizací a TV se satelitním 

příjmem, též je zde obývací pokoj, kde je možnost 

přikoupení klimatizace a TV se satelitním příjmem (za 

poplatky cca 1€/den/služba); celkem jsou zde 4 lůž-

ka a možnost jedné přistýlky – tento typ pokojů je za 

příplatek). Boční výhled na moře je též za příplatek.

Ostatní příplatky (chladnička, trezor) jsou stejné.

Dětská postýlka na vyžádání zdarma.

SLUŽBY: recepce (v  hlavní budově), salónek s  TV se 

satelitním příjmem a  velkou obrazovkou, internetový 

koutek (za poplatek cca 1€/10 minut), vnitřní restaura-

ce, venkovní taverna, bar a snackbar, obchůdek se su-

venýry, zahrada a parkoviště. Wifi  v prostoru plážového 

baru za poplatek (cca 4€/hodina, cca 10€/3 hodiny, cca 

30€/10 hodin).

STRAVOVÁNÍ: formou polopenze. Snídaně i  večeře 

– bufet.

SPORT A  ZÁBAVA: bazén, dětský bazén, slunečníky 

a  lehátka u  bazénu zdarma. Malý dětský koutek. Fit-

centrum (za poplatek cca 3€/den, 9€/týden), sauna (za 

poplatek cca 4€/40 minut/osoba), jacuzzi (za poplatek 

cca 4€/20 minut/osoba), venkovní šachy, minigolf (cca 

2€/osoba/hra). Místnost s  hrami – např. kulečník (za 

poplatek cca 1,50€/hra), stolní tenis (za poplatek cca 

1,50€/30 minut, air hockey (za poplatek cca 1€/hra/

5minut), stolní fotbal (cca 0,50€/hra/6 míčů, videohry 

(cca 0,50€/hra). Na pláži volejbal. Slunečníky a lehátka 

na pláži (za poplatek cca 4-6€/set/den). Nedaleko hote-

lu vodní sporty (za poplatek). Hotel pro své hosty po-

řádá v hlavní sezóně cca 2x týdně společenské večery 

jako řecké večírky, disko nebo show.

!
3 hlavní výhody hotelu: hned u pláže, pří-
jemné prostředí, blízkost Rethymna.

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

ostrov Kréta – Missiria/Rethymno

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

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

Ceník léto 2011  ceny jsou uvedeny v Kč

odlet
přílet

27.05. 
07.06.

07.06. 
17.06.

17.06. 
28.06.

28.06. 
08.07.

08.07. 
19.07.

19.07. 
29.07.

29.07. 
09.08.

09.08. 
19.08.

19.08. 
30.08.

30.08. 
09.09.

09.09. 
20.09.

20.09. 
30.09.

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

DS 1/2 17 300 16 800 20 900 20 100 20 900 22 800 23 900 22 800 23 900 20 100 17 300 16 800

DS 1/1 19 900 19 100 25 300 24 000 25 300 28 400 30 100 28 400 30 100 24 000 19 900 19 100

DS E/B 15 500 15 100 18 000 17 400 18 000 19 400 20 200 19 400 20 200 17 400 15 500 15 100

DT 1/2 14 000 13 800 15 800 15 400 15 800 16 800 17 400 16 800 17 400 15 400 14 000 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

DT 2. E/B 14 100 13 800 15 900 15 400 15 900 16 800 17 400 16 800 17 400 15 400 14 100 13 800

DS 1/2 - dospělá osoba ve dvoulůžkovém pokoji, DS 1/1 - dospělá osoba v jednolůžkovém pokoji, DS E/B - dospělá osoba na první nebo druhé 
přistýlce, event. na třetím a čtvrtém lůžku, DT 1/2 - dítě od 2 do 14 let ve dvoulůžkovém pokoji (podmínkou je dítě ubytované společně s jednou 
dospělou osobou), DT E/B - dítě od 2 do 14 let na první přistýlce, event. na třetím lůžku, DT 2. E/B - dítě od 2 do 14 let na druhé přistýlce, event. na 
čtvrtém lůžku 
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Hotel – apartments 
Sea Front
www.seafront-creta.com

POLOHA: příjemný komplex čítající 64 hotelových stu-

dií a apartmánů leží v klidném prostředí hned u moře. 

Nedaleko je třída s obchody, restauracemi, tavernami 

a kavárnami. Zastávka autobusu městské linky do Re-

thymna leží cca 150 m od hotelu.

PLÁŽ: pěkná písčito – oblázková pláž se nachází hned 

u  hotelu. Vstup do moře je kamenitý, doporučujeme 

proto boty do vody.

KAPACITA: hotelový areál tvoří 3 bloky budov s  uby-

továním typu hotelová studia a  apartmány. Celkem 

je zde 64 jednotek. V naší nabídce jsou studia pro 2–4 

osoby, apartmány pro 2–4 osoby a apartmány pro 4–6 

osob. Studia pro 2–4 osoby se skládají z jedné místnosti 

s  možností dvou přistýlek. Některá studia mohou být 

propojená (jen na vyžádání). Apartmány pro 2–4 osoby 

se skládají z jedné ložnice, společné koupelny a obýva-

cího pokoje, kde je společný kuchyňský kout a  další 

2 přistýlky. Apartmány pro 4–6 osob tvoří 2 ložnice, 

společná koupelna a obývací pokoj se společným ku-

chyňským koutem a možností dalších 2 přistýlek. Cenu 

za tento typ apartmánu Vám rádi sdělíme na vyžádání. 

Všechny jednotky jsou vybaveny koupelnou se spr-

chovým koutem, WC, klimatizací, telefonem, TV se sa-

telitním příjmem a hudebními kanály, wifi  připojením 

(za poplatek cca 20€/pobyt), kuchyňkou se základním 

vybavením, el. vařičem, chladničkou, balkónem nebo 

terasou s výhledem do vnitrozemí nebo s bočním vý-

hledem na moře. Trezor na pokoji (za poplatek cca 8€/

týden), fén na vyžádání na recepci (zdarma). Dětská 

postýlka na vyžádání zdarma.

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

ním příjmem, 2 výtahy, internetový koutek (za poplatek 

cca 4€/hodina), venkovní bar a snackbar, vnitřní a ven-

kovní restaurace, kavárna, minimarket & obchod se su-

venýry, zahrada a parkoviště.

STRAVOVÁNÍ: polopenze, snídaně a  večeře formou 

bufetu.

SPORT A  ZÁBAVA: bazén, dětský bazén, slunečníky 

a lehátka u bazénu zdarma, dětský koutek. Kulečník (za 

poplatek cca 5€/hra), stolní tenis (zdarma), elektrické 

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

pláži (za poplatek cca 5€/set/den, v ceně lehátka drink). 

Vodní sporty na pláži, cca 300 m (za poplatek).

!
3 hlavní výhody hotelu: prostorné ubyto-
vání pro velké rodiny, klidné prostředí, hned 
u moře a pláže.

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

ostrov Kréta – Adelianos Kampos

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

Ceník léto 2011 studia pro 2 - 4 osoby ceny jsou uvedeny v Kč

odlet
přílet

27.05. 
07.06.

07.06. 
17.06.

17.06. 
28.06.

28.06. 
08.07.

08.07. 
19.07.

19.07. 
29.07.

29.07. 
09.08.

09.08. 
19.08.

19.08. 
30.08.

30.08. 
09.09.

09.09. 
20.09.

20.09. 
30.09.

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

DS 1/2 18 200 17 600 18 200 18 600 19 300 20 300 21 200 20 300 21 200 18 600 19 300 17 600

DS E/B 16 200 15 800 16 200 16 500 17 000 17 700 18 300 17 700 18 300 16 500 17 000 15 800

DT 1/2 15 700 15 300 15 700 16 000 16 500 17 200 17 800 17 200 17 800 16 000 16 500 15 300

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

DT 2. E/B 14 400 14 100 14 400 14 600 15 000 15 500 15 900 15 500 15 900 14 600 15 000 14 100

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

Ceník léto 2011 apartmány pro 2 - 4 osoby ceny jsou uvedeny v Kč

odlet
přílet

27.05. 
07.06.

07.06. 
17.06.

17.06. 
28.06.

28.06. 
08.07.

08.07. 
19.07.

19.07. 
29.07.

29.07. 
09.08.

09.08. 
19.08.

19.08. 
30.08.

30.08. 
09.09.

09.09. 
20.09.

20.09. 
30.09.

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

DS 18 200 17 600 18 200 18 600 19 300 20 300 21 200 20 300 21 200 18 600 19 300 17 600

DS E/B 16 200 15 800 16 200 16 500 17 000 17 700 18 300 17 700 18 300 16 500 17 000 15 800

DT 1/2 17 700 17 100 17 700 18 100 18 800 19 800 20 700 19 800 20 700 18 100 18 800 17 100

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

Podmínkou jsou minimálně 3 osoby v apartmánu. Při obsazení 2 dospělých osob a 2 dětí do 12 let, platí se 2x cena DS, 1x cena DT 1/2 a 1x cena
DT E/B. Při obsazení 3 dospělých osob, platí se cena 3x DS. Při obsazení 3 dospělých osob a 1 dítě do 12 let, platí se 3x cena DS a 1x cena DT E/B. Při 
obsazení 4 dospělými osobami, platí se 3x cena DS a 1x cena DS E/B

rok
spolupráce

4. diplom

svatební
cesta v ceně

klimapromo
room

super
cena
2011

slevový
program

viz strany 8–9

dospělý
dítě

1+1
+ 3800 Kč

jen za
děti

176 Podrobné informace k cenám najdete v ceníku na straně 296



ostrov Kréta

1) Santorini

Celodenní výlet na proslulý ostrov Kykládského sou-

ostroví Vás jistě nadchne a  uchvátí. Tradiční ostrovní 

architektura, záplava bílomodré barevné kombinace, 

úzké uličky, zlatnictví, krámky se suvenýry, prodavači 

s pistáciemi, kopule kostelů, oslíci a lanová dráha jsou 

typické a dominantní rysy tohoto malebného ostrova. 

Moderní rychloloď vyplouvá z  přístavu v  Rethymnu 

v cca 08:15, ke břehům Santorini se připlouvá po zhru-

ba 2 až 2,5 hodinách. Následně Vás čeká autobusový 

výlet po nejlepších místech ostrova, obvykle se jede 

trasa Pirgos – Ia – Fira. Doporučujeme vybavit se do-

statečným 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 přístavu 

dostanete pěšky, lanovkou nebo na tradičních oslících 

(cca 3€/cesta). Loď odplouvá v cca 18:45, návrat do ho-

telů v cca 22:30 hodin. Zajímavé odkazy k výletu: 

www.santorini.net • www.santorini.com • www.santorini.info

2) Knóssos

Poznávací výlet do centra mínójské kultury a civilizace 

začíná v cca 8 hodin. Během výletu navštívíte archeolo-

gický 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 pro-

hlídce je zastávka v  hlavním městě Heraklionu, kde 

Vás čeká přibližně hodinová komentovaná prohlídka 

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 nejvýznamnějšími expo-

náty. Návrat zpět v cca 18 hodin. Orientační výše vstup-

ného během výletu cca 6€/osoba.

3) 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

4) Vodní park

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

álu vodního parku najdete skluzavky, líné řeky, tobogá-

ny a mnoho dalších atrakcí pro děti i dospělé. Odjezd 

z  hotelů je přibližně v  09:00, návrat zpět v  cca 18:00. 

Chcete-li se začít těšit již nyní, klikněte na www.limnou-

polis.gr, kde jsou fotografi e celého areálu a  praktické 

informace.

5) Pláž Elafonisi

Cílem tohoto výletu je podle mnoha anket nejkrásnější 

pláž Kréty, která se nachází na jihozápadě ostrova. Z ho-

telů se odjíždí v cca 09:30 hodin a než dorazíte k pláži, 

navštívíte krápníkovou jeskyni Agia Sofi a a pokocháte se 

pohledem na soutěsku Topolia. Zhruba v pravé poled-

ne dorazíte na pláž Elafonisi. Voda je v jedné části mělká 

a tak lze přejít na blízký stejnojmenný ostrůvek. Písek na 

zdejší pláži je zlatavý, žlutý i bílý a různé barvy má i moře, 

v němž lze při šnorchlování pozorovat korály. Ne náho-

dou se toto místo nazývá evropským Tichomořím, které 

vyhledávají i fi lmaři, když chtějí natočit exoticky působící 

záběry. Přibližně ve 14:30, až se dostatečně vykoupáte 

v průzračně čistém Libyjském moři, začíná plavba kolem 

pobřeží, při které jsou velmi často ke spatření delfíni. Za-

stávka je v historickém městečku Paleochora a záleží jen 

na Vás, zda následující hodinu strávíte procházkou v kři-

volakých uličkách, posezením v  taverně, nebo dalším 

koupáním či sluněním na místní pláži. Cestou zpět do 

hotelů uvidíte z autobusu krásnou přírodu, malé vesnič-

ky a samozřejmě množství olivových hájů a pomerančo-

vých sadů. Návrat v cca 18:00 hodin.

6) Gramvousa 

Atraktivní výlet, jehož cílem je ostrov Gramvousa (místní 

názvy severní a jižní části ostrova v překladu znamenají 

Divoká – Agria a Zkrocená – Imeri Gramvousa). Po ces-

tě 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 možné 

navštívit benátskou pevnost z 16. století (náročný cca 20 

minutový 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 de-

legát. Následuje krátká plavba do laguny Balos se záři-

vým bílým jemným pískem, kde je dostatek času na kou-

pání. Místní nazývají toto místo „krétským Karibikem“. 

Zajímavý odkaz k výletu: kreta.rovnou.cz/cile/gramvousa.html

7) Soutěska Imbros 

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 a vodu. Na 

konci soutěsky, ve vesnici Komitades, jsou taverny. Při 

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

musíte s sebou nosit jídlo. 

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

Orientační ceny fakultativních výletů

Santorini  cca 125€/děti cca 65€

Knóssos  cca 50€/děti cca 35€ 

Samaria  42€/děti cca 21€ 

Vodní park 29€/děti cca 19€ 

Pláž Elafonisi  cca 51€/děti cca 30€ 

Gramvousa  cca 42€/děti cca 21€ 

Soutěska Imbros cca 39€/děti cca 27€ 

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 dítě do 5 let zdarma, od 5 let 50 % sleva. 

Fakultativní výlety
Ostrov Santorini

Knóssos

Soutěska Samaria
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